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Abstrakt 
 

Inledning: Genomlysningledda interventioner används i allt högre utsträckning inom ett 

flertal specialiteter, även utanför röntgenavdelningen. Genomlysning är den modalitet, vilken 

renderar de högsta stråldoserna och det är även den modalitet där flest dosöverskridningar 

rapporteras världen över. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur utbildning 

påverkar strålsäkerheten vid genomlysningsledda interventioner. Metod: Kandidatuppsatsen 

utfördes som en systematisk litteraturöversikt. Resultatet baseras på tio kvantitativa artiklar. 

Resultat: Utbildning ger resultat i form av ökad medvetenhet om strålsäkerhet, sänkta 

stråldoser och minskade genomlysningstider. Utbildningar kan utformas på olika sätt. De kan 

var teoretiska, praktiska eller en kombination av dessa. Slutsats: Det finns ett signifikant 

samband mellan genomgången strålsäkerhetsutbildning och att arbeta strålsäkert. Utbildning 

och checklistor ökar användarnas kunskaper och förbättrar deras arbetstekniker, vilket bidrar 

till lägre stråldoser, kortare genomlysningstider och ökad medvetenhet om strålsäkerhet. 

Användare av genomlysning har bristfälliga kunskaper i att arbeta strålsäkert och 

utbildningen inom strålsäkerhet behöver förbättras. 

 

Nyckelord: effekter av utbildning, genomlysning, strålsäkerhet, utbildning 
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Abstract 

 

Introduction: Fluoroscopy guided interventions are becoming more and more common and 

are used in several specialities, even outside of the radiology department. Fluoroscopy is the 

modality, which is causing the highest radiation doses and it is also the modality that is 

reported to give the most radiation overexposures worldwide. Purpose: The purpose of this 

systematic literature review was to describe how education affects radiation protection when 

using fluoroscopy. Method: This bachelor thesis was conducted as a systematic literature 

review. The results are based on ten quantitative scientific articles. Results: Education gives 

results in terms of increased awareness of radiation safety, lower radiation doses and reduced 

fluoroscopy times. The education may take various forms. It can be theoretical, practical or a 

combination of these two. Conclusion: There is a significant correlation between education 

and radiation safety. Education and checklists increase user knowledge and improve their 

working techniques, which contributes to lower radiation doses, shorter fluoroscopy times and 

increased awareness of radiation safety. Users of fluoroscopy have inadequate knowledge in 

radiation protection and training in radiation safety needs to be improved.  

 

Key words: education, effects of education, fluoroscopy, radiation protection 
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Antalet diagnostiska och interventionella åtgärder vid vilka joniserande strålning används 

ökar stadigt (Vano et al., 2009; Johnson, 2015; Chaffins, 2008). Orsaken till att användandet 

av genomlysning ökar är sjukvårdens efterfrågan och krav på minimalinvasiva ingrepp samt 

utvecklingen av den tekniska utrustningen (Chaffins, 2008).  

 

Genomlysningsledda interventioner, vilka resulterar i höga stråldoser för både patienter och 

vårdpersonal, används mer och mer frekvent inom flertalet specialiteter (Vano et al., 2009; 

Johnson, 2015; Chaffins, 2008). Förutom radiologer utför även kardiologer, ortopeder, 

kärlkirurger, smärtspecialister och gastroenterologer genomlysningsledda interventioner 

(Johnson, 2015; Chaffins, 2008). Vid genomlysning sker diagnostiken genom att 

röntgenbilden tolkas direkt under pågående undersökning. Det primära målet med 

genomlysning är inte att ta en bild, utan att ställa en diagnos och att eventuellt åtgärda det 

fysiologiska problemet (Svensk förening för medicinsk teknik och fysik, 2006).  

 

Coeytaux et al. (2015) har sammanställt rapporterade dosöverskridningar med joniserande 

strålning under åren 1980-2013. Där synliggörs antalet människor vilka utsatts för stråldoser 

över gällande gränsvärden. Rapporten visar att 31 % av de för höga stråldoserna sker i 

samband med genomlysning. Antalet rapporterade stråldoser över gällande gränsvärden har 

minskat totalt under tidperioden 1980-2013, men antalet rapporterade stråldoser över gällande 

gränsvärden vid genomlysning har ökat under samma period. Även Johnson (2015) pekar på 

trenden att exponeringstiderna vid genomlysningsledda interventioner ökar. Medeldosen från 

röntgenundersökningar varierar beroende på modalitet och undersökningstyp, där 

genomlysningsledda interventioner sticker ut som de mest strålbelastande. I en jämförelse av 

medeldoser (uppmätta i mSv) för olika typer av röntgenundersökningar ger en konventionell 

röntgenundersökning 0.05-0,6 mSv, en datortomografi 2-10 mSv och en genomlysningsledd 

intervention 12 mSv (Frank et al., 2012).  

 

Det finns risk att röntgenstrålning kan orsaka deterministiska skador (Frank et al., 2012). 

Potentiella biologiska skador som kan uppstå till följd av det ökande användandet av 

genomlysning är oerhört viktigt att vara medveten om. Målet med strålsäkerhet vid 

genomlysning är att minimera deterministiska effekter av röntgenstrålning samt att förhindra 

sannolikheten för att stokastiska effekter ska uppstå. Detta görs genom att As Low As 
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Reasonably Achievable (ALARA)-principen efterföljs. Strålsäkerhet syftar till att se till att 

patienten får lägsta möjliga stråldos vilket i sin tur ger minskade stråldoser även till 

personalen (Johnson, 2015). Brusin (2007) identifierar tre strålsäkerhetsprinciper: tid, avstånd 

och strålskyddsutrustning. Vid implementering av dessa i det kliniska arbetet vid 

genomlysningsledda interventioner kan stråldoserna till patienter och personal sänkas. 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad röntgensjuksköterska finns beskrivet att 

röntgensjuksköterskans ansvar innefattar kunskaper i strålningsfysik relevanta för att optimera 

undersökningars kvalitet och stråldos såväl som ansvar för att gällande strålskyddsföreskrifter 

efterföljs. Vidare sägs att röntgensjuksköterskan ska verka för adekvat informationsöverföring 

till kollegor och andra professioner (Svensk förening för röntgensjuksköterskor [Swedrad], 

2011). För att säkerställa att läkare och övrig personal som deltar vid eller remitterar till 

medicinska bestrålningar har lämplig preklinisk och klinisk utbildning i joniserande strålning 

och strålskydd har Europeiska Unionen (EU) ersatt flera gamla direktiv med EU direktiv 

2013/59/Euratom. EU har för ändamålet tagit fram en vägledning om teoretisk och praktisk 

strålskyddsutbildning för medicinsk personal, Radiation Protection No. 175 [RP 175].  

 

Vi arbetar båda som operationssjuksköterskor parallellt med att vi studerar på 

röntgensjuksköterskeprogrammet och vi har personliga erfarenheter av att det används 

genomlysning inom kärlkirurgi, kardiologi, urologi och gastrointestinal kirurgi. Precis som 

Chaffins (2008) och Johnson (2015) beskriver ovan kommer användarna av genomlysning 

från olika bakgrunder och har olika grader av formell och reell kompetens. Vi har liksom Tok 

et al. (2015) sett att personal på operation har otillräckliga kunskaper i strålsäkerhet och att 

det inte vidtas tillräckliga skyddsåtgärder. Vano et al. (2009), Johnson (2015) och Chaffins 

(2008) beskriver att behovet av utbildning och träning av strålskyddsprinciper för 

vårdpersonal och studenter är en högst aktuell fråga. Det väckte vårt intresse att ta reda på vad 

som finns beskrivet om utbildning i förhållande till strålsäkerhet. 

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur utbildning påverkar strålsäkerheten vid 

genomlysningsledda interventioner. 
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Metod  

För att få svar på frågeställningen behövs en sammanställning av aktuell forskning, vilket är 

lämpligt att göra som en systematisk litteraturöversikt. En systematisk litteraturöversikt ska ha 

ett tydligt systematisk tillvägagångssätt och den ska utgå från en enskild frågeställning. 

Frågeställningen ska vara formulerad som en öppen fråga och inte som ett konstaterande. En 

systematisk litteraturöversikt ska vara grundlig, omfattande och på ett tydligt sätt utvärdera 

litteraturen. En systematisk litteraturöversikt kan innefatta en meta-analys men behöver inte 

göra det (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

 

Först identifierades ett problemområde av intresse för röntgensjuksköterskan. 

Problemområdet som identifierades var att genomlysning används av personal utan adekvat 

utbildning. Problemområdet användes för pilotsökningen och snävades sedan in till en 

frågeställning. Frågeställningen konstruerades med hjälp av PICO vilket är ett lämpligt 

verktyg för att konstruera en kvantitativ frågeställning. För att minimera risken för bias valdes 

endast kvantitativa studier av hög eller medelhög kvalitet att inkluderas i resultatet. Då vi ville 

studera effekterna av utbildning var intentionen att hitta jämförande studier, det vill säga 

studier där resultatet av en utbildning hade studerats före och efter genomgången utbildning. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle kunna appliceras i PICO och eftersom den 

avancerade interventionella radiologin är en relativt ny metod under ständig och snabb 

utveckling valdes att inte inkludera artiklar äldre än fem år. Litteraturöversikter exkluderades. 

Fångade titeln vårt intresse lästes även abstraktet. 58 abstrakt lästes och av dessa svarade 24 

mot syftet. Av 24 artiklar kunde 13 appliceras i PICO. De 13 artiklar som kunde appliceras i 

PICO kvalitetsgranskades. Manuell sökning av ytterligare referenser utfördes i valda artiklars 

referenslistor. Intressanta artiklar lästes igenom i helhet, men ingen svarade mot syftet.  

 

För att ytterligare minska risken för bias både lästes och kvalitetsgranskades artiklarna av 

båda författarna först enskilt och sedan tillsammans. Även dataanalysen utfördes av båda 

författarna separat och jämfördes för att säkerställa att vi extraherat all viktig information. 

Artiklarnas resultat tematiserades med hjälp av att olika “outcomes” av utförda utbildningar 

färgkodades. Vi granskade vår uppsats enligt Bettany-Saltikov & McSherrys (2016) 

checklista för en systematisk litterturöversikt för att säkerställa att vi inkluderat alla 

nödvändiga steg för att kunna kalla uppsatsen för en systematisk översikt.  



7 
 
Frågeställning 

Vad finns beskrivet om användarens utbildning relaterat till strålsäkerhet vid 

genomlysningsledda interventioner? För att identifiera frågeställningens olika delar inför 

litteratursökningen användes PICO, vilket står för population, intervention, jämförande 

intervention (kontrollgrupp) och resultat (utfallsmått) (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 

Uppsatsens PICO redovisas i Tabell 1. 

 

    Tabell 1 Uppsatsens frågeställning presenterad i PICO 

P Population and their problems Användare av genomlysning 

I Intervention or issue Användare, vilka genomgått en utbildning 

C Comparativ intervention Användare utan adekvat utbildning 

O Outcome or themes Hur påverkar utbildning strålsäkerheten? 

 

Litteratursökning 

En pilotsökning gjordes för att ringa in relevant litteratur och för att få en översikt av aktuellt 

forskningsläge. Pilotsökningen utfördes i databaserna Pubmed, Medline, Cinahl, Google 

scholar, Cochrane samt på Strålskyddsmyndighetens hemsida. Vi fann inga tidigare översikter 

skrivna om vårt problemområde och vi identifierade Pubmed, Medline och Cinahl som 

aktuella databaser för vår litteratursökning.  

 

Svensk MeSH användes för att identifiera möjliga sökord. MeSH-termerna som användes vid 

litteratursökningen var “radiation protection”, “fluoroscopy”, “education, occupational” 

“education, professional” och “radiology department, hospital”. MeSH-termerna 

kombinerades med varandra och med fritextsökningar innehållande termerna “effects of 

training”, “effects of education” och “knowledge”. Litteratursökningen, vilken ligger till 

grund för resultatet utfördes med Boolesk sökteknik i databasen Pubmed. Cinahl och Medline 

gav inga träffar utöver träffarna vid sökningarna i Pubmed och redovisas därför inte. 

Sökningar vilka ej gav några ytterligare artiklar än de som presenteras i Tabell 2 redovisas 

inte. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara max fem år gamla och skrivna på 

engelska, svenska, norska eller finska samt att de skulle kunna appliceras i vår PICO. 

Exklusionskriterier var litteraturöversikter.  
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Tabell 2 Resultat av litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen var att se hur utbildning påverkar strålsäkerhet vid 

genomlysningsledda interventioner 

Datum för 
sökning # *) Sökterm Antal 

träffar 
Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal artiklar 
använda i vårt 
resultat 

160913, 
PubMed 1 MeSH Radiation protection 4156 - - - 

 2 MeSH Fluorscopy AND #1 258 - - - 

 3 MeSH Education, occupational 
AND #2 20 20 10 3 

 4 MeSH Education, professional 
AND #2 11 11 8 6 

 5 FT Effects of training AND 
#2 28 17 4 0 

160917, 
PubMed 1 MeSH Fluoroscopy 4342 - - - 

 2 FT Effects of training AND 
knowledge AND #1 9 9 2 1 

*MeSH – MeSH-termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

För att säkerställa artiklarnas kvalitet utfördes en kvalitetsgranskning enligt Bettany-Saltikov 

& McSherrys (2016) metod, vilken är utformad med hjälp av Caldwells (2011) struktur för 

granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Alla artiklarna korslästes av författarna och 

granskades först enskilt och sedan tillsammans. Kvalitetsgraden bedömdes enligt en 

granskningsmetod där artiklarna ges poäng för hur väl de svarar mot varje granskningskriterie 

(Bettany-Saltikov & Mc Sherry, 2016). Granskningsmetoden innefattar 18 kriterier, där varje 

kriterie renderade 0-2 poäng. Nej renderade noll poäng, delvis renderade ett poäng och ja 

renderade två poäng. Artiklar med 0-25 poäng bedömdes som låg kvalitet, 26-30 poäng som 

medelhög kvalitet och 31-36 poäng som hög kvalitet. Vi kvalitetsgranskade 13 artiklar totalt, 

där tre föll bort på grund av låg kvalitet. Sju artiklar bedömdes ha hög kvalitet och tre artiklar 

bedömdes vara av medelhög kvalitet vid kvalitetsgranskningen. 
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Tabell 3 Översikt av valda artiklar (n=10) 

Författare, 
år, land 

Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 

Frederick - 
Deyer et 
al., 2013, 

USA 

Att avgöra om en 
nätbaserad kurs i 
användande av 
genomlysning kan 
resultera i minskade 
patientdoser utan 
att påverka 
bildkvaliteten 

Retrospektiv 
och prospektiv 
datainsamling 
 
Kvantitativ 

2544 fullföljda 
genomlysningsledda 
undersökningar 
 

Nätbaserad träning är 
en effektiv metod att 
förse ST-läkare med 
strålsäkerhets-
utbildning och leder 
till lägre patientdoser 
utan att påverka 
bildkvaliteten 

Hög 

Friedman 
et al., 

2012, USA 

Att bedöma 
strålskydds-
kunskaper och 
attityder hos 
blivande urologer 

Enkät- 
undersökning 
Tvärsnittsstudie 
 
Kvantitativ 

165 (av 1350) 
svarade 

Utbildning i 
strålsäkerhet 
förbättrar ST-läkarnas 
handhavande och 
kunskaper i 
strålskydd 

Medel 

Gendelber
g et al., 

2015, USA 

Att ta reda på om 
ett 
utbildningsprogram 
gällande 
strålsäkerhet 
minskar (1) 
exponeringstiderna 
och (2) stråldoserna 
till användare och 
patienter. 

Retrospektiv 
datainsamling 
 
Kvantitativ 

53 mätvärden från 
undersökningar innan 
utbildnings- 
programmet och 45 
mätvärden efter 

Exponeringstiden var 
längre för patienter 
behandlade innan 
utbildningsprogramm
et än för patienterna 
behandlade efter 

Hög 

Kirkwood 
et al., 

2013, USA 

Att bedöma om en 
praktisk 
strålskydds-
utbildning av 
kirurger kan minska 
stråldoserna vid 
högdos-
interventioner 

Retrospektiv 
datainsamling 
 
Kvantitativ 

447 interventioner, 
300 interventioner 
hade tillräcklig 
dokumentation för att 
ingå i studien 

Utbildning av kirurger 
i praktiskt strålskydd 
minskade antalet 
icke-FEVAR 
(fenestrated 
endovascular aortic 
repair) där stråldosen 
överskred 6 Gy 

Hög 

Kuon et 
al., 2014, 
Tyskland 

Att undersöka om 
en kombinerad 
teoretisk och 
praktisk utbildning 
kan sänka 
stråldoserna. 

Prospektiv 
kohortstudie 
med en 
retrospektiv 
datainsamling 
 
Kvantitativ 

177 kardiologer från 
32 tyska 
hjärtcenteran 
dokumenterade 
mätvärden från 10 st 
coronaragiografier 
var. 154 av 
kardiologerna deltog i 
minikursen och deras 
resultat kunde 
studeras före och 
efter kursen 

Patientdoserna 
minskade signifikant 
efter 
utbildningstillfället. 

Hög 

Kuon et 
al., 2015, 
Tyskland 

Att undersöka 
operatörernas 
kunskaper gällande 
strålsäkerhet, 
ledarskap och 
tekniska färdigheter 
i klinisk verksamhet. 

Enkät- 
undersökning 
 
Prospektiv 
longitudinell 
datainsamling 
 
 
 
Kvantitativ 

115 kardiologer från 
27 olika centra 
svarade på ett 
frågeformulär och 
registrerade 
mätvärden från tio 
undersökningar innan 
genomgången kurs 
och tio 
undersökningar efter 
genomgången kurs. 
Totalt antal 
undersökningar = 
2300 st 

Strålsäkerhetsprincip
er används inte 
optimalt i klinisk 
verksamhet. Oaktat 
interventionistens 
erfarenhet ökade 
efterföljsamheten till 
strålsäkert arbete 
efter 
utbildningstillfället 
(beskrivet i Kuon et 
al., 2014) 

Hög 

Leschield 
et al., 

Att införa en visuell 
checklista med 

Prospektiv 
kohortstudie 

941 prospektiva 
mätvärden, 778 

Användandet av den 
visuella check-listan 

Hög 
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Författare, 

år, land 
Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet 

2015, USA målet att minska 
stråldoser till både 
patienter och 
operatörer 

med en 
retrospektiv 
insamling av 
data 
 
Kvantitativ 

retrospektiva 
mätvärden 

bidrog till att öka 
strålsäkerheten 

Morishima 
et al., 
2015, 
Japan. 

Att undersöka 
kunskapen om 
strålsäkerhet hos 
sjuksköterskor. 

Jämförande 
prospektiv 
tvärsnittsstudie 
 
Kvantitativ 

305 (2008) + 359 
(2010). 
Svarsfrekvensen var 
70,8 % 2008 och 
75,7% 2010. 

Sjuksköterskornas 
kunskaper om 
strålsäkerhet var inte 
tillräckliga 

Medel 

Shah et 
al., 2015, 

USA 

Att utvärdera 
påverkan av att 
införa en 
kompetens- 
kontroll för ST- 
läkare inom 
radiologi med mål 
att minska 
stråldoser inom tre 
vanligt 
förekommande 
pediatriska 
genomlysnings- 
undersökningar. 

Prospektiv 
longitudinell 
datainsamling 
 
Kvantitativ 

909 genomlysnings- 
ledda interventioner, 
518 undersökningar 
innan införande av 
checklista och 391 
undersökningar efter 
införandet av 
checklista 

En statistisk 
signifikant minskning 
av medeldoser 
påvisades på tre 
undersökningstyper 
efter att ha infört 
kompetens- 
kontroll 

Hög 

Söylemez 
et al., 
2013, 
Turkiet 

Att undersöka 
kunskapen on 
joniserande 
strålning hos ST-
läkare inom urologi 

Internetbaserad 
enkätunder- 
sökning 
 
Tvärsnittsstudie 
 
Kvantitativ 

1184 urologer, 176 
svarade, 124 var 
komplett ifyllda och 
kunde användas för 
resultatet 

Kurser i 
strålskyddssäkerhet 
och inventering av 
kunskapsnivåer 
gällande strålskydd 
kan vara en viktig 
faktor när det gäller 
att minska 
stråldoserna. 

Medel 

 

 

Dataanalys 

Dataanalysen gjordes enligt Bettany-Saltikov & McSherrys (2016) nio analyssteg. Artiklarna 

lästes enskilt ett flertal gånger för att få en bild av vad de presenterade. Förutbestämda teman i 

artiklarna färgkodades och de färgkodade temana samlades sedan i tabeller under olika 

kategorier. Efter det bestämdes vilka kategorier som skulle ingå i resultatet. Kategorierna 

studerades och minskades ner ytterligare. Därefter lästes artiklarna ännu en gång för att 

säkerställa att ingen relevant information för resultatet försvunnit. Alla artiklar granskades på 

samma sätt.  

 

Etiska överväganden 

Forskningsetikens kärna är att värna om människors lika värde, integritet och 

självbestämmande hos alla som berörs (Kjellström, 2014) Då denna uppsats är en 
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litteraturstudie har inget informerat samtycke frågats efter. Alla artiklar, utom Kirkwood et al. 

(2013), vilka ingår i resultatet har genomgått en etisk prövning av artikelförfattarna och klarat 

en kvalitetsgranskning utförd av uppsatsförfattarna. Det finns en liten risk för feltolkning av 

översatta artiklar. Alla artiklar är dock lästa och granskade av bägge författare och oklara ord 

och meningar har diskuterats sinsemellan för att minska risken för feltolkning.  

 

Resultat 

Resultatet baserades på analys av tio kvantitativa artiklar och består av två kategorier som 

svarade mot uppsatsens syfte. Kategorierna redovisas i Tabell 4. 

 

Tabell 4 Översikt av resultatkategorier 

 Ökad medvetenhet om 
strålsäkerhet 

Sänkta stråldoser och minskade 
genomlysningstider 

Kirkwood et al., 2013 x x 
Friedman et al., 2012 x  

Morishima et a.l, 2015 x  
Shah et al., 2014  x 
Gendelberg et al., 2015 x x 
Kuon et al., 2014 x x 
Frederick-Dyer et al., 
2013 x x 

Söylemez et al., 2013 x  
Kuon et al., 2015 x  
Leschield et al., 2015 x x 
 

Ökad medvetenhet om strålsäkerhet 

Sex av artiklarna beskrev att utbildning ökade användarnas kunskaper inom strålsäkerhet och 

förbättrade användarnas tekniker att arbeta strålsäkert (Friedman et al., 2013; Söylemez et al., 

2013; Kuon et al., 2015; Frederick-Dyer et al., 2013; Leschield et al., 2015; Kirkwood et al., 

2013). De ST-läkare inom urologi, vilka hade fått utbildning inom strålsäkerhet, använde i 

högre grad strålskyddsutrustning och dosimetrar samt hade en högre medvetenhet om 

ALARA-principen. Sannolikheten att identifiera den högsta tillåtna årsdosen var större bland 

dem som hade genomgått en utbildning och de var mer nöjda med sina 

strålsäkerhetskunskaper (Friedman et al., 2013). Kunskapen om strålskydd var högre bland 

dem som genomgått strålsäkerhetsutbildning än dem som inte hade gått en utbildning. 

Korrekt utförd utbildning var av största vikt för att kunna garantera en djupare förståelse för 

hur arbetet kan utföras med högre grad av strålsäkerhet. Utbildning ökade graden av 
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medvetenhet och efterföljsamhet gällande ett strålsäkert arbete (Friedman et al., 2013; 

Söylemez et al., 2013; Frederick-Dyer et al., 2013). 

 

Införande av en checklista ökade medvetenheten om strålsäkerhet hos alla personalkategorier. 

Checklistan ökade även medvetenheten om riskerna med höga stråldoser till patienterna. 

Personalen fortsatte att använda checklistan, då den upplevdes enkel att använda, även efter 

studien avslutats. När verksamheten tillät inkluderades alla personalkategorier från 

genomlysningsteamet i utbildningen. Detta för att öka medvetenheten om strålsäkerhet inom 

hela teamet och genom det få alla att sträva efter att sänka stråldoserna vid 

genomlysningsledda interventioner. Det är av stor vikt att även radiologer får kontinuerlig 

fortbildning (Leschield et al., 2015).  

 

I fem av artiklarna beskrevs att kunskapen och medvetenheten om strålsäkerhet är låg och att 

kompletterande utbildning inom strålsäkerhet behövs (Söylemez et al., 2013; Morishima et 

al., 2015; Friedman et al., 2012; Kuon et al., 2015; Kirkwood et al., 2013). Söylemez et al. 

(2013) redovisade att bland dem som svarade på enkäten hade endast 50,8 % läst en artikel 

gällande joniserande strålning och att den kliniska medvetenheten om stråldoser och risker 

med joniserande strålning var låg. Inom invasiv kardiologi arbetas det inte helt i enlighet med 

ALARA-principen och strålskyddsutrustning används inte i optimal utsträckning (Kuon et al, 

2015). Kunskaperna om strålsäkert arbete vid genomlysningsledda interventioner utanför 

röntgenavdelningen är låga (Kirkwood et al., 2013). 

 

Friedman et al. (2013) konstaterade att strålsäkerhetsutbildning för ST-läkare borde vara en 

obligatorisk del i ST- utbildningen samt att utbildningen, både den teoretiska och den 

praktiska delen, gällande strålsäkerhet bör ses över. Söylemez et al. (2013) menade att det är 

en uppgift för medicinska fakulteter, universitetssjukhus och vårdinrättningar. För att förbättra 

handhavande och strålsäkerhet hade Kirkwood et al. (2013) infört strålsäkerhetsundervisning i 

kursplanen på sin klinik och förväntade sig ytterligare sänkningar av stråldoserna. 

 

Sänkta stråldoser/minskade genomlysningstider 

Sex av artiklarna beskrev att utbildning ledde till sänkta stråldoser och minskade 

genomlysningstider. De sänkta stråldoserna och de minskade genomlysningstiderna var ett 
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utfall av genomförda utbildningar. Utbildningarna var utformade på olika sätt men alla hade 

ett syfte att öka strålsäkerheten. I Tabell 5 beskrivs de mest framträdande effekterna efter 

utförda utbildningar.  

 

   Tabell 5 Effekter av utbildning eller införande av checklista 

Författare Stråldos/DAP Genomlysningstid 
Frederick-Dyer et 
al., (2013) 

- 35 % 
 

- 20 % 

Gendelberg et al., 
(2016) Signifikant minskning Signifikant 

minskning 
Kuon et al., 
(2014) - 48,4 % - 20,1 % 

Kirkwood et al., 
(2013) 

Minskning från 40 % till 20 % av antalet icke-
FEVAR som kom upp till stråldoser på över 6 
Gy. Minskning av huddos med 16 %. 

 

Shah et al., 
(2015) Signifikant minskning Signifikant 

minskning 
Leschield et al., 
(2015)  

- 41,1 s / 
undersökning 

 

I tre av artiklarna beskrevs en kombination av teoretisk och praktisk utbildning (Frederick-

Dyer et al., 2013: Gendelberg et al.,2016; Kuon et al., 2014), i en artikel beskrevs en praktisk 

utbildning (Kirkwood et al., 2013) och i två av artiklarna beskrevs olika typer av checklistor 

(Shah et al., 2015; Leschield et al., 2015). Alla metoder bidrog till en signifikant sänkning av 

stråldoserna och en minskning av genomlysningstiderna. 

 

De teoretiska delarna i utbildningarna var uppbyggda på olika sätt, men alla syftade till att öka 

deltagarnas medvetenhet om strålsäkerhet. Frederick-Dyer et al. (2013) beskrev en 

internetbaserad utbildning, vilken innehöll tre delar och skulle vara genomgången av ST-

läkare inom radiologi innan dessa påbörjade sin placering på genomlysningslabbet. 

Utbildningens tre delar innehöll strålfysik/strålbiologi, strålsäkerhet samt tekniker för att 

minska stråldoserna till patienterna. Gendelberg et al. (2013) beskrev ett två timmar långt 

teoretiskt utbildningstillfälle innehållande strålfysik, genomlysningsutrustningens funktioner 

och olika strålsäkerhetsåtgärder vilka kan vidtas vid genomlysning. Kuon et al. (2014) 

teoretiska del innefattade ett två timmar långt interaktivt utbildningsprogram, vilket innehöll 

vikten av korta genomlysningstider, inbländning, pulsad genomlysning, kort avstånd mellan 

patient och detektor, långt avstånd mellan patient och röntgenrör samt att användarna av 

genomlysningsutrustningen är utvilade.  
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De praktiska delarna av utbildningarna innefattade handhavande av genomlysningsutrustning 

och laborationer, vid vilka stråldoserna mättes i realtid. De praktiska momenten, vilka 

kursdeltagarna fick öva på var inbländning, vinkling av gantry för att minska huddos, att 

använda färre antal pulsar/sekund vid pulsad genomlysning, höjning av undersökningsbordet 

så att patienten hamnar nära detektorn samt färre sekvenser av digital subtraction acuisition 

(DSA). Detta gav resultat i form av ökad bildkvalitet vid korrekt utförande. Orsakerna till de 

förbättrade värdena anges vara förbättrad strålriktning, inbländning och förkortade 

genomlysningstider (Kuon et al., 2014; Gendelberg et al.,2013; Kirkwood et al., 2013; 

Frederick-Dyer et al.,2013). 

 

Kirkwood et al. (2013) beskrev att om interventionalisten erhållit träning i handhavande av 

genomlysningsutrustningen blev stråldoserna lägre. Det mest signifikanta resultatet av 

genomgången utbildning var påverkan på undersökningsbordets höjd, det vill säga patienten 

placerades närmare detektorn. Medelhöjningen av undersökningsbordet var 103 mm efter 

undervisningstillfället. Ett annat resultat som framkom var att inbländning ökade från att ha 

använts vid 25% av undersökningarna till att användas vid 40% av undersökningarna. 

 

Shah et al. (2015) och Leschield et al. (2015) studerade effekterna av checklistor, vilka hade 

utvecklats för att öka strålsäkerheten. Checklistorna syftade till att förbättra användarnas 

genomlysningstekniker. Shah et al. (2015) utvecklade en kompetenslista för ST-läkare inom 

radiologi. Checklistan skulle bockas av och godkännas av en radiolog innan ST-läkarna fick 

utföra genomlysningar självständigt. Checklistan ledde till en signifikant minskning av 

stråldoser och genomlysningstider samt en signifikant minskning av antalet sparade bilder i 

samband med undersökningen. Oerfarna ST-läkare inom radiologi, vilka hade fått sin 

kompetens bekräftad med hjälp av checklistan, sänkte stråldoserna till den grad att de hade 

lägre registrerade stråldoser än mer erfarna ST-läkare, vilka inte hade fått sin kompetens 

bekräftad med hjälp av checklistan. Leschield et al. (2015) utvecklade och placerade en synlig 

checklista på genomlysningsutrustningen. Checklistan var lätt att använda och tog ca en minut 

att gå igenom.  
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Diskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka om det fanns beskrivet hur utbildning 

påverkar strålsäkerheten vid genomlysningsledda interventioner. Resultatet består av två 

kategorier, ökad medvetenhet om strålsäkerhet samt sänkta stråldoser och minskade 

genomlysningstider. 

 

Metoddiskussion  

En systematisk litteraturöversikt ställer höga krav på tillförlitlighet och transparens med 

tydliga inklusions- och kvalitetskriterier (Rosén, 2012). Vår uppsats är en systematisk 

litteraturöversikt med tydliga inklusions - och kvalitetskriterier, vilka implementerades med 

hjälp av Bettany-Saltikov & McSherry (2016). Det är en styrka i vår uppsats att vi har kunnat 

använda Bettany-Saltikov & McSherrys (2016) metod för att göra en systematisk 

litteraturöversikt genom hela uppsatsen och syftet har besvarats med hjälp av den 

systematiska litteraturöversikten.  

 

Vid kvantitativ forskningsdesign kan metoden diskuteras med hjälp av begreppen validitet 

och reabilitet. Validitet innebär giltighet/trovärdighet och avser i vilken utsträckning det valda 

fenomenet verkligen har blivit studerat. Validiteten i uppsatsen är hög då resultatet svarar på 

frågan hur utbildning påverkar strålsäkerheten vid genomlysningsledda interventioner. 

Resultatartiklarnas författare är alla kliniskt verksamma vilket ökar trovärdigheten även i vårt 

resultat. Reabilitet innebär att litteraturöversiktens pålitlighet och möjlighet till 

reproducerbarhet är hög om författarna utförligt redovisar urval, sökord, datainsamling och 

dataanalys under metodavsnittet (Henricson, 2012). Vi anser att vi har gjort det och därmed 

har vår studie hög reabilitet. 

 

Trots att omfattande litteratursökningar har utförts vid ett flertal tillfällen och laborerande 

med sökord har gjorts kan det finnas en risk att artiklar, vilka hade kunnat bidra till resultatet, 

inte har inkluderats. Sökningarna har varit systematiska och vi har använt ett flertal 

sökmotorer, vilket ökar trovärdigheten på studien. Sökningen resulterade i att 58 artiklars 

abstrakt lästes. Av dessa svarade 24 artiklar mot syftet och 13 kunde appliceras i PICO. En 

viss ovana att utföra litteraturöversikter kan ha bidragit till det låga sökresultatet. Alla artiklar 

som ingår i resultatet är kvalitetsgranskade av bägge författarna för att minska risken för 
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feltolkningar av både resultat och språk. Vid oklarheter har författarna kunnat diskutera 

sinsemellan och kommit fram till en lösning. Trots vår strävan att vara systematiska i 

litteratursökningarna kan möjligen det låga antalet funna artiklar ses som en svaghet för att 

uppfylla kravet på en systematisk litteraturöversikt. En styrka i uppsatsen är att vår handledare 

kontinuerligt har läst och kommenterat vår uppsats allt eftersom den tagit form. Att använda 

sig av utomstående granskare beskrivs av Wallengren och Henricson (2012) vara en styrkande 

faktor gällande innehåll, trovärdighet och pålitlighet. 

 

Då interventionell radiologi har fått ett stort genomslag vid specialiteter utanför 

röntgenavdelningen valdes begränsningen att artiklarna inte fick vara äldre än fem år. Detta 

för att fokusera på den senaste forskningen inom området. Alla artiklar, vilka ingår i 

resultatet, är av hög eller medelhög kvalitet och alla är kvantitativa, vilket kan ses som en 

styrka i uppsatsen. Studierna i artiklarna är gjorda i Nordamerika, Japan och i Europa, men vi 

anser att resultatet även kan appliceras på svenska förhållanden. 

 

Deltagarna i flera av studierna var medvetna om att de studerades. Pettersson & Lindskov 

(2012) beskriver aktionsforskning som en ansats och/eller ett förhållningssätt för att utforska 

ett problem eller ett sammanhang. Förändringsaspekten och att öka studiedeltagarnas 

medvetenhet om ett fenomen är den viktiga inom aktionsforskning. Vi menar därför att det 

kan vara en fördel om studiedeltagarna vet om att de observeras, för att öka efterföljsamheten, 

i det här fallet, till strålsäkert arbete vid användandet av genomlysningsutrustning. En av 

artiklarna (Shah et al., 2015) diskuterar Hawthorne-effekten och dess påverkan på resultatet. 

Hawthorne-effekten beskrivs där som en kortsiktig effekt. Hawthorne-effekten kan förklaras 

som en undersökningseffekt där den uppmärksamhet som föremålen för studien får gör att 

produktiviteten ökar (Nationalencyklopedin, 2002). Det finns andra sätt att se på effekter av 

att deltagna i en studie vet om att de observeras. 

 

En svaghet i vår uppsats är att vi inte har lyckats beskriva röntgensjuksköterskans betydelse 

för arbetet vid genomlysningsledda interventioner. En förklaring till svårigheten att hitta 

artiklar, vilka beskriver röntgensjuksköterskans betydelse för strålsäkert arbete kan vara 

svårigheten att översätta yrket röntgensjuksköterska till engelska. Det finns ingen MeSH-term 

som översätter ordet röntgensjuksköterska. Yrket ser olika ut runt om i världen och benämns 
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inte sjuksköterskor inom radiologi eller röntgensjuksköterskor, utan som “radiographers” eller 

radiology technicians”.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det går att förbättra strålsäkerheten genom utbildning av användarna. 

Utbildning påverkar strålsäkerheten både hos användare med radiologisk utbildning och hos 

användare utan formell utbildning inom radiologi. Utbildningarna kan utformas på olika sätt 

men alla bidrar till kortare genomlysningstider, lägre stråldoser samt ökad medvetenhet om 

strålsäkerhet. Användarnas kunskaper gällande strålskydd, användandet av dosimetrar och 

förmågan att identifiera stråldoser inom gällande maxvärden förbättrades både efter 

utbildning och efter införandet av någon form av checklista. Kunskapen om och förmågan att 

arbeta efter ALARA-principen ökade efter genomgången utbildning. Både erfarna och 

oerfarna användare av genomlysning förbättrar sitt arbetssätt till att blir mer strålsäkert efter 

en genomgången utbildning eller genom att använda utformade checklistor. Användare av 

genomlysning, vilka genomgår en praktisk utbildning förbättrar sitt praktiska handhavande 

vid genomlysningsledda interventioner. Resultatet visar en påverkan främst på att avståndet 

mellan patient och detektor minskade, men även att inbländningen av strålfältet förbättras. 

Thaker, Navadeh, Gonzales & Malekinejad (2015) visar att kombination av teoretisk och 

praktisk utbildning ger bättre resultat än om utbildningen endast är teoretisk eller endast 

praktisk. Vårt resultat visar dock att även en enbart praktisk utbildning ökar efterföljsamheten 

av att arbeta strålsäkert. Utifrån resultatet går det inte att utvärdera huruvida någon 

utbildningsmetod är bättre än den andra. 

 

Förutom utbildning visar resultatet att checklistor är ett effektivt sätt att öka säkerheten för 

många avdelningar inom vårdsektorn. En så enkel åtgärd som en checklista kan bidra till att 

användarna av genomlysning kan arbeta mer strålsäkert och att en checklista för att 

säkerställa kompetensen hos användarna av genomlysningsutrustning är ett effektivt sätt att 

minska stråldoserna. Inom andra specialiteter i sjukvården är fenomenet med checklistors 

påverkan på säkerheten väl dokumenterat, där bland annat Cadman (2016) och Lyons & 

Popejoy (2014) konstaterar att introducerandet av checklistor inom kirurgi minskar 

patientmorbiditet, ökar säkerheten, förbättrar teamarbetet, förbättrar kommunikation och 

sänker kostnaderna.  
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Resultatet visar även att utbildningen inom strålsäkerhet behöver förbättras samt att 

användare av genomlysning hade bristfälliga kunskaper i att arbeta strålsäkert. 

Utbildningsnivån och strålsäkerhetskunskaperna är bristfälliga hos många användare av 

genomlysning. Jentzsch et al., (2015) konstaterar att efterföljsamheten och kunskaperna om 

strålskydd är onödigt låga hos traumaläkare samt att de överskattar sina radiologiska 

kunskaper. Detta är potentiellt farligt i form av för höga stråldoser till patienter och personal. 

Hoffler & Ilyas (2015) presenterar en teori om att kirurger och ortopeder, genom att förstå 

radiologiska principer, skulle kunna arbeta mer strålsäkert. Vårt resultat visar att den finns ett 

behov av att se över läkarutbildningen vad gäller strålsäkerhet. I Sverige har ett behov av 

ökad kunskap inom strålsäkerhet identifierats och utretts av Danestig (2014). Under åren 2013 

och 2014 genomfördes en utredning om hur utbildning och kompetens inom strålsäkerhet ser 

ut hos olika yrkesgrupper, vilka deltar vid medicinska bestrålningar inom svensk hälso- och 

sjukvård. Utredningen är ett underlag för att kunna besluta vilka kompetenskrav 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska ställa i föreskrifterna om medicinska bestrålningar, 

samt hur dessa kompetenskrav ska utformas. Enligt Danestig (2014) är 

röntgensjuksköterskeutbildningen och sjukhusfysikerutbildningen de enda utbildningar som 

uppfyller EU:s krav. Någon separat kurs i strålskydd i grundutbildningen till läkare och 

tandläkare finns inte. Det är inte säkerställt att lämpliga kursplaner finns utarbetade för 

utbildning inom medicinska bestrålningar. Högskoleförordningens examensbeskrivningar och 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) kvalitetsutvärderingar bör förtydligas gällande 

kompetenskraven i/om medicinsk bestrålning och strålskydd. Detta gäller särskilt 

grundutbildningen till läkare, tandläkare, tandhygienist och utbildningen till 

specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, operationssjukvård och kirurgisk vård. Vikten 

av att användare av genomlysning ska arbeta strålsäkert utifrån ALARA-principen stöds av 

European Commission (2000) som i sina riktlinjer redogör för vad som användarna förväntas 

behärska gällande strålsäkert arbete. 

 

Ur resultatet går inte att utläsa att närvaro av en användare med formell kompetens ökar 

strålsäkerheten vid genomlysningsledda interventioner. I en studie som Martin, Hennessey, 

Young, & Pahuja (2016) utförde antyder de att genomlysning som utfördes av 

röntgensjuksköterskor minskade den effektiva stråldosen till patienter vid vissa 
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endourologiska ingrepp. De trodde att resultatet berodde på att röntgensjuksköterskorna 

besitter mer kunskap, har mer erfarenhet, är mer förtroliga med genomlysningsapparaturen 

och har bättre kännedom om optimeringstekniker än urologer. Resultatet motsägs dock av en 

studie utförd av Choi, Choi, Jung, & Byun (2016) där det framkommer att 

genomlysningstiderna var signifikant kortare och stråldoserna lägre om det var läkaren själv 

istället för en röntgensjuksköterska som utförde genomlysningen. Skillnaden i stråldoser kan 

förklaras av att en direkt kontroll av genomlysningsapparaturen kan leda till kortare 

genomlysningstider.  

 

Med den snabba teknikutvecklingen och den ökade användningen av genomlysning följer 

ökade strålskyddskrav. Resultatet antyder att kontinuerlig fortbildning av användarna av 

genomlysningsutrustning är nödvändig. Danestig (2014) påvisar ett behov av samordning 

mellan olika statliga myndigheter inom strålskydd, patientsäkerhet och utbildning. Även 

Miller (2013) beskriver utmaningar i framtiden vad gäller kvalitetsförbättring, utbildning och 

registrering av stråldoser. Den innovativa utvecklingen av teknik och nya metoder kommer 

ytterligare att öka användandet av genomlysning och det finns en risk att stråldoserna till både 

patienter och personal kan öka. Dock bör vi förvänta oss att teknologiutvecklingen snarare 

leder till bättre optimering och bättre skydd för både patienter och personal än tvärtom. Med 

samordnad utbildning borde användarnas strålsäkerhetsfärdigheter förbättras, vilket leder till 

sänkta stråldoser och minskade genomlysningstider.  

 

Slutsats 

Det finns ett signifikant samband mellan genomgången strålsäkerhetsutbildning och att arbeta 

strålsäkert. Utbildning och checklistor ökar användarnas kunskaper och förbättrar deras 

arbetstekniker, vilket bidrar till lägre stråldoser, kortare genomlysningstider och ökad 

medvetenhet om strålsäkerhet. Användare av genomlysning har bristfälliga kunskaper i att 

arbeta strålsäkert och utbildningen inom strålsäkerhet behöver förbättras. Uppsatsen har ett 

värde då den visar att utbildning behövs och kommer till nytta för både användare av 

genomlysning och för patienten. 

 

Resultatet visar att stråldoserna kan sänkas och genomlysningstiden kan förkortas med 

utbildning i praktiskt handhavande. Frågan är om strålsäkerhetsmedvetenheten kan ökas utan 
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en teoretisk förankring. Framtida studier borde fokusera på om närvaro av 

röntgensjuksköterskor vid genomlysningsledda interventioner har någon påverkan på 

stråldoser och strålsäkerhetsmedvetenhet. 

 

Denna litteraturstudie kan användas på olika avdelningar där genomlysning bedrivs både som 

stöd i frågor som rör utbildning och strålsäkerhet men även som ett tips på vad som konkret 

kan göras för att sänka stråldoser. Resultatet av uppsatsen har uppmuntrat oss att på vår 

operationsavdelning införa en checklista, vilken placeras synligt på c-bågen. Den ska bockas 

av innan genomlysning påbörjas, med mål att förbättra strålsäkerheten vid genomlysning på 

operationsavdelningen. 
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