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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Jodkontrastmedel som används på ett felaktigt sätt kan orsaka 

kontrastmedelsinducerad nefropati. Nationella rekommendationer finns bland annat för 

att motverka denna form av nefropati samt för att underlätta i röntgensjuksköterskans 

ansvar vid administration av kontrastmedel. Syftet med denna studie var att undersöka 

röntgenklinikers följsamhet av de nationella rekommendationerna gällande 

jodkontrastmedel och kontroll av njurfunktion. 

 

Metod: Detta examensarbete var en kvantitativ tvärsnittstudie baserad på insamlade 

enkäter från ett urval av Sveriges läns- och universitetssjukhus.  

 

Resultat och Slutsats: Enkätsvaren visade att majoriteten av röntgenklinikerna följde 

de nationella rekommendationerna. Kontroll av kreatinin och information om hydrering 

var de huvudområdena som följdes bäst av röntgenklinikerna. Dock påvisades brister i 

njurfunktionskontrollen hos patienter i riskgrupper för kontrastmedelsinducerad 

nefropati. Denna kontroll kan därför behöva förbättras för att öka patientsäkerheten. 
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1. INLEDNING 

Datortomografiundersökningar har under de senaste decennierna ökat kraftigt i 

användning vilket har lett till en ökad användning av jodkontrastmedel [1, 2]. Patienter 

med nedsatt njurfunktion som administreras jodkontrastmedel, riskerar att försämra sina 

njurar och utveckla kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN). För att motverka att 

patienter ska råka ut för en kotrastmedelsinducerad njurskada är det viktigt som 

röntgensjuksköterska, att på ett bra sätt kunna hantera och injicera jodkontrastmedel. 

Enligt de utformade nationella rekommendationerna innefattar röntgensjuksköterskans 

yrkesansvar att inför en kontrastmedelsförstärkt undersökning ha kontroll och kunskap 

om de tänkbara riskerna kontrastmedel kan medföra. Röntgensjuksköterskans ansvar 

inkluderar dessutom att skatta glomerulär filtrationshastighet (GFR) utifrån kreatinin 

eller cystatin- c samt bedöma patientens allmäntillstånd och överväga eventuella 

åtgärder. Dessa rekommendationer finns för att förstärka patientsäkerheten vid injektion 

av jodkontrastmedel [3].  

 

Tidigare studier har påvisat brister hos röntgenklinikers rutiner vid injektion av 

jodkontrastmedel [4]. Under röntgensjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda 

utbildning på Örebro läns landstings sjukhus, uppmärksammades stora olikheter i 

röntgenklinikernas rutiner gällande kontroll av njurfunktion inför injektioner av 

jodkontrastmedel. Detta väckte författarens intresse att få en ökad kunskap och 

förståelse inom området och därav grunden till valet av uppsatsämne. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Datortomografi  

Datortomografi (DT) är en radiologisk metod som med hjälp av joniserad strålning och 

datorbehandling kan skapa tvärsnittsbilder av kroppen och dess organ [5]. Metoden har 

ökat kraftigt i användning under de senaste decennierna [1]. Detta beror framförallt på 

dess egenskap att producera detaljrika bilder på flera av kroppens organ jämfört med 

vad konventionell röntgen är kapabel till. DT har dessutom lägre driftkostnad, större 
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tillgänglighet och kortare undersökningstid än alternativa metoder som 

magnetkameraundersökning [5].  

 

2. 2 Kontrastmedel 

Kontrastmedel är ett läkemedel som används i den radiologiska diagnostiken för att 

förstärka skillnaden mellan kroppens olika vävnader i bilden. Kontrastmedel kan delas 

in i positiva och negativa. Skillnaden mellan dessa typer är att det positiva 

kontrastmedlet attenuerar strålningen mer än kroppens mjukdelar. Det negativa 

kontrastmedlet attenuerar istället strålning mindre [2]. 

 

Den positiva kontrastmedelstypen kan delas in i undergrupper, vattenlösliga och icke 

vattenlösliga. Bariumsulfat är ett exempel på ett icke vattenlösligt kontrastmedel som 

används för visualisering av gastrointestinalkanalen. Bariumsulfatet utsöndras via 

tarmarna med avföringen. Jodkontrastmedel är ett exempel på ett vattenlösligt 

kontrastmedel som kan injiceras i blodbanan. Jodkontrastmedlet utsöndras via njurarna 

med urinen [2, 6]. 

 

2.2.1 Jodkontrastmedel 

Olika typer av kontrastmedel används vid olika radiologiska undersökningar. I detta 

arbete ligger fokus på kontrastmedel som är vanligast vid DT undersökningar, nämligen 

jodkontrastmedel [2]. Jodkontrastmedel kan administreras på olika sätt. De vanligaste 

administrationsformerna för jodkontrastmedel vid DT är intravenöst och peroralt. Vid 

peroral administration ges jodkontrastmedlet genom munnen och nyttjas för att 

förstärka gastrointestinala tarmstrukturer. Vid intravenös injektion följer kontrastmedlet 

blodcirkulationen och nyttjas för att skapa en tydligare bild av vaskulära strukturer i 

kroppen[7].

 

2. 2. 2 DT buk med intravenöst jodkontrastmedel 

Det finns en mängd olika varianter av DT undersökningar som används vid diagnostik 

av sjukliga förändringar i kroppens organ [5]. Exempel på en sådan är DT buk med 

intravenös jodkontrastmedelsinjektion, vilket är den DT undersökning som fokus 

kommer att läggas vid i detta arbete. DT buk innebär att bilder från bukens organ 
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visualiseras och används bland annat för att utreda sjukliga förändringar i njurar, tarm 

och lever. På grund av jodkontrastmedlets höga täthet fås en förstärkt bild av de 

områden i kroppen som har en omfattande blodcirkulation. Vid en DT bukundersökning 

tas bilder både före och efter en injektion av jodkontrastmedel. Detta görs bland annat 

för att påvisa kontrastuppladdning och exempelvis avgöra den sjukliga förändringens 

natur [8]. 

2.3 Njurarnas funktion 

Njurarnas uppgift innefattar bland annat reglering av syra- basbalansen samt att 

eliminera främmande substanser som exempelvis läkemedel från kroppen. Det är därför 

mycket viktigt att förebygga och motverka skador på njurarna som kan uppkomma 

inom vården. Sjukdomar samt skador i njurarna kommer att benämnas i detta arbete, 

med samlingsnamnet nefropati [9]. 

2. 4 Mått av njurfunktion  

Det är viktigt att ha i kännedom om njurfunktionen innan injektion av jodkontrastmedel 

till patienter, då kontrastmedlet potentiellt är njurtoxiskt. Jodkontrastmedel utsöndras 

med urinen genom den glomerulära filtrationen i njurarna (GFR). GFR, är det mått som 

mäter hastigheten av urinbildning och därmed även njurarnas filtrerande funktion. Ett 

lågt GFR, det vill säga ett värde under 60 mL/min kan vara ett tecken på försämrad 

njurfunktion [9, 10]. För att mäta GFR, används en så kallad GFR- markör. Detta är en 

substans som likt jodkontrastmedlet utsöndras via glomerulär filtration. Det finns flera 

substanser som lämpar sig för att vara GFR- markör. Kreatinin och cystatin- c är dock 

de två mest aktuella kroppsegna substanserna [3].

2. 4. 1 Kreatinin 

Kreatinin är en restprodukt som bildas vid energimetabolism i musklerna och utsöndras 

via glomerulär filtration. När mängden kreatinin i blodet är hög kan det antingen tyda på 

en försämring i njurarnas filtrationsförmåga eller vara en indikation på ökad 

muskelmassa. Detta innebär exempelvis att vegetarianer och barn oftast har ett lägre 

kreatininvärde än icke vegetrianer och ”muskelbyggare”, vilket kan vara missvisande 

vid bedömning av njurfunktion [10, 11].
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2. 4. 2 Cystatin- c 

Cystatin- c är ett protein som produceras av kroppens samtliga kärnförande celler och 

filtreras i glomeruli. Till skillnad från kreatininet påverkas inte denna markör av 

kroppens muskelmassa och är därmed inte individberoende. Nackdelarna med denna 

markör är dock att cystatin- c värdet påverkas av behandling med stora mängder 

kortikosteroider och även vid funktionsnedsättningar i sköldkörteln. Dessutom medför 

provtagning av cystatin- c större kostnader än vad provtagning av kreatinin gör [9, 12, 

13].  

2. 5 Kontrastmedelsinducerad nefropati 

Jodkontrastmedel kan orsaka skada på njurarna, kontrastmedelsinducerad nefropati 

(KMN). För att klassificera en njurskada som KMN måste patientens kreatinin vara 

förhöjt med mer än 44 µmol/L eller 25 procent inom tre dygn efter en injektion av 

jodkontrastmedel. Detta gäller under förutsättning att ingen övrig åkomma som kan ge 

njurskada har påvisats hos patienten. Risken att drabbas av KMN är högst hos patienter 

som har en nedsatt njurfunktion. Dessa patienter har upp till tio gånger högre risk att 

drabbas av KMN än patienter med normal njurfunktion [14]. Nedan presenteras 

riskfaktorer och tillstånd som kan ge nedsatt njurfunktion och därför även vara 

bidragande faktorer till KMN.

2.5.1 Patient- riskgrupper 

Patienter med hög ålder har i normala fall en sämre funktionell kapacitet i kroppens 

organsystem jämfört med unga personer. Kroppens åldrande bidrar exempelvis till en 

stegvis försämrad glomerulär filtration som gör att njurfunktionen blir nedsatt. Stigande 

ålder ökar således risken att drabbas av KMN [6, 15]. Diabetes mellitus, sepsis och 

hjärtsvikt är sjukdomstillstånd som också ökar risken att drabbas av KMN [3]. Det som 

dessa sjukdomstillstånd har gemensamt är att de kan påverka njurarnas funktion och 

därmed öka risken för KMN [3, 14, 16-20].  

 

Förutom de tidigare nämnda patientgrupperna räknas dessutom patienter som genomgått 

en njurtransplantation till riskgruppen att drabbas av KMN. Därför bör extra försiktighet 

vidtas även vid injektion av jodkontrastmedel hos dessa patienter [3, 21]. Ökad risk för 
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KMN föreligger även om patienten har injicerats med jod- eller 

gadoliniumkontrastmedel, alternativt genomgått ett stort kirurgiskt ingrepp under de 

senaste två dygnen före en ny planerad kontrastmedelsinjektion. Detta på grund av den 

ökade belastningen som då finns i njurarna [3, 22].

2. 5. 2 Läkemedelsubstanser 

Metformin, icke steroida antiinflammatoriska- och nefrotoxiska läkemedel är substanser 

som bör undvikas i samband med injektion av jodkontrastmedel [3].  

 

Metformin är ett läkemedel som används vid behandling av patienter med diabetes 

mellitus eller polycystiskt ovariellt syndrom. Metformin utsöndras via njurarna, vilket 

har betydelse vid en injektion av jodkontrastmedel om KMN riskeras att uppkomma. 

Skulle en patient med intag av metformin drabbas av KMN innebär detta att 

metforminet ansamlas i blodet och kan orsaka laktatacidos, vilket är ett livshotande 

tillstånd. För att undvika laktatacidos, bör behandlingen av metformin avbrytas i 

samband med en jodkontrastmedelförstärkt röntgenundersökning. 

Metforminbehandlingen får påbörjas igen tidigast 48 timmar efter injektionen av 

jodkontrastmedel, under förutsättning att kreatininvärdet har kontrollerats och är 

normalt [3, 23]. 

 

Icke- steroida antiinflammatoriska medel, NSAID, är en läkemedelsgrupp med 

febernedsättande, inflammationsdämpande samt smärtlindrande egenskaper. Dessa 

effekter beror på hämning av enzymet cyklooxygenas (COX) [24]. När COX hämmas, 

bromsas även prostaglandinsyntesen som då utlöser en försämring av njurarnas 

vasoreglering. När ett dagligt pågående intag av NSAID kombineras med en injektion 

av jodkontrastmedel kan detta resultera i ischemi i njuren, vilket ökar risken att orsaka 

KMN [3]. Det finns flera olika läkemedelssubstanser som påverkar njurarnas funktion 

och NSAID är ett exempel på en sådan liksom vissa antibiotika, immunosupppresiva 

medel och cytostatika [3, 10, 25, 26].  Behandling med någon av de ovannämnda 

substanserna kan öka risken för KMN när jodkontrastmedel injiceras. Därför bör dessa 

substanser om möjligt, sättas ut två till tre dagar innan injektionen av jodkontrastmedel 

[3].
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2. 6 Nationella rekommendationer 

En kontrastmedelsgrupp tillhörande Svensk förening för bild- och funktionsmedicin 

samt Svensk uroradiologisk förening utger ett dokument med nationella 

rekommendationer för användandet av jodkontrastmedel. Rekommendationerna 

beskriver bland annat riskfaktorer gällande njurpåverkan och indikationer för mätning 

av GFR. Dessa rekommendationer utges i avsikt för att minska risken för de 

komplikationer som jodkontrastmedlet kan medföra. För att underlätta och motverka 

osäkerhet hos röntgenpersonal vid administration av kontrastmedel, har 

kontrastmedelgruppen dessutom skapat olika checklistor som översiktligt sammanställer 

viktiga delar av de nationella rekommendationerna [3]. Nedan presenteras några sådana 

delar. 

2 .6. 1 Kontroll av kreatinin och cystatin- c 

Kreatinin eller cystatin- c bör kontrolleras hos patienter över 65 år samt patienter med 

andra riskfaktorer eller tillstånd som kan ge en nedsatt njurfunktion och hos patienter 

med en känd eller misstänkt njurfunktionsnedsättning. De nationella 

rekommendationerna anger dessutom att kreatininprovet bör ersättas med GFR- 

markören cystatin- c hos patienter med kraftigt avvikande muskelmassa t.ex. patienter 

med anorexi, rullstolsbundna, patienter med amputerade kroppsdelar, vegetarianer och 

muskelbyggare. Om patienten uppfyller någon av de ovannämnda kriterierna och ett 

kreatinin eller cystatin- c prov ska tas, rekommenderas det att provet vid 

injektionstillfället av jodkontrastmedel är maximalt en vecka gammalt. Ett tre månader 

gammalt prov är dock godtagbart såvida anamnes vid kontrastinjektionen inte väcker 

misstanke om nedsatt njurfunktion [3]. 

2 . 6. 2 Kontroll av GFR 

Risken att drabbas av KMN ökar proportionellt med hur GFR sjunker samt med ökad 

dos av jodkontrastmedel. Patienter med GFR lägre än 45 mL/min klassificeras som 

extra utsatta för KMN. Utöver dessa två påverkande faktorer ökar även risken att 

drabbas av KMN ju fler riskfaktorer som föreligger. Enligt de utformade nationella 

rekommendationerna gällande användandet av jodkontrastmedel, 
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är ökad ålder över 65 år en indikation för att beräkna GFR liksom ett förhöjt kreatinin 

eller cystatin- c värde [3].  

2. 6. 3 Hydrering 

För att undvika att patienter ska drabbas av KMN är det viktigt att patienter är väl 

hydrerade. Detta innebär att blodets plasma blir tillräckligt utspätt med vätska så att 

urinutsöndringen ökar och på så vis kan avlägsna jodkontrastmedlet ut från kroppen 

[14]. När det gäller hydrering uttrycker de nationella rekommendationerna att patienter 

bör vara väl hydrerade före och efter en injektion av jodkontrastmedel. Alla patienter 

vars risk är hög att drabbas av KMN, bör få intravenös hydrering med 

koksaltlösning. Den intravenösa hydreringen bör pågå under sex till tolv timmar före 

och efter injektion av jodkontrastmedel [3]. 

2. 7 Problemformulering 

Ökningen av antalet datortomografiundersökningar har bidragit till en ökad användning 

av jodkontrastmedel [1, 2]. Användning av jodkontrastmedel kan medföra KMN, vilket 

är en allvarlig skada på njurarna [6]. För att minska riskerna att patienter ska drabbas av 

KMN, har en kontrastmedelsgrupp publicerat dokument i form av nationella 

rekommendationer gällande användandet av jodkontrastmedel [3]. Trots dessa 

dokument har olikheter av rutiner, gällande kontroll av njurfunktion inför injektioner av 

jodkontrastmedel, uppmärksammats under röntgensjuksköterskeprogrammets 

verksamhetsförlagda utbildning. Denna studie görs för att undersöka om dessa 

variationer av rutiner ryms inom de nationella rekommendationerna. Om inte, är detta i 

sådana fall ett fenomen som bör uppmärksammas för att öka patientsäkerheten på 

röntgenklinikerna.

 

3. SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka röntgenklinikers följsamhet av de nationella 

rekommendationerna gällande jodkontrastmedel och kontroll av njurfunktion.
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4. METOD 

4.1 Design 

Denna enkätstudie har utformats med en kvantitativ design, då studiens syfte var att 

utan någon djupare statistisk analys göra en kartläggning som resulterar i ett 

kvantifierbart resultat. Arbetet var dessutom baserat på en tvärsnittsstudie eftersom 

undersökningen kartlade hur rutinerna såg ut vid ett specifikt tillfälle [27, 28]. 

4.2 Urval  

Studien innefattade 18 svenska röntgenkliniker som genomför DT undersökningar. 

Inklusionskriterierna var att röntgenklinikerna skulle tillhöra ett läns- eller 

universitetssjukhus. Utifrån en namnlista på 91 av Sveriges röntgenkliniker valdes de 18 

kliniker ut som uppfyllde inklusionskriterierna [27]. Namnlistan på de 91 

röntgenklinikerna utgavs från studieansvariges handledare.  

 

Inklusionskriterierna valdes för att få en geografiskt spridd information från större 

röntgenkliniker runt om i landet. För ytterligare begränsning av data lades enbart fokus 

på polikliniska DT bukundersökningar.  

 

Av de 18 utvalda röntgenklinikerna som ingick i studien, svarade 11 på enkäten, vilket 

resulterade i en svarsfrekvens på 65 procent.

4. 3 Datainsamling 

Insamlingen av data genomfördes med hjälp av utskick av en postenkät [27] till 

respektive röntgenklinik. Konstruktion och hantering av postenkät (bilaga 2) samt 

medföljande informationsbrev (bilaga 1) utfördes med handledning från litteratur i 

enkätmetodik [29]. En testenkät skapades utifrån frågor och svar från de nationella 

rekommendationerna. Frågorna i testenkäten utformades endast utifrån de områdena i 

de nationella rekommendationerna som berörde njurfunktion eller njurpåverkan [3]. 

Utöver svarsalternativ kopplade till de nationella rekommendationerna tillades övriga 

svarsalternativ samt andra ämnesrelevanta frågor. Den slutliga enkäten innehöll sex 

huvudfrågor som innefattade både ja- och nej-frågor, svarsalternativ samt följdfrågor.
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En granskning av enkäten och informationsbrevet genomfördes av en 

röntgensjuksköterska från en icke studiedeltagande röntgenklinik, en ämneskunnig 

student samt en icke ämneskunnig person. Detta gjordes för att finna eventuella 

feltolkningar i frågorna samt för att kontrollera om fler svarsalternativ behövde tilläggas 

[28, 29].  

4.4 Tillvägagångssätt 

Då granskningen och enstaka redigeringar genomförts av enkät och informationsbrev 

kontaktades röntgenklinikerna via post. Adresserna till de 18 olika sjukhusen söktes upp 

via respektive sjukhus hemsida. Dessa adresser märktes på kuvert tillsammans med 

orden röntgenklinik och avdelningschef. I informationsbrevet uppmanades 

röntgenklinikerna att skicka tillbaks den besvarade enkäten i medskickat frankerat

kuvert, inom två veckor efter utskick. Efter sista datum för inlämning av enkäterna 

sändes även ett påminnelsebrev (bilaga 3) ut till de röntgenkliniker som ännu inte hade 

svarat på enkäten. En ny svarstid på två veckor reviderades.

4.5 Forskningsetiska överväganden 

I planering och genomförandet av studien respekterades Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetniska krav, vilka är information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande 

[29]. Respektive röntgenkliniks avdelningschef informerades genom ett 

informationsbrev angående studiens syfte, dess frivillighet samt dess konfidentialitet. 

Insamlade uppgifter om exempelvis sjukhusens namn och telefonnummer bevarades 

skyddat från obehöriga personer samt användes endast i avsikt till eventuell kontakt 

med röntgenklinik under studieperioden.  

4. 6 Analys av data  

Med utgångspunkt från anvisning i metodiklitteratur analyserades de insamlade 

enkätsvaren [27-29]. Data från enkätsvaren fördes in i tabeller i ett Exceldokument. 

Svar från varje fråga som besvarade studiens syfte sammanställdes i en tabell. 

Svarsalternativ i enkäten som inte besvarades av någon av röntgenklinikerna samt de 

frågor som inte svarade på studiens syfte, uteslöts att presenteras i resultatet. Resultatet 

av rutinerna delas upp i huvudområdena kreatinin, riskgrupp, GFR, checklista samt 

hydrering.  
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5. RESULTAT 

I följande avsnitt redovisas enkätsvaren från de 11 deltagande röntgenklinikerna. 

Frågorna är indelade i fem huvudområden. I varje huvudområde presenteras svaren i 

löpande text eller tabellform.  

5.1 Kontroll av kreatinin och cystatin- c 
Av de 11 röntgenkliniker som svarade på enkäten, använde samtliga kliniker enbart 

kreatinin som GFR- markör, inför en jodkontrastförstärkt DT bukundersökning. 

 

Åtta av de 11 deltagande röntgenklinikerna följde den patientåldern som enligt de 

nationella rekommendationerna var nödvändigt att kontrollera kreatinin på. Tabell 1, 

presenterar röntgenklinikernas rutiner gällande åldersgränsen hos patienter som 

kreatinin kontrollerades på.  

 
Tabell 1. Denna tabell presenterar röntgenklinikernas rutiner gällande patienternas ålder vars kontroll av 
kreatinin utfördes och hur de skiljer sig från de nationella rekommendationerna.  

Patientålder och ålder på Kreatinin  Röntgenkliniker (n=11) 
  
Alla patienter 3 
   
Patienter från 18 år 3 
    
Patienter från 65 år 2 
   
¹ Patienter från 70 år 3 
  
¹ Patientålder som överstiger nationella rekommendationer. 
 
En av de 11 röntgenklinikerna följde nationella rekommendationerna om hur gammalt 

kreatininvärdet accepteras att vara för att få användas som njurfunktionsmått. De övriga 

10 röntgenklinikerna accepterade den referensålder för kreatinin som anses vara 

godtagbart såvida anamnes inte väcker misstanke om nedsatt njurfunktion.  
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5.2 Kontroll av riskgrupp  

I tabell 2, görs en sammanställning av antalet röntgenklinikers följsamhet gällande 

kontroll av riskgrupper som i de nationella rekommendationerna anses kunna förorsaka 

KMN. En av 11 röntgenkliniker kontrollerade samtliga rekommenderade riskgrupper.  
 
Tabell 2. Denna tabell visar röntgenklinikernas följsamhet av de nationella rekommendationerna gällande 
kontroll av riskgrupper för att förorsaka kontrastmedelsinducerad nefropati. 

Riskgrupp 
Röntgenkliniker 

(n=11) 
  
Patienter med Diabetes mellitus 10 
  
Patienter med behandling av Metformin 10 
  
Patienter med känd eller misstänkt Njursjukdom/ 
Njurfunktionsnedstättning 9 
  
Patienter som genomgått Njurtransplantation 4 
  
Patienter med känd eller misstänkt Sepsis 1 
  
Patienter med känd eller misstänkt Hjärtvikt 3 
  
Patienter med pågående daglig intag av NSAID eller COX-
2 hämmare 3 
  
Patienter som injicerats Kontrastmedel eller  9  
genomgått ett större Kirurgiskt ingrepp inom de senaste två 
dygnen   
  
Patienter som behandlats med Nefrotoxiska substanser 1 

 

5.3 Kontroll av GFR 

Av de 11 deltagande röntgenklinikerna beräknade samtliga GFR på patienter över 65 år 

vilket rekommenderas i de nationella rekommendationerna. Nästan hälften av 

röntgenklinikerna beräknade inte GFR hos diabetiker, patienter med 

njurfunktionsnedsättning och patienter med förhöjt kreatinin. I tabell 3, presenteras de 

patientgrupper som röntgenklinikerna beräknade GFR på. 
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Tabell 3. Denna tabell visar de patientgrupper som röntgenklinikerna har rutin att beräkna den 
Glomerulära filtrationshastigheten (GFR) på.  
 Röntgenkliniker  
Patientgrupp och Gränsvärde av GFR         (n=11) 
  
² Patienter från 65 år 11 
  
² Diabetiker 5 
  
² Patienter med känd eller misstänkt njursjukdom/ 
njurfunktionsnedsättning 5 
  
²Patienter med förhöjt kreatininvärde 6 
  
² Patientgrupp som rekommenderas utav de Nationella rekommendationerna. 
 

Sju av 11 röntgenkliniker följde GFR- gränsvärdet 45 mL/min, vilket anses vara gräns 

för om en normaldos av jodkontrastmedel kan injiceras utan att radiolog rådfrågas. De 

övriga fyra röntgenklinikerna understeg detta gränsvärde.

5.4 Användning av checklista 

Sju av de elva röntgenklinikerna använde sig av någon form av checklista eller 

frågeformulär rörande njurfunktion vid en jodkontrastförstärkt DT bukundersökning, 

medan fyra inte hade någon form av checklista eller frågeformulär. 

5.5 Information om hydrering 

Utav de 11 deltagande röntgenklinikerna var det enbart en som inte lämnade 

information om hydrering till patienterna. De övriga gav information via 

remisskallelsen. Hälften av dessa 10 röntgenkliniker lämnade dessutom information om 

hydrering i samband med undersökningen.  
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6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

En enkätstudie ansågs som den mest lämpliga metoden för att klargöra denna studies 

syfte. Observationsstudie eller intervjustudie var andra tänkbara metoder som skulle 

kunna ha används i denna studie. Fördelen med detta arbetes metodval var att fler 

röntgenkliniker runt om i landet kunde delta. Observations- och/eller intervjustudier 

skulle troligtvis ha begränsat antalet deltagande röntgenkliniker [29]. Vid dessa 

metodval kunde dessutom kontrollen av njurfunktionen ha skilt sig mellan olika 

röntgensjuksköterskor på samma röntgenklinik som intervjuades eller observerades. 

Detta skulle ha kunnat försvåra sökandet av röntgenklinikernas bestämda rutiner och 

därmed även svårigheten med att besvara studiens syfte.

 

Ett ytterligare alternativ för denna studie skulle kunna vara att röntgenklinikerna 

lämnade ut sina skriftliga rutiner. Röntgenklinikerna skulle då inte behöva besvara 

någon enkät. Denna metod uteslöts dock eftersom det fanns risk att författaren skulle 

skapa egna tolkningar av rutinerna och därmed kunna ge ett felaktigt resultat i studien. 

 

Valet att konstruera egna frågor i enkäten istället för att använda färdigkonstruerade 

enkäter, grundade sig på fördelen att ha möjlighet att styra frågorna helt efter studiens 

syfte. För att hindra misstolkning eller svårtolkning som kan medföras med 

egenkonstruerade frågor [29], utfördes en granskning av enkäten och informationsbrevet 

av tre personer. Tre personer med olika ämneskunnigheter valdes för att kunna erhålla 

återkoppling från olika perspektiv och därmed förbättra kvalitén i enkäten och 

informationsbrevet. Efter återkoppling från de tre personerna redigerades 

informationsbrevet från stavfel och svårtolkade meningar. I enkäten gjordes inga 

ändringar eftersom personerna ansåg att enkäten var förstålig och bra utformad.  

 

I denna studie undersökte ett antal röntgenkliniker tillhörande ett läns- och 

universitetssjukhus. En ännu större nationell överblick skulle fås om studien istället 

undersökt fler sjukhustyper. I denna studie var det viktigast att få en geografiskt spridd 

information från olika delar av landet. Därför ansågs universitets- och länssjukhus som 
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rimliga begränsningar för denna studie. Detta val kan dock vara en påverkande faktor på 

resultatet. Resultatet kunde kanske blivit annorlunda om studien även inkluderat mindre 

sjukhus. Detta eftersom de olika sjukhustyperna skiljer sig åt när det gäller 

patientupptag och personalstyrka. Universitets- och länssjukhus kan tänkas ha andra 

rutiner än de mindre sjukhusen.  

 

För att förhindra osäkerheten i enkätsvaren, begränsades studien till en specifik 

undersökning. Om undersökningen istället hade omfattat samtliga DT undersökningar 

kunde resultatet sett annorlunda ut. Exempelvis kan kontrastmedelsdosen skilja sig 

mellan olika DT undersökningar [5, 3]. Att inte hålla sig till en specifik radiologisk 

undersökning kunde försvåra för röntgenklinikerna att svara och eventuellt leda till 

inkorrekta svar. Författaren av detta arbete valde specifikt DT buk, då detta är en vanlig 

förekommande radiologisk undersökning där jodkontrastmedel används. På den 

verksamhetsförlagda utbildningen uppmärksammade författaren, störst olikheter i 

kontrastmedelsrutiner gällde polikliniska patienter. Ingen markant skillnad av 

kontrastmedelsrutinerna upptäcktes för inneliggande eller akuta patienter. 

 

Tillvägagångssättet att använda en lista för att få fram röntgenklinikerna till denna 

studie kan kritiseras. Listan som utgavs från studieansvariges handledare kunde vara 

begränsande i urvalet av röntgenklinikerna. Listan på de 91 röntgenklinikerna kan ha 

saknat några kliniker. I sådana fall innebär detta att enbart ett urval av läns- och 

universitetssjukhus ingår i studien. Dock hade de utvalda röntgenklinikerna en relativ 

jämn geografisk spridning över Sverige, vilket ansågs som viktigast i denna studie. 

Eftersom inte alla Sveriges röntgenkliniker ingick i denna studie är resultatet därmed 

inte heltäckande utan visar enbart en tendens hur det kan se ut på röntgenklinikerna.

 

De personer som svarade på enkäten kunde ha olika yrkesbefattningar. Detta ansågs inte 

vara av betydelse för studiens resultat eftersom enkätfrågorna inte var individstyrda utan 

gällde röntgenklinikernas övergripande rutiner. Om enkätundersökningen däremot 

skulle upprepas, kunde resultatet ha blivit annorlunda då denna enkätstudie var en 

tvärsnittsstudie som undersökte hur rutinerna såg ut just vid det tillfället då enkäterna 

skickades ut. Rutinerna kan därför också ha ändrats efter att resultatet sammanställts.  
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Svarsfrekvensen i denna studie var relativt låg, vilket sänker reliabiliteten i studien. 

Bortfallet berodde eventuellt på enkätstudiens upplägg att enbart förmedla 

informationen via brevpost till röntgenklinikerna. Några av de 18 röntgenklinikerna 

meddelade via e- post att de inte fått någon enkät, utan enbart ett påminnelsebrev. Detta 

tyder på att alla enkäter inte nådde fram med post till röntgenklinikerna. Bortfallet 

kunde därför kanske ha reducerats genom att kontakta röntgenklinikerna via telefon 

eller en datorenkät istället för enbart via post. Författaren till denna studie valde 

traditionell post, för att tydliggöra budskapet att deltagande var frivilligt. Risken att 

röntgenklinikerna skulle känna ett tvång att deltaga, ansågs av författaren till studien 

öka, om klinikerna istället kontaktades via telefon.  

 

Ännu en tänkbar orsak till den låga svarsfrekvensen kunde vara antalet frågor i enkäten. 

Detta trots att enkäten innehöll betydligt färre frågor än vad Ejlertsson G anser som en 

maximalt godtagbar gräns [29]. Röntgenklinikerna kunde dessutom valt att avböja 

deltagandet i studien på grund av en svårtolkad fråga. Fråga fem i enkäten, gällande 

hydrering, uppfattades vara svårtolkad, då ett flertal av röntgenklinikerna skrev 

förtydligande kommentarer efter sina svar. Hydrering kan ges såväl peroralt som 

intravenöst [14], varför i fråga fem man borde ha begränsat svarsalternativet till något 

av de två administrastionssätten. Då samtliga kliniker trots allt svarade på denna fråga, 

valde författaren att presentera denna i resultatet. 

 

I slutet av studieperioden kontaktades studieansvarige av några röntgenkliniker som bad 

om nya enkätkopior. Deras enkäter hade slarvats bort eller inte nått fram till 

röntgenklinikernas avdelningschef. Då sista svarsdatum hade passerat sedan länge, 

valdes att utesluta dessa röntgenkliniker från denna studie. Eftersom denna studie var en 

tvärsnittstudie var det viktigt att samla in resultatdata under en viss tid för att inte få ett 

missvisande resultat [27, 28]. Röntgenklinikernas rutiner kunde teoretiskt ha justerats 

under den tiden som gått sedan sista svarsdatum.  

6.2 Resultatdiskussion 

Majoriteten av de deltagande röntgenklinikernas rutiner gällande jodkontrastmedel och 

kontroll av njurfunktion motsvarade de nationella rekommendationerna. Några av de 
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nationella rekommendationernas huvudområden gällande jodkontrastmedel och kontroll 

av njurfunktionen, följdes av flertalet röntgenkliniker, medan andra följdes av färre 

röntgenkliniker. Resultat från varje huvudområde kommer att diskuteras nedan. 

6.2.1 Kontroll av kreatinin och cystatin- c 

Resultatet visade att samtliga deltagande röntgenkliniker använde kreatinin för att 

kontrollera njurfunktionen inför en undersökning med jodkontrast. Trots att de 

nationella rekommendationerna anger att kreatinin bör ersättas med cystatin- c på 

patienter med en kraftigt avvikande muskelmassa [3], var det ingen av 

röntgenklinikerna som följde detta råd. Det finns forskning som har påvisat många 

fördelar med att kontrollera cystatin- c istället för kreatinin innan injektioner av 

jodkontrastmedel. Dels utryckte Parvex et al och Wanén et al, i sina artiklar att cystatin- 

c var den mest trovärdiga GFR- markören för att uppskatta måttet av njurfunktionen på 

både barn och äldre personer [30, 31]. Newman et al, klargjorde dessutom i sin artikel 

att cystatin- c var bättre för att i ett tidigare skede upptäcka njurskada [32]. Anledningen 

till att röntgenklinikerna i denna studie inte kontrollerar cystatin- c, kan bero på 

ekonomiska skäl, eftersom analys av cystatin- c är dyrare än kreatinin. Ytterligare en 

anledning till att cystatin- c inte kontrolleras kan bero på att cystatin- c är relativt ny 

som GFR- markör [12, 3], och att röntgenklinikerna ännu inte har infört denna rutin.

 

Nästan samtliga deltagande röntgenkliniker följde de nationella rekommendationerna 

när det gällde kontroll av kreatinin. Dock översteg tre av röntgenklinikerna det 

rekommenderade referensvärdet av patienternas ålder för att behöva kontrollera 

kreatinin. Lika många kontrollerade samtliga patienter oavsett ålder. Detta kan anses 

som positivt i och med att en nedsatt njurfunktion kan upptäckas trots tidigare ovetskap 

om detta. Värdena kan ibland vara missledande och skapa osäkerhet hos 

röntgenpersonalen, exempelvis om en ung muskulös man skulle ha ett förhöjt 

kreatininvärde. Detta kunde då orsakas av mannens muskelmassa, alternativt vara en 

indikation på nedsatt njurfunktion [11]. 

 

Det var enbart en av de elva röntgenklinikerna som följde de nationella 

rekommendationernas råd om att kreatininvärdet bör vara maximalt en vecka gammalt. 

De övriga följde dock den gräns som i de nationella rekommendationerna ansågs vara 
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acceptabel såvida patientens anamnes inte väckte någon misstanke om nedsatt 

njurfunktion. Huruvida denna misstanke om njurfunktion kontrollerades, framkom inte i 

denna studie. 

6. 2. 2 Kontroll av riskgupp  

Resultatet visade en variation av röntgenklinikers följsamhet gällande kontroll av 

riskgrupp för att drabbas av KMN. De riskgrupper som kontrollerades av flest 

röntgenkliniker, var patienter med diabetes mellitus samt patienter som behandlades 

med metformin. De riskgrupper som nästan samtliga röntgenkliniker uteslöt att 

kontrollera, visade sig vara patienter med sepsis samt patienter med behandling av 

nefrotoxiska substanser. Rouse et al, antyder i deras artikel att en extra uppmärksamhet 

bör vidtas vid administration av jodkontrastmedel på patienten som redan har 

njurfunktionsnedsättning. Detta för att denna patientgrupp ansågs tillhöra den högst 

rankade riskgruppen att drabbas av KMN [33]. Resultatet i detta arbete visar 

att två av röntgenklinikerna inte hade någon rutin för att kontrollera patienter med känd 

eller misstänkt njurfunktionsnedsättning. Enligt Rouse et al, bör således dessa 

röntgenkliniker redigera sina rutiner gällande KMN- riskgrupper för att öka 

patientsäkerheten på röntgenkliniken. 

6.2.3 Kontroll av GFR 

Resultatet visade att nästan hälften av röntgenklinikerna inte beräknade GFR på flertalet 

av patientgrupperna som rekommenderas. De patientgrupper som få röntgenkliniker 

beräknade GFR på, var patienter med förhöjt kreatinin, patienter med diabetes samt 

patienter med njurfunktionsnedsättning. De två sistnämnda patientgrupperna visade sig 

dock i den tidigare delen av resultatet, vara bland de vanligaste riskgrupperna som 

kontrollerades av röntgenklinikerna. Detta innebär alltså att många röntgenkliniker 

frågar patienterna om diabetes och njurfunktionsnedsättning, men de låter ändå bli att 

skatta GFR även om patienten skulle tillhöra någon av dessa riskgrupper. Om någon 

annan åtgärd genomförs på dessa riskgrupper, framgår inte i denna studie. Fråga 4A i 

enkäten skulle kunna ha misstolkats och därmed lett till ett felaktigt resultat. 

I studien framkom brister hos röntgenklinikernas följsamhet gällande vilket gränsvärde 

GFR tillåts ha för att, utan konsultation med radiolog, kunna injicera en normaldos av 
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jodkontrastmedel.  De nationella rekommendationerna anger att en radiolog ska värdera 

kontrastmedeldosen när GFR understiger ett värde av 45 mL/min [3]. De flesta av 

röntgenklinikerna följde detta råd, men några av klinikerna hade ett gränsvärde som 

enligt internationell standard graderas som kraftigt reducerad njurfunktion [15]. Detta 

innebär att vissa röntgenkliniker i Sverige ger njursjuka patienter samma dos av 

jodkontrastmedel som patienter med helt fungerande njurar. Därmed utsätter de även 

dessa njursjuka patienter för hög risk att drabbas av KMN [3]. Detta är däremot något 

som inte alla håller med om. Newhouse et al, antyder nämligen i sin artikel att många 

forskare övervärderar risken för KMN. Han menar att det sällan är kontrastmedlet som 

orsakar nefropatin, utan att det istället är andra bakomliggande faktorer [34]. Att ge en 

normaldos av jodkontrastmedel till njursjuka patienter ökar kanske inte risken att 

drabbas av KMN, enligt Newhouse et al.  

6.2.4 Användning av checklista 

Resultatet i denna studie visade att 36 procent av de deltagande röntgenklinikerna inte 

använde sig av någon form av checklista eller frågeformulär innan en injektion av 

jodkontrastmedel. Detta säger dock inget om hur noggrant röntgensjuksköterskorna 

följer sina rutiner. Det kan däremot tyckas vara enklare att inte missa någon viktig 

kontroll om röntgenklinikerna har checklistor att utgå ifrån. En kontrastmedelsgrupp har 

utformat checklistor och liknande hjälpmedel för att förbättra följsamheten av de 

nationella rekommendationernas njurfunktionskontroller inför kontrastmedelsförstärkta 

undersökningar [3]. Då röntgensjuksköterskan redan har mycket att tänka på i sitt arbete 

skulle troligtvis dessa checklistor kunna utnyttjas för att undvika missar i viktiga 

njurfunktionskontroller vid samband med jodkontrastmedelsinjektion.

 

 

 6.2.5 Information om hydrering 

Resultatet i detta arbete visar att nästan alla röntgenkliniker informerar patienterna om 

hydrering inför en DT bukundersökning. Några av dessa röntgenkliniker informerar 

patienterna både via kallelsen och i samband med undersökningen. Dubbel information 

kan möjligtvis förstärka budskapet till patienten om vikten med att vara väl hydrerad. 

Därmed kommer troligtvis fler patienter vara hydrerade och därför minska sin risk för 
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att drabbas av KMN. Hur hydreringen fullföljs hos patienterna, är dock inget som detta 

resultat visar. Schilp et al. har enligt sin artikel funnit brister när det gäller förebyggande 

av dehydrering innan injektion av jodkontrastmedel. Schilp et al, påvisade att 

röntgenpersonalen var noggranna med att kontrollera riskgrupperna för KMN. Däremot 

om det sedan skulle visa sig att patienterna ingick i en riskgrupp för KMN, skedde 

ingen förebyggande åtgärd av detta [4]. Resultatet i denna studie stämmer inte med det 

Shilp et al kommit fram till, eftersom majoriteten av de studiedeltagande 

röntgenklinikerna informerade patienterna om värdet av hydrering. Vidare studier bör 

ändå göras för att undersöka om patienterna verkligen hydreras eller om de enbart får 

informationen om att göra detta. 

6.2.6 Summering av samtliga huvudområden 

Kontroll av kreatinin och information om hydrering, visade sig vara de två 

huvudområdena i de nationella rekommendationerna som röntgenklinikerna följde bäst. 

Kontroll av riskgrupper var det däremot färre röntgenkliniker som genomförde, vilket 

kan anses som oroväckande eftersom patienter som tillhör någon av dessa riskgrupper 

löper en mycket större risk att drabbas av KMN än övriga patientgrupper [14]. Orsaken 

till att ungefär hälften av röntgenklinikerna inte fullföljde kontroll av riskgrupp är svårt 

att veta. En tänkbar orsak skulle kunna vara brist på kunskap om varje riskgrupp. 

Ytterligare en tänkbar orsak till varför så få röntgenkliniker följde samtliga nationella 

rekommendationer gällande riskgrupper, är att röntgenklinikerna, när denna studie 

genomfördes, ännu inte hunnit ändra sina rutiner. De nationella rekommendationerna 

har nämligen så sent som år 2013, uppdaterats gällande kontroll av njurfunktion vid 

injektion av jodkontrastmedel [3].  

En annan tänkbar orsak till att de nationella rekommendationerna inte följdes fullt ut av 

röntgenklinikerna, kan bero på tillförlit remitterande läkare. Röntgenkliniken räknar 

kanske med att undersökningsremissen ska innehålla uppgifter angående patientens 

njurfunktion. Enligt Sterner G et al, har remitterande läkare ett grundansvar att i 

remissen ange uppgifter om patientens njurfunktion och eventuella riskfaktorer [35]. 

Röntgensjuksköterskans ansvar omfattar att kontrollera att dessa uppgifter stämmer 

samt att kunna bedöma patientens allmäntillstånd och vidta eventuella åtgärder vid 

behov [3]. 
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6.2.7 Studiens betydelse och fortsatt forskning 

I denna studie redovisas hur några röntgenkliniker i landet följer de tillgängliga 

nationella rekommendationerna. Resultatet visar att vissa brister föreligger i klinikernas 

rutiner vid kontroll av njurfunktion i samband med DT bukundersökningar. Vidare 

forskning skulle behöva genomföras för att kartlägga om dessa brister även finns på 

andra röntgenkliniker i landet och även omfattar rutiner för andra 

jodkontrastmedelsundersökningar. Observationsstudier skulle dessutom behöva utföras 

för att kartlägga röntgensjuksköterskans noggrannhet att följa klinikens rutiner för 

kontroll av njurfunktion inför injektion av kontrastmedel. 

 

7. SLUTSATS 

Följsamheten av de nationella rekommendationerna gällande jodkontrastmedel och 

kontroll av njurfunktion, varierar mellan de undersökta röntgenklinikerna. De nationella 

rekommendationerna gällande kontroll av kreatinin samt information om hydrering följs 

bra av röntgenklinikerna. Rutiner gällande kontroll av riskgrupper för KMN kan behöva 

förändras för att förbättra patientsäkerheten på flera röntgenkliniker. 
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