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Abstrakt 

Inledning: För patienter som behöver akut sjukvård är tiden till diagnos och behandling en 

viktig faktor. Röntgensjuksköterskornas roll är betydelsefull vid akut diagnostik då de ansvarar 

för att genomföra röntgenundersökningar. Idag är mobila röntgentjänster, främst konventionell 

röntgen, tillgängliga för till exempel instabila patienter. Detta bidrar till snabb diagnostik, men 

många akuta frågeställningar kräver en datortomografiundersökning (DT). Syfte: Syftet med 

studien var att sammanställa för- och nackdelar med mobil DT vid akut diagnostik. Metod: 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Det gjordes en systematisk litteratursökning i tre 

medicinska databaser. Totalt kvalitetsgranskades och analyserades tio kvantitativa artiklar. 

Resultat: Det har visat sig i resultatet att fördelarna med en mobil DT är flera, som till exempel 

minskad tid till diagnos och behandling samt minskad arbetsbelastning för vårdpersonal. En 

mobil DT motverkar även transportrelaterade komplikationer hos högrisk-patienter. Det framgår 

dock även att nackdelarna, som till exempel ökad stråldos, sämre bildkvalitet och ökade 

kostnader, bör beaktas. Slutsats: Den mobila DT:n har visat sig höja patientsäkerheten, vilket är 

en viktig faktor inom vården. Denna enhet har, trots sina nackdelar, stor potential för att 

underlätta diagnostik hos patienter i kritiska situationer. Förhoppningsvis kommer denna enhet 

att utvecklas vidare för att användas i mer vardagligt bruk. 

 

 

Nyckelord: mobil datortomografi, akut diagnostik, fördelar, nackdelar, radiografi, 

röntgensjuksköterska  
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Abstract 

Introduction: For patients in need of urgent medical care, the time to diagnosis and treatment is 

an important factor. The role of the X-ray nurse is important in emergency diagnostics as they 

are responsible for conducting X-ray examinations. Today, mobile X-ray services, primarily 

conventional X-ray examinations, are for instance available for unstable patients. These services 

offer rapid diagnosis, but many urgent issues require examinations using a computed 

tomography (CT). Aim: The aim of this study was to compile the pros and cons of mobile CT in 

acute care diagnostics. Method: The study was conducted as a literature review. A systematic 

literature search was conducted in three medical databases. In total, ten quantitative articles were 

quality-reviewed and analyzed. Results: It appears in the results that the advantages of a mobile 

CT are several, such as reduced time for the diagnosis and treatment and reduced workload for 

the healthcare personnel. A mobile CT also counteracts transport-related complications in 

high-risk patients. However, it also states that the disadvantages, such as increased radiation 

dose, inferior image quality and increased costs, should be taken into account. Conclusion: The 

mobile CT has been shown to increase patient safety, which is an important factor in healthcare. 

The device, despite its drawbacks, has a great potential to facilitate diagnostics in patients in 

critical situations. Hopefully, this device will be further developed to be used regularly. 

 

Keywords: mobile computed tomography, acute care diagnostics, pros, cons, radiography, X-ray 

nurse  
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För att kunna ge en optimal akutsjukvård till patienter som är i behov av det krävs det snabbare 

och smidigare lösningar i hälso- och sjukvården än de vi har idag (Kjelle, Lysdahl, Olerud, & 

Myklebust, 2018). En stor del av lösningarna grundar sig i att kunna ge en snabb diagnostik för 

att patienterna ska få tidig och rätt behandling. Akut tarmischemi och stroke är exempel på 

sjukdomar som behöver snabb behandling och för att ställa en säker diagnos krävs det att 

patienterna genomgår någon typ av bildgivande undersökning, såsom datortomografin (DT) 

(Björck, 2012; von Euler, 2019). 

 

Patienter som inkommer till sjukhus med akut stroke bör genomgå en DT av hjärnan inom 25 

minuter för att trombolys-behandlingen ska vara så effektiv som möjligt (Kelly, Hellkamp, 

Olson, Smith, & Schwamm, 2012). En DT-skanning kan påvisa bland annat blödningar eller 

blodproppar i hjärnan och kan även skilja mellan dessa två (Larsson, 2015, s. 153). Blodproppar 

i hjärnan kallas även för ischemisk stroke och i detta fall krävs snabba åtgärder för att återställa 

blodflödet i hjärnan. Ofta kan dessa inte påvisas i akut skede. Det viktiga inför behandling är då 

att utesluta en blödning i hjärnan, även kallat hemorragisk stroke. En hemorragisk stroke behöver 

också behandlas fort genom att hämma blödningen och minska trycket i hjärnan (Mayo Clinic, 

2019). En studie som gjorts i New York, USA har visat att endast 41,7% av alla patienter som 

inkommer med stroke-symptom får genomgå en hjärnundersökning inom det rekommenderade 

tidsspannet på 25 minuter (Kelly et al., 2012). 

 

Traumatiska blödningar är också fall där snabb diagnos och behandling är viktiga. Enligt Martín, 

de Gracia, Vega och Herranz (2015) är 30-40% av alla post-traumatiska dödsfall orsakade av 

detta. Martín et al. (2015) nämner också att vid buktrauma räknas tre minuter utan behandling 

som 1% ökad risk för dödlighet. För att hämma blödningen och stabilisera patienten krävs det att 

området som blödningen kommer ifrån lokaliseras. Detta kan göras med hjälp av både en DT och 

ultraljud, men eftersom DT:n är en snabbare metod föredras den framför ultraljudet i de flesta 

fallen. DT har även ersatt nästan alla andra undersökningsmetoder vid multitrauma då denna 

metod är snabb och kan påvisa skador i flera delar av kroppen (Jonsson, 2015, s. 587). 
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Den radiografiska verksamheten består av flera olika bildgivande modaliteter som används för 

bland annat akut diagnostik, där DT är en av dem. Verksamheten styrs bland annat av 

röntgensjuksköterskor. I kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor beskriver Örnberg 

och Andersson (2012) att röntgensjuksköterskan ska verka för en säker vård med god 

omvårdnad. Målet är att utföra röntgenundersökningar med så låg stråldos som möjligt men ändå 

bidra med bra bildkvalitet. Den beskriver även att röntgensjuksköterskan ska införa ny kunskap 

för att kunna ge en bra vård enligt forskning och beprövad erfarenhet. Röntgensjuksköterskor ska 

även kunna medverka i att få fram nya undersökningsmetoder. 

 

Idag är mobila modaliteter tillgängliga, men enligt Kjelle et al. (2018) finns de inte i en stor 

utsträckning i Europa. Mobila enheter används främst vid konventionell röntgen. Vigeland, 

Bøhm, Rostad och Lysdahl (2017) beskriver i sin artikel hur en mobil röntgen-tjänst underlättar 

för patienter som har det jobbigt med transport till sjukhuset. Den hjälper även till att ställa 

diagnoser och gör så att vissa patienter som inte normalt hade blivit undersökta har lyckats få en 

undersökning tack vare att en mobil röntgen-tjänst varit tillgänglig. En konventionell 

röntgenapparat är dock inte lika bra på att avbilda kroppens alla organ jämfört med DT:n 

(Hellström & Magnusson, 2015, s. 503). 

 

En mobil DT är en DT som är förflyttningsbar och används både på sjukhus och i fordon, såsom 

en mobil stroke-ambulans. Det finns olika typer av mobila DT:n för att skanna olika delar av 

människans kropp. NeuroLogica (2019) presenterar tre varianter av denna mobila enhet, vars 

namn är BodyTom, OmniTom och CereTom. BodyTom är en 32-slice mobil DT som skannar 

hela kroppen. OmniTom är en 16-slice mobil DT som är mindre och skannar endast nacke och 

huvud, både med och utan kontrastmedel. Slutligen är CereTom en 8-slice mobil DT som har 

samma skanningsfunktion som OmniTom (NeuroLogica, 2019). 
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En mobil DT kan alltså användas för bland annat stroke- och bukundersökningar, både med och 

utan kontrastmedel. Precis som vid en stationär DT överförs bilderna till en radiolog för 

granskning (Parmar, Lim, Goh, Tan, Sitoh & Hui, 2004). Nackdelen med användandet av en 

stationär DT är dess avstånd från de kritiskt sjuka patienterna. I flera utvecklade länder befinner 

sig dock DT-rummen nära akutmottagningen (Martín et al., 2015), men eftersom mobil DT är 

tillgängligt i dagsläget var fokuset i detta arbete på dess för- och nackdelar. 

 

Syftet med arbetet var att sammanställa för- och nackdelar med mobil datortomografi vid 

diagnostik av patienter med akuta frågeställningar. 
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Metod  

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt, vilket Friberg (2017, s. 141-143) 

beskriver att det görs för att skapa en överblick inom forskningen som finns inom området. Det 

handlar även om att förstå hur studiens resultat har framkommit, genom bland annat vilka 

metoder och teoretiska utgångspunkter som använts och hur dessa diskuteras. Det är alltså viktigt 

vid en litteraturöversikt att lära sig söka och välja ut artiklar för att sedan kvalitetsgranska dem. 

Artiklarna granskas med avseende på deras validitet och går därefter vidare till en analys för att 

senare presenteras i resultatet. 

 

Litteratursökning 

Litteraturöversikten genomfördes med hjälp av databaserna PubMed, CINAHL och Web of 

Science. Dessa databaser valdes ut på grund av deras stora urval av medicinska- och 

hälsovetenskapliga artiklar. Enligt Karlsson (2012, s. 97) är PubMed och CINAHL två av de 

viktigaste databaserna för vårdrelaterade sökningar. Web of Science är en databas som består av 

nästintill 10 000 tidskrifter inom olika områden och har därför också inkluderats i sökningen. 

Syftet med sökningen var att få en överblick av den befintliga forskning som finns kring det 

valda ämnet. För att få produktiva sökresultat så användes de booleska operatorerna AND och 

NOT. Dessa operatorer hjälper till att smalna av och specificera sökningen. Sökorden som 

tillämpades för denna sökning var både MeSH-termer och CINAHL-headings från databasernas 

egna termer (Karlsson, 2012, s. 104 – 107). Dessa termer var bland annat Tomography, X-Ray 

Computed, Mobile Health Units och Ambulances. Det användes även fritextsökningar, som 

Portable CT Scanners, för att kunna bredda ut eller smalna av resultaten mer när det behövdes. 

Eftersom att Web of Science inte stödjer MeSH-termer användes endast fritextsökningar på den 

databasen. Sökorden valdes ut för att få resultat som passar syftet med arbetet. Alla sökord och 

sökkombinationer presenteras i Tabell 1. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för denna sökning var artiklar som är peer-reviewed, fanns i free full text, 

kategoriserade med human och som är skrivna på engelska mellan åren 2000-2019. En bred 
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tidsperiod valdes för att få ett sökresultat med variation. Peer-reviewed var inget alternativ på 

databaserna PubMed och Web of Science, utan har endast använts som avgränsning på 

CINAHL. Däremot är de flesta artiklarna i både PubMed och Web of Science redan 

peer-reviewed och anses därför vara pålitliga databaser. Web of Science hade inte heller 

alternativen free full text eller kategorin human. 

 

Andra inklusionskriterier för sökningen var vetenskapliga originalartiklar som handlar om mobil 

datortomografi i akuta situationer. Det krävdes även att antingen för- eller nackdelar framfördes i 

artiklarnas resultat för att de skulle inkluderas i denna översikt.  

 

Vid sökningar som gav ett större antal träffar valdes vissa ord att exkluderas. För den ena 

sökningen exkluderades alla ord som innehåller “surg”, såsom surgery, neurosurgery m.m. med 

hjälp av en asterisk (*) i början och slutet av ordet (se Tabell 1). För en annan sökning 

exkluderades orden Phone och Telemedicine. På detta vis rensades artiklar bort som inte var av 

intresse för just de sökningarna. Detta gjordes genom att använda den booleska operatorn NOT, 

vilket resulterade i ett mindre antal träffar och gjorde det lättare att välja ut en passande artikel 

(Karlsson, 2012, s. 107). Andra exklusionskriterier var översiktsartiklar och artiklar som inte 

hade något innehåll om akut diagnostik. 

 

När artiklarna valdes utgick författarna från titlarna allra först, vilket författarna gjorde var för 

sig. De artiklar som hade relevanta titlar för detta arbete gick författarna enskilt vidare med 

genom att läsa abstrakten, totalt 66 stycken. Med hjälp av abstrakten kunde bedömningar göras 

om artiklarna fortfarande var relevanta. Slutligen hade 22 artiklar samlats ihop och då ögnades 

dessa igenom tillsammans. Detta utfördes av båda författarna för att öka förståelsen för artiklarna 

och för att säkerställa att de besvarar syftet med detta arbete. De som bedömdes relevanta gick 

vidare till kvalitetsgranskningen, vilket var 14 artiklar. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 
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Kvalitetsgranskningar av artiklarna genomfördes för att inkludera artiklar med hög trovärdighet, 

vilket därmed ökar kvaliteten på arbetet. Författarna utförde denna granskning gemensamt. För 

att kvalitetssäkra artiklarna har frågor besvarats utifrån bilaga III i boken Dags för uppsats 

(Friberg, 2017, s. 187-188). Dessa frågor är anpassade efter kvantitativa respektive kvalitativa 

studier. Eftersom de funna artiklarna endast är kvantitativa studier har kvalitetsgranskningen 

utgåtts från de kvantitativa frågorna. Utifrån hur frågorna har besvarats har artiklarnas kvalitet 

kunnat bedömas i graderna hög, medel eller låg, där endast artiklar med hög eller medel kvalitet 

har inkluderats i analysen (se Tabell 2). Totalt besvarades 13 frågor. Minst 80% av frågorna 

måste ha stämt in på artikeln för att räknas som hög kvalitet. För medel kvalitet ska 70-79% ha 

stämt in och för låg kvalitet gällde allt under 70%. Totalt har 10 artiklar behållits och gått vidare 

till analysen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 95 – 96). 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökningen: att sammanställa för- och nackdelar med mobil datortomografi vid akut 

diagnostik 

 

PubMed 2019-09-17 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Tomography, X-Ray 
Computed 

61244  

2 FT Mobile 11136  

3 MSH Ambulances 2067  

4  1 AND 2 AND 3 3 2 

5 FT Trauma 103671  

6 FT *surg* 415526  

7  1 AND 2 AND 5 NOT 
6 

5 1 

    Totalt antal valda 
artiklar: 3 

*MeSH - Mesh-termer i databasen PubMed, FT - fritextsökning 
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CINAHL 2019-09-18 

Söknr *) Söktemer Antal träffar Antal valda 

1 CH Mobile Health Units 843  

2 CH Tomography, X-Ray 
Computed 

64934  

3  1 AND 2 18 1 

4 FT Portable CT Scanners 14 4 

5 FT Mobile 9132  

6 FT Prehospital 5443  

7  2 AND 5 AND 6 12 1 

    Totalt antal valda 
artiklar: 6 

*CH - CINAHL-headings i databasen CINAHL, FT - fritextsökning 

 

Web of Science 2019-09-25 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 FT Mobile 356826  

2 FT Phone 84987  

3 FT Telemedicine 33325  

4 FT Computed 
Tomography 

536399  

5 FT Time 5870413  

6 FT Cost 1271864  

7  (1 NOT 2 NOT 3) 
AND 4 AND 5 AND 
6 

36 1 

    Totalt antal valda 
artiklar: 1 

*FT - fritextsökning 

 

Analys 

Alla artiklar som har inkluderats i resultatet har analyserats enligt Friberg (2017, s. 148-149). 

Först lästes de utvalda artiklarna igenom ett flertal gånger av båda författarna för att öka 
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förståelsen för innehållet. Därefter har huvudfynden i varje artikels resultat antecknats 

gemensamt. I samband med detta har även andra fynd sammanställts och infogats i en 

översiktstabell för att underlätta i fortsatt analys. Denna översiktstabell presenteras i Tabell 2. 

Med hjälp av denna tabell och genom att läsa igenom artiklarna ytterligare gånger har kategorier 

gjorts för att sammanställa de faktorer som är gemensamma för varje artikel. Under varje 

kategori beskrivs likheter respektive olikheter från artiklarna. Dessa kategorier presenteras både i 

Tabell 3 och som sex olika underrubriker i resultatet och ska hjälpa läsaren att förstå den 

befintliga forskning som finns inom området. 

 

Tabell 2 Översikt över inkluderade artiklar i analysen (n=10) 

Författare 
År 
Land 

Typ av studie Deltagare/Un
dersökningar 

Metod 
Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Abdullah et al. 
2017 
Malaysia 

Kvantitativ 
 
Retrospektiv 
studie. 

112 patienter. Mätningar av 
Hounsfield-enheter 
(HU). 
 
Poängsystem i skala 
1-3. 
 
Statistisk analys. 
Beskrivande analys. 

Den mobila DT:n visade sig 
producera bilder med lägre 
kvalitet än den stationära 
DT:n. 

Medel 

Agrawal, D. 
et al. 
2016 
Indien 

Kvantitativ 
 
Retrospektiv 
studie. 

10 000 
undersökning
ar. 

Tidsberäkningar 
 
Kliniska och 
radiologiska 
patientregister. 
 
Statistisk analys. 

Mobil DT har minskat 
responstiden på 
intensivvården (IVA) samt 
patienters transporttid och 
relaterade komplikationer. 

Hög 

Agrawal, S. et 
al. 
2010 
England 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
observationsstudi
e. 

18 barn. Kliniska 
undersökningar. 
 
Observationer 
 
Frågeformulär 
(Proforma Appendix 
1). 

Den mobila DT:n var 
förmånlig för både personal 
och patient i jämförelse med 
den stationära DT:n. 

Hög 
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Carlson & 
Yonas. 
2011 
New Mexico, 
USA 

Kvantitativ 
 
 

3421 
undersökning
ar. 

Kliniska 
undersökningar. 
 
Observationer 
 
Kliniska och 
radiologiska 
patientregister. 

Den mobila DT:n bidrog 
bland annat med bra 
bildkvalitet och strålskydd 
samt utmärkt rörlighet. 
Däremot krävde den mobila 
enheten tre personer vid 
patientpositionering och 
bestod av ett opålitligt 
batteri. 

Medel 

Gunnarsson et 
al. 
2000 
Sverige 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
tvärsnittsstudie. 

67 
högriskpatient
er och 72 
medelriskpati
enter. 

Kliniska 
undersökningar. 
 
Mätningar av 
joniserande strålning. 
 
Tidsberäkningar 
 
Statistisk analys. 

Mobil DT visade sig vara en 
säker undersökningsmetod 
som ökade patientsäkerheten 
samt minimerade 
vårdpersonalens 
arbetsbelastning. 

Hög 

Harcke et al. 
2006 
Afghanistan 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
observationsstudi
e 

Ej angivet. Kliniska 
undersökningar. 
 
Observationer 

En mobil DT var till stor 
nytta för omvårdnad av 
patienter i krigszon. Dock 
uppstod tekniska problem. 

Medel 

Hov et al. 
2017 
Norge 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
tvärsnittsstudie. 

68 
undersökning
ar. 

Tidsberäkningar 
 
Statistisk analys. 

Den mobila DT:n sparade 
pre-neurokirurgisk tid som 
var signifikant. 

Medel  

Lorenz et al. 
2015 
Tyskland 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
tvärsnittsstudie. 

Blandad 
strokepopulati
on. 

Beslutsmodeller 
(decision models). 
 
Statistisk analys. 

Tiden mellan ett strokeanfall 
och behandling förkortades 
med en mobil DT, men 
visade inte alltid en 
signifikant fördelaktighet. 
Dessutom är denna enhet 
även kostsam. 

Hög 
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Walter et al. 
2010 
Tyskland 

Kvantitativ 
 
Långsiktig 
monocentrisk 
randomiserad 
klinisk studie. 

2 patienter. Kliniska 
undersökningar. 
 
Observationer 
 
Tidsberäkningar 
 
Kliniska och 
radiologiska 
patientregister. 
 
Statistisk analys. 

Diagnoserna ställdes 
snabbare med hjälp av den 
mobila DT:n. Däremot 
uppstod tekniska problem 
vid extrema temperaturer. 

Medel  

Xie et al. 
2016 
Kina 

Kvantitativ 
 
Prospektiv 
observationsstudi
e. 

18 
sjuksköterskor
, 14 
praktikanter 
och 8 läkare. 
 

Mätningar av 
joniserande strålning. 
 
Observationer 
 
Statistisk analys. 

Vårdpersonal blir inte 
exponerade för höga 
stråldoser av en mobil DT 
om vanliga skyddsåtgärder 
vidtas. 

Hög  

 

 

Resultat 

Antalet artiklar som presenteras i resultatet är tio kvantitativa studier. Studierna i dessa artiklar 

har utförts i olika länder, vilka är Malaysia, Indien, England, USA, Sverige, Afghanistan, Norge, 

Kina och två har utförts i Tyskland. De faktorer som artiklarna berör presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3 Översiktstabell över faktorer som artiklarna berör 

 Fördelar Nackdelar 
Författare Minskad tid 

till beslut 
Minskad risk 
för transport- 
relaterade 
komplikation-
er 

God 
personal- 
säkerhet och 
minskad 
arbets- 
belastning 

Sämre 
tillförlitlighet 

Ökad patient- 
stråldos 

Ekonomiska 
aspekter 

Abdullah et al.    X   

Agrawal, D. et 
al. 

X X X X  X 

Agrawal, S. et 
al. 

 X X    

Carlson & 
Yonas. 

  X X   

Gunnarsson et 
al. 

X X X  X  

Harcke et al.    X   

Hov et al. X      

Lorenz et al. X     X 

Walter et al. X   X  X 

Xie et al.   X    

 

 

Minskad tid till beslut 

Det finns både patofysiologiska och kliniska evidens på att tidsförloppet är viktigt för ett bättre 

resultat vid behandling av stroke (Walter et al., 2010). Med hjälp av en mobil DT har flera 

studier visat att tiden till beslut om behandling har minskat avsevärt (se Tabell 3). I den ena 

studien har artikelförfattarna använt sig av en mobil DT i en ambulans som de beskriver som en 

mobil strokeenhet eller en “Stroke-Ambulance” (Walter et al., 2010). I denna stroke-ambulans 

diagnostiserades en patient för hemorragisk stroke och en annan för ischemisk stroke. I båda 

fallen var beslutstiden cirka 35 minuter, vilket är en stor skillnad från beslutstiden som vid 

strokebehandling på sjukhus är cirka 60 minuter. 

 

En mobil DT sparar särskilt mycket tid för patienter som bor på landsbygden (Hov et al., 2017). 
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Forskarna använde sig av en mobil strokeenhet som består av en cerebral DT-skanner för att 

påvisa subaraknoidalblödning. Denna strokeenhet användes just för patienter som befann sig i 

landsbygdsområden, eftersom avståndet till det närmaste akutsjukhuset var uppemot 100 km. 

Patienter som har påvisad subaraknoidalblödning bör hänvisas till en neurokirurgisk klinik för 

behandling, vilket i detta fall låg 45-160 km bort. Med hjälp av den mobila strokeenheten hade 

två av patienterna som undersökts visat sig ha fått en subaraknoidalblödning och skickades direkt 

därefter till den neurokirurgiska kliniken. Dessa patienter sparade 120 respektive 150 minuter av 

tiden det annars hade tagit att nå fram till kliniken om de först hade åkt till sjukhuset. Detta 

innebär att patienternas kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) ökar med hjälp av en prehospital 

DT-undersökning, förklarar Hov et al. (2017). QALY är ett mått på patienternas livskvalitet efter 

insjuknandet i någon sjukdom, som till exempel stroke, vilket mäts per år i samband med 

behandling (Lorenz, Lauer & Foerch, 2015). 

 

När behandlingstiden kortades ner med 25 minuter ökade chanserna att få ett fördelaktigt resultat 

med 3% respektive 4,6% när tiden reduceras med 40 minuter. Detta skedde också med hjälp av 

en prehospital DT-undersökning. Det är alltså fördelaktigt att minska tiden mellan symtomdebut 

och behandling. Med hjälp av en prehospital DT-undersökning  kan det även framgå om det 

finns behov av att köra till något speciellt sjukhus (Lorenz et al., 2015). 

 

En mobil DT har också visat sig vara gynnsam för både högrisk- och medelriskpatienter i en 

neurokirurgisk intensivvård (IVA) i Sverige. Gunnarsson et al. (2000) har kommit fram till detta 

resultat genom att jämföra en stationär DT med en mobil DT för både högrisk- och 

medelriskpatienter. Patienter kategoriserades som högrisk om de var fysiologiskt instabila med 

kardiovaskulär instabilitet eller behandlades med minst 50% O2. Patienter blev kategoriserade 

som medelrisk om de var fysiologiskt stabila men andades med hjälp av en respirator eller hade 

fått en kateter placerad intrakraniellt. För båda patientgrupperna har tiden för en DT-skanning 

minskat med en mobil DT. Resultatet visar att en DT-skanning för högriskpatienter med en 

mobil DT tar 20-60 minuter, medan en skanning med en stationär DT, inklusive transport till 

röntgenavdelning, tar 20-225 minuter. För medelriskpatienter som undersöktes med en mobil DT 
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tog det 10-60 minuter och med en stationär DT låg tiden på 20-105 minuter. 

 

Även Agrawal, D. et al. (2016) utförde sin studie på en neurokirurgisk IVA i Indien. 

Artikelförfattarna beskriver i sitt resultat att det utfördes 10 000 undersökningar med en mobil 

DT, vilket både minskade tiden till beslut och tiden för transport av patienter mellan avdelningar. 

Undersökningstiden med den mobila DT:n låg i genomsnitt på 11,6 minuter, jämfört med 47,8 

minuter när patienttransporten till den stationära DT:n räknades med. 

 

Sammanfattningsvis sparar en mobil DT mycket tid, speciellt för patienter på landsbygden. Detta 

leder till högre patientsäkerhet och ökad livskvalitet. Det har även visat sig att hög- och 

medelriskpatienter på IVA får snabbare undersökning med hjälp av en mobil DT.  

 

Sämre tillförlitlighet 

Walter et al. (2010) förklarar att trots fördelarna med den mobila DT:n i stroke-ambulansen 

uppstod även tekniska problem vid extrema temperaturer. Detsamma beskriver Harcke, Statler 

och Montilla (2006) i sin studie som utfördes i en krigszon i Afghanistan. Artikelförfattarna 

förklarar att vid höga temperaturer påverkades den mobila enhetens funktion. Ytterligare 

beskriver de att under de första sex månaderna som studien pågick fungerade den mobila DT:n 

endast i 81% av perioden. Underhållstjänster utfördes för att renovera den mobila enheten, som 

till slut var 100% operativ. Agrawal, D. et al. (2016) bekräftar också den mobila DT:ns 

opålitlighet då de förklarar i sin studie att enheten var ur funktion 94 gånger. 

 

Även batteriet på den mobila DT:n var opålitligt då systemet kunde stängas av oförutsägbart, 

beskriver Harcke et al. (2006). Det krävdes att de ändrade på enhetens generator för att förbättra 

dess funktion. Batteriproblem är de dock inte ensamma om, utan det förklarar även Carlson och 

Yonas (2011) i sin studie som utförts på ett sjukhus i New Mexico, USA. Enligt dessa 

artikelförfattares upplevelse har den mobila DT:n en kort batteritid som också tar slut på kort tid. 

Den begränsar sig även till att vara på en viss batterinivå för att ens fungera.  
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Även bildkvaliteten är, enligt Abdullah, Adnan, Rahman och Palur (2017), betydligt sämre hos 

en mobil DT än en stationär DT. I deras studie studerades bilder retrospektivt från en mobil DT 

och jämfördes med bilder från en stationär DT. Bilderna tillhör 112 patienter som genomfört 

DT-undersökningar av huvudet eller hjärnan i ett neurokirurgiskt centrum. Artikelförfattarna 

mätte bildernas Hounsfield-värden (HU) och tre bedömare värdesatte bilderna. De använde sig 

av ett poängsystem för att värdesätta bildkvaliteten där artefakter, visualisering av lesioner och 

urskiljning av grå-vit substans beaktades. Resultatet visade att P-värdet låg på <0,01, vilket är ett 

signifikant värde som i den här studien indikerar att bildkvaliteten hos en mobil DT är sämre än 

hos en stationär DT. HU-värdena från den mobila DT:n uppfyllde dock rekommendationerna 

från American College of Radiology. 

 

I en annan studie som också använde sig av en mobil DT beskriver artikelförfattarna att 

bildkvaliteten som denna DT bidrog med var av diagnostiskt värde. Att värdera bildkvaliteten 

var däremot inte det huvudsakliga syftet med studien (Agrawal, Hulme, Hayward & Brierley, 

2010). Agrawal, D. et al. (2016) och Carlson och Yonas (2011) konstaterar dock också att 

bilderna som producerades av den mobila DT:n var av adekvat diagnostiskt värde. 

 

Artiklarna har alltså visat att tillförlitligheten är sämre hos en mobil DT i jämförelse med en 

stationär DT. Den mobila DT:n har svårt att klara av extrema temperaturer och det kan även 

uppstå problem med batterierna. Även bildkvaliteten är sämre hos en mobil DT än hos en 

stationär DT, men ändå ska bildkvaliteten vara tillräckligt bra för att bidra med ett diagnostiskt 

värde.  

 

Minskad risk för transportrelaterade komplikationer 

Komplikationer som förekommer under transport till och från avdelningar har minskat med en 

mobil DT enligt Gunnarsson et al. (2000). I resultatet visas att fysiologiska komplikationer 

såsom ökat eller minskat blodtryck, ökat ICP-tryck, andningsdepression m.m. minskade 

signifikant. Studien gjordes med både högrisk- och medelriskpatienter, där resultatet stämde in 

på båda patientgrupperna. Medicinska komplikationer som uppstod med den stationära DT:n låg 
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på 25% hos högriskpatienter och 20% hos medelriskpatienter. Med den mobila DT:n låg 

komplikationsgraden däremot på endast 4,3% hos högriskpatienter och 0% hos medelrisk. 

 

En engelsk studie (Agrawal, S. et al., 2010), som utfördes inom en pediatrisk intensivvård, 

beskriver också att en mobil DT är en säker undersökningsmetod för instabila neurokirurgiska 

patienter i akuta situationer. Det framkommer även att en mobil DT ökar säkerheten hos barn 

som undergår neurokritisk vård då riskerna som finns med transport till annan avdelning 

undviks. I denna studie har nästan alla barn som transporterats till en stationär DT drabbats av 

komplikationer. Barnen drabbades av antingen instabilitet i hjärt-andningsorganen eller av 

växlande intrakraniellt tryck. De barn som istället undersöktes med den mobila DT:n drabbades 

inte av några komplikationer alls. Patientsäkerheten som den mobila DT:n bidrar med gäller även 

alla andra patienter som varit hemodynamiskt instabila och därmed inte klarat av att 

transporteras till en röntgenavdelning, konstaterar Agrawal, D. et al. (2016). Eftersom en mobil 

DT varit tillgänglig har alla dessa patienter blivit undersökta, oavsett tillstånd. Den mobila DT:n 

har påvisat blödningar i hjärnan i ett tidigt skede, vilket har hjälpt patienterna att få tidig 

behandling. 

 

Resultatet av dessa artiklar innebär alltså att vid transport av hög- och medelriskpatienter finns 

en ökad risk för fysiologiska komplikationer. Med hjälp av en mobil DT slipper patienter att bli 

transporterade till andra avdelningar, vilket reducerar komplikationer i samband med 

förflyttningar. Det framgår dessutom att den mobila DT:n kunde användas när patienter inte var i 

ett tillräckligt bra tillstånd för att förflyttas. Även för barn i neurokritskt tillstånd har den mobila 

DT:n varit till nytta för att minska transportrelaterade komplikationer. 

 

Ökad patientstråldos 

Gunnarsson et al. (2000) upptäckte däremot i sin studie att den mobila DT:n använde högre 

stråldoser än deras två stationära DT:n. Detta mättes genom att dosimetrar placerades i 

undersökningsrummet med den mobila apparaten, vilka gav ett resultat på 34,4 mGy/100 mAs 

jämfört med de två stationära DT:n som gav värden av 13,4 respektive 18,8 mGy/100 mAs. 
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Detta motsvarar dubbelt så hög stråldos för patienterna med en mobil DT, förklarar 

artikelförfattarna. 

 

God personalsäkerhet och minskad arbetsbelastning 

Gunnarsson et al. (2000) gav också IVA-personalen som arbetade under studieperioden 

dosimetrar som de fick bära på. Anledningen var att mäta hur hög stråldos som personalen 

exponeras för av en mobil DT på sin avdelning. Under en månadsperiod visade dosimetrarna 

utslag på mindre än 0,05 mSv, vilket artikelförfattarna beskriver som ett lågt värde. Detta 

bekräftar även Xie, Liao, Kang, Zhang och Jia (2016) som gjort en studie i Kina för att mäta den 

årliga stråldosen som IVA-personal utsätts för av en mobil DT. Forskarna valde ut volontärer 

från IVA och mätte strålningen med hjälp av dosimetrar. Resultatet har visat att IVA-personalen 

inte blir exponerade för höga stråldoser av en mobil DT om vanliga skyddsåtgärder vidtas.  

 

Gunnarsson et al. (2000) upptäckte även att både den neurokirurgiska IVA-personalens och den 

radiologiska personalens arbetsbelastning minskade signifikant med den mobila DT:n. Den 

radiologiska personalen undvek bland annat att dra och flytta över patienter från säng till 

undersökningsbord och vice versa, vilket även sparade tid. Forskarna kom fram till att 

personalens arbetsbelastning reducerades med 60-75%. Det kan dock krävas två till tre 

sjuksköterskor och en andningsterapeut för själva patientpositioneringen (Carlson & Yonas, 

2011).  

 

Agrawal, D. et al. (2016) har i sin studie beskrivit att många av patienterna som är i behov av en 

akut DT har allvarliga huvudskador och därmed problem med vitala parametrar och ökat 

intrakraniellt tryck. Dessa patienter kräver ofta flera infusionsslangar och är riskabla att förflytta. 

Sjuksköterskor och läkare som ansvarar för patienten är skyldiga att följa med patienten under 

förflyttningsprocessen. Detta ökar belastningen på personalen på vårdavdelningarna. I dessa fall 

kan en mobil DT vara ett bra verktyg att använda sig av för att spara på personalen på 

avdelningarna och minimera problem med att flytta patienten från en avdelning till en stationär 

DT.  
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Även vid undersökningar av kritiskt sjuka barn har den mobila DT:n varit underlättande för 

vårdpersonalen. Eftersom att det inte uppstod komplikationer hos barnen som undersöktes med 

den mobila DT:n sparade det på personalens resurser. Utöver det krävdes det inte heller lika 

många vårdgivare runt patienten och modaliteten, samt att vårdpersonalen hade möjlighet att 

samtidigt vara tillgängliga för alla andra barn på avdelningen (Agrawal, S. et al., 2010). 

 

De funna artiklarna visar alltså att personalen som jobbar med den mobila DT:n inte utsätts för 

höga stråldosvärden så länge vanliga skyddsåtgärder vidtas. Röntgenpersonalens tillfredsställelse 

i arbetet har även visat sig öka med hjälp av en mobil DT. Detta berodde på att personalen 

befriades från att dra över patienter fram och tillbaka mellan britsar, vilket dessutom sparade tid. 

Personalen på andra vårdavdelningar har också sparat tid eftersom de inte behövt följa med 

patienterna till röntgenavdelningen. 

 

Ekonomiska aspekter 

Vad gäller kostnader har både Agrawal, D. et al. (2016) och Lorenz et al. (2015) kommit fram 

till att en mobil DT är dyr. Agrawal, D. et al (2016) beskriver att det kostade 20 miljoner Indiska 

rupier (INR) att köpa själva enheten, vilket motsvarar cirka 2,7 miljoner svenska kronor (SEK) i 

dagens växelkurs (25 oktober, 2019). Därefter tillkom ytterligare kostnader för underhåll i fyra 

år, vilket kostade 800 000 INR per år (cirka 110 000 SEK). Den totala kostnaden under en 

10-årsperiod var 24 miljoner INR (cirka 3,3 miljoner SEK). 

 

Lorenz et al. (2015) har i sin studie värderat fördelarna med en prehospital snabb behandling av 

akut stroke. I studien ingår en mobil DT som ett alternativ till snabb behandling, men även 

biomarkörer för att skilja mellan en ischemisk stroke och en intracerebral blödning. Det 

sistnämnda alternativet innebär att en bildgivande undersökning av hjärnan ersätts med ett 

blodprov. Däremot kan kostnaderna minskas för strokevård om en mobil DT används genom att 

patienterna behandlas på plats, vilket leder till att hjärnskador minimeras. Detta i sin tur leder till 

minskade kostnader för strokevård som behövs i efterhand (Walter et al., 2010). 
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Sammanfattningsvis är en mobil DT dyr att köpa in och kostar även i underhåll. För att 

patienterna ska erhålla en god livskvalitet efter insjuknandet i stroke är den mobila DT:n ett bra 

alternativ. Dessutom är det ett dyrare alternativ jämfört med ett blodprov som kan skilja på olika 

typer av stroke. En DT-undersökning är samtidigt säkrare för patienten, trots ökade kostnader. 

Kostnaderna för strokevård som behövs därefter kan dock minskas med hjälp av en mobil DT på 

grund av tidig diagnostik och behandling. 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att sammanställa för- och nackdelar med en mobil DT vid 

akut diagnostik. I resultatet framgår det att en mobil DT har generellt sett varit till nytta för både 

personal och patient. Resultatet tyder på att fördelarna är betydelsefulla, men att nackdelarna 

också är något att beakta. I denna diskussion diskuteras både litteraturstudiens metod och resultat 

mer utförligt under varsin underrubrik. 

 

Metoddiskussion 

Sökmetoden var en litteraturöversikt, vilket är en passande metod för att sammanställa befintlig 

forskning inom ett visst område. Däremot finns det en risk att resultatet påverkas av författarna 

eftersom författarna kan bli partiska vid urvalet av artiklarna. Detta i sin tur kan leda till att 

resultatet antingen förskönas eller svartmålas, vilket gör resultatet opålitligt 

(Dahlborg-Lyckhage, 2017, s. 33). Detta har författarna dock tagit hänsyn till genom att välja ut 

alla artiklar som besvarar arbetets syfte, oavsett resultat. Även det faktum att arbetet har två 

författare ökar trovärdigheten då båda har säkerställt att artiklarna svarar mot syftet. 

Sökningen gjordes med hjälp av tre olika databaser för att hitta ett större antal relevanta artiklar, 

jämfört med om endast en databas använts. Sökningarna i de olika databaserna gjordes separat 

därför att ämnesorden för varje databas kan variera. När det kommer till avgränsningarna har det 

valts ett brett åldersspann på artiklarna för att få med olika aspekter och så mycket information 

som möjligt. Författarna upplevde även i början att det var utmanande att hitta lämpliga och 

trovärdiga artiklar. Genom att då inkludera äldre artiklar blev sökresultatet bättre. I resultatet har 
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en artikel från år 2000 inkluderats eftersom författarna ansåg att den tillför viktig och relevant 

information trots att den är äldre (Karlsson, 2012, s. 96-97  & 106-108). 

 

Helst ska en sökning göras med ämnesord och dessa ord bör vara lämpliga för studiens syfte. 

Nackdelen med att endast använda sig av ämnesord är att det inte alltid finns lämpliga begrepp. 

Detta beror på att det tar tid innan ett begrepp blir godkänt som ett ämnesord, vilket gör att vissa 

fritext-sökningar kan vara mer relevanta än de ämnesord som existerar (Karlsson, 2012, s. 106). 

Författarna försökte att använda ämnesord i så stor utsträckning som möjligt, men fick inte alltid 

det resultat som eftersträvades. Författarna är även medvetna om att det finns sökord som bättre 

hade passat syftet med detta arbete, vilket också har testats för sökningar. Dock uppstod samma 

problem med resultatet, där det inte fanns något användbart. Exempel på detta är att sökordet 

trauma har använts istället för till exempel acute disease, då det sistnämnda inte gav några 

lämpliga träffar. Anledningen till att vissa sökord endast användes i någon enstaka databas, 

såsom cost och time, berodde på att resultaten skiljde sig åt från databas till databas. 

 

Exklusionskriterier behövs också för att få ett sökresultat med relevanta artiklar (Östlundh, 2017, 

s. 77). Av denna anledning valdes till exempel ordet phone att exkluderas i en sökning då ordet 

mobile förknippas med telefoner, vilket inte var relevant för syftet. Detsamma gäller begreppet 

telemedicine, som också exkluderats i samma sökning eftersom att detta begrepp också förekom i 

sökresultatet och inte var av intresse för litteratursökningen. 

 

En kvalitetsgranskning av artiklarna i resultatet är nödvändig och ökar arbetets trovärdighet. I 

kvalitetsgranskningen granskade författarna inte bara resultatet utan även hur resultatet 

framkommit, vilken metod som använts och teoretiska utgångspunkter (Friberg, 2017, s. 46). 

Kvalitetsgranskningen utfördes tillsammans av författarna, detta för att säkerställa att frågorna 

tolkades likadant, vilket stärker reliabiliteten i arbetet. Det faktum att artiklar av medelkvalitet 

har inkluderats kan däremot påverka arbetets validitet. Under arbetets gång har kvaliteten ändå 

beaktats av båda författarna genom att analysera alla artiklar tillsammans samt diskutera 

analysen med varandra. Båda författarna har även läst igenom alla artiklar flera gånger för att 
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säkerställa att all information som beskrivs i detta arbete överensstämmer med artiklarna, vilket 

stärker trovärdigheten (Henricson, 2012, s. 473-474). 

 

Författarna vill även påpeka att tillvägagångssättet i alla moment kan ha påverkats negativt på 

grund av brist på kunskap hos författarna. Författarna har även utfört detta arbete på separata 

platser och har därmed inte suttit tillsammans vid utförandet av de olika momenten. Detta kan 

också ses som en svaghet i arbetet. Däremot har författarna ändrat sitt arbete utifrån konstruktiv 

kritik som de fått från handledare samt andra studenter och lärare, vilket stärker trovärdigheten i 

arbetet (Henricson, 2012, s. 472 & 474). 

 

Tiden är, som påpekats tidigare, en faktor som har haft betydelse i detta arbete. Tiden har i 

allmänhet varit tillräcklig för att utföra arbetet väl, men för att uppnå ännu bättre resultat kan 

författarna tänka på att i framtiden påbörja sitt arbete ännu tidigare. Problemet låg mest i att 

bestämma ett ämne att skriva arbetet om, vilket författarna beslutade sig för senare än planerat. 

Om författarna bestämt ämnet i god tid hade de kunnat påbörja alla andra arbetsmoment tidigare, 

vilket hade gett fler tillfällen att diskutera arbetet med varandra och med handledaren. Det hade 

även gett dem möjligheten att ta fler pauser från arbetet för att mentalt återhämta sig och på så 

vis även finna bristerna i sitt arbete mycket tidigare (Henricson, 2012, s. 473). 

 

Slutligen vill författarna även diskutera om resultatet går att överföra till svensk sjukvård 

(Henricson, 2012, s. 475). Trots att nio av tio studier som inkluderats i resultatet utförts utanför 

Sverige anser författarna till denna litteraturöversikt ändå att resultatet går att överföra till svensk 

sjukvård. Detta beror på att en mobil DT:s funktion inte begränsas av exempelvis olika 

sjukvårdsrutiner eller kulturer, utan det är dess teknik som är begränsande. Detta innebär att det 

inte har någon betydelse vart i världen den används, förutom i de länder där extrema 

temperaturer förekommer vilket kan påverka dess funktion. Det som den svenska sjukvården kan 

ta hänsyn till är att inte utsätta den mobila DT:n för extrema temperaturer. På så vis undviks 

vissa tekniska komplikationer. Bortsett från detta ska dess funktion, enligt författarnas 

uppfattning, vara densamma världen över. 
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa för- och nackdelar med en mobil DT vid 

diagnostik av akuta frågeställningar. Resultatet visar att fördelarna med en mobil DT är lika 

många som nackdelarna. Fördelarna berör främst patienterna, vilket uppfyller Socialstyrelsens 

föreskrifter om att tillgodose hög patientsäkerhet (SOSFS 2005:12, kap. 2, 1 §). Resultatet har 

delats upp i sex huvudkategorier, vilka innefattar minskad tid till beslut, reducerade 

transportrelaterade komplikationer, sämre tillförlitlighet, ökad patientstråldos, god 

personalsäkerhet och ekonomiska aspekter. För att eventuellt kunna generalisera resultatet har 

litteraturöversiktens författare valt att kort jämföra den mobila DT:n med mobil MR 

(magnetresonans) i denna resultatdiskussion. 

 

Den första fördelen för patienterna är att med hjälp av en mobil DT förkortas tiden mellan 

symtomdebut och behandling vid stroke. Detta leder till att patienterna har större chans att få en 

så komplikationsfri utgång som möjligt. Nyberg et al. (2018) beskriver i sin studie att med hjälp 

av en mobil DT kortas beslutstiden ner och behandling kan ges tidigare. Vid användandet av en 

stationär DT vid stroke kan patienter som har långt till sjukhuset hindras från trombolysvård då 

tiden mellan symtomdebut och diagnostisering är för lång. En mobil DT kan i dessa fall leda till 

att även patienter som bor ute på landsbygden hinner få trombolys. Även Shuaib och Jeerakathil 

(2018) beskriver fördelen med en mobil strokeenhet, vilket är att blödningar kan uteslutas och 

eventuell behandling mot propp kan påbörjas. Precis som det beskrivits i resultatet, är diagnostik 

innan sjukhusankomst till god hjälp för att bestämma vilket sjukhus eller vilken avdelning 

patienten ska skickas till. På så vis slipper patienten åka runt och personalen slipper ägna sig åt 

patientförflyttningar. Skanningstiden för en mobil DT är också snabb. Enligt Feigl et al. (2019) 

är mobila MR också befintliga för bilddiagnostik och författarna förklarar i sin studie hur de 

använder en mobil MR i samband med operationer av tumörer. Skanningstiden med en mobil 

MR har däremot visat sig variera mycket, mellan 6-115 minuter. Mediantiden för en 

MR-skanning under operationerna i studien var 47 minuter. 
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Den andra fördelen är att patienter undviker transport till andra avdelningar med hjälp av en 

mobil DT, vilket Maher, Hahn, Gervais, Seoighe, Ravenscroft och Mueller (2004) även påpekar. 

När patienter undviker transport till andra avdelningar undviker de även relaterade fysiologiska 

komplikationer. Detta innebär också att patientsäkerheten ökar med hjälp av en mobil DT. 

Agnihotri, Mohindra och Dhaliwal (2015) styrker detta påstående i sin studie där de kommit 

fram till att patienter som transporterades till annan avdelning drabbades av bland annat 

förändringar i blodtryck och syremättnad. Artikelförfattarna beskriver även att den vanligaste 

anledningen till patienttransport i deras studie var för att utföra en DT-undersökning och att en 

mobil DT kan motverka de transportrelaterade komplikationerna. Även Feigl et al. (2019) 

förklarar att inga komplikationer hos patienterna uppstod vid användandet av den mobila MR:n. 

 

Den tredje fördelen är att en mobil DT även bidrar med god personalsäkerhet och minskad 

arbetsbelastning. Detta förekommer dock endast i den svenska studien och inga nya artiklar har 

blivit funna för att styrka detta påstående. Däremot förklarar Feigl et al. (2019) att den mobila 

MR:n också underlättar personalens arbetsflöde. 

 

Den första nackdelen med den mobila DT:n är att den inte är driftsäker. Den kan bland annat 

sluta fungera oförutsägbart eller påverkas negativt av temperaturskillnader. Ändå har enheten 

visat sig vara effektiv i bland annat den afghanska krigszonen, där temperaturerna kan bli 

extrema. Det uppstod tekniska komplikationer i krigszonen, men efter några servicetillfällen var 

den mobila DT:n fullkomligt fungerande. Detta tyder på att enheten har stor potential att fungera 

i olika miljöer. Inga nya artiklar har blivit funna för att stärka dessa påståenden heller. Däremot 

beskriver Treman (2018) i Oxford Instruments Healthcares blogg, ett företag som levererar 

mobila DT:n, att detta stämmer. Treman (2018) beskriver att miljön, såsom temperaturen och 

luftfuktigheten, kan påverka den mobila DT:n negativt. När Feigl et al. (2019) använde den 

mobila MR:n uppstod däremot inga tekniska komplikationer. Att den mobila DT:n ger sämre 

bildkvalitet påverkar också tillförlitligheten negativt. Detta bekräftar även Maher et al. (2004). 

Enligt dessa artikelförfattare ska den stationära DT:ns bildkvalitet vara signifikant bättre än hos 

den mobila DT:n, men den sistnämnda ska ändå ha ett diagnostiskt värde. Även Shuaib och 
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Jeerakathil (2018) beskriver i sin studie att bildkvaliteten vid en mobil DT är sämre jämfört med 

den stationära men att den är tillräckligt bra för att kunna beslut om behandling i akuta 

stroke-frågeställningar. Maher et al. (2004) lyfter dock upp att radiologer inte ska förlita sig 

alltför mycket på den mobila DT:ns bilder, trots dess diagnostiska värde. Artikelförfattarna 

rekommenderar endast diagnostik med hjälp av en mobil DT för patienter som riskerar hjärt- och 

kärlpåverkan vid transport. Feigl et al. (2019) beskriver däremot att en mobil MR skapar fina och 

tydliga bilder, jämfört med en mobil DT. 

 

Den andra nackdelen med den mobila DT:n är dess ökade stråldoser till patienten, men vid vissa 

kritiska situationer är en undersökning med ökad stråldos bättre än ingen undersökning alls. 

Detta påstående bekräftas av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM, 2017) som konstaterar att inga 

dosgränser för patienter existerar. Däremot ska undersökningen vara berättigad och optimerad, 

vilket innebär att undersökningen ska göra mer nytta än skada för patienten (SSM, 2017). 

 

Trots alla fördelar håller litteraturöversiktens författare med Maher et al. (2004) om att endast 

använda en mobil DT för högriskpatienter än så länge, tills den blir mer pålitlig för utökad 

användning. Författarna förstår däremot att en begränsad användning av enheten bidrar med 

onödigt höga kostnader. Röntgensjuksköterskan har ett ansvar över att beakta 

kostnadseffektiviteten (Örnberg & Andersson, 2012). Trots ökade kostnader, tror ändå 

författarna till denna litteraturöversikt att en mobil DT är en bättre långsiktig lösning för både 

personal och patient. Detta beror just på att resultatet visar att personalens arbetsbelastning 

minskar och även att patientens livslängd ökar. Med vidare forskning och utveckling av den 

mobila enheten kan även dess tillförlitlighet förmodligen förstärkas. Detta tror författarna starkt 

på eftersom det är en produkt som visat sig ha stor potential för att underlätta diagnostik i 

kritiska situationer.  
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Slutsatser 

Röntgensjuksköterskor jobbar dagligen med DT:n och därför ville författarna till denna 

litteraturöversikt, som även är blivande röntgensjuksköterskor, utveckla sin kunskap om 

utvecklingen av DT. En mobil DT har visat sig höja patientsäkerheten i alla åldrar i relation till 

fysiologiska komplikationer, men riskerar ökad stråldos till patienterna. En mobil DT tillför även 

ökade kostnader samt opålitlighet med sämre bildkvalitet och tekniska komplikationer. Det har 

dock visat sig att den mobila enheten avlastar sjukvårdspersonal, vilket gäller för både 

röntgenpersonal och annan vårdpersonal. Detta i sin tur leder även till bättre förutsättningar att 

utföra ett gott arbete. Om fler mobila DT:n införs på olika sjukhusavdelningar och även i 

ambulanser kommer patienternas livslängd troligen att förlängas, då tiden till behandling 

reduceras. Författarna till litteraturöversikten tvivlar dock på om det finns tillräckligt med 

personal för att utföra DT-undersökningar på olika avdelningar då det krävs en legitimerad 

röntgensjuksköterska. Författarna har också uppmärksammat att majoriteten av artiklarna i denna 

studie berör neurologiska sjukdomar i hjärnan. Det finns dessutom otillräckligt med forskning 

om andra akuta frågeställningar som behöver tidig behandling. Författarna ser dock stor potential 

hos den mobila DT:n om den vidareutvecklas och förbättras. Förhoppningsvis kommer en mobil 

DT i framtiden kunna användas oftare för att underlätta diagnostik hos patienter med akuta 

frågeställningar, men även för att underlätta personalens arbete. 
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