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Förord 

Denna kandidatuppsats i ämnet radiografi är avslutningen på våra studier av röntgen-

sjuksköterskeprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetets gång har varit både 

intressant och bitvis väldigt intensivt. Ett stort tack till alla som har läst och lämnat feedback 

på olika versioner av vårt arbete, samt våra familjer för allt stöd. Ett speciellt tack till vår 

handledare Anja Söderberg som varit en värdefull resurs genom hela processen. 

 

Linda och Ann-Sofie, januari 2016 
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Bilddiagnostik vid utredning av dödsfall bland foster och spädbarn 

En litteraturöversikt 

 

 

Linda Berglund 

Ann-Sofie Nilsson 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

 

Abstrakt 

Introduktion: Användandet av bilddiagnostiska undersökningar som utförs postmortem, så 

kallad virtuell obduktion, ökar världen över och kan vara ett komplement eller ett icke-

invasivt alternativ till klinisk obduktion. De flesta kliniker erbjuder idag någon form av 

bilddiagnostisk undersökning på dödfödda och avlidna barn. Dessa undersökningar utförs 

vanligen av röntgensjuksköterskor på en röntgenavdelning. Valet av modalitet som används 

skiljer sig dock åt, och på många ställen finns inga standardiserade protokoll. Det här är ett 

nytt forskningsområde med stora möjligheter, och för att utföra undersökningarna så bra som 

möjligt i avseende på bildkvalité och värdigt omhändertagande av den avlidne behövs det 

kunskap. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att utifrån röntgensjuksköterskans 

perspektiv, sammanställa kunskap från studier som beskriver bilddiagnostik vid utredning av 

dödsfall bland foster och spädbarn. Metod: Studien genomfördes som en allmän 

litteraturöversikt. 13 vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och det slutliga 

resultatet presenterades i två huvudkategorier med respektive underkategorier. Resultat: 

Resultatet visade de olika modaliteternas möjligheter och begränsningar vid postmortem 

undersökningar av foster och spädbarn, samt även vad dessa undersökningar innebär för 

röntgensjuksköterskan när det gäller teknik och rutiner. Slutsats: Det finns många 

användningsområden för bilddiagnostik vid utredning av dödsfall bland foster och spädbarn, 

och det har potential att i framtiden kunna ersätta den kliniska obduktionen i många fall, men 

det behövs vidare forskning och utvärdering. Det behövs även mer forskning kring 

upplevelserna av denna typ av arbete, då det innebär att röntgensjuksköterskan arbetar nära 

det avlidna barnet. Denna litteraturstudie bidrar till en ökad kunskap av ämnet för 

röntgensjuksköterskor. 

Nyckelord: postmortem, virtuell obduktion, magnetresonanstomografi, datortomografi, 

konventionell röntgen, röntgensjuksköterska, radiografi, dödfödd 
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Abstract 

Introduction: The use of medical imaging performed post-mortem, i.e. virtual autopsy is 

increasing worldwide, and can be a supplement or a non-invasive alternative to clinical 

autopsy. Most clinics offer nowadays some form of medical imaging of stillborn and deceased 

children. These investigations are usually performed by radiographers in a radiology 

department. However, the choice of modality used differs, and in many places there are no 

standardised protocols. This is a new research subject of great interest, as carrying out 

medical imaging as good as possible in terms of image quality and dignity in care of the 

deceased require adequate knowledge. Purpose: The purpose of this literature review was to 

compile knowledge from studies on medical imaging in the investigation of deaths among 

fetuses and infants, from radiographer’s perspective. Method: The study was conducted as a 

literature review. 13 scientific articles were studied regarding quality and contents, and the 

final results were presented in two main categories and subcategories. Results: The results 

showed the different modalities possibilities and limitations of post-mortem examinations of 

fetuses and infants, and also what these examinations require from the radiographers when it 

comes to technologies and practices. Conclusion: There are many applications of medical 

imaging in the investigation of deaths among fetuses and infants, and it has the potential to 

eventually be able to replace the clinical autopsy in many cases, but it needs further research 

and evaluation. There is also a need to study the perceived experiences of this kind of medical 

imaging, as the radiographer works near the deceased child. This study contributes to a better 

understanding of the subject for radiographers. 

 

Keywords: Post- mortem imaging, virtual autopsy, magnetic resonance imaging, computed 

tomography, radiographer, radiography, stillbirth 
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Användandet av bilddiagnostiska undersökningar som utförs postmortem, så kallad virtuell 

obduktion, ökar världen över och kan vara ett komplement eller ett icke-invasivt alternativ till 

klinisk obduktion (Arthurs, van Rijn & Sebire, 2014). Arthurs, van Rijn, Taylor och Sebire 

(2015) beskriver att dödfödda och dödsfall bland neonatala och spädbarn utgör en liten del i 

jämförelse med dödsfall bland vuxna, men att det ändå är viktigt att denna grupp utreds. Det 

kan bidra till information som kan användas för att planera framtida graviditeter för drabbade 

föräldrar, bidra till vidare studier om sjukdomar som leder till spädbarnsdöd, och som en hjälp 

i sorgearbetet för dem som förlorat sitt barn. I dessa fall kan bilddiagnostekniken vara till 

hjälp, och de påpekar att postmortem-undersökningar på foster och spädbarn skiljer sig 

mycket från de som utförs på vuxna. Det finns bland annat andra bakomliggande orsaker till 

sjukdomar och tillvägagångsättet vid bildtagning är annorlunda, därför finns det ett behov av 

att specialisera sig inom ämnet (Arthurs et al., 2015). Möjliga orsaker till plötsliga dödfall 

bland barn kan vara hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar, genetiska sjukdomar, 

virusinfektioner, hypoxi, intestinala obstruktioner eller misshandel (Beck, 2014). De 

poängterar även att plötslig spädbarnsdöd är en exklusionsdiagnos, som används när ingen 

annan dödsorsak hittas.  

Vid dessa undersökningar kan olika röntgenmodaliteter användas. Konventionell röntgen 

används för att utvärdera skelettet eller vid misstanke om att barnet misshandlats (Sieswerda-

Hoogendoorn & van Rijn, 2010; Beck, 2014). Datortomografi (DT) ger en snabb 

undersökning av hela kroppen där barnet kan undersökas liggandes inuti en kista eller 

liknande (Sieswerda-Hoogendoorn & van Rijn, 2010). De nämner även att det kan underlätta 

för röntgensjuksköterskan som ska utföra undersökningen att inte behöva konfronteras med en 

avliden person. En skillnad som de påpekar är att det vid postmortem DT inte finns något 

blodflöde, vilket försvårar uppgiften att undersöka kärl. Magnetresonanstomografi (MRT) kan 

användas bland annat för att urskilja mjukdelsvävnad i kroppens alla delar (Ståhlberg & 

Wirestam, 2008, s. 79). DT och/eller MRT kan dessutom kombineras med ultraljudsledd 

biopsi, som innebär ett minimalt invasivt ingrepp på den avlidna (Sieswerda-Hoogendoorn & 

van Rijn, 2010). 

De flesta kliniker erbjuder idag någon form av bilddiagnostisk undersökning på dödfödda och 

avlidna barn, (Arthurs, van Rijn & Sebire, 2014). De anser att orsaken till att valet av 

modalitet som används, skiljer sig åt, är att det på många ställen saknas standardiserade 

protokoll. Orsaker till det anser de kan vara att det saknas en standard på nationell och 

internationell nivå, brist på intresse, begränsad tillgång till modaliteterna eller ekonomiska 
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skäl. Enligt Arthurs et al. (2015) är det främst tillgången på DT och MRT som är begränsad, 

då de är fullbokade med levande patienter under dagtid. En lösning kan enligt dem vara att 

utföra undersökningarna på kvällstid eller helger, vilket också skulle innebära ytterligare 

kostnader.  

Dessa undersökningar utförs vanligen av röntgensjuksköterskor på en röntgenavdelning och 

ett samarbete mellan röntgensjuksköterskor och radiologer är av största vikt då det finns ett 

behov att postmortem-bildtagning skall vara av en god kvalité (Arthurs et al., 2015). 

Röntgensjuksköterskans vetenskapliga område är radiografi, ett tvärvetenskapligt ämne som 

innefattar omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin (Örnberg & 

Andersson, 2012). De beskriver att: “Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar 

undersökningar och behandlingar av människan i livets olika skeden; det ofödda barnet, barn, 

ungdomar, vuxna och äldre samt i samband med rättsmedicinska undersökningar”. 

Andersson, Fridlund, Elgán och Axelsson (2008) nämner att röntgensjuksköterskan har en 

unik position, som innebär hela ansvaret vid utförandet av radiologiska undersökningar, 

gällande både patienten och de tekniska aspekterna. Det är en verksamhet som kräver hög 

kompetens inom vård och specialiserad kunskap inom medicinska och tekniska områden. De 

beskriver också att röntgensjuksköterskan ska vara medveten om och visa omsorg till 

patientens anhöriga. Bildframställningen sker många gånger under svåra förhållanden och kan 

även innebära att jämföra tidigare undersökningar, identifiera mönster och göra bedömningar 

(Andersson et al. 2008). I arbetet vid identifiering och utredning av dödsorsaker kan 

radiografin och röntgensjuksköterskan spela en viktig roll (Adams, 2007). Man påpekar också 

att vissa aspekter kan vara svåra att hantera i denna typ av arbete men poängterar den 

tillfredsställande känslan av att kunna bidra till att någon att får ett avslut efter en stor tragedi. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kliniska obduktioner m.m. (SOSFS 

1996:28) står det skrivet att alla ingrepp eller åtgärder med döda kroppar inom hälso- och 

sjukvården alltid ska utföras av nödvändiga skäl och utföras i överensstämmelse av beprövad 

erfarenhet och vetenskap. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) ska 

dessutom hälso- och sjukvårdspersonalen fullfölja sina arbetsuppgifter med respekt för den 

avlidne.  

Det här är ett nytt forskningsområde med stora möjligheter och enligt kompetens- 

beskrivningen för legitimerade röntgensjuksköterskor (Örnberg & Andersson, 2012) ska 

röntgensjuksköterskan hålla sig uppdaterad om nya undersökningsmetoder. Kunskaper om 
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ämnet har betydelse för röntgensjuksköterskan bland annat för att kunna planera, genomföra 

och utvärdera undersökningen i avseende till bildkvalitet (Örnberg & Andersson, 2012). 

Enligt SBU (2015) varierar frekvensen stort av dessa undersökningar mellan olika sjukhus i 

Sverige idag, och författarna till denna översikt vill därför sammanställa kunskap som kan 

vara användbar för röntgensjuksköterskor som inte har någon erfarenhet av detta.  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att utifrån röntgensjuksköterskans perspektiv, 

sammanställa kunskap från studier som beskriver bilddiagnostik vid utredning av dödsfall 

bland foster och spädbarn.  

Metod 

Denna studie genomfördes som en allmän litteraturöversikt, med syftet att sammanställa 

kunskap från forskningsresultat inom ett specifikt ämne (Friberg, 2012, s. 133). Vid 

planeringen av arbetet användes sex av Goodmans sju steg, som innebär att först precisera 

problemet, precisera inklusions- och exklusionskriterier, formulera en plan för 

litteratursökningen, genomföra litteratursökningen, tolkning av resultatet från de utvalda 

studierna och slutligen sammanställa dessa (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 57). 

Litteratursökning 

Det första som gjordes var att anlägga ett så kallat helikopterperspektiv, det vill säga en 

inledande sökning för att få en överblick av området, sedan avgränsades området genom urval 

(Östlundh, 2012, s. 59). Inledande sökningar utfördes med fritext för att hitta nyckelord inom 

området och för att bedöma underlaget för vidare steg. Utifrån den inledande 

litteratursökningen formulerades en problemformulering och ett syfte. 

Inklusionskriterierna bestod av: Undersökningar gjorda på foster, dödfödda barn och småbarn 

som dött oväntat. Undersökningar skulle vara gjorda med magnetresonanstomografi (MRT), 

datortomografi (DT) eller konventionell röntgen postmortem, enskilt eller i kombination. 

Artiklarna skulle vara peer reviewed, finnas tillgängliga i fulltext och skrivna på engelska 

eller svenska samt inte vara äldre än från år 2000. Exklusionskriterier: De artiklar som valdes 

bort var fallstudier, då dessa anses ha en låg evidens (SBU, 2014) och översiktsartiklar.  

Vid datainsamlingen har systematiska sökningar utförts i de databaser som fanns tillgängliga 

via LTU. De databaser som användes var: CINAHL, Pubmed, Primo och Proquest. Vid 

identifieringen av relevanta söktermer användes Svensk Mesh. Söktermerna har kombinerats 
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med boolesk sökteknik, för att kombinera eller exkludera något i sökningen (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011, s. 73-74). Trunkering användes även för att bredda resultatet, då det 

möjliggör olika ändelser på samma ord (Östlundh, 2012, s. 68). De söktermer som användes 

var: postmortem radiography, infant, child, stillbirth, magnetic resonance imaging autopsy 

study, postmortem CT, postmortem MRI, virtopsy, Autopsy*/methods, psychology, neonatal 

death, radiographer, cause of death, fetal och heart. Sökorden ”Virtopsy” och ”Magnetic 

resonance imaging autopsy study” har hittats bland nyckelorden i några av de valda artiklarna. 

Artiklarna valdes ut efter rubriker som var relevanta för studiens syfte och därefter lästes 

abstraktet. Efter att ha läst igenom artiklarna noggrant återstod 13 stycken som motsvarade 

inklusionskriterierna. De valda artiklarna lästes sedan i sin helhet och dessa gick vidare till 

analys.  

Tabell 1: Översikt av litteratursökning 

Syfte med sökningen: Var att utifrån röntgensjuksköterskans perspektiv, sammanställa kunskap från studier 

som beskriver bilddiagnostik vid utredning av dödsfall bland foster och spädbarn.  

Primo 2015 10 

Söknr *) Söktermer: 
Antal 

träffar: 

Antal 

valda: 

1 FT Magnetic resonance imaging and postmortem 32370  

2 FT Radiography postmortem 544  

3 MSH Postmortem AND pediatric 327  

4 MSH Radiographer AND cause of death 189  

5 FT Computer tomography and postmortem 81  

6 FT Virtopsy AND infant 5  
7 MSH Postmortem radiography AND child* 66 1 

8 MSH Postmortem radiography AND infant 50 1 

9 MSH Postmortem radiography AND stillbirth 5  

10 MSH MRI AND stillbirth 50 1 

11 MSH CT AND stillbirth 47  

12 MSH Stillbirth AND radiography 30 3 

13 MSH Post mortem AND pediatric 13  

14 MSH Post mortem CT AND child* NOT adult 29  

15 MSH Postmortem MRI AND child* 106  

16 FT “postmortem computed tomography” AND child 83 1 

17 FT “Magnetic resonance imaging autopsy study" 28  

Pubmed 2015 11 

18 MSH “postmortem mri” AND perinatal 5 1 

19 FT “Magnetic resonance imaging autopsy study” AND infant* 29 4 

20 FT Post mortem magnetic resonance imaging AND fetal 72  

21 FT Postmortem magnetic resonance imaging AND fetal heart 7 1 

 

  
TOTALT

: 

13 

*MSH – Mesh-termer i databasen PubMed och FT – fritext sökning 

I databaserna CINAHL och Proquest, hittades inga relevanta artiklar. Därför presenteras inte 

de sökningarna i tabellen.  
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Kvalitetsgranskning  

Vid säkerställningen av artiklarnas kvalitet användes olika granskningsprotokoll. Studierna 

kvalitetsgranskades enligt ett kvalitetsprotokoll för diagnostiska studier från SBU (2014), 

förutom en kvantitativ retrospektiv studie som granskades enligt Willman et al. (2011, s. 100-

113) där punkter rörande randomisering och blindning uteslöts på grund av att de inte var 

relevanta för studien (se bilaga ett och två). Granskningen utfördes först var för sig av 

författarna och sedan tillsammans, för att öka arbetets trovärdighet. Artiklarna rangordnades i 

tre olika kvalitetsgrader där grad ett stod för hög kvalitet, grad två för medelhög kvalitet och 

grad tre stod för låg kvalitet. Protokollens frågor kunde besvaras med “Ja”, “Nej” eller “Vet 

ej” där “Ja” gav ett poäng och “Nej” eller “Vet ej” gav noll. Summan av poängen räknades ut 

i procent där grad ett representerade: 80-100 %, grad två: 70-79 % och grad tre: < 70 % 

(Willman et al. 2006, s. 95-97). Willman et al. (2011, s.108) beskriver att gradering med 

procent kan vara problematiskt då det kan medföra att studiernas kvalitet både under- och 

överskattas, då detta ger ett absolut värde. Författarna har tagit hänsyn till detta och använt 

graderingen snarare som ett stöd för bedömningen av kvalitén. Alla artiklar blev bedömda att 

hålla medel eller hög kvalitét. Samtliga granskningsprotokoll har modifierats för att passa de 

valda studierna, enligt Willman et al. (2011, s. 108) bör innehållet i ett granskningsprotokoll 

anpassas till varje unik litteratursammanställning. När författarna läste artiklarna ansågs 

följande punkter viktiga för att uppnå hög kvalitet: 

 Representativt urval av deltagare. 

 Redovisning av bortfall 

 Etisk granskning 

 Blindning 

 Att metoden var väl beskriven 
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Tabell 2: Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 13) 

Författare, 

år, land 

Typ av 

studie 
Deltagare Metod & Syfte Huvudfynd 

Kvalitet 

(hög, 

medel, 

låg) 

Alderliesten et 

al., 2003, 

Nederländerna 

 

Kvantitativ:  

Kohort-  

studie 

58 foster/spädbarn Jämföra PMMR med 

vanlig obduktion, för 

att kunna se om 

PMMR är genomför-

bart och accepterat.  

PMMR utfördes före 

obduktion. 

MRT postmortem anses 

ha ett värde om en vanlig 

obduktion inte får utföras.  

Men den diagnostiska 

träffsäkerheten är inte helt 

tillräcklig jämfört med 

vanlig obduktion 

Medel 

Arthurs et al. 

2013, 

Storbritannien 

Kvantitativ: 

retrospektiv

jämförande 

studie 

1027 postmortem 

helkropps-

undersökningar på 

barn, utförda över 

en 2,5 års period. 

Jämförande 

undersökningar med 

rutinmässigt tagna 

röntgenbilder och 

obduktion för att 

utvärdera den 

diagnostiska nyttan 

med dessa bilder. 

Rutinmässiga bilder på 

avlidna foster och barn är 

varken diagnostiskt 

användbart eller 

kostnadseffektivt. Istället 

krävs ett evidensbaserat, 

selektivt protokoll 

Medel 

Arthurs, 

Thayyil, 

Addison et 

al.., 2014, 

Storbritannien 

 

 

Kvantitativ: 

Prospektiv, 

blindad 

studie 

400 foster och barn PMMR innan 

obduktion och 

vävnadsprov för att 

jämföra 

träffsäkerheten bland 

dessa för att 

diagnostisera 

muskuloskeletära 

sjukdomar. 

PMMR har hög 

träffsäkerhet för att 

utesluta muskuloskeletära 

sjukdomar, men sensibi-

liteten är relativt låg. 

PMMR tillsammans med 

konventionell röntgen ger 

möjlighet till en 

träffsäkerhet på 100 %. 

 

Hög 

Arthurs, 

Thayyil, Olsen 

et al., 2014, 

Storbritannien 

Kvantitativ: 

Prospektiv, 

blindad 

studie 

400 foster och barn PMMR innan 

obduktion och 

vävnadsprov för att 

jämföra träffsäker-

heten för att diagnos-

tisera patologi i 

bröstkorgen 

PMMR har en relativt 

dålig träffsäkerhet för att 

detektera de vanligaste 

sjukdomarna i bröstkorgen 

Hög 

Barber et al., 

2015, 

Storbritannien 

Kvantitativ: 

retrospektiv 

19 foster som avled 

i spädbarnsdöd 

(medelålder 3,0 ± 

6,5 postnatal 

veckor) och 23 

dödfödda foster 

(medelålder 32,6 ± 

10,2 veckors 

graviditet) 

Syftet var att bedöma 

tillförlitligheten hos 

PMMR vid lung-

patologi hos levande 

och avlidna foster.  

PMMR vid undersökning 

av lungor har en hög 

noggrannhet och kan ge 

en tillförlitlig information 

om kroppen utan ett 

invasiv ingrepp.  

Medel 

Breeze et al., 

2011,  

Storbritannien 

Kvantitativ 44 dödfödda foster MRT undersökning 

av dödfödda foster 

och även perkutan 

biopsi (MIA)i större 

organ innan obduk-

tion. Syftet är att 

undersöka en kombi-

nation av MRT, MIA 

och obduktion. 

Postmortem MRT kan i 

vissa fall ge mer inform-

ation än obduktion, som är 

den gyllene standarden än. 

PMMR i kombination 

med kompletterande 

undersökningar har en 

klinisk betydelse. 

Hög 
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Forts. Tabell 2: Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 13) 

De Lange et 

al. 2007, 

Norge 

Kvantitativ: 

retrospektiv, 

blindad ob-

servations-

studie 

Barn som dött plöts-

ligt och oväntat. 68 

pojkar och 42 flick-

or, i åldern 0-32 

månader 

Granskning av 110 

skelettbilder tagna 

med konventionell 

röntgen på barn som 

dött plötsligt och 

oväntat. Jämföra 

radiologisk under-

sökning med obduk-

tion för att bedöma 

skillnader mellan 

barn som dör av 

SIDS och de som dör 

av förklarlig orsak. 

Låg överensstämmelse 

mellan röntgen och 

obduktion avseende 

lungpatologi. Röntgen-

skelettfynd var i vissa fall 

viktiga för den avgörande 

diagnosen, och kunde 

påvisa misshandel som 

ibland missas vid 

obduktion. 

Hög 

O’Donoghue 

et al. 2011, 

Irland 

Kvantitativ: 

Prospektiv, 

blindad ob-

servations-

studie 

14 dödfödda 

spädbarn (5 pojkar, 

9 flickor) som 

avlidit i graviditets-

vecka 35.7–40.1 

Helkropps DT följt 

av jämförande 

obduktion, för att 

bedöma vilken roll 

multi-detektor dator-

tomografi (MDCT) 

har i utredningen av 

dödfödda 

Undersökningen med 

MDCT ger information av 

acceptabel kvalitet för visa 

anatomiska och patolo-

giska fynd. Initialt kan 

MDCT vara ett viktigt 

komplement till klinisk 

obduktion. 

Medel 

Proisy et al. 

2012, 

Frankrike 

Kvantitativ:  

Prospektiv, 

blindad ob-

servations-

studie 

47 spädbarn och 

barn (31 pojkar och 

16 flickor). 44 barn 

var yngre än 2 år 

(medelålder 6.2+-

5.9 mån) och tre 

barn var äldre än 2 

år (4,5 och 8 år) 

Helkropps DT följt 

av obduktion 

utfördes på alla 

patienter. syftet var 

att utreda vad 

postmortem hel-

kropps DT (PMCT) 

bidrar till vid utred-

ningen av plötslig 

spädbarnsdöd. 

Bred samstämmighet 

mellan PMCT och ob-

duktion i överlag men 

stora skillnader mellan 

PMCT och obduktion vid 

analys av lungorna. 

PMCT är essentiellt för att 

upp-täcka icke-accidella 

skador. 

Hög 

Sandaite et 

al., 2013, 

Belgien 

Kvantitativ: 

retrospektiv 

 

39 foster Syftet var att under-

söka hjärt-strukturer 

hos foster med hjälp 

av en 3T MRT. 

Fostrets hjärtanatomi 

bedömdes och mät-

ningar utfördes med 

hjälp av T2 viktade 

bilder. 

Undersökningarna av 

hjärtats anatomi och de 

större blodkärlen kunde 

utföras.  PMMR kan an-

vändas som referens vid 

detektering av hjärtpat-

ologi.  

Medel 

Swenson et 

al. 2014, 

Wisconsin 

USA 

Kvantitativ: 

retrospektiv 

studie 

2032 dödfödda 

barn. 

Röntgenbilder från 

Wisconsin Stillbirth 

Database (WiSSP) 

jämfördes med annan 

diagnostisk data för 

att bedöma använd-

barheten av 

helkropps bilder 

tagna med 

konventionell 

röntgen vid 

utredningar av 

dödfödda. 

Röntgenbilder är i många 

fall hjälpsamma för att 

utreda dödfödda. Fördelar 

med röntgenbilder är att 

de kan användas som 

dokumentation som är 

möjlig att gå tillbaka till. 

De kan även användas 

som en guide vid 

applikation av nyare 

genetiska tester. 

Hög 
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Forts. Tabell 2: Översikt över artiklar ingående i analysen (n = 13) 

Taylor et al. 

2014, Stor-

britannien 

Kvantitativ: 

Prospektiv, 

blindad 

studie 

400 foster och barn MRT innan 

obduktion och 

vävnadsprov för att 

jämföra träff-

säkerheten för att 

detektera cardio-

vaskulära sjukdomar 

hos foster och barn. 

God träffsäkerhet för att 

detektera cardiovaskulära 

sjukdomar hos foster och 

barn. 

Hög 

Thayyil et al., 

2011, Stor-

britannien 

Kvantitativ 34 foster/spädbarn 

(5 levande foster, 5 

spädbarn som 

avlidit, 18 avlidna 

foster och 6 

spädbarn). 

(PMMR) 1,5 T MRT 

undersökningar och 

jämförelser av 

levande och avlidna 

foster s och barns 

hjärnor. Beskrivning 

över de olika 

parametrarna vid 

bildtagningen.   

T1 och T2 värdena skiljer 

sig mellan levande och 

avlidna. Resultatet kan 

vara användbart för att 

optimera postmortem 

MRI.  

Medel 

Förkortningar:  

PMCT - postmortem datortomografi (computer tomography) 

MDCT- Multidetektor datortomografi (computer tomography) 

PMMR - postmortem magnetresonanstomografi (magnetic resonance) 

MIA- minimally invasive autopsy 

 

Analys 

Dataanalysen utfördes efter en trestegsmodell beskriven av Friberg (2012, s. 140-141). Där 

det första steget var att de valda artiklarna översattes delvis och lästes flera gånger för en 

bättre förståelse av innehållet. Det andra steget var att identifiera olika likheter och skillnader 

bland de valda artiklarna. Artiklarna sorterades in i olika grupper, utifrån vilken typ av 

röntgenmodalitet och studiedesign som hade använts. I tredje steget jämfördes artiklarna 

gruppvis och sorteras ytterligare utifrån likheter och skillnader i resultatinnehållet. Efter 

jämförelsen och sorteringen, sammanställdes de olika artiklarna utifrån deras resultatinnehåll. 

Resultatet presenterades i två kategorier under lämpliga rubriker med hänvisningar till 

referenser. Den första kategorin skulle svara på frågan: “vilka möjligheter och begränsningar 

har bilddiagnostiska undersökningar för att utreda oklara dödsfall bland foster och spädbarn?” 

och den andra kategorin var: “vad innebär dessa undersökningar för röntgensjuksköterskan?”. 

För enkelhetens skull redovisas kategori nummer ett som “Modalitet” och kategori nummer 

två som “Röntgensjuksköterskan”. Modalitetkatergorin delades dessutom in i ytterligare tre 

undergrupper: konventionell röntgen, DT och MRT. Sammanställning av resultatinnehållet 

har redovisats i en tabell (se Tabell 3) enligt Friberg (2012, s. 140-141, 173). 
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Etiska överväganden 

Forskningsetik finns till för att försvara människors grundläggande värde och rättigheter, och 

för att värna om alla livsformer. Patienters välfärd och intressen ska väga tyngre än samhället 

och forskningens behov (Kjellström, 2012, s. 70-71). Denna litteraturöversikt har inte något 

etiskt tillstånd. Enligt Kjellström (2012, s.75) räknas generellt inte litteraturstudier på 

grundutbildningsnivå som forskning och behöver därför inte granskas utav någon regional 

nämnd. Det finns dock etiska aspekter att ta hänsyn till vid en litteraturstudie. Risken finns att 

de studenter som bedriver studien, på grund av begränsade kunskaper i exempelvis språket 

eller metodologi, misstolkar eller gör felaktiga bedömningar av de artiklar som ingår 

(Kjellström, 2012, s. 86). Författarna till denna studie har haft detta i åtanke genom arbetets 

alla delar och strävat efter att välja artiklar där studierna genomgått en etisk prövning, samt 

fått samtycke från barnets anhöriga. I en av de valda artiklarna saknas ett etiskt resonemang. 

Författarna valde ändå att ha med denna studie för att få med ett resultat från ett av de 

nordiska länderna. 

Resultat 

Analysen av 13 artiklar resulterade i två huvudkategorier med underkategorier och redovisas i 

tabell 3 och brödtext. 

Tabell 3: Översikt över resultatkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Modalitet – Konventionell röntgen 

– Datortomografi 

– Magnetresonanstomografi 

Röntgensjuksköterskan – 

teknik och rutiner 

 

 

Modalitet 

Konventionell röntgen 

Två av studierna beskrev användningsområdet för konventionell röntgen i samband med 

postmortala undersökningar av foster, spädbarn och barn. 

Tabell 4: Sammanställning av konventionell röntgen 

Fördelar/ Möjligheter Nackdelar/Begränsningar 

Bra för att undersöka skelett Mindre bra för att undersöka mjukdelar 

Register och dokumentation Postmortala artefakter 
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de Lange et al. (2007) jämförde i deras studie röntgenbilder tagna med konventionell röntgen 

med klinisk obduktion på barn som dött plötslig och oväntat. De letade efter skillnader mellan 

de som avlidit av plötslig spädbarnsdöd och de som avlidit av förklarliga orsaker. Studien av 

Swenson et al. (2014) inkluderade 2032 foster och spädbarn tagna från WiSSP databas, vilket 

är den största databasen av radiografisk data på dödfödda. 

De fynd som ansågs vara av värde vid röntgen innan obduktion för att ställa en slutgiltig 

diagnos var skelettpatologi och slutligen fri gas (de Lange et al., 2007). De skelettbilder som 

togs kunde påvisa subtila skador och flera frakturer av varierande ålder på olika ställen av 

barnens skelett, vilket ansågs vara starka indikationer på misshandel. Skadorna var 

lokaliserade på nyckelbenen, revbenen och metafyserna. Eftersom metafyserna inte 

rutinmässigt undersöks vid klinisk obduktion, kan högkvalitativa röntgenbilder med ett litet 

field-of-view av dessa tas inför obduktionen för att upptäcka eventuella skador. 

I studien av Swenson et al. (2014) var de tagna röntgenbilderna tillräckliga för att fastställa 

dödsorsaken i 235 fall, och i 196 av fallen kunde de bidra till att ställa diagnos. Detta ansågs 

vara högre än i tidigare rapporterade studier. Röntgenbilderna bidrog till diagnos i alla 

undersökta fall i åldrarna mellan 13 veckors gamla foster till spädbarn, men användbarheten 

var större i de fall där barnen var äldre. De påpekade även att bilder från konventionella 

röntgenundersökningar av dödfödda och sena missfall är användbara för dokumentation i 

register och för senare tolkningar. 

Överensstämmelsen mellan röntgen- och obduktionsfynd i studien av de Lange et al. (2007) 

var låg avseende mjukdelspatologi, speciellt för lungorna. Swenson et al. (2014) påpekade att 

bildkvaliteten blev sämre vid undersökning av foster, då de är mindre och kropparna hade i 

många fall hunnit brytas ned i en högre grad. Båda studierna beskrev att det kan vara svårt att 

skilja postmortala förändringar från medfödda defekter och sanna patologiska förändringar. 

Exempel på detta kan vara fri gas i bukhålan och intravaskulär gas. Efter döden kan gas 

snabbt ackumuleras i blodkärlen vilket försvårar möjligheten att ställa diagnosen lungemboli 

som dödsorsak bland nyfödda, såvida inte röntgen har utförs omedelbart efter att barnet dött. I 

studien av de Lange et al. (2007) återfanns dessa artefakter, med två undantag, i de fall där 

tidsintervallet mellan döden och röntgenundersökningen var mer än tio timmar. 
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Datortomografi 

Två av artiklarna handlade om hur DT kan användas för att utreda oklara dödfall bland foster 

och spädbarn. 

Tabell 5: Sammanställning av Datortomografi 

Fördelar/ Möjligheter Nackdelar/Begränsningar 

 

Ett användbart komplement till obduktion Svårt att detektera pneumonier 

Möjligt att urskilja de flesta stora anatomiska 

strukturer, samt att undersöka hela skelettet 

Dålig upplösning på hjärtstrukturer 

 Avsaknad av blodflöde 

I studien av O’Donoghue et al. (2011) beskrivs det att det med hjälp av multidetektor 

datortomografi (MDCT) är möjligt att uppnå högupplösta bilder på de flesta stora anatomiska 

strukturer på dödfödda spädbarn utan att göra invasiva ingrepp på kroppen. De analyserade 

och betygsatte bildkvalitén på anatomiska strukturer utifrån en femgradig skala. De fann att 

skelettstrukturer fick högsta betyg i samtliga fall, vilket visar att dessa strukturer kan urskiljas 

väl. De strukturer som var svårast att urskilja var thyroidea, esofagus, ureter, pancreas och 

trachea som i nästan alla fall var vätskefylld. Gallblåsa och binjurar var ibland inte alls 

urskiljbara 

 Proisy et al. (2013) jämförde DT med obduktion på spädbarn som dött oväntat och fann att 

DT och obduktion hade en bred samstämmighet med varandra. Dessutom var DT både 

bidragande och nödvändig för att upptäcka icke-oavsiktliga skador. De menade vidare att 

bilddiagnostik är överlägsen klinisk obduktion för att upptäcka frakturer då hela skelettet inte 

rutinmässigt undersöks vid en obduktion, och att ett av de största målen med att undersöka 

avlidna barn som dött under oklara omständigheter är att identifiera skador som kan ha 

uppkommit efter misshandel. De påpekade samtidigt att samstämmigheten mellan DT och 

obduktion var sämre vid bedömning av pneumoni och att upplösningen var sämre på 

strukturer i hjärtvävnaden  

O’Donoghue et al. (2011) och Proisy et al. (2013) menade vidare att DT skulle kunna bidra till 

förbättring av den kliniska obduktionen genom att fungera som en guide vid dissektion och 

provtagning. De beskrev också att avsaknaden av blodflöde är en svaghet med postmortem 

DT, då det medför svårigheter att tillföra kontrastmedel för att förstärka olika anatomiska 
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vävnader. O’Donoghue et al. (2011) ansåg att användning av DT skulle kunna utökas till att 

omfatta utredning av alla perinatala dödsfall. 

Magnetresonanstomografi 

I åtta av de 13 valda artiklarna beskrevs MRT vid postmortem (PMMR) undersökningar som 

en alternativ metod eller som ett komplement till den kliniska obduktionen. 

Tabell 6: Sammanställning av Magnetresonanstomografi 

Fördelar/ Möjligheter Nackdelar/Begränsningar 

Utmärkta mjukdelsdetaljer Svårt att upptäcka infektioner 

Hög träffsäkerhet när MRT kombineras med 

andra metoder 

Vävnaden mellan levande och döda 

skiljer sig åt 

En bra metod för att undersöka hjärtpatologi  

Alderliesten, Peringa, van der Huist, Blaauwgeers & van Lith (2003) beskrev att PMMR är en 

icke-invasiv metod som teoretiskt ger en detaljerad anatomisk inblick och i de fall där 

anhöriga tackar nej till en obduktion, kan MRT-undersökningar ge en utökad information om 

det perinatala dödsfallet. PMMR - undersökningar bidrar även med en stor del information då 

dessa kan ge bilder med utmärkta mjukvävnadsdetaljer och även en makroskopisk 

information med samma kvalitet jämfört med en klinisk obduktion. (Arthurs, Thayyil, 

Addison et al., 2014 & Breeze et al., 2011). I studierna av Arthurs, Thayyil, Addison et al. 

(2014) och Arthurs, Thayyil, Olsen et al. (2014) nämns det även att PMMR- undersökningar 

kan ha betydande roll vid utvecklingen av mindre invasiva obduktionsmetoder (MIA). Enligt 

Arthurs, Thayyil, Olsen et al. (2014) har PMMR en hög diagnostisk säkerhet när den 

kompletteras med andra typer av undersökningar som exempelvis MIA. Arthurs, Thayyil, 

Addison et al. (2014) nämnde även att PMMR-tekniken med hjälp av MIA kan användas när 

anhöriga inte vill att en hel klinisk obduktion görs. 

I studien av Thayyil et al. (2011) studerades skillnaden mellan cerebrala T1 och T2 viktade 

bilder hos foster och spädbarn jämfört med undersökningar på levande barn, och resultatet 

indikerade att värdena för T1 och T2 var högre i postmortem-undersökningarna. Kroppens 

vävnader förändras efter döden och det kan därför vara nödvändigt att använda andra MRT-

parametrar i dessa fall. Resultatet kommer att vara användbart för att optimera postmortem 

MRT-undersökningar. 

I två av studierna beskrevs hjärtundersökningar hos foster med hjälp av PMMR. Sandaite et 

al. (2013) beskrev att det har varit problematiskt att identifiera kardiovaskulära anomalier med 
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hjälp av MRT, och de nämner även att de senaste årens tekniska framsteg gällande MRT med 

exempelvis tredimensionella bilder (3D) och en högre fältstyrka (3T, 7T och 9.4T), har 

bidragit med bland annat förbättrade hjärtundersökningar hos postmortem foster.  

Taylor et al. (2014) beskrevs att cardiovaskular magnetic resonance (CMR) med en 3T MRT - 

enhet kan användas som ett förstahandsval vid bedömning av hjärtpatologi hos alla foster och 

nyfödda. De påpekade att det är viktigt att känna till de artefakter som anses vara normala 

postmortem, exempelvis: mindre perikardiella och pleura utgjutningar, intrakardiell luft och 

blodproppar etc. och att dessa kan ses bättre med CMR än vid den kliniska obduktionen. En 

fördel med 3D CMR postmortem avbildningar, är att dessa kan utföras på lokala sjukhus med 

en enklare utbildning för röntgensjuksköterskor och bilderna överförs sedan till specialiserade 

barnhjärt-MRT radiologer för granskning. 

PMMR- undersökningar vid muskelotskeletala avvikelser och patologi hos foster och barn 

beskrevs av Arthurs, Thayyil, Addison et al. (2014). Enligt dem bör inte enbart PMMR 

användas vid diagnosställande av muskeloskeletal patologi hos foster, nyfödda och barn, på 

grund av den låga känsligheten och det höga negativa prediktiva värdet (NPV)1. Vid 

användning av både PMMR och konventionell röntgen blev den diagnostiska säkerheten 

nästan 100 %.  

I två av studierna beskrevs PMMR-undersökningar av thorax och lungor hos foster och barn. 

Enligt Arthurs, Thayyil, Olsen et al. (2014) är PMMR av denna anatomi mest känslig för att 

identifiera anatomiska avvikelser som exempelvis pleurautgjutning, lung- eller thorax 

hypoplasi, och det anses vara svårare att kunna identifiera infektioner. Lungabnormiteter är 

generellt svåra att upptäcka med postmortem bilddiagnostik hos barn, och ytterligare studier 

behövs inom detta område. Barber et al. (2014) beskrev att PMMR har en hög diagnostik 

säkerhet när det gäller att bekräfta om ett barn varit dödfött eller inte då PMMR kan visa 

indikatorer för en spontanandning hos foster och vid tidiga dödsfall bland spädbarn. Denna 

studies resultat har visats ha en liknande diagnostik säkerhet som en klinisk obduktion, vilket 

kan leda till att PMMR blir mer acceptabelt i framtida postmortem utredningar. 

  

                                                           
1 NPV är ett värde för sannolikheten att diagnosmetodens resultat är korrekt, negativa prediktiva 

värden beskriver chansen att ett negativt resultat är riktigt (SBU, 2006). 
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Röntgensjuksköterskan – teknik och rutiner 

Nio av de valda artiklarna kunde användas i kategorin Röntgensjuksköterskan - teknik och 

rutiner, och handlade även om någon av de modaliteter som redovisas under huvudkategori 

nummer ett: Konventionell röntgen, Magnetresonanstomografi eller Datortomografi. Dessa 

beskriver några tekniska och rutinmässiga aspekter som kan vara av intresse för röntgen-

sjuksköterskans kompetensområde, för att kunna optimera det postmortala undersökningarna 

på det bästa sättet.  

Konventionell röntgen 

Arthurs et al. (2013) beskrev att postmortem röntgenundersökningar kan vara tekniskt svåra 

att utföra på grund av rigor mortis (likstelhet), och andra problem som skapar artefakter. De 

beskrev även att det till skillnad från undersökningar på levande patienter inte heller finns 

några standardiserade protokoll eller vägledning för när helkroppsundersökningar på skelett 

ska göras. 

I studierna av de Lange et al. (2007) och Arthurs et al. (2013) togs det flera olika bilder i olika 

projektioner utav barnens skelett. På spädbarn och lite äldre barn gjordes mer detaljerade 

undersökningar på upp till tjugo bilder av både de centrala och perifiera delarna av skelettet 

(Arthurs et al., 2013). de Lange et al. (2007) använde även högupplöst film med högt finfokus 

och litet field-of-view, och alla skelettundersökningarna gjordes med ett så kort tidsintervall 

som möjligt mellan röntgen och obduktion. Arthurs et al. (2013) använde 3.0 milliampere 

sekund (mAs) och lågkilovolt-teknik. 

Arthurs et al. (2013) påpekade också att även om kostnaden för en individuell konventionell 

röntgenundersökning är relativt låg, så är det inte säkert att det är kostnadseffektivt att 

rutinmässigt använda röntgenundersökningar som utredningsmetod. Alternativa modaliteter 

som DT och MRT har ett mycket högre diagnostiskt värde. 

Datortomografi 

I studierna av O’Donoghue et al. (2011) och Proisy et al. (2013) användes multislice-teknik 

med fyra respektive 16 detektorer.  Båda studierna använde hög milliampere, för att reducera 

bruset i bilderna samt att förbättra den spatiala upplösningen, då patientstråldosen i dessa fall 

saknade betydelse. I studien av Proisy et al. (2013) framgick det att den undersökta patienten 

låg i ryggläge med armarna längs sidorna 
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O’Donoghue et al. (2011) menade att DT kan ha en stor potentiell fördel gentemot MRT på 

grund av kortare scantid, och detta har betydande konsekvenser för både personal och 

resurser. Varje undersökning tog mellan 20-30 minuter för varje patient. 

Magnetresonanstomografi 

I samtliga av studierna om MRT vid postmortem undersökningar användes olika typer av 

MRT enheter med varierande fältstyrka och med tillhörande MRT-sekvenser. 

Sandaite et al. (2013) använde förinställda protokoll där scantiden var 40 minuter. Fostret var 

i en liggande position och spolarna som användes vid undersökningarna anpassades efter 

fostrets storlek. Även Alderliesten et al. (2003) och Breeze et al. (2011) använde olika spolar 

(huvud, knä och fotspolar) som varierades utifrån fostrets storlek.  

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att utifrån röntgensjuksköterskans perspektiv, 

sammanställa kunskap från studier som beskriver bilddiagnostik vid utredning av dödsfall 

bland foster och spädbarn. 

Resultatanalysen resulterade i två huvudkategorier med underkategorier. Huvudkategori 

nummer ett handlade om modaliteter, där frågeställningen var: vilka möjligheter och 

begränsningar har de bilddiagnostiska modaliteter, som röntgensjuksköterskan arbetar med, i 

avseende att utreda oklara dödsfall bland foster och spädbarn? Här delades resultatet in i tre 

underkategorier baserat på de vanligaste modaliteterna som röntgensjuksköterskan arbetar 

med: Magnetresonanstomografi, Datortomografi och Konventionell röntgen. Huvudkategori 

nummer två handlade om röntgensjuksköterskan och beskrev området utifrån 

röntgensjuksköterskans perspektiv när det gäller teknik och rutiner. 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt, som enligt Friberg (2012, s. 133) kan 

användas för att skapa en översikt av forskningsresultat inom ett specifikt kunskapsområde, 

vilket var syftet med denna studie. Friberg (2012, s. 134) beskriver att både kvalitativ och 

kvantitativ forskning kan ingå i analysen. Friberg (2012, s. 134-135) menar också att 

allmänna litteraturöversikter kan ha svagheter, det finns exempelvis en risk för ett selektivt 

urval, då författaren endast väljer studier som stödjer den egna åsikten. Därför är det viktigt 

att ha ett kritiskt förhållningssätt vid litteratursökningen, granskningen och även vid läsningen 

av det funna materialet.  
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En svaghet är att en del studier inte fanns tillgängliga i fulltext online, och därför togs de inte 

med. Inga studier valdes dock bort på grund av resultatet. Totalt valdes 13 vetenskapliga 

artiklar för kvalitetsgranskning och analys. De flesta av artiklarna handlade om MRT, 

författarna hade gärna haft med fler artiklar om DT men hittade inga fler som mötte alla 

inklusionskriterier. 

De valda artiklarna är publicerade mellan år 2003-2015 och 11 av dessa är mindre än fem år 

gamla. Willman et al. (2011, s. 110) beskriver att trovärdigheten av resultaten ökar om flera 

studier pekar åt samma håll och är utförda i olika länder. De valda studierna är utförda i 

länderna Storbritannien, Norge, Nederländerna, Frankrike, Belgien, Irland och USA. 

Henricsson (2012, s. 473) beskriver att validiteten avser i vilken utsträckning det valda 

fenomenet verkligen har blivit studerat. De studier som ingår i denna översikt är gjorda i sju 

olika länder och har ett stort antal deltagare, vilket höjer trovärdigheten. Samtliga av de 

artiklar som ingick i analysen är skrivna på engelska, och artiklarna översattes delvis för att få 

en bättre helhetsbild av innehållet. Författarna diskuterade tillsammans de ord och meningar 

som var svåra att översätta och förstå innebörden av, för att hitta rätt sammanhang i texten. De 

funna artiklarna hade en kvantitativ studiedesign och författarna ansåg att det var svårt att 

hitta artiklar som berör röntgensjuksköterskans arbetsområde. Under litteratursökningen 

hittades inga artiklar med kvalitativ studiedesign som mötte inklusionskriterierna och som 

berör röntgensjuksköterskans upplevelser.  

Henricson (2012, s. 478) föreslår att i slutskedet av arbetet göra nya sökningar inom ämnet för 

att se om det har publicerats någon ytterligare studie som skulle kunna vara relevant för 

arbetet. Ingen ny studie som mötte alla inklusionskriterierna hittades. 

Resultatdiskussion 

Det framkom i resultatet att postmortem-bilddiagnostik accepteras i högre grad än klinisk 

obduktion av de anhöriga. I en studie av Ben-Sasi et al. (2013) framgick det att detta även 

gäller vårdpersonal, som upplever att det är lättare att diskutera dessa undersökningar med de 

anhöriga än vad den kliniska obduktionen är. 

Resultatet visade även att alla de tre undersökta modaliteterna har sina specifika möjligheter 

och begränsningar vid postmortala undersökningar. För att undersöka hela skelettet kan både 

konventionell röntgen och DT användas. Vid den kliniska obduktionen undersöks vanligtvis 

inte hela skelettet och därför är röntgen ett bra komplement. Med DT finns även möjligheten 

att skapa högupplösta 3D-rekonstruktioner. Nackdelen med konventionell röntgen är att 
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mjukvävnad syns dåligt; när det gäller DT kan dessa studeras något bättre, men MRT är klart 

överlägsen i dessa fall. De flesta studierna handlar om just MRT, en förklaring till det kan 

vara att modaliteten har fler användningsområden. De undersökta studierna visade att 

avsaknaden av blodflöde är ett hinder för att undersöka mjukvävnad med DT då 

kontrastmedel inte kan tillföras. Postmortem angiografi-tekniken är under utveckling och 

denna teknik bör även utvärderas om den är användbar vid undersökningar av exempelvis 

hjärtat hos barn. Ross et al. (2014) beskriver hur DT-angiografi kan ge värdefull information 

vid dödsfallsutredningar på vuxna om kärlsystemen utan att förstöra dessa under 

undersökningen vilket är av särskilt intresse vid brottsutredningar för att bevara bevis. De 

nämner även att metoden bör användas oftare både vid utredningar av naturliga och 

traumatiska dödsorsaker, då den bidrar till så mycket mer information.  

Användandet av en högre fältstyrka (Tesla, T) hos magnetresonanstomografin förbättrar 

diagnostiken avsevärt för att undersöka hjärtvävnad hos foster. Thayyil et al. (2009) menar att 

9.4 T ger en mycket bättre avbildning vid undersökning av hela kroppen än en MRT med 

lägre fältstyrka, och passar bra för att undersöka väldigt små foster. 3 T ger tillräckligt bra 

bilder för att bedöma hjärtpatologi, och föreslås som förstahandsmetod vid dessa 

frågeställningar. Detta används redan vid undersökningar av levande patienter, som Sammut 

et al. (2015) beskriver att cardiovascular magnetic resonance (CMR) på senare år har etablerat 

sig till att vara en viktig komponent för bedömning av patienter med hjärtsjukdomar. CMR 

anses vara en referensmetod för bedömning av ventrikulär funktion och vänster ventrikulär 

väggtjocklek. 

Skelettundersökningar på avlidna barn kan i vissa fall avslöja tecken på att barnet har avlidit 

till följd av misshandel. När det gäller barnmisshandelsfall beskriver Brown och Henwood 

(1997) att röntgensjuksköterskor som kommer i kontakt med dessa kan uppleva ett stort behov 

av stöd efteråt och att detta många gånger glöms bort. Konventionella röntgenundersökningar 

krävde många gånger flera bilder i olika projektioner, och då måste röntgensjuksköterskan 

positionera om patienten vilket medför ett nära arbete med det avlidna barnet. Detta kan vara 

emotionellt krävande. Walsh, Reeves och Scott (2004) beskriver att röntgensjuksköterskor 

som arbetar med att undersöka avlidna patienter upplevde arbetet som känslosamt men också 

belönande. De upplevde det också som ett stöd att reflektera och tala med varandra om sina 

upplevelser. Det framgick även att de röntgensjuksköterskor som hade mer vana av arbetet 

hade mindre känslomässiga besvär efteråt och att de som kände sig förberedda på 

arbetsuppgiften klarade av den bättre. 
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Undersökningar kan vara tekniskt svåra att genomföra då patienten inte kan medverka och 

resultatet visade att många gånger saknades standardiserade protokoll. Detta sätter röntgen-

sjuksköterskans uppfinningsrikedom på prov. Det används exempelvis vid MRT-

undersökningar inga speciella spolar för att undersöka små barn och foster utan istället 

används spolar som är anpassade för vuxnas huvud, fötter och knän. När det gäller 

positionering vid konventionell röntgen kräver det att röntgensjuksköterskan får använda sig 

av olika hjälpmedel för att kunna få barnet i rätt position. Dock är det inte beskrivet hur detta 

rent tekniskt ska gå till.  

Enligt SBU (2015) är frekvensen av dessa undersökningar varierande stort mellan olika 

sjukhus i Sverige; på en del kliniker utförs de regelbundet och på andra mer sällan. I andra 

länder, som exempelvis Japan används bilddiagnostik vid postmortala undersökningar mycket 

mer utbrett, nästan alla dödsfall där undersöks med DT. Även Storbritannien anses vara 

ledande inom området. Det behövs dock mer forskning och utvärdering inom området, för att 

kunna använda bilddiagnostik istället för eller som ett komplement till obduktioner. Detta 

påpekar även SBU (2015), som beskriver att den diagnostiska tillförlitligheten bör utvärderas 

mer för att kunna säkerhetsställa den diagnostiska säkerheten vid dessa typer av 

undersökningar. 
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Slutsats 

Resultat från denna litteraturöversikt beskriver ett område som kan vara en del av 

röntgensjuksköterskans arbete, men som för många är helt okänd. Litteraturöversikten bidrar 

till en ökad kunskap och kan väcka intresse hos röntgensjuksköterskor och röntgen- 

sjuksköterskestudenter, för ett ämne som med största sannolikhet kommer att ta allt större 

plats i den takt som tekniken utvecklas. Röntgensjuksköterskan som har specialiserad kunskap 

inom medicinska och tekniska områden, har en viktig roll i sammanhanget när det gäller 

bildproduktion av hög kvalité. 

Bilddiagnostik har potential att i framtiden kunna ersätta den kliniska obduktionen i många 

fall, men det behövs vidare forskning och utvärdering. Det behövs även mer forskning kring 

upplevelserna av denna typ av arbete, då röntgensjuksköterskan arbetar nära det avlidna 

barnet, vilket innebär många etiska aspekter att ta hänsyn till. För röntgensjuksköterskan 

innebär det också ett ökat antal arbetsuppgifter med samverkan mellan olika professioner. 
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Bilaga 1 

(Modifierad version av SBU:s granskningsprotokoll (QUADAS)) 

Mall för kvalitetsgranskning av studier som jämfört bilddiagnostik med obduktion (N=12). 

  

 J

a 

Nej Oklart 

1. Var sammansättningen av patientgruppen representativ för de patienter som 

kommer att få testet i praktiken? 
 

   

2. Är det troligt att referenstestet korrekt klassificerar det sökta tillståndet? 

 
   

3. Undvikande av sjukdomsprogressionsbias, är tiden mellan undersökningarna 

kort och/eller framgår det om det har vidtagits annan åtgärd som exempelvis 

kylning? 

 

   

4. Genomgick samtliga patienter eller ett slumpmässigt urval av patienter det 

avsedda referenstestet? 

 

   

5. Användes ett och samma referenstest oberoende av vilket resultat som erhölls 

på indextestet? 

 

   

6. Var referenstestet oberoende av indextestet? (indextestet ingick inte som en 

del i referenstestet?) 

 

   

7. Tolkades resultaten från referenstesten utan kännedom om resultaten från 

indextesten? 

 

   

8. Tolkades resultaten från indextesten utan kännedom om resultaten från 

referenstesten? 

 

   

9. Fanns samma kliniska data tillgängliga då testresultaten tolkades som skulle 

vara tillgängliga då testen används i praktiken? (exempelvis tillgång till 

anamnestiska/kliniska data) 

 

   

10. Rapporterades ej tolkningsbara/intermediära testresultat? (ett diagnostiskt 

test kan vara ofullständigt eller ge resultat som inte kan tolkas av olika skäl) 

 

   

11. Förklaras bortfall av patienter från studien? 

 

   

12. Finns etiskt resonemang? 
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Bilaga 2  

(Modifierad version av Willman et al. (2011) granskningsprotokoll) 

PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVANTITATIV METOD 

(n=10) 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod             ☐ RCT                 ☐ CCT (ej randomiserad) 

  ☐ multicenter, antal center ...................................... 

  ☐ Kontrollgrupp/er .................................................. 

Patientkarakteristika                            Antal ...................................................... 

     Ålder ...................................................... 

    Man/Kvinna ......................................... 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion              ☐ Ja                   ☐ Nej 

Intervention ................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urvalsförfarandet beskrivet?  ☐ Ja 

 

☐ Nej 

 Representativt urval?            ☐ Ja 

 

 ☐ Nej  ☐ Vet ej 

Bortfall:  

Bortfallsanalysen beskriven? 

Bortfallsstorleken beskriven? 

Adekvat statistisk metod?  

Etiskt resonemang? 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Nej 

☐ Nej 

☐ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?   

Är instrumenten valida? 

Är instrumenten reliabla? 

Är resultatet generaliserbart? 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Nej 

☐ Nej 
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Forts. På bilaga 2 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten? 
.................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet ☐ Hög             ☐ Medel           ☐ Låg 

 

Kommentar:  

......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Granskare sign: ........................... 

 

 


