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Abstract 
 
An image artifact is a structure that’s not normally present but visible in the 
result. Artifacts are visible in the result because of changes, technical faults 
in the MR equipment. The patients’ normal movements may also affect 
artifacts, such as blood flow. Many types of artifacts may occur in magnetic 
resonance imaging. Patient motion is the major physiological effect that 
causes artifacts, often resulting from involuntary movements for example 
respiration and cardiac motion. Using respiratory triggering and cardiac 
gating could reduce these. A metal artifact appears from ferromagnetic 
metals that the patient is wearing or has in the body, for example jewellery 
or an artificial hip. If the radiographer uses a spin echo sequence the artifact 
will reduce. Aliasing occurs when the field of view (FOV) does not include 
all of the anatomic structures present in the image section. Aliasing artifacts 
can be eliminated if the radiographer increases the field of view so that it 
contains all the structures. Chemical shift artifacts are caused by differences 
in other substances with another resonance frequency than hydrogen and RF 
quadrature artifacts are caused by problems with the radio frequency pulse. 
In most cases when these artifacts occur, the radiographer cannot influence 
them, so the service engineer takes care of it.  
Susceptibility artifacts are caused for example by medical devices in or near 
the magnetic field or by implants of the patient. This results in bright and 
dark areas nearby the magnetic material. By using a high bandwidth on the 
radio frequency pulse, the image artifacts will decrease. Cross talk artifacts 
occur when the space between several slices is too small, so that they affect 
each other. To reduce these artifacts the radiographer may increase the 
distance between the slices. 
The difficulty in understanding MR images can be avoided by becoming 
familiar with the appearances of the most common MR imaging artifacts. 
To understand the causes of such artifacts will make it possible for the 
radiographer to make rational changes technical and practical, this too 
eliminate or reduce the effects of artifacts on MR images. 
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Sammanfattning 
 
En artefakt är en struktur i en bild som i vanliga fall inte finns med i 
objektet men som syns i bildresultatet. Artefakter syns i bildresultatet till 
exempel på grund av förändringar, tekniska fel i magnetkamerans 
utrustning. De kan även vara påverkade av patientens normala rörelser, 
såsom blodflödet. Inom MR förekommer det en mängd olika typer av 
artefakter. Patientrörelse är det största fysiska effekten som orsakar 
artefakter som oftast är relaterat till ofrivilliga rörelser som till exempel 
andning och hjärtpulsation. Dessa kan reduceras genom att använda sig av 
andningstriggering och hjärtgating. Metallartefakter kommer från olika 
ferromagnetiska metaller som patienten har på sig eller i kroppen, till 
exempel smycken och höftproteser. Det blir mindre artefakter om 
röntgensjuksköterskan använder sig av spinn eko sekvens. 
Invikningsartefakter uppstår när field of view (FOV) inte innefattar alla 
anatomiska strukturer som visas i bildområdet. Röntgensjuksköterskan kan 
ta bort invikningsartefakter genom att öka field of view så att alla strukturer 
kommer med i mätningsfältet. Kemiskt skift framkommer på grund av 
avvikelser från andra ämnen som har en annan resonansfrekvens än vätet 
och spikar i k-rummet uppkommer när det är problem med RF-pulsen. För 
det mesta när det gäller dessa artefakter kan inte röntgensjuksköterskan 
påverka dem utan det överlämnas till servicepersonalen. 
Susceptibilitetsartefakter uppstår när medicintekniskutrustning finns nära 
eller i magnetfältet eller via implantat i patienten. Det blir ljusa och mörka 
områden i bilden, detta sker i närheten av det magnetiska materialet. Genom 
att använda sig av en hög bandbredd på RF-pulsen vid en bildtagning så 
minskar artefakterna. Korsade snitt, artefakterna framkommer när det är för 
litet avstånd mellan snitten och då påverkar de varandra. Genom att 
röntgensjuksköterskan ökar avståndet mellan snitten så minskas uppkomsten 
av denna artefakt. 
Svårigheten att tolka MR-bilder kan undvikas genom att känna till utseendet 
på de vanligaste förekommande artefakterna. Genom att förstå orsaken till 
olika artefakter finns det möjlighet för röntgensjuksköterskan att göra 
lämpliga förändringar tekniskt och praktiskt, detta för att eliminera eller 
reducera uppkomsten av artefakter i MR-bilder. 
 
 

 
 
Nyckelord: Magnetisk resonans, MR, MRI, MRT, artefakter, röntgensjuksköterska, åtgärder. 
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1. Inledning  
 
När det talas om MR i vardagsspråk så menas magnetisk resonans. Det finns flera andra 

vanliga förkortningar som till exempel NMR som står för Nuclear Magnetic Resonance, där 

nuclear står för att betona att det är i atomkärnan något händer. MRT är en annan benämning, 

Magnetic Resonance Tomography, där tomé kommer ifrån grekiskan och betyder ett snitt, ett 

skikt kan ses. En annan vanlig förkortning är MRI, Magnetic Resonance Imaging, där 

imaging står för att förklara att det är bildgivande [1,2]. 

En artefakt är en struktur i en bild som i vanliga fall inte finns med i objektet men som syns i 

bildresultatet. Artefakter syns i bildresultatet på grund av förändringar, tekniska fel i 

magnetkamerans utrustning. De kan även vara påverkade av patientens normala rörelser, 

såsom blodflödet. Kunskap om artefakter vid magnetisk resonans och signalframkallning 

är viktigt för röntgensjuksköterskor, detta för att få hög kvalité på bilderna. Artefakter 

kan vara uppenbara eller så kan endast ett par pixlar vara ur balans och ge ett falskt 

bildresultat vid diagnostik av misstänkt patologi. När detta uppstår kan patienten få fel 

diagnos [3]. Detta arbete beskriver den grundläggande MR-fysiken och dess utrustning samt 

vilka artefakter som kan förekomma vid en MR-undersökning. Det redogör även för vad 

röntgensjuksköterskor kan göra för att förhindra artefakterna att uppkomma.
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2. Teori 
Detta arbete genomförs med hjälp av litteratursökning (internet, böcker, artiklar) det vill säga 

att det är en litteraturstudie. Här har även muntliga kommunikationer med 

röntgensjuksköterskor används.  

 

2.1. Historia 

Det första experimentet med kärnmagnetisk resonans gjordes 1946, med hjälp av radiovågor 

och kraftigt magnetfält. Detta resultat presenterades av två amerikanska forskargrupper nästan 

samtidigt, oberoende av varandra. 1952 fick de två upphovsmännen Felix Bloch och Edward 

Purcell mottaga nobelpriset för sina insatser inom fysik [2].  

Den första bildgivande MR påvisades av Paul C Lauterbur 1973. Fas- och frekvenskodning 

och Fourier Transform användes 1975 av Richard Ernst. Denna teknik är grunden till 

nuvarande MRI tekniker. Fourier Transform kallas den matematiska processen som utförs så 

att rådatabilden kan förvandlas till en MR-bild. Den kliniskt första användbara MR-

utrustningen tillverkades 1979 i England. De första bilderna med god bildkvalitet visades året 

där på [2,4,5]. 

I Sverige installerades den första MR- utrustningen år 1984. Nobelpriset i kemi tilldelades 

Richard Ernst 1991 för hans insatser i pulserad Fourier Transform vid MRI och NMR [4,5]. 

År 2000 hade Sverige ungefär 80 MR-kameror av 18 000 MR-kameror i världen, så resultatet 

av upptäckten har varit mycket lyckad och belönad med nobelpriset i medicin 2003 (Paul C 

Lauterbur och Sir Peter Mansfield) [2,4]. 

 



 
 

Artefakter vid en MR-undersökning. 
 

Institutionen för Tillämpad fysik, maskin och materialteknik 

 
2.2. Utrustning 
En MR-utrustning består av fyra 

olika delar: ett magnetsystem 

(huvudmagnetfältet) som genererar 

det magnetiska fältet, en 

radiosändare för alstring av 

excitationspulser, en mottagare 

som detekterar de precesserande 

kärnspinnen och en datoriserad 

bildbehandlingsenhet (figur 1) [6]. 

 
Figur 1. Magnetkameran [1]. 

 

2.2.1. Magnetsystem 
Den viktigaste komponenten i MR-utrustningen är magneten vilken karakteriseras av dess 

fältstyrka som mäts i tesla (T) [5]. 

Magneterna indelas i två huvudgrupper, supraledande och icke supraledande. De 

magnetsystem som är supraledande innefattar cirka 90 procent av totala antalet producerade 

maskiner. Supraledande magneter ger även de högsta magnetfältstyrkorna från 0,1 T uppåt 

[5,6]. 

Supraledning är ett fenomen som innebär att det elektriska ledningsmotståndet (resistansen) 

försvinner i en metalledare. En supraledande magnet är idag byggd med trådlindning av 

NbTi-legering (niobium-titanium) och kyld med flytande helium. Karakteristiskt för 

supraledande magneter är att de har den bästa homogeniteten och stabiliteten samt möjlighet 

att generera höga magnetfält. I övrigt finns det kraftiga permanentmagneter och resistiva 

magneter. Dessa tillhör gruppen icke supraledande MR-maskiner [5,6]. 
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Gradientfält 
För att få fram en tvådimensionell MR-bild används gradientfält i tre olika riktningar [2]. 

En MR-utrustning har vanligtvis en huvuddator som utför de övergripande operationerna samt 

ett flertal mindre styrdatorer som har sina speciella funktioner såsom att sköta gradienterna 

och RF-signalens utseende [5]. 

Gradientfälten består av tre spolsystem vilka genererar ett med läget linjärt varierande 

magnetfält som adderas till det stora huvudfältet. De tre gradientspolarna ger magnetfält i tre 

olika riktningar: x, y och z. Dessa spolars funktion är att koda MR-signalen med 

lägesinformation [5]. 

Skivselektionsgradienten (x) används för att välja ett snitt, där kolumnerna lokaliseras i det 

erhållna snittet, vilket kallas frekvenskodningsgradient (y). För att sedan lokalisera raderna 

används en faskodningsgradient (z) [2]. 

 

2.2.2. Radiosändare och mottagare 
Sändar- och mottagarspolar har samma funktion som antennen i en vanlig radiosändare. 

Avsikten med sändarspolen är att generera ett roterande magnetfält med en frekvens som 

stämmer med protonernas resonansfrekvens. Mottagarspolens funktion är att så effektivt som 

möjligt detektera signalen från den undersökta volymen [5]. 

 

2.3. Grundläggande MR-fysik  
Enligt Jacobson (1992) brukar det kallas i dagligt tal för magnetkamera eller 

magnetresonanstomografi, där patienten undersöks och placeras i ett starkt magnetfält. Med 

denna metod avbildas olika mjukdelar och skelett i kroppen med hjälp av radiovågor. Denna 

undersökningsmetod sker med en mycket komplicerad apparat. 

Vid magnetresonanstomografi avbildas koncentrationen av protoner (väteatomer) i 

vävnaderna. Även avbildas det hur pass löst protonerna sitter i de kemiska föreningar, 

protonerna ingår i. 

I kroppens vävnader finns det protoner och dessa roterar. När en patient placeras i ett kraftigt 

magnetfält, kommer alla protoner orientera sig så att rotationsaxlarna nästan blir parallella 
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med magnetfältet. På samma gång kommer rotationsaxlarna att vridas runt i konformade 

banor, det vill säga att det har en precession. Hastigheten av presessionen kallas 

Larmorfrekvensen. Denna beskriver hur fort partikeln rör sig runt en axel som är parallell med 

det pålagda magnetfältet. Larmorfrekvensen bestäms av magnetfältets styrka. 

Om det tillförs en puls av ett yttre radiofrekvent fält med Larmorfrekvensen (en 

radiofrekventpuls, RF-puls) tar protonerna upp energi. Direkt därefter avger protonerna 

energin med en viss hastighet. Denna hastighet beror på hur fastbundna protonerna är i 

vävnadernas kemiska föreningar. Det finns två sätt att mäta protonernas hastighet med, dessa 

kallas relaxationstider och benämns som T1 och T2. 

Datorn måste alltså mäta dels styrkan hos den återsända radiosignalen och även hur den 

förändras med tiden. Detta görs för varje liten voxel (delvolym) av kroppen så att en bild kan 

byggas upp av ett stort antal pixlar (bildpunkter). Varje pixel motsvarar en voxel. För att 

kunna skilja på delvolymerna så görs magnetfältet inhomogent, så att protonerna får den rätta 

Larmorfrekvensen i bara en voxel i taget. 

För att kunna skapa skillnad används gradientspolar som påverkar magnetfältet i tre olika 

riktningar x, y och z. 

Genom att lägga ihop olika delar av det tre signaler som är proportionella dels mot 

koncentrationen av protoner och mot relaxationstiderna T1 och T2, kan bilderna 

sammansättas. 

Genom att mäta röligheten och mängden protoner, vilket varierar mycket så kan olika typer 

av mjukdelar avbildas.  

 

2.4. Bildframställning  
För att kunna framställa bilder måste det skapas en fältstyrka i mätstället, så att 

Larmorfrekvensen där blir likadan som den frekvens som sändaren/mottagaren har. Men 

frekvenserna måste vara olika på resterande ställen i patienten. Genom att göra något 

inhomogent med hjälp av gradientspolarna i x-, y- och z-led kan detta ske. 

MR-bilder kan framställas på olika sätt, med spinn warp som det kallas är det vanligaste sättet 

att framställa MR-bilder på. Spinn warp tekniken bygger på en faskodning av  
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precessionsrörelserna, detta sker med en sekvens av pulser med olika magnitud på 

gradientfältet. Faskodningen kan exempelvis ske i x-led. I frekvenskodsriktningen, y-led 

bestäms en lämplig styrka på gradientfältet och snittets läge bestäms med hjälp av 

gradientfältet i z-led. Bilden skapas med en process som liknar ett optiskt hologram. Fördelar 

med spinn warp metoden är att den är relativt okänslig för avvikelser i det statiska 

magnetfältet [6]. 

 

2.5. Artefakter  
Inom MR förekommer det en mängd olika typer av artefakter. Dessa artefakter delas för det 

mesta in i tre olika kategorier beroende på hur de uppkommer och deras grundläggande 

principer. Första kategorin består av de kroppsliga artefakterna som rörelse och flöde. Andra 

kategorin innefattar metallartefakter och den tredje kategorin består av artefakter som 

uppkommer vid fysiska fel och komplikationer i datorns hårdvara, det vill säga 

apparaturartefakter. 

 

2.5.1. Rörelseartefakter 
Patientrörelse är det största fysiska effekten som orsakar artefakter, de är oftast relaterat till 

ofrivilliga rörelser såsom andning, ögonrörelser, sväljningar och blodflödet i kärlen.  

Som namnet beskriver så är artefakterna orsakade av patientrörelse eller att delar av 

kroppen rör sig, det vill säga olika organ under bildtagningen. Oftast så medför detta 

med en ”smetig” bild av objektet. Små förflyttningar av objektet resulterar även i en 

”rörig” avbildning av objektet (figur 2a & 2b) [3,4]. 
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Figur 2a & 2b. I bilden till vänster ses det kopior av skallbenet, vågrörelser. Ögonrörelser ses som suddiga spökbilder [7]. 

Bilden till höger är det en referensbild (transversell, axiell), det vill säga hur en riktig, felfri bild ska se ut [8]. 

 

Artefaktens utseende beror på när och hur patienten rör sig under bildtagningen [3]. 

Suddighet i bilden förekommer i rörelsens riktning och är proportionell mot det flyttade 

avståndet. Spökbilder förekommer längs faskodningsriktningen oavsett rörelseriktning (figur 

3a & 3b) [9]. När det uppstår rörelse blir frekvensvågorna flyttade och resultatet blir 

förvrängt [4]. 

   
Figur 3a & 3b. Rörelseartefakt i bilden till vänster patienten ligger inte still, vilket resulterar i en ”smetig” bild [7]. 

Den högra bilden är en sagittell referensbild [10]. 
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Rörelse är en vanlig orsak till artefakter och speciellt påverkas bilder på bröstkorg och buk. 

Detta beror på att i buken finns det bland annat tarmar som oregelbundet rör på sig för att 

spjälka maten och vid andning så rör lungorna och bröstkorgen på sig även hjärtat slår. 

Rörelse kan vara slumpartad eller regelbunden. Exempel på slumpartad rörelse är att svälja 

och tarmrörelser. Hjärtpulsation är ett exempel på regelbunden rörelse. Det finns ett stort 

spektrum av olika typer av rörelseartefakter. Rörelse kan förekomma på en makroskopisk 

nivå som andning och hjärtpulsation eller så kan rörelse förekomma på en mikroskopisk nivå 

som till exempel blodflöde. Makroskopiska rörelser har olika effekter på MR bilder och detta 

beror på hur regelbundet rörelsen återkommer. Oregelbundna rörelser skapar en suddig och 

oklar bild. Regelbundna rörelser skapar spökbilder eller kopior på det organ som rör på sig. 

Avståndet på dessa kopior i förhållande till det pulserande organet beror på hur snabbt eller 

hur mycket det rör på sig. Avståndet är proportionellt mot pulsationsgraden, ju högre 

hastighet desto större avstånd (figur 4).  

 

 
Figur 4. Pulsationsfrekvensen proportionellt mot avståndet på artefakten [11]. 

 

När det gäller hur ljus eller mörk artefakten blir så beror det på vilken kraft rörelsen, 

pulsationen har. Ju större, starkare pulsationen är desto ljusare blir artefakten (figur 5) [11]. 

 

 
Figur 5. Pulsationsens svängningsvidd proportionellt mot intensiteten på artefakten [11]. 
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Flödesartefakter orsakas av att blod rör sig i kärlen eller i kroppen [4]. 

Genom rörelse av protonerna i blodet, så förflyttas deras läge mellan tiden då protonen får 

radiopulsen och tiden då den detekteras. Här är repetitionstiden oregelbunden på grund av det 

pulserande flödet. Det pulserande flödet bildar tunna skivor, där kärlet producerar en samling 

ovanliga linjer (figur 6) [9]. 
 

 

 

 

 
Figur 6. Flödesartefakt på grund av pulserande bukaorta. 

Blodflödet i bukaortan är stark därmed blir det kraftiga pulsationer som 

resulterar till ljusa ”ringar” (artefakter) i bilden, se där pilarna pekar [7]. 
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2.5.2. Metallartefakter 
Metallartefakter kommer från olika ferromagnetiska metaller som patienten har på sig eller i 

kroppen, till exempel smycken, blixtlås, tatueringar, aneurysm clips och proteser. 

Ferromagnetiskt material är spontant magnetiserat. Det betyder att det finns en förbindelse 

mellan olika magnetiska beståndsdelar, i mikroskopiska fragmenten av materialet såsom 

atomer och elektroner.  Detta innebär att de spontant riktas åt samma håll och parallellt med 

varandra. Dessa samverkar och ger starka magnetiska effekter [12,13]. 

Metaller som är magnetiska får inte förekomma inne i undersökningsrummet. På grund av att 

metallernas elektroner skapar en egen ”rotationsrörelse” (spinn) kring atomkärnan. Det blir då 

en dragningskraft in mot magneten (MR-kameran) och då kan patienten skadas allvarligt. På 

grund av detta kan inte patienter genomföra undersökningen om de har till exempel 

metallsplitter, inopererat magnetisktmaterial i någon kroppsdel eller pacemaker [12,13]. 

När det gäller metallartefakter i MR-bilden kan utseendet variera, detta kan bero på 

vilken typ av metall eller vilken sammansättning metallen har.  

För att stadga en metallkomponent så används sammansättningar med inblandning av 

titan, rostfritt stål, eller krom kobolt. Genom att använda titan som beståndsdel i 

metallen blir den mindre ferromagnetisk i jämförelse med om krom kobolt och rostfritt 

stål används (figur 7 & 8) [3].  

   
Figur 7 & 8. Metallartefakt. Skruvar i nedre ländryggen (L4-S1), konventionell röntgen (till vänster) och MR (till höger). I 
röntgenbilden syn skruvarna tydligt och hela bilden går att bedöma. På MR-bilden syns ett signalbortfall och endast den 

övre delen av bilden går att bedöma [14]. 
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Metallartefakter förekommer vanligtvis som ett område med låg signalintensitet omringat av 

en zon med hög signalintensitet. Störningen i bilden innefattar rumsförvrängningar. Det är 

antingen en region av endast låg signalintensitet eller så kan ett stort antal ringar med hög 

intensitet förekomma. Ferromagnetisk metall framkallar störningar i magnetfältet, vilket 

kommer att orsaka ett signalbortfall i bilden. Ofta uppstår det även en yta av hög 

signalintensitet tillsammans med signalbortfallet. Vilket leder till att en deformerad bild 

uppstår. Metallen bildar sitt individuella magnetfällt och kan dramatiskt ändra frekvensens 

noggrannhet av protonernas läge i vävnaden [3,9]. 

Artefakterna har olika storlek beroende av vilken frekvens och vilka parametrar som 

används. Vid ett gradient eko (GE) blir artefakten ett större ”svart-hål” än vid 

användning av ett spinn eko (SE). Den viktigaste parametern för artefaktens storlek vid 

ett spinn eko är utläsningstiden, bandbredden (BW). Om spinn eko signalen är ett singel 

eko eller dubbel eko har ingen effekt på omfattningen av artefakten [15]. 

När det gäller magnetkameraundersökning av ansikte och tänder så har olika 

tandlagningsmaterial delats in i fyra olika kategorier, beroende på om de bildar 

artefakter och hur mycket de syns. Den första kategorin består av guldkronor, 

amalgamfyllningar, aluminium av temporär krona och plastsyntet fyllningar. Dessa 

material ger inga artefakter på MR-bilderna. I andra kategorin hittas krona av rostfritt 

stål, zink fosfat cement och tre typer av tandställningsband. Artefakterna på dessa 

material är minimala. Kategori tre innehåller de material som ger lite artefakter, som till 

exempel materialet som binder ihop tanden med amalgamen och två typ av 

tandställningsband.  
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Om patienten har fler än tre tänder lagade av rostfritt stål så framkommer en hel del 

artefakter. Dessa tillhör kategori fyra, här ingår också en typ av tandställningsband [16]. 

Metallartefakter syns alltid i frekvenskodningsriktning (figur 9, 10a & 10b) [2]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Metallartefakt. Tandlagningar bildar artefakter längre bort från lagningen i form av en deformering. 

Artefakten ”strålar” ut [9]. 

 

                  

Figur 10a & 10b. Metallartefakt. Artefakterna bildas en bit från tandställningen. I bilden till vänster syns ett signalbortfall 

över hela käkregionen, ovanför syns även ett högt intensitet band [9]. Till höger, en coronal refersensbild [8]. 
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2.5.3. Apparaturartefakter 
 
Invikningsartefakter (Aliasing, Warp around artifact) 
För att förstå innebörden av invikningsartefakter i en MR-bild så observeras intensiteten i 

varje pixel. Samtliga pixlar är proportionella med amplituden av den mottagna 

elektromagnetiska signalen, samtidigt som koordinationen av varje pixel är proportionell med 

signalens fas- och frekvenskodning. Endast en begränsad räckvidd av fas- och 

frekvenskodningen är bestämd av field of view, FOV (synfältet, undersökningsområdet), detta 

syns i varje bild. Signaler vars fas- eller frekvenskodning infaller utanför den förinställda 

räckvidden blir omvandlade till ett värde inom det förbestämda området (figur 11) [9,11,18]. 

 

    
Figur 11. Schematisk visning av invikniingsartefakt [11]. 

 

Invikningar uppstår när field of view inte innefattar alla anatomiska strukturer som visas i 

bildområdet. Det anatomiska området som inte innefattas av field of view flyttas då över till 

den mottsatta sidan av bilden. Invikningsartefakter är vanliga och lätta att känna igen. I de 

flesta fall skapar inte artefakten några tveksamheter. Men däremot kan de emellanåt maskera 

patologiska tillstånd. Invikningsartefakter förekommer vanligtvis i faskodningsriktning (figur 

12 & 13) [9,11,18]. 
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Figur 12. Invikningsartefakt i sagitell sekvens. Här syns det invikningar i både främre och bakre delen av bilden. Detta på 

grund av att patientens bakre och främre strukturer inte finns med i field of view [9]. 

 

 
Figur 13. Invikningsartefakt i transversell (axiell) sekvens. Patientens bakre strukturer framkommer som en 

invikningsartefakt, över näsan [9]. 
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Kemiskt skift (Chemical shift) 
Kemiskt skift är signalavvikelser från andra protoner (i kroppen) än väte och förekommer 

endast längst frekvenskodningsaxeln som ett lågt eller högt intensitet band på ena sidan av 

strukturer med högt fettinnehåll. Kemiskt skift framkommer på grund av avvikelser från andra 

ämnen som har en annan resonansfrekvens än vätet. Signaler från fett och vattenprotoner vid 

samma läge kommer att resulteras i olika frekvenser och vid det tillfället detekteras endast 

vatten och fettsignalen får en annan pixel (figur 14). Detta grund på av att fettet har en lägre 

resonansfrekvens. Eftersom detta är en frekvensberoende artefakt, så förekommer effekten 

mest vid höga magnetfält med förskjutning av flera pixlar som 

kommer att synas i frekvenskodningsriktning. Kemisk skift kan 

ge upphov till falska tecken på aortadissektion (figur 15 & 16) 

[2,9,11,19,20].  
Figur 14. Schematisk bild av fett och vatten signalerna.  

Den vita strukturen på bilden visar att fett och vatten ligger på varandra [11]. 

 

    
Figur 15. Kemisk skift artefakt. Falsk aortadissektion, är  Figur 16. Kemisk skift artefakt. Hög intensitetsband 

där den vita linjen delar lumen (aortas hålrum), se pilen[11].   (pil huvuden, upptill vid njurarna) och låg 

intensitetsband (små pilar) runt njurarna [9]. 
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Susceptibilitetsartefakter 

Susceptibilitetsartefakter framkommer när medicintekniskutrustning finns nära eller i 

magnetfältet eller via implantat i patienten. De material med magnetisk mottaglighet 

förvränger gradienternas linjära magnetfält, signalen kan då bli missvisande vilket kommer att 

resultera i ljusa områden i bilden och vid mörka områden i bilden så framkommer det ingen 

signal alls. Detta sker i närheten av det magnetiska materialet (figur 17a, 17b & 18). 

En vävnads susceptibilitet beskriver hur enkelt vävnader kan bli magnetiserade. Om det finns 

en hög koncentration av till exempel ferromagnetiska material, kontrastmedel eller om skikt 

mellan vävnad och luft är ovanpå eller i varandra så kan det förekomma lokala förändringar. 

Detta resulterar i att bildkvalitén försämras på dessa ställen. Utseendet på 

susceptibilitetsartefakter varierar beroende på hur området i kroppsmiljön ser ut. 

Signalintensiteten i dessa områden kan antigen öka eller minska. I lungorna där det finns 

mycket luft och lite vävnad är signalintensiteten låg. På grund att detta kan 

susceptibilitetsartefakter skapas i lungorna, då i gränsskiktet mellan luft och lungvävnad 

[3,20]. 

 

   
Figur 17a & 17b. Susceptibilitetsartefakt. I den vänstra bilden syns ett stort signalbortfall i främre delen av hjärnan, denna 

artefakt är orsakad av täta tandlagningar [9] och till höger är en referensbild på hjärnan, transversellt (axiellt) [8]. 
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Figur 18. Susceptibilitetsartefakt. Förändringen sitter centralt och framtill på bilden. 

Artefaktförändringen kommer ifrån metall [18]. 

 

Spikar i k-rummet (RF quadrature) 
Spikar i k-rummet uppkommer när det är problem med RF-pulsen. Det uppstår vid beräkning 

av rådata, då av elektrisk otäthet i datorutrustningen (hela maskinen står och skakar av 

gradientstyrkan). Mer specifikt så uppkommer detta fel när datorutrustning inte kan ta emot 

informationen från detektorn. Om en kanal av detektorn har en högre återsändningssignal än 

en annan så blir resultatet antingen tvärsgående linjer i bilden eller spökbilder (figur 19a, 19b 

& 20a, 20b) [2,4]. 

 
Figur 19a. Spikar i k-rummet, problem med RF-pulsen. Figur 19b. Sagittell referensbild på ländryggen [21]. 

I bilden syns tvärgående linjer [4].  
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Figur 20a & 20b. Spikar i k-rummet. Till vänster syns det en uppochner- och spegelvändspökbild med svaga linjer [20] och 

till höger en referensbild, sagittellt på hjärnan och halsryggen [22]. 

 

Korsade snitt (Cross talk) 
Korsade snitt är en artefakt som stör närliggande snitt vid en sekvenskörning. Artefakterna 

framkommer när det är för litet avstånd mellan snitten och då påverkar de varandra. Detta 

framkommer genom att ett snitt inte blir fullkomligt och de stör ut varandras signaler. Om 

snittens mellanrum är för litet, så uppkommer korsande snitt mellan snitten [2,3]. 
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3. Resultat 
Det röntgensjuksköterskor strävar efter är att få ett så bra diagnostiskt bildresultat som 

möjligt. Genom att utföra en del åtgärder som beskrivs nedan i texten och köra om sekvensen 

kan dessa mål nås. 

När det gäller magnetiska metaller vid MR-undersökningar så är det mycket viktigt att 

utesluta dessa metaller i undersökningsrummet. Detta beror på patientens säkerhet. 

 
3.1. Rörelseartefakter 
Föra att undvika patientrörelseartefakter är det viktigt att informera patienten att ligga helt 

stilla och att fixera patienten. För att patienten skall känna sig lugnare kan patienten få 

lugnande medel, i form av tabletter eller intravenös injektion (till exempel Stesolid eller 

Dormicum). Detta är något som alla röntgensjuksköterskor har vetskap om och har som rutin. 

Röntgensjuksköterskan kan använda sig av snabba MR protokoll och prioritera 

sekvensordning, såsom att minska ekotiden TE (tiden mellan exitationspulsen i en sekvens 

och det eko som uppstår används som en MR signal). TE bestämmer bildkontrasten och 

repetitionstiden TR (tiden mellan två exitationspulser). För att minska signaler från oönskad 

vävnad, eftersom att lungorna rör sig vid sekvenstagning av bröstrygg så används 

försatuering, saturationsband. Det gäller även vid sekvenstagning av halsrygg, då patienten 

kan svälja (figur 21a & 21b) [2,9, 11,18]. 
 

Figur 21a & 21b. I bild a) till 

vänster syns artefakten där 

pilen pekar som ökad 

signalintensitet i 

spinalkanalen, artefakten är 

orsakad av att patienten 

sväljer under 

sekvenskörningen. I b) till 

höger så har artefakten 

eliminerats bort med ett 

saturationsband över 

struphuvudet (larynx) [9]. 
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För att minimera rörelseartefakterna från hjärtrörelser så använder sig röntgensjuksköterskan 

av hjärtstyrning (hjärtgating) vid datainsamlingen. Vid hjärtgating synkroniseras mätningen 

med hjärtcykeln. Bilderna framkommer när hjärtat inte pulserar, vissa bilder tas vid systole 

och andra vid diastole. Andningsrörelserna kan reduceras genom att använda sig av 

andningstriggering, det vill säga att röntgensjuksköterskan fäster en ”luftkudde” på patientens 

mage som känner efter när patienten andas in respektive ut. Bildsekvenserna tas när patienten 

andas ut. När det gäller andningsrörelser kan även ”breathhold” sekvenser (cirka 20-30 

sekunder) användas för att undvika andningsartefakter. Här får patienten hålla andan under 

hela sekvensen. Denna metod är mest lämplig för patienter som kan samarbeta, det vill säga 

att det är inte lämpligt för barn och patienter som är sövda. När det gäller tarmrörelser, ges 

kramplösande medel som till exempel Buscupan, se figur 22a och 22b nedan. 

 

 

  
 

Figur 22a. I övre delen av bilden till vänster ses tarmarna som oklara och bilden är smetig. Delar av bilden går inte att 
bedöma kliniskt. Figur 22b. Här är sekvensen omkörd med kramplösande medel, intravenöst till patienten (bilden till höger). 

Bildresultatet leder till att tarmarna får tydligare strukturer och bilden blir bedömbar [9]. 
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Genom att ändra faskodningsaxeln till den kortare dimensionen i matrisen, till exempel en 

128 x 256 matris istället för en 256 x 256 matris, så minimeras artefakterna i bildresultatet 

(figur 25 & 26). 

   
Figur 25. 128 x 256. Matris ändring.  Figur 26. 256 x 256. 

Pixlarna blir större och upplösningen 

i bilden blir sämre. Artefakterna reduceras. 

 

Röntgensjuksköterskan kan genom att vända på faskodningsriktningen reducera 

flödesartefakterna i bildresultatet [2,9,11,18]. 

 

3.2.  Metallartefakter 
Föra att undvika metallartefakter så är det viktigt att informera patienten om att ta bort yttre 

metalliska föremål. Det är mycket viktigt och grundläggande att röntgensjuksköterskan är 

uppmärksam vid yttre metalliska material som till exempel 

blixtlås och knappar på kläder, smycken, piercing, hårnålar 

och smink. Det ligger i röntgensjuksköterskans skyldighet 

att kontrollera detta, dels för patientsäkerheten och för 

bildkvalitén. Artefakter från patientens inre föremål måste 

helt enkelt accepteras, till exempel tandlagringar, clips, 

knä-, höft och axelproteser (figur 27).  
Figur 27. Patienten med ett metallskärp [9]. 
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Det blir mindre artefakter om röntgensjuksköterskan använder sig av spinn eko (SE) sekvens 

som alternativ för att använda gradient eko (GE, GRE) sekvens som ger mer artefakter. 

Om gradient eko måste användas en så låg ekotid (TE) som möjligt för att minimera 

artefakten. 

Ett annat alternativ som röntgensjuksköterskan kan använda sig av är att ändra faskodnings- 

och frekvenskodningsriktningen. För övrigt så kan artefakterna reduceras med en högre 

bandbredd (BW) [2,9, 15,16]. 

 

3.3. Apparaturartefakter  

3.3.1. Invikningsartefakter (Aliasing, Warp around artifact) 
Röntgensjuksköterskan kan ta bort invikningsartefakter genom att öka field of view så att alla 

strukturer kommer med i mättningsfältet. Däremot så minskar upplösningen i bildresultatet 

när denna åtgärd utförs. Denna artefakt går att undvika då röntgensjuksköterskan själv 

kontrollerar field of view. 

För att rymma det intresserade området så 

kan faskodnings- och 

frekvenskodningsaxlarna ändras, detta i 

förhållande till patienten. 

Invikningar kan även reduceras genom att 

ta bort signalen som uppkommer från 

Figur 28. Invikningsåtgärd. Med saturationsband [11]. oönskade strukturer med saturerings pulser,

 se figur 28 till vänster.  
 

 

Invikning i faskodningsriktning kan reduceras 

genom att öka antalet faskodnings steg utanför 

field of view, denna teknik kallas 

”oversampling”,  se figur 29 till höger 

[2,9,11,].  
Figur 29. Invikningsåtgärd. ”Oversampling” [11].   
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3.3.2. Kemisk skift (Chemical shift)  
Röntgensjuksköterskan kan använda sig av spektroskopisk kontrastfas för att skapa en fett och 

en vatten bild, för att sedan om positionera för att justera balansen. Spektroskopisk teknik som 

används för att få information om kemiska och fysiska egenskaper hos molekyler. 

För det mesta när det gäller kemisk skift artefakter kan inte röntgensjuksköterskan påverka 

dessa utan det överlämnas till servicepersonalen. 

Genom att servicepersonalen sätter in starkare gradienter så kan artefakterna minskas. 

Däremot finns det en nackdel att signal- brus förhållandet minskas.  

Att sänka den totala styrkan av huvudmagnetfältet tillhör dessutom servicepersonalens 

uppgifter (Kemisk skift i Hertz är direkt proportionell mot fältstyrka) [9,20].  
 

3.3.3. Susceptibilitetsartefakter 
Genom att röntgensjuksköterskan använder sig av spinn eko (SE) sekvenser istället för 

gradient eko sekvenser kan susceptibilitetsartefakterna minska. Men om gradient eko (GE, 

GRE) används får röntgensjuksköterskan köra denna sekvens med en kort ekotid (TE). 

Genom att använda sig av en hög bandbredd (BW) på RF-pulsen vid en bildtagning så 

minskar artefakterna. Det är även bra att röntgensjuksköterskan använder sig av tunna snitt för 

att minska artefakterna. 

Förekomsten av lokala variationer kan begränsas genom att antigen använda en fasbild eller  

en speciell pulssekvens som bearbetar interaktionen mellan två ekon genom att göra en lokal 

karta på område [2,20]. 

 

3.3.4. Spikar i k-rummet (RF quadrature) 
Denna artefakt kommer ifrån att det är fel i datorutrustningen och måste kontrolleras av 

servicepersonal.  

Röntgensjuksköterskan får kör om sekvensen och hoppas på att bildresultatet blir bättre [2,4]. 
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3.3.5. Korsade snitt (Cross talk) 

Genom att röntgensjuksköterskan ökar avståndet mellan snitten så minskas uppkomsten av 

denna artefakt [2]. 
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4. Diskussion 
I detta arbetet har vi kommit fram till att röntgensjuksköterskor kan göra mycket själva för att 

förhindra artefakternas uppkomst. 

Svårigheten att tolka MR-bilder kan undvikas genom att känna till utseendet på de vanligaste 

förekommande artefakterna. Genom att förstå orsaken till olika artefakter finns det möjlighet 

för röntgensjuksköterskan att göra lämpliga förändringar tekniskt och praktiskt, detta för att 

eliminera eller reducera uppkomsten av artefakter i MR-bilder. 

Innan bildtagningen i en undersökning börjar, har röntgensjuksköterska möjlighet att påverka 

somliga artefakters uppkomst. Detta kan ske med hjälp av information till patienten om hur en 

MR-undersökning går till och framförallt att patienten måste ligga stilla, då denna 

undersökningsmetod är rörelsekänslig. 

En del artefakter kan påverkas innan sekvenskörningen påbörjas, som att ha ett tillräckligt 

stort field of view som innefattar alla strukturer som eftersträvas. Dessa artefakter behöver 

inte förekomma genom att röntgensjuksköterskan själv kan bestämma vad bildresultatet ska 

innefatta. 

Om röntgensjuksköterskan uppmanar patienten att ta bort löst förekommande metaller så 

finns det ingen chans att sådana metallartefakter uppkommer i bilden. Finns det inopererade 

metaller i form av till exempel proteser så kan de inte undvikas, då de sitter inne i patientens 

kropp. 

 

Utifrån detta arbete så visar det att röntgensjuksköterskor har ett stort ansvar, speciellt när det 

gäller patientens säkerhet och bilddiagnostik. Röntgensjuksköterskan kan genom att göra sig 

bekant med artefakternas uppkomst, bakgrund och åtgärder, påtagligt förbättra bildresultatet. 

Detta kan ha avgörande betydelse för den diagnostiska nyttan av undersökningen vilket ligger 

i såväl patientens som sjukvårdens intresse. 
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	1. Inledning 
	 
	Figur 18. Susceptibilitetsartefakt. Förändringen sitter centralt och framtill på bilden.
	Artefaktförändringen kommer ifrån metall [18].




