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SAMMANFATTNING 
 
Syfte: Syftet med denna retrospektiva studie var att undersöka vilka indikationer som föranledde 

genomförande av en MR-undersökning med protokollet Hjärna screening/Stroke och huruvida färska 

infarkter och lokaliseringen av dessa kunde påvisas. 

 
Metod: Materialet, som samlades in från RIS (Röntgeninformationssystem), bestod av remissvar från 

samtliga strokeronder som genomfördes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala (UAS), under 2015. De 

sammanlagt 235 patienter som hade genomgått MR-undersökning hjärna screening/stroke utgör det 

totala urvalet för denna studie. Ur det urvalet exkluderades 9 patienter med misstänkt/bekräftad tumör. 

Informationen samlades in på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under v.14 - 15 2016. 

 
Resultat: Ur det material som samlades in, redovisades inte vilka indikationer som låg till grund för att 

göra en Hjärna screening/stroke. Därför var metoden som valdes otillräcklig för att ge svar på 

frågeställningen. I det slutliga urvalet (226 patienter) kunde man inte påvisa någon stroke hos 42 %, 23 

% hade färska infarkter, 21 % hade både färska och gamla infarkter och 14 % hade enbart gamla 

infarkter. Nedbrutet på kön är resultaten följande: Av den totala populationen var 84 kvinnor. Hos 48 % 

av dessa kunde man inte påvisa någon stroke, 21 % hade färska infarkter, 20 % hade gamla infarkter och 

11 % hade både färska och gamla infarkter. Resterande 142 undersökta var män. Hos 38 % av dessa 

kunde man inte påvisa någon stroke, i 27 % av fallen kunde man påvisa både en färsk och en gammal 

stroke, 24 % hade färska infarkter och 11 % hade enbart gamla infarkter.  

Remissvaren rörande den totala populationen redovisade enbart fynd av färska infarkter och var dessa var 

lokaliserade. Flest färska infarkter återfanns i hjärnloberna med 23 %, följt av hjärnbark 16 %, hjärnstam 

16 %, lillhjärna 13 %, övrigt 10 %, talamus 8 %, vitsubstans 7 % och basala ganglier 6 %. Totalt antal 

färska infarkter uppgick till 189. 

 
Slutsats: Huvudfrågan för denna studie var om man kunde se färska infarkter med hjälp av 

diffusionsviktad MR samt var dessa var lokaliserade. Metoden som användes har visat sig vara bra men 

för att få en bättre kartläggning behövs fler studier där man undersöker de olika typerna av upptäckta 

infarkter i mer detalj. Denna kunskap kan i sin tur användas som ett underlag för strokediagnostisering. 

Det skulle också kunna vara av intresse att komplettera den här studien med en djupare analys av 

sambandet mellan olika typer av upptäckta infarkter och patientens kön och ålder. 

 



    
 
   
 
 

 

Nyckelord: stroke, MR, DWI, lokalisation 

ABSTRACT 
 
Aim: The aim of this retrospective study was to identify which indications prompted an MRI 

examination using the protocol ”Brain screening/Stroke” and whether the screening revealed recent 

infarcts and their localisation. 

 

Method: The data, which was subtracted from RIS (Röntgeninformationssystem), covered all 

consultation responses from stroke-rounds performed during 2015 at Akademiska Hospital in Uppsala 

(UAS).  A total of 235 patients underwent an MRI-examination using the protocol ”Brain 

screening/Stroke”. Of this total population, 9 patients with a suspected or confirmed tumour were 

excluded. The information was collected at UAS during the period 11-22 April, 2016. 

 
Results: No indications were reported from the material collected. Hence, the method was insufficient to 

give an answer to the question at hand. In the final selection of 226 patients, no stroke could be detected 

in 42 % of the cases, 23 % had recent infarcts, 21 % had both recent and old infarcts and 14 % had only 

old infarcts. By gender the results were as follows: Of the total population, 85 patients were female. In 

48% of these cases no stroke was detected, 21 % had recent infarcts, 20 % had old infarcts and 11 % had 

both recent and old infarcts. The remaining 142 patients were male. In 38% of these no stroke was 

detected, in 27% of the cases both an old an a recent stroke were detected , in 24% of the cases a recent 

stroke was detected and 11% had only old infarcts. Looking again at the total population, the consultation 

responses mentioned only recent infarcts and where these were located. The majority of the recent 

infarcts detected, 23 % were located in the Lobes of the brain, followed by 16% in the Cortex of the 

brain, 16% in the Brainstem,  13% in the Cerebellum, 10 % were locaded in ”Other parts of the brain”, 8 

% were in the Talamus, 7 % were in White matter and the final 6 % in the Basala ganglia. The total 

number of recent infarcts detected was 189. 

 

Conclusion: The main question for this study was to see if it was possible to discover acute infarcts, 

using diffusion weighted MRI, and the localisation of those discovered. The method chosen worked well, 

but to get a better overview, more studies should be done, examining infarcts in greater detail. This 

knowledge may, in turn, be used as a basis for stroke diagnosis. It might also be of interest to complete 

this study, with a more in-depth analysis of the connection between different kinds of infarcts and the 



    
 
   
 
 

 

patient’s gender and age.  

Keywords: stroke, MRI, DWI, localization 
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BAKGRUND 

Stroke 
Det sker cirka 30 000 fall av förstagångsstroke i Sverige per år, utöver dessa sker det cirka 7000 

återinsjuknanden. Dödligheten i stroke räknas till cirka en procent av invånarna och år (100 per 100 000 

invånare). I olika delar av landet varierar förekomsten av stroke mellan 267 - 323 per 100 000 invånare 

och år. Dessa delas upp i olika kategorier där hjärninfarkter står för den största andelen på ungefär 80 

procent. Därefter kommer hjärnblödningar och subaraknoidal-blödningar på 10 respektive 4 procent. De 

övriga 6 procenten har typen av hjärnskada inte fastställts (Gottsäter, Lindgren & Wester, 2014).  

 

Dödligheten, andelen strokepatienter som avlider inom 28 dagar är mellan 13 och 19 procent enligt 

epidemiologiska studier. Denna andel är något lägre, 12 procent inom 28 dagar hos patienter som 

registrerats i Riks-stroke (ett nationellt kvalitetsregister för strokesjukvård). Förekomsten av stroke har 

indirekt beräknats vara 1000 per 100 000 invånare (andelen av befolkningen som någon gång haft en 

stroke) (Gottsäter et al, 2014).  

 

Dödligheten i stroke har minskat de senaste 25 åren i de nordiska länderna, denna minskning kan vara 

korrelerat med att förekomsten av stroke minskar. En annan orsak skulle kunna vara att insjuknandet i 

mildare slaganfall har ökat där dödligheten är lägre. Det har dock inte kunnat påvisas någon markant 

minskning i sjukligheten i samma grad som dödligheten. Detta kan bero på en förskjutning till mildare 

slaganfall. Den idag mest citerade orsaken till minskad strokemortalitet är bättre vård i akutskedet. Under 

1970-talet skedde den största minskningen i dödligheten i stroke då vård på strokeenheter inte var något 

vanligt förekommande (Gottsäter et al. 2014). 

“Sannolikt rör det sig om ett flertal gynnsamma faktorer som samverkar under de senaste decennierna: 

bra socioekonomisk utveckling, förbättrad prevention och tillkomsten av nya vårdformer.” (Gottsäter et 

al, 2014, s.24) 

 

Något som är typiskt för stroke är att insjuknandet går väldigt snabbt, inom några minuter. Symptomens 

svårighet med neurologiska bortfall kan variera markant mellan patient till patient beroende på var 

skadan härstammar ifrån och hur pass stor den är. De neurologiska bortfallen kan bli väldigt märkbara 

om en skada sker på ett strategiskt område medan det är omärkbart om det sker på en annan del av 
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hjärnan. Bildgivande diagnostik i form av DT (datortomografi) eller MR (magnetresonanstomografi) 

krävs för att kunna särskilja ischemisk stroke från hemorragisk (Gottsäter et al. 2014).  

 

Vid propp i exempelvis en artär sjunker blodflödet snabbt ner till en kritisk nivå och skador på 

hjärnvävnaden börjar ske redan inom loppet av ett par minuter. Detta betyder alltså att det är av stor vikt 

att vidta behandlingsåtgärder i ett så tidigt stadie som möjligt för att förhindra ytterligare skador samt 

lindra eventuella symptom. Exempelvis kan en skada som till en början var väldigt liten bli avsevärt 

mycket större om den lämnas obehandlad (Gottsäter et al. 2014). 

 

Cerebrovaskulära sjukdomar är den övergripande benämningen på sjukdomar som drabbar kärlen i 

hjärnan, stroke är en undergrupp av dessa. Subaraknoidalblödning, cerebral infarkt och intraparekymatös 

hjärnblödning är i sin tur undergrupper till stroke (Gottsäter et al. 2014). 
 

Det finns en rad tillstånd som inte faller in under kategorin stroke som bland annat ännu ej rupturerade 

arteriovenösa missbildningar och arteriella aneurysm, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller 

traumatiska intrakraniella blödningar (exempelvis subduralhematom). Även om TIA inte faller in under 

kategorin stroke, så är det ofta samma typ av orsak som kan åsamka en cerebral infarkt. Således bör en 

TIA vara en väldigt klar varningsklocka om vad som kan ske om den inte blir behandlad på ett adekvat 

och snabbt sätt med vidare undersökningar (Gottsäter et al. 2014). 
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Olika typer av infarkter 
 

A) Territoriell infarkt 

 

När en stor hjärnartär stängs av resulterar den i en infarkt i dess försörjningsområde. 

Storleken på infarkten beror på kollateralförsörjningen. Infarkterna orsakas av ateroskleros 

(åderförkalkning) eller emboli (propp som vandrar i kärlen). 

 

B) Lakunär infarkt 

 

Enstaka mindre infarkt som förekommer i de basala gangligerna, pons, corona radiata eller capsula 

interna. Propp i mindre penetrerande ändartärer orsakar dessa. 

 

C) Hemodynamisk infarkt 

 

Ischemier brukar förekomma mellan kärlterritorier och dessa orsakas av stopp och förträngningar i stora 

kärl som försörjer hjärnan eller intrakraniellt. 

Storleken och lokalisationen av ischemierna beror på kollateralförsörjningen. 

 

D) Mindre embolisk infarkt 

 

I enstaka eller flertalet kärlområden, ofta kortikalt samt i den vita substansen kan det uppstå flera små 

infarkter. Dessa orsakas av plack eller av många små embolier. 
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(Gottsäter et al. 2014) 

Undersökningsmetoder 
 

Vid akut stroke är DT ofta det första valet på grund av tillgänglighet och snabbhet i undersökningen. Den 

största begränsningen hos DT är att undersökningen ibland inte är diagnostiskt tillfredsställande fastän 

symptom finns. Radiologerna väljer då ofta att gå vidare med MR (Gargan et al, 2015).  En ytterligare 

begränsning med DT är strålning till patient (Aspelin, Pettersson, 2008). 

Röntgensjuksköterskans profession 
 
Röntgensjuksköterskans roll är att utföra MR-undersökningen som lägger grunden till diagnostiken, 

genom att använda sig av olika protokoll som lämpar sig för den aktuella frågeställningen. ���Ökad 

förståelse och anatomisk kunskap är av stor vikt vid MR undersökningar. Röntgensjuksköterskan arbetar 

med materialet kontinuerligt genom att välja rätt sekvenser samtidigt som man förväntas ha en anatomisk 

kunskap om det man ser. Undersökningsförloppet innefattar att granska remissen och se vad som 

efterfrågas, kontrollera säkerhet (om patienten har några eventuella metaller i kroppen, pacemaker 

etcetera, vilket kan vara en kontraindikation till att genomgå en MR-undersökning). Samt att informera 



   5  
 
   
 
 

 

patienten och föra en dialog kring vad som kommer att ske och ge rum för eventuella funderingar som 

patienten kan tänkas ha (Vårdförbundet). 

Utöver att vara väldigt strukturerat, produktionsinriktat och tekniskt så går utvecklingen inom röntgen 

väldigt fort framåt. Det är ett stort fokus på teknik och allt eftersom tekniken förändras så förändras även 

arbetet på en röntgenavdelning. (Larsson, Aspelin & Lundberg, 2013) 

Röntgensjuksköterskans roll är att producera undersökningsmaterial som är av diagnostiskt värde.��� För att 

uppnå detta arbetar röntgensjuksköterskan med tre moment, planering, framställande av bilder och 

utvärdering av dessa. Vid planeringen av undersökningen fattar röntgensjuksköterskan beslut om hur 

man ska gå till väga med den aktuella patienten. Vid framställandet av bilderna kräver det en viss 

arbetsskicklighet för att uppnå ett gott resultat. Slutligen bedöms bilderna huruvida dessa är av tillräckligt 

god kvalité för att vara diagnostiskt tillfredsställande. (Lundvall, Dahlgren & Wirell, 2014) 

  

”Röntgensjuksköterskan tar ansvar för utvecklingen av sitt kunskapsområde utifrån erfarenhet och 

evidens.” 

”Röntgensjuksköterskan bedriver forskning och utveckling och ansvarar för att forskningsetiska riktlinjer 

följs.” (Yrkesetisk kod, Vårdförbundet & Svensk förening för Röntgensjuksköterskor)  

 

Magnetresonanstomografi 
Ofta kallas undersökningen för magnetröntgen, men det är ett felaktigt namn eftersom magnetkameran 

inte bygger på röntgenteknik. Tekniken bygger på magnetresonans som utnyttjar egenskapen att varje 

väteatom omges av ett svagt magnetfält. Personen som undersöks ligger i en magnetkamera omgiven av 

ett kraftfullt magnetfält. Vid undersökningen riktas radiovågor, så kallade RF (radiofrekvens)-pulsar, mot 

området som ska undersökas. Dessa RF-pulsar tar en del väteatomkärnor upp energi från, samtidigt som 

de ändrar läge. Kroppens väteatomer kommer då att rikta sig med eller emot magnetkamerans 

magnetfält. Varje gång RF-pulsen slås av återgår atomkärnorna till sitt ursprungliga läge samtidigt som 

de avger energi i form av radiovågor. En antenn fångar upp radiovågorna och via datorteknik omvandlas 

den samlade informationen till en serie detaljrika tvärsnittsbilder i olika plan – längd, tvär och vinklat. 

(Berglund, Jönsson, 2007) 
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Hjärna screening/Stroke 
 

Vid Akademiska sjukhuset används sedan augusti 2013 ett särskilt MR-protokoll, Hjärna 

screening/Stroke, dels där infarkt syns redan i DT men bättre kartläggning krävs, men dels också vid 

indikationer som att DT är normal men är kliniskt svårbedömd samt misstanke om att infarkt finns. Detta 

protokoll består av sekvenserna T2, en konstant som visar en vävnads förmåga att ge signal över tid, 

samt DWI (Diffusion Weighted Imaging) med hög känslighet för infarkter. (MR metodhandbok, 2016).  

 

DWI 
 
Diffusion innebär slumpmässig molekylrörlighet över cellmembran av ett ämne från ett område med hög 

koncentration till ett område med lägre. Alla mikroskopiska partiklar befinner sig i rörelse, och när 

partiklarna i ett område kolliderar förändras hastigheter och riktningar slumpvis. Ur detta följer den 

oregelbundna rörelse och långsamma utbredning i som är karakteristisk för diffusion.  (Henriksson, 

Rasmusson, 2003). 

 

DWI har en betydande roll vid följande kliniska strokebedömningar: 

● tidig identifikation av ischemisk stroke 

● skilja akut stroke från kronisk stroke 

● skilja akut stroke från annat som liknar stroke 

 

Det som kännetecknar DWI är att metoden är vattenkänslig och mäter förflyttning av molekyler mellan 

olika vävnadstyper. I sjuk vävnad där vätskerörelser är långsamma eller står stilla, är signalförlusten 

mindre intensiv. Detta resulterar i att bilden från dessa områden blir ljusare, vilket gör det lättare att se 

infarkter (Aspelin, Pettersson, 2008). DWI som framför allt avspeglar protonernas rörlighet i det 

extracellulära vattnet, har mycket hög känslighet för det cytotoxiska ödemet. Cellsvullnaden orsakar en 

inskränkning av extracellulära rummet vid tidiga infarkter, och DWI kan påvisa sådana förändringar 

redan efter några minuter (Lilja, Holtås, 2008).   

 

Tekniskt fungerar det så att DWI utnyttjar ett bipolärt gradientpar i sekvensen. Gradientparet gör så att 

exciterade (avger energi) protoner i vatten fasar ur mer och mer ju längre de förflyttar sig under tiden 

diffusions-gradienten verkar.  
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● stillastående vattenmolekyler - opåverkade av diffusionsgradienter och därför behåller de sin 

signal. 

● rörliga vattenmolekyler - påverkas av den första gradienten men blir ej återfasad av den andra 

gradienten, vilket gör att de tappar signal (Bushong, 2003). 

 

Sensitiviteten hos DWI för att kunna påvisa färska infarkter anses vara nära hundra procent, och 

känsligheten för små infarkter är överlägsen DT (Mohr et al, 2004). Precisionen i att särskilja färska 

infarkter från äldre har ökat väsentligt med DWI och dessa kan påvisas redan efter några minuter (Lilja, 

Holtås, 2008). Tidigare undersökningar vid Bergens institut i Norge visar på DWI´s styrka att hitta 

lesioner (skador), speciellt initialt i diagnosen. Dessutom klarar DWI av att diagnostisera infarkter på 

hjärnstammen, där DT kan ha problem att påvisa sådana (Kvistad et al, 2014a). Andra studier visar att 

DWI kan ge underlag för utfallet av patientens stroke (Mourand et al, 2014).   

 

DWI-bilder ger hög kontrast och är lämpliga för att påvisa patologiska förändringar då fördelning och 

utbredning av signalförändringar i DWI-sekvenser ofta ger en för infarkten karakteristisk bild. DWI kan 

påvisa både irreversibla och reversibla ischemiska skador. Så det finns en potential att kunna rädda 

vävnad, men att man ligger rätt i tid är viktigt eftersom det bara går att visualisera färska skador under de 

2-3 första veckorna efter att infarkt har inträffat (Westbrook, 2011).  

 

Dock finns det signalstörningar, så kallad ”T2 shine through” från andra vävnader. Den förhöjda T2-

viktningen, som beror på att vävnader som kan hålla T2 signal länge finns i den studerade regionen, leder 

till en signalförstärkning som dominerar den diffusionsrelaterade signalförlusten. Därför behövs ett 

kompletterande instrument för att kunna tolka signalerna rätt. Inom MR finns möjligheten med ADC 

(Apparent Diffusion Coefficient) (Roberts, Rowley, 2003).  
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ADC 
 

ADC är en matematisk beräkning av diffusion, som utförs med hjälp av kraftfulla datorer. Beräkningen, 

som baseras på två eller flera mätningar med olika grader av diffusionsviktning, påvisar hur stor 

diffusionen är, oavsett riktning, genom olika typer av vävnad. Diffusionsviktningen förstärks genom att 

höja gradientstyrkan och tid samt genom att öka intervallen mellan gradientpulsarna, och ju högre 

diffusionsviktning desto känsligare är sekvensen för diffusion. ADC-bilden presenteras sedan så att 

punkter med störst signalminskning visas ljusa, den blir således ett negativ till en DWI-bild där punkter 

med störst signalminskning visas mörka. För att få adekvat information bör jämförelse alltid göras mot 

ADC, som mäter effekten av diffusion oberoende av T2 påverkan. I fall med begränsad diffusion ger 

område med ökad DWI signal låg ADC signal. Därför ger ADC, i de fall som T2-påverkan föreligger, 

normal eller hög signal (Roberts, Rowley, 2003). Eliminationen av effekterna av en förhöjd T2 signal, 

som annars kan leda till misstolkningar, gör att det går att skilja cytotoxiskt (elakartat) ödem från 

vasogent (godartat). Efter 7-10 dagar domineras diffusionsmönstret inte längre av cytotoxiskt ödem och i 

det kroniska stadiet av infarkten ses förändringar som vasogent ödem, som innebär större rörlighet än 

omgivningen och ökad signal på T2 bilder på grund av nekros (okontrollerad celldöd) (Lilja, Holtås, 

2008).  

 

Studier av ADC-värden är till nytta då det inte går att särskilja mellan akut och subakut stroke på kliniska 

grunder. Skillnader i tid mellan akut, subakut och kronisk stroke är svår att definiera, men nedan ges 

relativa ADC-värden för de olika faserna. 

ADC-värden vid akut stroke 

ADC-värde minskar med maximal signalminskning upp till 5 dagar. Vasogent ödem med läckage av 

vattenmolekyler från blodkärl, gör att extracellulära rummet expanderar där vattenmolekylsdiffusion är 

utan hinder. Högt DWI-värde. 

ADC-värden vid subakut stroke 

ADC pseudo-normalisation inträffar i andra veckan (7-15 dagar). Irreversibel vävnadsdöd finns trots 

normala ADC-värden. DWI har fortfarande hög signal på grund av stor påverkan av T2. Efter 2 veckor 

fortsätter ADC att öka över normala parenkymvärden. 
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ADC-värden vid kronisk stroke (mer än tre veckor) 

ADC signal är hög, DWI signal är låg.  (Engeller et al, 2001) 

Ett par bildexempel som visar hur akut, respektive subakut stroke kan se ut på DWI- och ADC-bilder 
  

 
Fall 1: vänster MCA (mellersta hjärnartären) territorium akut infarkt : DWI 

 
Fall 1: ADC, akut infarkt 

 

 
Fall 2: DWI, subakut stroke 
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Fall 2: ADC , subakut stroke 

(Radiopaedia, Diffusion weighted MRI in acute stroke, Gaillard, Bhuta et al) 
  

Fördelar och nackdelar med MR och diffusionsviktning 
 

De stora centrumen i Europa, med lång och god erfarenhet av strokebehandling, använder huvudsakligen 

MR för kartläggning av mikro- och makrocirkulation. Detta beror på att DWI är en direkt och mycket 

pålitlig avbildning av den kanske redan manifesterade infarkten. Teoretiskt är MR den undersökning som 

ger mest information om akut stroke. Förutom att skadad vävnad ofta syns tidigt i förloppet är MR en bra 

teknik för att uppskatta en perfusionsdefekt. Genom att det går att se skillnaden mellan redan skadad 

vävnad på grund av syrebrist, och område med nedsatt perfusion (genomblödning), finns det en 

indikation att det finns ett kringliggande område, kallat penumbran, som också är skadat men kan i vissa 

fall vara räddningsbart, med t ex trombolytisk behandling. Mycket beror på om den strokedrabbade 

personen kommer till sjukhus i ett tidigt skede (Lilja, Holtås, 2008). 

 

Även att MR-undersökningen görs utan kontrast minimerar risken för antingen njurkomplikationer 

och/eller allergiska reaktioner, vilket är en fördel gentemot DT.  Nackdelar är att MR kan sakna snabb 

tillgänglighet. Speciellt under jourtid kan det vara problem att erbjuda MR hos de flesta sjukhus. Lång 

undersökningstid och säkerhetsrisker på grund av oupptäckta metallföremål och pacemaker är ytterligare 

nackdelar. Erfarenhet har visat att cirka 20 procent av akuta strokepatienter inte kan genomgå en MR-

undersökning, samt att avancerad MR strokediagnostik bara ska utföras när det finns en klar förväntad 

nytta för patienten och dennes behandling och endast inom ramen för väl etablerade strokerutiner 

(Gottsäter et al, 2014).  
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Dock går det att hitta motsatt uppfattning. Det kan mycket väl drivas ett program för akut stroke enbart 

med MR, då diffusionsviktad MR kombinerat med sekvenser som är känsliga för hemoglobin-

produkternas paramagnetiska egenskaper, kan påvisa cerebral ischemi mycket tidigt och med stor 

sensivitet.  Det går även att använda perfusionsviktad MR förutsatt att det finns en kombination med 

snabba gradientekosekvenser som är mycket susceptibilitetskänsliga (känsliga för vävnadens magnetiska 

egenskaper)  (Lilja, Holtås, 2008).  
 

Problemformulering 
Det inträffar drygt 35 000 insjuknanden i stroke varje år. Fler vårddagar än övriga sjukdomsgrupper och 

hög dödlighet motiverar att diagnostiska framsteg rapporteras. Diffusionsviktad MR betydelse för att 

lokalisera och diagnostisera olika typer av infarkter bör undersökas (Lilja, Holtås, 2008).  En yrkesroll 

som har stor betydelse inom diffusionsviktad MR är röntgensjuksköterskorna. De förväntas ha en djup 

kunskap i hjärnans anatomi kombinerat med kunskaper om hjärnans patologi för att kunna genomföra en 

diffusionsinriktad MR-undersökning med adekvat resultat. Studier av diffusionsviktad MR bör göras för 

att stärka röntgensjuksköterskors kunskaper inom anatomi och patologi samt DWI, med tanke på att 

röntgensjuksköterskans roll ständigt är i progress. Kunskaperna bör vara patienterna till gagn, då högre 

kunskaper rimligtvis leder till bättre omvårdnad. Ett ytterligare incitament för att göra studier som dessa 

är att det kan vara en inspirationskälla för röntgensjuksköterskor att bedriva egen forskning inom en mer 

naturvetenskaplig/teknisk inriktning inom radiologin. (Yrkesetisk kod, Vårdförbundet & Svensk förening 

för Röntgensjuksköterskor) 

 

 Syfte 
 

Syftet med denna retrospektiva studie var att undersöka vilka indikationer som föranledde genomförande 

av en MR-undersökning med protokollet Hjärna screening/Stroke och huruvida färska infarkter och 

lokaliseringen av dessa kunde påvisas. 
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Frågeställningar   
  

1. Vilka indikationer finns för att göra en Hjärna screening/Stroke?   

2. Kan man se om infarkterna är färska eller gamla? 

3. Hur ofta ses färska infarkter på en Hjärna screening/Stroke och var lokaliseras dessa?  

 

METOD 

Design 
 
Studien är retrospektiv, kvantitativ och med deskriptiv design (Ejlertsson, 2003). 

Urval 
 
Urvalet bestod av de 235 patienter som hade genomgått Hjärna screening/Stroke under 2015 på 

Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Efter exkludering av 9 patienter med tumörsjukdom, som var 

irrelevanta för studien, återstod 226 patienter. Av dessa 226 var 142 män och 84 var kvinnor. 

Datainsamling 
 
Materialet, som samlades in från RIS (Röntgeninformationssystem), bestod av remissvar från samtliga 

strokeronder som genomfördes på Akademiska Sjukhuset i Uppsala (UAS), under 2015.  

Datainsamlingen utfördes vid röntgenavdelningen på Akademiska Sjukhuset i Uppsala under v.14 - 15 

2016.  För att lättare hitta materialet i RIS, Strokeronden, användes ett filter med sökbegreppet MR. Ur 

varje patients information hämtades kön, ålder samt läkarutlåtande på Hjärna screening/stroke. En 

ytterligare dokumentation var att en kod skapades för varje patient som var baserad på strokerondens 

datum samt ett löpnummer. All datainsamling dokumenterades i ett word-dokument patient för patient 

löpande tills allt material var genomgått. 
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Etiska överväganden 
Studien som utfördes på grundnivå behövde inte granskas av en etisk kommitté (codex.uu.se). 

Däremot krävdes ett godkännande av berörd verksamhetschef, för att få hantera patientinformation. 

Ansökan lämnades till verksamhetschefen vid BFC om att få utföra studien och erhålla behörighet till 

RIS och PACS (Bilaga 1). Som följd av detta skrevs ett sekretessavtal. Materialet som samlades in, 

innefattade kön, ålder, patientkod samt läkarutlåtande och innehöll inga detaljer som kunde härledas till 

den aktuella patienten. Syftet med den skapade personkoden var att vid eventuella behov kunna gå 

tillbaka och kontrollera uppgifter. Eftersom den enbart bestod av datumet för den aktuella strokeronden 

och ett löpnummer, var materialet anonymiserat. Patientgruppen blev inte informerad om studien, men 

studien skall gagna patientgruppen och ingen patient skall fara illa (Henricsson, 2012). 

Bearbetning och analys 
 
Allt material som skulle bearbetas och analyseras fanns i ett word-dokument som skapades vid 

datainsamlingen. Ur detta material fördes allt över till ett Exceldokument men där läkarutlåtandet 

kodades om till 0 = ingen färsk infarkt, 1 = färsk infarkt, 2 = gammal infarkt samt 3 = färsk och gammal 

infarkt. Slutligen skrevs i löpande text, lokalisationen av färska infarkter knutet till berörd patient. Efter 

analys av materialet presenterades detta i form av text och tabeller som innefattade antal och procent.  

 

RESULTAT 

 
Nedan redovisas svaren på våra ursprungliga frågeställningar. Vi har valt att samredovisa resultaten på 

fråga 2 och 3 för att öka tydlighet och läsbarhet 

Vilka indikationer finns för att göra en Hjärna screening/Stroke? 
 
Ur det material som vi samlade in från RIS, redovisades inte vilka indikationer som låg till grund för att 

göra en Hjärna screening/stroke. Därför var metoden otillräcklig för att ge svar på frågeställningen. 
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Hur ofta ses färska infarkter på en Hjärna screening/Stroke och kan man skilja färska infarkter 
från gamla 
 
Dessa frågeställningar besvaras genom diagrammen och tabellerna nedan. Frågeställningen har justerats 
från den ursprungliga för att bli mer lättläst. Vi har även kompletterat med en separat redovisning efter 
patientens kön. 
 

 
Figur 1. Stroke prevalens hos samtliga patienter.  

I den totala populationen, 226 patienter, kunde man inte påvisa någon stroke hos 42 %, 23 % hade färska 

infarkter, 21 % hade färska och gamla infarkter och 14 % hade enbart gamla infarkter (Figur 1). 

 

 
 

 

 

94	  

52	  

32	  

48	  

Ej	  påvisad	  stroke	   Färsk	   Gammal	   Färsk	  +	  Gammal	  
0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  
100	  

Stroke	  prevalens	  hos	  samtliga	  patienter	  
(antal)	  



   15  
 
   
 
 

 

 
Figur 2. Prevalensen av stroke hos de kvinnliga patienterna. 

 

Av de 226 patienterna som inkluderades var 84 kvinnor. Hos 48 % kunde man inte påvisa någon stroke, 

21 % hade färska infarkter, 20 % hade gamla infarkter och 11 % hade färska och gamla infarkter (Figur 

2).  
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Figur 3. Prevalensen av stroke hos de manliga patienterna. 

 

Av de 226 patienterna som inkluderades var 142 män. Hos 38 % kunde man inte påvisa någon stroke, 27 

% kunde man påvisa både en färsk och en gammal stroke, 24 % hade färska infarkter och 11 % hade 

enbart gamla infarkter (Figur 3). 
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3. Var lokaliseras färska infarkter?  
 
 

 

 
 
Figur 4. Lokalisation av färska infarkter. 

Studien redovisar fynd av färska infarkter och var dessa är lokaliserade. 

Flest färska infarkter återfanns i loberna med 23 %, följt av hjärnbark 16 %, hjärnstam 16 %, lillhjärna 13 

%, övrigt 10 %, talamus 8 %, vitsubstans 7 % och basala ganglier 6 %. Med en total av 189. (Figur 4). 
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Infarktområden 
 

Infarktområdet Hjärnstam bestod av 30 som fördelades på Pons med 37 %, Mesencephalon med 33 % 

samt Medulla oblongata med 30 %.  Det fanns en mer precis definition innefattande Capsula interna (5), 

Capsula externa (1) och Tectum (1). Eftersom dessa ligger lokaliserade i det anatomiska området 

Mesencephalon valde vi att redovisa dessa som Mesencephalon (Tabell 1) 
 

 

Tabell 1. Infarkter i det anatomiska området Hjärnstam 

 

Anatomiskt område Antal Procent 

Medulla oblongata 9 30 %  

Pons 11 37 % 

Mesencephalon 10 33 %  

Total 30 100 % 

 

 
Infarktområdet Lillhjärna (Cerebellum) (25) fördelades på Lillhjärna med 80 %, lillhjärnans 

försörjningsområden PICA stod för 16 % och lillhjärnans försörjningsområden SCA stod för 4 %. Det 

fanns en mer precis definition definition i 7 fall som innefattande Tonsil (1), Vermis (5) och Pedunkel 

(1). Eftersom dessa ligger lokaliserade i det anatomiska området lillhjärna valde vi att redovisa dessa som 

Lillhjärna (Tabell 2) 

 

Tabell 2. Infarkter i det anatomiska området Lillhjärna  (Cerebellum) 

 

Anatomiskt område Antal Procent 

Lillhjärna 20 80 %  

PICA 4 16 %  

SCA 1 4 %  

Total 25 100 % 
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Infarktområdet Basala ganglier bestod av 12 varav 50 % benämndes som just Basala ganglier.  

Utöver dessa så fanns mer anatomiskt definierade benämningar som Nucleus caudatus med 17 %, 

Nucleus lentiformis 17 % samt Putamen 17 %. (Tabell 3) 

 

 

Tabell 3.  Infarkter i det anatomiska området Basala ganglier 

 

Anatomiskt område Antal Procent 

Basala ganglier  6 50 %  

Nucleus caudatus 2 17 % 

Nucleus lentiformis 2 17 % 

Putamen 2 17 %  

Total 12 100 %  
 

 
Infarktområdet Vitsubstans bestod av Corona radiata med 71 % och Centrum semiovale med 29 %. 

(Tabell 4) 

 
Tabell 4. Infarkter i det anatomiska området Vitsubstans 

 

Anatomiskt område Antal Procent 

Corona radiata 10  71 % 

Centrum semiovale 4 29 %  

Total 14 100 %  
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Infarktområdet Hjärnlober bestod av frontal med 30 %, parietal 23 %, occipital 19 %, Insula 14 %, 

temporal 12 % samt storhjärna med 2 %. I hjärnlober har vi räknat in Insula eftersom den betraktas som 

den femte hjärnloben. Vi har även räknat in Storhjärna eftersom det var en såpass grov definition (Tabell 

5) 

 
Tabell 5. Infarkter i det anatomiska området Hjärnlober 

 

 

Anatomiskt område Antal Procent 

Frontal 13 30 %  

Parietal 10 23 % 

Temporal 5 12 %  

Occipital 8 19 % 

Insula 6 14 % 

Storhjärna 1 2 %  

Total 43 100 %  
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Infarktområdet Cortex bestod av en rad undergrupperingar i form av Gyrus precentralis med 23 %, 

kortikalt 20 %, kortikosubkortikalt 16 %, en generell benämning av Cortex 10 %, Gyrus postcentralis 10 

%, Sulcus centralis 6 %, Gyrus frontalis 3 %, Gyrus superior temporal 3 %, Gyrus temporalis medius 3 

%, Gyrus precentralis 3 %, Gyrus posterior capsulae 3 %.  Fissura sylvii med 3 % definierades också 

som Cortex (Tabell 6) 

 

Tabell 6 Infarkter i det anatomiska området Cortex 
 

Anatomiskt område Antal Procent 

Cortex 3 10 % 

Kortikalt 6 20 % 

Kortikosubkortikalt 5 16 % 

Sulcus centralis 2 6 %  

Gyrus superior temporal 1 3 % 

Gyrus precentralis 7 23 %  

Gyrus postcentralis 3 10 % 

Gyrus frontalis 1 3 % 

Gyrus temporalis medius 1 3 % 

Crux posterior capsulae 1 3 % 

Fissura sylvii 1 3 %  

Total 31 100 % 
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Infarktområden som var svårplacerade definierades som övrigt. Anatomiska området övrigt bestod av 

Cerebri posterior 26 %, Cerebri media 16 %, Hippocampus 16 %, watershed 16 %, periventrikulär 10 %, 

lateral ventrikel 5 %, Hjärnbalk 5 % samt Operculum med 5 % (Tabell 7) 

 

Tabell 7. Infarkter i det anatomiska området Övrigt 
 

Anatomiskt område Antal Procent 

Hippocampus 3 16 % 

Watershed 3 16 % 

Cerebri media 3 16 % 

Cerebri posterior 5 26 % 

Periventrikulär 2 10 % 

Lateral ventrikel 1 5 %  

Hjärnbalk (Corpus callosum) 1 5 % 

Operculum 1 5 % 

Total 19 100 %  
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

Anledningen till att vi frångick den ursprungliga frågeställningen och formulerade om dem, var att det 

var enklare att redovisa resultaten. Detta i sin tur ansåg vi skulle öka tydligheten i resultatredovisningen. 

 

Ur det material som vi samlade in från RIS, redovisades inte vilka indikationer som låg till grund för att 

göra en Hjärna screening/stroke. Därför var det omöjligt att ge svar på frågeställningen. Vi hänvisar till 

metoddiskussionen för resonemang kring den första frågeställningen. 

 

I det slutliga urvalet (226 patienter) kunde man inte påvisa någon stroke hos 42 %, 23 % hade färska 

infarkter, 21 % hade både färska och gamla infarkter och 14 % hade enbart gamla infarkter. 

Dessa patienter gjorde MR-undersökningen relativt snart efter DT, som är en akutundersökning. 

Vid jämförelse med tidigare undersökningar finner man liknande resultat. En studie av Moreau et al 

(2013b) pekar på att fördröjd MR försvårar möjligheten att diagnostisera lesionens utbredning och 

utseende gällande TIA och mindre stroke. Efter 2 till 3 veckor minskar möjligheten att använda DWI för 

att finna färska lesioner. MR undersökningar bör således göras så snart som möjligt vid mindre infarkter 

och TIA. Gargan et al (2015) visade att det var mer effektivt att finna färska infarkter med hjälp av 

diffusionsviktad MR. De första 24 timmarna är kritiska då en liten infarkt kan expandera till en större. 

Enligt Lilja och Holtås (2008) är MR med ett DWI protokoll ett överlägset alternativ till att påvisa 

lakunära infarkter och/eller avgöra om de är färska. Problemet med DT är att denna typ av infarkter ofta 

är svåra att avgränsa från de mer diffusa vitsubstansförändringar som småkärlssjukdomar ger upphov till.  

En studie av Moreau, Asdaghi, Modi, Goyal, Coutts (2013a) jämförde DT och MR för att diagnostisera 

och påvisa TIA och mindre infarkter. Studiens slutsats är att MR är ett överlägset alternativ till DT för att 

påvisa små ischemiska lesioner efter TIA och mindre stroke. MR anses vara den metod som bör 

användas i fall med den aktuella frågeställningen, eftersom att dessa lesioner är kliniska relevanta. 

 

De likheter som studien har med tidigare studier är att patienterna i underlaget gjorde sin Hjärna 

screening/Stroke inom kort tidsrymd efter DT, varvid ett stort antal färska infarkter upptäcktes och det 

svarar mot tidigare studiers slutsatser att det är viktigt att göra MR tidigt för att kunna lokalisera färska 

infarkter (Gargan et al, 2015). 
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Fynden av färska infarkter i Moreau et al’s (2013b) studie avviker från resultaten i denna studie då 

procentuellt funna färska infarkter är avsevärt högre hos Moreau et al. Varför dessa resultat avviker så 

mycket är svårt att svara på, möjligen kan det bero på att alla patienter inte genomgick undersökningar i 

bägge modaliteterna (DT och MR). 

 

Resultaten i denna studie skulle kunna tyda på att MR används i en lagom omfattning vid Akademiska 

sjukhuset. Om studien hade påvisat ett mycket högre antal träffar skulle det betyda att MR ska användas i 

större utsträckning, något som resursmässigt skulle vara svårt att genomföra. Om det omvända resultatet 

hade uppstått, skulle det innebära att MR är ineffektivt och då skulle metoden vara för dyr att använda 

(Gargan et al, 2015). 

 

Resultaten av de färska infarkternas lokalisation var att flest färska infarkter återfanns i loberna, följt av 

cortex, hjärnstam, lillhjärnan, övrigt, vitsubstans samt basala ganglier. Studien tog ingen hänsyn till typen 

av infarkt, inte heller relationen till specifika anatomiska områden. Tidigare undersökningar är i regel 

specifika. De undersöker speciella infarkt-grupper, ofta för att hitta samband. Som exempel på detta kan 

vi nämna Kvistad et al (2014b), vars studie undersökte infarkter med hjälp av DWI för att göra en 

indelning på infarkternas lokalisation. I studien kunde de finna ett samband mellan kortikala infarkter 

och TIA symptom. Vi konstaterar att det som skiljer denna studie från tidigare studier, när det gäller 

lokalisation av infarkter, beror mycket på hur frågeställningen är ställd. Denna studie har en generell 

lokaliseringsindelning av infarkter, och beskriver inte vilka infarkttyperna är eller storleken på 

lesionerna. 

 

Genom att, i yrkesrollen som röntgensjuksköterska, genomföra studier som denna visar man ansvar för 

att utveckla sitt kunskapsområde utifrån erfarenhet och evidens. Det visar också att 

röntgensjuksköterskan kan bedriva forskning och utveckling och ansvara för att forskningsetiska 

riktlinjer följs (Yrkesetisk kod, Vårdförbundet & Svensk förening för Röntgensjuksköterskor). 

Ytterligare resultat 
 

Det upptäcktes vid analysen av materialet att det fanns en klar skillnad mellan könen när det gällde 

förekomst av färska och gamla infarkter. Förekomsten av färska infarkter var klart högre hos männen, 

medan förekomst av enbart gamla infarkter var högre hos kvinnor. Råmaterialet i studien innehöll 
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information om patienternas ålder men den informationen exkluderades i resultatet då det inte besvarade 

frågeställningarna. En studie av Petrea et al (2008) visade på att kvinnors snittålder vid inträffande av 

förstagångsstroke var högre än männens (75 kontra 71år) samt att kvinnor hade en högre risk för stroke 

över 85års ålder men lägre i tidigare åldrar än detta. Dock löpte kvinnor en större risk att drabbas av 

stroke sett utifrån en livscykel.  Det kan finnas ett underlag för att gå vidare med mer forskning kring 

detta.  

 

Metoddiskussion 
 

Metoden som användes var inte lyckad när det gällde den första frågeställningen. I retrospektiv fann vi 

att det är viktigt att förstå innehållet i en frågeställning redan vid skrivandet av projektplan. ”Vad menas 

med indikationer”? ”Kommer vi att hitta indikationer i RIS”?  Det hade behövts göras en djupare analys 

av begreppet indikationer. Den uppfattning vi hade av vad termen stod för, symptom hos strokepatienter, 

skulle kunna tänkas finnas i RIS. Vi har senare förstått att det istället rörde sig om subjektiva 

bedömningar hos remittenten, som fick denne att fatta ett beslut att låta patienten genomgå en MR-

undersökning med frågeställning på stroke.  Dessa grundas ofta på misstanke om hjärnstamsinfarkt, 

misstanke om infarkt där DT är svårbedömd på grund av utbredda vitsubstansförändringar, eller allmänt 

svårbedömd klinisk bedömning där DT inte har kunnat påvisa stroke.  

 

Med bättre research och genom att konsultera radiologer hade vi inte hamnat i denna position. Sannolikt 

hade det också påverkat frågeställningen så att vi hade strukit frågeställning ett, och om det hade 

tillkommit frågor så hade dessa gått mer i linje med frågeställning två och tre. 

 

Vi tycker ändå att frågeställning ett är av största värde, då det skulle vara intressant att grundligt 

undersöka vad som leder till bedömningen att gå vidare med Hjärna screening/Stroke. Den frågan i sig 

själv skulle räcka för att göra en studie på. Gissningsvis är intervjuer med yrkesverksamma inom 

strokediagnostisering den bästa metoden. 

 

Metoden och materialet som användes kunde besvara frågeställningarna om det gick att påvisa och 

särskilja färska infarkter från gamla, hur ofta dessa påträffades samt var dessa var lokaliserade. 

 

En retrospektiv metod användes för att finna ett lämpligt urval, och 2015 års undersökningar bedömdes 
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vara ett tillräckligt underlag. Dels för att protokollet var i bruk då, och dels för att få en tillräcklig mängd 

patienter för att kunna presentera adekvat information om prevalensen för olika typer av stroke. 
 

Den interna validiteten av studien bedöms som hög eftersom undersökningar som berör annat än stroke 

och MR exkluderades. Reliabiliteten är hög eftersom att studien bör kunna återupprepas med likvärdigt 

resultat. Vid genomgång av patienter, där det inte med säkerhet framkom att det påträffats färska 

och/eller gamla infarkter, har bedömningen blivit att det inte går att påvisa stroke. Eventuella felkällor 

kan finnas i den mänskliga faktorn i form av subjektiv bedömning vid analysen av materialet. Dessa 

felkällor bedöms som ringa i antal och ska inte ha påverkat studien i stort. 
 

 

Slutsats 
 
Huvudfrågan för denna studie var om man kunde se färska infarkter med hjälp av diffusionsviktad MR 

samt var dessa var lokaliserade. Metoden som användes har visat sig vara bra och studien kan öka 

förståelsen för diffusionsviktad MR’s betydelse som undersökningsmetod vid diagnostisering av stroke. 

För att få en bättre kartläggning behövs fler studier där man undersöker de olika typerna av upptäckta 

infarkter mer i detalj.  

 

Det skulle också kunna vara av intresse att komplettera den här studien med en djupare analys av 

sambandet mellan olika typer av upptäckta infarkter och patientens kön och ålder. 
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