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Abstrakt 

 

Inledning: Autism eller Autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas av varierande svårigheter 

inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt samspel, förmåga till ömsesidig 

kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och variation i beteende och intressen. 

AST drabbar cirka 1 % av barnen i Sverige och anses uppkomma till följd av avvikelser i vissa 

delar av hjärnan. Diagnosen AST görs vanligen efter två års ålder med hjälp av intervjuer med 

närstående och observationer av barnets beteende. Sökandet efter abnormiteter i hjärnan hos barn 

med AST har pågått sedan 1980-talet. Tekniska framsteg i datorer och magnetisk 

resonanstomografi (MR) innebär att forskare kan kartlägga hjärnan som aldrig tidigare. Syftet: 

Syftet med studien var att sammanställa och beskriva den senaste forskningen om MRs 

användning för tidig diagnos av autism och beskriva konsekvenser för röntgensjuksköterskans 

yrke. Metod: Studien har gjorts som en allmän litteraturöversikt. Fjorton vetenskapliga artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: Resultaten delades först upp i tre olika grupper: 

fynd från strukturell MR, fynd från funktionell MR och konsekvenser för röntgensjuksköterskor. 

Dessa grupper delades ytterligare till ett antal underkategorier. Slutsats: Ett flertal avvikelser i 

hjärnan hittades hos barn som senare utvecklar AST. Avvikelser i hjärnvolymen, extra-axiell 

vätska, corpus callosum, anisotropiska värden, bearbetning av ljud och visuell 

orienteringsförmåga. Det verkar troligt att efter mer forskning blir dessa biomarkörer tillräckligt 

pålitliga att användas som diagnostiskt verktyg. Om MR undersökningar av barn med AST blir 

rutinmässiga kommer röntgensjuksköterskor att behöva ny kunskap och ny kompetens framför 

allt med hantering av barn med AST.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Autism, Autismspektrumtillstånd, magnetisk resonanstomografi, 

röntgensjuksköterska, biomarkör. 
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Abstract 

 

Introduction: Autism or Autism spectrum disorder (ASD) is characterized by varying degrees 

of difficulty in three areas: mutual social interaction, mutual communication and imagination, 

flexibility and variety of behavior and interests. ASD affects approximately 1% of children in 

Sweden and is thought to be due to deviations in certain regions of the brain. A diagnosis is 

usually made after the age of two with the help of interviews with family members and 

observations of the child’s behaviour. The search for abnormalities in the brains of children with 

ASD had been going on since the 1980s. Technical advances in computers and magnetic 

resonance imaging (MRI) mean that researchers can map the brain like never before. Aim: The 

aim of this study was to compile and describe the latest research on MRI's use for the early 

diagnosis of autism and describe the consequences for the radiology nurse's profession. Method: 

The study has been conducted as a literature review. Fourteen scientific articles were quality 

controlled and analyzed. Results: The results were first divided into three different groups: 

findings from structural MRI, findings from functional MRI and consequences for radiology 

nurses. These groups were then divided further into a number of subgroups. Conclusion: A 

number of abnormalities were found in the brains of children who later develop ASD. 

Abnormalities were found in brain volume, extra-axial fluid, corpus callosum, fractional 

anisotropy values, processing of sound and visual orientation. It seems probable that after more 

research these biomarkers will become reliable enough to be used as a diagnostic tool. If MRI 

examinations of children with ASD become routine then radiology nurses will need new 

knowledge and skills above all in the handling of children with ASD. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Autism, Autism Spectrum Disorder, Magnetic resonance imaging, radiology nurse, 
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Autism eller autismspektrumtillstånd (AST) anses uppkomma till följd av avvikelser i vissa delar 

av centrala nervsystemet som gör att olika delar av hjärnan inte kan kommunicera med varandra 

på ett normalt sätt. Avvikelsen anses uppstå tidigt under hjärnans utveckling och har i vissa fall 

en genetisk koppling. Ungefär 1 % av Sveriges barn har diagnosen AST och det verkar som att 

antalet ökar. Det råder dock osäkerhet om det verkligen är en ökning eller om sjukvården blivit 

bättre på att utreda. Under namnet autismspektrumtillstånd återfinns flera olika diagnoser 

samlade som innebär varierande svårigheter inom tre områden: förmåga till ömsesidigt socialt 

samspel, förmåga till ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga, flexibilitet och 

variation i beteende och intressen (Socialstyrelsen, 2010). 

 

De fem olika diagnoserna inom begreppet AST är autistiskt syndrom, Aspergers syndrom, 

atypisk autism, desintegrativ störning och autistiska drag. Autistiskt syndrom kallas också för 

klassisk autism, typisk autism, infantil autism och Kanners autism samt även bara för autism. Det 

är vanligt att personer med autistiskt syndrom har en utvecklingsstörning. Om personen är 

normalt begåvad sägs den ha högfungerande autism. En nedsatt förmåga till ömsesidigt socialt 

samspel gäller alla ovanstående tillstånd, eftersom personer med dessa diagnoser har svårt för att 

sätta sig in i andras situation, hur andra känner sig och att andra kanske tycker annorlunda. De 

har också problem med att läsa av kroppsspråk och minspel samt att använda rätt tonläge. Många 

är ändå intresserade av att umgås socialt, men nedsatta förmågor gör det ofta svårt för dem att få 

vänner eftersom de ofta beter sig ”fel” i andras ögon. Problem med språklig kommunikation är 

vanlig hos barn med AST. Många har ett sent utvecklat tal och ungefär hälften utvecklar inget tal 

alls. Det kan vara stora variationer på vilken talförmåga personer med autism får, vissa använder 

bara några ord medan andra talar hela meningar. Ofta har de problem med att föra ett normalt 

samtal med andra. Barn med Aspergers har lättare med talet, men kan ha svårt att förstå ordvitsar 

och ironi. Personer med de här diagnoserna har en nedsatt föreställningsförmåga och varierar sig 

sällan när det gäller beteenden och intressen (Socialstyrelsen, 2010). Repetitiva beteenden är 

vanligt hos personer med AST. Detta kan ta sig uttryck som speciella handrörelser, att lukta eller 

ta på vissa saker och tvångsmässiga rutiner och ritualer. Dessa beteenden har visat sig eskalera 

vid oro och verkar vara ett sätt för dem att kunna hantera sin oro och rädsla (Joyce, Honey, 

Leekam, Barret & Rodgers, 2017). Avbrott i rutinerna kan orsaka en väldig upprördhet som visar 

sig som oro, utbrott av ilska eller självskadebeteeenden (Socialstyrelsen, 2010). 
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AST hos barn kan upptäckas under hälsokontrollerna som görs vid vissa åldrar, men riskerar att 

missas på barn under två år. De med lindrigare symptom riskerar att inte få någon diagnos förrän 

i tonåren eller som vuxna. Ibland är det föräldrarna som söker hjälp när de tycker att något inte är 

normalt med barnets beteende (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Att genomföra en utredning för AST kräver ett team av läkare och psykologer med mycket 

kunskap och erfarenhet inom ämnet. En allsidig klinisk bedömning görs utifrån intervjuer med 

närstående och observationer av barnets beteende. Intervjuer med föräldrar görs ofta med hjälp 

av “Autism diagnostic interview–revised” (ADI-R) eller “Diagnostic interview for social and 

communication disorders” (DISCO) och observationer av barnet görs ofta med hjälp av “Autism 

diagnostic observation schedule” (ADOS). I Sverige används för närvarande diagnostiska 

kriterier från två internationella handböcker, “Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders” (DSM-5), och “International Classification of Diseases” (ICD-11). Dessa handböcker 

uppdateras regelbundet (Bejerot & Nordin, 2010). 

 

En tidig AST diagnos är viktig för barnens familjer, då det ger en förståelse till varför barnen 

beter sig annorlunda än andra, men framför allt för att tidigt påbörjad habilitering ger en större 

chans till utveckling som gör att barnen kan komma in i samhället och i sociala miljöer. Det 

handlar om att dagligen träna barnen intensivt i socialt samspel, kommunikation och beteenden 

(Socialstyrelsen, 2010). Det har visat sig att sådan träning före två års ålder leder till tydliga 

förbättringar i verbal kommunikation och socialt engagemang och därigenom minskade AST 

symptom (Bradshaw, Koegel & Koegel, 2017). Träningen behöver anpassas individuellt efter 

varje barns förutsättningar. Rätt stöd och kunskap är viktigt både i hemmet och i skolan för att 

inte barnen ska utveckla allvarligare psykiska symptom som panikattacker, depression eller 

självskadebeteende (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Jakten på att hitta en koppling mellan anatomiska och fysiologiska abnormiteter i hjärnan och 

AST har pågått i många år. Redan 1980 gjorde Williams, Hauser och Purpura (1980) en 

postmortem patologisk studie av hjärnorna hos 4 personer med AST. Tillkomsten av 

magnetresonanstomografi (MR) på 1980-talet innebar att de första undersökningarna på levande 

personer kunde göras. 1987 upptäcktes det att personer med den klassiska formen av autism 
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(utan mental retardation) hade signifikant missbildning av cerebellum (lillhjärnan) (Courchesne, 

Hesselink, Jernigan & Yeung-Courchesne, 1987). 

 

MR också kallad NMR (Nuclear Magnetic Resonance) och MRI (Magnetic Resonance Imaging) 

i engelskspråkig litteratur har ökat i popularitet under de senaste 20 åren och är idag en vanligt 

förekommande medicinsk bilddiagnostisk teknik på den moderna röntgenavdelningen (Berglund 

& Jönsson, 2007, s. 96-130). Under 2005 utfördes 268 232 MR-undersökning i Sverige. Denna 

siffra står för 4,9 % av alla undersökningar på röntgenavdelningen. 49 332 eller 21 % av dessa 

undersökningar gjordes på huvud och hals (Almén, Richter & Leitz, 2008, s.11). 

 

MR tekniken bygger på hur kroppens många väteprotoner reagerar under påverkan av ett starkt 

magnetfält. Väte är ett utmärkt ämne för avbildning av människokroppen eftersom det finns i alla 

typer vävnader och organ (Berglund & Jönsson, 2007, s. 96-130). MR undersökningar delas ofta 

in i två underkategorier, strukturell MR och funktionell MR. Funktionell MR är en metod där 

aktivitet mäts i olika delar av hjärnan utifrån förändringar i blodflödet. Strukturell MR handlar 

om att ta 3D bilder av människans anatomi. MR är oftast den bästa metoden för undersökningar 

av hjärnan eftersom det har högre mjukdelskontrast än datortomografi, hög spatiell upplösning, 

hög sensitivitet och ger ingen skadlig joniserande strålningsdos till patienten (Larsson, 2008, s. 

153). 

 

Sedan introduktionen av MR tekniken på 1980-talet har den använts alltmer för medicinisk 

bilddiagnostik, vilket innebär att många framtida röntgensjuksköterskor kommer att behöva ha 

kompetens inom denna modalitet (Ståhlberg & Wirestam, 2008, s.79). Enligt 

kompetensbeskrivningen ska röntgensjuksköterskor kunna ta rätt bilder utifrån rådande kriterier, 

de ska kunna bedöma kvaliteten på bilderna i relation till remiss och frågeställning och de ska 

även kunna primär-granska bilderna de har tagit. Röntgensjuksköterskor ska också ha förmåga 

att tillämpa ny kunskap och delta i utveckling av ny undersökningsmetodik och forskning 

(Örnberg & Andersson, 2012). Detta innebär att om MR är ett bra verktyg för tidig diagnos av 

AST och vetenskapliga bevis är övertygande så behöver röntgensjuksköterskan vara beredd att ta 

till sig denna nya kunskap.  
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Syftet med studien var att sammanställa och beskriva den senaste forskningen om MRs 

användning för tidig diagnos av autism och beskriva konsekvenser för röntgensjuksköterskans 

yrke. 

 

 

Metod 

 

Studien har gjorts som en allmän litteraturöversikt med syfte att skapa en överblick inom MRs 

användning för tidig diagnos av autism och dess konsekvenser för röntgensjuksköterskor. Ingen 

avgränsning har gjorts mellan studier med kvantitativ- och kvalitativ ansats och båda typer av 

studier, som motsvarar studiens syfte har inkluderats. Författarna inspirerades av en integrativ 

granskningsmetod beskriven av Whittemore och Knafl (2005). Denna metod kan bygga på 

befintlig forskning genom att sammanställa teoretiska-, empiriska- samt studier som har använt 

sig av olika metoder. Metoden som användes består av följande fem steg: problemidentifiering, 

litteratursökning, data utvärdering, dataanalys och presentation.  

 

Diagram av Henricson (2012, s. 55, s. 58) användes för att begränsa forskningsproblemet. Ett 

möte hölls där var och en av frågorna diskuterades noggrant. Detta möjliggjorde en grundlig 

kartläggning av problemet.  

 

I den tidigaste fasen av studien utfördes en pilot litteratursökning för att undersöka om det fanns 

tillräckligt mycket forskning inom området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 67). Denna 

tidiga sökning avslöjade en stor mängd artiklar inom ämnet som motsvarade syftet med studien. 

En ny sökning inleddes som var noggrant planerad så att så mycket som möjlig av den relevanta 

litteraturen identifierades. Alla sökord som hade betydelse för problemformuleringen 

inkluderades. Detta gav en sökning som hade hög sensitivitet och hög specificitet (Willman et 

al., 2011, s. 68).  

 

För att hitta rätt engelska ord för sökningen användes Svensk MeSH (Medical Subject 

Headings). Det finns många olika termer för “autism” och många olika termer för “MR” därför 

användes booleska sökoperatorn OR för att inte missa några artiklar. Booleska sökoperatorn 
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AND användes för att begränsa sökningen (Willman et al., 2011, s. 72-73). Sökmotorerna för 

evidensbaserad vård och medicin användes via Luleå Tekniska Universitet. PubMed användes 

för att den är den största medicinska databasen med över 27 miljoner citat. CINAHL 

(Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) användes eftersom den ger många 

möjligheter att filtrera resultat såsom “Peer reviewed”.  

 

Alla artiklar som var på andra språk än svenska och engelska exkluderades av praktiska skäl. 

Bara artiklar som var nyare än 10 år inkluderades i studien. Det bestämdes att alla artiklar skulle 

vara “peer reviewed” för att säkra kvaliteten. Titeln på 261 artiklar lästes (99 i PubMed och 162 i 

CINAHL). Utifrån titel valdes sedan artiklar som verkade vara relevanta och ge svar på syftet 

med projektet. Abstrakt till 65 artiklar lästes, därefter lästes 41 artiklar i sin helhet och slutligen 

valdes 14 artiklar som bäst svarade på studiens syfte. Resultatet av litteratursökningen redovisas i 

Tabell 1 och 2.  

 

Tabell 1 - Översikt av sökning i databasen PubMed, 2017-09-18. 

Söknr Söktermer Antal träffar Antal lästa Antal valda 

1 Magnetic Resonance Imaging OR MRI  OR NMR OR NMR 

imaging 

79 829   

2 Autistic disorder OR autism OR Early Infantile Autism 

OR Autism Spectrum Disorder 

6 952   

3 Diagnosis 797 433   

4 Medical Imaging OR Diagnostic Imaging 228 282   

5 1 AND 2 684   

6 2 AND 4 913   

7 Early diagnosis AND 1 AND 2 47 25 6 

8 Autism AND radiog* 52 2 2 
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Tabell 2 - Översikt av sökning i databasen CINAHL, 2017-09-12. 

Söknr. Söktermer Antal träffar Antal lästa Antal valda 

1 Autism 7654     

2 MRI OR Magnetic Resonance Imaging 37 144     

3 Children 185 417     

4 Sedation 4533     

5 Infant 75 746     

6 1 AND 2 AND 3 133 5   1 

7 1 AND 2 AND 4 2 2  1 

8 1 AND 2 AND 5 27 7   4 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Efter att ha valt de 14 artiklar som tycktes bäst svara på forskningsfrågan lästes alla artiklar en 

gång till och kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningsprotokoll beskrivna av Willman et al. 

(2011, s. 173-176) anpassades något till denna unika litteratursammanställning. Protokollet för 

kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod beskrivs i Bilaga A. Protokollet för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod beskrivs i Bilaga B. Alla 14 artiklar 

granskades med hjälp av protokollen och deras kvalitet diskuterades. De bedömdes senare som 

av hög, medel eller låg kvalitet. De artiklar som besvarade alla frågor i protokollet eller att endast 

en punkt i protokollet missades bedömdes vara av hög kvalitet. Artiklar som hade 2-3 brister 

bedömdes vara av medel kvalitet och artiklar med flera än 3 brister bedömdes vara av låg 

kvalitet. En sammanställning av alla artiklar visas i Tabell 3. Ingen av artiklarna hade låg 

kvalitet.  
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Tabell 3 - Översikt över artiklarna som ingår i analysen. (n=14) 

 Författare, 

(År),  

Land 

Typ av  

studie 

Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling 

Huvudfynd Kvalité 

1 Berglund et al. 

(2017) 

Sverige. 

Kvalitativ 30 experter 

identifierad i en 

rikstäckande 

undersökning. Alla 

arbetade som 

vårdpersonal inom 

radiologi eller 

anestesi. 

Delfi-metoden 

(en panel av 

experter ger 

sina 

bedömningar 

om olika 

frågor). 

 

 

De identifierade 5 områden som 

behöver noggrant övervägande för 

framgångsrik hantering av barn med 

AST: Planering med 

föräldrar/förmyndare, vårdmiljö, 

användning av tid, kommunikation och 

sjukvårdspersonal. 

Hög 

2 Hazlett et al. 

(2017)  

U.S.A.  

Kvantitativ 148, 106 barn med 

hög risk för autism. 

42 barn med låg 

risk för autism. 

Ålder 6-24 

månader.  

Prospektiv 

kohortstudie 

Att barn 6 - 12 månader gamla som 

senare utvecklar AST visar en ökad yta 

på hjärnbarken som kan upptäckas av 

tidig MR med en framgångsgrad på 

81%.  

Hög 

3 Björkman et al.  

(2016) 

Sverige. 

Kvantitativ 86 

röntgenavdelningar 

Enkätstudie Bara 46 röntgenavdelningar tog emot 

barn med AST. Inga avdelningar hade 

några nedskrivna riktlinjer att följa när 

det gällde att förbereda för och utföra 

undersökningar på barn med AST. 

Hög 

4 Blasi et al. 

(2015) 

England. 

Kvantitativ 15 barn med hög 

risk för autism och 

18 med låg risk. 

Ålder 4-7 månader 

Prospektiv 

experimentell 

kontrollerad 

studie  

Lågriskbarnen reagerade med mer 

hjärnaktivitet i superiora temporala 

områden och i mediala frontala gyrus 

för röst-ljud än för andra ljud. Högrisk 

barnen reagerade inte mer på röst-ljud 

än på andra ljud.  

Hög 

5 Wolff et al. 

(2015) 

U.S.A. 

Kvantitativ 270 barn med hög 

risk för autism och 

108 med låg risk 

undersöktes med 

MRT vid 6, 12 och 

24 månaders ålder. 

Prospektiv 

longitudinell 

kontrollerad 

studie 

Större corpus callosum vid 6 och 12 

månader hos barn som utvecklar 

autism. Vid 2 års ålder minskar 

skillnaden jämfört med andra barn. 

 

Hög 

6 Xiao et al. 

(2014) 

Kina. 

Kvantitativ 78 barn mellan 2 

och 3 år gammal 

varav 50 hade 

AST. 

Fall–

referentstudie / 

fall–

kontrollstudie 

Det fanns skillnader i hjärnanatomi 

mellan barnen med AST och 

kontrollgruppen och dessa skillnader 

kan vara orsaken till deras 

beteendemässiga och kognitiva 

svårigheter. 

Hög 

7 Elison et al. 

(2013) 

U.S.A. 

Kvantitativ 56 barn med hög 

risk för autism och 

41 barn med låg 

risk. Ålder 7-25 

månader 

Prospektiv 

longitudinell 

kontrollerad 

studie 

Med hjälp av MR tekniken påvisades 

onormal visuell orienteringsförmåga i 

7 månader gamla barn som senare 

utvecklade AST. 

 

Hög 
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 Författare, 

(År),  

Land 

Typ av  

studie 

Deltagare 

 

Metod 

Datainsamling 

Huvudfynd Kvalité 

8 Shen et al. 

(2013) 

U.S.A.  

Kvantitativ 55 barn mellan 6-9 

månader vid början 

av projektet. 33 

barn klassificeras 

som hög risk för att 

utveckla autism, 22 

som låg risk. 

Prospektiv 

fall–

referentstudie / 

fall–

kontrollstudie 

Barnen som senare utvecklade AST 

hade mera extra-axiell vätska i hjärnan 

vid 6-9-, 12-15- och även 18-24 

månaders ålder. Dessa barn visade 

även hjärnförstoring före 2 års åldern. 

MR tekniken kan eventuellt hjälpa till 

vid tidig upptäckt av AST. 

Hög 

9 Eyler et al. 

(2012) 

U.S.A. 

Kvantitativ 40 barn med 

autism och 40 utan. 

Ålder 12-48 

månader 

Prospektiv 

tvärsnitts 

studie 

Hjärnan hos barn med autism visade 

mycket mindre respons på röster i 

vänstra superiora temporala gyrus 

(Brodmanns area) jämfört med andra. 

Hög 

10 Wolff et al. 

(2012) 

U.S.A. 

Kvantitativ 92 barn med hög 

risk för autism. 

Ålder 6-24 

månader. 

 

 

Prospektiv 

longitudinellst

udie 

De undersökta fiberområdena i vit 

substans hade högre fractual anisotropy 

värden vid 6 månader hos de med 

AST. Det följdes av långsammare 

förändring jämfört med andra barn. 

Vid 24 månader hade de med AST 

lägre värden. 

Medel 

11 Cheung et al.  

(2011) 

Hong Kong. 

Kvantitativ 91 barn mellan 7 år 

och 16 år, 36 med 

AST och 55 i 

kontrollgruppen 

som hade samma 

IQ, ålder och kön. 

Fall–

referentstudie / 

fall–

kontrollstudie 

Att inter-orbitalavstånd hos barn med 

AST var annorlunda än 

kontrollgruppen. Att denna distans var 

kopplade till förändringar i volymen av 

mediala temporala lobe strukturer och 

kan därför vara en framtida biomarkör. 

Hög 

12 Hazlett et al. 

(2011)  

U.S.A.  

Kvantitativ 59 barn mellan 2 

och 5 år gammal, 

38 med AST, 21 i 

kontrollgruppen. 

Fall–

referentstudie / 

fall–

kontrollstudie 

Hittade generaliserad utvidgning i 

hjärnbarken hos 

barn med AST och en utvidgning i vit 

substans i temporalloben. 

Utvidgningen måste ha hänt före 2 års 

ålder. 

Hög 

13 Uddin et al. 

(2011) 

U.S.A. 

Kvantitativ 48 barn 8-18 år, 24 

med AST, 24 i 

kontrollgruppen 

som hade samma 

IQ och kön. 

Fall–

referentstudie / 

fall–

kontrollstudie 

Att hjärnanatomi baserade biomarkörer 

från strukturella 

MR-data kan så småningom bidra till 

mer målinriktat tidigt ingrepp.  

 

Medel 

14 Nordahl et al. 

(2008) 

U.S.A. 

Kvantitativ  25 barn med 

autism, 16 normalt 

utvecklade och 4 

med annan 

utvecklingsstörnin

g. Ålder 2,5-4,5 år 

Prospektiv 

kontrollerad 

studie 

93 % kunde genomföra en MRT- 

undersökning av hjärnan under naturlig 

sömn eller filmtittande.  

 

Hög 
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Dataanalys 

Litteraturöversiktens fjärde steg är dataanalys. Data organiseras, kategoriseras och sammanfattas 

till en enhetlig och integrerad slutsats om forskningsproblemet. Analysen ska ge en grundlig och 

objektiv syntes av bevisen. En detaljerad beskrivning av denna systematiska analysmetod som 

används ska beskrivas (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Whittemore och Knafl (2005) föreslår användning av samma steg som Miles och Huberman 

(1994), vilka är datareduktion, datadisplay, data jämförelse, slutsatsdragning och verifiering. I 

den aktuella studien analyserades data i enlighet med dessa steg. I det första steget skrevs alla 14 

artiklar ut och artiklarna genomlästes individuellt ett antal gånger.  Överstrykningspenna 

användes för att markera de delar i texten som svarade mot syftet, därigenom reducerades data. 

Kärnelementen av varje studie extraherades såsom syftet, metoderna och resultaten. Därefter 

diskuterades alla artiklar tillsammans, data från alla artiklar jämfördes utifrån likheter och 

skillnader, därefter fattades beslut om hur data skulle grupperas. Det beslutades att fynden först 

skulle delas i tre grupper, data som handlade om fynd från strukturell MR, de som handlade om 

fynd från funktionell MR och de som handlade om konsekvenser för röntgensjuksköterskor. 

Fynden från dessa grupper delades ytterligare till ett antal underkategorier. De tre olika 

grupperna av forskningsområdet och deras underkategorier visas i Tabell 4.  

 

Etiskt övervägande 

Forskning som görs på människor måste enligt lagen gå igenom en etikprövning. Etikprövning 

görs av Centrala etikprövningsnämnden och sex regionala nämnder som är fristående 

myndigheter. Det är forskningshuvudmannen som är ansvarig att ansöka om etikprövning 

(Vetenskapsrådet, 2015). Lagen har kommit till för att skydda människor från att komma till 

skada vid forskning. Forskningen får inte kränka människovärdet eller utsätta personer för 

onödiga risker gällande hälsa, säkerhet eller personlig integritet. Nyttan av forskningen måste 

uppväga riskerna för deltagarna. Alla som ingår i en studie ska få grundlig information för att 

sedan kunna ge sitt samtycke. De har också rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Inget 

etiskt tillstånd söktes till denna studie eftersom den utfördes som en litteraturstudie där ingen 

forskning gjordes direkt på människor (SFS 2003:460). Av de 14 artiklar som kom att ingå i 

studien har alla utom en tydligt beskrivit etiken i sin forskning. Artikeln där etiken inte beskrevs 
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tydligt hänvisar till andra artiklar som använder samma dataset, vidare beskrevs att forskningen 

godkänts av det lokala universitetets prövningsnämnd. Det bestämdes därför att inkludera även 

denna artikel.  

 

 

Resultat 

 

Tabell 4 - Sammanfattning av de tre olika grupperna och underkategorier. 

Fynd från strukturell MR  

Fynd från funktionell MR  

Konsekvenser för röntgensjuksköterskor  

 

 Underkategorier 

Författare, år, land. Hjärnvolym Extra- 

Axiell 

Vätska 

Anisotropiska 

värden 
Corpus 

Callosum 

Ljud- 

bearbetning 
Visuell 

Orienterings-

förmåga 

Cheung et al., 2011, Hong Kong X      

Hazlett et al., 2017, U.S.A.  X      

Hazlett et al., 2011, U.S.A.  X      

Shen et al., 2013, U.S.A  X     

Uddin et al., 2011, U.S.A.    X   

Wolff et al., 2015, U.S.A.    X   

Wolff et al., 2012, U.S.A.   X    

Xiao et al.,2014, Kina X  X    

Blasi et al.,2015, England     X  

Elison et al., 2013, U.S.A.      X 

Eyler et al., 2012, U.S.A.     X  

Berglund et al., 2017, Sverige       

Björkman et al.,2016, Sverige       

Nordahl et al., 2008, U.S.A.       
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Fynd från strukturell MR 

 

Hjärnvolym 

Xiao et al. (2014) använde sig av voxel-baserad morfometri (VBM) för att undersöka total 

volymen på grå substans och vit substans av barn. De fann att barn med AST hade betydligt 

större total volym av både vit och grå substans och större volym i superiora temporala gyrus 

(gyrus temporalis superior).  

 

Cheung et al. (2011) genomförde MR undersökningar på barn mellan 7 och 16 år för att studera 

potentiella biomarkörer som skulle kunna användas för tidig diagnos av AST. De testade en 

hypotes att hjärnan och ansiktet härrör från samma vävnad (neuralplatta) under första trimestern 

och att anomalier i hjärnan ofta speglas i anomalier i ansiktet så kallade MPAs (Minor Physical 

Anomalies).  De fann att barn med AST hade större inter-orbitalavstånd jämfört med normalt 

utvecklade barn och att detta korrelerade med större volymen av mediala temporala loben.  

 

Hazlett et al. (2011) genomförde en studie där hjärnbarkstjockleken och volymen på grå substans 

och vit substans mättes med hjälp av MR på barn mellan 2- och 5 år. De fann att barn med AST 

hade generaliserad hjärnbarksutvidgning och oproportionerlig utvidgning av vit substans i 

temporal loben. De fann inga skillnader i hastighet av hjärnans tillväxt under perioden 2 till 5 år. 

Detta ledde dem till slutsatsen att överväxten förekommer före 2 års ålder. 

 

Hazlett et al. (2017) undersökte barn under 2 år och använde sig av en så kallad “djuplärande 

algoritm” som analyserade information från MR bilder av hjärnans yta. De fann att barn som 

senare utvecklade AST visade hyperexpansion av hjärnbarken mellan 6 och 12 månader som 

föregår hjärnvolym överväxt. De kunde förutspå utveckling av AST i 12 av fallen (81 %) utifrån 

tidiga MR undersökningar. De hittade även en koppling mellan hjärnvolym överväxt och hur 

allvarligt ett barns autistiska sociala underskott var.  
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Extra-axiell vätska 

Shen et al. (2013) använde magnetisk resonanstomografi för att identifiera alla konsekvent 

observerbara hjärnanomalier hos 6-9 månader gamla spädbarn som senare utvecklade AST. 

Huvudresultatet av studien berörde extra-axiell vätska i hjärnan. Extra-axiell vätska 

kännetecknas av överdriven cerebrospinalvätska i subaraknoidalutrymmet, särskilt över 

frontalloberna. Av de 42 barn som deltog i studien blev 10 senare diagnostiserade med AST, alla 

av dessa barn hade signifikant större extra-axiell vätska vid 6-9 månader, 12-15 månader och 18-

24 månader än de som inte diagnostiserades med AST. Mängden av extra-axiell vätska vid 6-9 

månader var även prediktiva för svårighetsgraden av AST vid tidpunkten för utfallet. Spädbarn 

som senare utvecklat AST hade också signifikant större totala cerebrala volymer vid både 12-15 

och 18-24 månader.  

 

Anisotropiska värden 

Wolf et al. (2012) undersökte mikrostrukturella egenskaper i vita substansen hos barn med hög 

familjerisk för att senare utveckla AST. Mer specifikt uppmättes fraktionell anisotropi hos 

barnen. Fraktionell anisotropi används ofta vid diffusionstensoravbildning (DTI) och ger ett mått 

på fiberdensitet, axon diameter och myelinisering i vita substansen. 

De fann att de barn som senare utvecklade AST hade signifikant högre anisotropiska värden vid 

6 månader och mycket lägre värden vid 24 månader än normal utvecklande barn.   

 

Även Xiao et al. (2014) observerade högre anisotropiska värden i corpus callosum, 

gördelvindlingen och limbiska områdena hos de som hade AST. 

 

Corpus Callosum 

Wolf et al. (2015) undersökte corpus callosum hos barn vid 6, 12 och 24 månaders ålder. Av de 

378 medverkande barnen slutförde 83 % minst två av de tre MR undersökningarna. Resultatet 

visade att i motsats till resultat från äldre barn, fann de en ökad corpus callosum area i barn som 

senare utvecklade AST och en ökad tjocklek på corpus callosum. Dessa skillnader var särskilt 

tydliga vid 6- och 12 månaders ålder men försvann vid 24 månader. Det var också mer märkbart 

i den främre delen av corpus callosum. 
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Uddin et al. (2011) hittade också skillnader i corpus callosum hos barn med AST. De fann 

skillnader i genu (anteriora delen) och splenium (posteriora delen) av corpus callosum. De fann 

även skillnader på grå substans i posteriora delen av gördelvindlingen (gyrus cinguli), skillnader 

i mediala prefrontala cortex och bilaterala skillnader i mediala temporala lober. Olikheter i grå 

substans i laterala temporala cortex, strukturer under hjärnbarken, vit substans i fronto-occipital 

området och longitudinella fasciculi upptäcktes också.  

 

Sammanfattningsvis finns det ett stort antal studier som har studerat kopplingar mellan 

strukturella fynd i hjärnan och uppkomsten av AST. Under de senaste 10 åren har en omfattande 

kartläggning av hjärnans anatomi utförts och skillnader i hjärnan hos dem med AST har hittats 

på många områden. Bland annat har skillnader i hjärnvolymen, extra-axial vätska i 

subaraknoidalutrymmet, anisotropiska värden och corpus callosum identifierats.  

 

 

Fynd från funktionell MR 

 

Bearbetning av ljud 

Eyler et al. (2012) utförde en studie på barn mellan 12–48 månader där 40 barn med autism 

jämfördes med kontrollgruppen med 40 normalt utvecklade barn. Barnen fick lyssna på sagor 

under naturlig sömn samtidigt som de genomgick en funktionell MR-undersökning som visade 

vilka områden i hjärnan som aktiverades. Den största avvikelsen hos barnen med autism var att 

mycket mindre aktivitet visades i ett område i vänstra superiora temporala gyrus i Brodmanns 

area 22, men däremot påvisades aktivitet i ett område i högra inferiora occipitala gyrus. Studien 

visade att gruppen med autism reagerade på rösten i sagan med mer aktivitet i högra superiora 

temporala gyrus och att det dessutom tilltar med åldern. Hos kontrollgruppen dominerade den 

vänstra superiora temporala gyrus och verkar också utvecklas mer med stigande ålder. Eyler et 

al. (2012) drar slutsatsen att den avvikande funktionen i hjärnan på barn med autism uppkommer 

tidigt och utan variation.  

 

Blasi et al. (2015) hade i sin studie 15 barn med hög risk för autism och 18 barn med låg risk för 

AST som jämfördes i en funktionell MR-undersökning för att se vart i hjärnan röster och ljud 
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bearbetades och om det fanns skillnader mellan grupperna. Barnen var mellan 4–7 månader och 

undersöktes under naturlig sömn. I jämförelsen mellan neutrala röstljud och omgivningsljud 

visade lågriskgruppen starkare respons på röstljuden i bilaterala superiora och mediala temporala 

gyrus, superiora mediala frontala gyrus och även i högra gördelvindlingen. Högriskgruppen 

reagerade endast starkare på röstljuden än på omgivningsljuden i högra inferiora parietala loben 

och i ett område i högra gördelvindlingen. De hade en tydligt mindre respons för röstljud i 

vänstra mediala temporala gyrus och bilateralt i superiora mediala frontala gyri. Lågriskgruppen 

reagerade mer på röstljud medan högriskgruppen reagerade mer på miljöljud. När barnen fick 

lyssna till gråt visades mest aktivitet i vänstra superiora frontala gyrus och högra inferiora 

frontala gyrus hos lågriskgruppen. Hos högriskgruppen aktiverades ett litet område i högra 

gördelvindlingen.  

 

Visuell orienteringsförmåga 

Elison et al. (2013) har gjort en studie som jämför onormal visuell orientering och 

mikrostrukturen i vit substans hos barn som riskerar att utveckla AST. Barnen fick genomgå ett 

test vid ungefär 7 månaders ålder där visuell orientering och oculomotorisk effektivitet 

undersöktes. De fick sedan göra MR-undersökningar av hjärnan vid 7, 12 och 25 månaders ålder 

samt omfattande beteendebedömningar. Barnen delades in i tre grupper, lågriskgrupp, 

högriskgrupp AST-negativ och högriskgrupp AST-positiv. MR-undersökningarna gjordes under 

naturlig sömn och bestod av diffusionsviktade bilder. De delar som undersöktes var genu och 

splenium på corpus callosum och områden i högra och vänstra corticospinala vita substansen. I 

studien kom de fram till att den visuella orienteringen gick långsammare hos de 7 månadersbarn 

som var AST-positiva vid 25 månaders ålder jämfört med de andra grupperna. Det var även vissa 

barn i lågriskgruppen som hade varierande onormal visuell orientering vid 7 månaders ålder, 

vilket kunde kopplas ihop med variationer i mikrostrukturen av vit substans i splenium. Det 

intressanta var att detta samband inte återfanns hos barnen som senare diagnostiserades med 

AST. Enligt Elison et al. (2013) visar deras studie på att onormal visuell orientering kan vara ett 

tidigt tecken på att barnet kan komma att utveckla autism. 
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Sammanfattningsvis finns det några studier om funktionella MR fynd med koppling till AST. 

Bland annat hittades skillnader på hur röster tas in och processas i hjärnan hos barn med autism 

jämfört med normalt utvecklade barn samt skillnader i visuell orientering.  

 

 

Konsekvenser för röntgensjuksköterskor 

 

Björkman, Berglund, Enskär, Faresjö och Huus (2016) undersökte hur många 

röntgenavdelningar som hade speciella riktlinjer och rutiner att gå efter när det gäller 

förberedelser och undersökningar av barn med AST. Hälften av de studerade 

röntgenavdelningarna uppgav att de inte undersökte barn med AST, då dessa istället remitterades 

till andra sjukhus. Ingen röntgenavdelning hade några fasta riktlinjer och rutiner att följa när barn 

med AST skulle undersökas. Några uppgav att de skulle avsätta extra tid till undersökningen om 

de i förväg fick veta att barnet hade AST och andra använde sig av röntgensjuksköterskor som 

var speciellt duktiga med barn som då fick utföra undersökningen. Två avdelningar avsatte både 

extra tid samtidigt som speciellt erfarna röntgensjuksköterskor utförde undersökningen. Två 

svarade att de pratade med läkaren om anestesi ifall undersökningen inte gick att utföra. En 

avdelning uppgav att de diskuterade förberedelser för undersökningen med barnets föräldrar. Hos 

en röntgenavdelning fick alla barn under 12 år komma på besök innan de skulle genomgå en 

magnetresonanstomografi.  

 

Berglund, Björkman, Enskär, Faresjö & Huus (2017) genomförde en studie med syftet att 

utarbeta riktlinjer för hantering av barn med AST på röntgenavdelningen och 

anestesiavdelningen. De hittade 30 experter i Sverige som bestod av vårdpersonal med särskild 

kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn med AST på röntgen- eller anestesiavdelningen, 

expertforskare och även en medlem av Sveriges Autism- och Aspergerförbundet. De 

identifierade 5 områden som behövde noggrant övervägande för framgångsrik hantering av barn 

med autism. Den första av dessa var att involvera föräldrar eller vårdnadshavare i planeringen av 

undersökningen. De lyfter fram att det är mycket viktigt att fråga föräldrarna om barnens 

specifika behov, svårigheter och vanor och skapa en omfattande plan. För det andra markerar de 

behovet av en bra miljö för barnet. Barn med AST är ofta känsliga för sensoriska stimuli. Deras 
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tredje punkt är användning av tid. De lyfter fram att undersökningen ska vara vid rätt tidpunkt 

för barnet eftersom barn med AST är mycket rutinbundna. Det fjärde området som borde tänkas 

igenom är kommunikation. Kommunikationen bör anpassas till barnet och skräddarsys för hans 

eller hennes sätt och stil. Slutligen hävdar de att vårdpersonal som tillhandahåller vård för ett 

barn med AST borde ha särskilda kunskaper om AST för att effektivt ta hand om barnet.  

 

Nordahl et al. (2008) beskriver i sin studie hur de gick tillväga för att kunna utföra MR 

undersökningar av barns hjärnor under naturlig sömn eller under filmtittande istället för att söva 

dem.  Studien undersökte barn mellan 2,5 - 4,5 år gamla från tre olika grupper: barn med AST, 

normalutvecklade barn och utvecklingsstörda barn. Det var endast tre barn som inte klarade av 

att genomgå undersökningen, varav ett barn med autism och två normalt utvecklade barn. Hela 

34 av 45 barn klarade undersökningen på första försöket och resterande på det andra, utom ett 

barn som behövde ett tredje försök. Nordahl et al. (2008) visar med sin studie att det i de flesta 

fall är möjligt att utföra MR-undersökningar på barn med autism utan att behöva söva dem. 

Enligt föräldrar till barnen i studien kändes det mycket viktigt att studien kunde göras utan 

anestesi och att det bidrog till deras val att delta i studien.  

 

Det övergripande fyndet var att det finns mycket forskning om hantering av barn med autism 

men inte så mycket om barn på just röntgenavdelning. Resultatet visar att det krävs speciell vård 

för barn med autism och att det har saknats riktlinjer för hur röntgensjuksköterskan ska förbereda 

inför undersökningen och hur barnen ska bemötas på bästa sätt. Resultatet visar också 

möjligheterna att undersöka barn med AST i MR utan narkos.   

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Ett primärt mål har varit att säkerställa kvaliteten i studien. Arbetet utfördes individuellt först och 

diskuterades senare tillsammans. En granskning har bättre kvalitet om den utförs av flera 

personer som förenar sina tolkningar (Willman et al., 2011, s. 93). 
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Det första steget till studien var att identifiera ett forskningsproblem. Denna del var framgångsrik 

eftersom det valda ämnet var aktuellt och relevant till yrket som röntgensjuksköterska. Det finns 

inget tidigare examensarbete vid LTU om detta ämne och det fanns också gott om 

forskningsartiklar.  

 

I de fall då MeSH gav få eller bristfälliga synonymer, kunde dessa brister minimeras då en av 

författarna hade engelska som modersmål. Studien kunde ha varit ännu bättre om en tredje 

sökmotor använts. En tredje sökmotor kunde ha säkerställt ytterligare att inga viktiga artiklar 

missades. Att bara artiklar på engelska använts kan ha betytt att forskning som publicerats på 

franska, tyska eller något annat språk kan ha blivit förbisett. Eftersom syftet var att sammanställa 

senaste forskningen användes endast artiklar som var 10 år eller nyare i studien. I efterhand 

visade det sig att omfattande forskning inom ämnet utfördes innan 2007, forskning som möjligen 

kunde ha tillfört något till arbetet. En styrka med denna litteraturstudie var att en relativt stor 

mängd material lästes. Titeln på 261 artiklar, abstract på 65 artiklar och 41 artiklar lästes i sin 

helhet av båda författarna. Många faktorer som relevans, kvalitet och ålder av de 41 

forskningsartiklarna diskuterades sedan tills en överenskommelse nåddes om de 14 artiklar som 

skulle användas.  

 

Det tredje steget i arbetet var kvalitetsgranskning och så kallad datautvärdering. Modifierade 

versioner av granskningsprotokollen beskrivna av Willman et al. (2011) användes. Med hjälp av 

dessa protokoll var alla artiklar betygsatta till hög, medium eller låg kvalitet. En styrka i denna 

studie var att alla artiklar som användes fick minst ett medium betyg. De fick i allmänhet detta 

betyg på grund av små fel som till exempel att inte har beskriven bortfallet i studien på ett 

adekvat sätt. De artiklar som fick betyget hög på kvalitet hade inga brister enligt de använda 

protokollen.  

 

Dataanalys var det fjärde steget. Innehållet i dessa artiklar diskuterades tills en överenskommelse 

nåddes. Dataanalysen var ibland problematisk för författarna på grund av att några av artiklarna 

var väldigt tekniska, ofta med hänvisning till områden i hjärnan som författarna tidigare inte 

kände till. Svårigheterna med tekniska termer löstes med hjälp av till exempel medicinska 

ordböcker.  
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Mycket av den kontinuerliga feedbacken från medstudenter och lärare diskuterades och 

införlivades i arbetet med studien. Denna feedback var värdefull för att ytterligare säkerställa 

studiens kvalitet. Den slutliga versionen av rapporten granskades noggrant och diskuterades tills 

båda parter var nöjda med resultatet. Av de 14 utvalda artiklarna var 13 kvantitativa och bara en 

kvalitativ. Detta var inte avsiktligt utan artiklar valdes utifrån hur väl de svarade på studiens 

syfte. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att sammanställa och beskriva den senaste forskningen om MRs 

användning för tidig diagnos av autism och beskriva konsekvenser för röntgensjuksköterskans 

yrke. Resultaten som helhet visar att det har skett en omfattande kartläggning av barnens hjärnor 

under de senaste tio åren, båda på normalt utvecklade barn och barn som senare utvecklar AST. 

MR tekniker tillsammans med avancerad datorsoftware och algoritmer har hjälpt forskare i deras 

sökning efter biomarkörer som kan potentiellt användas för tidig diagnos av autism. Resultat har 

visat att det finns många strukturella- och funktionella skillnader mellan hjärnorna hos normala 

utvecklande barn och barn som senare utvecklar AST. Den stora frågan är då om dessa skillnader 

är tillförlitliga nog att användas som biomarkörer. Om de är då kommer det att bli många 

konsekvenser för röntgensjuksköterskor. 

 

Ett av de vanligaste resultaten från strukturella MR undersökningar av barn handlade om ökad 

hjärnvolym hos barn med AST. Sex studier rapporterade onormalt stora volymer i både grå och 

vit hjärnsubstans i varierande grad hos barn som senare utvecklade AST.  Studierna verkade 

också vara överens om att denna överväxt börjar före två års ålder. Detta bekräftas av Schumann 

et al. (2010) som visade att det skedde en tydlig överväxt i alla hjärnlober utom occipitalloben 

hos barn med AST före två års ålder. Studierna rapporterar dock olika grad av framgång när det 

gäller att förutsäga uppkomsten av AST.  

 

Ett annat viktigt resultat var förekomsten av ovanligt mycket extra-axiell vätska främst över 

frontalloberna hos spädbarn som senare utvecklade AST. Det påstås att detta var en hittills 

orapporterad hjärnanomali. Deras resultat verkar bekräftas av senare forskning (Bradstreet, 
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Pacini & Ruggiero, 2014; Wolfe, Auzias, Deruelle och Chaminade, 2015). Bradstreet, Pacini & 

Ruggiero (2014) har använt en annan teknik nämligen transkraniell ultraljud (TUS) för att 

undersöka om det finns en koppling mellan extra-axiell vätska och autism. De fann också att 

barn med AST hade större mängder av extra-axiell vätska i subaraknoidalutrymmet. Även 

Wolfe, Auzias, Deruelle och Chaminade (2015) har hittat en koppling mellan autism och 

cerebrospinalvätska men i detta fall i en annan region av hjärnan. De fann minskad 

cerebrospinalvätskedensitet i hypotalamisk grå substans och en ökad tredjeventrikelvolym i 

patienter med AST jämfört med vanligt utvecklande patienter.  

 

Två av studierna undersökte anisotropiska värden men de gav lite motsägande resultat. En studie 

uppmätte högre anisotropiska värden i fiberområden med vit substans hos barn med AST vid 6 

månaders ålder, men detta ändrades med tiden så att vid två års ålder hade barn med AST mycket 

lägre värden än andra barn. Den andra studien uppmätte dock högre anisotropiska värden i 

corpus callosum, gördelvindlingen och i limbiska loberna hos barn med AST i två till tre års 

ålder. Denna motsägelse förklaras av en studie av Solso et al., (2015) Deras studie undersökte 

barn från ett till fyra år och uppmätte högre anisotropiska värden i frontala fiberbanor och i 

corpus callosum vid yngre åldrar, men värdena sjönk också i denna studie ju äldre barnen var för 

att sedan bli lägre än normalt utvecklade barns värde. Denna gräns gick dock inte exakt vid två 

års ålder. Även Fingher et al. (2016) såg höga anisotropiska värden i temporala fiberbanorna på 

corpus callosum på barn med AST, men endast när barnen var under 2,5 år. 

 

Olikheter i utseendet på corpus callosum upptäcktes i två av studierna. Corpus callosum hade 

både ökad area och tjocklek hos barn med AST vid sex och tolv månaders ålder men skillnaden 

mot normalt utvecklade barn försvann vid två års ålder. Dessa resultat stöds av Fingher et al. 

(2016) som fann en ökad area i de temporala fiberbanorna på corpus callosum hos barn med AST 

samt en begränsad diffusion i området. Detta fanns inte längre kvar när barnen var 2,5 år.  

Kucharsky Hiess et al. (2015) undersökte corpus callosum hos äldre barn (medelålder 17 år) med 

AST och hittade inga bevis för övergripande avvikelser i delområdena i corpus callosum. Detta 

kan ge mer stöd till teorin om att avvikelser i corpus callosum försvinner när barnet blir äldre. 
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Två funktionella MR studier visade att barn med hög risk för AST ofta bearbetade ljud på ett 

annat sätt än normal utvecklande barn. En av skillnaderna noterade var att hög risk barn 

selekterade ut omgivningsljuden mest medan kontrollgruppen selekterade ut röstljuden.  

Mer specifikt visades det att högriskbarn och de med AST hade mindre respons på röster i 

vänstra mediala och superiora temporala gyrus samt mediala frontala gyrus. Det faktum att barn 

normalt är lockade av mänskliga röster är väl dokumenterat. En översiktsstudie av Sperdin & 

Schaer (2016) visade att barn redan kort efter födseln attraheras av mänskliga röster och vid 3 

månaders ålder går det att se aktivitet i de områden av hjärnan som behandlar språket. De fann 

att språket normalt behandlas i inferiora frontala gyrus, superiora och mediala temporala gyrus 

samt gyrus angularis medan röstselektiviteten finns i superiora temporala sulcus. Schultz, 

Vouloumanos & Pelphrey (2012) undersökte kopplingen mellan superiora temporala sulcus hos 

normala individer och röstselektivitet för kommunikativa röster. De kunde se aktivitet i både 

superiora temporala sulcus och gyrus bilateralt, men med starkare respons på vänster sida. 

Högsta aktiviteten uppmättes dock i området på mediala temporala gyrus vilket stämmer överens 

med resultatet från detta examensarbete. Även Hoffman, Bruck, Kreifelts, Ethofer & Wildgruber 

(2016) fann att personer med AST bearbetade röstljud på ett annorlunda sätt.  

Resultaten från MR fynd i denna litteraturstudie ger upphov till ett antal nya frågor och belyser 

även nya forskningsområden. Den stora obesvarade frågan är vad det krävs för att forskning ska 

implementeras i praktiken. Beslutet om huruvida dessa undersökningar är tillräckligt tillförlitliga 

och ekonomiskt försvarbara ligger i händerna på politiker och sjukhuschefer. Denna studie 

identifierade även ett annat möjligt alternativt till MR för tidig diagnos av AST, nämligen TUS. 

Det kan behövas mer forskning på detta område.    

 

Resultaten visade också att det finns väldigt få studier om barn med autism på 

röntgenavdelningen och även att röntgenavdelningar på sjukhus ofta hade väldigt olika 

kunskapsnivåer och rutiner för hantering av barn med AST. 

 

I en av studierna utarbetades riktlinjer som kan hjälpa personalen på röntgen att bemöta barn 

med AST, vilket tidigare inte har funnits på någon röntgenavdelning i Sverige. En viktig aspekt 

är att personalen måste ha bättre kunskap om hur barn med AST fungerar för att förstå deras 

beteenden och kunna kommunicera på rätt sätt. Barn med AST har ofta svårt att förstå muntlig 
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information och det rekommenderades att beskrivande bilder används som hjälpmedel. Detta 

bekräftas av Vaz (2013) som i sin studie lät sjukvårdspersonal använda sig av lappar med bilder 

som komplement till muntlig information för att dessutom kunna visa barnen vad som ska hända. 

Denna metod används ofta inom skolan och visade sig underlätta kommunikationen mycket. 

Eftersom barnen förstod informationen bättre minskade deras rädsla och upprördhet vid de olika 

vårdmomenten. Metoden skulle också kunna underlätta kommunikationen med människor som 

talar ett annat språk och med hörselskadade. 

 

Resultaten visar också att en diskussion med föräldrarna bör föras i god tid innan 

undersökningen för att få reda på vilka förberedelser som behövs för just deras barn. Tiden för 

undersökningen bör också anpassas efter barnets rutiner. Ska den utföras under naturlig sömn bör 

undersökningen läggas efter barnets vanliga sovtid på kvällen och om barnet behöver narkos är 

det bättre att lägga undersökningen på morgonen eftersom det föregås av fasta. Miljön kan också 

behöva justeras för att barnet ska trivas.  I studien av Bultas, McMillin & Zand (2016) användes 

ett “Quick Tips Card”, ett kort där föräldrarna kunde fylla i uppgifter om sitt barn gällande vad 

de upprördes av, lugnades av, hur de kommunicerade och så vidare. Det var till stor nytta för 

sjukhuspersonalen för att de skulle kunna anpassa bemötandet och miljön för barnen. Många av 

sjuksköterskorna uppgav att de inte kände sig komfortabla i mötet med barn med AST då de 

hade svårt att hantera barnens beteenden och behov. De ansåg att föräldrarna var till stor hjälp 

under vårdtillfället. Nästan hälften av föräldrarna ansåg att vårdpersonalen inte hade tillräcklig 

kunskap om hur barn med AST fungerar. Eftersom barn med AST ofta är känsliga för ljud, 

dofter eller synintryck var anpassning av miljön viktig för att undvika oönskade beteenden hos 

barnen. Det kan behövas ljuddämpande insatser, dimning av ljuset eller en mer barnvänlig miljö 

med leksaker.  

 

En studie visade att det i de flesta fall var möjligt att utföra MR-undersökningar utan narkos på 

barn med AST under naturlig sömn eller filmtittande. Detta krävde dock mycket förberedelser 

både hemma och på sjukhuset samt tid och tålamod. De funktionella studierna som ingår i denna 

litteraturstudie har gjorts under naturlig sömn. Vilket kan vara att föredra för att säkerställa att 

hjärnans funktioner inte påverkas av narkosen. Norrix, Trepanier, Atlas & Kim (2012) upptäckte 

att under hjärnstamsaudiometri med EEG så försämrades neuroaktiviteten hos barn som var 
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sövda och signalerna var betydligt försenade jämfört med hos osövda barn. De drog slutsatsen att 

om neurofunktioner ska mätas bör det i möjligaste mån göras under naturlig sömn för att undvika 

missvisande resultat. 

 

En orsak till att det kan vara svårt att följa dessa riktlinjer är en alltför stor arbetsbörda och 

tidspress hos personalen vilket i sin tur kan leda till att dessa barn inte får sina specifika 

omvårdnadsbehov tillgodosedda. Röntgensjuksköterskan har till uppgift att ge patienter de 

speciella omvårdnadsbehov de behöver, lindra obehag och arbeta för att ge dem trygghet och 

välbefinnande (Örnberg & Andersson, 2012). 

 

 

Slutsats 

 

Denna litteraturstudie har bidragit till ny kunskap genom att granska och utvärdera 14 

vetenskapliga artiklar om MRs användning för tidig diagnos av autism och om omvårdnaden av 

barn med AST. Forskningen visar att det finns ett antal avvikelser i hjärnan hos barn som senare 

utvecklar AST, avvikelser i corpus callosum, hjärnvolym, extra-axiell vätska och anisotropiska 

värden. Det finns även avvikelser i hur barn med AST bearbetar ljud. Det verkar troligt att efter 

mer forskning blir dessa biomarkörer tillräckligt pålitliga att användas som diagnostiskt verktyg.  

Detta kan leda till att rutinkontroller av barn med hög risk för AST blir en vanligt förekommande 

undersökning på röntgenavdelningen. Om detta händer då är konsekvenserna för 

röntgensjuksköterskor många. Ungefär 1 % av alla barn har AST och varje undersökning tar 

minst 30 minuter vilket innebär en ökad belastning på tid och ekonomi för vårdsystemet. Det 

innebär också att det ställs nya krav på röntgensjuksköterskornas kompetens, främst behöver de 

veta hur man ska ta hand om barn med autism på bästa sätt. 
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BILAGA A - Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. Anpassad från 

(Willman et al., 2011, s. 173-174).  

 

Forskningsmetod  RCT 

   CCT 

   Multicenter 

   Kontrollgrupper 

 

Patientkarakteristika Antal 

   Ålder 

   Man/Kvinna 

 

Finns det inklusions/exklusionskriterier 

 

Vad avsåg studien att studera? 

 

Urvalsförfarandet beskrivet?      Ja Nej 

Representativt urval?      Ja  Nej 

Likvärdiga grupp vid start     Ja Nej Vet ej 

Bortfallsanalysen och bortfallsstorleken beskriven?  Ja Nej 

Etiskt resonemang      Ja Nej 

Är resultatet generaliserbart?     Ja Nej 

 

Huvudfynd 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Hög  Medel  Låg 
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BILAGA B - Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Anpassad från  

(Willman et al., 2011, s. 175-176).  

 

Beskrivning av studien inklusive metod. 

 

Finns det ett tydligt syfte? Ja Nej 

 

Patientkarakteristika  Antal 

    Ålder 

    Man/Kvinna 

 

Är kontexten presenterad? Ja Nej 

Etisk resonemang?  Ja Nej 

Relevant urval?  Ja Nej 

Strategisk urval?  Ja  Nej 

 

Metod för urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej 

Metod för datainsamling tydligt beskrivet?  Ja Nej 

Metod för analys tydligt beskrivet?   Ja Nej 

 

Är resultat logiskt, begripligt?     Ja Nej 

Redovisas resultat klart och tydligt?     Ja Nej 

Redovisas resultat i förhållande till en teoretisk referensram? Ja Nej 

Genereras teori?       Ja Nej 

 

Huvudfynd 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Hög  Medel  Låg   

 

 

 


