
 
 

Abstracts föreläsningar och symposier, Röntgenveckan 2010 
 
 

Abstract	  105	  d	  
 
Vem gör vad på angiolab 
 
Lars "Nisse" Nilsson, Sektionen för Interventionell Radiologi, Röntgenavdelningen, Helsingborgs Lasarett 
 
Under de senaste decennierna har möjligheterna att behandla patienter med endovaskulär teknik ökat enormt. 
Detta har förändrat arbetet på angiografisektioner över hela vårt land. Ingreppen tenderar att bli allt mer 
avancerade och tidskrävande samtidigt som jag upplever att vårt patientklientel blivit äldre och sjukare. I och 
med detta så har kraven på oss som arbetar i denna verksamhet ändrats.   
Jag vill visa hur vi i Helsingborg har tacklat utmaningen.  
Vårt koncept bygger på en bemanning med 3 rtg-ssk vid angiolabbet med var sitt ansvarsområde vilket ger en 
stor flexibilitet.  
 

Abstract	  105	  e	  
 
Så har vi alltid gjort det, så kommer vi aldrig att göra!   
 
Anita Brinck; Angioröntgen, Röntgen 1, Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum (BFC), Skånes 
universitetssjukhus - Lund, 221 85 Lund 
 
Angioverksamheten i Lund har genomgått stora förändringar både med tanke på organisation och på ingrepp.  
Organisatoriskt: På 1970-90-talen samlades all angiografisk verksamhet under radiologin. Radiologerna var 
specialiserade inom exempelvis thorax-/perifer- eller bukangiografi. Röntgensjuksköterskorna och 
undersköterskorna sysslade med de flesta typer av angiografi och många var heltidsanställda på angio. Under 
slutet av 1990-talet och början av 2000-talet genomdrevs av olika anledningar flera organisatoriska förändringar, 
vilket medförde att exempelvis coronarangioverksamheten övergick till hjärt-lungdivisionen och att perifera 
angiografier centraliserades till ett närliggande universitetssjukhus. Alltså övertogs en del av verksamheten av 
kliniska läkare, såsom kardiologer och kärlkirurger. Angioradiologerna mixar idag mer olika typer av 
verksamhet såsom angiografi, granskning och ultraljud. Ett fåtal röntgensjuksköterskor och undersköterskor 
sysslar med angiografi på heltid. I framtiden ligger även möjligheten att göra en del av dessa interventioner i 
hybridmiljö, dvs. att vi då ska bilda arbetsteam med operations- och anestesipersonal som tidigare inte varit 
involverade i interventionerna.  
Typ av ingrepp: I angiografins ungdom var merparten av ingreppen rent diagnostiska. Ett fåtal terapeutiska 
interventioner utfördes, såsom PTC- och nefrostomiinläggningar samt cytostatikabehandling av olika typer av 
tumörer. Allt eftersom CT, ultraljud och MR har utvecklats, har den diagnostiska delen försvunnit från angio, för 
att ersättas av olika typer av behandlingar, såsom exempelvis PTA, stentning, TACE, TAVI och ASD-slutningar.   
De ovan presenterade förändringarna har medfört att det finns ökat behov av fastslagna och skriftliga rutiner vid 
ingreppen. De få dokument som fanns tidigare om bildtagning och kontrastmängder räcker inte längre. Inte 
heller kan vi använda den gamla muntliga traditionen att rapportera över till nästa generation medarbetare, att så 
här har vi alltid gjort . Interventionerna har medfört att det ställs högre krav på kunskap när det gäller metoder, 
material, farmaka, omvårdnad/övervakning och strålhygien. Det krävs också en utökad kommunikation med 
andra personalkategorier, t ex narkos.  
Vi måste internt och tillsammans med klinikerna utarbeta lämpliga riktlinjer för olika typer av ingrepp för att 
trygga patientsäkerheten. Samtidigt måste vi utforma bra rutiner inom verksamheten för att optimera 
arbetsflödet, så att medarbetarna känner trygghet i arbetssituationen trots att de kanske inte är på angio på heltid. 
Organisatoriskt är det således en mycket större utmaning att få angioverksamheten att fungera i dagsläget än det 
var under sent 1900-tal, vi kan inte som medarbetare säga att så här kan vi inte göra för det har vi aldrig gjort 
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tidigare. Möjligheterna till att utveckla yrkesrollen som angiosjuksköterska har troligtvis aldrig varit större än 
idag. 
 
 

Abstract	  106	  a	  
 
Problemlösning vid Datortomografi. Parametrar, dos och bildkvalitet  
 
Christian Werner; Röntgenavdelningen, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge 
 
Datortomografer har blivit alltmer automatiserade och vi kan utföra rutinundersökningar med en god och jämn 
kvalitet utan att behöva ägna tekniken så mycket tankar. Emellanåt ställs vi dock inför diagnostiska problem som 
tvingar oss att överge våra protokoll, vid dessa tillfällen är vi beroende av vår förståelse av datortomografens 
funktionssätt. Syftet med föredraget är att identifiera ett antal problemsituationer och att diskutera teknik och 
tekniska grundprinciper med vilkas hjälp vi kan förstå vår utrustning för att bättre kunna lösa dessa problem. Hur 
skall vi handskas med stora/överviktiga patienter? Vad kan vi göra för att maximera effekten av kontrastmedel? 
Hur skall vi kombinera olika undersökningar på bästa sätt? När är det särskilt viktigt med låga stråldoser och när 
är det av mer underordnad betydelse? 
De som i sitt arbete med datortomografi integrerar teknisk och medicinsk förståelse har förutsättningar att 
åstadkomma undersökningar som bättre gagnar patienten. 
 

Abstract	  107	  
 
Utbildas vi för framtiden? 
 
Ingrid Frisk; vice ordförande Vårdförbundet, Adolf fredriks kyrkogata 11, 103 65 Stockholm 
 
Utveckling som sker inom vården och inom röntgenverksamheten ökar kraven på kunskapsfördjupning inom 
röntgensjuksköterskans yrkesområde. Yrket kräver möjlighet till utveckling under hela yrkeslivet och möjlighet 
till specialisering inom olika områden. Alla som genomgår utbildning till yrket ska ha forskarbehörighet och fler 
röntgensjuksköterskor behöver bedriva egen forskning för att utveckla kunskapsområdet.   
Det som är viktigt nu och i framtiden är att utbildningen har hög kvalité och ger yrkeskunskaper som gör yrket 
attraktivt i hela landet och internationellt. Utbildningarna ska vara på en garanterat likvärdig hög nivå i hela 
landet. För att detta skall vara möjligt behöver våra utbildningar vara reglerade nationellt.  En nationellt reglerad 
utbildning visar på samhällets krav på vissa yrken och krav på vad som skall ingå samt och att nivån är 
kvalitetsmässigt så hög att den kan säkerställa vården. Din kunskapsutveckling som röntgensjuksköterska ska 
avspegla sig i löneutvecklingen. Detta är reglerat i vårt löneavtal med flertalet arbetsgivare.   
På seminariet samtalar vi kring:  
Vårdförbundets utbildningspolitiska idé och hur utbildningen för röntgensjuksköterskan ska utformas för att 
motsvara verksamhetens behov nu och i framtiden. Vilken strategi krävs? Hur kan utbildningen utformas så att 
det stimulerar röntgensjuksköterskan att utveckla sig hela livet? Vilka områden ser du att det finns behov av att 
fördjupa dig inom för att bedriva en säker vård inom bild och funktionsmedicin? Vad behöver vi göra för att 
koppla sambandet mellan kunskapsutveckling och löneutveckling? Vilka karriärvägar kan vi se? 
 

Abstract	  108	  b	  
 
Angiografi med MR 
 
Sven Månsson; Radiofysikavdelningen, Skånes Universitetssjukhus Malmö, 205 02 Malmö 
 
Angiografi med MR är en teknik som har förekommit praktiskt taget sedan de första MR systemen togs i kliniskt 
bruk. De tidigaste teknikerna utnyttjade själva rörelsen hos blodet (inflow-effekter, time-of-flight, etc). Senare 
blev kontrastmedelsförstärkt MR-angiografi förhärskande, och bildkvaliteten förbättrades i takt med att 
hårdvaran (gradienter, RF-förstärkare mm) blev allt kraftfullare. Aktuella problem med biverkningar av 
gadoliniumkontrastmedel har dock ånyo ökat intresset för tekniker som inte kräver kontrastmedel.  
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Principerna för de basala MR-angiogteknikerna (time-of-flight, faskontrast, kontrastmedelsförstärkt angiografi) 
kommer att gås igenom, liksom principerna för postprocessing och kvantifiering av hastighet och flöde. Även 
nyare tekniker som multi-phase MRA, "continous table motion", mm kommer att beröras. 
 

Abstract	  110	  a	  
 
Small differences in attenuation corrected images between men and women in myocardial perfusion 
scintigraphy: a novel normal stress database. 
 
Elin Trägårdh Johansson1, David Jakobsson2, Karl Sjöstrand2 och Lars Edenbrandt1,2; Skånes 
Universitetssjukhus, Malmö1 och Exini Diagnostics, Lund2.  
 
Aim: To develop and compare different normal stress databases for myocardial perfusion scintigraphy (MPS), 
with regard to men, women, attenuation-corrected (AC) images and non-attenuation-corrected (NC) images. The 
hypothesis was that AC images show less differences between men and women compared with NC images.  
Methods: Normal stress perfusion databases were developed for four different groups. A male and a female 
database were developed, as well as an AC and a NC database. Patients who underwent 99mTc MPS at Malmö 
University Hospital in 2008 were considered for inclusion. Patients were included in the study group if they had 
a normal test result (neither fixed nor reversible perfusion defects, normal ejection fraction (≥ 60% for women, ≥ 
55% for men) and normal end diastolic volume (≤ 132 ml for women, ≤ 181 ml for men) based on the final 
report according to clinical routine.  The EXINI heart software package was used for interpretation.  Patients 
with diabetes, coronary artery disease, previous myocardial infarction, previous revascularization, ECG signs of 
myocardial infarction, presence of pre-excitation, paced rhythms and left bundle branch block were excluded. 
After this, 131 men and 213 women were included. Bull s eye plots for these patients were created, and obvious 
non-normal patients were excluded. Finally, 126 men and 206 women were included. The comparison method 
consisted both of a pixel-by-pixel analysis and a segmental analysis (anterior, septal, inferior, lateral, and apical). 
The following four comparisons were performed: AC vs. NC for men, AC vs. NC for women, men vs. women 
for AC and men vs. women for NC.  
Results: When comparing women within the NC and AC databases, the main finding was that the largest 
difference in mean counts was found in the inferior segment (lower in the NC group). The same result was found 
in men. For men and women in the NC group, men showed lower mean counts in the inferior segment. When 
comparing men and women in the AC group, the largest differences were found in the apical and lateral 
segments (Table 1). 
Conclusion: Differences in mean counts when comparing men and women in the AC group were much smaller 
than when comparing the other groups. The results support the hypothesis that it is possible to use gender-
independent AC stress databases.  
  
 Women Men NC AC 
 (NC/AC) (NC/AC) (Women/Men) (Women/Men) 
Apical 1.5 (±3.9) 1.0 (±6.2) 2.1 (±6.6) 2.1 (±2.4) 
Lateral -3.9 (±8.5) -4.1 (±9.6) -1.6 (±4.0) -2.1 (±3.3) 
Inferior -7.4 (±8.4) -14.0 (±7.5) -6.6 (±4.4) -0.6 (±3.5) 
Septal -5.9 (±5.0) -7.6 (±7.5) -0.7 (±6.4) 0.5 (±3.2) 
Anterior 2.4 (±6.0) 0.4 (±7.1) -1.6 (±6.3) -0.2 (±4.0) 
  
Table 1. Differences in mean count values (± 2 standard deviations), from a scale ranging from -100 to 100 (0 
meaning no difference), in different groups for different segments. 
 

Abstract	  110	  b	  
 
Evaluation of 4D MRI Flow Quantification.  
 
Jonatan Eriksson; Linköping University and Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), 
Linköping, Sweden  
Petter Dyverfeldt; Linköping University and Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), 
Linköping, Sweden  
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Jan Engvall; Linköping University and Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping, 
Sweden  
Ann F. Bolger; University of California San Francisco, San Francisco,  
California, United States  
Carl Johan Carlhäll; Linköping University and Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), 
Linköping, Sweden  
Tino Ebbers; Linköping University and Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), 
Linköping, Sweden   
 
Introduction: Multidimensional patterns of intracardiac blood flow remain poorly characterized [1]. We have 
previously presented a novel method for the quantification and visualization of the time-varying, three-
dimensional (time + 3D = 4D) left ventricular (LV) blood flow based on pathlines generated from 4D MRI 
velocity data [2]. This method separates the blood that transits the left ventricle into four components: Direct 
Flow, Retained Inflow, Delayed Ejection Flow and Residual Volume. In addition to addressing novel aspects of 
cardiovascular physiology, this permits an estimation of the total LV in- and outflow. The aim of the present 
study was to validate this 4D LV flow quantification and visualization method. This was achieved by comparing 
the LV outflow obtained by this method to results from clinically applied methods of LV outflow determination: 
2D through-plane velocity MRI and Doppler ultrasound.  
Methods: 4D MRI flow data were acquired in 9 subjects using a clinical 1.5 T scanner (Philips Achieva, Philips 
Healthcare, Best, the Netherlands). Voxel size: 3x3x3 mm3, temporal resolution: 50 ms. The LV was segmented 
(http://segment.heiberg.se) at end diastole. Thereafter, pathlines were emitted from the entire LV volume and 
traced both backward and forward in time to cover a complete cardiac cycle. By multiplying the voxel volume 
with the number of traces entering and leaving the LV, the LV inflow (Pathline Inflow) and outflow (Pathline 
Outflow), respectively, were obtained.   
Doppler ultrasound data were collected in all subjects and LV outflow was calculated (US Doppler). 2D through-
plane MRI velocity data were acquired in a plane positioned in the ascending aorta downstream of the aortic 
valve. The outflow calculations from the 2D MRI velocity data (2D Outflow) was made by placing a region of 
interest in the data and integrating flow over time.  
Results: The Pathline Outflow (67±13ml), was significantly larger than US Doppler (58±10 ml, p=0.006), and 
smaller than 2D Outflow (77±16 ml, p=0.001). There was no significant difference between LV Pathline Inflow 
(68±11 ml) and Pathline Outflow (p=0.7).  
Discussion: The pathline-based volumes appear to fall in between the LV outflow volumes obtained from the 
two other methods; this can be expected considering the nature of those methods. Moreover, Pathline Outflow 
was equal to Pathline Inflow, thus demonstrating excellent internal data consistency. These findings indicate that 
the pathlines analysis method permit characterization of LV flow components with high accuracy. Ongoing 
studies are directed at the utilization of this method for the improved understanding of intracardiac 4D flow 
characteristics in health and disease.  
References:  
[1] Carlhäll CJ and Bolger AF, Circ Heart Fail. 2010;3:326-331 
[2] Eriksson J, et al. J Cardiovasc Magn Reson 2010;12:9 
 

Abstract	  110	  c	  
 
Direkt mätning av myelin i hjärnan med hjälp av kvantitativ MRI.  
 
Marcel Warntjes; Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV), Linköping.   
 
Grå och vit vävnad i hjärnan beter sig olika i Magnet Resonans bilder på grund av deras fysiska egenskaper, 
speciellt den R1 och R2 relaxation och proton täthet PD. En biologisk modell föreslås kunna förklara skillnaden 
med hjälp av en fördelning av en långsam relaxerande cellulär fraktion och en snabb relaxerande myelin fraktion 
per voxel volym. Skillnader i R1, R2 och PD beror på så sätt på hur mycket myelin det finns per voxel. En snabb 
magnet resonans kvantifieringssekvens har tillämpats som kan mäta R1 och R2 relaxation och PD samtidigt 
inom en kliniskt acceptabel tid. En numerisk Bloch simulering är gjord för att relatera myelin delen av modellen 
till den förväntade R1-R2-PD observationen av sekvensen, som resulterar i en direkt mätning av myelin 
mängden i hjärnan. 
Den qMRI sekvens utfördes på en grupp friska försökspersoner och myelin innehållet beräknades för olika delar 
av hjärnan samt som funktion av ålder. Exempel presenteras där metoden tillämpas på patienter med 
neurodegenerativa sjukdomar som har en djupgående effekt på myelin fraktionen, såsom cerebro-vaskulär 
degeneration och multipel skleros. 
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Abstract	  110	  d	  
 
Patienternas upplevelse av CT-colon med luft respektive CO2. 
 
Monica Segelsjö; Monica Segelsjö, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
 
Idag görs många colon som CT-colon. Vi i Uppsala började för ett par år sedan att köra fler CT-colon när vi fick 
ytterligare en CT-apparat Vi hade strax innan även inskaffat en CO2 pump, ProtoCOl 
koldioxidinsufflator(Initios).  
Enligt ProotoCOl informationen ska CO2 ge mindre besvär för patienten och absorberas 150 gånger snabbare än 
luft. Dessutom ska den vara tidsbesparande för personalen  
Nyfiken på hur patienter upplever undersökningen med luft respektive CO2 infann sig. Hur länge har patienterna 
kvarstående besvär/obehag av luften resp. CO2? Är det någon skillnad mellan metoderna?  
Studien inkluderar 100 patienter, 50 st fick luft inpumpad för hand av en sjuksköterska och 50 st fick CO2 via 
ProtCOl.  
Två frågeformulär delades ut till patienterna. Det första bevarades på röntgen hur undersökningen upplevdes. 
Samtidigt gjorde den sjuksköterska som utfört undersökningen en bedömning hur hon upfattat patientens 
upplevelse iform av besvär/obehag vid uppblåsningen av tarmen. Det andra frågeformulär besvarades hemma 
hur mycket besvär/obehag som upplevdes av luft resp. CO2 dygnet efter undersökningen.  
Studien utfördes av två sjuksköterskor. Vi tittade också hur lång tid själva undersökningen tog för luft resp. CO2.   
 

Abstract	  110	  e	  
 
Tidiga kontrastmedelsreaktioner - vad inträffar inom 60 minuter?  
 
Monica Segelsjö; Monica Segelsjö, BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
 
Tidiga kontrastmedelsreaktioner inträffar enligt definition inom 1 timme efter administrationen. I FASS finns 
text att patienten ska hållas under uppsikt i 30-60 minuter efter intravaskulär användning. Hur vanligt är det med 
reaktioner inom 60 minuter?   
Från ett material på 6500 patienter där syftet är att ta reda på om det finns någon skillnad på sena reaktioner 
bland dom 6 olika kontrastmedel som finns på marknaden har vi plockat ut reaktioner som inträffat inom 60 
minuter.  
Patienter som fick intravenöst kontrastmedel vid CT-undersökning tillfrågades om dom ville svara på en enkät. 
Den besvarades hemma om några obehag/reaktioner inträffat inom 24 timmar efter administrationen av 
kontrastmedlet. Om något inträffat fylldes även start och varaktighet av obehag/reaktion i.  
På röntgenavdelningen fyllde sjuksköterskan i om något inträffat i samband med injektionen av 
kontrasten(patienten observerades i ca 5-10 min efter injektionen beroende på undersökningstyp).  
Under föredraget presnteras vad som sker inom 30 resp. 60 minuter efter iv kontrastinjektion. 
 

Abstract	  111	  a	  
 
Varför är parallell transmission så intressant? 
 
Sven Månsson; Radiofysikavdelningen, Skånes Universitetssjukhus Malmö, 205 02 Malmö 
 
Utvecklingen inom MRI är fortfarande stark, både på hårdvaru- och mjukvarusidan. På senare år har vi vant oss 
vid "parallell imaging", en teknik som alla tillverkare nu erbjuder som standard. Med parallell imaging kan 
scantiden reduceras en faktor 2-3, eller ännu mer i vissa fall.  
Sagda teknik utnyttjar mottagning av MR-signalen genom flera parallella mottagarkanaler (parallel receive). Den 
allra senaste tiden har motsvarande teknik börjat användas även på sändarsidan (parallel transmit, eller parallell 
transmission). Tekniken är fortfarande på utvecklingsstadiet, men är på väg ut i den kliniska rutinen.  
Med parallell transmission, dvs. sändning av RF-excitationen genom parallella RF-förstärkare och 
transmissionsspolar, kan homogeniteten i det utsända RF-fältet (B1-fältet) avsevärt förbättras, vilket inte minst 
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vid 3T eller ännu högre fältstyrkor är avgörande för homogen RF-excitation och god bildkvalitet. Lokal SAR-
belastning kan reduceras, och i speciella typer av RF-excitationer kan göras snabbare och mer effektivt.  
De basala principerna för parallell transmission kommer att beröras översiktligt, illustrerat med bildexempel. 
 

Abstract	  111	  b	  
 
Vad har företagen på gång vad gäller parallel RF transmisson? Philips 
 
Clas Aspelin; Philips Healthcare, Aminogatan 34, 431 53 Mölndal 
 
Den stora användningen av 3T MR ökar vikten av att lösa utmaningarna med di-elektriska effekter och hög 
SAR. 
Ett MultiTransmit-system med multipla sändarkedjor ger möjlighet att optimera sändarfältet, så kallad RF-
shimmning. Genom att använda patientspecifik RF-shimmning optimeras RF-fälter individuellt för varje patient. 
Resultatet av detta är en markant förbättring av bildkvaliteten samt en avsevärd reduktion av lokal SAR. 
Framtida utveckling inom MultiTransmit kan ge tillgång till nya metoder inom MR. 
MultiTransmit löser problemen med di-elektriska effekter och SAR på kliniskt tillgängliga Philips-system idag, 
vilket innebär förbättrad bildkvalitet samt kortare scantider. 
 

Abstract	  111	  c	  
 
Multi-phase transmission for B1+ shimming at 3T 
 
Jari, Erkkilä; Toshiba Medical Systems BV/ Mediel AB; c/o Tosfin OY Rajatorpantie 41 C 01640 Vantaa 
Finland och Faiza, Admiraa-Behloul, Toshiba Medical Systems Europe BV;  Zilverstraat 1 2718 RP Zoetermeer 
The Netherlands 
 
In the late 80 s, there has been a lot of expectation towards clinical 3T whole body scanners and in order to 
respond quickly to the clinical demand,  the technology around the first 3T magnets  was copied from 1.5T and 
sequences were tuned for higher field strength.  However, the main persisting concerns has been the non-
homogeneity of the RF-excitation field (B1 ) and specific absorption rate (SAR) issues. Both issues are the 
consequences of the properties of higher operating frequency and wave propagation in the human body. For 
example the wave length at 3T in the tissue is about 26 cm. These changed circumstances sensitize RF-excitation 
field to non optimal excitation and detected as a standing wave and dielectric effects. Especially sensitive 
anatomies are chest, abdomen, pelvis and breasts. These problems arise when standard first generation 1.5T RF-
excitation technique was used with birdcage whole body transmit coils; just like on standard 1,5T MR-systems, 
RF-excitation is generated using a single amplifier which feeds two ports a signal with the same amplitude and a 
90 degree phase shift.  In the second generation solution RF shimming is done by varying the phase shift 
between the 2 ports.  In the third generation, a second RF amplifier is used in order to feed the 2 ports 
independently and RF shimming was carried out by varying both the amplitude and the phase of the ports 
independently.  
Our solution uses a 16 elements birdcage coil, four feeding ports located in different quadrants.  Two RF 
amplifiers are used to feed 2 ports each that are located in opposite quadrants.  The amplitude and phase of each 
feeding ports are controlled independently.  
More technical details will be given in the presentation and we show example images from the critical objects 
and discuss about the benefits of solution to the users. 
 

Abstract	  111	  d	  
 
Parallel RF transmission på GE system  
 
Stefan Petersson; GE Healthcare, FE 314, Solna Strandväg 98, 171 75 Stockholm.  
 
Inledning: Utveckling av teknologi för parallell RF transmission bedrivs både vid GE’s globala 
forskningslaboratorium i München, Tyskland och i samarbete med olika användare. I USA har testning och 
utvecklings arbete på 3T plattformen bedrivits inom ramen för samarbetesprojekt mellan GE Milwaukee och 
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Stanford Radiology. Den första installationen av parallell RF transmission på en användareinstallation i Europa 
kommer att ske på ett 7T system i Piza, Italien. 
Problem vid högfälts-MR: Våglängden för den exciterande RF pulsen, B1, är omvänt proportionell mot styrkan 
av det externa magnetfältet, B0. Detta leder till att risken för inverkan av sk. dielektriska effekter ökar med 
fältstyrkan. Effekterna är störst när stora Field-Of-View används vid hög fältstyrka. Eftersom parallell RF 
transmission ger möjlighet till ”shimning” av B1-fältet har denna teknologi förslagits som en lösning för shading 
artefakter (varierande flipvinkel). Användandet av flera RF-kanaler öppnar också möjlighet till minskad SAR 
samt implementering av spatiellt selektiv RF-excitation. 
Forskning: För att skapa ett arbetsflöde som möjliggör ett effektivt införande av parallell RF transmission för 
klinisk användning har GE prioriterat följande forskningsområden: 
B1 shimning - Utvecklande av metoder och mjukvara som ger snabb kalibrering. Den totala tiden för 
shimningsprocessen ska inte orimligt förlänga den ”normala” kalibrering som görs före en MR-undersökning. 
Ett exempel på denna forskning är implementering av B1-mapping genom användande av Bloch-Siegert-shift1. 
RF Puls design – Framtagande av metoder för spatiellt lokal RF-excitation. Dessa metoder och procedurer 
innehåller möjlighet för individuellt patientanpassade excitationsmönster2. 
SAR-minimering – Strävar till framtagande av RF excitationsspolar och vågformer för att minimera SAR3. 
GE är nära klinisk introduktion av parallell RF-transsion och för ovan nämnda forskningsområden gäller att GE 
för närvarande testar system med olika antal RF-sändare, spolelement och att testerna sker vid olika fältstyrkor. 
Referenser: 
1 - Sacolick, Wiesinger, Hancu, Vogel, MRM 63, 2010. 
2 - Grissom, Xu, Kerr, Fessler, Noll, IEEE Trans Med Im 28, 2009. 
3 - Wang, Yeo, Collins, Jin, Robb, Proc ISMRM 2010, abstract 3776. 
 

Abstract	  112	  
 
Lär dig hantera din stress 
 
Pia Wagesjö; Röntgen Thorax, SU/Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg 
 
"Sluta Gasa, Bromsa!"  
Stress är en kombination av olika faktorer som påverkar kroppen negativt. Oro, ångest, irritation, 
sömnsvårigheter och hjärtklappning är vanliga symtom.  
Det är viktigt att kunna lära sig att hantera sin stress i vardagen. Idag skall allting gå så fort.  
Med enkla hjälpmedel kan man hitta balansen, både i arbetslivet och det privata.  
MATERIAL OCH METODER:  
Föreläsning om stress & utbrändhet.  
Avslappning, Andningsövningar, Meditation.  
Kurs i stresshantering.  
RESULTAT:  
Kunna lyssna på sin kropp och känna igen signalerna.  
Jag vet själv hur det känns att vara stressad. När jag hösten 2008 drabbades av bröstcancer. Hur jag kunde 
använda mig av olika metoder som andningsövningar, avslappning och meditation. 
 

Abstract	  113	  
 
Modern computed tomography in acute care 
 
Christoph R Becker, MD 
 
”Time is brain” in ischaemic stroke; early reperfusion has been shown to lead to improved clinical outcomes, yet 
the majority of patients with acute stroke do not attend in time for thrombolysis as it is currently licensed. 
Integrated stroke imaging, including demonstration of potentially salvageable tissue with CT perfusion, is 
increasingly likely to play a central role in future management strategies and widening of the potential 
therapeutic window.  
Low-risk patients presenting with chest pain are increasingly managed in chest pain units in which accelerated 
diagnostic protocols are performed, comprising serial electrocardiograms and cardiac injury markers to exclude 
acute coronary syndrome. Computed tomography coronary angiography has shown promise in this setting. A 
negative accelerated diagnostic protocol evaluation allows discharge, whereas patients with positive findings are 
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admitted. This approach has been found to be safe, accurate, and cost-effective in low-risk patients presenting 
with chest pain. 
Whole-body multislice computed tomography (MSCT) (MSCT trauma protocol) as the initial diagnostic tool 
reduces the interval to start emergency surgery (tOR) if compared to conventional radiography, combined with 
abdominal ultrasound and organ-focused CT (conventional trauma protocol).  A whole-body MSCT-based 
diagnostic approach to multiple trauma shortens the time interval to start emergency surgery in patients with 
multiple injuries.  
This review highlights the basic imaging findings of acute stroke and discusses the role of advanced CT as well 
as options for vascular and trauma imaging. 
 

Abstract	  201	  b	  
 
eMarket - handelsplats för radiologi. Gränslös kommunikation och samverkan. 
 
Professor Hanna Pohjonen; Rosaldo Oy, Helsinki, Finland 
 
Sharing of patient data between healthcare organizations and IT systems is changing dramatically: from point-to-
point  to  many-to-many . There is a need to share patient information across workspaces and communities and 
to access medical experts across borders as well. National patient data exchange platforms are being built all 
over Europe to support data sharing across organizations in a trusted and secure way. There is also a so called 
epSOS project to connect national platforms to each other in order to view patient data across national 
boundaries.  
There are solutions in the market to build a global shared worklist across different PACS and RIS not only for 
viewing and sharing of data but for true shared workflow. This enables efficient utilisation of workforce even 
across countries for remote reporting, second opinions and clinical conferencing. In a regional or national 
procurement it is economically sound to leverage the existing investments as far as possible without replacing 
legacy systems.   
With the global worklist it is possible to avoid manual management of who reads, what and where. The study is 
locked from the global worklist when under reading and unlocked and updated after reading is complete. 
Radiologists serving multiple healthcare facilities can accomplish virtual reading and reporting across large 
geographies. This is an excellent way to balance workload locally or regionally between sites with different 
RIS/PACS. It is also possible to set up dynamic sharing rules; the shared workflow service takes care of pre-
fetching of relevant priors according to the sharing rules as well.   
There are also so called eMarketplaces under development in EU and North-America, where end-customers and 
teleradiology providers from different countries can interact through a central connection platform. With such an 
integrated platform, the whole market opens up with one integration only and the stakeholders can compare 
prices, availabilities, response times, quality, sub-specialities etc. The eMarketplace has a brokering function and 
gets paid according to transactions through the eMarketplace. It is a controlled way to practise teleradiology with 
transparent quality assurance, centralised certification databases and uniform data privacy and security policies.   
The biggest challenges when images are crossing borders deal with interoperability and legal clarity. The 
technical interoperability will be solved to a certain extent through XDS(-I) and certification procedures, but 
there is a lot to do with the semantic and legal issues still. The national legislations differ and there is a variety of 
languages in EU. The new EU directive on cross-border healthcare (under review) suggests that when healthcare 
is provided in a member state other than the patient is an insured person in, such healthcare is provided in 
accordance with the legislation of the member state of treatment. The standards and guidelines on quality are 
also define 
 

Abstract	  202	  a	  
 
Visualisering av patientstråldoser Dosestat.  
 
Malin Eriksson och Emanuel Hillberg; Bild- och funktionsmedicinskt centrum / Röntgen / Sjukhusfysik-MIT; 
Sjukhusfysik / MIT Ing. 85, Akademiska sjukhuset, 75185 Uppsala 
 
Bakgrund: Övergången från analoga till digitala diagnostiska system har medfört möjligheten att samla in stor 
mängd dosdata för varje undersökning. Information finns men Akdemiska sjukhuset har saknat ett 
användarvänligt verktyg för att enkelt och direkt kunna överblicka patientdoser.   
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Syfte: Att skapa ett enkelt verktyg som i realtid visar patientstråldoser för olika undersökningstyper. Alla 
exponeringar ska registreras för korrekt patientdos och mjukvaran ska visa vilka variationer som finns 
undersökningar och lab emellan. Syftet är att förenkla och utveckla det dosövervakande arbetet radikalt och 
förkorta tidsåtgång för rapportunderlag.  
Material och metod: Medicinsk Informatik och Teknik (MIT) har, med synpunkter från sjukhusfysik, utvecklat 
en programvara för hantering av dosdata -Dosestat. Dosestat installerades på en server och kommunicerar med 
samtliga modaliteter (CT, DR, XA, MG) som stödjer MPPS - radiation dose. (Klarar även SR - radiation dose)  
Aktuella lab konfigurerades till att skicka undersökningsinformation via MPPS till vår server.  
Dosestat indexerar data som lämnas från modalitet i en databas. Informationen är sedan tillgänglig för ett 
webbaserat användargränssnitt där enkla val ger användaren en grafisk rapport av det som efterfrågas.  
Resultat/Diskussion: Projektet resulterade i en användarvänlig mjukvara, Dosestat, med flera egenskaper som 
underlättar övervakningen av patientdoser. Dosestat är webbaserat och kan användas på alla datorer inom 
sjukhusets intranät med uppkoppling mot webben. Externt kan Dosestat användas via Virtual Private Network 
(VPN).  
Information, så som patientuppgifter, antal exponeringar/scan, dosparametrar och totaldos, görs tillgänglig direkt 
då undersökningen avslutats och avvikelser i patientstråldos kan upptäckas omedelbart. Dosestat visar doser 
(DAP/DLP/CTDIvol/AGD) grafiskt och ger en bild av statistiska samband för såväl enskilda patienter som för 
specifika undersökningar. Vald dosdata kan sedan sparas och exporteras till olika filformat så som pdf, jpg, xls 
etc. 
 

Abstract	  202	  b	  
 
Fältstorlekar Nu och Då.  
 
Malin Eriksson och Mari Hänni; Röntgenavdelningen vid Bild och Funktionsmedicinskt Centrum, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala  
 
Bakgrund: Enligt SSI rapport 2008:02 och SSM Rapport 2010:14 har standarddoserna för konventionella 
röntgenundersökningar minskat med ca 30% vid införandet av direktdigitala system. Efter införandet av system 
med direktdigitala bildmottagare och dosoptimering har Akademiska sjukhuset inte reducerat alla standarddoser 
med 30%. Standarddosen påverkas av både absorberad dos och fältstorlek. De direktdigitala labben kan skapa till 
synes optimalt inbländade bilder genom att beskäras elektroniskt. Granskarna har då ingen möjlighet att se det 
reella bildfältet.  
Syfte: Studiens syfte är att jämföra fältstorlekar som tillämpas vid användandet av digitala och analoga 
bilddetektorer.  
Material och Metoder: Tre undersökningar valdes, Höft frontal, Bäcken frontal och Ländrygg (projektionerna 
frontal, sida, L5-frontal och L5-sida). Tre olika grupper av data samlades in. Grupp1, konventionella 
röntgenbilder från direktdigitala system (Siemens, Mediel, Philips, G-E), information gavs om att insamling och 
mätning av bildfält skulle ske under en viss tidsperiod. Grupp2 (enbart Siemens), som Grupp1 men utan given 
information. Grupp3, analoga röntgenfilmer.  
Grupp1 samlades in direkt från PACSet, Grupp2 skickades på nytt till PACSet utan elektronisk beskäring och 
Grupp3 samlades in från analoga bildarkivet. De digitala bildfälten mättes av tre observatörer i Carestream 
PACS med programmets mätverktyg. De analoga bilderna mättes på ljusskåp med linjal. Förstoringsfaktorn 
antogs vara samma för samtliga bilder. Statistisk signifikans beräknades enligt Mann Whitney med XLSTAT, 
Microsoft Excel, på en 5% signifikansnivå, dvs. en signifikant skillnad ansågs finnas vid resultat (p<0,05).  
Resultat: Signifikant större bildfält användes i Grupp2 jämfört med Grupp3 för samtliga projektioner utom L5-
frontal. Signifikant större bildfält uppmättes i Grupp1 jämfört med Grupp3 för alla projektion utom L5-frontal 
och L5-sida.   
Fältstorlekarna i Grupp1 var signifikant mindre än fältstorlekarna i Grupp2 för undersökningarna; Höft frontal, 
L5-sida och Ländrygg sida.  
De analoga filmerna hade signifikant mindre fältstorlekar än de digitala bilderna för samtliga undersökningar 
utom L5-frontal och L5-sida.  
Diskussion: Vi har visat att arean av bildfälten har ökat för flera undersökningar vid användandet av 
direktdigitala bildmottagare. Ökad bildfältsstorlek ger ökad patientdos och bidrar till att standarddosen ej 
reduceras så mycket som möjligt. Studien visar också att information om aktiv mätning av använda bildfält kan 
ha viss inverkan.  
Vi avser att ta reda på om fältstorlekarna påverkas om röntgenutrustningen programmeras så att anpassade 
bildfält för specifika undersökningar ställs in automatiskt. Vi avser också att samla in bildmaterial från andra 
sjukhus för att undersöka om detta är ett nationellt eller ett Uppsala-bekymmer. 
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Abstract	  202	  c	  
 
Utvärdering av colons renhet med tre olika tarmförberedelser vid CT-colografi. 
 
Daisy Bengtsson-Lee, Ingvar Adnerhill och Olle Ekberg; Diagnostiskt Centrum för Bild- och Funktionsmedicin, 
Skånes Universitetssjukhus Malmö 
 
En utvärdering av den rengörande effekten vid tre skilda tarmrengöringsprocesser gjordes i syftet att optimera 
det diagnostiska värdet vid granskning av CT-colografiska undersökningar. 
60 patienter granskades retrospektivt, som bestod av tre grupper innehållandes 20 patienter sorterade efter 
tarmförberedelsen de fått. De tre olika tarmförberedelserna som använts var (Phosphoral®), polyetylenglykol, 
PEG, (Laxabon®) samt polyetylenglykol i kombination med askorbinsyra (Movprep®). CT colografibilderna 
bedömdes med avseende på förekomst av vätska och fekalier med en modifierad poängskala, 0-4, där lägst 
poäng gav högst renhet.  
Sammanställningen av poängen visade ett lägre medelvärde, 1.4p, och en lägre median, 1p, för de patienter som 
gjort tarmförberedelser med PEG+askorbinsyra. Medelvärden för tarmförberedelser med phosfosoda var 1.6p, 
och för PEG 1.75p, medianvärden var 2p respektive 1.5p.  
Sammanfattnigsvis kan man se att CTC-undersökningar i patientmaterialet gjorda med 
PEG+askorbinsyraförberedelse bedöms ge ett renare resultat, men störst antal vätskefyllda tarmar. Minst antal 
vätskefyllda och tömda tarmar har phosphosodametoden gett, dock flest antal undersökningar med 2p eller 
högre. PEG-metoden gav ingen undersökning med helt tömd tarm (0p), dock en undersökning med högst poäng 
(4p). 
 

Abstract	  202	  d	  
 
Initiala erfarenheter av perfusionsmätning i hjärtmuskel med CT. 
 
Marcus Gjerde; Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Petter Quick; CMIV, 
Universitetssjukhuset i Linköping. Jakob DeGeer; Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Eva 
Olsson; Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping. Anders Persson; CMIV, Universitetssjukhuset 
i Linköping och Jan Engvall; Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 
 
Bakgrund: Standardmetod för kvalitativ bedömning av hjärtperfusion är idag myokardscintigrafi. PET kan 
kvantifiera myokardgenomblödningen men har låg tillgänglighet. Blodflöde i epikardiella kranskärl kan 
bedömas med ekoDoppler í vila och under adenosin-stress. CT hjärta är en lovande metod för 
kranskärlsundersökning, men kan också anpassas för perfusionsbedömning. Fördelen är att myokardiellt 
blodflöde kan kvantifieras och beräknas under adenosinstress, men nackdelen är att patienten strålbelastas. Med 
utveckling av nya algoritmer kan dock stråldosen komma att begränsas och CT kan bli ett intressant alternativ 
också för perfusionsbedömning.  
Vi har haft tillgång till programvara för perfusionsbedömning vid undersökning med Siemens Dimension 
FLASH och vill rapportera erfarenheter av de första patienterna som utfört samtidig myokardscintigrafi.  
Metod: Patienten skall ha puls <80/min, skall kunna hålla andan länge (22s), tåla 140ml 370mg I contrast och ha 
en kroppsvikt <85kg.  
Undersökningen sker i följande steg:   
1. Topogram   
2. Testbolus   
3. Kranskärlsundersökning i Sequence mode   
4. Adenosin 140ug/kg/min i 5min, där isotop ges efter 3 min, efterföljt av perfusionsserien med jod-kontrast. 
Varannan sekund under drygt 20 sekunder scannas en 7 cm lång volym över vänster kammare.  
Utvärdering: jod-innehållet i volymen används för beräkning av blodflöde/mg vävnad/min, färgkodas och 
överlagras på vävnadsbilden. Färgkodade bilder kan tas ut i kortaxelsnitt och absolutvärden beräknas per 
segment och jämföras med semikvantitativ bestämning från myokardscintbilderna.  
Resultat: Bild från CT och SPECT bifogas 
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Abstract	  202	  e	  
 
DT hjärna p.g.a. huvudvärk, rätt indikationer?  
 
Thomas Bäckebo; Med stud, Uppsala Universitet. Hampus Eklöf; BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, 
Uppsala. 
 
Syfte: Att undersöka till vilken grad gällande riktlinjer för utredning av icketraumatisk huvudvärk har följts på 
akutmottagningarna Akademiska sjukhuset innan patienter remitteras för DT hjärna. Finns ett överutnyttjande av 
DT hjärna som i sin tur innebär ökade risker för strålningsrelaterad cancer?  
Material och metod: Studien inkluderar 114 patienter som sökt akuten/ barnakuten vid UAS för icketraumatisk 
huvudvärk under perioden oktober-november 2006 och utretts med DT-hjärna. Medelåldern 49 år, 64% kvinnor.  
Resultat: Patienter som uppnått 50 år och upplever en ny typ av huvudvärk ska genomgå akut DT hjärna. Av 
patienterna över 50 år uppfyllde 28 stycken utöver åldern ytterligare minst en av de andra giltiga indikationerna. 
Ny huvudvärk med plötslig debut utgör en nästan lika stor del av materialet.   
Huvudvärk med ny fokal deficit är en av de tydligare indikationerna för DT hjärna och är tredje vanligaste 
indikationen i detta material. DT hjärna utan giltig indikation enligt gällande riktlinjer har förekommit i 15 fall 
(13 %).  
Diskussion: SSM angav i sin studie [1] att antalet dåligt underbyggda remisser till DT hjärna totalt i Sverige 
uppgick till 17 %. I ljuset av detta framstår andelen patienter med felaktig indikation i denna studie (13 %) som 
låg. Dock gäller SSM:s siffra alla utförda DT hjärna även för yrsel och krampanfall.  
Konklusion: Läkarna på akutmottagningarna Akademiska sjukhuset Uppsala är bättre än Svenska genomsnittet 
avseende val av patienter att remittera för akut DT hjärna.  
Referens: [1] Anja Almen, Wolfram Leitz, Sven Richter. National Survey on Justification of CT-examinations 
in Sweden. SSM Rapport 2009:03.   
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2009/SSM-Rapport-2009-
03.pdf 
 

Abstract	  202	  f	  
Tunntarmspassage med datortomografi, bättre diagnos och lägre stråldos!  
 
Hampus Eklöf och Tomas Hansen; Akademiska sjukhuset, Uppsala. 
 
Nytt lågdosprotokoll visar lovande resultat 
 

Abstract	  202	  g	  
 
Process akutradiologi Akademiska sjukhuset, en beskrivning av vårt försök att förbättra en tung 
verksamhet.. 
 
Hampus Eklöf och Thomas Eriksson; BFC/Röntgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala. 
 
Erfarenheter av att starta en ny akutradiologisk verksamhet, hur vi arbetat i Uppsala. Flera viktiga punkter 
presenteras 
 

Abstract	  202	  h	  
 
Multimodal bildframställning av carotisplaque- 3D-ultraljud samt dubbel energi datortomografi (DECT)- 
initiala erfarenheter från Linköping. 
 
H. Zachrisson1,2, H. Gustafsson2, C. Svensson1, I. Goncalves3, M. Engström2, C Lassvik och A. Persson2; 
Fysiologiska Kliniken1, Center of Medical Image Science and Visualization (CMIV)2, Linköping 
Universitetssjukhus, Linköping Universitet; Kardiologiska Kliniken, Skånes universitetssjukhus3 
 
Bakgrund: Duplex ultraljud har så gott som helt ersatt angiografi i den preoperativa utredningen av 
carotisplaque inför kirurgi (carotis trombendarterectomi).  
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2D-scanning utförs rutinmässigt men möjlighet med 3D framställning är under utveckling. Med ultraljud kan 
plaquets vulnerabilitet (embolirisk) värderas beroende på varierande ekogenicitet där lågekogena plaque med 
bruten kapsel innebär hög embolirisk. 
Dock kan det vara svårt att ultraljudsmässigt särskilja vävnadskomponenter med liknande ekogenicitet såsom 
lipid och tromb. 
Vi har i en tidigare studie visat att CT utförd med flera energinivåer, dual energy CT (DECT) innebär ökade 
möjlighet för vävnadskaraktäristik4. 
I denna studie rapporteras en pilotstudie med carotisplaque undersökta med ultraljud samt DECT i jämförelse 
med histologi. 
Metod: Carotis plaque undersöktes inför carotiskirurgi med ultraljud (2D samt 3D bildtagning), 18 MHz probe, 
Acuson 2000, Siemens. Ultraljud utfördes in vivo preoperativt samt ex vivo av plaquet. Motsvarande DECT 
utfördes ex vivo. 
(SOMATOM Definition Flash Dual Source CT, Siemens AG, Medical Solutions, Forchheim, Tyskland) med 
140 och 80kV. 
Histologisk analys utfördes för differentiering av fett, tromb, collagen, glatt muskel, kalk samt makrofagtypning. 
Resultat: Vulnerabla plaque kunde identifieras med både ultraljud samt CT utförd med flera energinivåer där 
DECT innbär möjlighet till ökad vävnadsdifferentiering av mjuka vävnadskomponenter jämfört sedvanlig CT 
med en energinivå. 
Sammanfattning: 3D-ultraljud samt DECT är nya lovande metoder under utveckling innebärande utökade 
möjligheter att identifiera det vulnerabla plaquet. 
Vidare studier behövs för att etablera metodernas roll i den kliniska utredningen vid carotiskirurgi. 
4 Zachrisson H, Engström E, Engvall J, Wigström L, Smedby Ö, Persson A. Soft tissue discrimination ex vivo by 
dual energy computed tomography. Eur Radiol 2010 Mars 8 (Epub ahead of print) 
 

Abstract	  205	  a	  
 
Ultraljud buk på nyfödda barn med frågeställning: Nekrotiserande Enterocolit (NEC)  
 
Srecko Rijetkovic; Medicinsk Röntgen AB 
 
I en studie omfattande 10 nyfödda barn (9 prematura och 1 fullgånget) med klinisk misstanke på nekrotiserande 
enterocolit (NEC), vårdade på Neonatalavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna under perioden maj 
- december 2008 undersöktes patienterna med röntgen buköversikt (enligt gällande praxis) och med ultraljud, 
utfört av sonograf och eftergranskat av barnradiolog (överläkare). Metodernas resultat jämfördes. Medan 
resultaten på röntgen bedömdes såsom misstänkta eller osäkra, kunde ultraljud med större säkerhet påvisa inte 
enbart intramural gas utan även gas i vena portae. Dessutom erhölls ytterligare information avseende 
tarmväggens tjocklek och perfusion, vilket möjliggjorde mer exakt klassificering av NEC-grad och erbjöd 
därmed möjlighet till mer individanpassad behandling. Trots litet patientmaterial uppfattades resultaten som 
lovande och i enlighet med tidigare internationella publikationer. Detta motiverar dels ytterligare studier på 
större material, dels större etablering av ultraljudsmetoden i klinisk praxis vid denna frågeställning. 
 

Abstract	  205	  b	  
 
Bukaortascreening - in och ut på fem minuter. De screenade och personalens upplevelser  
 
Ina Berndtsson och Birgitta Gedda; Högskolan Väst, Trollhättan och FoUU-enheten Fyrbodal, Vänersborg 
 
Screeningundersökningars syfte är att ställa diagnos i ett tidigt skede, redan innan sjukdomen har börjat ge 
symtom. Västra Götalandregionen har startat screening för bukaorta aneurysm, ca 10 000 65-åriga män 
undersöktes förra året.  
Syftet med vår studie var att beskriva etiska aspekter av bukaortascreening av 65- åriga män.  
Metod: Ett urval av männen telefonintervjuades, 72 män av de som hade genomgått undersökning och 77 män 
av de som uteblev. Det genomfördes också fokusgruppsintervjuer med personalen (ST-läkare, sjuksköterskor 
och biomedicinska analytiker) som undersökte på de 6 enheterna. Frågor ställdes om undersökningen, till de 
undersökta och personalen och om varför man avstod till dem som uteblev från undersökning.   
Resultat: De kallade och personalen var i allmänhet positiva till att sjukvården gjorde screeningundersökning. 
Kallelse och informationsbrev upplevdes av de flesta som bra. Avståndet till screeningorten påverkade inte 
deltagandet negativt trots kommentarer om lång resväg förekom. Undersökningen medförde inga obehag och 
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gick snabbt (5 min). Undersökningens korta tid kunde vara besvärligt för den som behövde mer omfattande 
information eller omhändertagande. Informationen om undersökningen var bra men besked om hur vanligt 
tillståndet var och normalgränserna saknades av de undersökta. Av dem som avstod från undersökning angavs 
orsaker som sjukdom, handikapp eller att det var svårt alternativt omöjligt att undersökas. Andra orsaker var 
inställningen det drabbar inte mig eller negativa attityder till massundersökningar. Dålig erfarenhet av sjukvård 
eller läkarskräck förekom och svårighet att ta sig till undersökningen. Screeningpersonalen upplevde att de flesta 
patienterna var positiva och nöjda med informationen i kallelsen, förutom att männen trodde att hela 
bukaortaavsnittet skulle undersökas. Personalen fick påpekanden från män att egenavgiften (100 kr) utgjorde ett 
problem för dem som inte hade internet då en betalningsavgift tillkommer. Ofta räckte undersökningstiden till 
men ibland, om undersökningen var mer komplicerad eller om någon hade svårt att röra sig eller behövde prata, 
upplevdes tiden för kort. Principen var att beskedet skulle ges om att bukaorta var  normal eller  förstorad , men 
svaret skilde mellan de olika enheterna. Några fick reda på måttet när det var normalt men inte om det var 
förstorat. Personalen upplevde osäkerhet då de inte hade fått klara besked på hur informationen skulle ges vid 
utvidgad aorta. Det fanns även oklarheter om hur och när patienten skulle bli omhändertagen.   
Konklusion: Bukaorta screening av 65- åriga män upplevs som positivt. Undersökningstiden var i allmänhet 
tillräcklig om inte speciella behov förekom. Informationen om resultatet var bra men skilde från 
undersökningsenheterna. Personalen upplevde osäkerhet i att ge information då aorta inte var normal. Orsak att 
avstå screening var sjukdom, negativa attityder eller sjukhus skräck. 
 

Abstract	  207	  
 
CT physics: what you should know when buying a CT scanner… but may be afraid to ask 
 
Dr Elly Castellano; Head of Diagnostic Radiology Physics, Physics department, The Royal Marsden NHS 
Foundation Trust, London, UK 
 
The technological advance of CT scanners in the last decade has been fast and furious.  Radiology and physics 
professionals alike struggle to keep up-to-date with the latest developments.  An understanding of the physics 
underpinning scanner performance is critical if users are to make an informed choice when buying CT scanners. 
In this presentation the modern multi-slice CT scanner is reviewed: scanner components for 4- to 320-slice 
scanners, available scan modes and how they work, tube current modulation strategies, filtered back-projection 
reconstruction techniques and image display options.  The physical processes via which scanner components, 
scan protocols and image reconstruction contribute to image quality and patient dose are explained.  
Manufacturers’ specifications, e.g. number of slices per rotation and patient dose saving features, are 
demystified. Novel scan modes such as functional and dual energy imaging, and novel scanner designs such as 
dual source, are introduced. Iterative reconstruction techniques and the potential for patient dose savings are 
discussed. 
 

Abstract	  209	  
 
Traumaomhändertagande och skademekanismer. 
 
Magnus Persson, Akutmottagningen, Skånes universitetssjukhus Lund 
 
Varje år kommer ca 700 patienter in till akuten pga att de utsats för olika typer av våld (trauma). Hur allvarligt 
skadade patienterna blir avgörs främst av två faktorer. Vilken typ av trauma det varit samt hur våldet har träffat. 
För att patienten ska få bästa möjliga förutsättning till överlevnad, arbetar man efter en systematisk metod som är 
hämtad från USA. Denna metod ska man alltid använda sig av vid omhändertagande av akut sjuk patient. Detta 
gäller såväl trauma- som ex. medicinpatienter. Man arbetar då efter principen Airway, Breathing, Circulation, 
Disability och Exposure. 
 

Abstract	  211	  
 
Hur skapar man en legend - historien om CMIV 
 
Anders, Persson; CMIV, Linköpings universitet/us 58185 Linköping 
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Morgondagens ökande krav på hälso- och sjukvård med samtidigt minskande resurser ställer stora krav på 
forskning och utveckling inom området bild- och funktionsmedicin. Inom det bildmedicinska området krävs 
nytänkande och samverkan mellan olika discipliner. För att klara de ökande kraven behöver vi en nationell 
samling för att rekrytera morgondagens specialister. Vi behöver få en ökande förståelse för att tvärvetenskaplig 
forskning där de medicinska kraven styr den tekniska forskningen är ett måste. Målet är att CMIV skall kunna 
tjänstgöra som en språngbräda för dagens och morgondagens bild- och funktionsmedicinare.  
Centrum for medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) bildades 2002 på initiativ av Linköpings 
universitet, landstinget i Östergötland och Sectra. Idag finns forskningsavtal med flertal nationella och 
internationella företag. Syftet med CMIV är att genom fokuserad grundvetenskaplig forskning utveckla nya 
effektiva verktyg baserade på avancerad medicinsk bildteknik för diagnos, kommunikation och undervisning. Ett 
genomgående tema för CMIV är att de medicinska kraven skall styra den tekniska spetsforskningen i en klinisk 
miljö.  
CMIV präglas av ett bred tvärvetenskaplig inriktning både när det gäller ledning och forskning. Centret står på 
tre ben  universitet, landsting och industri där universitet är huvudman för verksamheten. Avtal reglerar 
förhållande mellan centrets olika ben när det gäller forskning, kliniska undersökningar, drift och modaliteter. En 
styrelse med representanter från de tre benen är högsta beslutande organ. Forskningsprojekt granskas och 
vetenskapliga frågeställningar bereds av ett CMIVråd bestående av ämnesföreträdare från både teknisk och 
medicinsk fakultet.  
Forskningen inom CMIV spänner över flera olika områden i avbildningskedjan med huvudinriktning på: 
datainsamling/bildrekonstruktion, analys/beskrivning, visualisering/simulering och medicinska tillämpningar.  
Vid CMIV bedrivs en sammanhållen forskarutbildning för doktorander med bakgrund inom olika ämnesområden 
t.ex. medicin, teknik, naturvetenskap och vårdutbildningar. 75 forskare är knutna till CMIV, varav är 35 
doktorander inom CMIVs forskarskola.  

- Hur tänkte man när man påbörjade satsningen?  
- Vad ville universitetet, landstinget och företagen?  
- Vilka lärdomar kan man dra av de motgångar och framgångar som CMIV mötts av under åren.  
- Hur går man vidare nationellt för att nytta dessa lärdomar för att säkerställa den  bildmedicinska 
framtiden?  
CMIV bara vackra bilder eller...?  Satsningen belyses från olika synvinklar med avseende på:  
- Centrumbildning ur ett medicinskt perspektiv (med internationella professors ögon)  
- The Stanford Visualisation Experience (med internationella professors ögon)  
- Varför engagerar sig industrin i CMIV? (med VD ögon)  
- Tekniken som vi använder (med tekniska professors ögon)  
- Hur löste vi det formella? (med universitets jurist ögon)  
- Lite fakta om CMIV (föreståndarens siffror)  

Hur går vi vidare? (Moderator) 
 

Abstract	  212	  a	  
 
How to enable a cost efficient collaboration between health care providers 
 
Ulf Andersson, Director of Marketing & Business Development, Carestream Health Europe 
 
The need for sharing data and extended collaboration between healthcare providers continues to grow under the 
influence of consolidation mechanisms. However, PACS systems are still related to the facility where exams are 
produced and do not easily support the concept of multi site expansion, specifically when from different vendors.  
SuperPACS  from Carestream Health is a new architectural concept that makes geographical consolidation of 
multi vendor PACS easy and efficient. This paper describes the technical functionalities which enable the 
concept and its key benefits. 
 

Abstract	  212	  b	  
 
Mawells erfarenheter av radiologisk samverkan 
 
Patrik Wahlberg; Mawell, Solna Torg 3, 3 tr, 171 45 Solna 
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För ett antal år sedan föddes en ide om en lösning som skulle överbrygga alla integrations och kommunikations 
utmaningar för radiologin. Iden födes 
på ett litet innovativt bolag som hette eCare. Bolaget blev sedermera uppköpt av Mawell som är ett större bolag 
med en stark tjänsteverksamhet som 
lyckades slutföra skapandet av lösningen, som heter Infobroker. Infobroker finns nu i produktion i och utanför 
Sverige. Men vad blev effekterna för vården? 
Hur ser framtidens samverkanslösningar ut? Dessa frågor kommer Ulf Hertin tillsammans med en av våra 
kunder berätta mer om.. 
 

Abstract	  213	  a	  
 
Ultraljudsundersökning av åderförkalkning i carotis- och femoralis kärlen 
 
Caroline Schmidt; Wallenberglaboratoriet för hjärt- och kärlforskning/Avdelningen för Molekylär och Klinisk 
Medicin/Institutionen för Medicin/Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet; Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 413 45 GÖTEBORG 
 
Åderförkalkning är en lömsk sjukdom som generellt har en lång kliniskt tyst fas.  
Obduktionsstudier av individer som avlidit en våldsam död t ex genom olyckor har visat att tidig åderförkalkning 
kan ses redan hos unga individer.  
Åderförkalkning är inte en sjukdom som inträffar i hela artärträdet, utan det finns ställen som är speciellt utsatta 
för sjukdomen t ex hjärtats kranskärl, carotis artärerna på halsen och de stora kärlen till de nedre extremiteterna.  
Ultraljudstekniken har gjort det möjligt att non-invasivt kunna studera åderförkalkningsprocessen i stora ytligt 
liggande artärer, så som carotis och femoralis artärerna, genom att mäta intima-media komplexets tjocklek, men 
också genom att studera plaque förekomst, plaque storlek och ekogenicitet.  
Även om förekomst av plaque är förknippat med ökad kardiovaskulär risk, leder de flesta plaque aldrig till någon 
klinisk händelse. Under senare år har det visat sig att de plaque som oftast leder till kliniska händelser har 
speciella kännetecken t ex stor lipidkärna som täcks av en tunn överliggande kappa. Dess plaque kallas 
vulnerabla plaque och har en ökad risk att brista.  
Nya metoder håller på utvecklas för att bättre kunna karaktärisera denna typ av plaque som t ex kontrast förstärkt 
ultraljud (CEUS) och analys av plaque rörlighet. 
 

Abstract	  213	  b	  
 
Intrarenal njurdoppler 
 
Annika Corneliusson; Klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universistetssjukhuset, Göteborg 
 
Hypertoni till följd av njurartärtstenos (NAS) är en av de vanligaste formerna av sekundär hypertoni. 
Undersökningar visar att ca 1% av hypertonipopulationen har hypertoni på basen av NAS. Eftersom NAS i de 
flesta fall kan åtgärdas och att detta leder till ett reducerat blodtryck och dessutom förbättrad njurfunktion är det 
viktigt att på ett enkelt sätt kunna diagnosticera NAS.  
Konventionell renal subtrations angiografi alternativt renal MR-angiografi är den metod som idag är gold-
standard för diagnosen NAS. Angiografi lämpar sig dock ej för screening.  
Intrerenal njurdoppler eller i dagligt tal Njurdoppler (ND) är en screeningmetod för NAS som vi har utarbetat 
och använt i klinisk diagnostik sedan början av 1990-talet på Klinisk fysiologi Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.  
Det är en indirekt metod där vi med doppler mäter blodflödeshastigheten i tre interlobarartärer i vardera njuren 
jämt utspridda över njurparenkymet.  
I dessa mäter vi den systoliska pulsaccelerationen (AI), ett index på dämningen av pulsatiliteten, 
pulsatilitetsindex (PI) samt resistansindex (RI).  
Diagnostiken av NAS grundar sig framför allt på sidoskillnader i AI och PI varför undersökningen är mindre 
beroende av kardiellt status och hemodynamiska förhållanden i andra organ.   
Vid NAS fås en dämning av pulsatiliteten och en ökning av det diastoliska flödet samt minskning av den 
systoliska pulsaccelerationen. 
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Abstract	  215	  b	  
 
En dag på PET/CT i Göteborg 
 
Leg Röntgensjuksköterska Ann-Christine Bergh och Överläkare Annika Michanek; Nuklearmedicinska 
sektionen, Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Sahlgrenska, Göteborg. 
 
I februari 2008 installerades vår PET/CT kamera (Siemens Biograph 64) på Nuklearmedicin /Klinisk Fysiologi 
och under 2009 utfördes nära 800 undersökningar.  
Logistik: Att utföra en PET/CT undersökning innebär mycket planering och logistik avseende hantering av 
patienten och radiofarmakon, både före och under undersökningen.     
Vi använder 18F-FDG som har en kort halveringstid, 110 min, tillverkas i Lund och transporteras med bil vid 
varje undersökningstillfälle. Leveransen räcker till 7 patienter vid varje undersökningstillfälle.    
Kommunikation-patient: Det är viktigt att kontrollera att det inte finns några kontraindikationer, att patienten 
är rätt informerad om förberedelser, om hur undersökningen går till och hur lång tid det tar.  
Kommunikation-remittent: Adekvata uppgifter i remissen är ett måste för prioritering och för att 
undersökningen utförs på ett optimalt sätt.   
Kompetens: Alla BMA och röntgensjuksköterskor har genomgått utbildning för att kunna utföra samtliga 
arbetsmoment vid en PET/CT undersökning och läkarna har gått kurser i hybridimaging.  
Samarbete: Vid varje undersökningsdag arbetar 2 BMA/rtg sjuksköterskor från Nuklearmedicin /Klinisk 
Fysiologi samt en CT kunnig rtg sjuksköterska från Röntgenavdelningen. En nuklearmedicinare och en särskilt 
utsedd radiolog arbetar tillsammans och skriver ett gemensamt utlåtande. 
 

Abstract	  216	  f	  
 
Röntgensjuksköterskestuderandes upplevelser av handledning vid verksamhetsförlagd utbildning. 
 
Siri, Petrusson; Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitet, Östersund,  
 
Inledning: Det framkom av Högskoleverkets rapport utvärdering av grundutbildningar i medicin och vård vid 
svenska universitet/högskolor att den kliniska utbildningen i röntgensjuksköterskeprogrammet varierande vid de 
olika lärosätena; i kvalitet, kontakten mellan vårdverksamhet och högskola, innehållsbeskrivningar, mål, 
handledningsmodeller och handledarens kompetenskrav. Verksamheten har stort behov av nya medarbetare men 
från studenthåll framkommer att en oengagerad handledare kan få studenten att fundera på sitt yrkesval.   
Syftet: Studiens syfte var att belysa röntgensjuksköterskestudenters upplevelser av handledning i 
verksamhetsförlagd utbildning avseende bemötande, ömsesidiga krav och kontinuiteten i lärandet.  
Metod: Studenter blev intervjuade enskilt utifrån en halvstrukturerad intervjuguide. Datamaterialet skrevs ned 
ordagrant och analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys.  
Resultatet: I resultatet framkom att bli bemött med respekt är ett krav. Handledaren skulle vara kompetent, 
engagerad och handleda studenten under en lägre period.  
Diskussion: I diskussionen reflekterades vikten av en fungerande kommunikation, tydliga studiehandledningar, 
handledningsmodeller och betydelsen av verksamhetens arbetsklimat och kultur. Slutsats: Samspelet mellan 
handledare/student var viktigast, handledaren skulle finnas till hands. Verksamheten borde skapa ett lärande 
klimat så att studenterna känner sig delaktiga i arbetsplatsens gemenskap för att få kollegor i framtiden.   
Nyckelord: bemötande, handledare, kommunikation, studenter, utbildning 
 

Abstract	  217	  a	  
 
Vad är den kliniska nyttan av dubbelenergi?  
 
Margareta Lundin, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset Örebro 
 
Inledning: På senare tid har datortomografi närmast helt övertagit urografis plats för att påvisa sjukdomar i 
urinvägarna. Det har nu kommit en ny teknologi med dubbla röntgenrör inbyggda i en datortomograf - Dual 
Source Computed Tomography (DSCT). Skillnaden i spridning och absorption av fotonerna med olika energi 
från två roterande röntgenrör med olika energi (140kV/80kV) i olika vävnadstyper ger en skillnad i gråskalan i 
bildmaterialet som erhålls från de olika röntgenrören. Mätning och analys av dessa små skillnader kan bidra till 
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kemisk differentiering av olika vävnadstyper vilket inte var möjligt med datortomografer med endast ett 
röntgenrör (1). 
Som vidareutveckling av dubbelenergiteknik har man introducerat en datortomograf där man har möjlighet till 
variation av energiinställningar från ett av röntgenrören mellan 80 och 100kV medan energi kommande från det 
andra röntgenröret ligger konstant på 140kV. Detta ger bättre dosanpassning för patientens kroppskonstitution 
och gör det möjligt att använda lägsta möjliga stråldosen för att framställa bilder med bästa möjliga kvalitet.  
Dessutom har man ytterligare förfinat justering av strålningsspektrum kommande från båda röntgenrören och 
filtrerat bort den delen av spektrum som hade för låg eller för hög energi och enbart bidrog till ökade strådosen.  
Den nya tekniken skall vara dosneutral jämfört med tidigare konventionell datortomografi. Den nya tekniken, 
kallad selective photon shield bidrar till att tidigare beskrivna gråskaleskillnad mellan förkalkningar och 
jodkontrastmedel ökar vilket borde bidra till säkrare separation av kontrastmedlet i bilden från förkalkningar och 
samtidigt reducera bruset i bilderna. 
Med användning av dubbelenergiteknik har man visat att jodkontrastmedel ger betydligt större gråskaleskillnad 
än förkalkningar. Denna egenskap hjälper att separera kontrastmedel i bilden från t.ex. ben och kärlkalk.  
Tack vare detta finns nu en möjlighet att framställa en virtuell, icke kontrastförstärkt, bild ur en bildserie där 
kontrastmedel givits intravenöst. Man kan på detta sätt undvika att genomföra en serie utan intravenöst 
kontrastmedel, i stället framställa denna virtuellt, och på detta sätt spara stråldos till patienten. 
Målsättning: Syftet med denna delen av studien är att jämföra kvaliteten av den icke kontrastförstärkta 
datortomografiundersökningen med den virtuellt skapta bildserien hos patienter som genomgår datortomografi 
av urinvägarna p.g.a. misstänkt tumör, stensjukdom eller hematuri med den nya generationens datortomograf. 
Bildkvaliteten av bilderna kommande från den första delen av studien genomfört med föregående version av 
dubbelenergi datortomograf jämförs med den nya dubbelenergitekniken. Resultaten från denna pilotstudie 
kommer användas till power beräkning för kommande studie. 
Material och metoder: Undersökning skall genomföras med DSCT enligt klinisk standardförfarande med serier 
före och efter intravenös tillförsel av kontrastmedel.  
Studien inkluderar 60 vuxna patienter som genomgår datortomografi av urinvägarna p.g.a. misstänkt tumör, 
stensjukdom eller hematuri.  
30 patienter undersökta med första DSCT modellen och 30 undersökta med den nyaste versionen av DSCT. 
Undersökningen utförs med automatisk exponeringsteknik vilket ger en konstant och jämförbar brusnivå i 
bilderna. 
Man processar bildstacken erhållen efter tillförsel av i.v. kontrastmedel där information med attenueringen som 
överensstämmer med jodkontrastmedel tas bort från bilden. 
Initial bedömning av bildkvalitet:  
Standardserien före kontrastmedel används som facitbild. Den virtuella bildserien jämförs med facit. Anatomiska 
detaljer i bilden, t.ex. njurkonturer, avgränsning av urinsamlingssystemet, brus och ”overall quality” värderas 
enligt Visual Grading Characteristics (VGC) -  en metod baserad på receiver operating characteristics (ROC) 
analys. 
Resultaten från båda bedömningsätt kommer att jämföras.  
Resultat: Preliminära resultat visar att brusnivå i virtuella serien erhållen från äldre dubbelenergi 
datortomografen är högre än i nativa serien medan brusnivå i virtuella serien kommande från nya DSCT 
tekniken är jämförbar med en nativ serie kommande från samma datortomograf. Man kan på detta sätt undvika 
att genomföra en serie utan intravenöst kontrastmedel, i stället framställa denna virtuellt, och på detta sätt spara 
stråldos till patienten 
 

Abstract	  217	  b	  
 
Iterativ rekonstruktion, låg dos och bättre kvalitet eller? 
 
Roland Eriksson; Medicinsk Teknik Örebro och Eva Norrman Avd för Sjukhusfysik Örebro. 
 
En av de senaste bildkvalitetsförbättrande/dossänkande teknikerna som presenterats på senare tid är Iterativa 
Rekonstruktioner.  
Denna iterativa algebraiska rekonstruktion är en nygammal teknik som teoretiskt skulle kunna förbättra 
bildkvaliteten och/eller sänka dosen, men hur är det i verkligheten?   
Vi låter företagen presentera sina olika lösningar följt av en paneldiskussion där alla möjliga och omöjliga frågor 
kan ställas 
 



 

18 (41) 

Abstract	  221	  b	  
 
Hängningsprotokoll underlättar granskningsarbetet? 
 
Torgny Arwtén; Radiologiska kliniken, Länssjukhuset Ryhov, 55185 Jönköping 
 
Innan pacsinförandet, presenterades den analoga bilden för radiologerna på ljusskåp. Ordningen på bilderna 
följde regler som i stort sett var överensstämmande för hela landet. Hängningarna utfördes av olika 
personalkategorier och baserades på ordning och reda. Hängde man felaktigt fick man veta det i efterhand, och 
man skärpte sig till nästa gång. För radiologen innebar en ¨riktig¨ hängning trygghet och säkerhet i det 
diagnostiska arbetet, utan att ägna onödig tid för justering av bildmaterialet.  
I samband med röntgendigitaliseringen förändrades granskningsvillkoren rejält, på gott och ont. Det som tidigare 
varit en självklarhet vad gällde ordningen på bilderna, blev nu ett minne blott. Ville man få bilderna presenterade 
som man var van vid, fick radiologen ofta själv sortera om bildmaterialet, till stor irritation samt tidskrävande.  
Trots att många röntgenavdelningar nu har arbetat i pacsmiljö sedan minst tio år tillbaks, så har inte mycket hänt 
vad gäller ordningen på bilderna. Hängningsprotokoll existerar visserligen, men hur fungerar det i praktiken? Är 
det så att tekniken tagit över och vi accepterar att bilderna kommer in huller om buller?  Kan ett målinriktat 
arbete förena radiologin inom landet så att bilderna presenteras med likartade villkor oavsett var 
undersökningarna är utförda och vilket pacssystem man än använder?  
Startsträckan för radiologen inför själva granskningsarbetet måste minimeras. Av flera skäl. 
 

Abstract	  222	  c	  
 
Erfarenheter av SPECT-CT under drygt ett år vid en nuklearmedicinsk avdelning ur tekniskt och 
medicinskt perspektiv 
 
Sören Sandström och Anna Carlander, Nuklearmedicin, Unilabs, Skövde 
 
När denna nya utrustning införskaffades var förväntningarna stora men har överträffats. Det går inte en dag då 
denna teknik för den enskilde patienten har en avgörande betydelse ur logistisk synpunkt (sparar tid) och 
diagnostisk synpunkt (bättre diagnostik)  
SPECT-CT tekniken kombinerar gammakameraundersökning med diagnostisk CT där CT-bilden fusioneras 
automatiskt med SPECT-bilden. Genom att utföra både den nuklearmedicinska undersökningen och CT-
undersökningen i en och samma procedur kan patienten både undersökas snabbare och med en lägre stråldos än 
om undersökningarna skulle göras var för sig. Dessutom är det möjligt att ställa en mer exakt diagnos eftersom 
det går att få en noggrannare anatomisk lokalisering av aktivitetsupptaget. SPECT-CT finns i flera olika 
konfigurationer med allt från enkelsnitts CT för attenueringskorrektion till diagnostisk multi-slice CT. SPECT-
systemet grundar sig på tomografisk teknik där bilden samlas in i ett antal vinklar runt patienten för att sedan 
med hjälp av filtrerad bakåtprojektion rekonstrueras till en tvärsnittsbild där aktivitetsfördelningen kan erhållas. 
En stor fördel med tomografisk undersökning är att problem med överlappade upptag minskar.   
Vi presenterar drygt ett års erfarenhet av SPECT-CT i Skövde och dess inverkan för personal, patient och 
inremitterande läkare. 
 

Abstract	  229	  
 
Stärk din röst/sänk din fysiska stress  
 
Inger OhlénReingoldt, Klövervägen 2B, Lund 
 
"Hur rösten låter och uppfattas spelar stor roll i vår kommunikation med varandra"!  
Här förenas nytta med nöje när Inger delar ut grundläggande verktyg i hur man stärker sin röst samtidigt som 
man kan sänka sin fysiska stress. En riktig energikick!  
Inger Ohlén Reingoldt har en "Master of fine arts" examen från 1994 vid Musikhögskolan i Malmö och har 
sedan dess utvecklat röster hos alla slags människor från artister till grönsaksodlare. 
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Abstract	  301	  b	  
 
Utvärdering av mammografiscreeningens effekt i Norra sjukvårdsregionen 
 
Pál, Bordás; Strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet och Mammografisektionen, Sunderby sjukhus, 
971 80 Luleå 
 
Hälsokontroll med mammografi i norra sjukvårdsregionen introducerades stegvis med start i Norrbotten (1989) 
följt av Västernorrland (1990), Västerbotten (1995) och Jämtland (1996). I norra sjukvårdsregionen bor drygt 
900, 000 invånare. Bröstcancer är den vanligaste elakartade sjukdomen bland kvinnor, med cirka 600 nya fall 
årligen vilket utgör 10 % av riksincidensen. Incidensen av bröstcancer har stigit de senaste tjugo åren, samtidigt 
som mortaliteten var oförändrad och överlevnaden blev bättre, tack vare tidigare diagnostisering och effektivare 
behandling.  
Vi har gjort fem vetenskapliga studier med syfte att utvärdera den populationsbaserade hälsokontrollens effekt i 
norra sjukvårdsregionen. Fokus har legat på överlevnad och dödlighet i norra sjukvårdsregionen samt på 
intervallcancer och episod sensitivitet i mammografiscreeningen i Norrbotten.  
I studie I gjordes en undersökning av bröstcancerfallen med dödlig utgång bland kvinnor i åldern 40-74 år 
diagnostiserade mellan 1990-94 och uppföljda fram till och med 1998. Man kunde konstatera att dödsfallen 
inträffade oftast (82 %) bland de kvinnor som hade symtomgivande avancerad bröstcancer vid diagnostillfället. 
Down-staging, en förskjutning av kliniskt stadium mot det bättre, kunde observeras bland screeningupptäckta 
och intervallcancerfallen. I några få screeningupptäckta fall med gynnsamma prognostiska faktorer vid 
diagnostillfället kunde inte prematur död vare sig förklaras eller förutses.  
I studie II analyserades överlevnaden i förhållande till upptäcktssätt, hos kvinnor i åldern 40-74 år under 13 års 
uppföljning. Överlevnaden var bäst bland screeningupptäckta och sämst bland icke-deltagare. Överlevnaden 
bland intervallcancerfallen var bättre än bland icke-inbjudna.   
I studie III genomfördes en geografisk jämförelse mellan en studiegrupp och en kontrollgrupp där mortalitet 
bland kvinnor 40-74 år med bröstcancer uppföljda under 11 år studerades. Två olika metoder baserade på 
överdödlighet respektive bröstcancerdödlighet användes för skattningen. Våra resultat visade en minskning i 
mortalitet med 26-30 % bland inbjudna och en dito med 31-35 % bland deltagare beroende på beräkningsmetod.  
I studie IV gjordes en epidemiologisk undersökning av intervallcancer och episod sensitivitet i Norrbottens 
screeningprogram för perioden 1989-2002. Intervallcancer raten blev 11/10, 000 och kvoten 38 % och episod 
sensitiviteten låg mellan 62-73 % för kvinnor i åldern 40-74 år, beroende på beräkningsmetod. Intervallcancer 
incidensen minskade och sensitiviteten ökade med åldern.  
I studie V gjordes en radiologisk eftergranskning och klassificering av intervallcancer i omgång 4 till 6 av 
Norrbottens screeningprogram. Intervallcancer fördelades enligt följande: äkta (48 %), ockult (10 %), missade 
(14 %) och minimal-tecken (28 %). Radiologiskt täta bröst förekom i 71 % av fallen. Intervallcancer uppträdde 
på röntgenbild som stjärnformad förtätning i 57 % och som rundhärd i 39 % av fallen. Samband hittades mellan 
intervallcancer och tid till diagnos, men inte mellan intervallcancer och mammografiskt fynd eller brösttäthet.  
Den populationsbaserade hälsokontrollen gav nytta för kvinnorna i form av bättre överlevnad och minskad 
dödlighet men också i form av ökad medvetenhet om sjukdomen. Professionen har med hälsokontrollens 
införande fått bättre rutiner, modernare utrustning och ökad kunskap om sjukdomens diagnostik och behandling. 
Allt detta har lett till en högkvalitativ bröstcancervård. 
 

Abstract	  301	  c	  
 
Macrolane, nytt bröstimplantatmaterial. Hur påverkas radiologisk bröstdiagnostik.  
 
Magnus Tengvar; Centrala Röntgen, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm 
 
Introduktion: Macrolane är ett nytt bröstimplantatmaterial som introducerats på svenska marknaden. Det består 
av stabiliserad hyaluronsyra, en högviskös gel, som vanligen injiceras djupt i bröstet ytligt om pectoralisfascian. 
Macrolane består till 98% av vatten som binds av den stabiliserade hyaluronsyran. Den är biologiskt nedbrytbar 
med varierande nedbrytningstid. Efter ett år kvarstår i genomsnitt c:a 35% av injicerad volym med stor variation 
mellan olika individer.   
  
Material och metod: 21 konsekutiva försökspersoner (ålder vid injektion 25-49 år) som injicerats med 100 ml 
Macrolane/bröst undersöktes med konventionell mammografi (analog film endast projektion 2) ett år efter 
injektionen. Mammografibilderna bedömdes oberoende av 7 radiologer med mångårig vana från mammografi.  
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Resultat: 20 av 21 mammografiundersökningar bedömdes som inte acceptabla för utvärdering av brösten i en 
screeningsituation. Kompletterande utredning bedömdes som nödvändig med ytterligare projektioner samt 
ultraljud och eventuellt även MRT.  Förhoppningen med detta nya implantatmaterial är bl.a. att 
mammografiundersökning inte skall störas av implantatmaterialet. Denna förhoppning har inte infriats.  
Diskussion: Macrolaneinjektion försvårar signifikant mammografisk bröstdiagnostik ett år efter 
injektionstillfället. Kompletterande undersökning i första hand med ultraljud och fler mammografiprojektioner är 
nästan alltid nödvändig. Typiska fynd vid mammografi kommer att visas med korrelation till utseendet vid 
ultraljud och MRT. Implantatmaterialet har med samtliga modaliteter ett utseende som liknar tunnväggiga 
benigna cystor. Det är viktigt att behandlande plastikkirurg informerar sina patienter att Macrolane begränsar 
möjligheten att bedriva mammografidiagnostik. Vidare måste patienter med Macrolane i brösten informera 
mammografiavdelningen om detta. Radiologer måste känna till hur Macrolane ser ut på mammografibilder och 
vid ultraljudsundersökning. Mammografiundersökning på patienter med Macrolane i brösten bör i första hand 
kompletteras med ultraljud. 
 

Abstract	  301	  d	  
 
PRFA, en minimalt invasiv lösning? 
 
Karin Thorneman, ÖL; Mammografiavdelningen St Göran Unilabs, Stockholm 
 
Erfarenheter och resultat från en avslutad och en pågående studie om PRFA (preferentiell 
radiofrekvensbehandling= värmebehandling) av små välavgränsade bröstcancertumörer grad 1-2. Upphettning 
av vävnaden sker med hjälp av en elektrod som placeras centralt i tumören med hjälp av ultraljud.  Studien sker i 
samarbete mellan Bröstcentrum St Göran, Stockholm och Prof. Hans Wiksell, Karolinska Institutet Solna, 
Stockholm.  
I första studien genomfördes radiofrekvensbehandlingen omedelbart före sedvanlig operation i narkos. De 
senaste behandlingarna har skett på ultraljudsrummet på röntgenavdelningen med lokalbedövning. Operationen 
genomfördes oberoende av RF behandlingen ca 7 dagar senare. Dokumentation med MRI före och efter RF 
behandling samt PAD bekräftar goda resultat. MRI före ingreppet säkerställer val av unifokala små tumörer.   
PRFA förefaller vara ett gott minimalt invasivt alternativ till partiell mastektomi vid rätt selektion av lämpliga 
tumörer.  
 

Abstract	  301	  e	  
 
Kan ABUS (Automated Breast Ultrasound System) optimera brösthälsokontroller? 
 
Brigitte Wilczek, Marina Janicijevic, Kjell Hågemo, Karin Thorneman och Karin Leifland; 
Mammografiavdelningen, Unilabs, S:t Görans sjukhus, Stockholm.  
 
Brösttäthet försvårar tolkning av mammografi. Ultraljud är ett utmärkt komplement till mammografi, som dock 
är svårt att genomföra adekvat i screeningssammanhang. ABUS är ett automatiserat ultraljussystem för 
undersökning av bröst konstruerat för screening. Det tillåter en 3D undersökning av den tätare delen av bröst 
med 2 mm skivtjocklek.  Själva undersökningen utförs av en sköterska och bilderna granskas av en läkare. Vi 
planerar nu en studie med syfte att under 2 år utforska det additiva värdet av ABUS vid mammografi-
hälsokontroll.  I studien ingående patienter är kvinnor med brösttäthet visuellt uppskattad till mer än 50% av den 
sjuksköterska som har utförts den digitala mammografihälsokontrollen. Vår hypotes är att ABUS tillsammans 
med mammografi kommer att upptäcka ca 15% fler bröstcancrar än mammografi enbart. 
 

Abstract	  302	  a	  
 
PACS/RIS systemförvaltning och utmaningar i en virtuell organisation 
 
Johnny Eriksson, Örebro läns landsting 
 
PACS/RIS Systemförvaltning i ett landsting, region ställer höga krav på förvaltare och driftorganisationen för att 
tillfredställa dom kliniska verksamheternas behov utifrån ett hälso/sjukvård infrastruktur och röntgenverksamhet 
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perspektiv. Olika vårdsystem som förvaltas på ett verksamhetsnära sätt är viktigt för att säkerställa en långsiktig 
integrationsutveckling som effektivt stöder det kliniska arbetsflödet. Bild och svarsdistribution inom och långt 
utanför organisationens gränser är utmanade för såväl system som användare för att effektivt leverera patientdata 
till rätt plats vid rätt tillfälle på ett patientdata säkert sätt. I många regioner finns en virtuell organisation med 
resurser från IT, MT, vårdsystem samt röntgen som möter dessa utmaningar i en komplex 24x7 miljö. 
 

Abstract	  302	  b	  
 
Systemadministration i en integrerad region, Skåne - med fokus på funktion 
 
Carin Rolf; Region Skåne, BFC Skåne, Universitetsjukhuset Lund 
 
Bild- och funktionsmedicin i Region Skåne bedrivs på 10 olika orter av 5 kliniker varav en är i privat regi 
(Unilabs som har avtal med regionen gällande all radiologisk bröstdiagnostik).  
Vi har sedan 2000 ett gemensamt RIS men 9 olika databaser. Vi utför c:a 1 milj. undersökningar per år och är c:a 
4000 användare alla olika yrkeskategorier.  
Systemet används förutom av röntgen, klinisk fysiologi och nuklearmedicin av ett antal externa kliniker tex. 
endoskopi, kardiologi och neurofysiologi.  
Vi har sedan starten en mycket aktiv förvaltningsgrupp bestående av systemadministratörer från alla klinikerna. 
Vi har fokuserat på funktionsförvaltning mer än teknik. Detta har visat sig ge den bästa förutsättningen för att 
kunna samordna patienter, undersökningar och arbetsflöde.  
Samordningen med en gemensam syn på funktionalitet, termer och begrepp har gjort att vi kunnat samordna våra 
patienter för att ge bättra tillgänglighet och öka tryggheten för våra användare.  
Regionens IT-organisation kommer framöver att göra en förändring av systemförvaltarorganisationen där man 
kommer att dela på funktions- och teknisk systemförvaltning vilket vi praktiserat med gott resultat.  
Jag hoppas med min presentation kunna ge en bild av hur vi arbetar i Region Skåne och att även kunna inspirera 
andra såväl som få feed back för att kunna förbättra vårt arbete. 
 

Abstract	  303	  a	  
 
Tunntarmens sjukdomar 
 
Professor Curt tysk; Medicinkliniken, Sektionen för Gastroenterologi, Universitetssjukhuset, Örebro 
 
Sjukdomar i tunntarmen ger kliniska symtom som kronisk diarré, malabsorption, tarmblödning och buksmärtor. 
Medan övre mag-tarmkanalen och kolon inkl. terminala ileum har varit lättillgängliga för endoskopi har 
diagnostiken av tunntarmens sjukdomar länge haft uppenbara begränsningar. Tillkomsten av bättre radiologiska 
(DT, MRT) och endoskopiska tekniker (kapselenteroskopi, ballongenteroskopi) har avsevärt förbättrat 
diagnostiken.  
Celiaci, glutenintolerans: Celiaci är idag en av de vanligaste tunntarmssjukdomarna och förekommer hos ca 
0,5-1 % av befolkningen. Celiaki orsakas av en interaktion mellan genetiska, immunologiska och 
omgivningsfaktorer och utlöses av gluten i vete, råg och korn och drabbar personer med viss HLA-uppsättning. 
Celiaki debuterar ofta i barnaåren men även senare i vuxenlivet. Sjukdomen leder till en inflammation i 
tunntarmsslemhinnan där tarmluddet - villi - försvinner vilket leder till malabsorption.   
Hälften av patienterna har gastrointestinala symtom som diarré, gasbesvär och diffusa buksmärtor medan andra 
har symtom orsakade av malabsorption som anemi, osteroporos, hypocalcemi. 
Diagnosen fastställs på kombinationen av förhöjd nivå av IgA-tTG-antikroppar i serum samt tunntarmsbiopsi där 
typiska förändringar påvisas histologiskt.   
Celiaki behandlas med livslång glutenfri kost. Havre kan numera ingå i den glutenfria kosten. Brister (järn, B12, 
folsyra, calcium mm) korrigeras på vanligt sätt.  
Crohns sjukdom: Orsaken till Crohns sjukdom är okänd men nuvarande uppfattning är att den orsakas av en 
inadekvat immunologisk reaktion i tarmslemhinnan riktad mot vår normala bakterieflora i tarmen. Rökning är en 
tydlig riskfaktor. Insjuknandet i Crohns sjukdom sker oftast i 20-35 års ålder. Hela mag-tarmkanalen från 
munhålan till rektum-anus kan drabbas men vanligast är lokalisation i terminala ileum och kolon.  
Kliniska symtom är diarré, feber, buksmärtor och viktnedgång. Förloppet kan kompliceras av fistlar, abscesser 
och strikturer. Det senare ses inte sällan i anastomosen efter tarmresektion men förekommer även primärt utan 
föregående kirurgi.  
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Diagnostiken baseras på klinisk undersökning, lab-prover för att påvisa inflammation, endoskopiska och 
radiologiska undersökningar. Värdering av den mukosala inflammationen avgörs bäst med endoskopi medan 
radiologi bättre kartlägger komplikationer som abscess, fistlar och strikturer.  
Behandlingen vid Crohns sjukdom är integrerad medicinsk och kirurgisk. Kortison, 5-ASA och 
immunmodulerande terapi (azatioprin, 6-merkaptopurin, metotrexat) används men i svårare fall har de nya 
biologiska läkemedlen (infliximab, adalimumab, certolizumab) inneburit stora medicinska framsteg.  
Utredning av oklar tarmblödning: Kapselendoskopi och ballongenteroskopi används vid utredning av oklar 
gastrointestinal blödning, som inte identifierats vid gastroskopi/koloskopi. Blödningskällan finns då oftast i 
tunntarmen och kan orsakas av ulcerationer, angiodysplasi, polyper eller tumörer. 
 

Abstract	  303	  b	  
 
MRT tunntarm - så gör vi 
 
Johan Kihlberg, CMIV, Linköpings Universitet /US 
 
Det finns många olika underökningsmetoder för tunntarmen såsom traditionell genomlysning som är relativt 
enkel och datortomografi som är snabb och kan ge olika bildplan. Det finns även små kameror (VCE) som sväljs 
och bilder tas av matsmältningsorganen. För fem-sex år sedan fanns det ett behov av att förbättra diagnostiken av 
tunntarmen. Trevande försök under 2004-2005 gjordes med magnetkameran där vi har testade olika 
förberedelser, olika kontrastmedel att dricka och olika bildtagningssekvenser. 2006 kunde vi fastställa ett 
protokoll som har i princip hållit sedan dess. Vår strategi har spridit sig till närliggande sjukhus och i 
Östergötland är det första halvåret 2010 den MR-undersökning som ökat mest.   
Fördelarna med MR av tunntarm är att den ger en unik vävnadskontrast, det finns ingen joniserande strålning, 
möjligheter till statisk och dynamisk bildtagning, möjligheter till olika projektioner, relativt enkla förberedelser 
och det är bekvämt för patienterna. MR tunntarmundersökning har nackdelar också t.ex. att den är dyr, 
begränsad tillgänglighet och begränsad upplösning.  
 

Abstract	  304	  a	  
 
Centrala aspekter i röntgensjuksköterskans yrkeskunnande - arbetstitel på mitt forskningsprojekt 
 
Liselotte Lundvall, Mammografiavdelningen, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping 
 
Jag är anställt som röntgensjuksköterska på mammografiavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping. 
Sedan 2009 har jag en forskarutbildningsplats på Hälsouniversitetet i Linköping i ämnet Medicinsk vetenskap.  
Min huvudhandledare är docent Staffan Wirell, avdelningen för radiologiska vetenskaper, Hälsouniversitetet i 
Linköping och biträdande handledare är professor Madeleine Abrandt Dahlgren, Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande, Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.  
Sedan 2007 finns det möjlighet för röntgensjuksköterskor som är anställda på röntgenkliniken i Linköping att 
läsa vidare på kandidat-, magister- och forskarnivå, delvis på arbetstid.  Jag hade en magisterexamen i 
omvårdnad när jag började arbeta på kliniken 2007 vilket gjorde att jag var behörig för forskarutbildning.  Min 
huvudhandledare arbetar på kliniken och kontakten med biträdande handledare har jag fått genom honom.   
Jag har både röntgensjuksköterskeutbildning och vårdlärarutbildning och under mitt yrkesliv har jag växlat med 
jämna mellanrum mellan att arbeta inom sjukvård och med undervisning. Jag är intresserad av det praktiska 
lärandet, vilka teoretiska kunskaper som behövs för att man praktiskt och på ett klokt sätt ska klara av en 
komplex yrkesutövning.  Inom radiologin sker ständigt och allt snabbare teknik- och metodutvecklingar.  Jag har 
funderat på om det då i den här yrkesutövningen finns kunskap som är oföränderlig som fortfarande är giltig när 
förändringens vindar blåser allt snabbare.  Jag är även intresserad av hur avgränsningen upplevs gentemot andra 
närliggande yrkesgrupper.  
För att ta få mer kunskap om det här ska jag undersöka det med både inifrån- och utifrån perspektiv. Jag har 
börjat med det första genom intervjuer med yrkesverksamma röntgensjuksköterskor om deras upplevelser av sitt 
yrkeskunnande. Intervjuerna ska jag sedan analysera med fenomenologisk metod.  
Jag upplever det positivt att få del av två olika kulturer genom att jag går kurser på både Hälsouniversitet och 
Filosofiska fakulteten. 
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Abstract	  304	  b	  
 
Kommunikation genom tolk - upplevelser hos patienter, tolkar och sjukvårdspersonal  
 
Nabi Fatahi 
 
Bakgrund: Under de senaste decennierna har varje dag över hela världen tiotusentals människor flyttat mer eller 
mindre ofrivilligt från sin hemort till andra länder och samtidigt har de passerat språkliga och kulturella gränser. 
Sverige, som har en generös flyktingpolitik, tar varje år emot ett stort antal flyktingar och invandrare, och landet 
har omvandlats till ett mångkulturellt samhälle Patienter som inte behärskar det svenska språket skall enligt 
svensk lagstiftning ha samma möjlighet till information som de som har svenska som modersmål. Men ett 
decennium av forskning kring svårigheter och möjligheter i klinisk kommunikation genom tolk visar att vi är 
lång ifrån verklig jämlikhet i vården.   
Syfte: Syftet med projektet var att belysa kommunikationssvårigheter mellan icke-svensktagande 
patienter/klienter och personal inom svensk hälso- och sjukvård och sociala myndigheter.   
Material och metoder: Fokusgruppintervjuer och semistrukturerade individuella intervjuer genomfördes med 
de aktuella aktörerna. Samtalen inspelades på band och en analys av det utskrivna materialet gjordes med 
kvalitativa metoder.  
Resultat: I studien framkom att krigsskadade flyktingar på grund av kommunikationssvårigheter haft svårt att få 
tillgång till det den rehabiliteringshjälp som de formellt var berättigade till. Ibland utsågs tolk mot bakgrund av 
patientens nationalitet istället för etnicitet och språktillhörighet, vilket ledde till bristfällig kommunikation. I en 
delstudie undersöktes tolkarnas upplevelse av relationen till patient och personal. Enligt studien upplevde 
tolkarna sig som en del av sjukvårdsteamet, men sjukvårdspersonalen upplevde dock inte alltid tolkarna som 
naturlig del av sjukvårdsteamet, vilket medförde en rollkonflikt för tolkarna. Sjukvårdspersonalens intryck av 
kommunikation genom tolk studerades genom intervjuer av allmänläkare och röntgenpersonal.  Personalen fäste 
stor vikt vid tolkens oberoende och neutralitet. Personalens öppenhet mot andra kulturer, tidsplaneringen samt 
den fysiska miljön i konsultationsrummet framhölls som väsentliga faktorer. Tydliga utbildningsinsatser om 
kulturella villkor för personal och tolkar, fast anställning av tolkar i de mest återkommande språken inom 
sjukvården föreslogs som viktiga åtgärder   
Konklusion: Tolkens kompetens är av stor betydelse för kvalitet i kommunikationen och det är viktigt att 
patienten har förtroende för tolken. Tolkrekrytering skall ske på basis av patientens modersmål och inte efter 
patientens nationalitet. Det finns ett antal hinder i kommunikationen som sammanhänger med språkförbistring, 
kulturskillnader, maktförhållanden, praktiska omständigheter i själva undersökningsrummet, kontinuitet och 
olägenheter med dessa förhållanden bör tidigt uppmärksammas. Alla inblandade i tolksituationen 
(tolk/patient/personal) har ett ansvar i att aktivt medverka i kommunikationsprocessen som särskilt i 
röntgenundersökningar är av kortvarig karaktär. Ökad utbildning av personalen om interkulturella frågor och 
ökad kännedom hos tolkarna om de medicinska förhållandena föreslogs som förbättringsåtgärder. 
 
 

Abstract	  304	  c	  
 
Jag ska ju jobba med människor!!  
 
Berit Björkman; Radiologiska Kliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
 
I början av utbildningen till röntgensjuksköterska, träffar vi studenterna i en obligatorisk vetenskaplig grundkurs. 
Här får de bland annat bekanta sig med aktuell forskning genom att fördjupa sig i vetenskapliga artiklar samt få 
en inblick i olika forskningsmetoder. Vanliga reaktioner från studenterna är då: men jag ska ju inte bli forskare 
eller  jag ska ju jobba med människor. 
Liknande reaktioner är vanliga bland klinisk verksamma röntgensjuksköterskor, som dessutom ofta har jobbat 
inom yrket i många år och som besitter en utmärkt yrkeserfarenhet.  
Traditionen att röntgensjuksköterskor forskar är relativt ny och ännu inte särskild utbredd. De inom vårt yrke 
som väl gett sig in på den banan har ofta fått skriva in sig i ett angränsande ämne vid något lärosäte, då radiografi 
ännu inte finns som ett eget forskningsämne.   
Syftet med denna föreläsning är att inspirera och visa på möjligheterna för dig som röntgensjuksköterska att ta 
klivet in i forskarvärlden. Du kommer få en inblick i hur vardagen kan se ut för en klinisk verksam doktorand, 
från att ha en forskningsfråga genom arbetet med metoddesign, datainsamling, resultatanalys och 
artikelskrivning till publicering.    
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En färdig vetenskaplig artikel att sätta i händerna på våra studenter och kollegor knyter forskningen till det 
dagliga arbetet på våra lärosäten och kliniker; samt visar på vikten att forskning bedrivs som kan bidra med ny 
kunskap i syfte utveckla vårt yrkesutövande. 
 

Abstract	  304	  d	  
 
The Experience of Interventional Radiology - the patient’s and radiography nurse’s perspective. 
 
Maud Lundén, RN, PhD student at Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of 
Gothenburg 
 
Background: Heart and vascular disease is a health problem throughout the world. Today (2009), there are 
different methods to diagnose and treat vascular disease. The technical development in the Interventional 
Radiology (IR) field is rapid and the possibilities to treat vascular disease have expanded vastly through IR. 
Instead of having traditional open surgery the treatment can be performed by catheterization guided with 
radiology. Most common puncture site is arteria femoralis and the intervention is usually performed under light 
sedation (Tarolli, 2007, Persson et al. 2006). The majority of these treatments are angiography (AI), Percutan 
Coronary Intervention (PCI) or Percutan Transluminal Angioplasty (PTA). Most research in this field is from a 
medical and technical point of view (Yilmaz et al. 2007; Kuroda et al.2005; Behan et al. 2007). Research on the 
patient’s experience of immobilization after the intervention has been performed, as well as studies on anxiety 
when waiting for surgery (Gulanick et al. 1997; Uzun et al. 2008). Research on the patient’s and radiography 
nurse’s experience of the interaction and the caring relation is scarse (Anderson et al. 2008). 
Overall aim: To describe the experience of the interaction between the patient and the radiograhy nurse during 
the radiological intervention. 
-What is important in this interaction? Which are their experiences? 
This research project consists of four studies:  
Study I: The aim was to explore and describe patient’s experience of undergoing Coronary Angiography (CA) 
and or PCI.  
Method: Content analysis.  
Result: The model of caring influenced the patients ́ experience: small caring gestures had a large impact, 
professional appearance as well as good treatment gave a feeling of security and adequate information was 
important (Lundén, Bengtson, Lundgren, 2006). Compared with a focus-group study from 1997 (Gulanick et al.) 
the Swedish in 2005 showed a similar experience of undergoing CA and or PCI (Lundén, Bengtson, Lundgren, 
2006).  
Study II: The aim is to explore and describe the radiography nurses ́ experience of caring for patients during AI 
and PTA.  
Method: Hermeneutic approach. This study is in process.  
Study III: The aim is to describe the patient’s level of anxiety before undergoing AI or PTA Method: The 
patients will fill in the STAI (State Trait Anxiety Inventory) form before AI or PTA. Statistical analyse  
Study IV: The aim is to explore and describe the patient’s experience and meaning of undergoing interventional 
radiology and the meeting with the radiography nurse.  
Method: Hermeneutic approach 
Expected outcome: The result can give implications for a change of patient care during radiological intervention 
and can contribute to the radiography nurse professional development. 
Referenser: 

• Andersson B, Fridlund B, Elgan C, Axelsson Å. Radiographers areas of professional competence 
related to good nursing care. Scandinavian Journal Caring Sciences; 2008: 401-409. 

• Behan M., Large J., Patel N., et al. A randomised controlled trial comparing the routine use of an 
Angio-Seal STS device strategy with conventional femoral haemostasis methods in a district general 
hospital. International Journal of Clinical Practice. 2007;61(3):367-72 

• Gulanick M., Bliley A., Perino B., Keough V. Patients ́response to angioplasty experience: A qualitative 
study. American Journal of Critical Care. 1997;(6)25-32 

• Kuroda M., Imai Y., Kawanami H., Uchida M., Takahashi K., Kaneko M. et al. Cooperation between 
nurses in radiology unit and inpatient units when providing psychosocial supports to patients receiving 
interventional 

• radiology: problems and solutions. Bulletin of St. Luke ́s College of Nursing. 2005;(31):51-5 Lundén 
M., Bengtson A., Lundgren S. The Hours During and After Coronary Intervention- A Qualitative study. 

• Clinical Nursing Research. 2006;15(4)274-289. 
• Tarolli K. Percutaneous interventions. Critical Care Nurse Q. 2007;30(1), 12-19. 
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• Uzun S., Vural H., Uzun M., Yokusoglu M. State and trait anxiety levels before coronary angiography. 
Journal of Clinical Nursing. 2008;17(5)602-7 

• Yilmaz E., Gurgun C., Dramali A. Minimizing short-term complications in patients who have 
undergone cardiac invasive procedure: a randomized controlled trial involving position change and 
sandbag. Anatolian Journal of Cardiology. 2007;7(4)390-6 

 

Abstract	  304	  e	  
 
Röntgensjuksköterskans kvalitetsarbete – egenskaper för hög kvalitet! 
 
Kerstin Hillergård, Radiologiska kliniken, länssjukhuset Ryhov, Jönköping samt Karolinska Institutet, 
Stockholm 
 
Bakgrund: Med anledning av digitaliseringen av radiologi har arbetssätt och ansvarsförhållanden förändrats. 
Det tidigare så täta samarbetet mellan röntgensjuksköterska och radiolog har förändrats eller försvunnit. 
Röntgensjuksköterskor uttrycker en rädsla för att tappa professionell kvalitet utan detta nära samarbete. 
Radiografi är en ny forskningsdomän som behöver definieras och förklaras. En detaljerad förståelse av 
kvalitetsarbete kan vidareutveckla denna domän.  
Syfte: Syftet med studien är att identifiera, analysera och presentera uppgifter som ingår i radiografiskt 
kvalitetsarbete och hur dessa skall utföras på bästa sätt. 
Material och metod: Kvalitativa djupintervjuer med ostrukturerade intervjufrågor. Dessa har hållits med 
röntgensjuksköterskor och radiologer på universitets-, läns- och länsdelssjukhus kompletterat med observationer 
för att se att det som sades också gjordes.  
Resultat: Resultatet visar att följande uppgifter måste utföras för att uppnå ett gott radiografisk kvalitetsarbete: 
1) korrekt projektion, 2) skarp bild, 3) inbländning och beaktande av strålskydd för att undvika onödig 
bestrålning, 4) bra exponering, 5) få en nöjd patient, och 6) rätt metodval utifrån remissens frågeställning och 
anamnes. 
Dessa uppgifter måste utföras med skicklighet, inkluderande en kommunikativ förmåga, och med ett ständigt 
lärande i arbetet för att på så sätt hela tiden bli bättre. 
Konklusion: För att kunna förbättra ett arbete måste dess innehåll identifieras. Vad vi känner till har detta inte 
skett för digitaliserad radiografi. Denna studie identifierar uppgifter som tillhör radiografiskt kvalitetsarbete och 
hur dessa bör utföras för att uppnå bästa resultat.  
Uppgifterna måste utföras med skicklighet och med både  teoretisk och praktisk kunskap och kunnande. Detta 
gäller förmågan att välja rätt metod utifrån remissens frågeställning, hantera apparatur  och teknik samt begränsa 
strålning till minsta möjliga samt förmågan att läsa, förstå och tolka dokumentation samt själv kunna 
dokumentera.  
Röntgensjuksköterskan måste också kunna kommunicera med remittent, patient, kollegor och radiologer. 
Hon/han saknar idag tillräcklig kommunikation med radiologen och det krävs en ny digital arena för 
kommunikation mellan dessa båda yrkesgrupper.  
Lärande syftar på att lära genom återkoppling, träning och en möjlighet att reflektera om arbetet. 
 
 

Abstract	  304	  f	  
 
Vad forskar ni om, då? - hur forskning kan vara en del av vardagen… 
 
Kent Fridell, Karolinska Institutet, Stockholm 
 
Ovanstående kommer från min dotter som tillhör generationen som ”forskat” sedan dagis. Dagis och grundskola 
har hittat forskningsmetoden som ett bra sätt för att finna och utveckla kunskap. Håkan Hult, professor i 
pedagogik har på liknande sätt beskrivit forskningsmetoden som en kraftfull peda-gogisk metod för 
kunskapsutveckling vid högskolestudier. Att Röntgensjuksköterskor skall utveckla sitt yrkesområde är inget nytt 
påfund, detta tillkom i samband med att de sk ’’medellånga vård-utbildningarna’’ överfördes från 
gymnasieskolan till högskolan. 
Föredraget kommer att diskutera den historiska kopplingen till dagens diskussion om ”forskning” för 
Röntgensjuksköterskor och hur denna utveckling sett och ser ut inom ramen för den akademiska utvecklingen av 
Röntgensjuksköterskeutbildningen. Föredraget ger också några generella exempel på uppsatser på kandidat och 
magisternivå från röntgensjuksköterskeprogrammet vid Karolinska Institutet som exempel på hur dessa genererat 



 

26 (41) 

nya kunskaper som kan vara värdefulla för yrket och verksamheten. Föredraget avslutas med några personliga 
reflektioner kring forskning och forskarutbildning med exempel från den egna forskningen. 
 

Abstract	  305	  b	  
 
Ultraljudsundersökning av hjärta och blodkärl: Så här gör vi på Fysiologen i Örebro 
 
Pernilla Spännar, leg. biomed. analytiker, och Rigmor Egerlid, leg. biomed. analytiker; Fysiologiska kliniken, 
Universitetssjukhuset i Örebro 
 
På Fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro utför vi årligen ca 7000 ultraljudsundersökningar. 
Ca 6000 hjärtundersökningar av olika varianter (transthorakalt, transesofagealt och stresseko med provokation 
farmakologiskt eller liggandes på cykel) och ca 1000 kärlundersökningar av artärer och vener.   
Vi har även screeningverksamhet för bukaortaaneurysm, ca 1600/år, där vi screenar 70-åriga män. 
Vi kommer att berätta om hur en rutinundersökning av hjärtat går till, hur vi använder olika typer av doppler, vad 
vi mäter m.m. Naturligtvis kommer vi även att visa bilder från undersökningen. I mån av tid visar vi även bilder 
och berättar om våra kärlundersökningar. 
 

Abstract	  305	  c	  
 
Peroperativ transesofagal ekokardiografi 
 
Tor Damén; Thoraxkliniken, Universitetssjukhuset i Örebro 
 
Transesofageal ekokardiografi kan ge detaljerad information om hjärtats och de stora kärlens anatomi och 
funktion. Beslut som baseras på denna information kan förbättra både det anestesiologiska och kirurgiska 
omhändertagandet av patienten.  
Indikationer för peroperativ undersökning:  
1. Anestesiologiska  
Peroperativ bedömning av hemodynamik och kammarfunktion samt peroperativ diagnos och handläggning av 
cardiovaskulär kollaps.  
2. Kirurgiska  
Kardiovaskulära lesioner diagnostiseras och informationen används till patientens thoraxkirurgiska 
omhändertagande. Resultaten av kirurgin bedöms ekokardiografiskt och kan initiera ytterligare kirurgisk 
intervention. (t.ex. kvarvarande mitralisinsuffisiens efter mitralisplastikkirurgi eller paravalvulärt läckage efter 
implantation av aortaklaff.)  
 
TEE används idag som rutin på alla patienter som genomgår hjärtkirurgi där inte kontraindikation för 
undersökningen föreligger.   
Föreläsningen visar hur en basal peroperativ undersökning utförs och tar fram både anestesiologiska och 
kirurgiska aspekter som kan förbättra patientens operationsresultat. 
 

Abstract	  311	  a	  
 
Managing Diagnostic Service Levels and Driving Value Out of Your XDS and Shared Archive Investment 
 
Ian Maynard P.Eng., M.Sc., M.B.A. 
CEO, Real Time Radiology Inc., Mississauga, ON, Canada 
 
Managing Diagnostic Service Levels and Driving Value Out of Your XDS and Shared Archive Investment: With 
increasing focus on patient diagnostic service level guarantees and rights, managing diagnostic service levels is 
critical for successful and sustainable healthcare delivery programs.  After years and perhaps decades of working 
towards better access to and sharing of diagnostic data, the expectation of both patient and government 
organizations are that better access to and sharing of data will automatically result in better service level to 
patients; however, while better access to diagnostic data is absolutely necessary for improved service levels to 
patients, on its own, it is not sufficient to guarantee that service level improvements will result.  Effective service 
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level management requires much more than just better access to and sharing of diagnostic data.  This 
presentation will share the experience gained from managing diagnostic service levels with respect to radiology, 
on a national scale.  Emphasis will be placed on the lessons learned from this national service delivery 
experience and the implications for shared workflow and how to drive value out of XDS and shared archive 
investments. 
 

Abstract	  311	  b	  
 
From data to information to knowledge 
 
Joachim, Wallberg; Hitachi Data Systems 
 
The most valuable commodity I know of is information  
Medical data can be vital in a life threatening situation, heard it before? I don t want my doctor to decide my 
treatment based on data from one or more system. I want my doctor to establish knowledge about my medical 
needs based on good and reliable medical information.   
A healthcare professional uses the knowledge of medicine to interpret medical information to gain knowledge 
about the patient. Data on its own carries no meaning, 70 120 is medical data. In order for medical data to 
become medical information, it must be interpreted and take on a meaning. Blood pressure; Male 25 years, 
110kg, 70/120 mmHg is medical information. Knowledge is to know that 70/120 is good for an overweight 
young male.  
IT people can help the healthcare profession to transform data to information. The healthcare profession can help 
the IT profession to make the transformation right. Sweat and tears come in to place when working together 
trying to transform data to information. It s not so difficult to achieve it from a technical perspective, but there 
are difficult decisions to make.   
Okay, now we got information so what? YOU can; Send it, Receive it, Store it, Retrieve it, Share it, Secure it, 
Protect it, Manage it, and Use it. The moment you turn data to information, it becomes free of its origin 
application. Information can now be turned into knowledge by patients, healthcare professionals, researchers and 
hospital executives.   
All information and data can be put in the same open platform to make the transform easier. If the information is 
clean, tidy, saved in a wide spread format and put in a vendor independent open repository is it time to turn it 
into knowledge. 
 

Abstract	  311	  f	  
 
Hantering Medicinska Informationssystem 
 
Petter Eriksson, Örebro Läns Landsting, Medicinsk Teknik, Universitetssjukhuset Örebrö 
 
Bakgrund: I den senaste omskrivningen av det medicintekniska direktivet (MDD) tydliggjorde man att även 
programvaror som uppfyller definitionen av en medicinteknisk produkt ska ses som en medicinteknisk produkt. 
Traditionella IT-stöd inom vården kan nu komma att klassas som medicintekniska produkter. 
Syfte: Utreda vilka konsekvenserna blir för vårdgivaren samt ge förslag på hur detta ska pareras. 
Material och metod: Instudering i ämnet via rapporter, seminarier, erfarenheter och egna reflektioner. 
Resultat: IT-system och programvaror för medicinskt bruk måste betraktas som en produkt för att kunna sorteras 
in under det medicintekniska regelverket. En sådan produkt måste beroende på riskklass följa någon typ av 
verifieringsmetod för att säkerställa att de väsentliga kraven i MDD uppfylls. Till sin hjälp bör tillverkaren följa 
tillämpliga standarder. Vårdgivarna ska konsekvent kräva CE-märkningen för sådana produkter. Vårdgivaren ska 
arbeta aktivt med att identifiera och reducera risker på IT-nätverk där medicintekniska produkter är installerade. 
Slutsats: Samtidigt som kraven ökar på tillverkarna och deras produkter måste nu även vårdgivaren revidera 
tidigare kravbilder på traditionella IT-system och programvaror. För att lyckas måste de som köper in IT-system 
ha en god insikt i vad produkten ska användas till för att kunna avgöra om det är en medicinteknisk produkt eller 
inte. Inköparen måste även ha kunskap om vilka krav som ska formaliseras vid inköp av en medicinteknisk 
produkt. 
För att säkerställa att produkten i drift hanteras enligt leverantörens rekommendationer och att inte 
produktansvaret beträffande funktionalitet glider över på vårdgivare, är det viktigt att det finns tydliga ramar som 
beskriver produkten och dess gränser med avseende på framtida uppgraderingar och ”säkerhetspatchar” samt 
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integrationer. Vårdgivaren bör ta höjd för denna typ av frågor genom att avsätta resurser som arbetar med 
riskhantering och integration av medicintekniska produkter på IT-nätverk. 
Om en tillverkare väljer att CE-märka en redan marknadsförd produkt bär denna också ansvar för att tidigare 
utgåvor av produkten uppfyller samma produktsäkerhetsnivå. Produkter som inte längre marknadsförs berörs 
inte av den nya regeländringen. Vårdgivaren bör utföra en inventering och en riskklassificering för att sorterar 
upp vilka IT-system och programvaror som är medicintekniska samt utreda vem som står som ägare, tillverkare, 
installation-, underhålls- samt driftansvarig. Detta innebär att vårdgivaren får en bra överblick på sina 
installationer och vem som bär ansvarar för vad. Med en riskklassificering får vårdgivaren även upp ögonen för 
de system som kräver en extra försiktig hantering. 
I Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:1 användning av medicintekniska produkter i hälso- och 
sjukvården och föreskriften som berör egenutveckling av medicintekniska produkter görs ingen skillnad på typ 
av medicinteknisk produkt. En vårdgivare som bedriver utveckling av IT-system, programvaror samt 
integrationsinterface som faller in under definitionen av en medicinteknisk produkt ska även om denna 
utveckling görs för eget bruk följa någon typ av verifieringsmetod beskriven i väl dokumenterade rutiner. 
 

Abstract	  313	  a	  
 
Om utbildningsboken och nuvarande ST 
 
Katrine Åhlström Riklund, Ordförande i Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin 
 
ST i Bild- och funktionsmedicin regleras av SoS 2008:17, vilket är SoS föreskrifter och allmnna råd om läkares 
specialiseringstjänstgöring. I denna finns målbeskrivning som beskriver de lärandemål som ska vara uppfyllda 
för att specialistkompetens ska utfärdas. I målbeskrivningen finns en hänvisning till specialitetsförenigarnas 
särskilda rekommendationer som på ett mer detaljerat sätt kan beskriva vad som ingår i ST-utbildningen.  
Specialitetsföreningarna förfogar över de särskilda rekommendationerna och dessa kan vid behov revideras. För 
Bild och funktionsmedicin finns både en rekommenderad utbildningsplan och en utbildningsbok, vilka kommer 
att diskuteras under sessionen. 
 

Abstract	  313	  b	  
 
Om medicinsk vetenskap/kvalitetsarbete i ST 
 
Katrine Åhlström Riklund; Ordförande i Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin och Ola Björgell; 
Docent/Lektor, Malmö. Regionöverläkare, Region Skåne. 
 
ST är idag klinisk, teoretisk och har mål som innefattar såväl den medicinska kunskapen som kommunikation, 
ledarskap och vetenskap. Ett av lärandemålen är att ST-läkaren ska göra ett Skriftligt individuellt arbete under 
handledning enligt vetenskapliga principer som också ska presenteras på större yrkesrelaterad sammankomst. 
Hur förutsättningarna för att genomföra detta arbete ser ut varierar mellan de olika landstingen vilket vi kommer 
att diskutera. 
 

Abstract	  313	  c	  
 
Nytt om SPUR 
 
Ola Björgell; Docent/Lektor, Malmö. Regionöverläkare, Region Skåne. Ordförande i SPUREX. Samordnare för 
SPUR-inspektionerna inom BFM i Sverige.  
 
Bakgrund: SPUR-inspektionerna initierades av Sveriges läkarförbunds Specialistutbildningsråd, SPUR, som ett 
verktyg att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda specialistutbildningen som startade 1992. Efter test av 
inspektionsmodellen i ett pilotprojekt permanentades verksamheten tillsammans med Svenska Läkaresällskapet 
1993 i form av SPUR-stiftelsen. Idag genomförs ca 80 ST-inspektioner per år och sammanlagt har ca 1750 
inspektioner genomförts.   
Grunderna till inspektionen kommer från Avedis Donabedians schema för kvalitetsanalys av struktur och process 
och bygger på att den utbildande enheten kan bedömas genom ett personligt besök kombinerat med en enkät. 
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Syftet är att stärka och höja kvaliteten i utbildningen. Inspektörer, som utses av specialitetsföreningen, bedömer 
den utbildande enheten utifrån strukturen (resurserna för utbildningen) och processen (hur resurserna används). 
SPUR-SPUREX har nu sett över rutiner och metoder för sina SPUR inspektioner och anpassat dessa till 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS2008:17). Som en del i detta ger SPURs checklista viktig 
information om hur ST fungerar i den kliniska vardagen och synliggör var förbättringsåtgärder kan behöva sättas 
in. Inom kort inleds också ett samarbete med IPULS, som framgent kommer att både vidareutveckla och driva 
SPUR-verksamheten vidare. SFBFM har under det senaste året utbildat ett stort antal nya inspektörer till 
kommande inspektionsrunda inom vår specialitet. Inspektionerna kommer till merparten att ske under 2011.  
Framställning: Erfarenheter från implementeringen av nya ST belyses från olika perspektiv liksom hur SPUR-
SPUREX verksamheten utvecklats med olika samarbetspartners. Vi berättar även om checklistan som ett enkelt 
självvärderingsinstrument och hur den kan användas som en förberedelse inför kommande SPUR-inspektion på 
Din avdelning. Efter föredraget erbjuds Du att prova på checklistan i ett interaktiv workshop senare på 
eftermiddagen som föredragshållaren bjuder in till.   
Mål: Målet är att alla deltagare ska få en bild av vad SPUR-SPUREX kan erbjuda för att granska, stärka och 
stödja ST i den kliniska vardagen samt senare på eftermiddagen få lära sig använda checklistan som ett 
instrument för självvärdering av den egna utbildande enheten. 
 

Abstract	  314	  
 
Vår ovän bakterien 
 
Inga Zetterqvist; Hygiensjuksköterska, Vårdhygien, Örebro läns landsting och Eva Gustafsson; Länsstädchef, 
Städenheten, Örebro läns landsting 
 
Människan behöver bakterier för att överleva men fel bakterie på fel ställe kan ge infektion och ibland krävs till 
och med antibiotika för att bota.  
Hotet vi står inför idag är en ökad resistensutveckling hos bakterierna. Antibiotika som tidigare botat hjälper inte 
längre. Den banala urinvägsinfektionen blir svårbotad.   
Hotet är dessvärre inte bara ett hot idag utan en realitet.   
Vad blir konsekvenserna för vår moderna sjukvård och vad kan göras för att möta hotet?  
I Sverige har vi jämfört med övriga delar av världen fortfarande ett hanterbart resistensläge men utveckling går 
fort och vi behöver handla!  
All personal inom vården som träffar patienter behöver kunskap och kännedom om resistensproblematiken och 
hur smittspridning av mikroorganismer sker för att aktivt kunna delta i förebyggandet av uppkomst samt 
spridning.  
Ett av de viktigaste vapen vi har för att förebygga spridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner är 
Basala hygienrutiner.  
Städning med rätt kvalitet är också en mycket viktig faktor för att förhindra smittspridning.   
I media förmedlas ofta budskapet att städningen är dålig men det förklaras aldrig varför det inte fungerar.  
Frågor som kommer att belysas är städekonomi, och valet av städning på entreprenad eller i egen regi.   
Följ städprocessen från att ett behov av städning uppstår till kvalitetssäkring och uppföljning hos kund.  
Vad kan du som kund tänka på för att städresultatet ska bli bra? 
 

Abstract	  315	  a	  
 
Hur gör man upphandlingar? Grunderna 
 
Hans-Olof Carlsén; Medicinteknisk chef, Örebro läns landsting 
 
Att upphandla i offentlig verksamhet har blivit alltmer komplext. Varje gång lagen om offentlig upphandling 
revideras ökar mängden regler att hålla ordning på för upphandlaren. Men det behöver inte vara så svårt som det 
verkar, bara man har koll på en del viktiga hållpunkter och tänker till innan upphandlingen startar. Här ges en 
kort översikt över de viktigaste stegen och fallgroparna i en upphandling. 
 

Abstract	  315	  b	  
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Utvärderingsmodeller 
 
Gunnar Goblirsch; Upphandlingskonsult, Affärskoncept  
 
Sedan några år ska alla större upphandlingar viktas och poängsättas i utvärderingsfasen. Det finns ingen 
fastslagen modell för detta, men en del är mer etablerade än andra. Grunden är att produktens kvalitet, prestanda 
mm ställs i relation till priset och ska ge ett för leverantören transparent slutresultat vid valet av leverantör. Här 
ges en översikt av de vanligaste utvärderingsmodellerna och hur de påverkar slutresultatet. 
 

Abstract	  315	  c	  
 
Överprövningar, fallbeskrivningar, vad kan vi lära oss?  
 
Roland Eriksson; Sektionschef röntgen, Medicinsk Teknik, Örebro läns landsting,  
Gunnar Goblirsch; Upphandlingskonsult, Affärskoncept 
 
Antalet överprövningar ökar. En överprövning stoppar anskaffningsprocessen och riskerar att haverera tidsplaner 
med fördyrade kostnader för byggåtgärder, stopp i patientflöden mm. Vad kan vi göra för att undvika att hamna i 
dessa situationer. En av nycklarna är en bra dialog med alla leverantörer genom hela processen. Vi tittar på fall 
där det gått snett för att lära oss mer. 
 

Abstract	  315	  d	  
 
Är det någon skillnad på att upphandla PC eller CT?  
 
Martin Jakobsson; Projektledare Offentlig Upphandling, Västra Götalandsregionen 
 
Västra Götalandsregionen har redan erfarenhet av ramavtal på mobil utrustning som c-bågar och ultraljud. Vi ser 
fördelar av denna upphandlingsform och går nu vidare och upphandlar även fast utrustning som CT och 
röntgenlab på ramavtal. Vi vill berätta om våra erfarenheter av ramavtal men också de risker vi ser jämfört med 
objektsupphandling. 
 

Abstract	  315	  e	  
 
Offentlig upphandling ur leverantörens prespektiv. 
 
Johan Mälsjö; Försäljnings- och marknadschef, Siemens Healthcare 
 
Hur görs en bra upphandling ur leverantörens perspektiv? En tydlig och öppen dialog genom hela processen, 
samt ett bra förfrågningsunderlag är två förutsättningar för att man som leverantör ska uppleva att upphandlingen 
är väl skött. Här ges också en del andra synpunkter på vad sjukvården bör tänka på när ny utrustning ska 
upphandlas. 
 

Abstract	  317	  a	  
 
Hotet idag - Virus trojaner, ett konkret hot mot sjukvården  
 
Klas Schöldström; NSEC Network Security, Voltavägen 4, 168 69 Bromma 
 
Idag skrivs virus och trojaner för att tjäna pengar på informations på andras dator eller att använda andras datorer 
till att sända reklam eller attackera företags datorer. Detta betyder att även om attacken inte är specifik gjort för 
sjukvården så skapar den problem även för dessa. Idag skrivs det nästan inget i massmedia om nya virus det är 
för det är ingen nyhet om det kommer ett nytt virus, för det kommer över 27000 nya om dagen.   
Ordet virus och trojaner har idag spelat ut sin roll för att skilja om den sprids eller inte. Idag är allt det mesta 
bottar som kan agera som ett virus eller trojan beroende på vilka kommandon den får. Dessa bottar kopplas ihop 
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till stora bottnätverk där de största kända har över en miljon datorer som bara ligger och väntar på ett 
kommando.  
Dagens skydd bygger på att hitta kända virus och trojaner vilket fungerade bra när virus spreds per diskett och 
tog 2-3 år för att få global spridning, idag sprids ett nytt virus via botnätverk som gör att 100000 datorer kan på 
10 minuter få ett nytt virus eller trojan. Dagen virusskydd hittar mellan 70-90% av helt nya virus vilket betyder 
att minst 1 virus på 10 lyckas smitta en dator.   
Dagen bottar vill inte synas så dom sätter inte upp någon skylt eller har roliga effekter så länge dom kan tjäna 
pengar på en dator utan att synas så alla företag som har som strategi att bara om användarna hör av sig rensa 
datorn, kommer idag missa många datorer.  
Det man kan se av virus idag är om dom installerar ett falskt antivirus som hittar en massor av virus på en dator 
och säger att man ska betala 39 dollar för bli av med virusen eller om dom sålt datorn för sända reklam med e-
post. Detta resultera i belastning på nätverket och företaget blir svartlistat och kan inte sända sin vanliga e-post 
till någon vilket orsakar större problem än på datorn.  
En del virus sprids över nätverket genom utnyttja säkerhetshål dessa skapar problem speciellt i sjukhusmiljö där 
man har olika datorer inbyggda i medicinska apparater och dessa kan inte ha olika former av skydd men måste 
vara sammankopplade med övriga datorer. Sjukhus har dessutom stora nät som är sammankopplade med 
varandra vilket ökar riskerna ytterligare. 
 

Abstract	  317	  d	  
 
Hotet idag - Virus trojaner, ett konkret hot mot sjukvården  
 
Klas Schöldström; NSEC Network Security, Voltavägen 4, 168 69 Bromma 
 
Demonstrationer kommer genomföras i en simulerad miljö som motsvara hur de flesta IT-miljöerna ser ut idag. 
Där steg för steg kommer gås igenom för att få en förståelse för hur en attack går till idag. För att man ska lättare 
veta hur man ska undvika att bli smittat.  

- Kommer visa hur en dator blir smittat genom att titta på en hemsida med hjälp en webbläsare.  
- Kommer visa hur en angripare kan fjärrstyra en annans dator.  
- Visar vad hur virus och bottar idag kan smitta en dator.  
- Hur skadlig kod kan dölja sig på en dator (rootkit)  
- Visa hur virus kan utnyttja säkerhetshåll i olika produkter 
 

Abstract	  318	  
 
Testa SPURs nya checklista!  
 
Ola Björgell, Docent/Lektor, Malmö. Regionöverläkare, Region Skåne. Ordförande i SPUREX. Samordnare för 
SPUR-inspektionerna inom BFM i Sverige.  
 
Bakgrund: SPUR-inspektionerna initierades av Sveriges läkarförbunds Specialistutbildningsråd, SPUR, som ett 
verktyg att säkra och höja kvaliteten i den målstyrda specialistutbildningen som startade 1992. SPUR-SPUREX 
har sett över rutiner och metoder för sina SPUR inspektioner och anpassat dessa till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (SOSFS2008:17). Som en del i detta ger SPURs checklista viktig information om hur ST 
fungerar i den kliniska vardagen och synliggör var förbättringsåtgärder kan behöva sättas in.   
Framställning: Vi testar checklistan som ett enkelt självvärderingsinstrument och ser hur den kan användas som 
en förberedelse inför kommande SPUR-inspektion på Din avdelning. Du erbjuds således möjlighet att prova på 
checklistan i en interaktiv workshop.  
Mål: Målet är att alla deltagare ska få lära sig att använda checklistan, som ett enkelt instrument för 
självvärdering av den egna utbildande enheten. 
 
 

Abstract	  319	  
 
Interstitiell lungsjukdom - hjälp till självhjälp 
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Carl Lamm och Jenny Vikgren; Radiologi Sahlgrenska/Thoraxsektionen, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, 
Bruna Stråket 11 B, 413 45 Göteborg 
 
HRCT: HRCT introducerades på 1980-talet, och utfördes då som 1-1.5-2 mm snitt med 10 mm mellanrum och 
en speciell rekonstruktionsalgoritm. Detta för att få så god spatiell upplösning som möjligt. En speciell 
terminologi utformades, med uttryck som t ex  groundglass  och  crazy-paving . Dessa deskriptiva termer eller 
mönster (jfr engelskans pattern recognition) utgör grunden för diagnostiken.    
Så gör vi idag  
Undersökningen inleds med en HRCT-us  enligt ovan med patienten i bukläge. Med patienten i ryggläge görs 
sedan en spiral-undersökning av hela thorax. Undersökningen avslutas med 4 snitt i maximal utandning. Som 
regel används inte kontrastmedel. Buklägesbilder tas för att kunna skilja diskreta fibrosförändringar från dekliva 
atelektaser. Expirationsbilder är viktiga för att påvisa eventuell perifer luftvägssjukdom. Tunna snitt med 10 mm 
mellanrum och 5 mm konsekutiva snitt tas ut, och sagittala och coronara reformateringar utförs rutinmässigt. Vid 
behov görs också MIP, minIP och andra reformateringar.  
Datortomografins roll i utredningen: Vid diagnostik av interstitiell lungsjukdom är anamnes (inklusive lab-
prover, lungfunktions undersökningar och BAL) essentiell. CT-undersökningen utgör en mycket viktig del i 
utredningen, och leder ofta till att slutgiltig diagnos kan fastställas.  I mycket oklara fall görs öppna lungbiopsier. 
Utredningsresultaten diskuteras vid multidisciplinära ILS-konferenser. CT/HRCT används också ofta som 
behandlingsuppföljning.  
Granskning av CT/HRCT: Man utgår från anamnes och CT-fynd/mönster. I de flesta läroböcker finner man en 
mängd algoritmer för de flesta mönster, och listor på differentialdiagnoser. På föreläsningen presenteras en 
sammanfattande översiktlig algoritm som kan användas som utgångspunkt, och som även kan kombineras med 
andra algoritmer.   
Sjukdomspanorama: Ett besvärligt område är de så kallade idiopatiska interstitiella pneumonierna. Under 
föreläsningen går vi lite närmare in på klassificering av dessa sjukdomar.  
Intresset för diagnostisk av lungmanifestationer vid systemsjukdomar har ökat på senare år, då man funnit att 
detta är vanligare än man tidigare känt till. Lungmanifestationerna har stor prognostisk betydelse, då mortaliteten 
vid systemsjukdomar till stor del beror på lungsjukdomen. På föreläsningen kommer vi att visa exempel på 
lungfynd vid några utvalda systemsjukdomar.  
 
Pulmonary disease is the most common cause of death in many of the collagen vascular diseases, especially 
systemic sclerosis and polymyositis/dermatomyositis . Hoyles & Wells 2007 
 

Abstract	  320	  a	  
 
Diagnostisk avbildning i gränslandet mellan odontologi och medicin.   
Jakten på roten till det onda. 
 
Lennart Flygare; Bild och funktionsmedicin, Sunderby Sjukhus; 971 80 Luleå. 
 
Har du någon gång haft riktig tandvärk? Ja i så fall vet du att uppskatta din tandläkare och dennes färdigheter att 
röntga tänder. Men odontologisk radiologi är mycket mer än så. Sedan odontologisk radiologi blev en av 
socialstyrelsen godkänd specialitet för 30 år sedan har ämnet utvecklats från ren tandröntgendiagnostik till att 
omfatta diagnostisk avbildning av hela det maxillofaciala området. Dagens odontologiska radiologer servar såväl 
odontologiska som medicinska avnämare i allt närmare samarbete med mediciniska radiologer och med 
användande av moderna tekniker så som CBCT, CT, MR, Ultraljud och Intervention. På sina håll har även 
odontologiska radiologer, delvis på grund av radiologbristen, fått axla ett större ansvar för den extracerebrala 
öronradiologin.  Föreläsningen blir en exposé över de organområden, frågeställningar och radiologiska tekniker 
där dagens odontologiska radiologer är verksamma och kan bidra med sin expertis i gränslandet mellan 
odontologi och medicin. 
 

Abstract	  321	  a	  
 
MR bröst i praktiken 
 
Överläkare Anders Adolfsson och Röntgensjuksköterska Pernilla Persson; Unilabs Radiologi, Capio S:t Görans 
sjukhus 
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Vi kommer redogöra för indikationerna för MR bröst, presentera sekvenser, tips för utförande och analys samt 
presentera några patientfall. 
 

Abstract	  321	  b	  
 
Optimera MR-sekvenser - varför och hur. 
 
Anders von Heijne Röntgenavdelningen Danderyds sjukhus 
 
Även om de sekvenser som vi får från våra MR-leverantörer i de allra flesta fall är väl användbara finns det 
oftast anledning att fundera över om det inte finns utrymme för att anpassa dem så att de bättre passar våra 
diagnostiska krav. De måste också justeras så att hela undersökningsprotokollet blir optimalt.  
Vi kommer att diskutera optimering av sekvenser - både allmänt och med exempel - och förändringar som vi kan 
göra i daglig drift. 
 

Abstract	  324	  a	  
 
Vill vi ha snabba besked?  
 
Ingegärd Andreasson 
 
Bakgrund: En kvinna som återkallas för vidare undersökningar efter mammografiscreening får alla sina 
undersökningar och prover tagna/utförda samt besked om dessa under samma dag. Detta arbetssätt har funnits 
inom NU-sjukvården sedan 1993 men har tidigare inte blivit utvärderat. Vad vi känner till är vi ensamma om 
denna organisation i landet. 
Mål: Målet med studien var att undersöka kvinnornas upplevelse av organisationen på en mammografiavdelning 
där alla undersökningar och prover samt resultat gavs samma dag. 
Metod: En empirisk kvantitativ studie. I studien ingick 81 konsekutivt utvalda kvinnor som blivit återkallade för 
vidare utredning efter de genomgått en mammografiscreenings undersökning. En enkät konstruerades för denna 
studie och postades till kvinnorna. 
Resultat: Alla deltagarna i studien var mycket nöjda med att få alla undersökningar, prover, resultat samt träffa 
en läkare och även kontaktsjuksköterska under samma dag. Resultatet inkluderar både kvinnor som fått 
diagnosen cancer och de kvinnor som friskförklarades efter 
undersökningarna. Antalet undersökningar och prover som kvinnan fick genomgå visade ingen skillnad i 
upplevelsen. 
 

Abstract	  324	  b	  
 
Virtuella obduktioner - datortomografi inom rättsmedicin 
 
Gvendolina Svjatoha och Irina Tomescu 
 
Metod: Detta examensarbete genomfördes i form av en litteraturstudie. Studien jämförde diagnostikens 
precision mellan virtuella obduktioner med DT och konventionella rättsmedicinska obduktioner. Jämförelserna 
presenterades utifrån de vanligast förekommande dödsorsakerna vid rättsmedicinska utredningar t ex drunkning, 
skottskada, multitrauma, brännskada etc. Resultaten av de konventionella rättsmedicinska obduktionerna 
jämfördes med DT-fynden. Genom att granska och analysera jämförande studier publicerade mellan 1992 till 
2009 kunde DT:s svagheter och styrkor fastställas. En analys gjordes om hur DT:s tekniska parametrar och 3D-
rekonstruktioner kunde påverka den postmortala diagnostikens precision.  
Resultat: Studiens resultat visade DT:s höga sensitivitet när det handlade om gasansamlingar, ben- och 
metallfragment. Mjukdelsskador och blödningar kunde visualiseras sämre på DT. Metodens icke invasiva 
utförandeform visade sig vara en stor fördel jämfört med den konventionella obduktionen i fall då det fanns en 
risk för infektion. Andra radiografiska metoder som kunde tillämpas vid rättsmedicinska utredningar 
presenterades i arbetet. En personidentifiering med hjälp av dubbelenergi DT beskrevs samt visades hur offrets 
kön och ålder kunde fastsällas. Postmortala angiografier och mikro-DT presenterades i form av en översikt för 
att ge en bild på DT:s minimalt invasiva diagnostiska möjligheter. 
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Slutsats: Golden standard för denna studie var en konventionell rättsmedicinsk obduktion. 
 

Abstract	  324	  c	  
 
Att röntga prematura barn – en utmaning i teknik och omvårdnad 
 
Emilia Berglund 
 
Syftet med studien var att beskriva vilka kunskaper röntgensjuksköterskor behöver för att genomföra 
röntgenundersökningar på prematura barn, samt hur röntgensjuksköterskorna kan förvärva dessa kunskaper.  
Metod: Som metod användes en kvalitativ intervjustudie där fyra röntgensjuksköterskor intervjuades på en 
specialiserad barnröntgenavdelning. 
Resultat: I resultatet framkommer olika kunskapsområden som är relaterade till 
röntgenundersökningar av prematura barn. Ingen av röntgensjuksköterskorna hade någon teoretisk utbildning 
inom neonatologi. Röntgensjuksköterskorna har förvärvat sina kunskaper genom att gå bredvid erfarna kollegor. 
Att få erfarenhet är viktigt för att kunna genomföra röntgenundersökningar på prematura barn på en neonatal 
intensivvårdsavdelning. 
Röntgensjuksköterskorna måste skapa ett bra samarbete med personalen på den neonatala 
intensivvårdsavdelningen för att kunna få en så bra röntgenbild som möjligt. Röntgensjuksköterskan behöver 
även ha en stor förståelse och därmed tålamod, för hur det prematura barnet mår, att röntgenundersökningen inte 
alltid kan utföras som planerat.  
För röntgensjuksköterskan innebär omvårdnad av det prematura barnet vid en röntgenundersökning att få så bra 
bilder som möjligt med så låg stråldos som möjligt. Därmed utsätts det för tidigt födda barnet för så lite 
påfrestningar som möjligt. 
 

Abstract	  324	  d	  
 
En studie om MR-mammo kan ge ytterligare information som bidrar till en bättre diagnostik av 
bröstcancer - En jämförande studie 
 
Josefine Lindenrydh 
 
Bröstcancer är den andra vanligaste cancerformen som kvinnor drabbas av och cirka 7000 kvinnor diagnostiseras 
av bröstcancer varje år i Sverige. Bröstcancer diagnostiken är viktig del i den fortsatta behandlingen.  
Frågeställning: Kan MR-mammo vara ett komplement till trippeldiagnostiken? 
Metod: I denna studie ingick 15 patienter som genomgått trippeldiagnostik och MRM- undersökning. 
Röntgenutlåtanden efter konventionell mammografi/ultraljuds och MRM- undersökning studerades och 
jämfördes. 
Resultat: Det kan konstateras att det föreligger en relativt stor diskrepans i antalet funna tumörer och dess 
utbredning före och efter MRM. Det skiljer ibland upp till mer än en hundra procentig ökning av 
tumörutbredning efter MRM hos vissa av de undersökta patienterna. Vidare kan man se en ökning av antalet 
nyfunna tumörer. Efter trippeldiagnostik fanns i materialet totalt 16 identifierade tumörer som efter MRM 
uppgick till 22 identifierade 
tumörer, en ökning med ca 35 % . 
Slutsats: Resultatet visade att mer information framkommer efter MRM-undersökningen. Värdet av den nya 
informationen i denna studie går inte att värdera, dock kan materialet väcka intresse för ytterligare studier inom 
området.   
 

Abstract	  324	  e	  
 
Gonadskydd minskar bestrålning av testiklarna vid konventionell L-5 frontal 
 
Zainab Ladha, Kim Trieu 
 
Enligt As Low As Reasonably Archievable-principen ska stråldosen reduceras samtidigt som den diagnostiska 
bildkvalitén inte försämras vid röntgenundersökningar. Vid många röntgenprojektioner kan könscellerna hållas 
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utanför strålfältet med hjälp av centrering och inbländning. När testiklarna ligger inom strålfältet eller mindre än 
5 cm från strålfältet bör gonadskydd användas under förutsättning att det inte påverkar den diagnostiska 
bildkvalitén. Trots vetskapen om gonadskyddets goda effekt tillämpas inte strålskyddet vid 
röntgenundersökningar. 
Syftet med studien är att belysa vikten av användning av gonadskydd för att reducera stråldosen till testiklarna. 
I studien ingick 38 män som var indelade i två grupper, om 17 respektive 21 individer. Jämförelse av stråldoser 
har gjorts med och utan gonadskydd vid L5-Frontal av ländryggen. 
Resultat: Studien visar en statistiskt signifikant skillnad (p<0,05) i stråldos till testiklarna vid användning av 
gonadskydd. Medelstråldosen var 0,180 mGy med gonadskydd och 0,264 mGy utan skydd, en 
stråldosreducering på 31,8 %. Studien visar också att BMI var en av faktorerna som påverkade stråldosen till 
testiklarna och att röntgensjuksköterskor bör har insikt om stråldosoptimering. 
 

Abstract	  324	  f	  
 
Film som stöd till ordinarie information för patienter inför MRT med skallspole 
 
Chalermkwan Phoemsawang 
 
Syfte: Studien har använt ett visuellt hjälpmedel som visar hur en MRT med skallspole utförs. Målet med denna 
studie var att undersöka om filmen i kombination med ordinarie information från röntgensjuksköterskan kan 
underlätta informationsintagning. Det andra målet var att ta reda på om den kan minska oro och påverka 
patientens upplevelse av undersökningen. Resultatet jämfördes sedan med gruppen som fick enbart ordinarie 
information från röntgensjuksköterskan.  
Metod: Studien utfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det var 18 deltagare som skulle genomgå MRT 
med skallspole som valdes ut med hjälp av röntgenpersonal. Nio deltagare fick se en MRT-filmsekvens, sedan 
fick de ordinarie information från röntgensjuksköterskan före undersökningen. De andra nio fick enbart ordinarie 
information från röntgensjuksköterskan innan undersökningen. Båda grupperna fick vardera två frågeformulär 
att besvara, ett före undersökningen och ett efter undersökningen.  
Resultat: De sammanställda resultaten visar att 33 % av filmgruppen och 44 % av kontrollgruppen kände oro 
inför undersökningen. Under undersökningen kände 44 % av filmgruppen och 33 % av kontrollgruppen oro. 
Majoriteten av deltagarna är enligt svaren från frågeformulären nöjda med informationen innan undersökningen 
vare sig de har sett filmsekvensen eller inte. 55 % av deltagarna, som har sett filmen och fått ordinarie 
information från röntgensjuksköterskan, har svarat att de instämmer helt om informationen innan 
undersökningen ger en bra uppfattning om hur undersökningen går till. Resultatet från de öppna frågorna visar 
en mer positivt inställning från de deltagare som såg filmen än de som inte såg filmen. De flesta patienterna 
tyckte att filmen var bra och informationsrik, några saknade ljud och en deltagare ville hellre ha ”riktiga” 
patienter. De patienter som sett filmen innan undersökningen hade överlag en positiv inställning till hur 
undersökningen gick, det som kommenterades var oljudet och att det upplevdes vara trångt.  
Slutsats: Deltagarantalet i studien har varit för litet för att det ska gå att komma fram till en slutsats med hjälp av 
statistisk analys. Med hjälp av vetenskapliga artiklar, böcker och efter att ha studerat de öppna svar studien 
samlat in kan författarna försiktigt dra slutsatsen att visuella hjälpmedel, i det här fallet en animerad filmsekvens, 
har en positiv effekt på patienterna och det underlättar informationsintagningen. 
 

Abstract	  324	  g	  
 
Aortascreening i Västmanland 
 
Katayoun Razavinia 
 
Bråck på stora kroppspulsådern (aorta) i buken förekommer framförallt hos äldre män. En aortadiameter på 30 
mm eller mer definieras som ett abdominellt aortaaneurysm (AAA). När aneurysmet blir större ökar risken för 
ruptur vilket har en mortalitet på cirka 75 %. Ett sätt att minska mortaliteten i bukaortaaneurysm är att genom 
screening upptäcka och behandla tillståndet elektivt i ett tidigt skede. 
I Sverige pågår aortascreening i flera län sedan några år tillbaka. I Västmanlands län startade en 
populationsbaserad aortascreening av 65- respektive 75-åriga män under våren 2007. Dock har det i 
Västmanland sedan 2003 pågått opportunistisk ultraljudsscreening av alla patienter med kliniskt misstänkt 
perifer kärlsjukdomen. Den opportunistiska screeningen innebär att dessa patienter genomgått 
ultraljudsundersökning av aorta, njurartärer och carotisartärer. Syftet med denna studie är att redovisa resultatet 
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av första årets aortascreening genom en kvantitativ retrospektiv metod. Även de män födda 1942 respektive 
1932 och som tidigare genomgått opportunistisk screening redovisas men dessa siffror redovisas separat. 
Under det första året undersöktes totalt 1818 män. Deltagandet i aortascreeningen var 86 % för 65-åringar resp. 
79 % för 75-åringar.  Hos 65-åriga män hittades 19 AAA (1,6 %) och hos de 75-åriga männen diagnostiserades 
24 AAA (3,8 %). I båda åldersgrupperna var flertalet aneurysm endast 3-4 cm stora. Sammanlagt hittades 5 
AAA med en diameter på 5cm eller mer, varav 4 i den äldre åldersgruppen. I gruppen screenade med känd 
perifer kärlsjukdom som tidigare genomgått opportunistisk screening var förekomsten av aneurysm 11.5  % 
(n=11) för män födda 1932 (n= 125) respektive 5.6 % (n=7) för män födda 1942 (n= 95). 
Resultaten av första årets aortascreening understiger förväntat antal upphittade aneurysm ffa. bland 65-åriga 
män. En orsak till detta kan vara en lägre prevalens för sjukdomen i Västmanland eller i riket. Våra data 
indikerar även att den opportunistiska screeningen i Västmanland har bidragit till de låga siffrorna.  Framtida 
studier får utvisa om populations-baserad aortascreening hos män är kostnadseffektiv i Sverige eller om 
opportunistisk screening är att föredra. 
 

Abstract	  324	  h	  
 
Faktorer som påverkar röntgensjuksköterskans användning av patientstrålskydd  
 
Andrew Stewart och Anna Pettersson 
 
During diagnostic procedures involving conventional x-ray patients are exposed to doses of ionizing radiation. 
As each case requires a certain amount of radiation in order to produce a suitable diagnostic image, radiographs 
should be taken with the ALARA (as low as reasonably achievable) principle. According to the Radiation 
Protection Act, Radiation Protection Authority and Radiographers Code of Ethics it is the responsibility of the 
radiographer to minimize radiation doses during radiological procedures.  
The aim of this qualitative, semi structured-interview study was to examine what radiation reducing measures 
are utilized by radiographers within their day to day operations and to investigate the factors that affect the 
radiographers use of gonad shielding and compression. Radiographers were asked if the use of compression and 
gonad shielding was utilized within the department and asked what measures were used to reduce patient 
radiation doses on a daily basis.  
The results of the study showed that the majority of the radiographers interviewed felt that minimization of the 
x-ray field is the most important measure in order to reduce patient radiation dose. Other important factors 
included the importance of offering information and giving instructions to the patient, accuracy with x-ray 
picture taking, exposure parameters, fluoroscopy time and consulting the radiologist. Existing use of 
compression was virtually non-existent; however there were some radiographers who chose to take x-rays with 
the patient in a prone position.  
The factors that affected the use of compression were revealed to be usability, experience, availability and the 
condition of the patient. Although many of the radiographers understood the importance of gonad protection, a 
majority were not in the habit of using gonad shields even though it expressed within the method book for 
certain studies. The radiographers reported several factors that influenced their use gonad shields including; 
uncertainty if the use of shielding is still necessary, the patients understanding, ability and willingness to 
participate, tradition and if existing gonad shields fit the patients. 
 

Abstract	  325	  
 
En bättre relation med remittenten - för patientens skull! 
 
Ylva Elfvendahl, Henrik Drott; Röntgenkliniken, Centrala röntgen, Landstinget Västmanland, centrallasarettet, 
721 89 Västerås 
 
Arbetet på röntgen är i ständig utveckling och som anställd ställs det stora krav på både tekniska och vårdande 
färdigheter. För att arbetet och flödet på röntgen ska  flyta  på ett bra sätt är det viktigt att andra instanser har en 
övergripande bild av vad det diagnostiska arbetet innebär. Felinformerade och oförberedda patienter leder till 
merarbete och stressigare arbetsmiljö samt längre vårdtider och ökad lidande för patienten. Vi på röntgen vet vi 
oftast inte mer om patienten en det lilla som står i remissen. Därför är det viktigt att övrig personal hos 
remitterande enheter vet till vad de skickar sina patienter. För att patienten ska känna sig säker och trygg under 
sitt besök på röntgenkliniken är det en självklar rättighet att han/hon har fått den information som behövs för att 
mentalt och fysiskt kunna förbereda sig. Om personal på remitterande enheter inte har kunskap kring röntgens 
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verksamhet kan de inte heller berätta för patienten hur olika undersökningar och behandlingar går till. Detta kan 
skapa en osäkerhet och leda till obehag för patienten. Vi tror att en bättre relation mellan remitterande och 
röntgenkliniken öka förståelsen och leder till ett säkrare och tryggare omhändertagande av patienterna.  
Får att nå ut till de remitterande enheterna har vi arbetat fram en digital presentation i PowerPoint med bl.a. 
bilder från labb, röntgenbilder och schema över remissflödet. Den har presenterats för aktuell personal under ett 
kort föredrag, där en dialog med åhörare har varit av högsta intresse.  
Syftet med projektet har varit att öka förståelsen för olika diagnostiska undersökningar på röntgen samt att på ett 
pedagogiskt sätt informera om hur olika undersökningar går till och dess förberedelser. De mål som sattes upp 
vara att personal på remitterande enheter skulle får en övergripande inblick i verksamheten, samt vet var man 
kan söka information om hur olika undersökningar går till, för att i sin tur kunna informera patienten. 
Ytterliggare mål har varit att skapa en förståelse för att förberedda patienter i slutändan leder till snabbare svar 
och minskat lidande för patienten, samt att öka samverkan mellan röntgenkliniken och andra enheter. 
 

Abstract	  330	  
 
Röntgensjuksköterskans roll i strålskyddsarbetet 
 
Anders Frank och Torsten Cederlund; Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm 
 
Den tekniska utvecklingen inom röntgendiagnostiken går väldigt snabbt. Andelen avancerade undersökningar 
ökar. Vid presentationen kommer vi att redogöra för hur stråldoserna från röntgendiagnostik i Sverige och övriga 
Europa utvecklats. Vi kommer också att redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att optimera 
röntgenverksamheten och hur stråldoserna från enskilda undersökningar har minskat. Minskningen beror framför 
allt på införande av optimerade undersökningsprotokoll och på strålskyddsåtgärder vid undersökningar som 
användning av kompression och inbländning. Det är också viktigt att avstyra onödiga stråldoser till gonader och 
foster. I arbetet med att minimera stråldosen till patienten samtidigt som den diagnostiska bildkvaliteten 
bibehålls spelar röntgensjuksköterskan en viktig roll. I slutändan är det röntgensjuksköterskan som avgör 
patientstråldosen. 
 

Abstract	  401	  
 
Medvetna Mötens Magi - om konsten att be om och ge feedback 
 
Stefan Gunnarsson, organisationskonsult, författare, MsC och doktorand vid University of Derby, England. 
 
Bakgrund: Missnöje kring feedback är en av de vanligaste klagomålen i medarbetarundersökningar som görs 
oavsett bransch. Erfarenheter visar att det finns ett extra stort behov av att förbättra feedbackkulturen på sjukhus 
och på vårdcentraler.  
Omfattande forskningsstudier visar att de interventioner som är mest produktivitetshöjande finns inom området 
feedback i kombination med att sätta mål.  
Framgångsrik feedback berör både gruppens utveckling och vägen till att nå satta mål (Guzzo, Jett och Katzell).  
Stefan har många års erfarenhet av att arbeta i olika typer av organisationer och har varit inne på stora sjukhus 
och ett flertal vårdcentraler där han infört en feedbackkultur.  Stefan har också stor erfarenhet av arbete med 
konflikthantering på sjukhus och vårdcentraler.  
Framställning: Föreläsning med viss deltagaraktivitet. Alla deltagare på röntgenveckan är varmt välkomna.  
Mål: Under detta föredrag kommer deltagarna lära sig grunderna i feedback och få kunskap om hur vi blir 
tydliga i vår kommunikation. Du kommer även förstå hur vårt beteende påverkar andra när vi kommunicerar 
t.ex. vid feedback. Du kommer också veta hur man kan hantera konflikter på och mellan avdelningar där 
feedback är en del av lösningen. 
 

Abstract	  402	  
 
Virtuella obduktioner 
 
Anders, Persson; CMIV Linköpings universitet/us 58185 Linköping och Maria, Lindblom; Linköpings 
universitetssjukhus 
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CMIV: Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering(CMIV)är ett multidicipinlärt forskningscentra 
inom universitets sjukhus i Linköping. Inom centret har man tillgång till den allra senaste bildmedicinska 
tekniken. Centret bildades 2003 och redan från start knöts kontakter med den rättsmedicinska enheten i 
Linköping. Under åren 2003-2008 utvecklades en helt ny magnetkamera undersökningsmetod, syntetisk 
kvantitativ MR samt undersökningar med dubbel energi datortomografi (DECT) vid CMIV. De preliminära 
resultaten var lovande men för att komma vidare till riktig klinisk nytta krävdes validering och jämförelse med 
"Gold standard". Det visade sig vara svårt att erhålla denna information från kliniska patienter, undersökningar.   
Bakgrund VA: Betydelsen av obduktion för fastställande av dödsorsak är välkänt. Inom rättsmedicinen kan en 
obduktion tillföra avgörande bevis och leda polis och åklagare i rätt riktning mot en friande eller fällande dom. 
Nyligen har en ny icke-destruktiv metod tagits i bruk kallad virtuella obduktioner (VA). Metoden går ut på att 
med hjälp av datortomografi (DT) och eller magnetkamera (MR) avsöka hela kroppen och sedan framställa 
tredimensionella bilder. Utgångspunkten har nu varit att utveckla metoden vidare med hjälp av nya 
insamlingsmetoder, som dubbel-energi DT, syntetisk  kvantitativ MR samt nya visualiseringstekniker.  
Målet med forskningen är att utveckla tekniker och metoder för VA som möjliggör ett brett användande i den 
dagliga medicinska och rättmedicinska verksamheten. Att ge en säkrare dödsorsaksbedömning och förbättrad 
kvalitetskontroll vid obduktioner både vid rättmedicinska obduktioner samt vid klinisk obduktion. Att i 
framtiden möjliggöra enkla postmortala undersökningar av patienter som avlider på sjukhus vilket förväntas få 
en positiv inverkan på kvalitetskontroll inom medicin samt ge unik kunskap för medicinsk utbildning. Därtill 
förväntas kvaliteten på dödstalsstatistik öka, vilket leder till bättre underlag för fortsatt medicinsk 
forskningsplanering och politiska hälsovårdsbeslut. VA förväntas lösa de etiska och kulturella problem som 
finns i många länder och nu också i Sverige. I ett stort antal länder är konventionell obduktion förbjudet enligt 
lag dock ej postmortem undersökningar med DT och MR.  
Med VA ges också en unik möjlighet att testa ny medicinsk teknik som sedan kan valideras med hjälp av att 
både VA och konventionell obduktion utförs. På detta sätt kan tekniken sedan snabbare föras ut i sjukvården till 
en lägre kostnad och med högre kvalitet.   
Kliniska fall: De två föreläsningar som CMIV presenterar kommer att ge en allmän bakgrund till postmortala 
undersökningar, beskriva arbetsgången samt presentera kliniska fall som åskådliggör fördelar, nackdelar och 
fallgropar vid postmortala röntgenundersökningar. Vidare hur forskningsresultaten vid VA kan komma de 
levande patienterna till nytta. 
 

Abstract	  403	  	  
 
Genomlysning av kommunikation och förståelse i ett interkulturellt perspektiv 
 
Karin Sharma, interkulturell specialist, Gautiodsv. 6, 182 62 Djursholm, Stockholm 
 
Det man anser vara självklart har en utgångspunkt och ett perspektiv ur vilket det är logiskt och klart. Denna 
klarhet kan man bli hemmablind i, och tro att den är eller borde vara lika klar för alla oavsett faktorer som ålder, 
kön, utbildning, verksamhet, intressen, och kulturell bakgrund. När man kommunicerar med människor med 
olika perspektiv nås ingen klarhet genom konkurrens, övertygelse, auktoritet eller andra former av strategisk 
hävdelse. Medvetenheten om alternativa logiska tankebanor och perspektiv är hela skillnaden mellan krock eller 
inte, och den öppnar möjligheten till effektivare kommunikation – ett mer dynamiskt, ömsesidigt utbyte vare sig 
det är med patienter eller medarbetare.  
Ämnesområdet Interkulturell kommunikation fokuserar på det man behöver för att tolka och förstå på ett öppet 
sätt. Öppna frågor behöver just öppna svar. Föredraget handlar om öppna frågor, resonemang och exempel man 
kan känna igen sig i för att vidga förmågan att skifta perspektiv. Inte jämföra, diagnostisera och evaluera, utan 
skifta för att sätta sig in i något helt annat. Då blir det logiskt (!) att reflektera om verklighetens många olika 
möjligheter, eller dimensioner. 
 

Abstract	  405	  
 
Vad kan sjukvården lära av flygets misstag? 
 
Michael Sjöö 
Flight & Medical AB, Åkersberga, Sweden 
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Föreläsaren kommer i stort föredra det som är presenterat nedan och avslutningsvis ge förslag på vad som kan 
göras för att få till en förändring inom sjukvårdens säkerhets samt kvalitetssystem. Säkerhet i allmänhet kommer 
att diskuteras med en tyngdpunkt på säkerheten inom vården. Dessutom visar föredraget generellt på de olikheter 
samt likheter som finns mellan flyget och sjukvården.  
Tyngdpunkten i föredraget är mänskliga faktorn (”Human factors”) kommunikation, beslutsfattande samt 
”situational awareness” samt även träningskrav, rapporteringssystem samt kvalitetssystem. 
Ämnet mänskliga faktorn har under senare år hamnat mer i fokus och det med all rätt.  
Ca 60-70 % av alla flyghaverier idag beror på denna orsak. I sjukvården vilken är mer komplex borde dessa 
orsaker till misstag vara minst lika höga. Troligtvis ännu högre än vid flygning då man inom vården har ännu fler 
människor involverade vilket leder till fler möjligheter till misstag. 
De som borde ha en god kännedom om mänskliga faktorn är de som arbetar inom sjukvården som bör förstår vad 
inverkan av trötthet leder till. Ändå ser bl.a jourpassen för läkarna ut som de gör. Med vetenskapen kan man idag 
bevisa hur mycket fler misstag vi gör då vi blir trötta, och vem skulle vilja flyga med en pilot vilken har arbetat 
lika länge som en läkare med ett långt jourpass? 
En studie gjord av Dr Schaefer, University of Basel samt professor Bob Helmreich, University of Texas där man 
studerat operationssalen med fokus på mänskliga faktorn kommer att föredras. Paralleller med flygets misstag 
kunde påvisas där de vanligaste källorna till fel i operationssalen är; kommunikation, ”situational awareness” 
samt ledarskap. 
Träningen i flyget och sjukvården har stora skillnader där man som legitimerad inom sjukvården i princip är 
legitimerad hela livet utan att några framtida kompetenskrav är satta. 
Inom trafikflyget har en pilot i princip bara sex månaders ”förtroende” innan man måste bevisa att man uppnår 
de krav som bolag och myndigheter har satt. Både via teoretiska prov samt praktiska prov vilka äger rum var 6: e 
månad. 
Sjukvårdspersonal vilka har legitimation är också handhavare av medicinsk utrustning för vilken man många 
gånger inte har någon formell utbildning. Det förväntas att man skall lära sig hur den fungerar. Men var finns 
den tiden avsatt och vilka konsekvenser får ”självstudier” för handhavandet. 
Inom trafikflyget så har piloten en gedigen teknisk utbildning samt förväntas ha en god teknisk förståelse i de 
olika systemen samt vad som kan ske med de olika systemen vid fel funktioner. 
Dessutom skrivs det efter varje flygning i loggboken oavsett om det är något tekniskt fel eller inte.  
Skall avvikelse störningar standardiseras centralt inom sjukvården och skall dessa resultat användas för 
riskhanteringen, och som fallbeskrivningar inom utbildningen? 
Varför görs detta inte idag? Sådana system ger förtroende och skapar en enorm erfarenhets & kompetens 
överföring till andra. 
För att detta skall fungera behövs dock en “blame free culture” vilken inte går ut på att hitta syndabockar utan att 
hitta systemfelen för att få en säkrare arbetsmiljö f.a för patienten. 
Det behöver inte ha hänt en skada eller dödsfall för att avvikelserapport skall skrivas. 
Checklistor och loggböcker finns det idag väldigt sparsamt med på våra sjukhus. En del kreativa individer har 
gjort checklistor samt funktions checklistor vilket är en väldigt god start. Varför ställs dessa krav inte från vår 
myndighet Socialstyrelsen? Där kan sjukvårdspersonalen utöva påtryckning. 
Den stora skillnaden mellan dessa områden är att i flygbranschen blir rubrikerna mycket större om dålig 
utbildning samt kompetens leder till ett haveri med många döda. För den enskilde oavsett om han skall sövas 
eller flyga iväg på semester är dock ändå konsekvensen är desamma dvs. att dåligt handhavande kan leda till 
döden. 
SOSFS 2005:28 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria ; är  något som alla inom sjukvården skall följa men det 
sker tyvärr inte i den utsträckning man borde. Det är i och för sig en följd av att det finns ett repressivt inslag 
som självklart inte befrämjar rapportskrivandet. ”Varför skall jag skriva en rapport när utredningen kan bli en 
jakt på mig själv och mina misstag? 
För att försöka minimera olyckor och incidenter har flyget ett väl utvecklat rapporteringssystem där både 
myndigheter och flygbolag har vissa krav då rapport skall avläggas. De rapporterna har också olika 
brådskandegrad. Dessutom kan piloterna också skriva rapporter vid speciella skäl. t ex förändringar på 
flygplatser, förslag till förbättring av procedurer etc. 
Alla rapporter är till för att andra inte skall göra samma eller liknande misstag alternativt skrivs de för att varna 
så att incident inte uppstår. 
Kvalitetssystemet inom flyget är idag väl utvecklat med bestämda krav samt specifikationer. Detta har bidragit 
till att höja flyg säkerheten ytterligare. 
I SOSFS 2005:12 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-och sjukvården, är det ett krav att 
vårdgivaren fastställer mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.  
Det som borde vara kravet är att i Sverige ha ett centralt avvikelsesystem styrt av myndigheten. Självklart skall 
det vara en lokal hantering av avvikelser men statistik, förändringar och förbättringar borde i stora delar komma 
från myndigheten. 
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Tanken att flyget skulle ha ett likartat kvalitetssystem som sjukvården ter sig inte alls lockande. 
Bestraffning för den som gjort fel och skrivit en rapport är mycket sällsynt inom flyget. Luftfartsmyndigheten 
har deklarerat att de som grovt och/eller medvetet brutit mot gällande bestämmelser skall straffas. I övrigt skall 
systemet ändras för att höja säkerheten. 
Jämför detta med vad som sker i vården idag där individer skall straffas och syndabockar utses när de försökt 
utöva sitt yrke på bästa sätt. Det mest tragiska är att misstag vilka skett i arbetet nu hamnar i domstol dvs. även 
då individen inte gjort det med uppsåt.  
Kalmar fallet där sjuksköterska nu har dömts av HD är ett tragiskt exempel. 
Problemet är att man idag utreder enbart det som en lekman har anmält och får därför inte en utredning av hela 
förloppet varför systemet inte inger förtroende. Skulle motsvarande utredningar appliceras vid haverier inom 
flyget skulle inte många passagerare fortsätta att flyga. 
”Orsak till haveri-Piloten störtade….”Det ger inte mycket utbildning, erfarenheter , systemförändringar etc. 
Avslutningsvis kommer det att ges en del förslag på vad som kan göras för att höja patientsäkerheten inom 
sjukvården. 
 

Abstract	  409	  b	  
 
Hjärt-MR; viabilitetsundersökning av myocard inför CABG/elektiv PCI 
 
Anders Kähäri, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 
 
MR-undersökning av hjärtmuskeln efter intravenös Gadoliniuminjektion (late enhancement) ger värdefull 
information om hjärtinfarktens utbredning och transmuralitet. Vid föredraget kommer några illustrativa 
patientfall att belysa hur framförallt hjärtinfarktens grad av transmuralitet påverkar besluten om eventuell 
intervention eller modifiering av planerad CABG/PCI. Vilka sjuka kranskärl påvisade vid coronarangiografi ska 
revaskulariseras med ledning av hjärt-MR-fynden? Vilka kranskärl ska man lämna utan åtgärd? 
 

Abstract	  410	  a	  
 
Erfarenheter av lungtomosyntes på Sahlgrenska Univeristetssjukhuset 
 
Sara Zachrisson; Medicinsk fysik och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula Stråket 2B, 413 45 
Göteborg. Åsa A Johnsson; Thoraxradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula Stråket 2B, 413 45 
Göteborg. Jenny Vikgren; Thoraxradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula Stråket 2B, 413 45 
Göteborg. Angelica, Svalkvist; Medicinsk fysik och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula Stråket 2B, 
413 45 Göteborg. Agneta, Flinck; Thoraxradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula Stråket 2B, 413 45 
Göteborg. Marianne Boijsen; Thoraxradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula Stråket 2B,  413 45 
Göteborg. Susanne Kheddache; Thoraxradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula Stråket 2B, 413 45 
Göteborg. Lars Gunnar Månsson; Medicinsk fysik och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula Stråket 
2B, 413 45 Göteborg och Magnus, Båth; Medicinsk fysik och teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gula 
Stråket 2B, 413 45 Göteborg 
 
Tomosyntes är en ny teknik inom röntgendiagnostik, men teorin bakom tomosyntestekniken har varit känd sedan 
1930-talet. På grund av att de tekniska förutsättningarna tidigare har saknats, har tomosyntes inte förrän nyligen 
varit möjlig att kliniskt tillämpa.  
Vid tomosyntes används ett antal lågdosprojektionsbilder som samlats in inom ett begränsat vinkelintervall, för 
att rekonstruera fram ett valfritt antal snittbilder av patienten. De rekonstruerade snittbilderna ger bättre 
detektionsmöjligheter än konventionella röntgenbilder eftersom den överlagrade vävnaden som begränsar 
detektionen av patologi till stor del reduceras. Eftersom de projektionsbilder som används för att rekonstruera 
fram snittbilderna är tagna vid en mycket låg dosnivå, är den totala stråldosen från en tomosyntesundersökning 
jämförbar med den stråldos patienten får vid en vanlig konventionell röntgenundersökning.  
Sedan december 2006 har lungtomosyntessystemet VolumeRAD (GE Healthcare, Chalfont St Giles, UK) funnits 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Lungtomosyntesundersökningarna utförs med samma 
uppställning som för en konventionell röntgenundersökning, med skillnaden att en mjukvara läggs till för att få 
tomosyntesfunktion. Mjukvaran innehåller algoritmer (liknande de som används inom CT) för att rekonstruera 
fram snittbilderna. En förutsättning för att patienterna ska kunna genomgå en tomosyntesundersökning av 
lungorna är att de kan stå och hålla andan under 10 sekunder. I de forskningsstudier som hittills har gjort på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset har det bland annat kunnat visas att lungtomosyntes ger signifikant högre 
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detekterbarhet när det gäller lungnoduler jämfört med lungröntgen, särskilt när det gäller små noduler som är 
svåra att hitta i konventionell projektionsröntgen.  
Föredraget kommer att beskriva de fysikaliska och tekniska grunderna för tomosyntes, ge en bild av hur 
lungtomosyntes används i den dagliga verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ge en överblick 
över forskningsläget gällande lungtomosyntes. Den kommer också att behandla stråldoser och bildkvalitet för 
lungtomosyntes. 


