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Abstrakt 

Röntgensjuksköterskan hade omvårdnadsansvaret för patientens tillstånd så länge denne 

befann sig på röntgenavdelningen och skulle förbereda patienten inför undersökningen med 

den information och det stöd som krävdes. Även moment såsom planering av undersökning, 

patientomvårdnad, undersökningen i sig, bedömning av undersökningens kvalitet, 

bildgranskning, underhåll av apparatur samt verksamhetsuppföljning ingick i 

röntgensjuksköterskans arbete. Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att 

beskriva röntgensjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter som genomgår 

röntgenundersökning med intravenöst kontrastmedel.  

Artiklarna till studien hittades i databaserna PubMed, Academic Search Elite och Cinahl. 

Studien baserades på 27 vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskat utifrån ett 

granskningsprotokoll, där de skulle ha kvalitetsnivå medel eller hög.  Två av artiklarna 

användes trots att de hade låg kvalitet på grund av svårigheter att hitta aktuell vetenskaplig 

litteratur. Resultatet visade att patienterna upplevde information som positivt, det var även 

viktigt att erhålla informerat samtycke för att patientens rättsliga skydd och autonomitet skulle 

tillgodoses. Regelbundna övningar samt upprättande av handlingsplan vid eventuell reaktion 

ansågs också viktigt, liksom att identifiera och minimera riskerna för att en reaktion skulle 

inträffa. Resultatet visade även att profylaktiska åtgärder var en viktig del i 

röntgensjuksköterskans arbete, såsom kontroll av serum kreatinin samt beräkning av GFR.  

Som slutsats kan vi säga att en säker och trygg röntgensjuksköterska är viktigt för att 

patienten ska känna sig trygg och för att arbetet ska flyta på smidigare.  

Röntgensjuksköterskan bör även ge mer tid till patienten för att bland annat informera samt 

stilla eventuell oro och ångest hos patienten.  

Nyckelord: Röntgensjuksköterska, omvårdnad, röntgenavdelning, röntgenundersökning, 

kontrastmedel, kontrastmedelsreaktion, litteraturöversikt.  
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I röntgensjuksköterskans arbete ingick flera moment såsom att planera undersökningen, 

omvårdnaden till patienten, undersökningen i sig, kvalitetsbedömning av undersökningen, 

bildgranskning, apparaturunderhåll samt uppföljning av verksamheten. Så länge patienten 

befann sig på röntgenavdelningen hade röntgensjuksköterskan omvårdnadsansvaret för 

dennes tillstånd och skulle finnas som ett stöd samt informera så att patienten var förberedd 

inför undersökningen och visste hur undersökningen gick tillväga samt vad den gick ut på 

(Nygren, 1994). 

Röntgensjuksköterskan skulle även kontrollera att patienten inte fick några komplikationer. 

En radiologisk kompetens innebar att alltid tänka framåt för att kunna identifiera eventuella 

faktorer som kunde påverka patientens säkerhet och som kunde leda till att snabbt komma 

igång med behandling vid akuta situationer. Vid röntgenundersökning av akut sjuka individer 

krävdes ytterligare kompetens (Goodhart & Page, 2007). 

 

Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) definierade omvårdnad som ett ändamål att förebygga 

sjukdom och ohälsa, stärka hälsa, återställa samt bevara hälsan utifrån de individuella 

möjligheter och behov som patienten hade, samt minska lidande och ge patienten en värdig 

död. WHO:s (världshälsoorganisationen) beskrivning av hälsa var frånvaro av sjukdom och 

handikapp vilket innebar fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.  

 

Enligt ICN: s etiska kod (2005) hade samtliga sjuksköterskor ett moraliskt ansvar för sina 

egna bedömningar och beslut, all omvårdnad ansågs ha en etisk dimension. De beskrev även 

att det var sjuksköterskans ansvar att omvårdnaden tillgodosåg patientens säkerhet, värdighet 

samt rättigheter. Även i röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning ansågs det vara viktigt 

för professionen att kunna föra etiska resonemang och göra välgrundade bedömningar. 

 

En viktig del i god patientvård var kommunikation, det har visat sig att en kommunikation 

mellan personalen och patienten förbättrade undersökningens resultat, patienten och 

personalens tillfredsställelse samt minskade felbehandlingar. Kommunikationen mellan 

personalen på röntgenavdelningen och patienten var en utmaning eftersom mötena var korta 

och det många gånger var första gången som man träffade patienten (Lown, Sasson & 

Hinrichs, 2008).  

För att vården skulle bli patient centrerad var den effektivaste metoden att utveckla god 

förmåga att kommunicera, ge patienten tydlig och användbar information och låta patienten 
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vara med och fatta beslut när det handlade om dennes hälsobehov. Men det krävdes även att 

röntgenpersonalen arbetade för patienten och gav denne så effektiv och säker vård som 

möjligt (Reynolds, 2009).  

Vid olika typer av röntgenundersökningar spelade kontrastmedel en viktig roll vid 

avbildningen av mjuka vävnader och kroppsorgan, utan kontrastmedlet blev dessa vävnader 

och organ omöjliga att särskilja vilket begränsade radiologernas diagnostik (Anderson, 2006). 

Biverkningar av kontrastmedel förekom i varierande grad, från milda reaktioner som 

exempelvis klåda och utslag till akuta livshotande reaktioner. Vanligt förekommande 

reaktioner som ansågs vara milda och icke- livshotande var metallisk smak i munnen, 

värmekänsla i kroppen, lätt illamående och kräkningar, oro, lätt huvudvärk, nysningar samt 

rodnad. Även njurskada var en välkänd biverkning. Måttliga reaktioner som förekom var 

dyspné, mild larynxödem, pipande andning, hypotoni eller hypertoni, enorm eller överdriven 

nässelfeber. Andra typer av biverkningar var: fördröjda allergiska reaktioner, anafylaktiska 

reaktioner och lokal vävnadsskada. Anafylaktiska reaktioner var allvarliga och kunde vara 

livshotande. Inom några minuter efter administrering av kontrastmedel kunde akut 

bronkospasm, djup och svår hypotension och urtikaria uppträda. Tidigare allergiska reaktioner 

mot kontrastmedel, astma och andra typer av allergier var faktorer som förknippades med en 

högre risk för kontrastmedelsreaktion. Kunskaper om olika riskfaktor och möjligheter att de 

kunde uppstå, gjorde att förekommande biverkningar kunde upptäckas i ett tidigt stadie och 

därmed inleddes snabb behandling. Extra medvetenhet borde finnas om eventuella risker vid 

andra allergier även om den risken var liten (Anderson, 2006; Bettmann, 2004; Maddox, 

2002; Mortelé, 2005). 

Sena kontrastmedelsbiverkningar uppstod 1 timme upp till en vecka efter 

kontrastmedelsinjiceringen, de vanligaste symtomen var då huvudvärk, hudutslag, klåda, 

illamående, yrsel, urtikaria, feber, värk i armen, eller orolig mag- och tarmkanal. Det var 

väldigt sällsynt med svåra sena kontrastmedelsbiverkningar som krävde sjukhusvård och/ 

eller ledde till beständig funktionsnedsättning eller död (Webb, Stacul, Thomsen & Morcos, 

2003).  

Riskerna med kontrastmedelsundersökningar innefattade inte enbart de reaktioner som kunde 

drabba patienterna. Kontrastmedlet kunde komma extravasalt vid injiceringen, vilket innebar 

att kontrasten läckte ut från kärlet till omgivande vävnader. Detta kunde vara farligt samt 

orsaka hög smärta hos patienten (Anderson, 2006).  
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Röntgenundersökningar med kontrastmedel har ökat dramatiskt de senaste åren vilket även 

inneburit ett ökat antal kontrastmedelsreaktioner (Singh & Daftary, 2008).  

Problemformulering 

Det är viktigt att som röntgensjuksköterska vara medveten om vad som kan göras för att 

förhindra en kontrastmedelsreaktion, samt att ha kunskap om de olika typerna av 

kontrastmedelsreaktioner som kan förekomma och hur tillvägagångssättet ser ut om en 

reaktion uppstår. Denna kunskap är av stor betydelse och kan reducera 

kontrastmedelsreaktioner. Omvårdnad i samband röntgenundersökningar med kontrastmedel 

är endast i begränsad omfattning beskriven i forskningslitteratur och det finns ett behov av att 

fördjupa kunskapen på detta område. En kunskap som kan bidra till en helhetssyn på 

förebyggande arbete och behandlingar vid kontrastmedelsreaktioner. Med ökad kunskap är 

det rimligt att anta att personalen blir säkrare på hur de kan möta och förhålla sig till patienter 

i dessa akuta situationer. 

 

Syfte 

Vårt syfte med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva röntgensjuksköterskors 

erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter som genomgår röntgenundersökning med 

intravenöst kontrastmedel.  

 

Frågeställningar 

 Vilken omvårdnad ges vid förberedelserna av en undersökning med kontrast och vad 

bör röntgensjuksköterskan tänka på?  

 Vad kan röntgensjuksköterskor göra för att förhindra att en kontrastmedelsreaktion 

uppstår?  

 Vilken omvårdnad ges om en reaktion uppstår? 

  

METOD 

Studien genomfördes med en metod för systematiska litteraturöversikter. Nedan kommer 

tillvägagångssättet att presenteras med den systematiska litteratursökningen samt en 

beskrivning av planeringen inför sökandet av artiklar. Kvalitetsgranskningen av artiklarna har 

även beskrivits samt hur analysen av dem gått till, detta styrks med referenser.  
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Litteratursökning och kvalitetsgranskning av artiklar 

För att få svar på syftet valdes en systematisk litteraturöversikt som metod. Enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) var det en bra metod om ett kontext skulle skapas över 

kunskapen inom forskningsområdet. Eftersom studien inte var evidensbaserad valdes att 

enbart utgå från grundprinciperna och strukturen som Goodman beskrivit. Goodman har 

använts som stöd vid identifieringen av tydliga frågeställningar, litteratursökning och urval, 

kvalitetsgranskning av artiklarna samt vid analys och värdering av resultatet från de utvalda 

artiklarna. 

 

De inklusionskriterier som valdes var att det skulle vara vetenskapliga artiklar som handlade 

om omvårdnad i samband med kontrastmedelsundersökningar inom röntgen. Artiklarna skulle 

finnas tillgängliga i fulltext och skulle vara skrivna på engelska, svenska, norska eller danska. 

Artiklarna skulle inte vara äldre än 14 år.  

 

Litteraturöversikten har bestått av vetenskapliga artiklar som söktes fram i databaserna 

PubMed, Academic Search Elite och Cinahl. För att de rätta sökorden skulle användas i 

litteratursökningar kontrollerades samtliga databasers Thesaurus, subject headings och MeSH 

termer. Frisökningar har gjorts och även sökningar med de olika databasernas egna termer 

(jmf. Polit & Beck, 2008; Willman et al., 2006).  

Sökorden som användes till denna litteraturöversikt var följande: 

Contrast media, iodinated contrast media, iodinated contrast agents, contrast material, 

allergic reaction, anaphylactic reaction, anaphylaxis, reaction, reactions,  patient, patients, 

patient risk, risks, risk factors, fluids, care, prevention, ”prevention and control”, 

pharmacology,  intravenous injection, intravenous, aware, computed tomography, clinicians, 

serious, radiography, contrast agents, treatment, relationship, communication, adverse drug 

reaction, management, recognition, computed tomography. 

Willman et al. (2006) beskrev att i en systematisk sökning av vetenskapliga artiklar skulle inte 

bara en sökterm användas, det var bättre att kombinera de olika sökorden med varandra 

genom olika booleska sökoperatorer som var desamma i samtliga databaser. Beroende på 

vilken boolesk sökoperator som användes, förenades eller separerades de olika söktermerna. 

Med sökoperatorn OR breddades sökningen och det var denna sökoperator som 

rekommenderades att börja med. Genom att sedan gå vidare och kombinera sökorden med 

AND begränsades sökningarna. Om inte vissa söktermer skulle finnas med i sökningen skulle 

sökoperatorn NOT användas. Författarnas beskrivning följdes och sökningar gjordes med de 



5 
 

enskilda sökorden samt i olika kombinationer med de booleska termerna OR, AND och NOT. 

Litteratursökningen gjordes i flera omgångar i de tre databaserna och artiklarnas referenslistor 

lästes igenom för att ytterligare förslag på artiklar skulle fås. Titlarna lästes igenom på de 

träffar som hamnade under hundra träffar och där titlarna stämde in på syftet lästes abstrakten 

igenom. De artiklar där abstrakten stämde på både studiens syfte samt inklusionskriterier 

valdes ut för granskning. Hundratolv abstrakt och 64 artiklar lästes igenom ordentligt, men 

vissa uppfyllde inte kvalitetskraven då de saknade metodbeskrivning och vissa svarade inte på 

studiens syfte. Fyrtiofem artiklar valdes ut eftersom de svarade på syftet. Tre artiklar 

beställdes från Luleå tekniska universitets bibliotek och ytterligare sex artiklar valdes ut från 

de valda artiklarnas referenslistor.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

 

Söktermer Antal 

träffar 

Utvalda 

artiklar 

PubMed november 2009   

Prevention AND allergic reaction AND iodinated contrast media  18 1 

"prevention and control "[Subheading] AND "Hypersensitivity"[Mesh] AND 

"Contrast Media"[Mesh] 

48 2 

Clinicians AND aware AND patient risk AND iodinated contrast media 1 1 

Iodinated contrast media AND reactions AND anaphylaxis  18 1 

Patient AND risk AND intravenous injection AND iodinated contrast agents  18 3 

Treatment AND management AND recognition AND contrast agents  1 1 

Informed consent AND contrast media AND intravascular 4 2 

Informed consent AND  iodinated contrast material 10 1 

Safety AND radiology AND anaphylaxis          12 2 

Prevention AND contrast induced nephropathy AND iodinated contrast media     80 1 

Iodinated contrast media AND reactions AND computed tomography 3 1 

 Totalt: 16 
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MH = Exact subject heading, NU= Nursing, RF= Risk factors, SS=Symptoms, RA=Radiography 

 

Ett systematiskt tillvägagångssätt skulle användas när en kritisk värdering gjordes av de 

studier som funnits. En opartisk tolkning och sammanställning av resultatet underlättades om 

ett systematiskt tillvägagångssätt användes (Granheim & Lundman, 2003; Stoltz, Udén &  

Willman, 2004; Willman et al., 2006).  

När artiklarna kvalitetsgranskades användes ett granskningsprotokoll som utgick från 

Willman et al., (2006) (Bilaga 1). Två personer som var oberoende av varandra granskade 

artiklarna och sammanförde tolkningarna av de olika studierna, liksom Willman et al. (2006) 

Academic Search Elite November 2009    

Contrast media (Subject terms) and Reaction 25 2 

 Totalt: 2 

Cinahl November 2009    

Iodinated contrast media AND reactions AND computed tomography 2 1 

Iodinated contrast media AND reactions AND anaphylaxis 4 1 

Contrast media (MH) and Drug hypersensitivity (NU/RA/RF/SS) 4 1 

 Totalt: 3 

 

Manuell sökning på författarna november 2009 

  

Debray, Messin, Bonneville, Laissy, Cinqualbre, Schouman- Clae, 1999 1 1 

Dussol, Morange, Loundoun, Auquier, Berland, 2006 1 1 

Hopper, Houts, TenHave, Matthews, Colon, Haseman, Hartzel, 1994  1 1 

Halpern, Hopper, Arredondo, Trautlein, 1996 1 1 

Jacobs, Birnbaum, Langlotz, 1998 4 1 

Tippins, Torres, Baumgarten, Baumgartner, 2000 1 1 

 Totalt: 6 
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förespråkade. Utifrån granskningsprotokollet värderades sedan artiklarna som låg, medel eller 

hög.  

Tabell 2. Granskningsvärde  

Hög Medel Låg 

Studier som hade ett tydligt 

syfte, metodbeskrivning,  

Logiskt och tydligt redovisat 

resultat samt etiskt godkänd.  

Studier som uppfyllde övriga 

krav förutom det etiska 

godkännandet. 

Studier som saknade 

metodbeskrivning samt etiskt 

resonemang 

 

I första hand valdes artiklar med kvalitetsnivån hög respektive medel och i andra hand valdes 

artiklar med låg kvalitetsnivå. Av femtiofyra artiklar återstod efter granskningen enbart 27 

artiklar (jmf. Willman et al., 2006).  

Eftersom det fanns få vetenskapliga artiklar som handlade om omvårdnad inom radiologi, var 

det varit svårt att hitta artiklar som svarade mot samtliga frågeställningar. Således valdes två 

artiklar med låg kvalitet då innehållet i artiklarna svarade mot syftet och studiernas resultat 

verkade vara baserade på studier trots att de saknade metodbeskrivning. Artiklar som var 

äldre än 14 år togs även med för att kunna stärka omvårdnadsperspektivet gällande 

kommunikation, bemötande samt omhändertagande av patienter. Detta ansågs fortfarande 

vara detsamma trots att det har hänt mycket inom utvecklingen av kontrastmedel. 

Analys 

Analysen utgick från Polit och Becks (2008) rekommendationer om systematisk 

litteraturöversikt. Enligt dem var syftet med en sådan studie att urskilja olika faktorer i det 

ämne man valt för att sedan kunna kategorisera den data man fått i artiklarna. Artiklarna som 

valdes ut till analysen har lästs igenom flera gånger för att kunna identifiera textenheter som 

svarade mot syftet och de specifika frågeställningar som ställts upp. Utgångspunkten för 

analysen var att besvara frågeställningarna (jmf. Stoltz et al., 2004).  När textenheterna var 

identifierade översattes de från engelska till svenska för att sedan kondenseras, det vill säga 

textenheterna kortades ner samtidigt som de ändå bevarade det väsentliga i innehållet. De 

utvalda textenheterna sorterades och grupperades därefter in under varje frågeställning som de 

gav svar på. En sammanfattande sammanställning har sedan gjorts för varje frågeområde. 
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RESULTAT 

I denna systematiska litteraturöversikt har inriktningen varit på att beskriva 

röntgensjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter som genomgår 

röntgenundersökning med intravenöst kontrastmedel. Resultatet presenteras utifrån tre 

frågeställningar. 

  

Tabell 3. Frågeställningar 

 

Vilken omvårdnad ges vid förberedelserna av en undersökning med kontrast och vad bör 

röntgensjuksköterskan tänka på?  

Vad kan röntgensjuksköterskor göra för att förhindra att en kontrastmedelsreaktion uppstår?  

Vilken omvårdnad ges om en reaktion uppstår? 

 

Vilken omvårdnad ges vid förberedelserna av en undersökning med kontrast och vad 

bör röntgensjuksköterskan tänka på?  

Studierna (Debray, Messin, Bonneville, Laissy, Cinqualbre & Shouman- Clae, 1999; Lambe, 

Hopper & Matthews, 1992; Yucel et al., 2005) visade på att informerat samtycke skulle 

erhållas antingen skriftligt eller muntligt innan en undersökning. Två av dessa studier (Lambe 

et al., 1992; Yucel et al., 2005) definierade informerat samtycke som att diskutera fördelar 

och nackdelar, risker och eventuella biverkningar, förklara andra alternativ, svara på 

patientens eventuella frågor och patienternas tillstånd för att få administrera intravenöst 

kontrastmedel. Lambe et al. (1992) menade att informerat samtycke tillgodosåg patientens 

rättsliga skydd, autonomitet och att patienten fick god vård.  

I tre studier (Debray et al., 1999; Hopper & Tyler, 1989; Yucel et al., 2005) framkom att 

patienter ville bli informerade om risker vid intravenös kontrast administrering. Trots att vissa 

kunde bli mer oroliga efter information föredrog de ändå att bli informerade. Två av dessa 

studier (Hopper & Tyler, 1989; Yucel et al., 2005) belyste vikten av patientens etiska, 

juridiska och medicinska rätt att bli upplyst om biverkningarna. De menade på att patienter 

krävde och accepterade information om riskfaktorer och biverkningar före intravenös 

kontrastmedels administrering. 

 

Vidare så framkom (Hopper & Tyler, 1989; Hopper et al., 1993, Lambe et al., 1992) att en 

vanlig orsak för att inte ha informerat samtycke från patienter före användning av intravenöst 
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kontrastmedel var att den oro som skapades genom att informera patienten ökade risken för en 

negativ reaktion. 

Vad som framgick enligt ovan motsade sig dock två studier (Hopper et al., 1993; Yucel et al., 

2005), då dessa ansåg att informera patienterna om riskerna med intravenöst kontrastmedel 

inte gav någon ökad ångest. Även Konen et al. (2000) talade emot detta då de ansåg att 

medvetenhet om potentiella riskfaktorer och kontraindikationer för kontrastmedel säkerställde 

att patienter i riskzonen var väl förberedda.  

Två studier (Connor et al., 1997; Hesley & Hartman, 2008) menade på att ett bra 

undersökningsprogram borde finnas för att minska reaktionerna och all röntgenpersonal borde 

ha grundutbildning i HLR. Telefonnummer för att tillkalla hjälp samt extra personal och 

röntgenläkaren skulle finnas tillgängliga när kontrastmedlet injicerades. En studie (Gaca et al., 

2007) visade på att en lista med förslag på behandlingar och åtgärder på vanligt 

förekommande reaktioner ledde till snabbare handling samt kortare beslutstid.  

Enligt Bartlett och Bynevelt (2003) skapas behandlingserfarenheter vid svåra 

kontrastmedelsreaktioner genom regelbundna obligatoriska återupplivningsövningar och 

därför är regelbundna obligatoriska återupplivningsövningar nödvändigt, eftersom 

återupplivningserfarenheter kräver återkoppling för att öka kunnigheten. I tre studier (Bartlett 

& Bynevelt, 2003; Connor et al., 1997; Gaca et al., 2007) framkom att upprättning av 

protokoll för hantering av kontrastmedelsreaktioner eller ett steg för steg 

återupplivningsverktyg behövs som innehåller påminnelse om att kalla på hjälp samt några 

åtgärdsexempel tills mer hjälp anländer. I en akut situation ansågs det vara viktigt att kunna 

kalla på hjälp. 

 

I två utav studierna (Gaca et al., 2007; Lerner et al., 2009) framkom det att återupplivnings 

hjälpmedel säkerställde ett passande gensvar och gav även hjälp att rättdosera lämplig mängd 

adrenalin vid akutscenarierna. Enligt Gaca et al. (2007) tog deltagarna fler korrekta beslut när 

återupplivnings hjälpmedel fanns tillgängligt och genomsnittstiden för syrgas administrering 

minskade men däremot var det ingen betydande skillnad i genomsnittstiden för adrenalin 

administrering med eller utan återupplivnings hjälpmedel.  

 

Enligt Connor et al. (1997) borde adrenalindosen beräknas färdigt före en undersökning och 

det skulle underlätta om det var separata lådor med mediciner för barn och vuxna. I tre utav 
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studierna (Connor et al., 1997; Hesley & Hartman, 2008; Morcos et al., 2001) framkom det att 

akutlåda med vanligast förekommande läkemedel för behandling av kontrastmedelsreaktioner 

skulle vara kontrollerad och fylld för att undvika försening om reaktion inträffade. Den skulle 

finnas tillgänglig i rummet där kontrastmedlet injicerades, tillsammans med institutionens 

riktlinjer. Detta säkrade att rätt läkemedel användes i rätt dos. Det var också viktigt att olika 

typer av hjälpmedel vid andningssvårigheter fanns tillgängligt för att man skulle kunna ge god 

vård tidigt i reaktionsbehandlingen. Det var även ett måste att en defibrillator fanns tillhands i 

händelse att en mindre eller allvarlig reaktion skulle inträffa.  

 

Sammanfattning 

De studier som identifierades beskrev att omvårdnad vid förberedelsen inför en undersökning 

med kontrastmedel samt vad röntgensjuksköterskan skulle tänka på omfattades av fem viktiga 

områden, inrättning av handlingsplan, förberedelser av patienterna genom information, 

kontroller, beräkning, samt övningar. 

 

Att ha beredskap handlade om att planera för att en reaktion kunde inträffa genom att upprätta 

en handlingsplan, tänka igenom hur reaktionen skulle hanteras samt se till att nödvändig 

utrustning fanns på plats och även att adrenalindosen räknades ut före undersökningen för att 

snabbt komma igång med behandling i lämplig dos samt på lämpligt administreringssätt. 

Röntgensjuksköterskan skulle vara väl förberedd, att ha en mall att gå efter vid de vanligaste 

komplikationerna för att kunna agera snabbare.  Övning handlade om att 

röntgensjuksköterskan regelbundet skulle öva på behandling av olika 

kontrastmedelsreaktioner och återupplivning för att öka sin egen självtillit.  

Information till patienten var viktig för att förbereda dem på hur undersökningen gick till och 

de eventuella risker som fanns. För att garantera att patienten blev informerad ansåg en del 

studier att ett förfarande med informerat samtycke skulle användas. Informerat samtycke 

tillgodosåg patientens rättsliga skydd, autonomitet och att patienten fick god vård.  Informerat 

samtycke innebar även att diskutera fördelar och nackdelar, risker och eventuella 

biverkningar, förklara andra alternativ, svara på patientens eventuella frågor och patienternas 

tillstånd för att få administrera intravenöst kontrastmedel. 
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Vad kan röntgensjuksköterskor göra för att förhindra att en kontrastmedelsreaktion 

uppstår?  

Två studier (Bartlett & Bynevelt, 2003; Konen, Konen, Katz, Levy, Rozenman & Hertz, 

2000) visade på att det var röntgenpersonalens skyldighet att kontrollera behovet av 

konstrastundersökning, riskfaktorer, övervaka vården under och efter injektionen samt se till 

att hjälpmedel för återupplivning och livsuppehåll fanns tillgängligt. En studie (Wang, Cohan, 

Ellis, Caoili, Wang & Francis, 2008) ansåg att granskning av symtom, vitala tecken, slutsatser 

från fysisk undersökning och behandling kunde tas till hjälp för att fatta beslut om 

undersökning med kontrast skulle genomföras eller ej.  

Hesley och Hartman (2008) beskrev att god vårdkvalité innebar att patienterna skulle 

undersökas före kontrastmedels administrering. Förberedelser skulle göras för att personalen 

sedan snabbt skulle kunna bedöma och behandla reaktioner. Patienterna intervjuades av 

sjuksköterskan om sjukdomshistorik såsom allergier, diabetes, njurskada etcetera. I två studier 

(Namasivayam, Kalra Torres & Small, 2006; Reddan, Laville & Garovic, 2009) framkom att 

riskfaktorer skulle utvärderas före injektion av kontrastmedel, innehållande detaljerad historia 

och vid behov fysisk undersökning samt laboratorietester. I en annan studie (Halpern et al., 

1996) framgick att en tidigare allergisk reaktion mot kontrastmedel var viktig information 

som måste framkomma och om det var första gången som en patient skulle få kontrast var det 

viktigt att kontrollera tidigare allergiska reaktioner samt dess allvarlighetsgrader. Elicker, 

Cypel och Weinreb (2006) menade på att majoriteten av röntgenpersonalen använde sig av 

den kliniska historiken.  

Vidare skriver Halpern et al. (1996) att andra potentiella riskfaktorer för en reaktion var äldre 

svaga personer, diabetes mellitus, njurinsufficiens, myelom, feokromocytom, astma, historik 

av allergi, tidigare allvarliga biverkningar eller reaktioner på kontrastmedel, allvarliga 

hjärtavvikelser, försvagningar samt oförmåga att kommunicera adekvat med en patient.  

 

Enligt Connor et al. (1997) borde patienter som befann sig i riskzonen och som hade en 

historik relaterat till riskfaktorer få kontrastmedel med låg osmolaritet eller premedicinering 

för att minska risken för biverkning. Även i en annan studie (Kvedariene, Martins, Rouanet & 

Demoly, 2006) framkom det förslag på farmakologisk förbehandling mot 

kontrastmedelsreaktioner. Enligt Tramèr, von Elm, Loubeyre och Hauser (2006) kunde 

personer som injicerade kontrastmedel känna sig tryggare vid premedicinering, vilket kunde 
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leda till att livräddande åtgärder försenades. Delaney, Carter och Fisher (2006) ansåg att 

premedicinering borde begränsas till högriskpatienterna.  

 

Två studier (Connor, Banerjee & Dawkins, 1997; Namasivayam et al., 2006) ansåg att man 

skulle sträva efter lägsta dos, koncentration, samt hålla nere antalet kontrastmedelsinjektioner 

för att få den önskade diagnostiskt kliniska informationen. Risken fick inte överväga nyttan 

med undersökningen. Hos patienter med ett antal specifika sjukdomar, till exempel dem som 

drabbats av tidigare svåra biverkningar, borde försiktighet åtas eller undersökning med 

kontrast undvikas. Röntgenpersonalen kunde då föreslå alternativa undersökningar.  

 

En studie (Tippins, Torres, Baumgartner & Baumgarten, 2000) visade på att patienter som 

tidigare haft nedsatt njurfunktion, samt de som led av njursvikt löpte större risk att drabbas av 

akut nefrotoxicitet. Vidare framkom det att identifiering av riskfaktorerna kunde upptäcka 

patienter med ett förhöjt kreatinin värde. Rutinmässig kontroll av serumkreatinin värdet före 

kontrastundersökning var därför en bra metod för att förutsäga nedsatt njurfunktion. Enligt 

Elicker et al. (2006) använde de flesta av röntgenpersonalen intravenös hydrering som åtgärd 

för att förebygga kontrastinducerad nefropati.  

Patienter med förhöjt serum kreatinin ansågs ligga i riskzonen för kontrastinducerad 

nefrotoxicitet. Vidare rekommenderades beräkning av glomerulär filtration (GFR) eftersom 

ett normalt serumkreatinin kunde maskera en störning av njurfunktionen (Namasivayam, 

2006; Reddan, 2009). 

Konen et al. (2000) menade på att risken för njurskada efter administrering av kontrastmedel 

var hög hos patienter med diabetes mellitus. Enligt Namasivayam et al. (2006) var metformin 

kontraindicerat med kontrastmedel på grund av risk för laktacidos. Därav borde metforminet 

sättas ut före en undersökning med kontrastmedel och återinsättas ca 48 timmar efter 

ingreppet om njurfunktionen var normal.  

 

Namasivayam et al. (2006) beskrev vidare att vätsketillförsel och användning av minsta 

möjliga dos kontrastmedel var en profylaktisk åtgärd för att förhindra kontrast inducerad 

nefrotoxicitet. Reddan et al. (2009) menade på att dialysbehandling var förebyggande mot 

nedsatt njurfunktion, även koksaltlösning var en bra strategi före och efter undersökning med 
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intravenöst kontrast. I en annan studie (Dussol, Morange, Loundoun, Auquier & Berland, 

2006) framkom att vätsketillförsel med koksaltlösning var lika effektivt oralt som intravenöst. 

 

Enligt Halpern, Hopper, Arredondo & Trautlein (1996) var det svårt att kunna förutsäga vilka 

patienter med allergier som hade ökad risk för negativa reaktioner på kontrastmedel. I en 

annan studie (Morcos, Thomsen & Webb, 2001) ansågs att ett annat märke av kontrastmedel 

borde användas då en tidigare reaktion uppstått. De menade även på att patienter som haft 

reaktion på kontrastmedel borde få förebyggande läkemedelsbehandling innan undersökning. 

I samma studie rekommenderades att högrisk patienter inte skulle genomgå en undersökning 

med kontrastmedel om det inte ansågs nödvändigt.  

 

Tre studier (Delaney et al., 2006; Jacobs et al., 1998; Namasivayam et al., 2006) visade på att 

patienter med anamnes av kontrastmedelsreaktioner fick kortikosteroider som 

premedicinering med eller utan antihistaminer. Detta reducerade reaktionshastigheten och 

skulle ges minst 6 timmar före och sedan även 2 timmar före administrering av 

konstrastmedel för att ge skyddande effekt. I en av dessa studier (Delaney et al., 2006) 

framkom att antihistaminer kunde ges i direkt anslutning till administrering av konstrastmedel 

för att förhindra reaktioner. I Morcos et al. (2001) studie nämndes att efedrin kunde användas 

som profylax för kontrastmedels reaktioner.  

 

Två studier (Bartlett & Bynevelt, 2003; Namasivayam et al., 2006) visade på att hjälpmedel 

vid andningssvårigheter som till exempel syrgas alltid skulle finnas omedelbart tillgängliga 

liksom intravenös vätsketillförsel, och lämpliga läkemedel. För att undvika extravasal 

kontrastmedelsinjicering kontrollerade röntgensjuksköterskan PVK: ns funktion. 

 

Sammanfattning 

De studier som identifierades beskrev att röntgensjuksköterskan arbete att förhindra en 

kontrastmedelsreaktion omfattades av tre viktiga områden, identifiera och minimera risker för 

kontrastreaktioner, värdera undersökningen samt profylaktiska åtgärder. 

 

Identifiera och minimera risker handlade om att försäkra sig om att patienten inte hade någon 

historik av allergisk reaktion samt att kontroller om det fanns några vitala tecken på reaktion 

som kunde indikera att en reaktion skulle inträffa.  
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Att värdera undersökningen handlade om att kunna bedöma nyttan med undersökningen 

gentemot eventuella risker. Här kommer man även in på de profylaktiska åtgärderna, där 

patienter i riskzonen samt med historik relaterat till riskfaktorer premedicinerades och en 

lägre dos kontrastmedel användes för att risken för biverkning skulle minskas. Att tillföra 

patienten rikligt med vätska var också viktigt. En annan profylaktisk åtgärd innebar att 

röntgensjuksköterskan skulle kontrollera serumkreatinin (S-Krea) värdet samt beräkning av 

glomerulär filtration (GFR) före undersökning. Läkemedlet metformin skulle utsättas före en 

undersökning med kontrastmedel och kunde återinsättas ca 48 timmar efter ingreppet om 

njurfunktionen var normal. Förutom detta var det även viktigt att röntgensjuksköterskan 

kontrollerade pvk:ns funktion före kontrastmedelsinjektion.   

 

 

Vilken omvårdnad ges om en reaktion uppstår? 

Tre studier (Bartlett & Bynevelt, 2003; Gaca et al., 2007; Juchem & Dall'Agnol, 2007) visade 

på att hantering av akuta eller livshotande situationer bestod av igenkännande och respons. De 

som administrerade kontrastmedel skulle kunna agera snabbt och lämpligt om reaktion 

uppstod och därför spelade personalen en viktig roll i förebyggandet, upptäckten och 

behandlingen av reaktioner. I två av studierna (Bartlett & Bynevelt, 2003; Connor et al., 

1997) ansågs det vara väldigt viktigt att observera patienter som fått intravenöst 

kontrastmedel för att tidigt kunna upptäcka en reaktion, snabbt kunna känna igen biverkningar 

och kunna inleda behandling med begränsad mängd läkemedel.  

Enligt Gaca et al. (2007) måste vården komma igång inom de första 3-5 minuterna i 

nödsituationer för att inte andra tillstånd skulle uppstå som till exempel andningsstillestånd.  

 

I två av studierna (Hesley & Hartman, 2008; Wang et al., 2008) framkom att olika 

behandlingar vid reaktioner kunde vara administrering av vätska, högläge av patientens 

ben, vanlig koksaltlösning intravenös samt oral uppvätskning. Patientens vikt och ett 

behandlingskort med läkemedel som användes vid reaktion och rätt dos var ett 

hjälpmedel för snabb behandling av reaktioner.  

Enligt Wang et al. (2008) behandlades hudutslag främst av kortikosteroider. Även andra mer 

oroande tecken behandlades med kortikosteroider och administrerades oftast intravenöst men 

ibland även oralt. Hudutslag behandlades även med antihistamin som kunde ges både oralt 
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och intravenöst. En studie (Kvedariene et al., 2006) visade på att hudtester borde utföras efter 

att en överkänslighetsreaktion mot kontrastmedel skett. 

 

Gaca et al. (2007) menade att behandling av anafylaxi grundade sig på hantering av patientens 

tecken och symtom, men den bakomliggande orsaken kontrollerades sällan.  

Två studier (Bartlett & Bynevelt, 2003; Wang et al., 2008) visade på att adrenalin användes 

för behandling av reaktioner bestående av utslag, larynx ödem, andnöd, halvt medvetslösenhet 

samt bronkospasm och var det viktigaste läkemedlet för behandling av anafylaktiska/ 

anafylaktoida reaktioner. Läkemedlet gavs oftast intravenöst, men ibland subkutant och det 

fungerade bäst om det gavs i början av reaktionen. Kunskapen om adrenalin dos var 

grundläggande för behandling av en kontrast reaktion.  

Enligt Gaca et al., 2007) ansågs de viktigaste åtgärderna vara att ringa efter akut personal, ge 

patienten syrgas via mask samt adrenalin i lämplig dos och på lämpligt administreringssätt.  

Två studier (Hesley & Hartman, 2008; Wang, Cohan, Ellis, Adusumilli & Dunnick, 2007) 

visade på att extravasala incidenter ofta handlade om små mängder. Då behandling krävdes 

rekommenderades högläge av extremiteter ovanför hjärtat samt varma eller kalla 

förpackningar på utsatt område varannan timme upp till 12 timmar om det behövdes. Vissa 

behandlades med både högläge och isförpackningar eller kalla kompresser medan vissa enbart 

behandlades med ett av alternativen. Det var viktigt att området övervakades ifall känslan 

förändrades, perfusion, sår, blåsor, ökad rodnad, svullnad eller smärta uppkom. Principerna 

var dock att använda is istället för värme, men följdes inte av alla. Måttliga och svåra skador 

uppstod sällan även när det gällde stora mängder kontrastmedel men vid händelse 

rekommenderades samråd med plastikkirurg.  

 

När en mild reaktion inträffade menade Namasivayam et al. (2006) att den intravenösa 

infarten skulle behållas och patienten borde observeras till full återhämtning. Wang et al. 

(2008) ansåg att behandlingseffekten och resultatet skulle utvärderas genom uppföljning av 

patientens elektroniska journaler. All uppföljningsinformation i patientens journal 

dokumenterades då reaktionen behandlats med Adrenalin.  



16 
 

Enligt Hosoya et al. (2000) samt Trcka, Schmidt, Seitz, Bröcker, Gross och Trautmann (2008) 

skulle patienter som haft en hudreaktion efter kontrastmedels administrering konsultera 

hudläkare eller genomgå olika hudtester för att konstatera allergi.  

I en studie (Hesley & Hartman, 2008) framkom att dokumentation alltid skulle ske i 

patientens medicinska journaler och läkare skulle meddelas vid kontrastreaktioner, 

extravasala situationer och behandlingar. Läkarna kunde då välja någon annan undersökning 

eller planera för premedicinering före kontrast undersökning. Muntlig och skriftlig 

information om fördröjda reaktioner var bra att ge till patienten innehållande telefonnummer 

där patienten kunde kontakta röntgenavdelningen om problem eller funderingar uppstod.  

Connor et al. (1997) ansåg att patienten kunde lämnas utan tillsyn under 10 min efter 

injektion, men enligt Namasivayam et al. (2006) skulle patienten aldrig lämnas ensam. Nästan 

alla allvarliga och livshotande reaktioner uppstod inom 20 minuter efter 

kontrastadministrering. I Morcos et al. (2001) studie framkom att patienter utan riskfaktorer 

iakttogs i upp till 15 min och patienter med riskfaktorer iakttogs i upp till 60 min efter 

administrering av kontrastmedel.  

Sammanfattning  

De studier som identifierades beskrev att omvårdnad vid en kontrastmedelsreaktion 

omfattades av fyra viktiga områden; kunskap, observation, agerande och dokumentation.  

Observation var viktigt för att röntgensjuksköterskan tidigt skulle kunna upptäcka en reaktion, 

snabbt kunna känna igen biverkningar och kunna inleda behandling med begränsad mängd 

läkemedel. Kunskap handlade om att röntgensjuksköterskan var insatt i att det var olika 

behandlingar som användes vid olika typer av reaktioner. Patientens tecken och symtom var 

avgörande vid valet av behandling när en reaktion uppstod. Agerande innebar att 

röntgensjuksköterskan hade patientens vikt, gått igenom de läkemedel som eventuellt kunde 

komma till användning vid en reaktion, beräknat rätt dosering färdigt för de olika läkemedlen 

för att så snabbt som möjligt sedan kunna komma igång med behandling om en reaktion 

uppstod. De viktigaste åtgärderna ansågs vara att ringa efter akut personal, ge patienten syrgas 

via mask samt adrenalin i lämplig dos och på lämpligt administreringssätt. Det var även 

viktigt att röntgensjuksköterskan bibehöll Pvk:n vid en reaktion samt att patienten 

observerades tills denne återhämtat sig, patienten skulle aldrig lämnas ensam. Dokumentation 

var viktigt för att i patientens journal sedan kunna följa upp historiken vid olika 
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undersökningar och deras utgång. Vid en tidigare reaktion som framkom i journalen, kunde då 

annan typ av undersökning övervägas.  
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DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva röntgensjuksköterskors erfarenheter av att 

ge omvårdnad till patienter som genomgår röntgenundersökning med intravenöst 

kontrastmedel.  Studien resulterade i tre kategorier: Vilken omvårdnad ges vid 

förberedelserna av en undersökning med kontrast och vad bör röntgensjuksköterskan tänka 

på? Vad kan röntgensjuksköterskor göra för att förhindra att en kontrastmedelsreaktion 

uppstår? Vilken omvårdnad ges om en reaktion uppstår? 

 

Riktlinjerna från American College of Radiology: ACR Manual on Contrast Media, version 6 

(2008), grundade sig på en omfattande litteraturstudie där många utav de artiklar som ingått i 

analysen deltagit i framtagandet av de olika riktlinjerna. Därför valdes det att diskutera 

resultatet utifrån riktlinjerna i denna manual. Dessa riktlinjer i manualen garanterar inte en 

korrekt diagnos eller ett framgångsrikt resultat. Allt som kan förväntas är att utövaren 

kommer att följa ett rimligt tillvägagångssätt som bygger på nuvarande kunskap, tillgängliga 

resurser, och patientens behov att tillhandahålla effektiv och säker sjukvård. Syftet med 

riktlinjerna är att hjälpa röntgenpersonal som administrerar intravenöst kontrastmedel att 

använda dessa medel på lämpligt och korrekt sätt, så att bild undersökningar blir optimerade 

och riskerna för patienten minimeras.  

 

Kihlgren, Johansson, Engström och Ekman (2000) menar att medicinsk behandling och 

omvårdnad är beroende av varandra då omvårdnaden ibland kan utgöra ett stöd i den 

medicinska behandlingen. Genom att informera patienten kan oro och ängslan minska och 

toleransen för smärta öka. Att sjuksköterskan respekterar patientens sårbarhet, visar empati 

och sympati samt utgör ett stöd för patienten är en viktig förutsättning för att en god 

omvårdnad ska uppnås.  

 

I kategorin Vilken omvårdnad ges vid förberedelserna av en undersökning med kontrast  och 

vad bör röntgensjuksköterskan tänka på? fann vi att röntgenpersonalen ska inhämta 

informerat samtycke från patienten. Att diskutera fördelar och nackdelar, risker och eventuella 

biverkningar, förklara andra alternativ, svara på patientens eventuella frågor och få 

patienternas tillstånd för att använda intravenöst kontrastmedel ansågs viktigt. Informerat 

samtycke ansågs tillgodose patientens autonomitet, rättsliga skydd samt en god vård. 

Resultatet visade även på att patienterna ville få information om de riskfaktorer och 
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biverkningar som kontrastmedelsundersökning kunde medföra. Förutom detta fann vi även att 

en historisk bakgrund om patienten bör erhållas som fokuserar på faktorer som kan tyda på 

antingen en kontraindikation mot kontrastmedel eller en ökad risk för att en reaktion ska 

uppstå.  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anser att patienten har rätt till information om sitt 

tillstånd samt förslag på alternativ behandling. Så långt somt det är möjligt skall vården och 

behandlingen utformas samt genomföras i samråd med patienten. I den yrkesetiska koden för 

röntgensjuksköterskor (2008) framkom att det var röntgensjuksköterskans ansvar att ge 

information i samband med undersökningar och behandlingar samt stödja vårdtagaren inför 

fortsatta vårdhändelser. Bemötande, information och undervisning beskrevs av ICN (2005) 

som en del av sjuksköterskans ansvarsområde. Att respektfullt, lyhört och empatiskt kunna 

kommunicera med patient, närstående, personal samt andra anses därför vara en viktig del för 

sjuksköterskan, det var även av vikt att patienten förstod informationen. Enligt den etiska 

koden skulle sjuksköterskor kunna uppnå ett informerat samtycke samt låta patienten välja 

eller vägra behandling genom att ge tillräcklig information till patienten. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) hade patienten rätt till information inför undersökningar. En 

god vård innebar att sjuksköterskan respekterade patientens självbestämmande, integritet och 

främjade god kontakt till patienten. Patienten skulle ha möjlighet att kunna medverka i vården 

och behandlingen så långt som det var möjligt.  

Enligt ACR (2008) var det känslomässiga tillståndet hos patienten en allmän faktor som 

förtjänade uppmärksamhet. Allvarliga biverkningar av kontrastmedel eller förfaranden kunde 

mildras åtminstone delvis genom att minska ångesten. Det var därför bra att avgöra om en 

patient var särskilt orolig och ta sig tid till att lugna patienten före kontrast injektionen. Att 

informera patienterna om riskerna visade sig ha en avgörande betydelse för utgången av 

undersökningen. Enligt Hopper et al. (1994) ville majoriteten av patienterna få information 

om intravenöst kontrastmedel. Enligt Widäng och Fridlund (2003) var det viktigt att varje 

patient sågs som unik. Genom kontroll över sin situation samt medverkan om beslut över sin 

utgång upplevde de att deras värdighet och integritet respekterades och patienterna kände 

välbefinnande. När de blev bekräftade, förstådda och fick sina behov tillgodosedda menade 

Widäng, Fridlund och Mårtensson (2008) att patienterna upplevde att de fick sin värdighet 

respekterad. Tillräcklig information om behandlingar och undersökningar ansåg Matiti och 
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Trorey (2004) respekterade värdigheten då hälso- och sjukvårdspersonalen gav patienterna 

möjlighet att känna kontroll över sin situation.  

 

I vårt resultat framkom även förslag på lämpliga behandlingar då kontrastmedelsrektion 

uppstått samt att riktlinjer borde finnas tillgängliga. Det var även viktigt att personalen hade 

grundutbildning i HLR samt att extra personal kunde tillkallas.  

Regelbundna utbildningar visade sig vara avgörande för en optimal behandling av 

kontrastmedels rektioner.   

ACR (2008) beskrev att utrustning och expertis skulle finnas redo innan undersökningen. 

Allvarliga reaktioner ansågs vara sällsynta, men att reagera på och behandla dem krävde 

planering och kunde inte överlåtas till den tidpunkt då de inträffar.  Vidare menade de även att 

man skulle vara medveten om särskilda risker, patientens status, möjliga reaktioner och det 

bästa svaret på dem, och var och hur man får hjälp.  

 

I kategorin Vad kan röntgensjuksköterskor göra för att förhindra att en 

kontrastmedelsreaktion uppstår? fann vi att riskerna med undersökningen inte fick överväga 

nyttan. Försiktighet skulle vidtas hos patienter med specifika sjukdomar och alternativa 

undersökningar skulle föreslås. Enligt den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor skulle 

röntgensjuksköterskan respektera och skydda individens integritet och värdighet samt lindra 

obehag och smärta vid undersökningar och behandlingar.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) menar att alla har rätt till en likvärdig vård för att 

en god hälsa och vård skall kunna uppnås. Vidare framkom att patientens integritet och 

självbestämmande skall respekteras. Enligt Socialstyrelsen allmänna råd (SOSFS 1993:17) 

ska omvårdnaden som hälso- och sjukvården ger kunna skapa en hälsobefrämjande miljö samt 

utgöra stöd och hjälp till patienter. Att stötta, informera samt ge råd är en del av 

sjuksköterskans uppgifter.   

Travelbee (1971) menar att omvårdnaden ska koncentreras på upplevelser och erfarenheter 

från patienten. För att sjuksköterskan ska kunna utveckla förhållandet till patienten är empati 

och sympati en förutsättning. Detta kan sjuksköterskan göra genom att exempelvis förstå 

patientens oro samt genom att kunna dela oron och utgöra ett känslomässigt stöd för 

patienten. Travelbees teorin utgår från att varje patient är unik och behandling skall ske 

utifrån patientens upplevelse av situationen med både respekt och engagemang. 
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Sjuksköterskan väsentligaste hjälpmedel är kommunikation och relation, utan dessa kan inte 

sjuksköterskan veta hur patienten upplever sin situation.   

 

I ACR (2008) samt Gonzalez 2004) beskrevs att en historik av en tidigare allergiliknande 

reaktion på kontrastmedel var associerad med en ökad risk för att patienten skulle drabbas av 

ytterligare en reaktion. Hos patienter med diabetes fanns en ökad risk för en allergisk 

reaktion. Bui, Horner, Herts och Einstein (2007) samt Morcos (2005) menade på att fokuset 

borde läggas på patienter med signifikanta allergier, till exempel en tidigare större 

anafylaktisk reaktion. Även historik av astma kunde tyda på en ökad sannolikhet för en 

kontrast reaktion. 

Enligt ACR (2008) ansågs den primära indikationen för premedicinering vara som 

förbehandling av "risk patienter" som krävde kontrastmedel. I detta sammanhang betydde 

"risk patienter", de som löpte större risk för att drabbas av en akut allergiliknande reaktion. 

Bui et al (2007) och Gonzalez (2004) visade att steroiderna reducerade biverkningarna, men 

minskade inte incidensen av allvarliga biverkningar. Bui et al. (2007) och ACR (2008) 

menade på att steroider borde ges minst 6 timmar före injektion av kontrastmedel oavsett hur 

steroiden administrerades.   

ACR (2008) och Gonzalez (2004) menade på att patienter med njursvikt var en särskild 

riskgrupp. Frågorna man ställde till patienten innan en undersökning med kontrastmedel 

skulle besvara om patienten hade historik av nedsatt njurfunktion eller om patienten tog 

medicinering med nefrotoxiska läkemedel.  

I vår studie fann vi att kontrast inducerad nefropati (CIN) definierades som en absolut ökning 

av serumkreatinin. Bui et al (2007) menade på att en mätning av serumkreatinin skulle göras 

på samtliga patienter med risk för njursvikt. Enligt det som framkom i ACR (2008) var en 

direkt mätning av GFR mest korrekt för att definiera njurfunktionen före och efter 

administrering av kontrastmedel. Ett alternativ var att använda en formel för att beräkna 

kreatininclearance, baserat på ålder, kön, kroppsvikt och serumkreatinin.  

Enligt ACR (2008) och Gonzalez (2004) var det även viktigt att se till att alla dessa patienter 

var väl hydrerade före, under och efter kontrast studien. Hos patienter med nedsatt 

njurfunktion, borde mängden kontrastmedel begränsas om det fastställdes att en annan 

alternativ undersökning (utan kontrastmedel) inte kunde lämna nödvändig diagnostisk 

information.   
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ACR (2008) och Gonzalez (2004) ansåg att hydration borde vara tillräcklig hos alla patienter 

och var särskilt viktigt hos patienter med njursvikt eller i andra (t ex nyfödda, äldre och svaga 

individer) som skulle äventyras av uttorkning.   

Enligt ACR (2008), Bui et al. (2007) och Gonzalez (2004) skulle läkemedlet hos 

metforminbehandlade patienter sättas ut innan undersökning med kontrastmedel, och efter 48 

timmar efter undersökningen skulle kreatininvärdet kontrolleras före patienten fick återuppta 

metforminet igen.  

I kategorin Vilken omvårdnad ges om en reaktion uppstår? fann vi att igenkännande och 

respons av en kontrastmedelsreaktion kunde underlätta vid hanteringen av akuta och 

livshotande situationer. Ett snabbt och lämpligt agerande var avgörande från 

röntgenpersonalen sida vid administreringen av kontrastmedel.  

ACR (2008) ansåg att det var mycket viktigt att all personal som administrerade 

kontrastmedel var beredd och kände igen de olika biverkningarna som kunde förekomma. 

Regelbunden övervakning av patient samt snabb inledning av lämpliga åtgärder var 

avgörande. Åtgärderna kunde variera, därför var kunskap om de olika negativa effekterna av 

kontrastmedel viktig, eftersom den kom att styra valet av behandling. Enligt Eriksson och 

Nilsson (2008) skapas trovärdighet då sjuksköterskan visar medvetenhet om patienten och 

dennes situation samt bakgrund, eftersom patienten ofta förutsätter detta. Enligt Bui et al 

(2007) samt Morcos (2005) uppstod de flesta kontrastmedelsreaktionerna inom de första 20 

minuterna efter en injektion. Därför ansåg de att det var viktigt att röntgenpersonalen 

observerade patienterna en stund efter undersökningen.  

I ACR (2008) framkom det att intravenösa injektioner kunde ge värme och obehag men sällan 

orsaka smärta om inte extravasering skedde. Intraarteriell injektion i perifera blodkärl i armar, 

ben eller huvud kunde vara ganska smärtsamma, särskilt med kontrast med hög osmolalitet. 

För sådana injektioner gavs i allmänhet kontrastmedel med låg osmolalitet eller iso-

osmolalitet. Cohan, Ellis och Garner (1996) menade på att extravasering av kontrastmedel 

ökade i samband med ökningen av injektionshastigheten. Därmed hade även större mängder 

av kontrastmedel varit involverade, tillskillnad från förr då det mestadels handlade om mindre 

injektioner för hand. Vidare skrev de att både varma och kalla temperaturer rekommenderades 

för behandling av skador vid extravasala injektioner. Här skiljde sig fynden något i jämförelse 

med vårt resultat där de flesta studier ansåg att man i första hand borde använda sig av ispåse 

för att kyla det skadade området.  
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 I resultatet framkom att PVK:n skulle behållas samt hur viktigt det var med dokumentation 

av patientens medicinska journal efter en röntgenundersökning. Om reaktion förekommit 

skulle patientens läkare meddelas.  

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården (SOSFS2008:14) menade att skulle finnas speciella rutiner vid dokumentering för 

att säkerställa patientuppgifterna i journalen. Patientjournalen skulle bland annat innehålla 

uppgifter om aktuellt hälsotillstånd och medicinska bedömningar, ordinationer av t.ex. 

läkemedel och olika behandlingar samt uppgifter om överkänslighet för läkemedel.  

Rutinerna skulle säkerställa att patientjournalen innehöll en varning om eventuell 

överkänslighet som kunde innebära en allvarlig risk för patientens liv eller hälsa.   

Metoddiskussion 

Vi har använt oss av en systematisk litteraturöversikt. Det fanns väldigt få studier som 

handlade om just omvårdnaden inom röntgenundersökningar med kontrastmedel. Det har 

därför varit väldigt svårt att hitta vetenskapliga studier som passat studiens syfte, och som 

dessutom haft hög kvalitet.  

Pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet samt bekräftbarhet var enligt Holloway och Wheeler 

(2002) det som bedömde tillförlitligheten på en studie. Den viktigaste delen i en studie enligt 

dem var dock trovärdigheten.  

Genom noggrann beskrivning av samtliga steg i processen har trovärdigheten på arbetet ökat 

(Holloway & Wheeler, 2002). Frågeställningen var tydlig enligt Stoltz et al. (2004) 

rekommendationer. Trovärdigheten hade höjts om enbart, eller till mesta dels artiklar med hög 

kvalitet använts. På grund av att det fanns få studier inom området valdes, förutom artiklar 

med hög kvalitet, ganska många artiklar som hade en kvalitetsnivå som låg på medel. Två 

artiklar med låg kvalitet valdes då de innehöll relevant information, artiklarna saknade dock 

metodbeskrivning men verkade vara grundade på en studie. Något som ytterligare kan ha 

påverkat trovärdigheten var vid granskningen av artiklarna då ingen av oss hade speciellt 

mycket erfarenhet inom forskningsområdet. Utgångspunkten har därför varit Willman, Stoltz 

och Bahtsevanis granskningsprotokoll vid kvalitetsgranskningen av artiklarna. Studiens 

trovärdighet ökade då artiklarna granskades av två författare oberoende av varandra 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  
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Urvalet i studien var på 27 artiklar och i vissa fall visade enbart en studie på en viss del av 

resultat som hittades, vilket medförde en svaghet i analysmaterialet. Om arbetet gjorts under 

en längre tidsperiod hade säkert fler artiklar med studier som visade på samma sak funnits, 

därmed hade även resultatet stärkts. En annan svaghet med studien var att samma författare 

förekom i flera artiklar vilket enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) ökade risken för 

bias.   

Enligt Polit och Beck (2008) samt Holloway och Wheeler (2002) skulle författarna hålla sig 

objektiva och neutrala till det resultat som framkommit för att studien skulle få en ökad 

trovärdighet. Förutom detta ansågs även att metoden och analysen beskrevs på ett sådant sätt 

att en oberoende individ skulle kunna återskapa studien, vilket ökade pålitligheten. Något som 

stärkte studiens bekräftbarhet var att resultatet och syftet inte baserades på författarnas 

tolkningar, det framtagna resultatet kan hittas i ursprungskällorna.  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket innebär att översättning från engelska till 

svenska kan ha brustit på grund av svårigheter att förstå vissa ord och facktermer, detta kan ha 

medfört att feltolkningar gjorts. Det har ibland varit svårt att hitta korrekta översättningar för 

vissa av de facktermer som använts i artiklarna.  

Studiens överförbarhet stärks då resultatet kan komma till användning för röntgenpersonal 

både nationellt samt internationellt. Även andra vårdgrupper kan ta del av resultatet vid 

exempelvis förberedelsen av en patient inför kontrastmedelsundersökning.  

Slutsats 

Vår studie ger en översikt över vilka förberedelser som röntgensjuksköterskan borde ha 

kunskap om inför kontrastmedelsundersökningar vilket resulterar i en bättre omvårdnad till 

patienten. En säker och trygg röntgensjuksköterska är viktigt för att kunna inge trygghet till 

patienten och få arbetet att flyta på smidigare.  Det är även viktigt att röntgensjuksköterskan 

ger mer tid till patienten för att bland annat informera, stilla eventuell oro och ångest hos 

patienten etcetera. Kontrastmedelsreaktioner är inte vanligt förekommande och resultatet från 

vår studie kan därför utgöra ett stöd för röntgensjuksköterskan vad gäller de olika 

omvårdnadsåtgärder som kan utföras före, under samt efter en kontrastmedelsundersökning. 

Att röntgensjuksköterskor tar del av denna studie skulle medföra att förberedande åtgärder 

skulle göras på respektive röntgenavdelning. Det skulle även bidra till ett snabbt och lämpligt 

agerande vilket är avgörande vid administreringen av kontrastmedel, speciellt vid akuta 
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livshotande situationer. Resultatet av denna studie kan användas som mall vid utformning av 

handlingsplan vid förberedelser inför undersökning med kontrastmedel, för förebyggande av 

kontrastmedelsreaktioner samt om en allvarlig reaktion inträffar.  

Fler studier behöver göras inom detta område för att belysa omvårdnaden kring 

röntgenundersökningar med kontrastmedel. Eftersom det fanns få vetenskapliga studier inom 

detta ämne skulle det vara intressant att göra en kvalitativ eller kvantitativ studie inom 

området. Exempelvis skulle det vara intressant att jämföra olika märken på kontrastmedel och 

deras patientpåverkan, är det någon skillnad? 

Något annat som skulle behövas är att undersöka hur patienterna upplever bemötandet, 

informationen och undersökningen före, under samt efter. De studier som finns i dagsläget är 

väldigt gamla och det skulle vara intressant att se om det skett någon förändring, med tanke på 

att utbildningarna till sjuksköterska samt röntgensjuksköterska förändrats markant under dessa 

år.  

 



26 
 

REFERENSER 

Artiklar märkta med asterisk (*) ingår i analysen 

Anderson, S. M. (2006). Contrast Studies. Radiologic Technology, 78(1), 29-41.  

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund. Studentlitteratur.  

* Bartlett, M.J. & Bynevelt, M. (2003). Acute contrast reaction management by radiologists: 

A local audit study. Australasian Radiology, 47(4), 363-367. 

Bettmann, M.A. (2004). Frequently asked questions: iodinated contrast agents. 

RadioGraphics, 24, 3-10. 

Bui, K., Horner, J. D., Herts, B. R. & Einstein, D. M. (2007). Intravenous iodinated contrast 

agents: Risks and problematic situations. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 74(5), 361-

367. 

 

Cohan, R. H., Ellis, J. H. & Garner, W. L. (1996). Extravasation of radiographic contrast 

material: Recognition, prevention and treatment. Radiology, 200(3), 593-604. 

 

* Connor, S. E. J., Banerjee, A.K., & Dawkins, D.M. (1997). Intravenous contrast media: are 

they being administered safely in radiology departments? The British Journal of 

Radiology, 70, 1104-1108.  

 

* Debray, M. P., Messin, B., Bonneville, F., Laissy, J.P., Cinqualbre, A. & Schouman- Clae, 

(1999). Informed consent and iodinated contrast material. Journal de Radiologie, 80(5), 437-

442.  

 

* Delaney, A., Carter, A. & Fisher, M. (2006). The prevention of anaphylactoid reactions to 

iodinated radiological contrast media: a systematic review. BMC Medical Imaging, 6(2), 1-7. 

* Dussol, B., Morange, S., Loundoun, A., Auquier, P. & Berland, Y. (2006). A randomized 

trial of saline hydration to prevent contrast nephropathy in chronic renal failure patients. 

Nephrology Dialysis Transplantation, 21(8), 2120-2126. 

* Elicker, B.M., Cypel, Y.S., & Weinreb, J.C. (2006). IV Contrast Administration for CT: 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/117971648/home


27 
 

A Survey of Practices for the Screening and Prevention of Contrast Nephropathy. American 

Journal of Roentgenology, 186, 1651-1658. 

Eriksson, I., & Nilsson, K. (2008). Preconditions needed for establishing a trusting 

relationship during health counselling: An interview study. Journal of clinical Nursing 17, 

2352-2359. 

* Gaca, A. M., Frush, D.P., Hohenhaus, S.M., Luo, X., Ancarana, A., Pickles, A. & Frush, 

K.S. (2007). Enhancing Pediatric Safety: Using Simulation to Assess Radiology Resident 

Preparedness for Anaphylaxis from Intravenous Contrast Media. Radiology, 245(1), 236-244. 

Gonzalez, F. (2004). How will your patient respond to contrast media? Nursing, 34(1), 321-

323. 

Goodhart, J. & Page, J. (2007). Radiology Nursing. Orthopaedic Nursing, 26, 36-39. 

Granheim, U. H. & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures, and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. 

* Halpern, J. D., Hopper, K. D., Arredondo, M. G. & Trautlein. J. J. (1996). Patient Allergies: 

Role in Selective Use of Nonionic Contrast Material. Radiology, 199, 359-362. 

* Hesley, G. & Hartman, R. (2008). Review of common and uncommon contrast media 

reactions. Applied Radiology, 37(4), 20-24. 

Holloway, L. & Wheeler, S. (2002). Qualitative Research in Nursing. (2nd ed.) 

Oxford/London: Blackwell Science Ltd.  

* Hopper, K. D. & Tyler, H. N. (1989). Informed Consent for Intravascular Administration of 

Contrast Material: How Much Is Enough? Radiology, 171, 509-514. 

Hopper, K., Zajdel, M., Hulse, S. F., Yoanidis, N. R., TenHave, T. R., Labuski, M. R., Houts, 

P. S., Brensinger, C. M. & Hartman, D. S. (1994). Interactive method of informing patients of 

the risks of intravenous contrast media. Radiology, 192(1), 67-71. 

* Hopper, K. D., Houts, P.S., TenHave, T. R. & Matthews, Y. L. (1994). The Effect of 

Informed Consent on the Level of Anxiety in Patients Given IV Contrast Material. American 

Journal of Roentgenology, 162, 531-535. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_7458/


28 
 

* Hosoya, T., Yamaguchi, K., Akutsu, T., Mitsuhashi, Y., Kondo, S., Sugai, Y. & Adachi, M. 

(2000). Delayed Adverse Reactions to Iodinated Contrast Media and Their Risk Factors. 

Radiation Medicine, 18(1), 39-45.  

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. (2005). Hämtad januari, 5, 2010 från 

http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Etik/ICNs-etiska-kod/ 

* Jacobs, J. E., Bernard, B. A. & Langlotz, C. (1998). Contrast Media Reactions and 

Extravasation: Relationship to Intravenous Injection Rates. Radiology 209(2), 411-416. 

* Juchem, B.C. & Dall'Agnol, C.M. (2007). Immediate adverse reactions to 

intravenous iodinated contrast media in computed tomography. Rev Latino-am 

Enfermagem, 15(1), 78-83. 

Kihlgren, M., Johansson, G., Engström, B. & Ekman, S-L. (2000). Sjuksköterskan, ledande 

och ledare inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.  

* Konen, E., Konen, O., Katz, M., Levy, Y., Rozenman, J. & Hertz, M. (2002). Are referring 

clinicians aware of patients at risk from intravenous injection of iodinated contrast media? 

Clinical Radiology, 57(2), 132-135. 

* Kvedariene, V., Martins, P. & Demoly, P. (2006). Diagnosis of iodinated contrast media 

hypersensitivity: results of a 6-year period. Clinical & Experimental Allergy, 36(8), 1072-

1077. 

* Lambe, H. A., Hopper, K. D. & Matthews, Y. L. (1992). Use of lnformed Consent for Ionic 

and Nonionic Contrast Media. Radiology, 184, 145-148. 

* Lerner, C., Gaca, A. M., Frush, D. P., Hohenhaus, S., Ancarana, A., Seelinger, T. A. & 

Frush, K. (2009). Enhancing pediatric safety: assessing and improving resident competency in 

life-threatening events with a computer-based interactive resuscitation tool. Pediatric 

Radiology, 39(7), 703-709. 

Lown, B. A., Sasson, J.P., & Hinrichs, P. (2008). Patients and partners in radiology education: 

An innovative approach to teaching and assessing patient- centered communication. Acad 

Radiology, 15, 425-432. 

http://www.swenurse.se/Publikationer--Remisser/Publikationer/Etik/ICNs-etiska-kod/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/117999818/home
http://www.springerlink.com/content/100483/?p=53f0636a6bbe42d282d5edbbc5b2e734&pi=0
http://www.springerlink.com/content/100483/?p=53f0636a6bbe42d282d5edbbc5b2e734&pi=0


29 
 

Maddox, T.G. (2002). Adverse reactions to contrast material: recognition, prevention, and 

Treatment. American Family Physician, 66, 1229-1234. 

Matiti, M.R., & Trorey, G. (2004). Perceptual adjustment levels: patients’ perception of their  

dignity in the hospital setting. [Electronic version]. International Journal of Nursing 

Studies, 41, 735-744. 

* Morcos, S. K., Thomsen, H. S. & Webb, J. A. W. (2001). Prevention of generalized 

reactions to contrast media: a consensus report and guidelines. European Radiology, 11(9), 

1720-1728. 

Morcos, S. K. (2005) Acute serious and fatal reactions to contrast media: our current 

understanding. British Journal of Radiology, 78(932), 686-693 

Mortelé, J.K., Oliva, M-R., Ondategui, S., Ros, P.R., & Silverman, S.G. (2005). Universal use 

of nonionic iodinated contrast medium CT: Evaluation of safety in a large urban teaching 

hospital. American roentgen ray society, 185, 31-34. 

 

* Namasivayam, S., Kalra, M. K., Torres, W. E. & Small, W. C. (2006). Adverse Reactions to 

Intravenous Iodinated Contrast Media: An Update. Current Problems in Diagnostic 

Radiology, 35(4), 164-169.  

 

Nygren, E. (1994). Moderna tider: teknikutveckling inom medicinsk service: effekter på 

yrkesroll och kompetensutveckling för laboratorieassistenter och röntgensjuksköterskor. 

Stockholm: Vårdförbundet. 

 

Polit, D. F., & Beck, C.T. (2004). Nursing research. Principles and methods. Philadelphia, 

New York, Baltimore: Lippincott.  

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2008). Nursing research. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins. 

* Reddan, D., Laville, M. & Garovic, V. D. (2009). Contrast- induced nephropathy and its 

prevention: what do we really know from evidence-based findings? Journal of Nephrology, 

22(3), 333-351. 

Reynolds, A. (2009). Patient- centered care. Radiologic Technology, 81(2), 133-147. 

http://www.springerlink.com/content/100472/?p=03f2049f034245918653a6a91a84c79c&pi=0


30 
 

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. 

Singh, J. & Daftary, A. (2008). Iodinated contrast media and their adverse reactions. J Nucl 

Medical Technology, 36, 69-74. 

SOSFS 1993:17. Allmänna råd. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Stoltz, P., Udén, G., & Willman, A. (2004). Support for family cares who care for an elderly 

person at home- a systematic literature review. Nordic College of Caring Science, 18, 111-

119. 

* Tippins, R. B., Torres, W.E., Baumgartner, B.R. & Baumgarten, D.A. (2000). Are 

Screening Serum Creatinine Levels Necessary prior to Outpatient CT Examinations? 

Radiology, 216(2), 481-484. 

* Tramèr, M.R., von Elm, E., Loubeyre, P. & Hauser, C. (2006). Pharmacological prevention 

of serious anaphylactic reactions due to iodinated contrast media: systematic review. BMJ, 

333(7570), 1-6. 

Travelbee, J (1971). Interpersonal Aspects of Nursing. 2nd ed. Philadelphia: F.A.Davis.  

* Trcka, J., Schmidt, C., Seitz, C.S., Bröcker, E-B., Gross, G.E. & Trautmann, A. (2007). 

Anaphylaxis to Iodinated Contrast Material: Nonallergic Hypersensitivity or IgE-Mediated 

Allergy? American Journal of Roentgenology, 190, 666-670. 

* Wang, C.L., Cohan, R.H., Ellis, J.H., Adusumilli, S. & Dunnick, N.R. (2007). Frequency, 

Management, and Outcome of Extravasation of Nonionic Iodinated Contrast Medium in 

69 657 Intravenous Injections. Radiology, 243(1), 80-87. 

* Wang, C.L., Cohan, R.H., Ellis, J.H., Caoili, E.M., Wang, G. & Francis, I.R. (2008). 

Frequency, Outcome, and Appropriateness of Treatment of Nonionic Iodinated Contrast 

Media Reactions. American Journal of Roentgenology, 191(2), 409-415. 

 

Webb, J. A., Stacul, F., Thomsen, H. S., & Morcos, S. K. (2003). Late adverse reactions to 

intravascular iodinated contrast media. Eur Radiology, 13, 181-184. 

Widäng, I., & Fridlund, B. (2003). Self-respect, dignity and confidence: conceptions of 

integrity among male patients. [Electronic version]. Journal of Advanced Nursing, 42(1), 

47-56. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Radiology.');


31 
 

Widäng, I., Fridlund, B., & Mårtensson, J. (2008). Women patients’ conceptions of integrity 

within health care: a phenomenographic study. [Electronic version]. Journal of Advanced 

Nursing, 61, 540-548. 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor (2008). Hämtad januari, 5, 2010 från 

http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=20598 

* Yucel, A., Gecici, O., Emul, M., Oyar, O., Gulsoy, U. K., Dayanir, Y. O., Acar, M., 

Degirmenci, B. & Haktnir, A. (2005). Effect of informed consent for intravascular contrast 

material on the level of anxiety: How much information should be given? Acta Radiologica, 

46, 701-707.

http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=20598
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713394674
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713394674~tab=issueslist~branches=46#v46
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t713394674~tab=issueslist~branches=46#v46


32 
 



     Bilaga 1a 

Granskningsprotokoll för kvalitativa studier 

1. Typ av studie 

………………………………………………………………… 

2. Är resultaten i denna studie tillförlitliga? 

 Finns en tydlig avgränsning, problemformulering och syfte? 

 Är urvalet av deltagare tydligt beskrivet (Inkluderade / Exkluderade)? 

 Är kontext / sammanhang för studien tydligt beskrivet? 

 Är metoden tydligt beskriven (Datainsamling / Analys)? 

3. Etiskt resonemang 

 Finns ett etiskt resonemang beskrivet? 

4. Vad visar studien för resultat? 

 Är resultaten logiskt, begripligt och kommunicerbart beskrivna? 

Kvalitetsbetyg 

Gradera kvalitén (Hög, Medel eller Låg) 

Kommentar: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 1b 

Granskningsprotokoll för kvantitativa studier 

1. Typ av studie 

…………………………………………….. 

2. Finns tydlig avgränsning / problemformulering / syfte? 

3. Bedöm antalet deltagare utifrån frågeställning och metod 

 Är urvalsförfarande tydligt?  

 Är randomiseringsförfarande tydligt och adekvat? 

 Är kriterier för inkluderade / exkluderade beskrivet? 

 Hur stort är bortfallet? 

4. Är kontext / sammanhang tydligt beskrivet? 

5. Om det är en interventionsstudie, är interventionen tydligt avgränsad? 

6. Finns ett relevant etiskt resonemang? 

7. Är metoden tydligt beskriven och adekvat för frågeställningen? 

 Datainsamling / Analys 

8. Är resultatet logiskt, begripligt, kommunicerbart och generaliserbart? 

 Är resultaten valida / reliabla? 

Kvalitetsbetyg 

Gradera kvalitén (Hög, Medel eller Låg) 

Kommentar: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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      Bilaga 1c 

Granskningsprotokoll för översiktsstudier 

 Kan resultaten vara till hjälp i den kliniska verksamheten? 

 Finns det en klar och tydlig forskningsfråga för artikeln? (Undersökningsgrupp, intervention?)  

 Ingår rätt sorts studier i översikten? (Urval, vårdsituation, resultat) 

 Är det troligt att man identifierat alla relevanta studier inom området? 

 Kan studien reproduceras? 

 Är de inkluderade studierna kvalitetsgranskade? Har man redovisat sitt tillvägagångssätt vid 

kvalitetsgranskningen? Vilka steg har vidtagits för att granskningen ska vara så objektiv och 

oberoende som möjligt?  

 Är det rimligt att sammanväga resultaten från de olika studierna i översikten? Är 

undersökningspersonerna likartade i de olika studierna? Är interventionen väl och utförligt 

beskriven? Kan man avgöra om den är likartad? 

 Är förekommande variationer i resultatet diskuterade? 

 Har man använt jämförbara instrument i de olika studierna och går resultaten därmed att 

jämföra? 

 Går det kort och konsist att sammanfatta översiktens resultat? Hur pass exakt är resultaten? 

Hur stor är sannolikheten att resultaten är en slumpmässig variation och inte en säkerställd 

skillnad? 

 

Kvalitetsbetyg 

Gradera kvalitén (Hög, Medel eller Låg) 

Kommentar: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Bart lett och 

Bynevelt. 2003 

Acute contrast 

reaction management 

by radiologists: A 

local audit study 

 

Att bedöma rad iologen och 

praktikantens radiologiska 

kunskaper om första 

hjälpen hantering av 

anafylaktiska/ 

anafylaktoida reaktioner. 

Kvantitativ 

enkätstudie 

Statistisk analys 

42 deltagare 

av 43 

förfrågade. 

Resultaten visar på att snabbt 

igenkännande av 

kontrastmedelsbiverkningar 

och inledning av behandling 

med begränsad mängd 

läkemedel är avgörande för 

patientens överlevnad. 

Behandlingserfarenheter 

skapas genom regelbundna 

obligatoriska 

återupplivningsövningar. 

Hög 

Connor et al. 

1997 

Intravenous contrast 

media: are they being 

administered safely in 

radiology 

departments? 

Att ta reda på om 

röntgenavdelningar följer 

de viktiga punkter som 

finns i riktlinjerna när det 

gäller förebyggande, tidig 

upptäckt och snabb 

behandling av biverkningar 

från kontrastmedel. 

Kvantitativ 

enkätstudie 

Statistisk analys 

233 svar av 
totalt 295. 

Resultatet visar att nästan alla 

avdelningar hade 

bestämmelser om 

grundläggande 

livsuppehållande utbildning, 

regelbunden kontroll av 

utrustning och läkemedel, och 

snabb tillgång till akut 

medicinsk h jälp. Vissa 

läkemedel och 

övervakningsutrustningar 

fanns inte omedelbart 

tillgängliga på de flesta 

institutioner. De flesta 

avdelningar hade inte 

tillräckligt övervakning efter 

kontrastmedelsinjekt ionen 

patienterna. Vissa områden i 

riktlinjerna försummas av 

många röntgenavdelningar och 

det finns mycket att göra fö r 

att förbättra säkerheten vid 

intravenösa kontrastmedels 

injektioner. 

Medel 
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Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Debray et al.  

1999 

Informed consent and 

iodinated contrast 

material. 

Att bedöma om patienterna 

vill bli informerade om 

risker i samband med 

intravenös administrering 

av kontrastmede och dess 

inverkan på deras nivå av 

förtroende. 

Kvantitativ 

enkätstudie 

Statistisk analys 

227 patienter Resultatet visade på att 

informat ion innebär en 

trygghet för många, andra var 

likgilt iga medan en liten del 

blev oroliga.  De flesta 

patienter vill få information 

om risker med i.v. 

kontrastmedel. 

Hög 

Delaney et al. 

2006. 

The prevention of 

anaphylactoid 

reactions to iodinated 

radiological contrast 

media: a systematic 

review 

Att utvärdera system för 

förebyggande av 

anafylaktiska reakt ioner till 

joderat kontrastmedel 

Litteratursöversikt  

Systematis analys 

31 artiklar av 

från början 

1099st. 

Resultatet visar på att 

antihistaminer minskade 

risken för allergiska 

reaktioner. Kort ikosteroider 

ska ges minst 6 t immar före 

och igen 2 timmar före 

administrering av 

konstrastmedel för att ge 

skyddande effekt 

Hög 

Dussol et al. 

2006 

A randomized trial of 

saline hydration to 

prevent contrast 

nephropathy in 

chronic renal failure 

patients 

Att utvärdera effekten av 

oralt given koksaltlösning 

och av intravenös 

saltlösning som 

vätsketillförsel plus 

teofyllin av furosemid för 

prevention kontrastorsakad 

nefropati. 

Kvantitativ RCT 

studie. 

Prospektiv 

analytisk analys 

312 patienter  Resultatet visar på att 

koksaltlösning har god effekt 

som vätsketillförsel och är 

säker vid prevention av 

kontrastindicerad nefropati. 

Koksaltlösningen är lika 

effekt ivt oralt som i.v. 

Hög 

Elicker et al. 

2006 

IV Contrast 

Admin istration for 

CT: 

A Survey of Pract ices 

for the Screen ing and 

Prevention of 

Contrast 

Nephropathy 

Syftet med denna studie var 

att identifiera nuvarande 

riktlinjer som fanns på 

röntgenavdelningarna samt 

kontrollera vilka områden 

som var i störst behov av 

riktlinjer.  

Kvantitativ 

Enkätstudie  

Statistisk analys 

Enkäten 

skickades via 

email till 2000 

radiologer, 

varav 421 

svarade. 

Resultatet visade på att det 

inte fanns några betydelsefulla 

skillnader bland 

avdelningarnas inställningar 

eller grad av specialisering.  

Hög 
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Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Gaca et al.  

2007 

 

Enhancing Pediatric 

Safety: Using 

Simulation to Assess 

Radio logy Resident 

Preparedness for 

Anaphylaxis from 

Intravenous Contrast 

Media 

Att prospektivt utveckla 

och testa en 

simuleringsmodell för 

bedömning av beredskap 

för pediatrisk livshotande 

händelser i radio logisk 

miljö. 

Kvalitativ 

observationsstudie  

Prospektiv 

innehålls analys 

19 deltagare  Resultatet visar på att ett steg 

för steg 

återupplivningsverktyg behövs 

som innehåller påminnelse att 

kalla på h jälp samt några 

åtgärdsexempel tills mer h jälp 

anländer.  Återupplivnings 

hjälpmedel säkerställer ett 

passande gensvar och 

deltagarna tog fler korrekta 

beslut. 

Hög 

Halpern et al.  

1996 

Patient Allergies: 

Role in Select ive Use 

of Nonionic Contrast 

Material’ 

Syftet med studien var att 

undersöka vilka aspekter av 

patienternas allerg ier som 

allergologer och 

immunologer skulle 

rekommendera för valet av 

ickejoniskt kontrastmedel. 

Kvantitativ 

enkätstudie  

Statistisk analys 

 

1017 enkäter 

skickades ut, 

svar kom från 

287. 

Resultatet visade att 

majoriteten av deltagarna 

ansåg att allergins svårighet, 

typ eller antalet allergier inte 

ökade risken för biverkningar 

mot kontrastmedel, men de 

tyckte att ett ickejoniskt 

kontrastmedel skulle användas 

trots att det var dyrare.  

Medel 

Hesley och 

Hartman. 2008 

Review of common 

and uncommon 

contrast media 

reactions 

Syftet med denna studie var 

att göra en översikt över 

åtgärder vid vanliga och 

ovanliga 

kontrastmedelsreaktioner. 

Litteraturöversikt  

Analys framgår ej 

Framgår ej. Resultatet visar på att 

förberedelser ska göras för att 

snabbt kunna bedöma och 

behandla reaktioner.  För att 

minska reaktionerna ska ett 

bra undersöknings program 

finnas.  Patienter med historik 

av anafylaktisk reakt ion bör 

premedicineras. Akut låda med 

läkemedel samt olika typer av 

luftvägsutrustningar ska finnas 

tillgängligt för att god vård 

ska kunna ges tidigt i 

reaktionsbehandlingen. 

Låg  
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Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Hopper et al. 

1989, MA  

Informed Consent for 

Intravascular 

Admin istration of 

Contrast Material: 

How Much Is 

Enough?’ 

Syftet med denna studie var 

att undersöka nyttan med 

informerat samtycke före 

administration av 

intravenöst kontrastmedel. 

Kvalitativ 

observationsstudie 

Innehållsanalys 

101 patienter 

som 

genomgick 

datortomografi 

med 

intravenöst 

kontrastmedel 

valdes genom 

randomisering, 

100 deltog i 

studien. 

Resultatet visade på att 

majoriteten i varje grupp 

värderade informat ionen som 

de hade fått som passande till 

förträfflig. Nedskriven 

informat ion upplevdes som 

komplicerad och skrämmande, 

medan samma informat ion 

som gavs verbalt inte ökade 

oron. 

Medel 

Hopper et al. 

1994 

Effect of informed 

consent for 

intravascular contrast 

material on the level 

of anxiety: How 

much informat ion 

should be given? 

Syftet med studien var att 

jämföra effekten av två 

olika typer av formulär med 

informerat samtycke på 

patienters orosnivå före en 

intravenös kontrastmedels 

injektion. 

Kvantitativ 

enkätstudie  

Analytisk analys 

Studien 

inkluderade 

265 patienter, 

191 av dessa 

analyserades. 

Resultatet visade på att större 

delen av patienterna ville bli 

informerade, och även om 

vissa kände oro efter att de fått 

informat ionen så föredrog de 

att bli informerade. De 

patienter som inte fick någon 

informat ion kände sig oroliga. 

Många kände sig lättade och 

oron minskade efter att de 

hade fått information. 

Hög 

Hosoya et al. 

 2000 

Delayed Adverse 

Reactions to 

Iodinated Contrast 

Media and Their Risk 

Factors 

Att få informat ion om 

fördröjda biverkningar av 

fem typer av låg os molärt 

joderat kontrastmedel, 

inklusive deras förekomst, 

gemensamma utslag och 

patienter med h istoria av 

allergi. 

Kvantitativ studie  

Innehållsanalys 

15890 

patientdata. 

Resultatet visar på att 

patienter som fått en 

hudreaktion på grund av 

kontrastmedlet fick rådfrågade 

hudläkare eller genomföra 

olika hudtester för 

kontrastmedel. 

Medel 
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Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Jacobs et al. 

1998 

Contrast Media 

Reactions 

and Extravasation: 

Relationship to 

Intravenous Injection 

Rates 

Syftet med studien var att 

utvärdera tron (belief) på 

att frekvensen av 

extravasalt kontrastmedel 

och mindre, 

nonidiosyncratic 

kontrastmedels reaktioner 

är korrelaterade till den 

intravenösa injekt ionens 

hastighet.  

Kvantitativ studie  

Prospektiv 

innehållsanalys 

Studiegruppen 

bestod av 6660 

patientinjektioner 

varav 3377 var 

manliga patienter 

och 3283 var 

kvinnliga 

patienter. 

Resultatet visade på att 41 

fick kontrastmedlet 

extravasalt, samtliga skedde 

vid användning av automatisk 

tryckspruta, det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan 

joniskt och icke- joniskt 

kontrastmedel. Medelåldern 

var 53,4 år. Fler ext ravasala 

episoder skedde med pvk som 

blivit insatta på 

röntgenavdelningen. Man 

fann ingen signifikant 

skillnad när det gällde 

injektions ställe och pvk 

storlek. 

Kontrastmedelsreaktioner 

uppstod vid 561 injektioner, 

hos 234 kvinnor och 327 

män. Medelåldern var 47 år. 

Hög 

Juchem och 

Dall'Agnol.
  

2007 

Imediate  

adverse 

reactions to 

intravenous 

iodinated 

contrast 

media in 

computed 

tomography 

Att lära sig om 

omedelbara biverkningar 

av intravenös joderat 

kontrastmedel hos 

patienter ska genomgå en 

datortomografi 

undersökning.  

Kvantitativ studie  

Deskriptiv analys 

160 patienter fick 

joderat 

kontrastmedel 

och 191 patienter 

fick icke joderat 

kontrastmedel. 

Resultatet visar på att DT 

personalen spelar en vikt igt 

roll i förebyggandet, 

upptäckten och behandlingen 

av kontrastmedels reaktioner. 

Hög 
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Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Konen et al. 

2000 

Are referring 

clin icians aware of 

patients at risk from 

intravenous injection 

of iodinated contrast 

media? 

Syftet med denna studie 

var att bedöma graden av 

medvetenhet hos 

remitterande läkare av 

befolkningsgrupper som 

löper risk för 

komplikat ioner av 

intravaskulär 

administrering av joderat 

kontrastmedel. 

Kvantitativ 

enkätstudie 

Statistisk analys    

203 läkare Resultatet visade på att 63.5% 

av deltagarna värderade risken 

för njurskada på grund av 

kontrastmedelsadmin istrering, 

som störst hos patienter med 

diabetes och mild t ill måttlig 

njursvikt 

Medel 

Kvedariene et al.  

2006 

Diagnosis of 

iodinated contrast 

media 

hypersensitivity: 

results of a 

6-year period 

Att utvärdera nyttan av 

hudtester på patienter med 

överkänslighet mot joderat 

kontrastmedel. 

Kvalitativ 

observationsstudie 

Innehållsanalys 

44 patienter Resultatet visar på att 

farmakologisk förbehandling 

mot ICM reaktioner fö reslås, 

premedicinering och låg- 

osmolära  används då  tidigare 

kontrastmedels reaktioner 

förekommit. 

Hög 

Lambe et al. 

1993 

Use of lnformed 

Consent for Ionic and 

Nonionic Contrast 

Media’ 

Syftet med studien var att 

utvärdera läkarens 

yrkeskunnande vad gäller 

deras användning av 

informerat samtycke inför 

en intravenös 

administration av 

kontrastmedel.  

Kvantitativ 

enkätstudie 

Statistisk analys 

285 läkare 

svarade på 

frågeformuläret. 

Resultatet visade på att de 

flesta läkare erhöll informerat 

samtycke från vissa av 

patienterna. Majoriteten av 

läkarna gav nedskriven 

informat ion till patienterna. 

Medel 
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Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

 Lerner et al. 

2009 

Enhancing pediatric 

safety: assessing 

and improving 

resident 

competency in life -

threatening events 

with a computer-

based 

interactive 

resuscitation tool 

Syftet med undersökningen 

var att jämföra 

röntgenpersonalens 

kompetens med och utan 

dator- baserat interaktivt 

återupplivningshjälpmedel 

vid hantering av 

livshotande händelser hos 

barnpatienter. 

Kvalitativ 

observationsstudie  

Innehållsanalys 

19 från 

röntgenpersonalen, 

varav 14 var män 

och 5 kv innor. 

Resultatet visade på att 72 av 

76 uppdrag avslutades när det 

datorbaserade 

återupplivningsprogrammet  

fanns tillgängligt. Utan 

verktyget avslutades 49 av 76 

uppgifter. Fler deltagare 

ringde efter akutpersonalen 

med återupplivningsverktyget 

än utan. En signifikant högre 

andel deltagare doserade rätt 

mängd läkemedel  i scenariot 

där verktyget fanns 

tillgängligt. A lla deltagare 

tyckte att 

återupplivningshjälpmedlet 

var till stor hjälp och skulle 

vara användbar vid händelse 

av en riktig akut situation. 

Hög 

Morcos et al. 

2001 

Prevention of 

generalized 

reactions to contrast 

media: a consensus 

report and 

guidelines 

Syftet med denna studie var 

att dokumentera, genom att 

använda enighets metodik, 

nuvarande tillämpning för 

förebyggande av allmänna 

reaktioner mot 

kontrastmedel,  identifiera 

områden där oenighet eller 

förvirring råder samt för att 

utarbeta rikt lin jer för att 

minska risken för allmänna 

kontrastmedels reaktioner 

baserade på 

undersökningen och en 

översikt av litteraturen. 

Litteraturöversikt 

och kvantitativ 

enkätstudie 

Systematisk och 

statistisk analys 

Enkäten skickades 

till 202 personer, 

varav 68 svarade. 

Resultatet visade på att 

medlemmarna ansåg att 

historik av astma samt 

måttliga eller svåra 

kontrastmedelsreaktioner var 

de viktigaste risk faktorerna 

för vanliga 

kontrastmedelsreaktioner. De 

flesta deltagarna vägrade 

administrera jod 

kontrastmedel till patienter 

som hade väldigt hög risk för 

kontrastmedelsreaktion, om 

det inte ansågs absolut 

nödvändigt, då skulle 

akutpersonalen finnas 

tillgänglig. 

Medel 



43 
 

Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Namasivayam et 

al. 2006 

Adverse Reactions to 

Intravenous Iodinated 

Contrast Media: An 

Update 

Syftet med 

litteraturöversikten var att 

granska grupperingen, 

incidenser, patogenes, risk 

faktorer, kliniska fynd, 

behandling samt 

förebyggande av jod 

kontrastmedelsbiverkningar. 

Litteraturöversikt 

Analysen framgår 

ej. 

Framgår ej. Samtliga patienter måste 

utvärderas för 

predisponerande riskfaktorer 

före kontrastmedel 

administreras intravenöst. 

Utvärderingen kan bestå av 

detaljerad historik samt fysisk 

undersökning och lab. Tester 

om det  

Behövs. Policyn vid 

kontrastmedels användning 

vid radiolog isk undersökning 

borde vara lägsta möjliga dos, 

koncentration, och antal 

injektioner för att få den 

önskade diagnostiska klin iska 

informat ionen. 

Premedicinering av högrisk 

patienter kan göras med 

kortikosteroider med eller 

utan antihistaminer, för att 

undvika att reaktioner uppstår.  

Låg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddan et al. 

2009 

Contrast-induced 

nephropathy and its 

prevention: what do 

we really know from 

evidence-based 

findings? 

Syftet med denna 

litteraturöversikt var att 

kritiskt granska 

kontrastindicerad nefropati 

studiernas upptäckter i 

ljuset av studiedesign och 

för att upprätta en 

uppsättning av förslag för 

beaktande i planeringen av 

framtida kontrastinducerad 

nefropati studier för att på 

så sätt optimera styrkan i de 

erhållna bevisen. 

Litteraturöversikt  

Systematisk analys  

 

54 studier 

användes till 

studien. 

Resultatet visade på att 

tidpunkten och förekomsten 

av serumkreatinin mätning 

efter undersökningen är en 

viktig källa till variation i 

kontrast inducerad nefropati 

studier. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 

Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie 

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Tippins et al.  

2000 

Are Screening Serum 

Creat inine Levels 

Necessary prior to 

Outpatient CT 

Examinations? 

Syftet med studien var att 

undersöka procenten 

(antalet) patienter utifrån 

som hade förhöjda serum 

kreatin in nivåer och 

rapporterade risk faktorer 

för 

kontrastmedelsinducerad 

nefropati, som sku lle 

genomgå en DT- 

undersökning. Samt 

definiera den verkliga hög- 

risk populationen. 

Kvantitativ studie 

Deskriptiv analys  

2034 patienter 

deltog i 

undersökningen 

varav 1065 var 

kvinnor och 

969 var män. 

Resultatet visade på att det 

inte fanns någon signifikant 

skillnad i medelåldern eller 

medelkreatininvärdet hos män 

och kvinnor. Man fann ingen 

korrelation mellan patientens 

ålder och kreatinin värdet.  

Hög 

Tramèr et al.  

2006. 

Pharmacological 

prevention of serious 

anaphylactic 

reactions due to 

iodinated contrast 

media: systematic 

review 

Att granska effekten av 

farmakologiskt 

förebyggande av allvarliga 

reaktioner på 

kontrastmedel. 

Litteratur översikt  

Systematisk analys  

 

9 art iklar 

användes, av 

från början 64 

stycken 

potentiellt 

relevanta 

rapporter. 

Resultatet visar på att 

förbehandling mot 

kontrastmedelsreaktion kan 

skapa trygghet bland personer 

som in jicerar kontrastmedel 

och livräddande åtgärder kan 

försenas/förhindras? 

Hög 

Trcka et al.  

2008 

Anaphylaxis to 

Iodinated 

Contrast Material: 

Nonallergic 

Hypersensitivity or 

IgE-Mediated 

Allergy? 

Att identifiera och skilja 

IgE-medierad allerg i och 

nonalleric framkallat av 

överkänslighet mot 

kontrastmedel samt att 

finna alternativa kontrast 

material fö r framtida 

radiologiska interventioner. 

Kvantitativ studie  

Innehållsanalys 

96 patienter Resultatet av studien visar på 

att hudtest utförs efter 

Anafylaxi klass 2 för att 

identifiera indirekt IgE 

kontrastmedels allergi.  

Medel 
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Forts. Exempel på översikt över artiklar ingående i analysen (n= 27) 
Författare, år  Titel  Syfte  Typ av studie  

Analysmetod 

Urval  Huvudfynd Kvali tet 

Wang et al.  

2007 

Frequency, 

Management, and 

Outcome of 

Extravasation of 

Nonionic Iodinated 

Contrast 

Medium in 69 657 

Intravenous 

Injections. 

Att i efterhand avgöra hur 

vanligt förekommande, 

administration och resultat 

av extravasala injektioner 

med icke jodiserat 

kontrastmedel är. 

Kvantitativ studie  

Innehållsanalys 

475 patienter  Hos 475 av dessa patienter for 

kontrastmedlet extravasalt. 

Studien visar på att vissa 

behandlas med både högläge 

och isförpackningar eller kalla 

kompresser medan vissa 

enbart behandlas med ett av 

alternativen 

Medel 

Wang et al.  

2008 

 

Frequency, Outcome, 

and Appropriateness 

of Treatment of 

Nonionic Iodinated 

Contrast Media 

Reactions 

 

Att utvärdera förekomsten, 

resultatet och kompetensen 

för behandling av vuxna 

med akut allerg iliknande 

reaktioner anknutet till IV-

administrering av 

kontrastmedel. 

Kvantitativ studie  

Innehållsanalys 

545 patienter Resultaten tar upp beslut om 

undersökning ska genomföras 

eller ej utifrån granskning av 

symtom, vitala tecken, slutsats 

från fysisk undersökning och 

behandling samt utvärdering 

av behandlingseffekt och 

resultat. 

Medel 

Yucel et al. 

2005 

The Effect of 

Informed Consent on 

the Level of Anxiety 

in Patients Given IV 

Contrast Material 

Syftet med studien var att 

bedöma ångest nivån bland 

patienter som skulle 

administreras intravenöst 

kontrastmedel och mätte 

effekten av att informera 

dem om riskerna med 

användningen av kontrast 

material. 

Kvantitativ 

enkätstudie  

Statistisk analys 

1251 patients 

valde att delta 

i studien. 

Resultatet visade på att bland 

de patienter som väntade på 

kontrastmedelsinjekt ion och 

som inte fick informat ion om 

riskerna var andelen som hade 

förhöjd ångest högre än bland 

de som väntade på 

kontrastmedelsinjekt ion och 

blev informerade om riskerna. 

Oron ökade inte på grund av 

att patienterna informerades 

om riskerna som associerades 

till användning av intravenöst 

kontrastmedel. 

Hög 

 


