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Abstrakt 

 
Utvecklingen av magnetkameran har under de senaste 20 åren gått stadigt framåt. Genom att 
styrkan på magneterna stigit har även riskerna med ferromagnetiska implantat ökat. 
Ett flertal incidenter har rapporterats, de flesta från USA, men även ett fåtal ifrån Sverige. 
Incidenterna har orsakats av misstag, exempelvis då felaktighet eller otillräcklig information 
rörande patienten tillhandahållits. Den här studien ska visa på hur farligt magnetfältet kan 
vara om man inte är försiktig och alla rutiner inte följs noggrant. Vidare ska den även indicera 
om det finns någon stor risk att genomgå en MR-undersökning i Sverige. Olika implantat och 
lösa föremål som kan anses vara en risk vid MR-undersökningar ska påvisas och studien ska 
även visa på hur kroppen och föremål påverkas av magnetfältet. Samt visa på hur själva 
magneten är uppbyggd.  
 
 
Nyckelord: Magnetisk Resonans, MR, MRI, MRT, säkerhet, Implantat, 
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1 Inledning 
Det har skett många olyckor med magnetkameror, varav de flesta rapporterade i USA. Många 

har varit små tillbud men även ytterst allvarliga olyckor med dödsfall har skett. De flesta av 

dessa olyckor har berott på okunskap om magnetens otroliga kraft.  

 

Detta arbete visar hur magneten är uppbyggd, vilken otrolig kraft det är i magnetfältet, vilka 

de vanligaste olyckorna är samt vilka föremål och material som är farliga att föra i närheten 

av magneten.  

 

1.1 Syfte, metod och mål 

Syftet med studien är att finna information om, och väcka uppmärksamhet på, vilken styrka 

magnetfältet besitter, vilka risker som finns kring en magnetresonanskamera, samt att på ett 

enkelt sätt visa hur magneten i en supraledande magnetkamera är uppbyggd.  

 

Säkerhetsrisker med magnetfältet är dess påverkan på ferromagnetiska föremål, exempelvis 

små metalliska implantat, aneurysmklämmor, coils och pacemaker. Andra risker som finns är 

externa föremål som exempelvis stolar, pennor, saxar, gastuber m.m. 

 

Arbetet är en litteraturstudie av kurslitteratur och vetenskapliga artiklar, samtal med 

röntgensjuksköterskor, medicintekniker på Sunderby sjukhus och Skellefteå lasarett, personal 

arbetande på socialstyrelsen samt tekniker på GE Medical system och Siemens Medical. Ett 

problem som uppstått under arbetet har varit att viss information varit svår att hitta, 

exempelvis angående incidenter i Sveriges, men även om själva magnetens uppbyggnad. 

Incidenter i USA finns dock väl dokumenterade och är lätta att hitta.  

 

Många av problemen löstes tack vare tips från sjuksköterskor, läkare och medicintekniker 

som jobbar med magnetkameran på Sunderby sjukhus och Skellefteå lasarett. På 

socialstyrelsen gavs det hjälp att söka efter Lex Maria ärenden som finns i Socialstyrelsens 

riskdatabas. Tekniker på Siemens Medical och GE Medical Systems har bistått med hjälp med 

tekniska frågor om magnetkameran.   
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Målet med studien är att hitta de största riskerna med magnetfältet i en magnetkamera, samt 

att se vad dessa risker beror på.  
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2 Magnetkameran och magnetfältet 
Styrkan i en magnet betecknas Tesla (T), en äldre enhet som används är Gauss (G). 1 T 

motsvarar 104 G [1]. Som jämförelse kan man ta jordens dragningskraft som är ca 0,3 G eller 

3 µT vid ekvatorn och 0,6 G eller 6 µT vid polerna [2].  

 

All bildtagning med magnetkamera innebär att det finns ett statiskt, stabilt och homogent 

magnetfält. Magnetkameror klassificeras efter magnetfältets styrka. Skalan på magnetfältet 

går från ultralåg via låg, medel, hög till ultrahög magnetstyrka, där ultralåg är magnetstyrkor 

upp till 0.1T, låg magnetstyrka mellan 0.1-0.5 T, medel mellan 0.5-1 T, hög magnetstyrka 

mellan 1-2 T och ultrahög magnetstyrka över 2 T [3].  

 

Magnetfältet är störst i mitten av magnetkameran, men det finns även ett spritt magnetfält 

utanför magneten som kan orsaka problem. Det spridda magnetfältet är störst vid användande 

av som dom starka supraledande magneterna [3].  

 

Magnetfältet i en magnetkamera kan genereras på flera olika sätt exempelvis 

permanentmagneter, elektronmagneter och supraledande magneter [3]. 

 

2.1 Permanentmagneter 

Permanentmagneterna är byggda av material som är magnetiska. Magnetfältet i en 

permanentmagnet är till skillnad mot supraledande och elektromagneter vertikalt.  

 

Fördelen med permanentmagneter är att det inte behöver tillföras någon energi för 

magnetiseringen. Detta medför att det inte blir någon värmeutveckling och att det inte behövs 

någon kylning. Nackdelen är att permanentmagneter blir mycket tunga. Det behövs en ganska 

stor mängd material för att göra en helkroppsmagnet och de kan väga upp till 20 ton. 

Dessutom har den en ganska låg magnetstyrka på 0,2-0,3 T [3].  

 

 

2.2 Elektromagneter 

En elektromagnet kan bestå av en spole eller en grupp spolar som är placerade att man 

erhåller ett homogent magnetfält upp till 0.7 T (vanligen 0.3 T) när man leder en stark ström 

genom spolarna.  
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Nackdelen med denna typ av magnet är att de kräver stor tillförsel av energi. Därför blir 

värmeutvecklingen mycket stor, vilket i sin tur medför att det krävs en mycket väl utvecklad 

kylning av magneten. Dessa magneter är också ganska stora och väger mellan fem och tio ton 

[3]. 

 

2.3 Supraledande magneter 

Supraledande magneter har en spole som genom extrem nerkylning med flytande helium, (-

269ºC eller 4ºK) uppnått supraledande egenskaper. Detta medför att när det tillförs energi i 

spolen skapas ett kraftigt magnetfält där det inte finns något motstånd i ledningarna. Detta i 

sin tur medför att det inte blir någon energiförlust i magneten och därför ingen 

värmeutveckling. Genom detta system utvecklas mycket kraftfulla magneter upp över 14 T. 

I Europa så är gränsen för medicinsk diagnostik med MR 3 T. Genom att dessa magneter har 

ett så kraftfullt magnetfält så krävs speciell utrustning för att inte magnetfältet ska påverka 

omgivningen för mycket [4].  

 

Fördelen med supraledande magneter är ett kraftigt magnetfält, ingen energiförlust, ingen 

värmeutveckling och det kräver inte att energi tillförs för att bibehålla magnetiseringen. 

 

Nackdelen med supraledande magneter är att de är dyra i inköp och installation [3]. 

I tabell 1 ser man fördelar och nackdelar med de olika magneterna 
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Tabell: 1.  Fördelar och nackdelar med olika magnet typer [3]. 

Magnettyp Fördelar Nackdelar 

Permanentmagnet Ingen energitillförsel behövs.

Goda patientegenskaper (inte 

så trånga) 

Begränsat spritt magnetfält 

Tillräckliga bildegenskaper 

för rutinundersökningar. 

Billiga, men inte jämfört med 

medium- och 

högmagnetsystem. 

Temperaturkänsliga 

Kan inte stängas av. 

Begränsad styrka på 

magnetfältet. 

Låg signalstyrka 

(bildtagning). 

Elektromagnet Goda patientegenskaper (inte 

så trånga) 

Ingen supraledning behövs. 

Enkel installation på svåra 

platser. 

Avancerad bildtagning 

möjlig. 

Kan stängas av. 

Billig men inte jämfört med 

permanentmagneter och 

supraledande magneter. 

Begränsad magnetstyrka. 

Begränsad signalstyrka 

(bildtagning). 

Hög energikonsumtion. 

Supraledande magnet Kräver ingen energitillförsel 

under drift.  

Hög signalstyrka och 

homogenitet  

Mycket avancerad 

bildtagning möjlig, 

Enda systemet som klarar 

spektroskopier.  

Dyr i installation 

Speciella rum krävs. 

högre risk för klaustrofobi än 

i andra system. 
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2.4 Supraledande magneters uppbyggnad och funktion 

Den supraledande magneten är uppbyggd av ca 40 km speciell koppartråd lindat som en 

spole. Denna spole byggs in i en tank där man sedan fyller på med flytande helium för att 

kunna uppnå de temperaturer man behöver för att få de supraledande egenskaperna. Tanken i 

en 1,5 T magnetkamera rymmer ca 1600 liter helium [5].  

 

För att skapa magnetfältet i magnetkameran så lägger man på en ström i spolen, för 1 T så 

används ungefär 400 A, och för 1,5 T ungefär 600 A [5]. Figur 1 visar hur magneten kan se ut 

invändigt. 

 

 
Figur 1: Exempel på hur en magnet kan se ut invändigt [4]. 

 

Eftersom magneten är supraledande, med supraledande betyder att det inte finns något 

motstånd, behövs ingen ny energi tillföras när den önskade styrkan på magneten är uppnådd. 

Heliumet i magnetkameran håller en temperatur på -269ºC medan den omgivande 

temperaturen kring magneten är högre. Detta medför att det kommer att koka bort helium ur 

magneten, trots att magnetens hölje är välisolerad. Avkokningen ligger på ca 0,1 % Helium 

per dygn [3]. Gaserna leds ut ur magneten genom en ventil som är kopplad till ett 

ventilationssystem som leder gaserna ut ur huset. I skrivande stund låg medlet på avkokat 

helium på 600-800 l/år, priset på helium är ca 80-100 kr/l exklusive moms [3, 5-6]. Nyare 

modeller av MR-kameror återvinner heliumet och återför det in i magneten så förlusten av 

helium blir minimal [4-5].  
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För speciella underhåll på själva magneten måste man kunna leda bort strömmen ur magneten 

för att sänka magnetstyrkan, det kallas för att rampa ner magneten. Vid en nedrampning så 

leds strömmen ut ur magneten för att energin i spolen ska minska, då kokar det inte heller bort 

något helium vilket medför energin kan ledas tillbaka magneten utan att behöva fylla på 

helium för att återfå magnetfältet. Att rampa ner magneten tar ungefär en timme [5]. 

 

I nödsituationer, vid brand eller där det är risk för personskador, quenchas magneten, en 

quenchning innebär att det skapas ett resisivt motstånd i spolen som gör att de supraledande 

egenskaperna upphör. Magnetfältet försvinner och den lagrade energin i spolen omvandlas till 

värme vilket medför att helium kokar bort. Att quencha tar ungefär 20 sekunder, och vid en 

quench så kokar det bort ungefär 500 l helium. Detta är dyrt samtidigt som att magneten är 

obrukbar tills att heliumnivån i magneten är återställd. Innan magneten är fylld och 

upprampad kan inga undersökningar utföras eftersom det inte finns något magnetfält [5].  

 

2.5 Magnetfältet 

Magnetfältet i en supraledande magnet är mycket starkt. I Sverige är det vanligast med 

magnetstyrkor på 1,5 T, men det förekommer magneter med styrkan på 3 T inom sjukvården. 

I Europa är gränsen för medicinsk diagnostik satt till 3 T [4].  

 

Det yttre magnetfältet på de tidigaste modellerna av supraledande magnetkameror hade ett så 

utbrett magnetfält runt sig, ca 15-20 m [3], att de var tvungna att stå i enskilda hus för att inte 

störa annan verksamhet inne på sjukhuset. I nyare magneter så avskärmas magnetfältet genom 

att det sitter monterat små spolar på magneten som motverkar det spridda magnetfältet [3-4]. 

5 gauss linjen är den gräns som är satt vilken som patienter med pacemaker inte får passera 

[3]. Bild 2 visar magnetfältets spridning omkring en avskärmad magnet samt ungefär vart 5 

gauss linjen går.   
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Figur 2: Magnetfältets spridning runt en magnetkamera. Den yttersta ringen visar vart 5 gauss 

linjen går. Denna linje visar gränsen som patienter med pacemaker inte får överträda [3]. 

 

2.6 Andra delar i en magnetkamera 

En magnetkamera består inte bara av en magnet. För att kunna framställa bilder så krävs det 

en kraftfull dator, en radiosändare, en mottagare och ett magnetgradientfält. Hur dessa delar 

fungerar kommer inte att behandlas i detalj. Mycket förenklat så fungerar det så att det sänds 

in en radiosignal (RF-puls) i kroppen som sedan skickas tillbaka som ett eko, ekot tas sedan 

upp av men mottager. Frekvensen på RF-signalen som ändvänds står i förhållande med 

styrkan på magneten. I en magnet vid 1 T används en frekvens på 42.6 MHz på RF-pulsen, 

vid 1,5 T så används en frekvens av 63.9 MHz.  Styrkan på signalen ligger på 10-15 kV, 

beroende på styrkan på magneten.  

 

Gradienterna är varierande magnetfält som läggs ovanpå det permanenta magnetfältet i syfte 

att kunna orientera sig i kroppen i X, Y och Z led. Det är dessa gradientfält som ger upphov 

till ett högt störande ljud från magneten. Utifrån gradienterna och signalerna från RF-pulserna 

framställs sedan bilder i datorn. Det är inte risker enbart med magneten och magnetfältet. 

Eftersom RF-pulser används så finns risker för uppvärmning, och då det främst uppvärmning 

av implantat gjorda av ledande material. Om ett ledande material blir uppvärmt så finns det 

risker för brännskador. Användandet av kraftfulla sekvenser när man tar bilderna ger risk för 

ökad av kroppstemperatur [3, 7-10]. Maximal tillåten ökning av kroppstemperaturen är 1ºC 

[3].  
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3 Säkerhetsrisker 

Även om MR-undersökningar anses vara säkra, så finns fortfarande risker med vid 

genomförandet av en MR-kameraundersökning. Den största risken med MR är magnetfältet 

och dess påverkan på ferromagnetiska material [3,8-9].  

 

3.1 Biologiska risker med Elektromagnetiska fält 

Elektromagnetiska fält genereras överallt där det finns elektrisk ström. Magnetfältens styrka 

varierar med strömstyrkan, ju större strömstyrka starkare magnetfält. De magnetiska fälten 

skärmas inte av genom isoleringsmaterial och byggnader i motsats till elektriska fält. Den 

mest iögonfallande källan till magnetiska fält i den allmänna miljön är kraftledningar och 

transformatorstationer, men fälten förekommer också till en följd av obalanserade strömmar 

genom ledningar under mark och kring installationer i byggnader. I närheten av elektriska 

motorer kan fälten också vara förhöjda, exempelvis vid elektriska tåg. Det finns två typer av 

magnetfält, statiska magnetfält och tidsvarierande magnetfält. Statiska magnetfält varierar inte 

med tiden, exempel på statiska magnetfält och magneter är jorden, stavmagneter, batterier och 

magnetkameran. Tidsvarierande magnetfält är magnetfält som skapas genom växelström, i de 

flesta europeiska länder ändrar elektriciteten riktning med en frekvens av 50 svängningar per 

sekund (50 Hz). Likaså ändrar magnetfältet sin orientering i samma takt, (Lågfrekvent 

magnetfält) [11].  

Forskning visar att långvarig exponering av lågfrekventa (50Hz) magnetfält på 0.4 µT eller 

mer kan ge en ökad risk för leukemi (samlingsnamn för en rad olika cancerformer i blodet). 

Däremot ser man ingen riskökning under 0.4 µT. Det ska då tilläggas att det vetenskapliga 

underlaget fortfarande inte anses tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 

gränsvärde. Detta beror bland annat på att det saknas en biologisk förklaringsmodell rörande 

påverkan på cancerrisken [12].  

I en magnetkamera så är magnetfältet statiskt. I ett flertal studier om kortvarig exponering av 

statiska magnetfält letades det efter förändringar i celltillväxt, celldöd, celldelning, påverkan 

på blodhjärnbarriären, nervpåverkan, hjärtrytm, temperaturreglering och andra biologiska 

processer. I majoriteten av studierna så påvisades det att kortvarig exponering av statiska 

magnetfält inte har någon påtaglig biologisk risk [8-9]. Det ska sägas att det har förekommit 

rapporter om potentiella skador på enskilda celler eller organismer, men ingen av dessa 

rapporter har blivit verifierade eller etablerad som vetenskaplig fakta [7]. Vid långsiktig 
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exponering av statiska magnetfält så sker växelverkan mellan vävnad och magnetfält som i 

teorin kan ge patologiska förändringar [8]. 

 

 

3.2 Hur magneten påverkar magnetiska föremål 

Oavsett om ett magnetiskt föremål sitter i kroppen eller är löst så kommer det att påverkas av 

magnetfältet. Beroende på vart i rummet föremålet befinner sig så kommer det påverkas olika. 

Befinner sig föremålet i magnetens centrum kommer föremålet påverkas av en roterande kraft 

som kommer att få objektet att vrida sig. Befinner sig föremålet inne i kroppen så kommer 

den att förstöra omkringliggande vävnad. Om föremålet befinner sig utanför men nära 

magnetens centrum så påverkas föremålet av en kraft som förflyttar föremålet mot centrum av 

magneten samtidigt som att föremålet kommer att påverkas av en roterande kraft. Om 

föremålet befinner sig längre från magnetens centrum så kommer den att påverkas av en 

förflyttande kraft mot centrum av magneten. Hur stor kraften i förflyttningen blir beror på 

föremålets ferromagnetiska egenskaper och dess storlek [9-10]. Att ett föremål är 

ferromagnetiskt beror på att de atomära magneterna i ämnet spontant riktar sig åt samma håll 

och parallellt med varandra. De kommer då att samverka och ge starka magnetiska effekter 

[1]. 

 

3.3 Implantat, pacemaker och främmande föremål   

Det finns många olika modeller implantat och apparatur som patienter kan har inopererade i 

kroppen. Det finns allt från små aneurysmklämmor till stora ortopediska implantat, eller 

neurostimulatorer och pacemaker [3,7-10]. Många av dessa implantat har varit och är 

fortfarande direkta kontraindikationer i samband med MR undersökningar. Kontraindikation 

är en medicinsk term för en eller flera omständigheter som utgör skäl eller hinder mot att 

vidta en viss åtgärd [1]. 

 

3.4 Aneurysmklämmor 

Anerysmklämmor gjorda av ferromagnetiska material är en direkt kontraindikation till att 

genomgå en MR undersökning. Magnetfältet i MR-kameran påverkar clipset så att det kan 

ändra läge och orsaka stor skada och även dödsfall [7-10]. Aneurysm är en onormal 

utbuktning av en artär. Ett aneurysm uppstår oftast genom åderförkalkning, men kan även 

bero på medfödda kärlmissbildningar eller en inflammation. Mycket om sjukdomen är 
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fortfarande oklart [10]. Målet med aneurysmklämman är att hindra blodet från det normala 

blodflödet att nå till aneurysmet, genom att fästa klämman vid halsen på aneurysmet [14].  

 

Anerysm clips gjorda i andra material som inte är ferromagnetiska eller uppvisar svag 

ferromagnetisk påverkan ex. Elgioy, Phynox, Titanium legeringar, eller kommersiell ren titan 

har blivit testade och visat att de är säkra för undersökningar vid 1.5 T och lägre [7-10]. 

Endast en olycka med anerysmklämma har fram till 2004 rapporterats, denna olycka skedde 

för att informationen om materialet som klämman var gjort av var felaktig [7-10]. Figur 3 

visar olika modeller på anerysmklämmor. 

 

 
Figur 3: Olika typer av aneurysm klämmor [8] 

 

3.5 Intravaskulära coils (metallnystan), kärlfilter och Stentar 

Intravaskulära coils är små metallnystan som används för att täppa igen små artärer 

exempelvis i hjärnan eller vid tarmarna. Kärlfilter används på patienter som har stor risk att 

utveckla lungemboli, efter operation eller trauma. Kärlfiltret placeras i vena cava inferior för 

att stoppa eventuella rester från blodproppar som kan fastna i lungorna. Stentar är metallnät 

som är självexpanderande. Dessa placeras, med hjälp av en ballong, i blodkärl som är 

förträngda för att vidga kärlet och förenkla blodflödet [15]. 

 

De flesta av dessa implantat är gjorda av material som inte är ferromagnetiska eller svagt 

ferromagnetiska material, Stentar som är gjorda i icke ferromagnetiska material är testade och 

visar att de är helt säkra vid MR-undersökningar. De implantaten som är gjorda i material som 

är svagt ferromagnetiska rekommenderas att man väntar 6-8 veckor innan undersökningen 

görs. Detta för att då hinner implantatet växa fast i kärlväggen och då är risken för 
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komplikationer minimal. Alla märken av implantat är inte testade så man ska fortfarande vara 

försiktig särskilt om det finns misstanke om att implantatet inte sitter på rätt sätt i blodkärlet 

[7-8]. 

Figur 4 visar olika storlekar på stentar. Figur 5 visar ett kärlfilter.  

 

 
Figur 4: Olika storlekar på stentar. [8] 

 

 
Figur 5: Kärlfilter [8] 
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3.6 Främmande föremål 

Alla patienter som kan ha blivit skadade av något metallföremål, t.ex. kula, splitter eller andra 

metallföremål, bör genomgå en grundlig undersökning innan de genomför en MR-

undersökning. Detta är mycket viktigt för en mycket allvarligare skada kan annars uppstå. Hur 

stor risk och hur stor skada som kan uppstå beror dels på magnetens styrka, föremålets 

ferromagnetiska egenskaper, storleken på föremålet och om föremålet ligger i närheten av 

någon vital struktur. Exempel på vitala strukturer är vitala nerver, hjärnan, stora blodkärl, eller 

vitala organ [7]. 

Metallföremål i ögonen är en direkt kontraindikation. Detta för att man inte vet om metallen i 

ögat är ferromagnetisk och därigenom kommer att förflytta sig när den kommer för nära 

magneten och då finns riken att patienten blir blind. Olyckligtvis just genom att en patient 

hade metallsplitter i ögat och blev blind, som faran med metallsplitter i ögat upptäcktes [7-

10]. 

 

3.7 Pacemaker 

Pacemaker anses idag vara en direkt kontraindikation vid MR-undersökningar. Detta är för att 

funktionen av pacemakern är mycket viktig för patienten och magnetfältet och även RF-

vågorna som används kan skada och förändra funktionen i pacemakerna. Problem som kan 

uppstå i samband mer MR-undersökningar är. 

1. Förflyttning av den inopererade pulsgeneratorn 

2. Tillfälliga eller permanenta förändringar i pacemakerns funktion 

3. Störd övervakning eller triggning av utrustningen 

4. Markant upphettning av kablar och ledningar.  

5. Ökad spänning i kablar och kopplingar. 

Förflyttning av den inopererade pulsgeneratorn, kan ge vävnadsskador på patienten. 

Tillfälliga eller permanenta förändringar i pacemakerna funktion kan leda till att pacemakerns 

inte styr hjärtpulsationen. 

Störd övervakning eller triggning av utrustningen, kan leda till att pacemakern börjar skicka 

ut fler eller färre signaler än vad avsett. 

Markant upphettning av kablarna kan leda till att patienten får brännskador i området. 

Ökad spänning i kablar och kopplingar kan leda till förändrad funktion i pacemakern och 

brännskador. 
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Nu baseras mycket av informationen om pacemaker och farorna kring pacemaker och MR-

undersökningar på information som kommit under åren 1982-1996. Efter 1996 så har 

pacemakerna förändrats, mindre ferromagnetiska material, mer sofistikerade kretskort och 

mer sofistikerade processorer i pacemakern. Utvecklingen av pacemakern sedan 1996 har 

även medfört att tankesättet om att pacemaker ska vara en direkt kontraindikation har 

förändrats [16-17].  

 

Ett exakt antal av dödsfall i samband med pacemaker och MR undersökning är svår att 

fastställa. I en studie så rapporteras det bara om ett dödsfall i USA fram till 1997, i en annan 

artikel så rapporteras det om fem dödsfall i USA. På hemsidan U:S:Food and Drug  

Administrations (www.fda.com), USA:s motsvarighet till socialstyrelsen, hade det fram till 

1996 rapporterats om tre dödsfall, men det har nu stigit till tio st. Vad detta beror på är oklart 

men om fallen varit eller är under utredning, så är det inte säkert att det varit offentligtgjort 

[16].  

 

En drivande orsak till teknologiska förändringar i pacemakern är den ökande risken för MR-

genererade elektromagnetiska störningar (EMI) i det dagliga livet. Risker att utsättas för EMI 

utanför sjukhus är stöldlarm på affärer, flygplatskontroller, järnvägar, mobiltelefoner, 

mikrovågsugnar, högspänningsledningar, elmotorer m.m. Inne på ett sjukhus finns förutom 

MR-kameran annan apparatur som bidrar till ”EMI-föroreningen”, exempelvis defibrillatorn.  

Som ett resultat av alla dessa orosmoment så har pacemakern blivit tvungen att genomgå en 

del förändringar i design, konstruktion och kontroll. Ferromagnetiska material har bytts ut 

mot icke ferromagnetiska material som exempelvis Titan i så många av komponenterna som 

möjligt. Elektroniska komponenter i pacemakern har också genomgått en hel del förändringar 

sen 1996 [16].  

 

I en studie som gjorts in vivo och in vito vid 0.5 T på 21st modeller av pacemaker, 44st 

pacemakerelektroder samt 44st patienter som genomgått 51st undersökningar visar att alla 

tester varit säkra och ingen av modellerna av pacemakers påvisade några 

funktionsförändringar eller förändringar i programmeringen [17]. 

I dessa tester med patienter grundades på att läkare och radiologer var övertygade på att en 

MR-undersökning var det enda sättet att ställa en säker diagnos på patienten. Undersökningen 

blev godkänd av sjukhusstyrelsen och patienterna informerades om riskerna med att genomgå 

en MR-undersökning och var väl införstådda i riskerna.  
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Patiensernas pacemakers undersöktes noga både före och efter undersökningarna, där man 

kollade programvaran, batterikapacitet m.m.  

Resultaten av studien visar endast att uppvärmningen av delarna i pacemakerna kan vara 

farligt. Men detta är om man använder sig av de kraftigaste RF-pulserna. Resultatet av studien 

visar att det är vid 0.5 T och ett max Specific Absorption Rate (SAR) på 0.6 W/kg ska vara 

säkert att genomgå en undersökning [14]. SAR använd för att beräkna vad absorptionen och 

effekterna av RF-pulserna kommer att bli [3]. 

 

Nu utvecklas en pacemaker som istället för att använda sig av kablar använder sig av 

fiberoptik. Tester på dessa visar att det inte förekommer någon uppvärmning och att påverkan 

från magneten är minimal [7]. 

 

3.8 Lösa föremål 

Den mest direkta faran för patienter och personal är lösa magnetiska föremål. Riskerna med 

lösa föremål är projektileffekten. Magnetiska föremål attraheras av magnetfältet och dras 

snabbt in i magneten med en väsentlig kraft. I tabell 2 finns exempel på föremål som kan vara 

farliga i och i närheten av en MR-kamera.  

 

Tabell 2: Föremål som kan vara farliga i och i närheten av en MR-kamera [8] 

Rullstol Kniv Cigarettändare 

Stetoskop Dammsugare Metall hink 

Juveler Sax Skor med stålhätta 

Verktyg Nyckelknippor Klockor 

Pennor Nagelklippare Magnet 

Metall fläkt Golvbonings maskin Rullator 

Kontorsstol Pallbjörn Syrgastuber 

Brandsläckare   
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4 Olyckor 
Olyckor i och omkring magnetkameran går aldrig att helt skydda sig emot. Många av 

olyckorna orsakas av annan personal än sjukvårdspersonalen som jobbar kring 

magnetkameran, exempelvis vaktmästare, lokalvårdare och annan personal som tillfälligt 

befinner sig i närheten av magneten. Dessa människor har fört med sig magnetiska föremål in 

i rummet där magnetkameran står.  

Denna typ av olyckor kan förebyggas genom att man installerar en metalldetektor i anslutning 

till magnetrummet och att man följer de rutiner som är uppsatta [7-9]. 

 

Personal på socialstyrelsen påstår sig att ha läst rapporter om två allvarligare olyckor i 

samband med MR-kameran, där den ena gäller en gastub som tagits in i 

undersökningsrummet och den andra är en städvagn som tagits in i undersökningsrummet. Nu 

gick dessa inte, efter en sökning i socialstyrelsens riskdatabas, att bevisa, utan jag fick upp två 

andra händelser som anmälts till Lex Maria. Dessa var tekniska fel med patientbordet, där den 

ena hade undersökningsbordet hamnat ur rälsen och inte gick att använda. I det andra fallet så 

stannade inte britsen i rätt läge och syrgasslangen till patienten sträcktes. [17-18]. Lex Maria 

är bestämmelser i 6 kap. 4 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område om skyldighet för vårdgivare att snarast anmäla till Socialstyrelsen, om en patient i 

samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig 

skada eller sjukdom [20] 

Personal som arbetar regelbundet med magnetkameran har berättat om ett flertal incidenter 

som hänt under tiden de arbetat med magnetkameran. De har berättat om allt från små 

händelser där cigarettändare, metallklämmor från id-kortshållare och pennor som dragits in i 

magneten och fastnat. Två händelser som de berättat om slutade lyckligt men kunde ha sluta 

illa om personalen inte hade varit uppmärksam. Den första händelsen var en 

narkossjuksköterska som hade med sig en nyckelknippa som var fäst i en ganska stor 

järnklump. Narkossköterskan hade nycklarna i sin ficka när hon kom in till magneten, när hon 

skulle gå och hjälpa till med att flytta patienten drogs järnklumpen i nyckelringen in mot 

magneten och fastnade. Som tur var i detta fall så stannade järnklumpen kvar i fickan och 

fastnade bara mot magneten och den gick att slita bort [21]. Hade järnklumpen åkt ur fickan 

hade den kunnat åka in i magneten och skadat patienten. Den andra händelsen personalen 

berättat om var efter en undersökning då de skulle ta ut en sövd patient ur magneten, en av 
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narkossköterskorna hämtade sängen som patienten skulle flyttas till. När narkossköterskan 

kom tillbaka så tänkte hon inte på att magnetfältet på magnetkameran alltid är påslaget så hon 

tog med sig sängen in i undersökningsrummet. Som tur var denna gång så uppfattade 

röntgensjuksköterskan sängen innan den kommit tillräckligt långt in i rummet och kunde 

stoppa narkossköterskan och sängen innan den dragits in i magneten [22].  

 

Från USA rapporteras det om flera händelser med allvarligare utgång. Här är några exempel 

hämtade från FDA U.S. Food and Drug Administration [23]. 

  

• En patient dog under eller strax efter en MR-undersökning, obducenten fastställde att 

pacemakern slutade att fungera pga MR-undersökningen, 89-09-18.   

• En patient med ett anerysm clip dog under en MR-undersökning, det rapporterades om 

att aneurysm clipset började ändra position när det utsattes för magnetfältet. 

Personalen hade blivit informerade om att det skulle vara ett MR säkert clip. 92-11-11  

• När en sjuksköterska steg in i undersökningsrummet drogs saxarna hon höll i händerna 

ur hennes grepp, träffade patienten och orsakade sårskador på dennes huvud. 93-02-08 

 

Ett annat exempel på allvarligare incidenter som skett i USA är en 6 årig pojke som dog efter 

att han fått en syrgastub i huvudet.  

Händelsen som skedde 2001 var att en pojke som genomgått en lyckad hjärnoperation där de 

hade tagit bort en benign (godartad) hjärntumör. Pojken skulle genomgå en 

magnetkameraundersökning där de skulle se resultatet av operationen. När undersökningen 

var klar och pojken skulle tas ut ur magneten så tar en som arbetade på sjukhuset med sig en 

ferromagnetisk syrgastub med sig in i undersökningsrummet. Syrgastuben drogs ur händerna 

på personen, flög in i magneten och träffade pojken i huvudet. Pojken dog ett par dagar senare 

pga. skadorna som uppstod i samband med incidenten [24-25].  
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Figurerna 6-8 visar olika föremål som fastnat i olika magnetkameror. 

 

 
Figur 6 En acetylen gastub som fastnat i en helt nyinstallerad magnetkamera. De skulle laga 

en läcka i ett sprinklersystem och glömde berätta för vaktmästaren att magnetfältet var 

påslaget [26]. 

 

 
Figur 7: En dammsugare som fastnat i en magnetkamera [26]. 
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Figur 8: En rullator som en patient tog med sig in i undersökningsrummet [26]. 

 

4.1 Förebygga olyckor 

Enklaste sättet att förebygga olyckor är genom rutiner. Enkla, väl fungerande rutiner som alla 

kan och ska följa. Varje patient ska få ett frågeformulär där patienten får besvara på olika 

frågor om eventuella metallimplantat, fått något metallsplitter i ögonen, proteser, hörapparat, 

sjukdomstillstånd m.m. Patienten ska även intervjuas innan undersökningen verifiera att 

informationen på frågeformuläret är korrekt ifyllt [7-9].  

 

Tillträdet till rummet där magneten står ska vara begränsad till utbildad personal och 

kontrollerade patienter och besökare som åtföljs av utbildad personal. Andra personer än 

utbildad personal får inte beträda rummet till magneten ensam. Dörren in till magneten ska gå 

att låsa och endast utbildad personal ska ha tillgång till nyckeln. Alla besökare ska 

kontrolleras innan de får tillträde till rummet där magneten står. Tydliga varningsskyltar ska 

finnas uppsatta [9].  
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5 Diskussion, slutsats och resultat 
Ser man till antalet dokumenterade händelser i Sverige i samband med MR-undersökningar, 2 

stycken som jag har hittat i socialstyrelsens riskdatabas, kan jag säga att det inte finns några 

större risker med att genomgå en MR-undersökning.  

 

För en patient med besvär kan det förvisso vara jobbigt att genomgå en undersökning pga. den 

långa tid den tar. Men samtidigt så utsätts patienten inte för någon joniserande strålning som 

vid en konventionell röntgenundersökning. Det som kan vara farligt med en MR-

undersökning är om det förekommer slarv med rutinerna. Ett exempel på detta är om 

personalen inte frågar ut patienterna tillräckligt innan undersökningen. Detta kan resultera i att 

personalen missar ett eventuellt implantat. Ett annat exempel är att utomstående som inte 

känner till rutinerna tar med sig saker som är magnetiska in i undersökningsrummet. De flesta 

olyckor hänt pga. slarv och okunskap. 

  

I Sverige hittade jag endast 2 stycken dokumenterade Lex Maria fall och vad det kan bero på 

kan jag bara spekulera i. Antingen så har personalen struntat i att rapportera eventuella 

händelsen eller så har det bara rapporterats till tillverkaren av utrustningen. Men jag tror även 

att det beror på att personalen som jobbar dagligen med en magnetkamera är så pass bra 

utbildade om riskerna och har så bra rutiner att det inte händer något. Naturligtvis så kan alla 

göra misstag och det händer garanterat småsaker. Jag kan ur egen erfarenhet berätta om en 

situation där en patient var på väg in i undersökningsrummet med sin rullator. Nu var 

sjuksköterskan uppmärksam, och en incident kunde undvikas, men händelsen visar hur enkelt 

det kan vara att ett föremål av misstag förs in i rummet där magneten står. 

 

Tack vare att implantaten har börjat tillverkas i material om inte är ferromagnetiska, har 

riskerna med MR-undersökningar minskat. Man kan se hur utvecklingen med pacemakern har 

gått framåt sedan 1996 där det nu i dag utvecklas en pacemaker med fiberoptik istället för 

med kablar.  

 

Som denna studie visar så är de flesta rapporterade incidenter som skett och sker idag inte 

implantat utan lösa föremål som tagits in i undersökningsrummet. Exempel på vad man kan 

göra för att minimera risken med att lösa föremål förs in i undersökningsrummet är att 

installera en metalldetektor i anslutning till MR-kamerna.  
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Resultatet av denna studie visar att det idag inte kan anses vara någon större risk att genomgå 

en MR-undersökning. Följs alla rutiner och kontroller noggrant elimineras alla risker med att 

någon patient med ett ferromagnetiskt implantat undersöks, eller att någon tar med sig 

ferromagnetiska föremål in i undersökningsrummet. Nu går de mänskliga misstagen inte helt 

att skydda sig emot, men genom fortlöpande utbildningar och att personalen tar del i ny 

forskning, kan riskerna för misstag minimeras. 
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