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Abstrakt
Inledning: Inom sjukvården har det utvecklats metoder där sjukvårdspersonalen använder sig
av joniserande strålning, genom så kallad röntgenteknik. Denna typ av joniserande strålning
används i olika röntgenapparater och produceras på konstgjord väg. Celler som delar och
utvecklar sig snabbt är mer känsliga för strålning än fullt utvecklade celler. Då ett växande
foster har mer celldelning än yngre, vuxna och äldre, är det mer känsligt för joniserande
strålning. Vid undersökning av en gravid kvinna blir utmaningen större för
röntgensjuksköterskan, då det finns ett strålkänsligt foster att ta hänsyn till. En legitimerad
röntgensjuksköterska är ansvarig att bidra till en säker och trygg vård. Patientsäkerhet är ett av
röntgensjuksköterskans största ansvarsområde, att sträva efter bästa diagnostiska bildkvalitet
med minsta möjliga stråldos. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa vilka
faktorer som påverkar stråldosen till fostret, vilka stråldoser fostret erhåller samt vilka effekter
stråldosen har på foster vid användning av joniserande strålning på en röntgenavdelning.
Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt. Åtta vetenskapliga artiklar
kvalitetsgranskades, analyserades och resultatet presenterades i kategorier. Resultat: Olika
faktorer som påverkade stråldosen till ett foster identifierades. Fostrets utvecklingsstadier,
fostrets placering, den gravida kvinnans storlek samt tekniska inställningar var de faktorer som
var viktiga att ta hänsyn till eftersom de påverkade stråldosen. Konklusion: Genom att ha
kunskaper i vilka faktorer som påverkar stråldosen till fostret kan röntgensjuksköterskan arbeta
på ett patientsäkert sätt och förmedla trygghet till patienten.
Nyckelord: Foster, stråldos, joniserande
datortomografi, konventionell röntgen

strålning,

graviditet,

litteraturöversikt,
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Abstract
Introduction: In health care, methods have been developed whereby the medical staff uses
ionizing radiation, so-called X-ray technology. This type of ionizing radiation used in various
X-ray machines is produced artificially. Cells in the process of dividing and cells that are
developing quickly are more sensitive to radiation than fully developed cells. As a developing
fetus has more cell division than younger people, adults and elderly, it is more sensitive to
ionizing radiation. Examining pregnant women is a greater challenge for radiographers, having
to take radiosensitive fetuses into account. A licensed radiology nurse is responsible for safe
and secure care. Patient safety is one of the greatest responsibilities of the radiology nurse,
striving for the best diagnostic image quality with the lowest possible radiation dose. Purpose:
The purpose of this literature review was to compile an overview of which factors affect the
radiation dosage transferred to the fetus, which radiation doses the fetus recives and the effects
hereof, when using ionizing radiation in a radiology department. Method: The study was
performed as a literature review. Eight scientific articles were reviewed, analyzed and the
results were presented in categories. Results: Different factors affecting the radiation dose
transferred to a fetus were identified. Fetal development stage, the fetal position, the pregnant
woman's size and technical settings were the factors that were important to consider because
they affect the radiation dose. Conclusion: By having knowledge of the factors affecting the
radiation dose impacting the fetus the radiology nurse is able to work with focus on the patients
safety and mediate security to the patient.
Keywords: Fetus, the dose of radiation, ionizing radiation, pregnancy, literature review,
computed tomography, x-ray
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Röntgen är idag en stor del av den moderna sjukvården vilket samtidigt har resulterat i en
explosionsartad ökning av patientstråldoser (Park & Jung, 2016). Dagligen utsätts människan
för bakgrundsstrålning. Bakgrundsstrålningen kommer bland annat ifrån rymden, stenar som
avger radioaktivitet och andra organiska material (Goodman & Amurao, 2012). När
radioaktiva ämnen sönderfaller uppkommer olika typer av joniserande strålning, såsom alfa-,
beta-, gammastrålning samt neutroner (Strålsäkerhetsmyndigheten, [SSM], 2011).
Joniserande strålning har hög energi vilket har visat sig vara skadlig för biologisk vävnad
eftersom den kan förstöra cellernas uppbyggnad och struktur. Om den joniserande strålningen
förstör en kromosom i en strålkänslig cell kan detta påverka vävnadens funktion (Goodman
& Amurao, 2012). Skadan uppstår på grund av att energin sliter loss elektroner från kroppens
atomer. När detta sker omvandlas atomen till positivt laddade joner vilket kallas för
jonisering (Isaksson, 2011, s. 25). Det är typen av joniserande strålning som
människokroppen utsätts för som påverkar hur stor skadan på atomen blir (SSM, 2011). Den
absorberade energin i kroppen benämns som absorberad dos. Enheten för denna dos är 1 gray
(Gy) vilken är en mycket hög stråldos. En vanligt förekommande dos på en röntgenavdelning
är av storleksordningen 0,1-50 mGy (Carlsson, 2008, s. 24). Risken för att utveckla
strålningsinducerad cancer har visat sig vara dos - och åldersberoende. Risken beräknas vara
3-4 % per Sv hos vuxna och 10-20 % hos små barn (Axelsson, 2008 s. 31). En absorberad
dos på 6 Gy till hela kroppen är dödlig (Carlsson, 2008, s. 24). Inom sjukvården har det
utvecklats metoder där sjukvårdspersonalen använder sig av joniserande strålning genom så
kallad röntgenteknik. Denna typ av joniserande strålning används i olika röntgenapparater
och produceras på konstgjord väg (SSM, 2010).
The International Commission on Radiological Protection (ICRP) gav 1991 ut en publikation.
Denna publikation handlar om att bestrålningen av patienter måste vara berättigad och att
strålningen måste optimeras. I Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:51), 1§,
fastställs att verksamheter som bedrivs med joniserande strålning skall vara berättigad vilket
innebär att nyttan skall vara större än den skada som joniserande strålning beräknas orsaka.
Strålningen av patienten skall även optimeras vilket innebär att varje undersökning med
joniserande strålning begränsas så långt som rimligen möjligt. ICRP poängterar även att det
inte finns någon maxdosgräns för bestrålning av patienter, däremot har de tagit fram ett
rekommenderat tröskelvärde på 100 mGy. Doser under 100 mGy anses inte kunna orsaka
några kliniskt relevanta funktionsnedsättningar i vävnader. Alla undersökningar med
joniserande strålning bör dock vara så låg som rimligen möjligt. Denna princip förkortas
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ALARA och betyder As Low As Reasonably Achievable. Principen innebär att stråldosen
skall optimeras till lägsta möjliga gräns men samtidigt uppfylla kraven för ställningstagande
inför diagnostik (ICRP, 1990).
Goodman och Amurao (2012) poängterar att kvinnor är mer känsliga för joniserande
strålning än män. Samtidigt är risken för cancerutveckling dubbelt så stor hos flickor jämfört
med pojkar. Detta beror delvis på att kvinnor har extra strålkänsliga celler i bröstvävnad och
äggstockar. Lockwood, Einstein och Davros (2006) nämner även att barn, unga vuxna och
gravida kvinnor är extra känsliga för joniserande strålning. Celler som delar och utvecklar sig
snabbt är mer känsliga för strålning än fullt utvecklade celler. Jämfört med äldre personer är
därför yngre personer mer känsliga för joniserande strålning då de har mer celldelning än
äldre personer. Detta gör att yngre personer under sin livstid har en ökad risk att utveckla
cancer. Då ett växande foster har mer celldelning än yngre, vuxna och äldre är det mer
känsligt för joniserande strålning (Lockwood et al., 2006).
American College of Radiology (2013) har tagit fram riktlinjer kring användandet av
joniserande strålning under en graviditet. Grundprincipen för dessa riktlinjer innebär att den
gravida kvinnan i första hand bör undersökas med ultraljud och eventuell uppföljning med
magnetresonanstomografi (MRT). Anledningen till att dessa två modaliteter skall vara ett
förstahandsval är att avbildning av patienten kan ske med icke joniserande strålning. Om
ultraljud och MRT inte kan användas för ställningstagande av en diagnos hos den gravida
kvinnan skall datortomografi (DT) eller konventionell röntgen användas. I en studie gjord av
Laino (2008) framkom det att mellan 1997 och 2006 undersöktes 3249 gravida kvinnor med
joniserande strålning i USA. Antalet exponeringar ökade med 125 % under denna
tioårsperiod. En bidragande orsak till detta var att användningen av datortomografen ökade
med 25 % per år. Inom konventionell röntgen ökade antalet exponeringar av gravida kvinnor
med endast 7 % per år. Datortomografen har visat sig vara överrepresenterad bland de
inkomna remisserna gällande gravida kvinnor till en röntgenavdelning. Anledningen till
överrepresentationen är att remitterande läkare har för dålig kunskap om strålning och dess
effekt på patienten (Laino, 2008). I en kanadensisk studie gjort av D. Barbic, S. Barbic och
Dankoff (2015) har det visat sig att remitterade läkare har bristande kunskapsluckor kring de
stråldoser och risker som datortomografen medför. Inom akutmedicin har datortomografen
under det senaste decenniet blivit den undersökningsmetod som remitterande läkare föredrar
att använda vid ställningstagande av en radiologisk diagnos. Detta har inneburit en dramatisk
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ökning av bestrålning med joniserande strålning för både vuxna och barn. De remitterande
läkarna bör få bättre strålskyddsutbildning gällande vilken patientgrupp som lämpar sig bäst
för att bli remitterad till en undersökning med joniserande strålning (Laino, 2008; D. Barbic,
S. Barbic & Dankoff, 2015).
Svensk förening för röntgensjuksköterskor har framställt en kompetensbeskrivning med syfte
att stärka och tydliggöra röntgensjuksköterskans profession och kunskap. En legitimerad
röntgensjuksköterska är ansvarig att bidra till en säker och trygg vård. Kunskap kring
säkerhetsarbete är därför nödvändig inom professionen som röntgensjuksköterska för att
minimera skador och bidra till en säker vård. Patientsäkerhet är ett av röntgensjuksköterskans
största ansvarsområde för att sträva efter bästa diagnostiska bildkvalitet med minsta möjliga
stråldos (Örnberg & Andersson, 2012). Den snabba utvecklingen av avancerad teknologi och
en ökad medvetenhet kring hälsa och säkerhet har gjort att säkerhetskulturen under de senaste
åren fått ett starkt inflytande i olika organisationer (Ploussi & Efstahopoulos, 2016).
International Radiation Protection Association (IRPA) etablerade 2008 begreppet Radiation
Protection Culture (RPC). Enligt IRPA är begreppet en kombination av olika faktorer
innehållande kunskap, värdering, beteenden och erfarenheter om strålskydd för både
arbetande och patienter (IRPA, 2012).
National Radiological Protection Board (NRPB, 1998) poängterar att röntgensjuksköterskan
har skyldighet att fråga kvinnor i fertil ålder om eventuell graviditet. Om graviditet inte kan
uteslutas och undersökningen inte kan vänta tills efter förlossning ska kvinnan behandlas med
samma försiktighet gällande för gravida kvinnor, där fosterdosen skall hållas så låg som
möjligt och samtidigt bidra till ett diagnostiskt ställningstagande. NRPB (1998) har tagit fram
anvisningar kring hur exponering över livmodern bör ske. Huvudsyftet med dessa
upplysningar är att all användning av joniserande strålning till fostret som inte är berättigad
skall undvikas. Skulle onödig bestrålning inträffa finns NRPB:s anvisningar till som hjälp för
att undvika onödig oro (NRPB, 1998).
En central fråga för röntgensjuksköterskan vid avbildning av kvinnor är att de positiva
diagnostiska fördelarna ska dominera i förhållande till de potentiellt skadliga effekterna som
erhålls vid joniserande strålning. Vid en radiologisk undersökning på en kvinnlig patient
måste röntgensjuksköterskan ha i åtanke att skydda strålkänsliga vävnader såsom bröstvävnad
och äggstockar från joniserande strålning. Dessa organ är känsliga för strålning eftersom de
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innehåller celler som är extra strålkänsliga. Vid undersökning av en gravid kvinna blir
utmaningen större för röntgensjuksköterskan då det finns ett foster att ta hänsyn till
(Goodman & Amurao, 2012). Den diagnostiska stråldosen innebär en ökad risk för fostret på
grund av dess känslighet för joniserande strålning. Trots detta kan undersökningen behöva
göras då den kan ge nödvändig information gällande diagnostiken vilket gynnar den gravida
kvinnan (Lockwood et al., 2006). Syftet med litteraturstudien var att sammanställa vilka
faktorer som påverkar stråldosen till fostret, vilka stråldoser fostret erhåller samt vilka
effekter stråldosen har på fostret vid användning av joniserande strålning på en
röntgenavdelning.
Metod
Examensarbetet har genomförts som en allmän litteraturöversikt. Detta anses vara en metod
vilket gör det möjligt att på ett vetenskapligt sätt kunna sammanställa tidigare forskning och
problemområden (Friberg., 2012, s. 134). Whittemore och Knafl (2005) beskriver fem steg
vilka har använts som stöd i litteraturstudien för att få svar på en specifik forskningsfråga
samt sammanställa data från tidigare genomförd forskning. Första steget var att precisera en
problemformulering och syfte. I steg två genomfördes en litteratursökning för att identifiera
relevant data. Tredje steget var att kvalitetsgranska insamlat material följt av steg fyra då
utvalt material sorterades, kategoriserades och sammanfattades med syftet i fokus. Slutligen
presenterades de vetenskapliga artiklarnas huvudfynd i resultatet. Vid systematisk värdering,
analysering och sammanställning av resultaten från tidigare studier är det viktigt att förhålla
sig till ett kritiskt värderande förhållningssätt (Friberg, 2012, s. 135).
Litteratursökning
Innan litteraturstudien påbörjades genomfördes en pilotsökning för att på så vis försäkra sig
om att tillräcklig vetenskaplig litteratur fanns inom det valda området (Willman, Stoltz &
Bahtsevani, 2011, s. 67). Pilotsökningen gav många träffar inom det valda problemområdet
som passade till syftet med studien och därför påbörjades sedan den huvudsakliga
litteratursökningen. Sökningen utgick från problemformuleringen samt de angivna
begränsningarna. Användningen av Willman et al. (2011, s. 68) plan för litteratursökning
bidrog till en hög sensitivitet och hög specificitet av den genomförda litteratursökningen. Hög
sensitivitet innebar att alla relevanta referenser fångades in medan hög specificitet innebar att
alla icke relevanta referenser uteslöts (Willman et al., 2011, s. 69). Svensk MeSH (Medical
Subject Headings) användes för att finna de rätta engelska sökorden. För att inte bli låst vid
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ett specifikt ord användes även trunkering, vilket gav många träffar inom samma
grammatiska form (Östlundh, 2012, s. 65). I den systematiska sökningen av vetenskapliga
studier användes den booleska sökoperatorn, AND, för att avgränsa sökningen så mycket som
möjligt och på så vis finna relevant litteratur inom valt problemområde (Willman et al., 2011,
s. 72-73).
Willman et al. (2011, s. 78) poängterar att vid sökning av studier i olika databaser identifieras
vanligen huvuddelen av de studier som är relevanta att inkludera i litteraturstudien. De
databaser som valdes att användas vid litteratursökningen var Pubmed och Cinahl via Luleå
Tekniska Universitets hemsida. Ett flertal olika sökord samt sökkombinationer användes för
att finna relevant litteratur. Inklusionskriterier i sökningen blev studier som var peerreviewed, fanns i fulltext och publicerade på engelska med en avgränsning mellan år 20062016. Endast kvantitativa studier inkluderades. Översiktsartiklar och studier som handlade
om gravida kvinnor utanför en röntgenavdelning exkluderades.
Totalt 15 artiklar som motsvarade inklusionskriterierna valdes ut från Pubmed och Cinahl.
Alla artiklarna lästes igenom i sin helhet och kvalitetsgranskades. Av de 15 artiklar var det
endast åtta artiklar som användes i resultatet.
För att finna vetenskapliga studier till det valda problemområdet studerades först varje titel i
sökresultatet. Utifrån titelnamnen valdes därefter studier ut som verkade vara riktade mot
syftet med examensarbetet. Alla dessa studiers abstrakt och slutsatser lästes igenom för att se
om artikeln var relevant för att besvara syftet. De valda studiernas referenslistor granskades
även för att eventuellt hitta relevanta sekundärkällor. Detta gav dock inget resultat. Resultaten
av sökningen i databasen Pubmed presenteras i Tabell 1. I Tabell 2 presenteras resultaten av
sökningen i Cinahl.
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning
Syfte med sökningen: Vilka faktorer påverkar ett foster vid användning av
joniserande strålning?
Sökning i Pubmed 2016 – 09 -01
Söknummer

Söktermer

Antal träffar

1

Pregnancy

198 160

2

Fetus

37 291

3

Ionizing radiation

38 588

4

Radiation effects

91 229

5

Human fetus

29 449

6

Fetus dose

2401

7

Computed
tomography

196 763

8

#1 AND #2 AND #3

113

2

9

#1 AND #4 AND #5

246

3

10

#6 AND #7

49

1

Antal funna artiklar

Antal valda
artiklar

6

10

Tabell 2 Översikt av litteratursökning
Syfte med sökningen: Vilka faktorer påverkar ett foster vid användning av
joniserande strålning?
Sökning i CINAHL 2016 - 09 - 02
Söknummer

Söktermer

Antal träffar

1

Fetus

8269

2

Preg*

57 332

3

Radiat*

10 112

4

#1 AND #2 AND #3

49

Antal valda artiklar

Antal funna artiklar

2
2

* = trunkering
Kvalitetsgranskning
En kvalitetsgranskning gjordes av varje studie för att bedöma dess trovärdighet (Willman et
al., 2011, s. 101). Eftersom endast kvantitativa studier inkluderades genomfördes
kvalitetsgranskningen med hjälp av Fribergs (2012, s. 138-139) granskningsprotokoll. Ett
frågeformulär för kvantitativa studier konstruerades. Granskningsfrågorna utformades så att
det gick att svara JA, NEJ eller VET EJ (se Bilaga 1). För att kunna peka ut kvalitetsbrister i
valda studier användes ett poängsystem utformat av Willman et al. (2011, s. 108). Med hjälp
av Willman et al. (2011, s. 108) poängsattes varje fråga, där ett JA fick 1 poäng medan ett
NEJ eller VET EJ fick 0 poäng. Användningen av dessa poäng gav en grund till granskningen
av artiklarna. För att skapa en helhetsbedömning granskades varje artikel i sin helhet.
Kvalitén på varje artikel klargjordes utifrån helhetsbedömningen och granskningsfrågorna.
Artikeln klassades vara av hög kvalitet endast om den fick nästintill full poäng på
granskningsfrågorna samt en mycket väl detaljerad och beskriven metod. De artiklar som
hade några brister i granskningsfrågorna klassades vara av medel kvalitet. Vid ett stort antal
brister i granskningsfrågorna var artikeln inte relevant för denna studie och bedömdes som
låg kvalitet. Endast artiklar med hög eller medel kvalitet gick vidare till analysen. Efter
kvalitetsgranskningen hade sju artiklar valts bort vilket innebar att endast åtta artiklar gick
vidare till analys. Detta gjordes för att bedöma studiernas kvalitet som hög, medel eller låg. I
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nedanstående Tabell 3 har studiernas huvudinnehåll sammanfattats och deras kvalitet
bedömts (Willman et al., 2006, s. 96).
Tabell 3 Översikt av huvudfynd i de funna artiklarna (n=8)
Författare,

Typ av

Deltagare

Metod

Huvudfynd

Kvalité

(År),

studie

Kvantitativ

115 gravida
kvinnor som
exponerades för
joniserande
strålning. En
kontrollgrupp
med 527 gravida
kvinnor som inte
exponerades för
joniserande
strålning.

Prospektiv
kohortstudie

Vid doser över 100
mGy ökar risken för
fosterskador. Doser
under 100 mGy
anses inte kunna
orsaka några
deterministiska
effekter på fostret.

HÖG

Economides et
al. (2013),
Grekland

Kvantitativ

269 gravida
kvinnor, vilka
själva
kontaktade
Greek Atomic
Energy
Commission,
efter att ha blivit
undersökta med
joniserande
strålning.

Tvärsnittsstudie

Studien visar att det
förekommer
oavsiktliga
exponeringar av
foster på en
röntgenavdelning.
Striktare lagar kan
åtgärda problemet.
Även utbildning och
spridning av
information kring
stråldoser till foster.

HÖG

Helmrot et al.
(2006), Sverige

Kvantitativ

Bestrålning av
fantom.

Prospektiv
tvärsnittsstudie

Stråldosen till fostret
visade sig beror på
ett flertal faktorer
såsom strålfältets
riktning, vilket
område som
bestrålades samt
fostrets
utvecklingsstadium.

MEDEL

Land

Choi et al.
(2012), Canada
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Tabell 3 Fortsättning översikt av funna artiklar (n=8)
Författare,

Typ av

(År),

studie

Deltagare

Metod

Huvudfynd

Kvalité

Land

Huda et al.
(2009), South
Carolina USA

Kvantitativ

Mätvärden
från tidigare
gjorda
undersöknin
gar på 100
kvinnor

Tvärsnittsstudie

Två faktorer visade sig
ha störst betydelse för
fosterdosen. Dessa var
vald kV samt
omkretsen på den
gravida kvinnan.

HÖG

Kelaranta et al.
(2015), Finland

Kvantitativ

Kvinnligt
fantom

Tvärsnittsstudie

Vid direktbestrålning av
ett foster med
datortomografen blev
fosterdosen högre
jämfört med de
undersökningar där
fostret befann sig
utanför strålfältet.

HÖG

Manninen et al.
(2013), Finland

Kvantitativ

7 gravida
kvinnor.

Prospektiv
tvärsnittsstudie

Vid användning av
pulsad genomlysning
kan den absorberande
dosen till fostret vid en
interventionell
undersökning reduceras
till att ligga långt under
tröskelvärdet 100 mGy,
därmed minskas risken
för fosterskador.

HÖG

Orchard et al.
(2012),
Storbritannien

Kvantitativ

28 patienter
varvid 15
gravida
kvinnor som
genomgått
hjärtintervention

Prospektiv
tvärsnittsstudie

Den joniserande
strålningen som
används vid pulsad
genomlysning kan leda
till ökad risk för fostret
att utveckla cancer.

MEDEL

Ozbayrak et al.
(2015), Turkiet

Kvantitativ

218 gravida
kvinnor,
gravida från
5 dagar-19
veckor.

Retrospektiv studie

Vid exponering över
buk/bäcken överskrider
inte stråldosen till
fostret 100 mGygränsen. Vid
bestrålning under
graviditetsvecka 2-20,
är risken för
fosterskador som störst.

HÖG
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Dataanalys
En strukturerad dataanalys har genomförts med stöd av Whittemore och Knafl (2005)
metodartikel. De valda vetenskapliga artiklarna sorterades, kategoriserades och
sammanfattades utifrån forskningsfrågorna. För att få en uppfattning om helheten lästes varje
artikel igenom ett flertal gånger. Från varje artikel skrevs korta sammanfattningar av båda
författarna om bakgrund, syfte och resultat. Därefter jämfördes sammanfattningarna för att
bedöma om artiklar tolkats likvärdigt (Whittemore och Knafl, 2005; Friberg, 2012, s. 140).
Artiklarna sorterades utifrån huvudinnehåll där likheter och skillnader studerades. En
sammanfattning av artiklarnas innehåll presenteras i en översiktstabell (Tabell 3). En
sammanfattning av de faktorer som artiklarna berör presenteras i Tabell 4 (Friberg, 2012, s.
140-142). Dataanalysen strukturerades sedan utifrån tydlighet och logisk uppbyggnad för att
ge läsaren en röd tråd genom hela litteraturöversikten (Dahlborg-Lyckhage, 2012, s. 170).
Etiskt övervägande
Kjellström (2012, s. 70) betonar vikten om att etiska överväganden alltid skall göras i
samband med forskning för att försvara människors grundläggande värde och rättigheter.
Vid forskningsstudier på människor skall ett etiskt tillstånd alltid erhållas. Anledningen till att
detta är viktigt är för att undvika att deltagarna till studien utnyttjas, skadas eller såras
(Kjellström, 2012, s. 71). Vetenskapsrådet (2015) skriver att vid forskning som planeras att
genomföras på människor är det forskarens ansvar att ansöka om etisk prövning. World
Medical Association (2013) beskriver i Helsingforsdeklarationen att patientens hälsa och
trygghet är viktigare än forskningens behov. Den person som bedriver forskning på
människor är skyldig att främja och skydda människors hälsa. Inom all forskning skall varje
deltagare få information om studiens syfte samt informeras om att deltagandet är 100 %
frivilligt och att han/hon när som helst under studien har rätt att avbryta sitt deltagande. Ett
frivilligt informerat samtycke skall alltid inhämtas från deltagaren innan forskningen får
påbörjas.
Inget etiskt tillstånd har ansökts till denna studie då den utförts som en litteraturstudie vilket
innebar att ingen forskning på människor har gjorts. Av de åtta artiklar som inkluderats i
denna litteraturstudie hade endast de artiklar som haft människor involverade i sin studie
ansökt om ett godkännande från den etiska kommittén. Övriga artiklar har inte ansökt om ett
godkännande från den etiska kommittén på grund av att studien inte gjorts på människor.
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Tabell 4 Översikt över de faktorer som artiklarna berör
Författare

Faktorer som
påverkar stråldosen
till fostret

Erhållna stråldoser till Den joniserande
fostret
strålningens
effekt på fostret

Choi et al. (2012)

X

Economides et al.
(2013)

X

Helmrot et al. (2006)

X

X

Huda et al. (2009)

X

X

Kelaranta et al. (2015)

X

X

Manninen et al. (2013)

X

Orchard et al. (2012)

X

Ozbayrak et al. (2015)

X

X

X

Resultat
Analysen av de vetenskapliga studierna har visat att stråldosen till fostret är beroende på
vilken modalitet som använts. Joniserande strålning inom datortomografi och konventionell
röntgen har studerats. Detta studerades oberoende av varandra då fokus var att sammanställa
vilka faktorer som påverkar stråldosen till fostret, vilka stråldoser fostret erhåller samt vilka
effekter den joniserande strålningen har på fostret.
Faktorer som påverkar stråldosen till fostret
Tre av de åtta artiklarna svarade på hur olika faktorer vid användning av joniserande strålning
påverkade stråldosen till fostret. Strålfältets riktning, centrum, storlek, bestrålat område,
tekniska inställningar, patientstorlek och fostrets utvecklingsstadium är faktorer som påverkar
stråldosen till fostret. Dessa faktorer presenteras nedan.
Helmrot, Pettersson, Sandborg och Nilsson Altén (2006) poängterar att
röntgensjuksköterskans kunskaper om stråldoser till foster är av betydelse. I sin studie
undersökte de med hjälp av en fantom vad vanligt förekommande undersökningar med
joniserande strålning gav för stråldoser till fostret. Fantomen användes vid konventionella
röntgenundersökningar samt vid datortomografiundersökningar. Stråldosen till fostret vid en
konventionell undersökning visade sig vara beroende av olika faktorer. Den viktigaste faktorn
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som påverkade fosterstråldosen var om det primära strålfältet var riktat mot fostret. Andra
faktorer som påverkade fosterdosen var strålfältets centrum, storlek, vilket område som
bestrålades samt fostrets utvecklingsstadium. De högsta stråldoserna erhölls när ett nio
månaders foster befann sig i strålfältet vid en ländryggsundersökning och de lägsta doserna
uppmättes vid en lungröntgenundersökning.
Gravida kvinnor måste ibland genomgå datortomografiska undersökningar för att få
diagnostisk information. I de fall där den radiologiska undersökningen inte kan vänta till efter
förlossning måste röntgensjuksköterskan ta hänsyn till de faktorer som påverkar stråldosen
till fostret (Huda, Randazzo, Tipnis, Frey & Mah., 2009). Dessa faktorer i datortomografen är
enligt Huda et al. (2009) tekniska inställningar, området som bestrålas samt patientstorlek. De
tekniska inställningarna inkluderar, kV, mAs, rotationstid och pitch. Vid en datortomografisk
undersökning av exempelvis buk/bäcken blir fostret direkt bestrålat. Hur mycket stråldos som
fostret utsätts för beror på hur stort område som bestrålas och på scanlängden. Vid en
lungemboliundersökning där fostret inte direkt bestrålats beror fosterdosen på intensiteten i
den spridda strålningen från kvinnan. De yttre faktorer som påverkar stråldosen till fostret är
kvinnans omkrets och storlek i det bestrålade området (Huda et al., 2009).
En undersökning med datortomografen på en gravid kvinna är berättigad då andra modaliteter
såsom ultraljud och MRT inte är tillgänglig eller kan ge ett diagnostiskt svar på
frågeställningen. Vid en sådan situation vägs fördelar mot nackdelar angående användning av
joniserande strålning till både den gravida kvinnan och fostret. De vanligaste
undersökningarna som genomförs med datortomografen på en gravid kvinna är misstänkt
lungemboli, blindtarmsinflammation eller trauma. I de fall då undersökningen anses
nödvändig är det viktigt att röntgensjuksköterskan kan bedöma den absorberade dosen till
fostret (Kelaranta, Kaasalainen, Seuri, Toroi & Kortesniemi., 2015).
I studien gjord av Huda et al. (2009) användes mätvärden från tidigare undersökningar av 100
kvinnor. Vid beräkning av dosen till livmodern skannades en fantom från mitten på låret till
övre buk. Skanning av fantomen gjordes med 80, 100 - respektive 120 kV. Ökningen från
100-120 kV bidrog med en 5 % ökning av stråldosen till livmodern. 80 kV bidrog endast med
4 % lägre stråldos till livmodern jämfört med 120 kV. Vid beräkning av livmoderdosen
mättes omkretsen på fantomen. En ökning av fantomets omkrets från 16-36 cm minskade
livmoderdosen med en faktor på tre. I studien kom de fram till att livmoderdosen hos en

16

patient som väger 45 kg (18 cm omkrets) blir 18 % högre än hos en patient på 70 kg (22 cm
omkrets).
Huda et al. (2009) påpekar vidare att det inte finns något signifikant samband mellan
fosterdosen och fostrets utvecklingsstadie vid en DT-undersökning. Vid bestrålning av fostret
är den gravida kvinnans storlek av större betydelse än fostrets placering. Vid en DTbäckenundersökning har det visat sig att skillnaden mellan användning av dosautomatik och
manuell teknik endast varierar med 2-3 %. Beräkning av fosterdosen vid användning av
manuell teknik är vanligen överskattade snarare än underskattad. Studien visade att
användning av dosautomatik inte är en avgörande faktor för den totala fosterdosen. De två
faktorer som visade sig vara av störst betydelse för fosterdosen är vald kV samt omkretsen på
den gravida kvinnans buk. Fosterdosen kan beräknas med hjälp av erhållna livmoderdoser
och CTDIvol värden där hänsyn tas till patientstorlek (Huda et al., 2009).
Erhållna stråldoser till fostret
Sex av åtta artiklar presenterar vanligt förekommande stråldoser som ett foster kan erhålla vid
användning av joniserande strålning. I en av artiklarna presenterades att vid en
akutundersökning med datortomografen av buk och/eller bäcken uppskattades den
genomsnittliga fosterdosen till 23,57 mGy. Vid en interventionell undersökning av bäckenet
blev medeldosen till fostret 11,2 mGy. Dessa olika stråldoser beskrivs närmare nedan.
Undersökningar på gravida kvinnor med kardiovaskulär sjukdom blir allt vanligare. Gravida
kvinnor får en ökad blodvolym med 50 %, därmed ökar deras hjärtfrekvens och slagvolym.
På grund av detta kan de gravida kvinnorna med tidigare hjärtsjukdom få ökade problem
vilket kan resultera i att en intervention behöver genomföras. 15 gravida kvinnor och 13 icke
gravida kvinnor genomgick en hjärtintervention. En sammanställning av den totala
genomlysningstiden visade 2,38 minuter. Den totala stråldosen till livmodern hos en gravid
kvinna varierade mellan 0,43-1,96 µGy (1µGy = 0,001 mGy). I gruppen hos de icke gravida
kvinnorna varierade den totala stråldosen mellan 2,08-40,96 µGy. Vid interventionen på de
gravida kvinnorna användes mer försiktighetsåtgärder gällande stråldosen än hos de icke
gravida kvinnorna där av den markanta skillnaden (Orchard, Dix, Wilson, Mackillop &
Ormerod., 2012). Vidare poängterar Orchard et al. (2012) att ett bestrålat foster löper en liten
ökad risk att drabbas av cancer under barndomen men i många fall är utgången god.
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Manninen, Ojala, Nieminen & Perälä (2013) undersökte sju kvinnor som genomgick
profylaktisk arteriell embolisering inför ett kejsarsnitt. I två av kvinnorna placerades en
dosimeter nära livmodern medan i två andra kvinnor placerades en dosimeter i öppningen av
vaginan. På så vis kunde mätningar göras så nära fostret som möjligt. Dosimetern som låg
nära livmodern registrerade högre absorberad dos till fostret. Medelvärdet av stråldosen som
uppmättes närmast fostret i de sju kvinnorna blev 11,2 mGy. Manninen et al. (2013)
poängterade att vid användning av pulsad genomlysning kan den absorberande dosen till
fostret vid en interventionell undersökning reduceras till under tröskelvärdet på 100 mGy och
därmed minskas risken för fosterskador avsevärt.
Kelaranta et al. (2015) undersökte i studien en fantom likvärdigt med en vuxen kvinna där
graviditet representerades av ett gelématerial som fästs på ytan. 9 dosimetrar placerades på
olika ställen inuti fantomen samt en dosimeter placerades utanpå fantomen. Dosautomatik i
datortomografen användes vilket gjorde att den uppmätta fosterdosen uppmättes likvärdig i
respektive protokoll. Fantomens uppmätta dos vid trauma var 4,4 - 4,9 mGy, vid buk/bäcken
var dosen 2,1-2,4 mGy. Dosen som uppmättes i fantomen vid lungemboliundersökning var
0,01-0,09 mGy. Vidare förklarar Kelaranta et al. (2015) den stora skillnaden i uppmätta
stråldoser med att avståndet mellan fostret och positionen där scanområdet slutar ökar
nämnvärt. De uppmätta doserna med dosautomatik jämfördes med CTDIvol värden som
datortomografen automatiskt mäter.
I studien gjord av Helmrot et al. (2006) visade mätningarna de högsta uppmätta stråldoserna
vid traumaundersökningar samt lägst stråldos vid undersökning av lungorna med
datortomografen. En akutundersökning av buk och/eller bäcken eller ländrygg i
datortomografen gav en varierande fosterdos mellan 9,1-41,6 mGy. Enligt Ozbayrak et al.
(2015) blev den genomsnittliga fosterdosen 23,57 mGy. Vid direktbestrålning av fostret med
datortomografen blev fosterdosen betydligt högre jämfört med de undersökningar där fostret
var utanför strålfältet. Fosterdosen i en 70-kg patient uppskattas med erhållna CTDIvol värden
till 35 mGy. CTDIvol värdet kan användas för att uppskatta fosterdosen då fostret befinner sig
i primärstrålen. Användning av CTDIvol värden visar sig stämma väl överens med de erhållna
fosterdoser som presenteras i undersökningar där både manuell teknik och dosautomatik
använts. Då fostret inte befinner sig i det primära strålfältet skall avståndet mellan foster och
scanfältet tas i beaktande (Huda et al., 2009; Keleranta et al., 2015).
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Den joniserande strålningens effekt på fostret
Fyra av åtta artiklar hade huvudfokus att utreda hur stråldosen påverkar fostret vid
användning av joniserande strålning. I de fyra studierna framkom det att stråldosens effekter
på fostret kan leda till fosterdöd, utvecklingsstörning, minskad huvudstorlek, medfödda
missbildningar, påverkan på nervsystemet samt cancerutveckling. Hur stråldosen påverkar
fostret beskrivs närmare nedan.
Choi et al. (2012) har undersökt gravida kvinnor som genomgått radiologiska undersökningar
av buk och rygg för att utvidga kunskapen om de deterministiska effekterna på foster.
Stråldoser över 100 mGy beskrivs öka risken för fosterdöd, utvecklingsstörning, minskad
huvudstorlek, tillväxthämning samt medfödda missbildningar. 115 gravida kvinnor utsattes
för joniserande strålning i olika stadier av graviditeten och en kontrollgrupp användes med
527 gravida kvinnor som inte bestrålades med joniserande strålning. De nyfödda barnen
mellan dessa två grupper undersöktes för att fastställa om barnen erhållit några negativa
effekter av bestrålningen. Choi et al. (2012) presenterar att de gravida kvinnorna oftast
undersöktes med joniserande strålning på grund av ländryggssmärtor eller vid vanliga
kontrollundersökningar. De utförda undersökningarna genomfördes mellan 3:e-12:e
graviditetsveckan. Det foster som erhöll den högsta uppmätta stråldosen utsattes för 66,6
mSv. Bland de nyfödda barnen som bestrålats under graviditeten blev 4,9 % inlagda på
neonatal intensivvårdsavdelning (NIVA). I kontrollgruppen blev endast 1,7 % inlagda på
NIVA. Anledningen till den högre procenten av inlagda barn i exponeringsgruppen
fastställdes bero på kvinnornas sjukdomshistoria. I den exponerade gruppen föddes två barn
med stora missbildningar. Choi et al. (2012) poängterade att de allvarliga missbildningar de
två barnen föddes med ansågs inte kunna förknippas med den dos joniserande strålning som
barnen fått under fosterstadiet eftersom tröskelvärdet på 100 mGy inte uppnåddes.
Vid bestrålning av livmodern ökar risken för fosterskador såsom vävnadsskador,
utvecklingsmässiga förändringar samt strålningsinducerad cancer. Om fostret utsätts för doser
över 100-200 mGy uppstår med största sannolikhet missbildningar och påverkan på
nervsystemet (Economides et al., 2013). Choi et al. (2012) menar vidare att stråldoser över
100 mGy kan öka risken för fosterdöd, utvecklingsstörning, minskad huvudstorlek,
tillväxthämning samt medfödda missbildningar. Risken för när fosterskador uppstår beror på
den absorberande dosen och i vilket utvecklingsstadie fostret befinner sig i. Graviditetsvecka
8-15 anses vara den mest känsliga perioden för fostret att utsättas för joniserande strålning.
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Under dessa veckor utvecklas hjärnan vilket gör att en absorberad dos på 0,1-1 mGy kan
resultera i utvecklingsstörning (Economides et al., 2013). Den sista utvecklingsfasen beskrivs
som den period då fostret anses vara känsligt för de cancerframkallande effekterna av
joniserande strålning. Risken för att utveckla cancer under barndomen ökar med 40 % vid en
absorberad dos över 10 mGy under den sista utvecklingsfasen (Economides et al., 2013;
Manninen et al., 2013).
Economides et al. (2013) har i sin studie tagit del av information från Greek Atomic Energy
Commission (GAEC) angående 269 gravida kvinnor. Studien visade att 43 % av kvinnorna
inte hade fått förfrågan om eventuell graviditet före undersökningen. Många av
undersökningarna hade genomförts mellan graviditetsvecka 3-5. De 269 gravida kvinnorna
hade tillsammans genomgått 367 undersökningar där 95, 9 % visade sig vara med joniserande
strålning. Konventionell röntgen stod för 82,1 % medan datortomografi stod för 13,4 %. Med
konventionell röntgen undersöktes 24 bukar, 55 ländryggar och 27 bäcken. Med
datortomografen undersöktes 14 bukar, 8 ländryggar och 1 bäcken. Av dessa 23 fall blev den
absorberande dosen till fostret högre än 10 mSv (1 mSv = 1 mGy). Ingen av de gravida
kvinnorna utsattes för doser över 100 mSv och inget barn rapporterades ha fötts med någon
typ av missbildning (Economides et al., 2013).
Ozbayrak et al. (2015) har genomfört en studie där de undersökt gravida kvinnor som
genomgått radiologiska undersökningar med joniserande strålning. 218 gravida kvinnor som
exponerats med joniserande strålning både med datortomografi och konventionell röntgen
inkluderades i studien. 212 kvinnor var i graviditetsvecka 0-12 och 6 kvinnor var i
graviditetsvecka 13-19. För att kunna beräkna fosterdosen delades kroppen in i tre zoner.
Första zonen var vid huvudet, övre extremiteter samt extremiteter nedanför knäleden. Den
andra zonen var över thorax och den tredje direkt över buk/bäckenområdet. I studien
framkom att inget foster exponerades för 50 mGy eller mer och denna dos beskrivs kunna
öka risken för medfödda missbildningar och cancerutveckling. Mellan vecka 2-20 i fostrets
utvecklingsstadium är risken för att den joniserande strålningen ska orsaka fosterskador stor.
Ozbayrak et al. (2015) poängterar dock att risken för fosterskador är som störst mellan vecka
8-15 men det inte känt vilka avvikelse som framkommer vid vilken stråldos. I zon ett och två
var stråldosen till fostret försumbar. I den tredje zonen beräknades stråldosen till fostret aldrig
överskrida 100 mGy vilket är den gräns där eventuell abort bör övervägas.
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Diskussion
Författarna till denna studie har upplevt att det finns bristande kunskap på en
röntgenavdelning samt osäkerhet kring strålning av en gravid kvinna. En litteraturöversikt
genomfördes då författarna fann problemområdet intressant och därmed valde att fördjupa sig
inom ämnet. Syftet med litteraturstudien var att sammanställa vilka faktorer som påverkar
stråldosen till fostret, vilka stråldoser fostret erhåller samt vilka effekter stråldosen har på
foster vid användning av joniserande strålning på en röntgenavdelning. Örnberg och
Andersson (2012) poängterar att röntgensjuksköterskans ansvarsområde innebär att utveckla
nya kunskaper och därmed bidra till en bättre och säkrare vård.
Metoddiskussion
Ett strukturerat arbetssätt användes enligt Friberg (2012, s. 133) för att skapa en
sammanfattning som överskådligt beskriver tidigare forskning inom ett valt problemområde
för röntgensjuksköterskans profession. Friberg (2012, s. 134-135) beskriver att ett kritiskt
förhållningssätt vid urval och läsning av de valda studierna samt under arbetets gång är av
stor vikt. I urvalsprocessen finns det risk att vetenskapligt material väljs ut som stödjer
författarens egen ståndpunkt. I en litteraturöversikt blir mängden relevant forskning
begränsad och därmed riktas kritik mot allmänna litteraturöversikter (Friberg, 2012, s. 134135). Urvalet av artiklar till analysen baserades på denna studies syfte oavsett artiklarnas
resultatinnehåll.
Internetdatabaserna Cinahl och Pubmed användes vid litteratursökningen av vetenskapliga
artiklar. Databaserna valdes ut av författarna till denna studie då de ansågs innehålla artiklar
inom huvudområdet. Cinahl är en databas som innehåller artiklar inriktade mot omvårdnad
medan Pubmed är en databas med vetenskapliga studier inom medicin och omvårdnad
(Karlsson, 2012, s. 96-97). Den inledande pilotsökningen bidrog till att inklusions - och
exklusionskriterier kunde bestämmas. Sökningen visade att studier gjorda de senaste 10 åren
var mest relevanta för att besvara syftet då den teknik som använts inom denna tidsram
uppfattas likvärdig den som används idag. En styrka i examensarbetet är att enbart
vetenskapliga artiklar använts vilket har bidragit till ett trovärdigt resultat.
I examensarbetet har endast åtta artiklar inkluderats i analysen vilket författarna till studien
anser är en svaghet på grund av det låga antalet artiklar. Dock har författarna i
kvalitetsgranskningen bedömt innehållet i artiklarna vara av hög och medel kvalité. De
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sekundärkällor som hittades var gamla, var inte originalartiklar eller svarade inte på syftet.
Därför valde vi att inte inkludera dessa i analysen. Det bör tas i beaktande att det är första
gången som författarna skriver ett examensarbete (Henricson, 2012, s. 472). I examensarbetet
har studier från Canada, Grekland, Sverige, USA, Storbritannien, Finland och Turkiet ingått.
Willman et al. (2011, s. 110) poängterar vid sammanställning av flera studier kan
trovärdigheten av studiens resultat öka om resultat från olika länder pekar i samma riktning. I
de analyserade studierna framkom det att stråldoser till fostret mäts på liknande sätt i alla
inkluderade länder. Eftersom standarden inom sjukvården och den tekniska utrustningen är
uppbyggd på liknande sätt i dessa länder som i Sverige anser vi att de resultat som
framkommit är överförbara till svenska förhållanden. Även om röntgensjuksköterskornas
utbildning kan skilja sig åt mellan olika länder så är huvudfokus under utbildningen att lära
studenterna vilka risker den joniserande strålningen har för patienterna.
Sökningen gav endast kvantitativa studier i detta examensarbete. Detta var inget
inklusionskriterie men det visade sig att de utvalda artiklarna som besvarade syftet var
kvantitativa. För att få en förståelse för hur och varför olika variabler skiljer sig mot varandra
jämför forskarna i en kvantitativ studie olika variabler mot varandra. Polit och Beck (2012, s.
50) poängterar att en kvantitativ forskare vill se om skillnaden i den ena variabeln går att
jämföra med skillnaden i den andra variabeln.
Artiklar som riktat in sig på stråldoser till fostret på en röntgenavdelning samt inriktade på
stråldoser till foster med konventionell röntgen och/eller datortomografen inkluderades. Till
detta examensarbete valdes artiklar ut till analys som hade studerat fosterdoser i olika
graviditetsstadier. Även artiklar som endast fokuserade på fosterdosen analyserades. Dessa
artiklar valdes ut för att författarna inte ville jämföra olika modaliteter mot varandra utan
riktade in sig på att sammanställa hur den joniserande strålningen påverkade fostret.
En styrka med examensarbetet var att två författare har kritiskt granskat alla artiklar. För att
komma fram till ett trovärdigt resultat skrev varje författare korta sammanfattningar om varje
artikels innehåll. Författarna jämförde sedan sina sammanfattningar för att bedöma om
artiklarnas innehåll tolkats likvärdigt. Genom att använda sig av detta tillvägagångsätt menar
Polit och Beck (2012, s. 585-586) att risken för felaktiga tolkningar av studiens innehåll
minskar då två eller fler författare granskar artiklarna. För att få bästa möjliga slutresultat
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med en tydlig röd tråd har författarna hjälpts åt och skrivit hela arbetet tillsammans
(Henricson, 2012, s. 473).
En stressande faktor som kan ha påverkat det inledande arbetet av examensarbetet var den
begränsade tiden. Sökning av artiklar gav många träffar men vid närmare granskning visade
det sig att ett större antal av artiklarna var översiktsartiklar. Eftersom detta var en
exklusionskriterie blev författarna tvungna att fortsätta sökandet för att finna originalartiklar.
En annan stressfaktor var inlämningsdatumen som fanns för olika delmoment i
examensarbetet. Dessa faktorer kan ha påverkat författarnas förmåga att granska det
inlämnade materialet inför delmomenten.
En stor styrka är att kurskamrater och handledare har granskat examensarbetet. Detta har varit
till hjälp under skrivprocessen för att säkerställa att syftet med studien besvaras. Att använda
sig av utomstående granskare beskriver Wallengren och Henricson (2012, s. 492) kunna
stärka examensarbetets innehåll, trovärdighet och pålitlighet.
En begränsning under examensarbetet har varit att de vetenskapliga artiklar som valts ut är
skrivna på engelska. Ett skönlitterärt engelskt språk är författarna mer bekant med, än med
det fackliga engelska språket. Svårtolkade engelska ord och meningar har översatts med hjälp
av lexikon. Författarna diskuterade svåra meningars betydelse för att se till att de tolkats
likvärdigt. Enstaka engelska ords innehåll anses enligt Polit och Beck (2012, s. 371) vara
viktigare än en direkt översättning av hela meningar.
Resultatdiskussion
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa vilka faktorer som påverkar stråldosen till
fostret, vilka stråldoser fostret erhåller samt vilka effekter stråldosen har på foster vid
användning av joniserande strålning på en röntgenavdelning. I analysarbetet av utvalda
artiklar uppmärksammades ett flertal faktorer som påverkade stråldosen samt effekterna av
stråldosen till fostret. Fostervecka, fostrets placering, den gravida kvinnans storlek samt
tekniska inställningar är de faktorer som påverkar fosterdosen. Risken för fostret att utveckla
cancer påverkas av dessa faktorer. Överskrider dosen det rekommenderade tröskelvärdet 100
mGy ökar risken för fosterdöd, utvecklingsstörning, minskad huvudstorlek, tillväxthämning
samt medfödda missbildningar (Choi et al., 2012). Vid doser över 100-200 mGy bör en
eventuell abort övervägas (Economides et al., 2013).
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Beroende på i vilket utvecklingsstadie fostret befinner sig i visade resultatet att risken för
cancerutveckling under barndomen varierar. Preston et al. (2008) visade att de foster som
bestrålats under atombombningen i Hiroshima och Nagasaki inte utsattes för lika hög stråldos
som modern. Däremot blev dosen så pass hög att risken för att utveckla cancer i barndomen
uppnåddes. Utifrån Preston et al. (2008) studie kan slutsatser dras att ett foster delvis ligger
skyddad inne i livmodern. Sparsam användning av joniserande strålning under graviditeten
behöver inte utgöra en signifikant risk för fostret så länge stråldosen begränsas till lägsta
möjlig. Scott, Fujii, Behrman & Dillon (2014) skriver att stråldoser över 10 mGy ökar risken
för ett foster att utveckla cancer i barndomen. Vi anser att en röntgensjuksköterska bör vara
medveten om att riskerna vid användning av joniserande strålning inte upphör efter födseln.
En studie av Shuryak, Sachs och Brenner (2010) påvisar att risken för att utveckla cancer
efter att ha blivit bestrålad i medelåldern är upp till dubbelt så hög jämfört med tidigare
beräkningar. Risken för att utveckla cancer efter bestrålning minskar med stigande ålder upp
till cirka 20 års ålder. Efter denna ålder har det visat sig att risken för att utveckla cancer efter
bestrålning sakta ökar med stigande ålder upp till 60 år. Först efter att ha passerat 60 års ålder
minskar risken främst på grund av naturliga faktorer som uppträder vid ökande ålder.
Röntgensjuksköterskor bör få bättre utbildning inom detta område då det ofta diskuteras att
risken för att drabbas av strålningsinducerad cancer minskar med ökande ålder.
Intressant information har framkommit i de Vathaire et al. (2012) studie där de påvisat att
cancersjuka barn som behandlats med strålningsterapi löper ökad risk att drabbas av diabetes
under senare år. Utvecklingen av diabetes drabbade vissa av de barn som genomgått
strålningsterapi över pankreas svans där en totaldos på 10 Gy eller mer erhölls. Dessa fakta
ses som intressanta då flera studier påvisar cancerrisken vid bestrålning av ett barn men den
joniserande strålningen har även visats sig kunna orsaka andra typer av sjukdomar såsom
diabetes. De barn som drabbats av diabetes efter strålningsterapi erhöll en mycket hög dos
joniserande strålning som sällan förekommer vid en radiologisk undersökning.
Röntgensjuksköterskor bör få utbildning i att ett barn kan drabbas av andra sjukdomar än
cancer vid användning av joniserande strålning.
Resultatet visade att mellan graviditetsvecka 8-15 är fostret som mest känsligt för att
joniserande strålning skall orsaka någon typ av fosterskada. Osei och Faulkner (1999)
bekräftar att risken för att drabbas av utvecklingsstörning vid stråldoser under 10 mGy mellan
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graviditetsvecka 8-15 är stor. Röntgensjuksköterskan bör ta i beaktande att risken för
fosterskador även finns mellan graviditetsvecka 2-20. Hänsyn skall dock alltid tas till den
gravida kvinnans hälsa. Precis som Osei och Darko (2012) poängterar skall undersökningen
utföras i de fall där den gravida kvinnans hälsa är i fara. Riskerna med denna låga stråldos är
viktig för röntgensjuksköterskor att känna till för att kunna optimera stråldosen på bästa sätt.
Doser som överensstämmer med dessa är vanligt förekommande vid användning av
joniserande strålning på en röntgenavdelning.
Resultatet bekräftade att ett foster är känsligt för joniserande strålning. Enligt Nordenskjöld,
Palme och Kaijser (2015) har teorier funnits att ett foster som direktbestrålats med doser lägre
än 100 mGy löper ökad risk att drabbas av inlärningssvårigheter under skolåren. Forskning
gjord av Nordenskjöld et al. (2015) visade att låga stråldoser över bäckenområdet på den
gravida kvinnan vid en så kallad bäckenmätning inte påverkade barnets kognitiva förmåga.
Vidare menar Blomstrand et al. (2014) att strålbehandling av en hjärntumör på ett spädbarn
innebär ökad risk att drabbas av kognitiv funktionsnedsättning, tillväxthämning samt
sekundär malignitet senare i livet. De spädbarn som inte bestrålades med stråldoser över 250
mGy visade sig inte ha utvecklat någon kognitiv funktionsnedsättning. Denna information är
intressant då ett spädbarn anses vara mycket känsligt efter födseln men studier har påvisat att
spädbarn klarar av mer än förväntat. Vi anser att en stråldos på 250 mGy är hög för ett
spädbarn men vid en hjärntumör kan frågan diskuteras kring vad som är mest lämpligt?
Hjärntumören behöver behandlas för att barnet skall ha en chans att bli frisk och leva ett långt
liv samtidigt som spädbarnet utsätts för stråldoser höga nog att kunna orsaka
strålningsinducerad cancer senare i livet. Trots att denna dos på 250 mGy är en sammanlagd
totaldos till en hjärntumör i spädbarnets hjärna har funderingar växt hos oss kring jämförelsen
mellan strålning till ett foster och ett spädbarn. Vi tänker att vid bestrålning av en gravid
kvinna bör stråldosen till fostret dämpas på grund av attenuering i modern. Vid bestrålning av
exempelvis en hjärntumör sker attenuering endast i spädbarnets kropp. En
röntgensjuksköterska får inte glömma att både ett foster och ett spädbarn har mycket
celldelning som är känsligt för joniserande strålning och därför anser vi att det är viktigt att
optimera stråldosen både till en gravid kvinna och ett spädbarn.
Under examensarbetets gång har funderingar uppkommit över om prematura barn är lika
känsliga som foster för joniserande strålning. Scott et al. (2014) påvisar att det finns oro över
de långsiktiga effekterna av exponering med joniserande strålning hos ett foster eller
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prematura barn. En väl tilltagen inbländning beskrivs kunna skydda de prematura barnen för
onödig bestrålning. Förståelse finns för denna tanke men hos prematura barn är anatomin
liten och närliggande vilket gör det svårt för röntgensjuksköterskan att rikta in sig på en liten
del av kroppen. Prematura barn bör få högre stråldos till känsliga vävnader eftersom
centrering är svårare på grund av barnets lilla kroppsstorlek i förhållande till vuxnas storlek.
Detta leder även till att prematura barn utsätts för mer spridd strålning till de inre organen då
de har en mer närliggande anatomi än vuxna. Även om prematura barn direktbestrålas krävs
det väldigt låga stråldoser för att få en diagnostisk bild. Den dos som krävs för att ge en
diagnostisk bild av en gravid kvinna är betydligt högre eftersom det är mer vävnad att tränga
igenom. Sammanlagt med direktstrålning till den gravida kvinnan och spridd strålning bör
stråldosen bli högre till fostret i jämförelse med de stråldoser som prematura barn utsätts för.
Resultatet påvisade att användning av joniserande strålning kan innebära en ökad risk för
fostret att utveckla någon form av utvecklingsstörning, missbildning eller fosterdöd. Vi anser
att tröskelvärdet på 100 mGy är högre än förväntat och det är viktigt för
röntgensjuksköterskan att vara medveten om vilka fosterskador som denna dos kan orsaka.
Även om doser över 100 mGy sällan förekommer på en röntgenavdelning är det viktigt att
röntgensjuksköterskan alltid har i åtanke att inte stirra sig blind på den dosen som levereras
vid undersökningen. Skulle en gravid kvinna vara med i en olycka där hon fått multipla
skador finns risken att hon utsätts för joniserande strålning ett flertal gånger under sin
graviditet. Detta kan innebära en högre sammanlagd dos till fostret än vad en enstaka
undersökning skulle gett och en låg dos kan orsaka lika stor fosterskada som en hög dos helt
beroende på i vilket utvecklingsstadie fostret befinner sig i vid exponeringen. Osei och Darko
(2012) understryker att varje radiologisk undersökning med joniserande strålning alltid måste
vara berättigad samt att röntgensjuksköterskan använder minsta möjliga stråldoser vid
undersökningen, även om risken för fosterskador är liten vid doser lägre än 100 mGy.
Örnberg och Andersson (2012) betonar vikten att röntgensjuksköterskan är ansvarig för att
bedöma om undersökningen är lämplig att genomföra. Röntgensjuksköterskan ska ha
kunskaper kring riskerna av de doser som en gravid kvinna vanligen utsätts för vid
användning av joniserande strålning.
Joniserande strålning behöver ibland användas på en gravid kvinna då icke joniserande
modaliteter inte är lämpliga eller tillgängliga. Exponering av en gravid kvinna bör undvikas
om undersökningen inte anses vara absolut nödvändig (Scott et al., 2014). En
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röntgensjuksköterska som arbetar med joniserande strålning bör ha kunskaper om hur
fosterdosen påverkas vid undersökningar med direktbestrålning av fostret samt
undersökningar som enbart ger spridd strålning. En intressant fundering som
uppmärksammats var att den gravida kvinnan enbart blev tillfrågad om hon är gravid och
aldrig vilken graviditetsvecka hon är i. Enligt Örnberg och Andersson (2012) är det
röntgensjuksköterskans ansvar att minimera stråldosen till den gravida kvinnan vid en
radiologisk undersökning. Genom att ha identifierat faktorer som påverkar stråldosen till
fostret kan röntgensjuksköterskan med hjälp av nya kunskaper utveckla trygghet i sitt arbete
vid en radiologisk undersökning av en gravid kvinna. Den viktigaste slutsatsen som kan dras
av studien är att stråldosen till fostret påverkas av ett flertal olika faktorer. En
röntgensjuksköterska bör ha goda kunskaper i vilka dessa faktorer är och hur arbetet med att
minimera stråldosen både till fostret och den gravida kvinnan skall omsättas i praktiken.
Slutsats
En förståelse kring vilka faktorer som påverkar stråldosen till fostret kan ge
röntgensjuksköterskan stöd och trygghet i sitt dagliga arbete. Resultatet från denna studie
visar att kunskapen kring dessa faktorer skapar förutsättningar för röntgensjuksköterskan att
bidra till en säkrare vård genom optimering av stråldosen till den gravida kvinnan. Fostret är
känsligt för joniserande strålning men hur känsligt fostret är beror på i vilket
utvecklingsstadie det befinner sig i samt var fostret finns i förhållande till strålfältet. Denna
kunskap kan användas i arbetet med att förmedla värdefull information till den gravida
kvinnan vilket skapar en trygghet hos patienten. En god egenskap hos röntgensjuksköterskan
är att kunna läsa av sin patient och anpassa informationen utifrån patientens behov. När en
gravid kvinna kommer till en röntgenavdelning måste röntgensjuksköterskan kunna ställa om
fokus på att optimera stråldosen från en patient till två patienter i samma undersökning. Med
hjälp av kunskapen kring vad det är som påverkar stråldosen kan röntgensjuksköterskan
genomföra en radiologisk undersökning med joniserande strålning utan att utsätta den gravida
kvinnan och hennes foster för onödiga risker. Trots att resultatet visat att låga stråldoser inte
utgör någon större risk för fostret måste röntgensjuksköterskan alltid optimera stråldosen med
tanken att den gravida kvinnan kan återkomma flera gånger under sin graviditet.
Studieförfattarna har uppmärksammat att kunskap kring strålning till kvinnor som är gravida
med tvillingar saknas. Vidare forskning behövs kring vilka effekter användning av
joniserande strålning har på fostren vid graviditet med tvillingar. Studier behöver även göras
för att ta reda på vilken typ av information den gravida kvinnan vill ha och hur informationen
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skall förmedlas för att hon ska känna trygghet samt minskad oro inför och under
undersökningen. Även den gravida kvinnans upplevelser vid bestrålning av ett foster kan
behöva studeras.
Med denna litteraturöversikt är författarnas förhoppning att vårdpersonal skall bli inspirerade
till fortsatt forskning vid användning av joniserande strålning till foster. Detta innebär att
personalen alltid kan arbeta utifrån aktuell forskning och anpassa det dagliga arbetet utifrån
nya kunskaper.
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Bilaga 1
Nedanstående frågor är utformade enligt Friberg (2012, s. 138-139).
Utefter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 108) utarbetades kvalitetsgraden och
poängsystemet.
Frågor som kvantitaitva studier granskades med:
1. Finns det ett tydligt problem formulerat?
2. Finns det en beskrivning av tidigare vetenskaplig forskning?
3. Finns det någon bakgrund till det omvårdnadsrelaterade problemet beskrivet?
4. Finns det ett tydligt syfte formulerat?
5. Är metoden väl beskriven?
6. Är det beskrivet hur urvalet har gjorts? (T.ex. antal personer, ålder, inklusions respektive exklusionskriterier)
7. Har data analyserats på ett korrekt sätt?
8. Användes statistiska metoder för att presentera resultatet?
9. Finns det ett trovärdigt resultat?
10. Framförs det några etiska resonemang?
11. Finns det en metoddiskussion?
12. Sker en återkoppling till bakgrunden i diskussionen?
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