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Abstrakt 
 
Finlands första PET/CT togs i bruk år 2005 i Åbo, men trots detta anses PET/CT fortfarande 

som en ny modalitet inom radiografi. Användningen har ökat radikalt under det senaste 

decenniet speciellt inom onkologi, och nya forskningar inom området görs hela tiden.  

Syftet med examensarbetet är att förstå hur en skötare vid en PET/CT-avdelning skyddar sig 

mot de höga energierna av strålning som fås från det radioaktiva läkemedlet, den radioaktiva 

patienten samt apparatur som alstrar strålning. Arbetet inleds med en förklaring om vad 

strålning är, strålningens inverkan på människan, en beskrivning av PET/CT och radioaktiva 

läkemedel samt grunder inom strålskydd. Därefter beskrivs arbetsprocessen från början till 

slut, och vid varje arbetsmoment beskrivs olika skyddsutrustningar och andra tekniker som 

kan användas för att minska strålningsbördan till skötaren.  

Till största delen användes metoden litteratursökning, men intervjuer med sakkunniga samt 

observationer användes för att bekräfta påståenden som framkommit vid litteratursökningen. 

Resultatet av arbetet är att skyddsaspekterna som används vid PET/CT inte skiljer sig något 

märkvärdigt från det som används inom traditionell isotopmedicin. Trots detta är det viktigt 

att komma ihåg att det rör sig om starkare energier vilket gör att skyddsåtgärdernas 

användning får större betydelse.  
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Suomen ensimmäinen PET/TT otettiin käyttöön vuonna 2005 Turussa, mutta tästä 

huolimatta PET/TT:ä katsotaan vieläkin uutena modaliteettina radiografiassa. 

Tutkimusmenetelmän käyttö on viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt radikaalisesti 

varsinkin onkologian puolella, ja uusia tutkimuksia alalla tehdään jatkuvasti. 

Opinnäytetyön tarkoitus on saada selville, miten hoitaja joka työskentelee PET/TT:n 

yhteydessä voi suojautua korkea arvoisesta säteilystä joka tulee radioaktiivisesta 

lääkeaineesta, radioaktiivisesta potilasta sekä säteilyä tuottavalta koneelta. Työ alkaa 

selityksellä siitä mitä säteily on ja miten se vaikuttaa ihmiseen, kuvauksella PET/TT:stä ja 

radioaktiivisista lääkeistä sekä säteilysuojelun perusteet. Työskentelyprosessi kerrotaan 

alusta loppuun ja jokaisen työvaiheen yhteydessä kerrotaan mitä suojavarusteita voidaan 

käyttää, jotka vähentävät hoitajan säteilyalttiutta. 

Suurin osa informaatiosta etsittiin tieteellisistä artikkeleista, mutta haastatteluja sekä 

tarkkailuja käytettiin täydentävinä menetelminä. Opinnäytetyön tuloksena on todettavissa 

että suojelumenetelmät, joita käytetään PET/TT:n yhteydessä, eivät erotu kovinkaan paljon 

niistä menetelmistä joita käytetään perinteisen isotooppilääketieteen yhteydessä. Toki on 

hyvä muistaa, että kyse on kuitenkin korkea arvoisemmasta säteilystä PET/TT:n yhteydessä 

ja sen takia suojelumenetelmien käyttö on entistäkin tärkeämpää. 
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Abstract 
 
Finlands’ first PET/CT was put to use 2005 in Turku, but despite this PET/CT is still viewed 

as a new modality in radiography. During the last decade the use of PET/CT has increased 

radically especially in oncology, and new research in the field is constantly being done. The 

aim of this study is to understand how a nurse working at a PET/CT department can protect 

themselves against the high radiation that occurs from the radioactive tracer, the radioactive 

patient and a machine that produces radiation. The thesis starts with an explanation of what 

radiation is, the effects of radiation on the human body as well as a description of PET/CT 

and radioactive pharmaceuticals. In our study the working procedure is described from the 

beginning to the end, and safety equipment and techniques that can be used to decrease 

radiation exposure to the nurse will be mentioned in every step. Information was mainly 

gathered by literature review, but interviews with experts and observations were preformed 

to confirm claims that emerged during the literature review. The result of the study shows 

that the measures taken for radiation protection at a PET/CT do not deviate remarkably from 

those already used in traditional nuclear medicine. Still, it is important to keep in mind that 

within PET/CT the radiation that occurs has a much higher value, which makes the use of 

any form of protection even more important. 
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1 Inledning  

Användningen av PET/CT (positronemissionstomografi kombinerat med datortomografi) 

ökar hela tiden världen över tack vare goda diagnostiska egenskaper. Systemets särdrag att 

tillhandahålla både funktionell och morfologisk information på cellnivå har gjort PET/CT 

till undersökningsmetoden att föredra inom onkologin. Separat anses både PET och CT som 

högdos modaliteter. Vid CT delen av undersökningen befinner sig skötaren inte i 

undersökningsrummet och besparas alltså från strålningen, men när det kommer till PET 

delen är det annorlunda. Här handskas skötaren direkt med det strålande ämnet i form av ett 

radioaktivt läkemedel. Jämfört med radioaktiva läkemedel som används inom traditionell 

isotopmedicin har de läkemedel som är ämnade för PET/CT en mycket högre energi, vilket 

kräver mera kunskap och försiktighet av personalen. Vid injektion av det radioaktiva 

läkemedlet blir även patienten en strålkälla att ta i beaktande.  

Det finns ingen nivå av strålning som kan anses vara säker för människan, och inom 

isotopmedicin kan strålning inte elimineras helt och hållet. Däremot kan exponeringen för 

strålning minimeras genom implementering av goda arbetsmetoder och användning av 

skyddsutrustning. Som läsare kommer du i detta arbete att få klargjort vilka dessa metoder 

är samt vilken typ av skyddsutrustning det finns att använda. Arbetet görs som ett 

beställningsarbete för ett sjukhus, men tanken är att vare sig du är studerande eller 

färdigutbildad hoppas vi att du efter läsning av arbetet får något att ta med dig ut i arbetslivet.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att förstå hur en skötare vid en PET/CT-avdelning skyddar sig 

mot de höga energierna av strålning som avges från det radioaktiva läkemedlet, den 

radioaktiva patienten samt apparatur som alstrar strålning. Arbetet riktas i första hand till 

färdigutbildad personal, eftersom arbetet görs som ett beställningsarbete för ett sjukhus med 

en PET/CT avdelning. Tanken är ändå att studerande skall kunna ta del av arbetet och ha 

nytta av det, oberoende i vilket skede av utbildningen den studerande befinner sig i.  

Frågeställningar: 

1. Vilka effekter har strålningen på människan?	

2. Vad är PET/CT?	

3. Vad är det som avger strålning vid PET/CT?	

4. Vilka skyddsaspekter kan skötaren använda sig av vid PET/CT?	
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel har respondenterna valt att ta upp allmänna fakta som behövs för att förstå 

arbetet. Grunden baserar sig på att först förstå vad strålning är med betoning specifikt på vad 

gammastrålning är. PET/CT och dess grundprinciper förklaras, dvs. vad PET och CT är, 

nyttan med PET/CT som modalitet samt information om det radioaktiva läkemedlet 18F-

FDG (18F- fluordeoxyglukose). Respondenterna har valt att endast skriva om ämnet 18F-FDG 

eftersom det är läkemedlet som i dagsläget dominerar inom PET/CT, och är även det 

läkemedel som beställarna av detta arbete kommer arbeta mest med. Respondenterna är väl 

medvetna om att även andra radioaktiva läkemedel används till en viss del, men anser att 

denna andel är såpass liten att en närmare förklaring av dessa är irrelevant. Arbetet görs för 

att klargöra olika skyddsaspekter mot strålningen, vilket gör det till ett naturligt val att ta upp 

hälsoeffekter som strålningen kan ha på människan. Respondenterna har valt att inte ta upp 

t.ex. strålsjuka, eftersom de anser att det inte hör hemma i detta arbete. Risken att utsättas 

för den mängden strålning som krävs för att insjukna i strålsjuka vid PET/CT är högst 

osannolik. 

3.1 Strålning  

Strålning är en naturlig del av vår miljö och förekommer dagligen i människans vardag. 

Strålning kan upplevas som skrämmande för människan eftersom det vanligen endast nämns 

i massmedia när någon stor olyckshändelse skett. Som Wahlström (1996, 8) lyfter fram, är 

det främmande är det också skrämmande. Dessutom är strålning inget som kan upptäckas 

med sinnena utan det är osynligt samt luktfritt. Strålning delas upp i icke-joniserande och 

joniserande strålning. Den icke-joniserande strålningen består av bland annat radiofrekvent 

strålning, UV-strålning och synligt ljus. Det är också den icke-joniserande strålningen som 

används i mobiltelefoner, mikrovågsugnar och i TV. (STUK 2015, Vad är strålning).  

Joniserande strålning är ett naturligt fenomen som sker aktivt och spontant i naturen och det 

är även den joniserande strålningen som används inom medicinsk strålning t.ex. i 

röntgenapparatur. Det finns tre olika typer av joniserande strålning nämligen alfa-, beta- och 

gammastrålning. Alfa- och betastrålning är båda partikelstrålning, vilket innebär att från en 

atoms kärna åker en alfa- eller betapartikel ut med hög hastighet (STUK 2015, Joniserande 

strålning). Joniserande strålning uppstår genom att en atomkärna vill göra sig av med 

överskottsenergi genom att sända ut en eller flera partiklar från dess kärna, med andra ord 
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sönderfaller atomkärnan. Den sönderfallande atomkärnan kallas moderkärna och vid alfa- 

och betastrålning skickar moderkärnan ut en alfa- eller betapartikel. Genom att sända ut 

partiklar ändras atomkärnans atomnummer och en dotterkärna bildas. (Isaksson 2011, 48–

64).  Alfastrålning förekommer ofta i tunga nukleider såsom uran eller radon. 

Alfastrålningen är lättast att stoppa eftersom alfapartiklarna är tyngre än betapartiklarna och 

kan därför inte tränga sig igenom människans hud eller ta sig igenom ett vanligt papper. 

Alfastrålningen är därför inte farlig för människan förutom om strålningen kommer in i 

människan genom inandning. Betastrålning är farligare för människan eftersom den har 

lättare partiklar och kan därför tränga in genom huden. Betastrålning är ändå lätt att stoppa 

eftersom det räcker med vanligt dubbelfönster eller ett plåttak för att stoppa den. 

Gammastrålning fungerar inte på samma sätt som alfa- och betastrålning eftersom det inte 

är partikelstrålning. (STUK 2015, Joniserande strålning). 

Gammastrålning klassificeras som elektromagnetisk strålning och påverkas inte av 

magnetiska fält såsom alfa- och betastrålning gör. (Isaksson 2011, 48–64). Gammastrålning 

uppkommer genom att dotterkärnan har lite energi kvar efter sönderfallet och dotterkärnan 

sänder ut en partikel tillsammans med en elektromagnetisk puls med hjälp av den resterande 

energin, och det är den elektromagnetiska energin som är gammastrålning (Wahlström 1996, 

19–20). Gammastrålningen är den mest genomträngande strålningen och det behövs tjocka 

lager bly, stål eller betong för att den skall stoppas (STUK 2015, Joniserande strålning). 

3.2 Hälsoeffekter av strålning 

En cell bryr sig inte om ifall strålningen är naturlig eller konstgjord. Tiden spelar dock roll, 

det vill säga om stråldosen fås under en kort eller lång tid. Trots detta ökar även en kort tid 

och liten stråldos risken för t.ex. cancer. (STUK 2017). En cell skadas av strålning genom 

två olika mekanismer; direkt effekt eller indirekt effekt. Direkt effekt betyder att strålningens 

energi utan omvägar överförs till en molekyl. Detta sker genom någon av de olika 

växelverkansprocesserna, t.ex. comptonspridning. Med indirekt effekt menas att fria 

radikaler angriper molekylen. Dessa radikaler produceras av strålningen och uppstår när 

strålningen sönderdelar vatten. Fria radikaler finns till en stor mängd redan i kroppen till 

följd av andra processer, men strålningen bidrar alltså till en ökad mängd av dessa. (Isaksson 

2011, 187). Till följd av dessa skador kan cellen förlora sin delningsförmåga eller dö. 

Celldöd i sig är inte farligt, således mängden är relativt liten. Om det i samma cell samlas 

gen- och kromosommutationer kan cellen till slut ändra sig till en cancercell. (Blanco 

Sequeiros et al. 2001, 472). 
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3.2.1 DNA-skador 

DNA-skador delas in i tre underkategorier. Dessa är basskada, enkelsträngsbrott samt 

dubbelsträngsbrott. Basskador uppstår främst p.g.a. fria radikaler och kan innebära kemiska 

förändringar eller förlust av baser. Förstörs basen kan den lossna från strängen med 

påföljande strängbrott. Vid enkelsträngsbrott bryts en av DNA-molekylens strängar av. 

Enkelsträngsbrott används även när båda strängarna bryts, ifall brotten är förhållandevis 

långt ifrån varandra. Orsaken är även här fria radikaler. Denna skada repareras oftast väldigt 

snabbt, inom 1–2 timmar, och har alltså ingen större betydelse när det kommer till cellens 

överlevnad. När båda strängarna har skadats och skadorna ligger nära varandra talar man om 

dubbelsträngsbrott. För en cell är detta en svår skada att reparera eftersom den inte har en 

mall att följa som vid ett enkelsträngsbrott, där ena strängen ännu är hel. (Isaksson 2011, 

191–192). Av denna orsak är felreparation möjligt, och mutationer kan uppstå till följd av 

detta (Blanco Sequeiros et al. 2001, 472).  

3.3 Vad är PET/CT? 

PET och CT har använts var för sig inom radiografi i flera decennier, men den första 

kombinerade PET/CT:n kom till Åbo, Finland år 2005 (Turku PET Centre u.å). Trots att 

PET började användas på människor först på 1960-talet har PET på senaste tiden blivit den 

teknik som föredras för kliniska undersökningar framför t.ex. SPECT-undersökningar. Detta 

eftersom PET har högre känslighet och med möjligheten att kombinera PET med CT fås mer 

detaljerad anatomisk information. (Jones & Townsend 2017, 011013–1; Mammatas et al. 

2015, 49–64). Även om denna modalitet har använts i några år betraktas PET/CT ännu som 

relativt nytt inom radiografin. I detta stycke vill respondenterna ge läsaren en inblick i vad 

PET och CT är var för sig och sedan hur den kombinerade PET/CT:n fungerar. 

 

Bild 1: Bild av en PET/CT samt ett mobilt blyskydd. (Personligt fotoalbum, 25.9.2019). 
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3.3.1 PET 

PET (Positronemissionstomografi; eng. Positron emission tomography) är molekylär 

avbildning som “med icke-invasiv teknik försöker påvisa och kartlägga utbredningen av 

sjukliga biokemiska processer och patofysiologiska förändringar i kroppen” (Aspelin & 

Petterson 2008, 85). Enligt Jones och Townsend (2017, 011013–1) är PET det mest specifika 

och känsliga medlet för avbildning av molekylära interaktioner i människokroppen. PET är 

en undersökningsform som använder sig av kortlivade positronsönderfallande radionuklider 

märkta till en lämplig biomolekyl som administreras till patienten. (Bjuväng & Kjellberg & 

Rehle & Åkersson 2014, 211). Med andra ord, när radionukleiden sönderfaller sänder den 

ut en positron som bromsas upp i vävnaden där den sedan träffar en elektron som den 

annihileras med. Detta resulterar i att två fotoner med gammastrålning som respektive är 

laddade med 511 keV, sänds åt motsatta riktningar (Mammatas et al. 2015, 49–64). Inom 

PET används en PET-kamera som känner av gammastrålningen genom att kameran är 

uppbyggd av flera tusen små detektorer som har en ringformad uppsättning. För att kameran 

skall registrera fotonerna och skicka signalen vidare krävs det att två motstående detektorer 

samtidigt registrerar två fotoner. Signalen som kameran uppfattar berättar att sönderfallet 

har skett någonstans längs denna förbindelselinje, och genom att bearbeta informationen från 

alla detektorer kan en tredimensionell tomografisk bild skapas. (Isaksson 2011, 252). 

3.3.2 CT 

Syftet med datortomografi (DT), eller engelskans computed tomography (CT), är att avbilda 

människans anatomi med stor detaljrikedom samt ge information om organens täthet i 

förhållande till vattnets täthet (Aspelin & Petterson 2008, 71). Datortomografins teknik 

baserar sig på att röntgenstrålarna passerar igenom patienten via ett smalt skikt, och endast 

de fotoner som gått igenom skiktet registreras. Genom att låta fotonerna passera skiktet från 

olika riktningar kan datorn konstruera en snittbild av kroppen och dess organ. (Isaksson 

2011, 260). En CT-undersökning görs antingen genom att röntgenröret samt detektorbågen, 

som innehåller flera olika detektorelement, roterar runt patienten 360°. Först efter att 

röntgenröret och detektorbågen snurrat ett varv runt patienten flyttar sig 

undersökningsbordet till nästa område som skall undersökas. Alternativt görs 

undersökningen med s.k. spiralavsökning. Spiralavsökning innebär att undersökningsbordet 

förflyttas konstant samtidigt som röntgenröret och detektorbågen kontinuerligt roterar runt 

patienten. (Aspelin & Petterson 2008, 71–73). I anslutning till PET-undersökningar görs 

alltid en CT-undersökning. CT kan köras antingen med ett lågdosprogram eller med ett 
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diagnostikprogram. Skillnaderna mellan de olika programmen är att lågdosprogrammet ger 

anatomisk orientering men kan inte användas för diagnostik, medan diagnostikprogrammet 

ger diagnostiska bilder. (Bjuväng et al. 2014, 212–213).  

3.3.3 PET/CT 

PET/CT undersökningar med 18F-FDG biomolekylen används främst som ett komplement 

för att diagnostisera patienter med någon tumörsjukdom (Bjuväng et al. 2014, 211). Exempel 

på vad som kan undersökas med PET/CT är lungcancer, rektal cancer, thyroidea cancer, 

Hodgkins och non-Hodgkins lymfom samt bröstcancer (Wiesmüller 2013, 12–21). Om 

patienten däremot redan har en fastställd tumördiagnos kan undersökningen användas för att 

stadiebestämma sjukdomen. Stadiebestämningen är avgörande för att fastställa den 

effektivaste behandlingsmetoden mot tumören. Främst vid lungcancer, men även andra 

tumörsjukdomar, kan en PET/CT-undersökning också ge information om tumören är benign 

eller malign. Om upptaget av biomolekylen är lågt är tumören troligtvis benign och om 

upptaget är högt är tumören mest sannolikt malign, men för att säkerställa detta tas ändå ofta 

biopsier. Fördelen med PET/CT är att den kan användas för att utvärdera behandlingen under 

behandlingsperioden, eftersom upptaget av biomolekylen reagerar tidigt på behandlingen då 

det speglar tumörvävnadens metabola funktion. Tack vare detta kan patientens behandling 

ändras i ett tidigt stadie om behandlingen inte hjälper.  (Bjuväng et al. 2014, 211). Med 

PET/CT och den viktiga informationen som datorn samlar in under undersökningen kan 

läkarna få fram olika viktiga mätningar om kroppens funktioner såsom blodflöde, syreupptag 

och glukosmetabolismen (Kara & Tekin & Akkurt 2015, B375-B377).  

 

Bild 2: Jämförelse med enbart PET-bild, CT-bild samt resultatet när man slagit ihop dem 

(Personligt fotoalbum, 23.5.2019) 
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3.4 Radioaktiva läkemedel  

Inom isotopmedicin används radioaktiva strålkällor, även känt som radiofarmaka, för 

diagnostiska eller terapeutiska syften. Isaksson (2011, 247) skriver att radioaktiva läkemedel 

kan tillföras via intravenös injektion, genom inandning eller oralt.  Genom att studera hur 

det radioaktiva läkemedlet transporteras i kroppen via blodet samt absorberas i kroppen, fås 

en bild av funktionen hos olika organ. Informationen om spridda metastaser kan upptäckas 

i ett tidigt skede beroende på hur det radioaktiva läkemedlet upptas i kroppen. Beroende på 

vilken organfunktion som ska avbildas är det radioaktiva ämnet oftast kemiskt bundet till en 

specifik molekyl. Samlas det radioaktiva ämnet i eller nära cancerceller kan strålningen 

användas i behandlande syfte. I såna fall används ett strålslag med kort utbredning i vävnad 

för att skydda omkringliggande friska celler. För att se hur det radioaktiva läkemedlet 

fördelar sig i kroppen används en gammakamera för radionuklider som utstrålar fotoner och 

en positronkamera för radionuklider som utstrålar positroner (e+). Det som krävs för att 

undersökningen skall lyckas är att det radioaktiva läkemedlet söker sig till området av 

intresse och att den utsända strålningen har tillräckligt hög energi för att lämna kroppen och 

registreras av detektorn. (Isaksson 2011, 247–248). 

Läkemedel som avger joniserande strålning anses vara radioaktiva läkemedel. Den 

radionuklid som används mest inom isotopmedicinska undersökningar är 99mTc. (Berglund 

& Jönsson 2007, 168). Det som önskas vid valet av radiofarmaka när det kommer till 

diagnostiken, är att radionuklidens egenskaper ska ge den bästa möjliga diagnostiska 

informationen samt minsta möjliga strålbelastning till patienter och personal. De 

radionuklider som används för terapi är sådana som sänder ut strålning och upptas lokalt. 

Dessa är: alfapartiklar (α), betapartiklar (β) och elektroner (e-). Betapartiklar har bättre 

invärtes terapeutisk effekt än alfapartiklarna. Det krävs dock att betapartiklarna har sitt 

energiintervall inom 0,5–1 MeV och att radionukliderna har längre halveringstid än de som 

används inom diagnostiken. Alfapartiklar har konstaterats ha bra terapeutisk effekt men 

p.g.a. giftigheten och den långa halveringstid som uppstod, har de haft betydelselös 

användning inom isotopmedicin. (Hietala & Riklund 2013, 55–58). 

Även om det finns många radioaktiva ämnen, lämpar sig inte alla för isotopmedicinska 

undersökningar. Passande radionuklider är sådana som har en tillräcklig hög energi som 

utstrålas från radionukliden och en passande halveringstid (T1/2). Med de flesta radiofarmaka 

genomförs undersökningen inom loppet av de närmsta timmarna efter injektion. Dessutom 

bör radionukliderna vara lätta att koppla till bärarmolekyler och bilda stabila kemiska 
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bindningar. (Isaksson 2011, 253). Radionukliden bör vara enkel att märka till en biomolekyl 

som har hög effektivitet. Orsaken till detta är att mängden fria nuklider ska hållas få till 

antalet, eftersom fria radionuklider kan sammanbindas med blodceller eller plasmaproteiner 

i blodet, påpekar Berglund och Jönsson (2007, 183). 

När det kommer till gammaundersökningar bör nukliden inte sända ut andra strålslag än 

fotoner samt att fotonenergin inte bör vara för hög eller låg. Överstiger fotonenergin 500 

keV krävs en tjock kollimator och en tjock detektor för att ge en tillräckligt bra 

bildupplösning. Är fotonenergin under 50 keV kommer den största delen av fotonenergin att 

försvagas i patienten, med andra ord ska den gärna hållas mellan 50 keV-500 keV. 

Nukliderna ska inte framkalla partikulär strålning eller lågenergetisk fotonstrålning. 

(Berglund & Jönsson 2007, 182: Isaksson 2011, 253).  

Inom PET är det bra med en stor del av β+ partiklar, eftersom principen är den att 

radionukliderna bör sönderfalla genom positivt betasönderfall och inte utstråla andra 

strålslag än positroner (e+). Om flera olika strålslag utsöndras vid sönderfallet kommer β-

partiklar och lågenergetiska fotoner att bidra till patientens stråldos utan att bidra med 

information till bilden under gammaundersökningen. Inom PET används molekyler märkta 

med ett radioaktivt ämne som utstrålar positroner vid sönderfall, t.ex. 18F (T1/2= 110min). 

Har ett radioaktivt ämne en lång halveringstid betyder det att patienten får en stråldos även 

efter undersökningen. En för kort halveringstid kan resultera i att upptagningen av det 

radioaktiva läkemedlet inte hinner bli komplett i organet som undersöks. Förutom att 

patienten får rätt radioaktivt läkemedel injicerat, är det viktigt att inget annat radioaktivt 

ämne än det ämnade tillförs patienten, för då ökar stråldosen utan att informationen ökar. 

(Isaksson 2011, 252–254). 

En radioaktiv isotop kallas antingen radioisotop eller radionuklid. Något att lägga märke till 

är att termen isotop inte automatiskt betyder att ett ämne är radioaktivt. Isotop kommer från 

grekiskans, iso som betyder ”samma”, och top som betyder ”plats”. Med andra ord en 

version av ett grundämne som finns på samma plats i det periodiska systemet. (Berglund & 

Jönsson 2007, 166). 

3.4.1 18F- FDG   

Det finns många radionuklider som används för medicinskt bruk, men den isotop som har 

dominerat en längre tid inom PET/CT är 18F. FDG är en molekyl som kan bindas ihop med 

isotopen 18F för att dessa tillsammans imiterar glukos, vilket gör det möjligt att mäta 
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glukosmetabolismen i cellerna (Mammatas et al. 2014, 50). Enligt Rudroff och Kindred och 

Kalliokoski (2015, 1182) transporterar sig FDG in i plasman på samma sätt som glukos. 

Efter transporten över cellens membran blir FDG till fosfat, vilket förhindrar ämnet att återgå 

till blodcirkulationen. Vid detta tillfälle är FDG instängt i cellen och metaboliseras inte 

vidare. 18FDG är en positronstrålande isotop, och det är en positronkamera som fångar upp 

denna aktivitet. Eftersom radionukliden 18FDG imiterar glukos söker den sig till tumörer, 

eftersom glukos är en tumörs främsta energibehov. (Berglund & Jönsson 2007, 223). Ökat 

glukosupptag är kännetecknande för de flesta cancertyper. (Boellaard et.al. 2014, 330). 

Enligt Dhingra och Mahajan och Basu (2015, 3) har aggressiva tumörer en större tendens att 

uppta FDG än mindre aggressiva tumörer, vilket gör att ämnet spelar en avgörande roll när 

det kommer till diagnostiseringen av en sjukdom eller inför planering av behandling. 

Mammatas et.al. (2015, 50) hävdar att processer i kroppen, t.ex. inflammation, leder till ökat 

glukosupptag. Eftersom 18F-FDG är sockerbaserat innebär detta att ämnet upptas felaktigt 

och ger missvisande resultat ifall patienten har en inflammation. Det har blivit bevisat att 

aktiva muskelceller har ett ökat glukosupptag, vilket även det leder till ökat och felaktigt 

upptag av 18F-FDG (Rudroff et.al. 2015, 1183). Radionukliden 18F är kortlivad, som många 

av de andra radionukliderna, vilket innebär att de måste produceras i en cyklotron kort före 

de ska användas i en undersökning. Dessa PET-isotoper fungerar som naturliga byggstenar 

i de flesta läkemedel, vilket innebär att det i en molekyl går att byta ut biomolekylen från en 

stabil isotop mot en radioaktiv sådan. (Berglund & Jönsson 2007, 223).  

 

Figur 1: Illustration av 18F som är ihopbunden med molekylen FDG (Berglund & Jönsson 

2007, 223).   
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4 Grunder inom strålskydd 

Principen kring strålskydd bygger på några grundpelare som länge funnits med. Framöver i 

arbetet kommer dessa saker att förekomma i nästan varje steg i arbetsprocessen. 

Respondenterna anser det vara viktigt att ta en titt på dessa grunder innan förklaringen av 

arbetsprocessen inleds. Skyddsutrustning som kan och inte kan användas kommer att 

nämnas kort här. En fördjupning i vilken typ av utrustning som används när, ges i 

arbetsprocessens olika steg. En dosimeter i sig skyddar dig inte mot strålningen, men istället 

mäter den under en bestämd tidsperiod den totala mängden strålning du utsätts för. Därav 

utgör den en viktig aspekt när det kommer till strålskydd. Respondenterna är medvetna om 

att en PET/CT-avdelning är konstruerad på ett specifikt sätt för att ytterligare skydda 

personalen, men detta är inget respondenterna tar upp i detta arbete. Arbetets fokus är på vad 

skötaren kan göra för att minska stråldosen, vilket gör att avdelningens konstruktion inte är 

relevant i detta arbete.  

4.1 ALARA  

Optimeringsprincipen, mer känd som ALARA (As Low As Reasonably Achievable), 

innebär att verksamheten ska ordnas så att exponeringen för strålning till personal, patienter 

samt övrig befolkning ska hållas till den lägsta möjliga nivån. (STUK u.å.). Förverkligande 

av denna princip vid en PET/CT innebär att strålsäkerhetsfrågor ska lösas innan hanteringen 

av radioaktiva ämnen och verksamheten påbörjas. Upplägget av själva enheten utgör även 

en viktig del i att hålla personalens doser under givna gränsvärden. (Hogg et al. 2010, 22). 

4.2 Tid och avstånd 

Tiden skötaren vistas nära en strålkälla är något hen själv kan påverka. Stråldosen som 

erhålls ökar i samma takt som tiden skötaren befinner sig i samma utrymme som strålkällan. 

Detta innebär att fördubblas tiden nära strålkällan fördubblas även stråldosen. För att 

undvika detta, och för att dosen ska hållas lägsta möjliga, gäller det att utföra arbetet snabbt 

och effektivt. (Isaksson 2011, 236–237). Utöver att hålla koll på tiden är avstånd ett av de 

bästa sätten för en skötare att skydda sig på (Adler & Carlton 2016, 113). Här används 

principen som kallas inversa kvadratlagen. Denna lag menar att strålningens intensitet avtar 

med kvadraten på avståndet (Adler & Carlton 2016, 113; Isaksson 2011, 234). Om avståndet 

till strålkällan fördubblas från en meter till två meter minskar stråldosen till en fjärdedel av 
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den ursprungliga, om tiden i strålfältet förblir den samma. Ökas avståndet ytterligare till tre 

meter minskar den erhållna dosen till en niondel. (Isaksson 2011, 235).         

               

Figur 2: Visar hur strålningen minskar med avståndet. Närmast strålkällan är strålningen 

koncentrerad och intensiv, men med ökat avstånd blir strålningen mer utspridd och 

intensiteten avtar. (Fält 2015). 

4.3 Skyddsutrustning och dosimetrar 

Vid arbete i utrymmen där strålning förekommer är det av största vikt att använda sig av 

skyddsutrustning när möjligheten finns. Skydd gjorda av bly eller en motsvarighet till bly 

utgör effektiva skydd. Utrustning som finns är t.ex. mobila blyskydd, blyförkläden samt 

blybarriärer. (Jaquith u.å.). Hogg et al. (2010, 28) säger att mobila blyskydd är att 

rekommendera inom PET/CT eftersom de effektivt minskar dosen till hela kroppen vid 

diverse arbetsuppgifter. Användning av mobila blyskydd bland personalen nämns även av 

Kulseng och Sandstrøm (2015, 10). Inom PET/CT är energin på 511 keV för kraftig vilket 

gör att konventionella blyförkläden, designade för 114 keV, inte fyller någon funktion. För 

att ett vanligt blyförkläde ska hjälpa vid PET/CT måste det vara 16 gånger tjockare än 

normalt, vilket gör förklädet högst opraktiskt att använda p.g.a. tyngd och storlek (Dell 1997, 

15). Kulseng och Sandstrøm (2015, 10) påpekar i sin forskning att skyddande kläder 

attenuerar endast ca 9% av strålningen från 18F. Även Fahey et al. (2016, 10) nämner att 

konventionella blyförkläden är ineffektiva vid isotopundersökningar p.g.a. den höga energin 

som förekommer.  

De som arbetar med joniserande strålning på daglig basis måste använda en dosimeter. En 

personlig dosimeter skyddar inte en person från strålning men den påvisar och mäter 
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mängden strålning som själva dosimetern och individen har blivit utsatt för. (Statkiewicz 

et.al. 2018, 76). Personalen vid PET/CT måste, enligt Hogg et al. (2010, 30), använda en 

personlig dosimeter, en elektronisk dosimeter (EPD) och en ringdosimeter. De personliga 

dosimetrarna som finns tillgängliga är OSL (optiskt stimulerande luminescensdosimetri), 

TLD (termoluminescensdosimetri), TLD ring, fickdosimeter och personlig digital dosimeter 

(Statkiewicz et.al. 2018, 77). Det är extra viktigt för personalen på PET/CT att bära olika 

dosimetrar och bära dem rutinartat för att bekräfta att deras stråldoser hålls inom de årliga 

gränsvärdena, och på det sättet bekräfta att personalen får det bästa möjliga skyddet mot 

strålning. Särskilt viktigt är det att personalen använder en ringdosimeter när de handskas 

med FDG, vid förberedande av injektionen och vid injektionstillfället (Hogg et.al. 2010, 30). 

Den personliga dosimetern skall placeras på framsidan av arbetskläderna, gärna framtill på 

bröstet (Statkiewicz 2018, 76). 
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5 Arbetsprocessen 

I detta avsnitt kommer respondenterna att gå närmare in på de olika arbetsmomenten. Vid 

de flesta arbetsmoment är strålning närvarande och därför kommer även doser att tas upp. 

Även de arbetsmoment där strålning inte förekommer tas upp, eftersom de hör till 

arbetsprocessen, men lika stor betoning kommer dock inte att läggas på dessa arbetsmoment. 

I figur 3 synliggörs alla olika arbetsmoment, där blåa arbetsmoment innebär ingen strålning 

till personalen, medan de röda innebär stråldos till personalen (Peet et al. 2012, 643–646). 

Vissa steg i arbetsprocessen som nämns i figur 3, t.ex. kanylborttagning, tas inte upp i arbetet 

eftersom tillförlitliga källor saknades. Respondenterna har valt att jämföra det radioaktiva 

ämnet som används mest vid PET/CT, 18F, med det mest använda inom traditionell 

isotopmedicin, 99mTc. Genom att göra detta fås en klarare bild av skillnaderna i mängden 

stråldos. Pediatriska patienter och framställning av det radioaktiva läkemedlet tas inte upp i 

arbetet eftersom detta inte är aktuellt för sjukhuset som arbetet görs för. När det kommer till 

undersökningsprocessen har respondenterna valt att inte gå in närmare på hur själva 

undersökningen utförs tekniskt. Respondenterna anser att den delen är irrelevant med tanke 

på vad arbetet fokuserar på. 

 

 Figur 3: Arbetsmomenten vid PET/CT enligt Peet et al. (2012, 645) 

5.1 Mottagande av patient 

På undersökningsdagen kommer patienten till PET/CT-avdelningen på sin utsatta tid. 

Patienten har innan undersökningsdagen fått ett kallelsebrev hem med information om datum 

och klockslag för undersökningen, var avdelningen finns samt eventuella förberedelser 

angående föda, vätska och medicinering. (Personlig kommunikation med skötare, 

10.12.2018). När patienten infunnit sig blir hen hämtad av skötaren genom namnupprop. 
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Skötaren och patienten går tillsammans till ett förberedande rum där skötaren ännu 

kontrollerar att det är rätt patient. Patientens identitet skall gärna kontrolleras på tre olika 

sätt: namn, födelsedatum samt hemadress. Detta görs för att säkerställa att det är rätt patient 

och därmed också undvika att radioaktiv farmaka och CT-dos ges åt fel patient. (Hogg et al. 

2010, 82–84). 

Patienten skall få information om att alla åtgärder har tagits för att stråldosen skall vara 

minsta möjliga. Om patienten är orolig över stråldosen kan skötaren informera om varför 

denna undersökning görs, hur det har hjälpt andra människor samt hur mycket information 

läkaren får ut av undersökningen. Risken med att inte utföra en medicinskt nödvändig 

undersökning är oftast större än att utsättas för de risker som strålningen medför. (Fahey et.al 

2016, 10). Skötaren skall i detta skede ge klara instruktioner och information om 

undersökningen och ge tid åt patienten att ställa frågor (Hogg et al. 2010, 83). Genom att ge 

god information och låta patienten ställa alla sina frågor innan injektion, minskar 

strålningsbördan till personalen (Alenezi & Soliman 2015, 269). Relevant information som 

skötaren skall upplysa patienten om är hur länge undersökningen pågår och följande steg i 

undersökningsprocessen (Hogg et al. 2010, 83–84). Under tiden som skötaren diskuterar 

med patienten sticker skötaren en kanyl i armvecket på patienten. Kanylen används för 

administration av radiofarmaka. (El-din et al. 2017, 59).   

5.1.1 Skyddsåtgärder vid mottagande av patienten 

Eftersom patienten inte ännu i detta skede blivit injicerad med det radioaktiva läkemedlet är 

skyddsåtgärder, såsom tid och avstånd, inte nödvändiga. Däremot är det viktigt att skötaren 

i detta skede har förklarat noggrant åt patienten varför skötarna efter injektionen kommer att 

hålla avstånd samt jobba snabbt och effektivt. Det är viktigt att patienten förstår detta för att 

undvik upprepningar i ett senare skede och därmed öka stråldosen för personalen. Det är lätt 

hänt att patienten tar illa vid, om bristande information givits, när personalen kan uppfattas 

som stressade eller korta i tonen efter att patienten blivit injicerad med radiofarmaka, fastän 

personalen endast vill skydda sig själva. (Personlig kommunikation 11.04.2019). 

5.2 Förberedelse och injektion av patientdos  

För att en patient skall kunna injiceras och undersökningen utföras måste vissa steg göras på 

förhand. Till dessa hör förberedande och fördelning av patientens individuella dos. Madsen 

et al. (2006, 8) säger att en vanlig vuxen får ungefär 370–740 MBq aktivitet injicerat inför 
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en undersökning. Däremot menar Jha et al. (2015, 8) att en typisk aktivitet ligger på 225 

MBq. Mängden aktivitet som ges åt patienten påverkas av många faktorer, bl.a. av patientens 

storlek och tiden för upptag (Madsen et al. 2006, 8). Vid dessa två moment, dvs. 

förberedande och fördelning samt vid själva injiceringen, erhåller skötaren en betydande dos 

till händerna, och speciellt till fingrarna där den högsta dosen fås till fingerspetsen p.g.a. 

förhållandet till strålkällan (Alanezi & Soliman 2015, 266–267). I tabell 1 ses en jämförelse 

av dosen till huden på händerna mellan 99mTc och 18F i två olika skeden, förberedande och 

administration av patientdos. Stora skillnader mellan minimum- och maximumdos 

observeras, vilket bl.a. beror på dåliga arbetsmetoder hos arbetare. (Kemerink & Vanhavere 

& Barth & Mottaghy 2012, 531). Alenezi och Soliman (2015, 266) tar upp ICRP:s 

(International Commission on Radiological Protection) rekommendation att dosen till huden 

på fingrarna skall mätas på ett djup av 0,07 mm och får inte överskrida den årliga dosgränsen 

på 500 mSv. Jha et al. (2015, 7) uppmätte i sin undersökning en total dos på 400,42 mSv för 

en person under ett år, således väl under gränsen utsatt av ICRP. Alenezi och Soliman (2015, 

267) påpekar dock att stora variationer i de uppmätta doserna finns bl.a. beroende på 

dosimeterns placering vid handleden eller basen av ringfingret. Detta gör att den egentliga 

dosen till fingerspetsen blir underskattad. Idealet vore en dosimeter placerad på 

fingerspetsen men detta skulle vara högst opraktiskt och förorsaka besvär för skötaren i 

arbetet. (Alenezi & Soliman 2015, 267). 

Radioaktivt ämne 

samt procedur 

Huddos (µSv/GBq) 

I medeltal Min Max 

99mTc förberedande 432 33 2062 

18F förberedande 1205 97 4433 

99mTc administration 233 12 951 

18F administration 933 139 4113 

Tabell 1: Jämförelse av huddoser mellan 99mTc och 18F (Kemerink et al. 2012, 531). 

5.2.1 Utrustning för att minska stråldosen vid förberedande och injektion 

En av de första skyddsåtgärderna innan injektion är att säkra en fullt fungerande intravenös 

kanyl. Genom att försäkra sig om att kanylen fungerar felfritt undviks behovet av en extra 
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injektion. (Alenezi och Soliman 2015, 271). Enligt Hogg et al. (2010, 24) tar det endast 21 

minuter innan den årliga dosgränsen till huden på 500 mSv är nådd ifall en oskyddad spruta 

med 18F hålls i handen. Motsvarande tid för 99mTc är ungefär tre timmar. Direkt kontakt med 

en oskyddad spruta fylld med det radioaktiva läkemedlet skall med andra ord absolut 

undvikas (Kemerink et al. 2012, 532). Vid hantering av den fyllda sprutan samt vid injektion 

skall sprutskydd ämnade för 511 keV alltid användas (Alenezi & Soliman 2015, 268). 

Sprutskydd som används inom traditionell isotopmedicin är otillräckliga eftersom de är 

gjorda för att skydda mot 140 keV (Dell 1997, 14). Skydden som används för 511keV är 

gjorda av tungsten, en motsvarighet till bly. Ett 9 mm tjockt skydd gjort av tungsten 

attenuerar 18F-FDG till 88 %, medan ett som är 14 mm tjockt attenuerar upptill 97 %. 

(Biodex, u.å.) Korrekt användning av sprutskydd gör att dosen till händerna kan minska med 

hela 44 % (Alenezi & Soliman 2015, 268). Ett av de mest effektiva sätten att minska dosen 

till fingrarna enligt Leide-Svegborn (2012, 200) är att använda sig av automatiska 

injektionssystem. Även Zargan et al. (2017, 2) rekommenderar användningen av dessa 

system för att minska exponeringen för strålning. Idag finns det många olika kombinerade 

fördelnings- och injektionssystem på marknaden. I vissa av dessa system placeras en multi-

dosbehållare. Systemet räknar sedan själv ut den individuella patientdosen och drar upp den 

i injektionssystemet. Maskinen kopplas till patienten och ger injektionen till patienten via 

kanylen. Allt detta sker utan någon kontakt mellan skötare och läkemedel, därför är dessa 

system att föredra framför manuell injektion. (Lecchi & Lucignani & Maioli & Ignelzi & 

Sole 2012, 1721). 

5.2.2 Andra faktorer som påverkar dosen samt hur den kan förminskas 

Vid hantering och injektion av det radioaktiva läkemedlet finns det många saker som 

påverkar dosen en skötare får. Dessa är bl.a. vilken hand som används (dominant eller icke-

dominant), mängden aktivitet som ges till patienten, skötarens erfarenhet och skicklighet 

samt tiden det tar för förberedande samt injektion. (Alenezi & Soliman 2015, 267). Dell 

(1997, 14) anser att det skulle vara av yttersta vikt att skötare, om manuell injektion används, 

övar på att dra upp och injicera med en icke-radioaktiv lösning innan de ger sig in på att 

använda det radioaktiva läkemedlet. Hennes påstående styrks av Alenezi och Soliman (2015, 

269) samt Kemerink et al. (2012, 532) som även de påpekar vikten av övning. Genom övning 

erhåller skötaren en bättre teknik och bekantar sig med utrustningen, som är mycket tyngre 

och klumpigare att hantera än annan skyddsutrustning (Dell 1997, 14; Alenezi & Soliman 

2015, 269).  
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5.3 Upptagningsperioden 

När patienten har injicerats med det radioaktiva läkemedlet måste en viss tid ges för att 

läkemedlet skall söka sig till rätt plats i kroppen, s.k. uptakeperiod eller upptagningsperiod.  

Den rekommenderade intervalltiden mellan 18F-FDG injiceringen och fotograferingen är 60 

minuter (Boellard et al. 2015, 338). Upadhya och Gandhi och Basu (2013, 89–97) gjorde en 

studie där 12 patienter blev fotograferade 2 eller 4 gånger (n=30) för att se när upptaget av 

ämnet var optimal i kroppen. Resultatet blev att 56,67 % av patienterna hade en topp vid 60 

minuter och visade även en fallande upptagningsförmåga av ämnet efter att de 60 minuterna 

hade passerat. Det är av största vikt att patienten vilar under upptagningstiden, särskilt de 

första 15 minuterna. Detta eftersom läkemedlet är mest aktivt de första 15 minuterna och om 

patienten då vandrar omkring eller t.ex. går på toaletten samlas läkemedlet felaktigt i knäna, 

låren etc. (Personlig kommunikation med skötare, 10.12.2018). Patienten skall därför helst 

inta en bekväm liggande eller sittande position. Vilorummet borde även ge ett avslappnat 

intryck samt vara varmt, helst över 22°C (Graham et al. 2015, 955). Rummet skall vara 

varmt, för om det är för kallt aktiveras det bruna fettet mer när patienten spänner sig eller 

rentav skakar. Radiofarmaka samlas då felaktigt och undersökningen misslyckas. (Personlig 

kommunikation med skötare, 10.12.2018). Av denna orsak borde filtar erbjudas (Graham et 

al. 2015, 955).  

Under upptagningstiden är patienten radioaktiv och avstånd bör därför alltid beaktas och 

hållas. Ashish Kumar Jha et.al (2015, 189) påvisar med studien de gjort att en patient 

injicerad med 300 MBq av 18F-FDG avger en stråldos på 1.22 µSv/h vid ett avstånd på 100 

cm, direkt efter injektionen. Zargan et al. (2017, 1–12) undersökte i sin studie hur mycket 

strålning som uppmättes på ca 20 olika platser vid en PET/CT avdelning och sammanställde 

ett resultat på var det uppmättes mest respektive minst strålning. Den största uppmätta 

stråldosen var i vilorummet där injicerade patienter väntade på att bli fotograferade och 

stråldosen var 0.0063 µSv/MBq. På avdelningen där studien utfördes fanns två vilorum och 

resultaten visade även att vilorum 1 hade större stråldos än vilorum 2. Orsaken var att 

vilorum 1 hade använts oftare och därmed också hade flera injicerade patienter i sig som 

avgav strålning. (Zargan et al. 2017, 1–12). 

Peet et al. (2012, 643–646) uppmätte i sin studie stråldosen i en PET/CT-avdelnings alla rum 

och gjorde en lättöverskådlig illustration av resultatet. Som bild 3 (s. 19) visar avger 

injektionsrummet där patienten blivit injicerad med radiofarmaka allra mest strålning med 
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över 45 µSv/h, medan i patientväntrummet var 30–37,5 µSv/h den vanligaste uppmätta 

dosen. (Peet et al. 2012, 643–646).                                                                                                                                                            

 

Bild 3: Planlösning på en PET/CT avdelning, dess rum samt den uppmätta stråldosen i 

respektive rum (Peet et al. 2012, 643). 

5.3.1 Skyddsåtgärder under upptagningsperioden 

Med tanke på stråldosen som varje injicerad patient avger, är det viktigt att vilorummen är 

konstruerade för att blockera denna mängd strålning samt att avståndet mellan varje 

patientsäng är tillräckligt långt. Därför är det viktigt att patienten isoleras från resten av 

omgivningen och varje patient borde få ett eget rum med tjocka blyförstärkta väggar. 

(Personlig kommunikation med skötare, 15.11.2018). Det optimala avståndet mellan varje 
18F-FDG injicerad patient i ett PET/CT patientvilorum är enligt Mithun et al. (2018, 6–9) två 

meter, samt en 230 mm tjock cementvägg mellan varje patient. 

För att minska personalens strålning skall all onödig kommunikation med patienten undvikas 

under upptagningsperioden. Personalen skall inte alls befinna sig i samma rum som patienten 

under denna tid utan övervaka patienten från kontrollrummet genom kameror (Jha et.al. 
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2015, 189). Användningen av videoövervakning samt högtalarsystem är flertalet skribenter 

överens om att det är ett effektivt sätt att minska onödig kontakt med injicerade patienter och 

således minska på stråldosen till personalen (Kulseng och Sandström 2015, 10; Zargan et al. 

2017, 1–12; Alenezi & Soliman 2015, 271; Jha et al. 2015, 189; Hogg et al. 2010, 26). Men 

givetvis skall patientens hälsa komma i första hand och vissa situationer kräver att 

personalen går in i vilorummet och tar hand om patienten (Zargan et al. 2017, 1–12). Om 

patienten har något ärende skall hen kunna kommunicera genom ett högtalarsystem och när 

60 minuter har gått kan skötaren, via högtalarsystemet, meddela patienten att 

undersökningen skall påbörjas och be patienten att tömma sin urinblåsa på toaletten. (Jha et 

al. 2015, 189). Patienten skall alltid innan undersökningsprocessen, och helst självständigt, 

gå till toaletten och urinera eftersom det minskar personalens strålning rejält när urinblåsan 

med radioaktiv urin töms (Graham et al. 2015, 955). 

5.4 Undersökningsprocessen 

Efter att patienten vilat och det radioaktiva läkemedlet fått söka sig till rätt ställe är det dags 

att påbörja undersökningen. Som nämnts ovan är det bra att patienten går på toaletten precis 

innan undersökningen påbörjas (Graham et al. 2015, 955). Efter toalettbesöket tas patienten 

in i undersökningsrummet och positioneras på apparatens undersökningsbord. När patienten 

är korrekt positionerad går skötaren ut ur rummet och undersökningen påbörjas. Först körs 

CT delen och sedan körs PET delen av undersökningen. CT delen går snabbt medan PET 

delen är mer tidskrävande. Den totala undersökningstiden ligger på ca 30 minuter. När 

undersökningen är färdig tas patienten bort från undersökningsbordet och leds ut ur rummet. 

Här ger även skötaren instruktioner till patienten om eftervård. (Personlig kommunikation 

11.04.2019) 

5.4.1 Skyddsåtgärder vid och efter undersökningen 

Alenezi och Soliman (2015, 271) samt El-Din et al. (2017, 64) påpekar att det är viktigt att 

komma ihåg avståndet till patienten när hen leds till undersökningsrummet. Exempelvis en 

patient som fått 555 MBq injicerat avger 60 minuter efter injektion en ekvivalent dos på 2.3 

µSv/h på 4 meters avstånd (Statkiewicz et al. 2018, 307).  Hogg et al. (2010, 26) säger till 

och med att patienten skall instrueras vart hen skall gå istället för att ledas. Avstånd är kanske 

dock inte alltid möjligt att hålla p.g.a. patientens hälsotillstånd, ålder eller nedsatt rörlighet 

(El-Din et al. 2017, 62). Positioneringen av patienten tas upp som ett kritiskt steg där 

skötaren utsätts för extern strålning p.g.a. närheten till den strålande patienten. Därför är det 
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viktigt att inte spendera onödig tid med att positionera, utan att arbeta snabbt och effektivt. 

(Hogg et al. 2010, 25–26; Alenezi och Soliman 2015, 271). När positioneringen görs inför 

undersökningen är det bra att arbeta med utsträckta armar, eftersom avståndet blir längre. 

Att dessutom vara utrustad med en dosimeter som i realtid mäter strålningen och piper till 

vid höga nivåer, ger en påminnelse om att ta några steg tillbaka. (Personlig kommunikation 

15.11.2018). Det som är till skötarens fördel när patienten tas in och undersökningen skall 

påbörjas är att aktiviteten redan har avtagit p.g.a. radioaktivt sönderfall. Enligt Statkiewicz 

et al. (2018, 306) har aktiviteten minskat med 25–30 % när undersökningen inleds.  Peet et 

al. (2012, 643) tar i sin studie upp två specifika ställen inne i rummet där personalen 

instruerats att stå. Dessa platser är vid sidan om gantryt eller vid änden av 

undersökningsbordet (se bild 3, s. 19). Här är tanken att gantryt tar bort en del av strålningen 

som patienten avger, och vid änden av bordet är avståndet relativt långt till patienten. Vid 

undersökningens slutförande har aktiviteten minskat med 50 % från den ursprungliga säger 

Statkiewicz et al. (2018, 306). Trots detta är det fortfarande viktigt att hålla avstånd om 

patienten inte kräver närhet. Om tillräcklig information har getts innan undersökningen och 

om alla frågor som patienten haft har besvarats finns det inget behov för att prata extra med 

patienten, utan patienten får genast åka hem. (Personlig kommunikation med skötare 

11.4.2019). 

5.5 Annat som bidrar till strålbelastningen 

Utöver det direkta arbetet kring patienten finns det saker att vara medveten om som även 

bidrar till strålbelastningen för personalen om dessa saker missköts. När patienten injicerats 

med det radioaktiva läkemedlet blir även patientens kroppsvätskor radioaktiva. Därför är det 

viktigt att veta hur eventuella spill hanteras. Efter uppstädning av ett spill, men även i 

samband med injektionen, uppstår avfall som innehåller spår av radioaktivitet. Korrekt 

hantering av detta avfall är en annan viktig del i att minska personalens strålbelastning. 

Dessutom kanske hela den förberedda satsen av det radioaktiva läkemedlet inte blir använt 

p.g.a. diverse orsaker. Här kommer problemet med förvaring och halveringstider in i bilden.  

5.5.1 Sekret och kroppsvätskor 

Blod, urin och andra kroppsvätskor som patienten utsöndrar innehåller små mängder 

radioaktivitet. Denna radioaktivitet håller i sig i timmar och ibland dagar efter att patienten 

fått det radioaktiva läkemedlet. (Fahey & Goodkind & Treves & Grant 2016, 10). Själva 

ämnet 18F-FDG utsöndras via njurarna, dvs. med urinen. Detta kan medföra problem 
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speciellt med inkontinenta och katetriserade patienter eftersom risken för spill ökar. Ifall ett 

spill skulle ske är det lättaste sättet att undvika onödig strålning att evakuera rummet och 

hålla det stängt resten av dagen. Möjligheten att göra detta finns inte alltid p.g.a. stora 

ekonomiska förluster. I sådana fall kan rummet hållas stängt en till två timmar vilket gör att 

ämnet hinner sönderfalla något. Efter detta vidtas sedvanliga rutiner för städning av spill. 

Städning kan göras med hjälp av redskap som t.ex. tänger, vilket utesluter direkt kontakt 

med spillet. Absorberande material läggs på spillet och hanteras med hjälp av tängerna. Efter 

att ämnet sugits upp i materialet läggs allt i en burk ämnad för radioaktivt avfall. Mätningar 

av området görs och städning upprepas vid behov. (Dell 1997, 16). 

5.5.2 Radioaktivt avfall 

Största delen av det radioaktiva avfallet ett sjukhus orsakar håller en låg nivå av 

radioaktivitet (Khan et al. 2010, 42). Trots låga nivåer utgör korrekt hantering av avfallet 

samt korrekt sätt att göra sig av med avfallet en stor del av strålsäkerheten (Jha et al. 2014, 

4). Av den totala mängden radioaktivt avfall är största delen vätska. Den andra delen består 

av fast material som innehåller spår av radioaktivitet. Till det fasta materialet räknas bl.a. 

sprutor, kontaminerade handskar, multi-dosbehållare samt diverse material med 

absorptionsförmåga. En minimal del av avfallet utgörs av gaser. (Khan, et al. 2010, 40). För 

fasta material är det viktigt att blyförsedda burkar med lock finns till förfogande för 

omedelbar korrekt kassering (Jha et al. 2014, 4). Enligt Khan et al. (2010, 41) kan 

klassificeringen av avfallet i olika kategorier underlätta hanteringen, se tabell 2 (s. 23). Det 

är viktigt att all personal som hanterar radioaktivt avfall använder dosimeter och följer 

grunderna för strålskydd, dvs. tid och avstånd. Är avfallet i vätskeform är det viktigt att 

använda handskar. Dessutom skall direkt kontakt med den radioaktiva källan undvikas, 

vilket betyder att användning av tänger blir aktuellt. Med hjälp av tänger ökar avståndet till 

strålkällan. (Statkiewicz Sherer & Visconti & Russell Ritenour & Welch Haynes 2018, 303; 

Personlig kommunikation 10.9.2019).  

Eftersom 18F har en relativt kort halveringstid på ca 110 minuter lämpar det sig för lagring 

under tiden sönderfallet sker (Dell 1997, 16). Utrymmet där förvaring sker skall vara väl 

ventilerat och själva förvaringsplatsen, t.ex. ett skåp, ska vara korrekt fodrat med tillräckligt 

tjockt bly för att förhindra radioaktivt läckage (Khan et al. 2010, 43). I samma 

förvaringsutrymme läggs även påsarna som innehåller det fasta kontaminerade materialet 

(Statkiewicz Sherer et al. 2018, 303). Totalt skall 18F halveras minst 10 gånger, vilket innebär 

förvaring i ca 18 timmar. (Dell 1997, 16; Jha et al. 2014, 4; Khan et al. 2010, 43; Statkiewicz 



	

	 	 	
	

23	

Sherer et al. 2018, 304). Avfallet kan dessutom kombineras med avfall från andra kortlivade 

isotoper som t.ex. 99mTc (Dell 1997, 16). Är det fråga om två olika isotoper med helt olika 

halveringstider skall två separata förvaringsburkar användas. På alla burkar och påsar med 

avfall skrivs namnet på isotopen, mängden av aktivitet samt datum. (Khan et al. 2010, 42; 

Statkiewicz Sherer et al. 2018, 303). Enligt STUK (2017) skall burken även märkas med 

varningssymbol för joniserande strålning, ämnets fysikaliska och kemiska tillstånd samt 

avfallsförpackningens ursprung. Dessutom ska en bokföring över allt radioaktivt avfall som 

lagras föras. (STUK 2017, 3). Innan vidare hantering av avfallet sker är det viktigt att mäta 

och kolla att värdena för normal bakgrundsstrålning inte överskrids (Dell 1997, 16; 

Statkiewicz Sherer et al. 2018, 304). Ifall värdena överskrider gränsen måste avlägsnandet 

av avfallet skjutas upp (Statkiewicz Sherer et al. 2018, 304). Sedan när aktiviteten ligger på 

tillåten nivå hanteras avfallet enligt riktlinjerna för avfallshantering på sjukhuset (Jha et al. 

2014, 4). 

     Mängden aktivitet                Form                    Halveringstid 

Hög  Fast Lång (över en månad) 

Medium Vätska Kort (under en månad) 

Låg Gas - 

Tabell 2: Klassificering av avfallet i kategorier (Khan et al. 2010, 41). 
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6 Totala kroppsdoser 

Efter att respondenterna läst igenom sina artiklar har de valt ut fyra tidigare forskningar om 

helkroppsdoser. Orsaken till detta beslut är att alla artiklar har kommit fram till olika resultat. 

Respondenterna kände starkt att genom att ta upp endast ett forskningsresultat skulle felaktig 

och opålitlig information ges. Genom att ta del av flera resultat fås en bättre överblick. Dessa 

olika resultat påverkas av många olika saker vilket även påpekas i många av forskningarna 

respondenterna tagit del av. Saker som påverkar är bl.a. mängden aktivitet patienten får 

injicerat, forskningsdeltagare, patienternas rörlighet och hälsotillstånd, personalantalet, 

användning av ändamålsenlig skyddsutrustning, erfarenhet, träning samt användningen av 

dominant eller icke-dominant hand för att nämna några (Zargan et al. 2017, 8; El-Din et al. 

2017, 63; Alenezi & Soliman 2015, 267). För att veta hur en skall förhålla sig till resultaten 

som följer är det viktigt att veta vilka gränser som finns utsatta. En arbetare får under ett år 

utsättas för max 50 mSv, men det totala medeldosvärdet under en fem års intervall får vara 

högst 20 mSv. (STUK 2014). 

Zargan et al. (2015) valde för sin undersökning ut 14 individer ur personalen vid ett PET-

center. Denna grupp bestod av fyra olika yrkesgrupper: fördelningspersonal, kemister, 

injektionspersonal samt apparatpersonal. Mätningarna gjordes med två olika typer av 

dosimetrar, TLD (thermoluminescent dosimeter) och personliga elektroniska dosimetrar. 

PET-centret hade sju patienter per dag, fem dagar i veckan. Patienterna injicerades i medeltal 

med en aktivitet på 374.28 MBq. Totalt undersöktes 80 patienter i studien.  

Yrkesgrupp TLD helkroppsdoser per 

år (mSv) 

Personliga elektroniska 

dosimetrar helkroppsdoser per år 

(mSv) 

Fördelningspersonal 1,67 (± 0,012) 1,79 (± 0,023) 

Kemister 1,64 (± 0,014) 1,94 (± 0,028) 

Injektionspersonal 3,98 (± 0,021) 4,90 (± 0,038) 

Apparatpersonal 2,56 (± 0,058) 3,71 (± 0,081) 

Tabell 3: De uppskattade årliga helkroppsdoserna för de olika arbetsgrupperna enligt Zargan 

et al. (2015, 9). 
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Tabell 3 (s. 24) visar den uppskattade årliga helkroppsdosen för varje yrkesgrupp, baserat på 

mätresultaten som erhölls. Det framkommer tydligt vilken yrkesgrupp som får den högsta 

dosen, nämligen injektionspersonalen med 3,98 mSv samt 4,90 mSv årligen. Dessutom ses 

att skillnaden i doser mellan fördelningspersonal och kemister inte skiljer sig mycket. 

(Zargan et al. 2015, 4–8).  

Peet et al. (2012) har gjort en studie som undersöker stråldosen som personal vid en PET/CT 

avdelning utsätts för i samband med olika arbetsmoment. I studien deltog 140 patienter och 

personalen hade dosimetrar som mätte dosen i realtid. Stråldosen antecknades från 

dosimetern innan och efter varje arbetsmoment för att få den exakta dosen för just det 

arbetsmomentet. Resultatet har sammanställts i diagram 1, som tydligt visar hur stor procent 

av varje arbetsmoment som bidrar till den totala kroppsdosen.  

 

Diagram 1: Dosen för varje arbetsmoment i en PET/CT undersökning (Peet et al. 2012, 643–

646). 

Totala kroppsdosen per patient var 5,1 ±0,3 µSv i studien som Peet et al. gjorde och det 

arbetsmoment där stråldosen var som högst för personalen var vid injektionen av det 

radioaktiva läkemedlet till patienten med hela 32% av den totala kroppsdosen per patient. 

Efter injektionen är det själva undersökningsprocessen eller skanningen som ger mest 

stråldos med 0,93 µSv eller 18 % av den totala kroppsdosen per patient.  
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Peet et al. undersökte i samma studie även hur mycket stråldoserna har minskat eller ökat 

under året jämfört med patientantalet. Informationen om personalens totala kroppsdoser från 

år 2005 fram till år 2008 samlades in och sammanställdes i tabell 4. 

Årtal Antal patienter 
Totala dosen till 

personal per patient 
(µSv) 

Max dos till 
individuell 

personalmedlem per 
patient (µSv) 

2005 558 9,5 3,2 

2006 919 7,9 2,6 

2007 1056 5,5 1,3 

2008 1272 4,8 0,9 

Tabell 4: Doser i jämförelse med patientantal (Peet et al. 2012, 643–646). 

Dosimetrarna byttes ut månatligen och rapporterades ha en minimumavläsning på 0,1 mSv 

enda till slutet av 2008 då den minsta rapporterade avläsningen minskade till 0,05 mSv. 

Anmärkningsvärt i tabell 4 är att från år 2005, då patientantalet var 558 stycken och den 

totala dosen till personalen per patient var 9,5 mSv, har den totala dosen till personalen per 

patient minskat för varje år fastän patientantalet alltid stigit. Som jämförelse år 2008 var 

patientantalet 1272 men den totala dosen till personalen per patient var 4,8 mSv.  Samtidigt 

minskade även maximumdosen till varje individuell personalmedlem för varje år som gick. 

År 2005 uppmättes maximumdosen till varje individuell personalmedlem per patient till 3,2 

mSv och år 2008 var samma värde 0,9 mSv. (Peet et al. 2012, 643–646). 

El-Din et al. (2017) mätte under en sex månaders period doserna för totalt nio personer. 

Dessa nio personer delades in i tre arbetsgrupper. En arbetsgrupp bestod av en medicinsk 

fysiker, en sjukskötare samt en tekniker. Doserna registrerades med hjälp av en TLD 

dosimeter som placerades i brösthöjd. Alla yrkesgrupper hade ansvar för olika 

arbetsmoment. De medicinska fysikerna ansvarade för förberedandet av de individuella 

patientdoserna, och dessutom närvarade de vid varje steg av undersökningen. Sjukskötarnas 

uppgift var att transportera sprutan med läkemedlet till injektionsrummet samt utföra själva 

injektionen till patienterna. När upptagningstiden var klar eskorterades patienterna till 

undersökningsrummet av teknikerna som dessutom positionerade patienterna på 

undersökningsbädden. Den totala mängden patienter som undersöktes var 604 stycken med 

en i medeltal injicerad aktivitet på 470,5 MBq. Variationer i arbetsgruppernas uppmätta 

resultat fanns bland annat p.g.a. ojämn patientfördelning, den totala hanterade 
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aktivitetsmängden samt brister i användningen av olika skyddsmetoder. Därför har ett 

medeltal av dessa resultat räknats ut för respektive yrkesgrupp, som finns till påseende i 

tabell 5.  

Yrkesgrupp 
Dos per dag 

(µSv) 

Dos per patient 

(µSv) 

Dos per 

administrerad 

aktivitet (nSv)  

Totala årliga 

dosen (mSv) 

Medicinsk fysiker 21,2 (± 2,1) 5,07 (± 0,51) 10,97 (± 1,1) 2,04 (± 0,2) 

Sjukskötare 24,5 (± 2,5) 5,79 (± 0,59) 12,58 (± 1,2) 2,35 (± 0,24) 

Tekniker  20,1 (± 2,2) 4,77 (± 0,52) 10,32 (± 1,1) 1,94 (± 0,21) 

Tabell 5: De i medeltal uträknade resultaten för respektive yrkesgrupp (El-Din et al. 2017, 

61). 

Vid varje steg i tabell 5 ses att sjukskötarna står för de högsta dosvärdena. Detta är inte direkt 

förvånande eftersom de har hand om injektionsprocessen. I studien nämns inget om 

användningen av automatinjektor, vilket betyder att högst troligen har manuell injektion 

använts. Även om sjukskötarna står för de högsta doserna påvisas inga radikala skillnader i 

doser mellan de olika yrkesgrupperna. (El-Din et al. 2017, 59–61). 

Kulseng och Sandstrøm (2015) genomförde en studie vid ett norskt sjukhus där syftet var 

att få en klar bild av personalen vid PET/CT avdelningens effektiva stråldos under ett års 

tid. I studien medverkade fem röntgenskötare och fyra bioanalytiker (n=9) som dagligen 

registrerade sina effektiva doser under år 2014. Alla deltagande i studien bar sin EPD 

dosimeter i brösthöjd och alla använde automatinjektionsmaskinen vid administration av 

patientdosen. Mätresultaten från studien sammanställdes och kan ses i tabell 6 (s. 28).  
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Årskvartal Totala effektiva 

dosen (µSv) 

Medeltal effektiva 

dosen (µSv) 

SD 

Kvartal 1 313 5,5 ± 3,0 

Kvartal 2 222 4,4 ± 2,1 

Kvartal 3 400 5,1 ± 3,1 

Kvartal 4 323 4,6 ± 3,6 

Summa 1258 4,9 ± 3,0 

Tabell 6: Den årliga effektiva dosen för deltagarna i studien 2014 (n=9) (Kulseng & 

Sandstrøm 2015, 7).  

Utifrån tabell 6 ses att doserna för de olika kvartalen skiljer sig lite, vilket kan bero på t.ex. 

patientantal. Den genomsnittliga effektiva dosen till varje deltagare fås genom att dividera 

den totala årsdosen med deltagarantalet vilket resulterar i en dos på 0,14 mSv/deltagare. 

Studien sammanställde även resultaten från varje enskild deltagares dosimeter och fick fram 

att doserna var olika för varje skötare, vilket förklaras genom att varje skötare har olika 

arbetsmetoder. Trots detta var den totala effektiva dosen betydligt lägre än dosgränserna. 

(Kulseng & Sandstrøm 2015, 1–12). 
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7 Studiens genomförande 

I detta avsnitt kommer respondenterna att gå närmare in på de olika metoderna de använt sig 

av och vad dessa metoder innebär. Till största delen baserar sig arbetet på information 

erhållen ur vetenskapliga artiklar, men information har även sökts i tryckta källor. 

Information som respondenterna ansett vara relevant har sedan plockats ut och gjorts till en 

sammanhängande text. Respondenterna valde att göra en intervju med sakkunniga för att få 

ytterligare information. Flera dagar spenderades även med att observera arbetet kring en 

PET/CT vid tre sjukhus. Vid intervjutillfället samt observationerna användes artiklar och 

tryckta källor som grund. Alla dessa metoder som respondenterna har använt sig av är 

kvalitativa metoder, vilket gör att arbetet blir en kvalitativ studie. 

7.1 Kvalitativa metoder 

Kvalitativ forskning utgår från att varje människa är unik och att hennes 

verklighetsuppfattning är individuell och kan formas och präglas av hennes tolkningar. Det 

intressanta med kvalitativ forskning är att intresset ligger i hur människan upplever och 

tolkar exempelvis sitt tillstånd, sin sjukdom eller sin ohälsa och hur hon beskriver det med 

egna ord. Meningen med kvalitativ forskning är att nå en djup och detaljerad insikt för en 

företeelse genom att skapa en tillförlitlig bild, modell eller teori. Den insikten nås bäst genom 

att vistas i deltagarnas miljö, interagera med dem och vara ett aktivt redskap i 

datainsamlingen och sedan i analysprocessen. Det material som samlas in i kvalitativa 

studier kan bestå av ord och bilder. Det innebär att informationen samlas in via intervjuer, 

observationer eller ljudinspelningar. Sociologen Michael Quinn Patton menar att kvalitativ 

information fås från tre olika sorters källor. Den första källan baserar sig på att information 

kan samlas in från öppna intervjuer, därifrån kan direkta citat tas om människans 

upplevelser, uppfattningar, tankar eller attityder. Den andra källan innebär att informationen 

tas från observationer som leder till detaljerade beskrivningar, och för den tredje källan kan 

informationen vara baserad på textstycken från befintliga dokument. (Kristensson 2014, 

116–117). En intervju samt observationer utfördes för att respondenterna ville få information 

och förståelse för arbetet som utförs vid PET/CT, men även för att få bekräftat 

tillvägagångssättet angående hur personalen skyddas från den höga strålningen.  
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7.2 Litteratursökning 

Första steget är att formulera frågan, dvs. vad är viktig information för arbetet. När frågan 

är formulerad kan sökningen efter litteratur påbörjas. Information finns att hämta på många 

olika ställen, t.ex. artiklar, böcker samt rapporter. För att underlätta sökandet kan en 

sökstrategi utformas. Är sökstrategin optimerad hittas många relevanta studier, och de 

irrelevanta studierna hålls till ett minimum. Även om en sökstrategi konstateras som bra är 

det viktigt att uppdatera sig med jämna mellanrum för att inte missa nya studier som utförts. 

Efter utförd sökning väljs studier ut som på basis av titel och abstrakt anses kunna besvara 

frågan, medan studier som inte uppfyller kraven kasseras. Studierna bedöms sedan i sin 

helhet och sorteras ytterligare, vilket kan leda till vidare bortfall. Studierna som klarar 

urvalsprocessen ska sedan helst granskas av två av varandra oberoende personer, för att 

bättre styrka studiens kvalitet. (Henricson 2017, 81–82; 380–383). Den huvudsakliga frågan 

i respondenternas arbete är ”Vilka skyddsaspekter kan skötaren använda sig av vid 

PET/CT?” Denna fråga utgör även grunden för arbetets rubrik. Eftersom frågan i sig är tydlig 

visste respondenterna direkt vilka sökord de skulle använda sig av, vilket gjorde sökningarna 

väldigt specifika. Artiklarna som hittades lästes igenom av alla respondenter flera gånger för 

att kontrollera relevans. De som inte höll måttet kasserades. Efter genomläsning sorterades 

artiklarna in i olika kategorier beroende på vad de handlade om, t.ex. totala kroppsdoser, 

arbetsprocessen etc. Kategoriseringen gjorde det lättare för respondenterna att se var behovet 

av mera information fanns och var den var tillräcklig. Under hela arbetets gång sökte 

respondenterna efter nya artiklar med jämna mellanrum för att inte missa nyligen 

publicerade studier.  

7.3 Intervju 

Själva ordet intervju betyder en “utväxling av synpunkter” mellan två parter angående ett 

visst tema. Metoden intervju kan användas dels för att samla in information, men även för 

att bekräfta annat forskningsmaterial som samlats in. Val av intervjuform beror på vilket 

tema forskaren vill lyfta fram samt målgruppen intervjun riktas till. En intervju kan vara 

öppen eller mera strukturerad samt fokuserad. Med en öppen intervju är målet att 

informanten får berätta fritt och öppet. Problemet här är att intervjuaren måste förlita sig till 

fullo på att informanten öppnar upp och delar med sig av sina erfarenheter. En populärare 

och mera använd form är semistrukturerad eller delvis strukturerad intervju. Här riktas 

intervjun in på bestämda ämnen som i förväg valts ut av forskaren. De flesta 
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forskningsintervjuerna är semistrukturerade eller delvis strukturerade för att forskaren ska 

få svar som är relevanta för sitt projekt. (Dalen 2015, 13–42).  

Tidigt i arbetet bestämde sig respondenterna för att en intervju med sakkunniga borde 

utföras. Informanterna valdes ut bland personal som arbetar vid en PET/CT för att garantera 

informationens korrekthet. Tanken med intervjun var att få mycket material och information 

för att sedan eventuellt kunna använda det i arbetet i fråga, men även för att bekräfta 

påståenden som respondenterna stött på i de vetenskapliga artiklarna. Av dessa orsaker var 

frågorna snäva och specifika. Detta i sin tur gjorde att intervjun blev informationssökande 

och formell. Under intervjuns gång uppstod även flera frågor, vilket gjorde att intervjun till 

en viss del hade en informell karaktär. Intervjun spelades i sin helhet in för att underlätta 

bearbetningsprocessen. Efter intervjun började respondenterna med att ta fram råtextmassan. 

Själva analysen av texten påbörjades genom att läsa igenom den upprepade gånger. Därefter 

plockades nyckelord ut och sedan, genom att se över dessa ord, hittades olika teman. För 

varje tema söktes sedan citat ur råtextmassan fram. Med hjälp av dessa citat framkom olika 

underkategorier för varje tema. Frågorna i sin helhet och själva analysprocessen finns till 

påseende i bilaga 2 och bilaga 3. 

7.4 Observation 

Observation är en bra metod att använda sig av i mindre omfattande skala eller då ens tid är 

begränsad. Detta betyder dock inte att en observation görs utan vidare, utan god planering 

krävs. Vid ett observationstillfälle kommer forskaren i nära kontakt med deltagarna ute på 

fältet. Observatörens roll ska vara närvarande, men inte påträngande. Med detta menas att 

forskaren deltar i det sociala samspelet men inte i de handlingar som görs. På detta sätt 

skapas goda relationer till deltagarna vilket gör att information fås, men en viss objektivitet 

hålls kvar. För vissa kan dock forskarens närvaro ses som något negativt. Därför är det på 

forskarens ansvar att påminna deltagarna om att de styr och säger till om observation i en 

situation inte är lämpligt. Det är även viktigt att betona vikten av frivillighet och att de är 

möjligt att avbryta deltagandet i studien. Under hela observationens gång görs 

fältanteckningar. Dessa utgör sedan grunden för analysarbetet och omfattar, utöver 

observationerna, även informella samtal som förts t.ex. när en situation krävt förtydligande 

eller en mer ingående förklaring (Henricson 2017, 197–200).  

Observation använde sig respondenterna av vid flera tillfällen på tre olika platser. Genom att 

observera verksamheten på mer än ett ställe erhölls en bättre bild av arbetet vid en PET/CT. 
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Med observationerna ville respondenterna bekräfta påståenden samt besvara frågor som dykt 

upp under arbetets gång. Respondenterna hade flera gånger läst om hela arbetsförloppet i 

flera artiklar, men upplevde att en egen observation absolut var nödvändig. Huvudmålet med 

observationerna var att se hela arbetsprocessen från början till slut, dvs. hur personalen går 

till väga från det att patienten kommer till avdelningen tills det att patienten åker hem. Alla 

respondenter hade inte möjlighet att delta vid varje tillfälle, men alla har observerat vid 

åtminstone två tillfällen. Respondenterna fick följa med från det att patienten blir informerad 

och intervjuad innan undersökningen, hur det radioaktiva läkemedlet 18F-FDG kommer 

levererat till avdelningen och sedan blir uppdraget av automatinjektorn för att sedan bli 

injicerat i patienten. Sedan fick respondenterna se hur en fotografering går till efter att 

patienten fått vila i 50–60 minuter efter den radioaktiva injektionen med 18F-FDG. Först 

kördes CT-delen och sedan PET-delen; hela fotograferingen pågick i ungefär 15–30 minuter. 

Vid observationerna gjordes fältanteckningar i ett häfte. Dessa fältanteckningar var 

hjälpsamma under arbetets gång. Observationerna var givande för respondenterna och 

frågorna som fanns blev besvarade.  
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8 Resultat 

I detta avsnitt finns de resultat respondenterna kommit fram till i sitt arbete. Istället för att 

skriva om de olika sakerna i flytande text valde respondenterna att dela upp dem i egna 

avsnitt. Uppdelningen gör det lättare för läsaren att ta del av resultaten samt att snabbt hitta 

ett specifikt resultat. Rubrikerna som används till varje avsnitt är tagna ur arbetet och 

framkommer i olika delar av arbetsprocessen. 

Informering av patienten – Innan injektion genomförs är det viktigt att patienten är 

välinformerad om hela undersökningsprocessen. Alla frågor ska ställas där och då, och 

tillräckligt med tid skall ges åt patienten. Utöver information om hur undersökningen går till 

kan här förklaras t.ex. varför personalen håller avstånd samt eftervård. En välinformerad 

patient är lugn och gör att undersökningen lyckas på bästa sätt. Bra bilder fås, patientens 

fortsatta vård kan planeras och skötarnas stråldoser minimeras.  

Tid – En av grundpelarna när det kommer till strålskydd. Onödig vistelse i utrymmen med 

strålkällor, dvs. radioaktiva lösningar och läkemedel samt radioaktiva patienter, ska 

undvikas. Vid vissa tillfällen, som t.ex. förberedande av patientdos, måste en viss tid ändå 

tillbringas i ett sådant utrymme. I en sådan situation är det av största vikt att arbeta på ett 

snabbt och effektivt sätt för att minimera tiden i utrymmet. 

Avstånd – Tillsammans med tid utgör avstånd grunden för strålskydd. Ifall tiden i ett 

utrymme med strålkällor inte kan hållas kort, är avståndstagande ett av de mest effektiva 

sätten att skydda sig på. Denna metod kallas även inversa kvadratlagen och innebär att 

strålningens intensitet minskar med kvadraten på avståndet. Ifall avståndet till strålkällan 

ökas från en till två meter minskar strålningen till en fjärdedel. Vid ytterligare ökning till tre 

meter återstår endast en niondel av strålningen.  

Skyddsutrustning – Skyddsutrustning skall alltid användas om möjligt. Skydd av bly eller 

en motsvarighet till bly skyddar effektivt. På marknaden finns t.ex. mobila blyskydd som är 

bra att ha mellan sig själv och den radioaktiva patienten ifall närhet krävs. Konventionella 

blyförkläden fyller ingen funktion vid PET/CT på grund av de höga energierna. Tjockleken 

som skulle skydda vore högst opraktisk p.g.a. tyngd och storlek. Ifall manuell injektion 

används måste sprutskydd ämnade för 511 keV användas. Dosimetrar skyddar i sig inte mot 

själva strålningen men de mäter den totala mängden strålning individen utsatts för under en 

viss tidsperiod. Genom att ta del av resultaten kan förbättringar göras i arbetsmetoder samt 

användning av skyddsutrustning.  
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Injektionssystem – Semi- eller helautomatiska injektionssystem skall alltid användas om 

dessa finns till hands på enheten. De bidrar till en drastisk minskning av dosen som erhålls 

till händerna och speciellt fingrarna, eftersom förberedande av patientdosen samt den 

manuella injektionen elimineras helt. De flesta system som finns på marknaden idag 

använder sig av en multi-dosbehållare som placeras in i själva maskinen. Därifrån räknar 

maskinen sedan själv ut den individuella patientdosen enligt patientens vikt, och drar upp 

den ur multi-dosbehållaren. Maskinen kopplas sedan till patienten och injektionen utförs helt 

automatiskt.  

Övning ger färdighet – All teknik kan i något skede gå sönder och då måste manuell 

injektion av läkemedlet utföras. Eftersom sprutskydd för 511 keV är mycket tyngre och 

klumpigare än de som används inom traditionell isotopmedicin är det viktigt att öva. Övning 

kan göras med en icke-radioaktiv lösning, exempelvis vatten. Genom att öva uppdragning i 

sprutan samt injektion erhålls en bättre teknik och bekantskap med utrustningen fås.  

Videoövervakning och högtalarsystem – Efter injektionen av det radioaktiva läkemedlet 

avlägsnar sig skötaren från vilorummet. För att kunna övervaka och kommunicera med 

patienten under upptagningsperioden rekommenderas att videoövervakning samt 

högtalarsystem används. Detta för att undvika att skötarna utsätts för onödig strålning utan 

istället kan befinna sig i såna utrymmen där radioaktiv strålning inte förekommer t.ex. i 

manöverutrymmet. 

Uppdelning av arbetsbördan – I avsnittet kring de totala helkroppsdoserna framkommer 

det tydligt att en och samma person inte har hand om alla steg i undersökningsprocessen. 

Arbetsbördan med en patient delas upp på flera, vilket i sin tur gör att stråldosen även 

fördelas mellan personalen.  

Korrekt hantering av radioaktivt spill och avfall – Ibland kan spill av radioaktiva 

läkemedel samt radioaktiva kroppsvätskor inträffa. Då är det viktigt att veta hur ett sådant 

spill hanteras. Vid ett spill av t.ex. läkemedel är det bra att låta ämnet sönderfalla 1–2 timmar 

innan vidare åtgärder. Därefter städas spillet upp enligt normala rutiner. Ett absorberande 

material läggs på spillet för att suga upp det och sedan, med hjälp av tänger, plockas 

materialet upp och kastas i en burk ämnad för radioaktivt avfall. Mätningar av området görs 

och städningen upprepas vid behov. När det kommer till radioaktivt avfall är största delen 

vätska, exempelvis läkemedel som lämnat över. Radioaktiva läkemedel som lämnar kvar 

skall förvaras i ett blyförsett skåp i ett eget utrymme. Alla burkar ska märkas med namnet 
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på isotopen, mängden aktivitet, datum samt varningssymbol för joniserande strålning. Fast 

avfall som t.ex. sprutor och handskar läggs i en påse in i skåpet och märks med samma 

information. Allt avfall som lagras ska bokföras. Innan avfallet kan hanteras vidare mäts det 

för att kontrollera att värdena inte överskrider gränsen för normal bakgrundsstrålning. 

Av resultaten framkommer det att skyddsaspekterna vid PET/CT inte skiljer sig märkvärdigt 

från de som redan tillämpas inom traditionell isotopmedicin. Största skillnaden är vid 

injektionstillfället. Inom PET/CT ska alltid ett automatiskt eller semi-automatiskt 

injektionssystem användas när sådan finns till förfogande. Manuell injektion skall alltid 

undvikas när det är möjligt, för att eliminera den procenten av strålning. Vid traditionell 

isotopmedicin ges injektionen till patienten manuellt. Skyddsutrustning som används här är 

sprutskydd av bly.  

Även om skyddsaspekterna inte skiljer sig märkvärdigt, är det desto viktigare att komma 

ihåg att tillämpa dessa i praktiken när arbete vid en PET/CT är aktuellt. Det är upp till var 

och en att använda sig av skyddsaspekterna, och skydda sig själv från onödig strålning.  

Energin på 511 keV är mycket högre jämfört med 114 keV vid traditionell isotopmedicin. 

Därför har skyddsaspekterna en mycket större betydelse vid PET/CT, och utgör grunden för 

god arbetspraxis. 
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9 Diskussion 

I detta avsnitt kommer arbetet diskuteras i sin helhet. Utgångspunkten kommer att vara vårt 

syfte, dvs. att förstå hur en skötare vid en PET/CT-avdelning skyddar sig mot de höga 

energierna av strålning som fås från det radioaktiva läkemedlet, den radioaktiva patienten 

samt apparatur som alstrar strålning. Diskussion angående val av metoder samt hur vi har 

upplevt hela forskningsprocessen tas också upp. 

I den teoretiska bakgrunden skriver vi om vad vi anser vara viktigt för att förstå arbetet. Vi 

tog upp sådan information som gör att även utomstående skall få en förståelse för arbetet 

såsom vad strålning är, olika skador som strålning kan orsaka, vad PET/CT är, vad 

radioaktiva läkemedel är samt grunder inom strålskydd. Under arbetets gång har information 

tillkommit när vi insett att något behövdes förklaras noggrannare eller så har information 

tagits bort som inte behövs för att förstå arbetet. En stor del av arbetets frågeställningar 

besvarades i den teoretiska bakgrunden, såsom “Vilka effekter har strålningen på 

människan?”, “Vad är PET/CT?” samt “Vad är det som avger strålning vid PET/CT?”.  

Frågeställningen “Vilka skyddsaspekter kan en skötare använda sig av vid PET/CT?”  

besvarades under arbetets gång för varje enskilt arbetsmoment. 

Arbetet inleddes med en litteratursökning för att skapa en god utgångspunkt. Valet att börja 

på detta sätt kändes naturligt eftersom PET/CT som modalitet var främmande för oss. 

Artiklarna som hittades lästes igenom av oss alla för att kontrollera användbarheten. Därefter 

valdes de artiklar ut som ansågs uppfylla kraven angående relevans och aktualitet för arbetet. 

De som inte uppfyllde kraven kasserades. 

Intervju med sakkunniga användes för att få eventuella påståenden och frågor som uppstod 

i samband med litteraturgenomgången besvarade. Detta var ytterligare ett sätt för att 

kontrollera artiklarnas relevans och användbarhet. Tidigt i forskningsprocessen uppstod 

behovet att få se hela arbetsprocessen vid PET/CT med egna ögon, vilket ledde till beslutet 

att även använda metoden observation. Tre olika PET/CT-avdelningar besöktes för att få en 

korrekt bild av arbetsmomenten. Inför besöken planerade vi om det var något specifikt vi 

skulle komma ihåg att kontrollera. Under besöken fördes även anteckningar över all 

information och alla intryck.  

Resultaten angående skyddsaspekter skiljer sig inte märkvärdigt från de som redan tillämpas 

inom vanlig isotopmedicin. De absolut viktigaste som utgjort grunden i många år är tid och 

avstånd. Om tiden kan minskas samt avståndet ökas i utrymmen med strålkällor skall detta 
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göras. Speciellt i verksamheten vid PET/CT ökar vikten av att komma ihåg dessa två p.g.a. 

de högre energierna som är involverade. Något vi blev förvånade över var att konventionella 

blyförkläden inte fyller en funktion. Dock tål det påpekas att dessa förkläden är designade 

för max 140 keV, vilket förklarar otillräckligheten. På marknaden idag finns inga 

blyförkläden ämnade för 511 keV. Största orsaken till detta beror på att mängden bly som 

krävs för att skapa ett effektivt skydd vore högst opraktisk att ha på sig p.g.a. tyngden det 

skulle medföra. Genom våra observationer framkom att användningen av mobila blyskydd 

(se bild 1, s. 7) varierar från plats till plats. Vissa tycker att de är högst opraktiska och 

obehövliga, men vilket är bättre: Att utsättas för onödig strålning vid nära kontakt med 

patienten eller att bespara kroppen och använda tillgänglig utrustning?  

Eftersom PET/CT fortfarande anses vara en ny modalitet och forskning görs hela tiden, anser 

vi att det var lätt att hitta litteratur. Vi ville gärna jämföra 18F med 99mTc för att både läsaren 

men även vi själva skulle ha en uppfattning om hur mycket högre stråldos det handlar om. 

Detta moment har varit ytterst tidskrävande att hitta studier som använder samma mängd 

aktivitet, samma enhet på resultatet samt mätt dosen på liknande sätt. Vi har fått vara 

uppmärksamma och flera gånger valt bort studier som inte uppfyllt kriterierna. I efterhand 

inser vi att en egen mätning vid en PET/CT skulle ha varit till nytta och ökat validiteten för 

arbetet, men på grund av tids- och resursbrist valdes detta att inte göras. 

Eftersom det är viktigt att som skötare skydda sig mot den extra strålningen som fås av arbete 

vid en PET/CT, skulle det vara intressant att forska vidare om sena hälsoeffekter relaterade 

till bristande arbetsvanor. Exempelvis vad en skötare som i 20 års tid arbetat vid PET/CT 

har fått för strålningsrelaterade men, om hen alls fått några. Dock har PET/CT funnits en 

kort tid i vårt land vilket gör att en forskning kring enbart nämnd modalitet inte är tillräcklig, 

utan forskningen borde involvera hela isotopverksamheten. Det är svårt att knyta en specifik 

sjukdom eller specifikt tillstånd till just exponering för onödig strålning, men eventuellt kan 

en bidragande procent fås fram. En forskning av denna magnitud skulle ta länge att 

förverkliga, och kräva enorma resurser.  
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10 Kritisk granskning 

En kritisk granskning av ett arbete ska genomföras sakligt och konstruktivt, och inte med 

syftet att hitta fel. För att underlätta granskningen kan den delas in i två delar. Dessa delar är 

logisk precision samt kommunikativ precision. I den logiska delen synas hur väl 

forskningsprocessens olika delar hänger ihop, med start vid problemets relevans och 

betydelse. Det formella tas upp i den kommunikativa precisionen, dvs. abstrakt, titel och 

referenser. Utöver dessa granskas även hur bra de olika forskningsprocesserna tydliggjorts 

för läsarna. För att kunna förhålla sig kritiskt till arbetet samt kunna ta ställning angående 

arbetets kvalitet, är en god kunskap om forskningsprocesserna inom såväl ämne som metod 

nödvändig. Att vara påläst inom ämnet som arbetet handlar om, utvecklar en lämplighet för 

att vara kritisk. (Henricson 2017, 475–477). 

I planeringsstadiet av detta arbete tänkte respondenterna skriva allmänt om isotopmedicin, 

men ganska snabbt ändrades planen och ett arbete specifikt kring skötarens säkerhet vid 

PET/CT blev istället aktuellt. Respondenterna insåg att PET/CT var ett mera relevant ämne 

samt att ny forskning kring ämnet utkommer kontinuerligt. En annan orsak till varför 

PET/CT, och specifikt hur skötarna skyddar sig mot strålning, är ett relevant problem är att 

mängden undersökningar ökar konstant. Eftersom undersökningsmängden stiger ökar 

skyddsaspekternas relevans betydligt och ett säkert samt korrekt arbetssätt är av yttersta vikt.  

Relevanta och nya vetenskapliga artiklar hittades tack vare PET/CT:ns ställning som en 

relativt ny modalitet. Trots detta har respondenterna valt att ta med ett antal artiklar som går 

utanför årsgränserna. Orsaken till detta är att artiklarna innehåller relevant, saklig och 

bestående information som inte har ändrats med åren. Vid användning av dessa äldre artiklar 

försökte respondenterna alltid styrka deras påståenden med nyare artiklar. Detta lyckades 

inte alltid, men då övervägdes noggrant deras användning i arbetet.  

Vid genomläsning av arbetet konstateras att arbetets rubrik beskriver bra vad som kommer 

att tas upp. Rubriken ger inte utrymme för feltolkning, utan den är kort och exakt. Eftersom 

arbetet är riktat till färdigutbildad personal som arbetar vid en PET/CT, samt studerande som 

läser om nämnd modalitet, krävs ingen ingående och förklarande rubrik. Detta gällde även 

språkbruket i arbetet, där respondenternas avsikt alltid var att försöka hålla en lättförståelig 

och tydlig nivå på språket som möjligt, utan att det blir alltför övertydligt och förenklat. 

Detta gällde också konsekvent språkbruk av facktermer och nyckelord. 
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Arbetets metoder var litteratursökning, intervju samt observation. Arbetet bygger till största 

delen på litteratursökning, där respondenterna har samlat in forskningar kring 

skyddsaspekter, arbetssätt samt diverse utrustning som kan användas. Intervjun och 

observationerna var nödvändiga för att se hur arbetet utförs i praktiken. När två informanter 

intervjuades var alla tre respondenter närvarande. Respondenterna anser att metoderna som 

använts har varit lämpliga för detta arbete och skulle inte ändra på valet av dessa. Även om 

litteratursökning var den främsta metoden som användes för arbetet, har inte en ingående 

förteckning över bl.a. använda sökmotorer, sökord samt träffar gjorts. Detta kan ses som en 

brist i arbetet, eftersom sökningarna som gjorts inte helt kan replikeras. Trots detta är ämnet 

i sig relativt begränsat. Genom att använda nyckelorden som respondenterna har angivit 

skulle samma sökresultat uppnås när det kommer till artiklar. 

Under arbetets gång har respondenterna insett att vissa arbetsmoment inte behövde beskrivas 

noggrant. Respondenterna har vid dessa tillfällen argumenterat för varför ämnet inte är 

betydelsefullt i detta arbete och varför det lämnats bort.  

Arbetet inleddes med att respondenterna diskuterade och utformade en preliminär 

innehållsförteckning. Från denna innehållsförteckning fick respondenterna en tydligare bild 

av vilka vetenskapliga artiklar samt annan litteratur som skulle behövas. Respondenterna 

sökte därefter fram en stor mängd litteratur som lästes igenom av alla respondenter för att 

kontrollera relevans samt användbarhet. Arbetet delades sedan in mellan respondenterna 

utifrån intresseområden och expertisområden. Respondenterna träffades ofta för att diskutera 

problem, framsteg och kritiskt granska det som blivit skrivet. Enligt respondenterna har detta 

upplägg varit bra eftersom alla har fått skriva när hen har haft tid. Respondenterna valde till 

en viss del att skriva på olika håll, främst p.g.a. geografiska orsaker, men följde noggrant 

med hur arbetet fortlöpte vid mötena som ägde rum.  

Forskningsetik innebär att ta ansvar för personerna som är delaktiga i forskningen och ta 

hand om dem på ett respektfullt sätt, vilket innefattar både personernas välbefinnande men 

samtidigt också att informationen som samlas in behandlas etiskt korrekt. Korrekt 

behandling av personer och information i samband med en intervjustudie är viktigt, men 

detta gäller också kritisk granskning av etik i andras studier. (Kristensson 2014, 49–52). För 

att upprätthålla forskningsetiken finns tre olika principer att följa: göra-gott principen, 

rättviseprincipen samt respekt för personen. Göra-gott principen består av två olika delar och 

båda innefattar människans välbefinnande. Första delen är att inga deltagare i studien skall 

skadas och andra delen är att maximera möjliga fördelar med studien. (Henricson 2017, 62–
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63). Rättviseprincipen handlar om distributiv rättvisa, med andra ord om fördelningen av 

fördelar och nackdelar. Utgångsläget är att liknande fall skall behandlas på lika sätt och att 

sårbara populationer inte ska utnyttjas. Slutligen är sista principen respekt för personen, som 

även den indelas i två olika delar där första delen är respekt för autonomi. Det här innebär 

att forskare skall beakta att människan har självbestämmanderätt. Att respektera autonomin 

kan betyda att bry sig om personens åsikter och val samt ge tillräckligt med information för 

att personen ska kunna göra ett eget val. (Henricson 2017, 62–63). Personen skall även kunna 

lämna en studie i vilket skede som helst utan att bli ifrågasatt och utan konsekvenser 

(Kristensson 2014, 52–53). Den andra delen av denna princip är att personer som har 

begränsad autonomi skall skyddas rätt. Självbestämmanderätten kan utvecklas sent i livet 

eller helt utelämna p.g.a. olika sjukdomar och tillstånd, och i sådana fall är det viktigt att 

som forskare kontrollera att personen förstått informationen och eventuella konsekvenser. 

(Henricson 2017, 62–63) 

Respondenterna har noggrant läst igenom sitt arbete och konstaterat att inga etiska felsteg 

eller brott finns i deras text. Ifall känslig information förekommit i artiklarna som 

respondenterna har använt sig av, har den informationen utelämnats eller omformulerats. 

Under intervjun framkom en del känslig information, men även här har den informationen 

utelämnats eller omformulerats vid användning i arbetet. Respondenterna vill påpeka att 

informanterna som deltog i intervjun gjorde det av egen fri vilja. Samtycke till att använda 

deras svar i arbetet gavs. 
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Bilaga 1 - Ordlista 

Annihilation – Betyder kort och gott, utplåning. Annihilation sker när en positron är nära 

att vara vilande, sedan reagerar den med en elektron, där båda partiklarna sedan tar ut 

varandra. Detta leder till att två fotoner, med en energi på 511 keV, sänds ut med en 180° 

vinkel åt vardera håll. 

Attenuering – Innebär att strålningen dämpas då strålningen passerar ett material. 

Biologisk halveringstid – Anger hur lång tid det tar för det radioaktiva ämnet att halveras i 

levande ting utan att tillsätta mera radioaktiva ämnen.  

Comptonspridning – Atomen joniseras genom den inkommande energin från fotonen som 

överförs till en yttre, löst sittande, elektron. Elektronen blir utslagen från atomskalet och en 

foton går vidare med förminskad energi i ändrad riktning. 

Cyklotron – Principen är att partiklarna hålls inne i en cirkulär bana av ett magnetfält och 

partikeln passerar ett accelererande elektriskt fält upprepade gånger. I en cyklotron fås detta 

till stånd genom att partikeln färdas i en cirkulär bana inuti två D-formade elektroder. 

Cyklotronen används för produktion och forskning av olika typer av radioaktiva ämnen. 

Effektiv dos – Den effektiva dosen tar hänsyn till olika organs strålkänslighet. Genom att 

multiplicera den ekvivalenta dosen som fås från ett organ med en viktningsfaktor och sedan 

addera dessa värden fås den effektiva dosen.  

Ekvivalent dos – Beskriver den skadliga inverkan som fås biologiskt av strålningen 

utgående från det att objektet har blivit homogent bestrålat. Oftast är strålningen ojämnt 

fördelad i människokroppen, vilket leder till olika stor absorberad dos i organen. 

Fysikalisk halveringstid – Tiden det tar för det aktiva ämnet att sönderfalla tills hälften av 

massan återstår. Efter en halveringstid återstår hälften av den ursprungliga isotopen, under 

nästa halveringstid halveras den mängd som finns kvar. Efter två halveringstider finns en 

fjärdedel av den ursprungliga massan kvar.  

Halveringstid – Se fysikalisk halveringstid. 

Kontamination – Betyder att något har blivit förorenat, på ett sådant sätt att det inte kan 

rättas till. 

SPECT – Single photon emission tomography, kombinerar gammakamera och 

datortomografi.  



	

	 	 	
	

Bilaga 2 - Intervjufrågor 

1. Kommer ni att tillverka t.ex. 18F-FDG på plats och ha en egen cyklotron? 

2. Om ja, måste ni modifiera er tillverkningslokal på något sätt? 

3. Om inte, hur löser ni problemet med den korta halveringstiden? 

4. Med tanke på att det är onkologiska patienter som ska undersökas med PET/CT, är 

det främst 18F-FDG som kommer användas? 

5. Var är era tankar kring de högre energierna? 

6. Kommer det även att undersökas barnpatienter? 

7. Görs ett glukostest på patienten? 

8. Berättar/visar ni hur undersökningen går till innan patienten injiceras? 

9. Innan injektion, kommer ni att positionera patienten färdigt och göra markeringar på 

huden?  

10. I medeltal, hur mycket aktivitet kommer en normal patient att få? 

11. I och med de högre energierna, hur löser ni problemet kring isolering av patienten 

under uptake perioden? 

12. Hur kommunicerar ni med patienten under uptake perioden? 

13. Delar ni arbetsbördan med en patient mellan flera skötare? 

14. Hurudana dosimetrar kommer ni att ha på er? 

15. Kommer ni att ha en automatisk/semi-automatisk injektor? 

16. Hur gör ni med kanylen när ni injicerat patienten? 

17. Inne i undersökningsrummet, var någonstans kommer ni stå för att minska dosen till 

er? 

 



	

	 	 	
	

Bilaga 3 – Intervjuanalys 

Intervju 10.12.2018 

Inledning 

Vi valde att göra en intervju med specifika frågor angående verksamheten kring PET/CT vid 

ett sjukhus. Informanterna valdes ur personalen som jobbar vid PET/CT för att se till att 

informationen blev så korrekt som möjlig. Tanken med intervjun var att få material som 

eventuellt kan användas i ett examensarbete. Med denna intervju ville vi få fram mycket 

information om temat genom att sammanställa snäva frågor kring temat och tänka genom 

vilken ordning det är bäst att ställa frågorna. Eftersom vi ville ha specifika frågor blev 

intervjun informationssökande och formell. Under intervjuns gång uppstod flera frågor, 

vilket gjorde att intervjun till en viss del hade en informell karaktär. Råtextmassan har 

medvetet lämnats bort i examensarbetet p.g.a. att texten innehåller för mycket känslig 

information. Försök med att lämna bort all känslig information gjordes, men tidigt märktes 

att råtextmassan då inte har någon betydelse i examensarbetet, eftersom viktig information 

fallit bort. Beslutet att helt utesluta råtextmassan togs för att inte bryta mot etiska regler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 	 	
	

Steg 1: Nyckelord 

För att lättast hitta nyckelorden printade vi ut hela intervjun i varsitt exemplar och läste 

igenom den ett antal gånger. Orden vi tyckte var nyckelord skrev vi i marginalen. Efter 

detta jämförde vi med varandra och kontrollerade om vi kommit fram till samma ord. 

Vissa ord kom till och andra föll bort. Nedan i molnet är våra slutliga gemensamma 

nyckelord. 

 

        

Steg 2: Att finna teman 

Efter att kommit överens om nyckelorden fortsatte vi med att försöka finna olika teman 

genom att se över våra nyckelord men även genom att se på intervjufrågorna och vad hela 

intervjun egentligen handlade om. Vi kom fram till att största delen av frågorna i grund och 

botten handlar om hur arbetstagare som jobbar vid en PET/CT skall göra för att skydda sig 

själva, vilket gör att det största temat är strålsäkerhet. Ett annat tema vi kom fram till var 

problemlösning. Vi har det som ett tema eftersom våra frågor i vissa fall var väldigt snäva 

för att se hur arbetstagarna vid denna PET/CT har löst olika svårigheter gällande 

strålsäkerheten. Problemlösning är även en stor del av verksamheten vid en PET/CT 

eftersom lösningar måste finnas på t.ex. den korta halveringstiden, transportproblem och de 

höga energierna. Temat radioaktiva läkemedel är en stor del av intervjun eftersom det 

tangerar både de höga energierna som diskuteras angående säkerheten, läkemedlets 



	

	 	 	
	

halveringstid som är av stor betydelse i arbetet vid PET/CT, hur läkemedlet tillverkas och 

injiceras samt injektionens alla steg. Vårt sista tema som vi hittade när vi bearbetade texten 

var kommunikation. Med kommunikation syftar vi på när skötarna “preppar” patienterna 

innan injektionen med alla basfrågor samt ger all information om undersökningen. I detta 

tema ingår även alla rutiner som skötarna har sinsemellan som gör att allt blir sagt och gjort. 

Slutligen vill vi även att vilorummet räknas till kommunikation eftersom en stor del av 

intervjun handlade om kommunikationen med patienten när hen är i vilorummet.  

 

Steg 3: Kodning av varje tema i underkategorier   

I tabellen nedan har vi satt in våra teman och sedan tagit citat ur texten som rör detta tema. 

Citaten vi tagit till temat problemlösning är inte direkta citat från de som blev intervjuade. 

Utan de är några av frågorna vi ställt under intervjun. Dessa frågor uppstod när vi läste olika 

vetenskapliga artiklar om PET/CT där de löst diverse säkerhetsproblem på olika sätt. Med 

frågorna ville vi kontrollera om informanterna var av samma åsikt eller inte. 

Tema Citat 

 

Strålsäkerhet 

”Men här gäller det också med tid och 

avstånd.” 

”Jo, eller nja vi har sådana dosimetrar som 

tar den här dos raten (annosnopeus)” 

”Ur min synpunkt är det bäst med hur 

mindre strålning jag får.” 

”Eftersom det är ju vi som jobbar med det 

och får den mesta strålningen och vi får 

den på reguljär basis.” 

” …vi kan välja två olika förfaranden, ha 

en hög dos på patienten och fota på kort tid 

eller sänka patientdosen, även då skötarnas 

doser blir lägre, fotografera lite längre och 

ändå åstadkomma samma kvalitet.” 



	

	 	 	
	

”Där finns fyra bäddar och mellan dessa 

bäddar så kommer även stående blyskydd, 

portabla grejer, så att grannpatienten inte 

får grannens dos utan att de ska minimera 

den onödiga strålningen, plus att vi har 

beställt skydd åt oss själva, som är ett 

stående skydd som är 170 cm högt så du 

kan stå bakom skyddet och det är blyglas 

högst uppe, så du ser vad som händer med 

patienten, så du kan vara i rummet 

tillsammans med patienten, när injektionen 

ges och skydda dig själv.” 

”Vi skyddar oss, skyddar patienten, när 

patienten ligger bredvid varandra att vi har 

dessa skydd mellan, så de inte strålar på 

varandra.” 

”Säkert längst bort väljer vi att börja. Så 

man slipper springa förbi dessa patienter 

som strålar, många gånger.” 

”Vi är strålarbetare av A klass så att säga, 

det medför ökad strålning, det måste man 

bara ha helt på det klara och klart jag 

måste minimera min egen strålning, men 

patientens säkerhet får inte heller 

försummas.” 

 ”Vi har ju ett skilt sådant här 

undervakningsrum så klart vi måste vara 

nära patienten när vi sätter patienten på 

plats där på bordet och upp med händerna 

och eventuella stöd och dynor och sådant 

men annars är det nog bara att ut ur 

rummet direkt.” 



	

	 	 	
	

”Men för att huvudet strålar mest, så jag 

skulle stå vid ändan av patienten, vid 

fotändan. ” 

 

Problemlösning 

“Innan injektion, kommer ni att positionera 

patienten färdigt och göra markeringar på 

huden?” 

“Hur kommunicerar ni med patienten under 

uptake-perioden?” 

“Kommer ni att ha en automatisk/semi-

automatisk injektor?” 

“Hur gör ni med kanylen när ni injicerat 

patienten?” 

“Om inte, hur löser ni den korta 

halveringstiden?” 

“Vad är era tankar kring de högre 

energierna?” 

“Kommer ni att tillverka t.ex. 18F-FDG på 

plats och ha en egen cyklotron? “ 

“Om ja, måste ni modifiera er 

tillverkningslokal på något sätt?” 

“I och med de högre energierna, hur löser ni 

problemet kring isolering av patienten 

under uptake-perioden?” 

 

Radioaktiva läkemedel 

“korta halveringstiden”  

“vi har jättebråttom” 

“ämnet inte kommer i tid” 

“räcker det här ämnet till alla?” 



	

	 	 	
	

“Måste jag minska på allas patientdoser en 

aning” 

“väldigt viktigt att vi håller tiderna” 

“man ska vara ganska snabb” 

“Allt måste gå som smort” 

 

Kommunikation 

“Allting ska preppas med patienten när 

man sätter kanyl”   

“går igenom deras bakgrundsinformation, 

att har de kroniska sjukdomar eller har de 

varit på någon operation eller har de 

proteser, allting sådant där ska manglas, 

före man ger ämnet“ 

“man frågar där vid injektionstillfället, att 

hur det är med klaustrofobi och sådant, så 

det inte blir ett problem sedan” 

“Vi måste prata med patienten innan vi ger 

injektionen” 

“Vi har en knapp där du kan trycka att 

tillkalla skötare och det kommer ett samtal 

till en av våra telefoner och på det viset kan 

du tala med patienten “ 

“vilka saker ska du intervjua patienten med 

och så att vi alla har samma rutiner som vi 

följer” 

 

 

 

 



	

	 	 	
	

Genom denna uppdelning blir det lättare att se de olika underkategorierna. Dessa är 

följande för varje tema: 

• Strålsäkerhet: hälsa, undvika onödig strålning	

• Problemlösning: nytänkande, arbetsmetoder	

• Radioaktiva läkemedel: tidspress, planerande	

• Kommunikation: förståelse, tydlighet, förberedande	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


