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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Förutom de diagnostiska fördelarna med jodkontrastmedel finns det samtidigt 

risker. Nedsatt njurfunktion, diabetes och hjärtsvikt är några av de riskfaktorer som kan leda 

till att patienten drabbas av en kontrastmedelsinducerad njurskada. Allergi och astma utgör 

riskfaktorer för en akut överkänslighetsreaktion. Tyreoideafunktion, graviditet och läkemedel 

är andra faktorer som är viktigt att ta reda på för att undvika negativa effekter av 

jodkontrastmedel. I Sverige finns nationella rekommendationer samt utarbetade frågeformulär 

som ska förebygga de negativa effekterna.  

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka användandet av utarbetade frågeformulär samt 

vilka frågor som ställs utifrån de nationella rekommendationerna inför intravenös 

administrering av jodkontrastmedel vid polikliniska datortomografiundersökningar. 

 

Metod: Studien var en empirisk kvantitativ studie och data samlades in med hjälp av en 

enkät. Enkäten skickades ut till landstingsdrivna röntgenkliniker som utför 

datortomografiundersökningar.  

 

Resultat: Det var 46 % av de röntgenkliniker som ingick i studien som använde utarbetade 

frågeformulär. De vanligaste frågorna som ställdes utifrån de nationella rekommendationerna 

var de om tidigare injektion av kontrastmedel, allergi, diabetes, metforminbehandling och 

graviditet. Frågan om astma, nedsatt njurfunktion, hjärtsvikt/hjärtbesvär, sköldkörtelproblem, 

myastenia gravis och intag av NSAID (non steroidal anti-inflammatory drugs) förekom i lägre 

grad vid de röntgenkliniker som ingick i studien. Samtliga frågor ställdes oftare av de 

röntgenkliniker som använde utarbetade frågeformulär.   

 

Konklusion: Användandet av utarbetade frågeformulär och vilka frågor som ställs varierar 

bland de undersökta röntgenklinikerna. Ett utarbetat frågeformulär kan bidra till att viktiga 

frågor blir ställda inför administrering av jodkontrastmedel och på så sätt öka 

patientsäkerheten. 

 

Nyckelord: datortomografi, jodkontrastmedel, nationella rekommendationer, frågeformulär, 

frågor 
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1. INLEDNING 

Ungefär 60 miljoner kontrastmedelsdoser används årligen världen över [1]. I Sverige har den 

årliga försäljningen av jodkontrastmedel ökat från 17 till 47 ton från 1995 till 2012 [2]. 

Intravenös administrering av jodkontrastmedel är vanligt vid datortomografiundersökningar. 

Kontrastmedlet gör att vissa strukturer framträder tydligare och det blir då enklare att ställa 

diagnos. Samtidigt kan kontrastmedlet leda till en rad negativa effekter [3]. Inför 

administrering är det därför viktigt att identifiera de riskfaktorer som finns för att kunna 

förebygga de negativa effekterna som patienterna kan drabbas av [1,4,5]. I Sverige finns 

nationella rekommendationer utarbetade som syftar till att förebygga de negativa effekterna 

[6,7]. En del i arbetet med att identifiera riskfaktorer är att ställa frågor till patienten. Under 

röntgensjuksköterskeutbildningen har det observerats att frågorna varierar mellan 

röntgenklinikerna. Vissa använder sig av utarbetade frågeformulär som patienten fyller i 

medan andra inte gör det. Utifrån ovanstående väcktes ett intresse för att undersöka detta 

närmare och ta reda på hur det ser ut nationellt.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Datortomografi och jodkontrastmedel 

Antalet datortomografiundersökningar har ökat drastiskt de senaste decennierna. Detta beror i 

hög grad på den ökade tillgängligheten av datortomografer världen över och att tekniken 

förbättrats [1,8]. Med hjälp av datortomografi kan bildtagning av kroppen ske i olika plan. 

Denna typ av röntgenundersökning gör det möjligt att visualisera flera av kroppens organ till 

skillnad från konventionell röntgen. Många av kroppens organ och kärl är svåra att urskilja på 

röntgenbilder på grund av att de har liknande absorption (attenuering) av röntgenstrålning 

som kroppens övriga mjukdelar. För att kunna urskilja kärlanatomin och förbättra 

avbildningen av vissa organ används jodkontrastmedel. Det används också för att kunna skilja 

mellan frisk och sjuk vävnad [3,9]. Jodkontrastmedlen är vattenlösliga och blandar sig lätt 

med blod och andra kroppsvätskor och lämpar sig därför att administreras intravenöst. 

Jodatomens egenskap att attenuera röntgenstrålar gör att organ och kärl som innehåller 

kontrastmedel syns tydligare på röntgenbilden [3].   

 

2.2 Nationella rekommendationer 

Förutom de diagnostiska fördelarna med jodkontrastmedel finns det samtidigt vissa risker.  

Eftersom kontrastmedel utsöndras via njurarna kan dessa ta skada. Patienten kan också 
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drabbas av överkänslighetsreaktioner [1]. Det finns även andra riskfaktorer som behöver 

kontrolleras inför administrering. I Sverige finns en kontrastmedelsgrupp
1
 som har utarbetat 

nationella rekommendationer för jodkontrastmedel. Rekommendationerna syftar till att 

förebygga negativa effekter av intravaskulära jodkontrastmedel vid bland annat 

datortomografiundersökningar. Kontrastmedelsgruppen har även utarbetat ett frågeformulär 

(bilaga 1) för polikliniska patienter som kan användas för att identifiera eventuella 

riskfaktorer. Frågeformuläret innehåller frågor som ska besvaras av patienten. Dessa frågor 

handlar om allergi, astma, diabetes, njurproblem, hjärtsvikt, sköldkörtelproblem med mera 

[6,7]. Nedan kommer de mest centrala riskfaktorerna att beskrivas.   

 

2.3 Njurpåverkan 

Jodkontrastmedel är potentiellt nefrotoxiska. Njurfunktionen bör därför bedömas inför 

administrering av jodkontrastmedel. Den glomerulära filtrationshastigheten (GFR, glomerular 

filtration rate) är det bästa måttet för att bedöma njurfunktionen [6,10]. GFR avser volymen 

blodplasma som renas från ett ämne per tidsenhet. Ju lägre GFR är desto sämre är 

njurfunktionen [11]. Kontrastmedelsinducerad njurskada (KMN) är ett allmänt begrepp för att 

beskriva försämringen av njurfunktionen orsakad av kontrastmedel [12]. Definitionen av 

KMN är att det föreligger en ökning av plasmakreatinin med mer än 25 % eller 44 µmol/L 

inom tre dygn efter en kontrastmedelsundersökning utan annan påvisbar orsak [6,12]. 

Njurfunktionsnedsättningen normaliseras vanligtvis inom 1-2 veckor. KMN kan dock 

innebära olika svårighetsgrader, alltifrån att patienten saknar symtom till att den drabbas av 

akut njursvikt [12].  

 

2.3.1 Nedsatt njurfunktion 

Den enskilt viktigaste riskfaktorn för KMN är nedsatt njurfunktion [4]. Risken att drabbas av 

KMN betraktas som mycket liten (0-2 %) vid GFR ≥60 mL/min, men ökar successivt under 

60 mL/min och är påtaglig vid GFR <45mL/min eller i kombination med andra riskfaktorer 

[1,6,12]. Exempel på sådana viktiga riskfaktorer är uttorkning, diabetes och hjärtsvikt [4,13].  

 

 

                                                 

1 Kontrastmedelsgrupp inom Svensk Förening för Bild-och Funktionsmedicin (SFBFM) med ansvar för 

riktlinjer avseende användning av kontrastmedel inom bild- och funktionsmedicin.   
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2.3.2 Diabetes mellitus 

Diabetes är en systemsjukdom, vilket innebär att den drabbar flera av kroppens organ. 

Långvarig diabetes kan leda till njurskada, så kallad diabetesnefropati [11]. Diabetes utgör en 

av de vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt och just kombinationen nedsatt njurfunktion 

och diabetes är en uttalad riskfaktor för KMN. Däremot utgör diabetes ingen riskfaktor om 

njurfunktionen är normal [6,14]. 

 

2.3.3 Hjärtsvikt 

Vid hjärtsvikt är hjärtats förmåga att pumpa blod nedsatt. Hjärtsvikt klassificeras enligt New 

York Heart Association (NYHA) i klass I-IV. Klass I innebär nedsatt hjärtfunktion utan 

symtom. Symtomen ökar med respektive klass och klass IV innebär svår hjärtsvikt [11]. Klass 

III och IV är associerat med högre risk att drabbas av KMN på grund av att genomblödningen 

i njurarna är nedsatt [1,4,6]. 

 

2.4 Läkemedelsinteraktion 

Administrering av jodkontrastmedel med samtidigt intag av vissa läkemedel kan utgöra en 

risk för patienten [15]. Användandet av metformin och nefrotoxiska läkemedel är två centrala 

delar som beskrivs nedan.   

 

2.4.1 Metformin 

Metformin utsöndras via njurarna men påverkar i sig inte njurfunktionen. Inträffar däremot en 

KMN kan fortsatt intag av metformin leda till ackumulering av läkemedlet i blodet. Detta kan 

ge upphov till laktacidos vilket är ett allvarligt tillstånd med hög mortalitet. Metformin ska 

därför sättas ut i samband med administrering av jodkontrastmedel, det vill säga samma dag 

som undersökningen utförs [6,15]. Njurfunktionen ska kontrolleras tidigast 48 timmar efter 

undersökningen innan metformin får återinsättas [6,13]. Den som utför administreringen av 

jodkontrastmedel ska kontrollera om patienter med diabetes använder metformin och att 

vederbörande är informerad om att göra uppehåll i behandlingen efter undersökningen [6].  

 

2.4.2 Nefrotoxiska läkemedel 

Nefrotoxiska läkemedel som exempelvis NSAID (non steroidal anti-inflammatory drugs) 

inklusive COX-2-hämmare påverkar prostaglandinsyntesen och kan därmed hämma 

vasoregleringen i njurarna. Detta kan i kombination med jodkontrastmedel leda till bristande 

syretillförsel och risk för akut tubulär nekros. Om patienten under senaste tiden haft ett dagligt 
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intag av dessa läkemedel ökar risken för KMN. Andra nefrotoxiska substanser som kan öka 

risken för KMN är vissa antibiotika, cytostatika och immunosuppressiva läkemedel [6,15].  

 

2.5 Överkänslighetsreaktioner 

Jodkontrastmedel kan orsaka överkänslighetsreaktioner. Dessa reaktioner delas in i akuta och 

sena. Akuta reaktioner uppträder inom 60 minuter, varav 70 % inträffar inom 5 minuter och 

90 % inom 20 minuter [7,16]. Sena överkänslighetsreaktioner uppträder först 60 minuter till 

en vecka efter kontrastmedelsinjektionen [16,17].  

 

2.5.1 Riskfaktorer 

Risken att drabbas av en akut överkänslighetsreaktion är högre hos patienter som tidigare 

drabbats av en anafylaktisk reaktion av jodkontrastmedel [1,7,12]. Risken ökar också om 

patienten tidigare fått en anafylaktisk reaktion på grund av något annat ämne än kontrastmedel 

[7]. Allergi mot mat, läkemedel eller andra substanser är associerat med en fördubblad risk. 

Allergi mot fisk-och skaldjur ökar inte risken mer än andra matallergier [12,18]. Astma utgör 

en annan viktig riskfaktor med fyra gånger ökad risk för en akut överkänslighetsreaktion. 

Astmatiker bör därför uppmanas att ta med sitt inhalationspreparat så att det finns till hands 

vid undersökningen. Inför en datortomografi med jodkontrastmedel ska patienten tillfrågas 

om han/hon tidigare fått kontrastmedel och om eventuell reaktion. Om patienten inte tidigare 

utsatts för kontrastmedel ska denne tillfrågas om eventuell överkänslighet mot något annat 

ämne [7].  

 

Uppenbara riskfaktorer för sena överkänslighetsreaktioner är patienter som tidigare drabbats 

av en sen reaktion av kontrastmedel eller annat läkemedel samt patienter som genomgått 

immunterapi med Interleukin-2 de senaste två åren. Patienter med kontakteksem, pågående 

virusinfektion, känd allergi under säsongsexponering har en liten men ökad risk att drabbas av 

en sen reaktion [7,15,16].  

 

2.6 Myastenia gravis  

Myastenia gravis är en autoimmun neuromuskulär sjukdom som påverkar överföringen av 

nervimpulsen till muskelfibern [11]. Vissa patienter med sjukdomen som utsätts för 

kontrastmedel kan inom loppet av några minuter bli gravt påverkade, paralyserade och få 

andningsstillestånd [6,19]. Intravenöst jodkontrastmedel bör endast ges till patienter med 

myastenia gravis om det är nödvändigt och med beredskap för att kunna ge 
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kolinesterashämmare och intubera [6]. Då reaktionen även kan vara fördröjd ett antal timmar 

bör diskussion föras om eventuell inläggning med övervakning [19]. 

 

2.7 Tyreoidea 

Jodkontrastmedel kan påverka tyreoideafunktionen. Fritt jodid i kontrastmedelslösningen eller 

som frigörs från kontrastmedlet i kroppen kan orsaka klinisk eller subklinisk hypertyreos 

inom tre månader efter en undersökning med jodkontrastmedel. Patienter med obehandlad 

Graves sjukdom (en form av hypertyreos) eller patienter med tillstånd med risk för autonom 

funktion, t.ex. uni/multinodär struma, har en ökad risk att drabbas av jodinducerad 

hypertyreos. Risken är större om patienten bor eller har bott i jodbristområden [1,6,14]. 

Obehandlad manifest hypertyreos är en kontraindikation för administrering av 

jodkontrastmedel [1,6]. Det är även kontraindicerat om patienten har en misstänkt eller 

nydiagnosticerad tyreoideacancer där eventuell undersökning eller behandling med 

radioaktivt jod kan bli aktuell [6,14]. 

 

2.8 Graviditet 

Jodkontrastmedel kan passera placentan eller diffundera från moderns blod så att det når 

fostervattnet. Hänsyn måste därför tas till potentiellt skadliga effekter av jodkontrastmedel på 

fostret och det nyfödda barnet [20]. Kontrastmedel har intagits av endast ett begränsat antal 

gravida kvinnor. Även om det hittills inte noterats någon form av säkerställd störning i 

reproduktionsprocessen rekommenderas att undersökningar med jodkontrastmedel av gravida 

om möjligt bör skjutas upp till efter förlossningen. Om en undersökning är nödvändig bör 

endast kontrastmedel som genomgått reproduktionstoxikologiska studier på djur utan 

hållpunkter för ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på 

reproduktionsprocessen användas [6].  

 

Fritt jodid i kontrastmedlet passerar placentan obehindrat. Kontinuerlig behandling med 

läkemedel som innehåller jod är kontraindicerat under graviditeten då det kan orsaka 

hypotyreos hos fostret. Om moderns njurfunktion är normal antas att fostrets tyreoidea endast 

tillfälligt påverkas vid en engångsdos med jodkontrastmedel [6,20]. Det finns ett par studier 

gjorda på nyfödda barn där modern erhållit jodkontrastmedel i samband med datortomografi 

under graviditeten. Ingen av studierna kunde påvisa någon effekt på tyreoideafunktionen hos 

något av barnen [21,22]. Om modern erhållit kontrastmedel bör det dock övervägas att 

kontrollera det nyfödda barnets tyreoideafunktion [6,20].  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Det finns många studier som behandlar de risker som kan förekomma vid administrering av 

jodkontrastmedel [1,4,14,17]. En stor del av forskningen handlar om KMN och hur detta kan 

förebyggas. Studierna visar att ett viktigt moment i förebyggandet av negativa effekter av 

jodkontrastmedel är att identifiera riskfaktorerna [1,4,5]. Studier som utförts på polikliniska 

patienter som genomgått datortomografi med intravenöst jodkontrastmedel visar att risken att 

drabbas av svåra omedelbara komplikationer som t.ex. anafylaxi och laktacidos är låg (<1 %) 

[23]. Däremot var KMN tämligen vanlig (11 %) i en oselekterad grupp av akuta patienter som 

undersökts med datortomografi [24].  

 

Forskning om röntgensjuksköterskans medvetenhet och kunskap om riskfaktorer vid 

administrering av jodkontrastmedel saknas. Däremot finns forskning kring remitterande 

läkares medvetenhet om riskfaktorer vid användandet av jodkontrastmedel. Den visar på en 

ganska hög medvetenhet när det gäller riskfaktorer för både överkänslighetsreaktion och 

njurpåverkan. Däremot var de remitterande läkarna inte lika bekanta med riskfaktorer som 

exempelvis hjärtsvikt och myastenia gravis [8]. Det finns också studier gjorda på europeiska 

radiologers kunskap om riskfaktorer för KMN. En studie visar att många radiologer förstår att 

KMN är viktigt att tänka på vid datortomografiundersökningar. Dock varierar graden av 

kunskap kring KMN hos radiologerna, speciellt när det gäller riskfaktorerna [25].  

 

Utifrån forskning på området kring jodkontrastmedel har europeiska riktlinjer och nationella 

rekommendationer tagits fram för att säkerställa att viktig information kontrolleras inför 

administrering av kontrastmedel. Utifrån dessa har olika varianter av frågeformulär utarbetats 

[6,12,26]. En studie som behandlar detta ämne menar att användandet av frågeformulär inför 

administrering av jodkontrastmedel är att föredra. Denna studie lyfter fram att det är viktigt att 

all relevant information om patienten finns tillgänglig för att minimera potentiella risker och 

för att kunna förebygga en allvarlig reaktion. De menar att frågeformuläret bör fyllas i av 

remitterande läkare vid bokning av en undersökning med jodkontrastmedel [27]. 

 

4. PROBLEMFORMULERING 

Från 1995 till 2012 har försäljningen av jodkontrastmedel i Sverige ökat kraftigt [2]. Många 

studier belyser också att fler och fler datortomografiundersökningar utförs världen över 

[1,5,8]. Detta innebär att allt fler patienter utsätts för de risker jodkontrastmedel kan medföra. 
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Riskerna beskrivs i flera studier [1,4,14,17] och i Sverige finns även nationella 

rekommendationer samt utarbetade frågeformulär som syftar till att förebygga de negativa 

effekterna som patienten kan drabbas av [6,7]. En del i det förebyggande arbetet är att 

identifiera de riskfaktorer som finns [1,4,5]. Detta kan göras genom att ställa frågor till 

patienten. Denna studie ämnar beskriva användandet av frågeformulär samt vilka frågor som 

ställs på ett nationellt plan då det under röntgensjuksköterskeutbildningen observerats att de 

frågor som ställs till patienten varierar mellan röntgenklinikerna. Det har också observerats att 

vissa använder sig av utarbetade frågeformulär, andra inte.  

 

5. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka användandet av utarbetade frågeformulär samt vilka 

frågor som ställs utifrån de nationella rekommendationerna inför intravenös administrering av 

jodkontrastmedel vid polikliniska datortomografiundersökningar. 

 

5.1 Frågeställningar 

1. Hur många av de röntgenkliniker som ingår i studien använder utarbetade frågeformulär? 

2. Vilka frågor ställs inför administrering av jodkontrastmedel vid de undersökta 

röntgenklinikerna och hur stor andel ställer respektive fråga? 

3. Finns det någon skillnad mellan vilka frågor som ställs beroende på om ett utarbetat 

frågeformulär används eller inte? I så fall, hur ser skillnaden ut? 

 

6. METOD 

6.1 Design 

I detta arbete har en empirisk kvantitativ design använts i form av en enkätstudie. Den 

kvantitativa designen var lämplig då studien ämnade beskriva och kartlägga något utan 

djupare statistisk analys och för att jämföra olika aspekter. Studien var icke experimentell 

vilket innebar att de som inkluderas i studien inte utsattes för någon intervention eller 

liknande. Det var en prospektiv tvärsnittsstudie då studien undersökte hur något såg ut vid ett 

specifikt tillfälle [28].  

 

6.2 Urval och bortfall 

Studien baserades på röntgenkliniker i Sverige som utför datortomografiundersökningar. 

Inklusionskriteriet var landstingsdrivna röntgenkliniker. Exklusionskriterierna var privata 
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röntgenkliniker samt kliniker tillhörande barnsjukhus. Sjukhusen söktes fram via respektive 

landstings/regions hemsida. Därefter kontrollerades vilka röntgenkliniker som utförde 

datortomografiundersökningar. Ett fåtal röntgenkliniker kontaktades via e-post då denna 

information inte framkom på hemsidan. Ett undantag gjordes för Stockholms läns landstings 

då dess sjukhus inte framkom på hemsidan. Den informationen söktes istället via 

vårdguiden.se [29]. Utifrån denna sökning blev det totala utfallet 75 röntgenkliniker. Samtliga 

valdes ut för att få ett nationellt perspektiv på studien och för att kunna dra trovärdiga och 

rimliga slutsatser.  

 

Av de 75 röntgenkliniker som inkluderades i studien var det 70 som svarade på enkäten. Detta 

innebar en svarsfrekvens på över 93 %. I tolv enkäter lämnades några av frågorna med fasta 

svartalternativ obesvarade och 37 kliniker fyllde inte i något svar på den öppna frågan i 

enkäten. 

 

6.3 Datainsamling  

Datainsamlingen valdes att göras i form av en enkät då ett stort antal röntgenkliniker över ett 

stort geografiskt område ingick i studien. Enkäten (bilaga 2) med följebrevet (bilaga 3) 

utformades med stöd av metodlitteratur [30]. Enkäten behandlade frågor som ställs till 

polikliniska patienter inför administrering av jodkontrastmedel vid datortomografi och om 

röntgenkliniken använder ett utarbetat frågeformulär. Frågorna i enkäten baserades på det 

frågeformulär (bilaga 1) för polikliniska patienter som är utarbetat utifrån de nationella 

rekommendationerna. Vissa frågor i frågeformuläret valdes bort då de inte ansågs vara 

relaterade till riskerna med jodkontrastmedel. Dessa var frågor som handlade om blodsmitta 

och multiresistenta bakterier. Längd och vikt var inte heller av intresse då dessa i sig själva 

inte är riskfaktorer. Två frågor omformulerades för att täcka in flera liknande frågor som kan 

ställas till patienten. Dessa frågor föll under kategorin nedsatt njurfunktion och 

sköldkörtelproblem. Frågorna i enkäten utformades med fasta svarsalternativ i form av ”ja” 

och ”nej”. Den sista frågan var av öppen karaktär där respondenten erbjöds att med egna ord 

besvara om ytterligare frågor ställdes till patienten. Detta gjordes för att täcka in alla de frågor 

som ställs till patienten. Totalt bestod enkäten av 13 frågor. I enkäten ombads även de 

röntgenkliniker som använde frågeformulär som patienten fyller i att bifoga detta tillsammans 

med den ifyllda enkäten.  
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6.4 Tillvägagångssätt  

Efter att enkäten och följebrevet granskats av handledare och en radiologisk avdelningschef 

skickades materialet ut via post till röntgenklinikerna. Adresserna erhölls via handledaren i 

form av en utskriven lista över flera röntgenkliniker i Sverige. Listan kompletterades med 

uppgifter om de kliniker som saknades genom information från varje landstings, regions eller 

sjukhus hemsida. Kuverten aviserades till avdelningschefen på respektive röntgenklinik. Den 

ifyllda enkäten ombads att skickas tillbaka via antingen post eller e-post. Enkäten skickades ut 

den 15 mars och sista svarsdag var 10 april. En påminnelse (bilaga 4) skickades ut en vecka 

innan sista svarsdag. 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid utformandet av följebrevet togs hänsyn till de etiska regler som Vetenskapsrådet utarbetat 

när det gäller informationskrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav [30,31]. Följebrevet 

innehöll information om studiens syfte, frivillighet att delta och om konfidentialitet. I denna 

studie innebar konfidentialitet att inga namn eller sjukhus skulle nämnas i uppsatsen, vilket 

omöjliggör identifiering av de enskilda röntgenklinikernas svar. Följebrevet och enkäten 

skickades till avdelningschefen på respektive röntgenklinik som fick ta ställning till om de 

ville delta i studien eller inte.   

 

6.6 Bearbetning och analys 

Bearbetningen av det insamlade materialet gjordes med stöd från utvald metodlitteratur 

[28,30,32]. Materialet sammanställdes i ett Exceldokument. Den första frågan i enkäten 

sammanställdes i en frekvenstabell för att få fram hur många röntgenkliniker som använde 

frågeformulär eller inte. Den relativa frekvensen angavs för att materialet skulle bli mer 

överskådligt. Utifrån tabellen skapades ett cirkeldiagram.  

 

Därefter gjordes en sammanställning över vilka frågor som ställdes till patienten. Utifrån 

enkätens fasta ja-och nej-alternativ utformades en tabell för att visa hur ofta varje fråga 

förekom. Ett inte ifyllt svar på en enskild fråga i enkäten tolkades som en icke besvarad fråga, 

vilket också redovisades som internt bortfall i tabellen. Ett stolpdiagram skapades utifrån 

tabellen för att tydliggöra resultatet. Den öppna frågan i enkäten bearbetades annorlunda. De 

olika svaren sammanställdes genom att först kategorisera dem och sedan räkna förekomsten 

av respektive kategori. Frågor om längd och vikt, blodsmitta samt multiresistenta bakterier 

sammanställdes inte då dessa exkluderades redan vid utformningen av enkäten. Även andra 
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Använder frågeformulär

Använder inte frågeformulär

frågor som inte berörde risker med jodkontrastmedel sammanställdes inte heller.  

 

Ytterligare två tabeller utformades för att visa på eventuella skillnader i vilka frågor som ställs 

vid de röntgenkliniker som använder frågeformulär och de som inte använder det. Även i 

detta fall angavs den relativa frekvensen och det interna bortfallet. Utifrån tabellerna skapades 

ett stolpdiagram för att visualisera och tydliggöra skillnaden. 

 

7. RESULTAT  

7.1 Användandet av frågeformulär  

Det var totalt 70 röntgenkliniker som svarade på enkäten. Lite mindre än hälften använde 

utarbetade frågeformulär för polikliniska patienter inför en datortomografiundersökning med 

intravenöst jodkontrastmedel (figur 1).    

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Cirkeldiagrammet visar användandet av utarbetade frågeformulär vid de röntgenkliniker som ingick i 

studien. 

 

7.2 Förekommande frågor  

De frågor som ställdes utifrån de nationella rekommendationerna samt andelen 

röntgenkliniker som ställde respektive fråga framgår av stolpdiagrammet (figur 2). 

 

46% 54% 
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Figur 2. Stolpdiagrammet visar vilka frågor som ställdes utifrån de nationella rekommendationerna samt den 

procentuella andelen röntgenkliniker som ställde respektive fråga. Diagrammet visar också det interna bortfallet i 

respektive fråga, där n representerar antalet röntgenkliniker som besvarat frågan i enkäten.  

 

Av det insamlade materialet framgick att det fanns röntgenkliniker som även ställde andra 

frågor. Dessa handlade om patienten haft feber, kräkningar eller diarré senaste veckorna eller 

om patienten genomgått någon större operation senaste månaden. Systemisk mastocytos, 

myelom och om patienten behandlades med cellgifter eller annan medicin som påverkar 

immunförsvaret var ytterligare frågor som ställdes. Förekomsten av dessa frågor var låg. Det 

var endast en till tre röntgenkliniker som ställde någon eller några av dessa frågor. 

 

7.3 Skillnaden i vilka frågor som ställs  

Det var 32 röntgenkliniker som använde utarbetade frågeformulär medan 38 inte gjorde det. 

Förekomsten av frågorna: om patienten fått kontrastmedel tidigare, allergi, diabetes, 

metforminbehandling och graviditet skiljde sig inte i någon större utsträckning mellan de 

röntgenkliniker som använde frågeformulär och de som inte gjorde det. Däremot var det 

skillnad i frågorna om astma, nedsatt njurfunktion, hjärtsvikt/hjärtbesvär, sköldkörtelproblem, 

myastenia gravis och intag av NSAID (figur 3).  
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Figur 3. Stolpdiagrammet visar skillnaden i vilka frågor som ställdes vid de röntgenkliniker som använde 

frågeformulär respektive de som inte använde det. Diagrammet visar också det interna bortfallet i respektive 

fråga, där n representerar antalet röntgenkliniker som besvarat frågan i enkäten.  

 

8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Vid en enkätundersökning är det vanligt att ett stickprov dras utifrån den grupp eller 

population som planeras undersökas [30]. Denna metod användes dock inte i denna studie. De 

landstingsdrivna röntgenklinikerna valdes ut då det var svårt att få fram alla röntgenkliniker i 

Sverige och sedan dra ett stickprov ur denna population. Ett stort urval var viktigt för studien 

för att kunna dra rimliga och trovärdiga slutsatser. I den här studien ansågs det vara mer 

värdefullt att använda röntgenkliniker från alla delar av Sverige då den nationella bilden var 

av intresse. Om endast ett fåtal kliniker hade ingått skulle det inte kunnat spegla detta lika bra.  

 

Svarsfrekvensen var hög i denna studie (>93%), vilket innebär att resultatet i studien blir mer 

tillförlitligt. Tolv röntgenkliniker hade inte fyllt i enkätens alla fasta svarsalternativ. Det 

interna bortfallet kan bero på att respondenterna varit osäkra på hur de skulle tolka frågan. Det 
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kan även bero på att rutinerna är bristfälliga kring dessa frågor. Det kan också bero på att 

frågorna till patienten inte ställs av röntgensjuksköterskan utan ansvaret för detta ligger hos 

den remitterande läkaren. I studien togs även hänsyn till forskningsetiska aspekter. Eftersom 

inga sjukhus skulle nämnas i studien var det kanske lättare ett ge ett samtycke till deltagande.  

 

En egen enkät utarbetades eftersom det inte fanns någon tidigare validerad enkät att tillgå för 

studiens syfte. För att kunna svara på syftet utformades enkäten utifrån de frågor som ställs i 

det frågeformulär som är utarbetat utifrån de nationella rekommendationerna. Då tiden var 

knapp gjordes ingen pilotstudie för att testa de tänkta enkätfrågorna. Däremot granskades 

enkäten av både handledare och en radiologisk avdelningschef innan den skickades ut. Om en 

pilotstudie hade gjorts hade olika tolkningar av frågorna kunnat framgå. På så sätt hade 

eventuella frågor kunnat korrigeras innan enkäten skickades ut.   

 

Enkätens fråga om nedsatt njurfunktion kan ha tolkats olika av röntgenklinikerna. Vissa kan 

ha kryssat ”ja” för att de verkligen frågar det, medan andra kryssade ”ja” med kommentaren 

att de räknade GFR på patienterna. Frågeformuläret som är utarbetat från de nationella 

rekommendationerna innehöll frågan om patienten hade någon känd njursjukdom eller 

äggvita i urinen. Denna fråga ansågs vara alltför specifik och därför valdes att använda nedsatt 

njurfunktion istället. Samma sak gjordes med frågan om patienten hade behandlats eller 

utretts av knölstruma eller giftstruma. Denna fråga kategoriserades som sköldkörtelproblem. 

Denna fråga misstolkades däremot inte, då inga kommentarer om detta förekom. Det skulle 

kanske ha framgått vad nedsatt njurfunktion innebar så att inga misstolkningar skulle 

uppkomma. Graviditet var också en fråga som kunde tolkas på olika sätt. Vissa 

röntgenkliniker kommenterade att frågan ställdes utifrån strålningsrisken och kryssade därför 

”nej” medan andra gjorde likadant och kryssade ”ja”.  

 

Enkätens öppna fråga hade låg svarsfrekvens. Av de svar som ändå inkom handlade flera om 

sådant som inte är förknippat med riskfaktorer för jodkontrastmedel och därför valdes dessa 

att inte sammanställas. Den låga svarsfrekvensen kan bero på att inga ytterligare frågor ställs 

än de som var representerade i enkäten. Det är också känt att det ofta är få respondenter som 

besvarar öppna frågor [30]. 

 

Syftet och frågeställningarna kunde besvaras med hjälp av enkäten vilket ger studien hög 

validitet. Fördelen med att använda en enkät var att det var enkelt att distribuera till ett stort 
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antal röntgenkliniker och över ett stort geografiskt område. En annan fördel var att det 

insamlade materialet var lätt att sammanställa. Nackdelen med en enkät är att det inte går att 

säkerställa om respondenten svarar ärligt. För att öka trovärdigheten när det gällde vilka som 

använde frågeformulär ombads de att bifoga klinikens frågeformulär. Det var dock inte alla 

röntgenkliniker som använde frågeformulär som bifogade det.  

 

Enkäten aviserades till avdelningschefen men det kan ha varit personer med olika 

yrkesbefattning som fyllde i den. Resultatet kanske hade sett annorlunda ut om endast 

röntgensjuksköterskor tillfrågades. Trots detta borde det finnas utarbetade rutiner som gör att 

enkäten kan fyllas i korrekt oavsett yrkeskategori. Enkäten som användes är inte 

reabilitetstestad men frågorna i enkäten är enkla, konkreta och tolkningsutrymmet begränsat. 

Studien anses därför ha relativt hög reabilitet. Då detta var en tvärsnittsstudie kan rutiner 

hinna ändras vilket innebär att en upprepad undersökning skulle kunna generera ett annat 

resultat.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Lite mindre än hälften av de röntgenkliniker som deltog i studien använde sig av utarbetade 

frågeformulär. De nationella rekommendationerna påpekar att röntgensjuksköterskan bör 

kontrollera riskfaktorer enligt ett frågeformulär [6]. Att frågeformulär inte används i större 

utsträckning är intressant då det ändå finns ett utarbetat frågeformulär att tillgå. Resultatet 

visade att röntgenkliniker som använde frågeformulär även ställde frågorna i högre grad. Att 

använda ett frågeformulär kan vara ett sätt att säkerställa att all viktig information samlas in 

om patienten för att kunna minska de komplikationer som kan uppstå. Enligt de europeiska 

riktlinjerna är det den remitterande läkaren som ska fylla i ett frågeformulär för att identifiera 

eventuella riskfaktorer [12,27]. Att det skiljer sig mellan de europeiska riktlinjerna och de 

svenska nationella rekommendationerna kan vara en bidragande orsak till varför utarbetade 

frågeformulär inte används i högre grad inför intravenös administrering av jodkontrastmedel. 

Det kan finnas en oklarhet i vem som ska kontrollera vad.  

 

De vanligaste frågorna som ställdes utifrån de nationella rekommendationerna var de om 

tidigare injektion av kontrastmedel, allergi, diabetes, metforminbehandling och graviditet. 

Samtliga frågor förutom frågan om allergi ställdes i stort sett av alla röntgenkliniker. Det visar 

på att det finns en allmän kännedom kring dessa riskfaktorer. Det var 87 % som frågade 

patienten om allergi. Enligt SOSFS 2009:16 ska läkare/sjuksköterskor inför en undersökning 
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med radiokontrastmedel ta reda på om patienten tidigare haft symtom på överkänslighet och i 

så fall mot vilka ämnen [33]. Denna föreskrift visar att det är viktigt att fråga patienten om 

eventuell allergi. De nationella rekommendationerna poängterar också detta [7]. Att denna 

fråga inte ställs av alla röntgenkliniker kan bero på att det eventuellt kontrolleras av den 

remitterande läkaren istället. Denna information måste ändå på något sätt framkomma då det 

är viktigt för röntgensjuksköterskan att känna till eventuell allergi och därmed ha en ökad 

handlingsberedskap vid undersökningen med jodkontrastmedel.   

 

Det var flera av röntgenklinikerna som inte ställde frågan om astma. Resultatet visade även att 

de som använde frågeformulär ställde frågan i större utsträckning än de som inte använde 

frågeformulär. Thomsen menar i sin studie att patienter med astma måste identifieras då 

denna grupp har en ökad risk att drabbas av en akut överkänslighetsreaktion. Risken är dock 

fortfarande mycket låg. Han menar att detta ska göras i samband med att patienten remitteras 

till en undersökning med jodkontrastmedel och informationen ska framgå i remissen [13]. 

Enligt de nationella rekommendationerna bör patienter med astma uppmanas att ta med sitt 

inhalationspreparat [7] så att det finns till hands ifall en astmaattack skulle uppstå eller välja 

att ta det profylaktiskt strax före administreringen av jodkontrastmedel. 

 

I studiens resultat framkom att frågor kring riskfaktorer för KMN förekom i betydligt lägre 

grad, förutom frågan om diabetes. Detta gällde frågorna om nedsatt njurfunktion, 

hjärtsvikt/hjärtbesvär och intag av NSAID. Lameire menar i sin studie att det bästa sättet att 

identifiera patienter med nedsatt njurfunktion är att beräkna GFR [10]. Detta kanske är 

anledningen till varför frågan inte ställdes av fler röntgenkliniker. Hjärtsvikt/hjärtbesvär som 

riskfaktor kan vara mindre känd då Konen och medarbetare visar i sin studie att remitterande 

läkare var mindre förtrogna med detta [8]. Den minst förekommande frågan bland 

röntgenklinikerna var frågan om patienten intog NSAID. Denna fråga förekom inte alls vid de 

röntgenkliniker som inte använde frågeformulär. Både europeiska riktlinjer och nationella 

rekommendationer poängterar att detta är en riskfaktor [6,12]. Då det är få som frågar om 

detta kan det finnas brist på kunskap inom detta område. De nationella rekommendationerna 

menar att det är av vikt att samla in och värdera andra riskfaktorer än bara nedsatt 

njurfunktion när det gäller risken för KMN [6].  

 

Även frågorna kring sköldkörtelproblem och myastenia gravis förekom i låg grad hos 

röntgenklinikerna. Van der Molen och medarbetare menar i sin studie att risken att drabbas av 
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en jodinducerad hypertyreos är låg. Hos individer som drabbas kan det dock få allvarliga 

konsekvenser, speciellt äldre med hjärtbesvär kan drabbas av förmaksflimmer och akut 

hjärtsvikt [34]. Andra konsekvenser av jodinducerad hypertyreos kan vara att viktig terapi 

fördröjs, t.ex. operation av maligna sjukdomar. Det är därför viktigt att ställa frågan om 

patienten har några sköldkörtelproblem och även kontrollera tyreoideaprover på patienter som 

löper ökad risk för jodinducerad hypertyreos [35]. 

 

Det var vanligare att frågan om myastenia gravis ställdes vid de röntgenkliniker där 

frågeformulär användes. Somashekar och medarbetare menar i sin studie att lågosmolärt 

intravenöst jodkontrastmedel är förknippat med en ökad risk att drabbas av en akut försämring 

av sjukdomen, framför allt andningsdepression. Risken att drabbas är 5-6 % under det första 

dygnet efter administreringen [19]. Detta bör motivera varför frågan om myastenia bör ställas 

inför administrering.  

 

Det var få röntgenkliniker som ställde andra frågor än de som ingick i 

kontrastmedelsgruppens utarbetade frågeformulär. Myelom var en av frågorna som ställdes. 

Stacul och medarbetare menar i sin studie att patienter med multipelt myelom ofta har nedsatt 

njurfunktion och är därför en riskfaktor för KMN medan det inte utgör någon riskfaktor om 

njurfunktionen är normal [4]. Systemisk mastocytos var en annan fråga som ställdes. Denna 

sjukdom är ovanlig [7] men de som har sjukdomen kan lättare drabbas av en anafylaktisk 

reaktion om patienten utsätts för kontrastmedel [7,16]. Det kan dock diskuteras om dessa 

patienter behöver tillfrågas. Troligtvis kommer de att påtala detta själva då de ofta är 

införstådda med sjukdomen och läkemedlens påverkan. 

 

Frågorna utifrån de nationella rekommendationerna ställdes oftare av de röntgenkliniker som 

använde utarbetade frågeformulär. Detta visar att ett frågeformulär kan bidra till att säkerställa 

att flera riskfaktorer kontrolleras inför administrering av jodkontrastmedel. Enligt 

kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor ska röntgensjuksköterskan ha förmåga att 

kunna tillämpa farmakologiska kunskaper på ett säkert sätt och kunna hantera, administrera 

och utvärdera läkemedel. Röntgensjuksköterskan ska också ha förmåga att motverka 

komplikationer i samband med undersökningen [36]. Detta innebär att det är viktigt för 

röntgensjuksköterskan att ha god kännedom om de risker som finns vid administrering av 

jodkontrastmedel. Det kan finnas bristande information från remittenten och då är det av vikt 

att även röntgensjuksköterskan är bekant med riskfaktorerna. För att kunna motverka de 



 

17 

 

komplikationer som kan uppstå av jodkontrastmedel är det av ännu större vikt att ha 

kännedom om riskfaktorerna. Användandet av ett frågeformulär kan hjälpa 

röntgensjuksköterskan att kontrollera och identifiera riskfaktorer.  

 

I kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor beskrivs säker vård som en 

kärnkompetens [36]. Den mänskliga faktorn kan orsaka att viktig information inte samlas in. 

Det kan exempelvis vara en remitterande läkare som glömmer eller missar att fråga patienten 

eller ange detta i remissen. Tidigare forskning visar att det finns bristande kunskap kring 

riskfaktorer hos både remitterande läkare och radiologer [8,25]. För att öka patientsäkerheten 

kan det vara av vikt att röntgensjuksköterskan kontrollerar riskfaktorer inför administrering av 

jodkontrastmedel. Om många frågor ställs kan det underlätta att använda sig av ett utarbetat 

frågeformulär för att inte missa att viktig information samlas in.  

 

Denna studie ger en bild av hur många röntgenkliniker som använder utarbetade 

frågeformulär samt vilka frågor som ställs på ett nationellt plan. Det som framkommer i 

studien kan bidra till att öka kunskapen kring jodkontrastmedel och även ge en förståelse för 

säkerheten vid handhavandet. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till att de nationella 

rekommendationerna blir mer kända och att röntgenkliniker utnyttjar de resurser som redan 

finns att tillgå, t.ex. det utarbetade frågeformuläret. Detta skulle i så fall kunna leda till en 

ökad standardisering kring vilka frågor som bör ställas av röntgensjuksköterskan. Studiens 

resultat pekar på att det finns frågor som sällan ställs. Det kan därför behövas ytterligare 

nationella studier om vilka frågor den remitterande läkaren ställer till patienten. Detta kan visa 

om det finns eventuella brister när det gäller patientsäkerheten. Fortsatta studier behöver 

också göras utifrån röntgensjuksköterskans roll i att identifiera riskfaktorer inför 

administrering av jodkontrastmedel då det saknas forskning kring detta. 

 

9. KONKLUSION 

Användandet av utarbetade frågeformulär och vilka frågor som ställs varierar bland de 

undersökta röntgenklinikerna. Ett utarbetat frågeformulär kan bidra till att viktiga frågor blir 

ställda inför administrering av jodkontrastmedel och på så sätt öka patientsäkerheten. 
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Bilaga 1 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Enkät avseende polikliniska patienter som genomgår  

datortomografiundersökning med intravenöst jodkontrastmedel 
 

Namn:_____________________________________ 

Sjukhus:___________________________________ 

Telefon:_____________________ 

Använder ni frågeformulär som patienten fyller i? 

 

    Ja   Nej 

 

Om ni använder frågeformulär vänligen bifoga det tillsammans med den ifyllda enkäten. 

 

Frågar ni patienten om följande…    

     Ja   Nej 

 

Om han/hon fått kontrastmedel intravenöst tidigare 
 

  

 

Allergi 
 

  

 

Astma 
 

  

 

Diabetes 
 

Om han/hon behandlas med tabletter för sin diabetes 
(tex Metformin) 
 

  

 

Nedsatt njurfunktion 
 

  

 

Hjärtbesvär/hjärtsvikt 
 

  

 

Sköldkörtelproblem 
 

  

 

Myastenia gravis (autoimmun neuromuskulär sjukdom) 
 

  

 

Om han/hon intar värktabletter (NSAID) 
 

  

 

Graviditet (vid kvinna i fertil ålder) 
 

  

 

Skriv ner om några ytterligare frågor ställs: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

Bilaga 3 

Örebro, 2013-03-15 

 

Till  

Avdelningschefen eller motsvarande på Röntgenkliniken  

Mitt namn är Amanda Blomfeldt. Jag läser sista terminen på röntgensjuksköterskeprogrammet 

vid Örebro Universitet. Jag har nu påbörjat min C-uppsats som är en empirisk studie. Syftet 

med studien är att undersöka vilka frågor som ställs till patienten inför administrering av 

intravenöst jodkontrastmedel vid polikliniska datortomografiundersökningar på sjukhus runt 

om i landet.  

Detta brev skickas ut till de sjukhus i Sveriges som utför datortomografiundersökningar. Ni 

utgör en viktig del i denna studie då ert deltagande bidrar till att få en nationell bild av vilka 

frågor som ställs till patienten. Jag skulle därför vara tacksam om ni vill delta i denna studie 

genom att svara på en bifogad enkät. Det kan hända att jag återkommer med ytterligare frågor 

om något är oklart.   

Deltagandet i studien är frivilligt. Jag tar även hänsyn till konfidentialitet, vilket innebär att 

inga namn eller sjukhus kommer att anges i uppsatsen. Jag önskar att få svar från er så fort 

som möjligt, dock senast 10 april 2013.   

 

Var vänlig skicka alla papper via e-post eller post.  

E-post: amanda.blomfeldt@gmail.com 

Adress: Amanda Blomfeldt, Stallgatan 10, 702 26 Örebro 

 

Tack på förhand,  

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna mig. 

Telefon: 073-070 67 26 

 

Handledare 

Oili Piippo Huotari, universitetsadjunkt på Örebro Universitet 

oili.piippo-huotari@oru.se 

019-60 250 94 



 

 

 

Bilaga 4 

Örebro, 2013-04-03 

 

Till  

Avdelningschefen eller motsvarande på Röntgenkliniken  

 

För ett par veckor sedan skickades en enkät ut till er angående vilka frågor som ställs till 

patienten inför administrering av intravenöst jodkontrastmedel vid polikliniska 

datortomografiundersökningar. Eftersom jag ännu inte fått något svar från er, antar jag att ni 

glömt bort eller inte haft tid att fylla i enkäten. Om ni redan skickat in enkäten kan ni bortse 

från denna påminnelse. 

Deltagandet i undersökningen är naturligvis frivilligt, men det är viktigt för undersökningens 

kvalitet, att ni som får enkäten besvarar den. Jag skulle därför vara tacksam och ni ville 

besvara frågorna och skicka enkäten antingen via e-post eller post.   

 

E-post: amanda.blomfeldt@gmail.com 

Adress: Amanda Blomfeldt, Stallgatan 10, 702 26 Örebro 

 

Tack på förhand,  

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna mig. 

Telefon: 073-070 67 26 


