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Sammanfattning 

Personal inom nuklearmedicin exponeras för joniserande strålning vid beredning av 

radiofarmaka i hotlab, injektion av radiofarmaka och vid patientkontakt vid bildtagningen. 

Den joniserande strålningen kan ge upphov till både stokastiska och deterministiska effekter. 

Fingrarna är mest utsatta för exponering av joniserande strålning hos personal. Studiens syfte 

är att utvärdera helkropps-och fingerstråldosen vid hantering av radiofarmaka i hotlab, vid 

injektion och patientkontakt hos personalen som arbetar inom nuklearmedicin på klinisk 

fysiologi på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Samt att undersöka om det finns någon 

korrelation mellan stråldosen och mängden hanterad aktivitet. Datainsamlingen pågick mellan 

30 januari-13 april 2017. Populationen bestod av 5 biomedicinska analytiker som ingick i 

kategori B. Helkroppsdos och fingerdos registrerades med hjälp av två dosimetrar under olika 

arbetsmoment. Resultatet visade att det finns en signifikant korrelation mellan mängden 

hanterad aktivitet och stråldosen hos hela populationen, men det var endast deltagare 2 som 

har en signifikant korrelation hos deltagarna. Både helkroppsdoserna och fingerdoserna var 

under gränsvärdena från Strålsäkerhetsmyndigheten. De arbetsmoment som bidrog mest till 

helkroppsdosen var injektion och bildtagning. Det finns en risk att deltagarna i studien kan 

komma upp i gränsvärdet för stråldos till extremiteter för kategori A. Eftersom populationen 

var väldigt liten så går det inte generalisera resultatet.  
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Summary 

Radiation dose to personnel when handling diagnostic radiopharmaceuticals in 

preparation and in examination of patient 

 

Nuclear medicine personnel are exposed to ionizing radiation in preparation of 

radiopharmaceuticals in hotlab, injection and in contact with patients. Ionizing radiation can 

cause both stochastic and deterministic effects. The fingers are most exposed to ionizing 

radiation. The aim of this study is to evaluate the whole-body-and finger dose for nuclear 

medicine personnel at a hospital in Jönköping when handling radiopharmaceuticals in hotlab, 

injection and in contact with patients. And also to investigate if there is any correlation 

between radiation dose and the amount activity handled. Data was collected between 30 

january-13 april 2017. The population consisted of 5 participants that are included in category 

B. Whole-body-and finger dose were measured using two dosimeters during different tasks. 

The results showed a significant correlation between the amount of activity handled and the 

radiation dose for the whole population. Only participant number 2 had a significant 

correlation. Both whole-body-and finger dose were below the limit values from Swedish 

Radiation Safety Authority. The task that contributed most to the whole-body dose was 

injection and imaging. There is a risk that the participants to reach the radiation limit for 

extremities for category A. The results cannot be generalized because of the population size. 
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Bakgrund 

En atom är den minsta byggstenen i all materia. Beståndsdelarna i en atomkärna utgörs av 

neutroner (neutrala) och protoner (positivt laddade) som hålls ihop av kärnkraft, en stark kraft 

med kort räckvidd. Neutronerna har till uppgift att ”avskärma” protonerna från att stöta bort 

varandra. Atomkärnan omges i sin tur av elektroner (negativt laddade), antalet elektroner är 

lika många som antalet protoner i ett grundämne i sin grundform. Antalet neutroner i 

förhållande till antalet protoner i atomkärnan är avgörande för om atomen är stabil eller 

instabil. Instabila atomer har för många eller för få neutroner i förhållande till antalet protoner 

och kan åter bli stabila genom radioaktivt sönderfall [1,2]. 

 

Vid sönderfall av atomkärnan avges strålning i form av alfa, beta eller gammastrålning. 

Vilken typ av strålning som avges är beroende av atomens storlek. Strålning är transport av 

energi utan medverkan av något medium och delas in i icke joniserande strålning och 

joniserande strålning. Högenergetisk strålning definieras som joniserande strålning och har 

förmågan att slå loss elektroner från elektronskalet hos atomer som den kolliderar med och 

ger därmed upphov till joner. Icke joniserande strålning har på grund av sin låga energi inte 

förmågan att jonisera material. Joniserande strålning delas i sin tur in i elektromagnetisk 

strålning och partikelstrålning (tabell 1). I elektromagnetisk strålning ingår röntgen-och 

gammastrålning. Partikelstrålning utgörs av alfa-, beta- eller neutronstrålning [2,3].  

 

Tabell 1. Sammanställning av olika typer av joniserande strålning [3]. 

Alfastrålning bildas vid sönderfall av tunga atomkärnor och består av heliumkärnor. 

Räckvidden i luft är endast enstaka centimeter och stoppas av ett tunt papper. 

Betastrålning är utsända elektroner eller positroner vid sönderfall av vissa atomer. 

Räckvidden uppskattas cirka 10 meter i luft och stoppas av tjocka kläder eller fönsterglas. 

Både alfa och betapartiklar utgör en stor risk om partiklarna tar sig in i kroppen via 

inandningsluft, livsmedel eller dricksvatten. Betastrålning kan även orsaka skada i ögats 

lins och andra ytliga organ. 

Neutronstrålning uppkommer vid kärnklyvning i kärnkraftsreaktorer i drift eller vid 

spontan fission. Stoppas av några meter vatten. 
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Röntgenstrålning framställs genom konstgjord väg genom uppbromsning av elektroner 

med hög rörelseenergi och har lång räckvidd som lätt tar sig igenom levande vävnad. 

Röntgenstrålning stoppas av millimeter tjockt bly. 

Gammastrålning är den vanligaste strålningen inom nuklearmedicin och uppkommer vid 

sönderfall av radioaktiva ämnen. En instabil atomkärna omvandlas till en stabilare genom 

excitation, överskottsenergin avges i form av fotoner. Räckvidden är lång och stoppas av 

decimeter tjock betong, centimeter tjockt bly eller flera meter vatten. 

 

Naturligt finner vi joniserande strålning i vår omgivning med en dominerande del som har sitt 

ursprung från rymden, radionuklider i luft, mark, byggmaterial och föda. Joniserande strålning 

kan även framställas på konstgjord väg genom till exempel röntgenapparater eller radioaktiva 

ämnen som produceras i kärnreaktorer och cyklotroner för medicinsk användning i 

diagnostiskt eller terapeutiskt syfte [1]. 

 

Radiofarmaka är ett läkemedel som avger joniserande strålning, vanligaste förekommande 

stråltypen inom diagnostisk nuklearmedicin är gammastrålning. Undersökningsmetoden 

bygger på en teknik som gör det möjligt att påvisa eller utesluta patologi genom funktionell 

och dynamisk avbildning med gammakamera. I Sverige finns totalt 67 radioaktiva läkemedel 

med marknadsföringstillstånd varav 57 godkända i diagnostiskt syfte och 10 i terapeutiskt 

syfte. Majoriteten av undersökningarna, 80 %, utförs med kit inmärkta med Teknetium 99m 

(99mTc). Radionukliden 99mTc kopplas till en bärarsubstans som varierar beroende på vilken 

fysiologisk process som vill avbildas. Vid beredning och tillverkning samt inmärkning av 

radioaktiva läkemedel krävs ett godkännande från Läkemedelsverket och personalen ska även 

ha uppfyllt kraven enligt Good Manufacturing Practice (GMP) [4]. 

Joniserande strålnings effekter/risker 

Stråldos kan delas in i absorberad dos, ekvivalent dos och effektiv dos. Den absorberade 

dosen i ett organ/vävnad är den mängd energi som avgivits i organet/vävnaden. Medel 

absorberad dos är beroende av den absorberade energin och vikten på organet. Den 

absorberade dosen mäts i Gray (Gy). Eftersom den är beroende på vikten så kommer 

organ/vävnad med en lägre vikt få en högre absorberad dos än ett tyngre organ som bestrålas 

med samma strålningsenergi. Ekvivalent dos tar hänsyn till vad det är för typ av strålning där 



 3 

varje stråltyp har en egen strålviktningsfaktor. Gammastrålning, röntgenstrålning, elektroner 

och positroner har en strålviktningsfaktor på 1. Neutroner, protoner och alfapartiklar har 

högre strålviktningsfaktor och har då större påverkan på kroppen. Detta är relaterat till 

strålningens biologiska effekter och ekvivalent dos mäts i Sievert (Sv). Effektiv dos är den 

ekvivalenta dosen multiplicerad med en organviktningsfaktor, det tar hänsyn till vilka organ 

som bestrålas. Genom att kombinera olika organdoser fås ett mått på den effektiva dosen och 

detta mått korrelerar med den totala stokastiska effekten. Effektiv dos mäts också i Sv och är 

lägre än den absorberade dosen så länge hela kroppen inte blir jämt bestrålad [1,2,5].  

 

Den joniserande strålningen kan ge upphov till både stokastiska och deterministiska effekter.  

Stokastiska effekter medför cellförändringar [1,6,7]. Uppkomsten av skada påvisas tidigast 

efter ett par år i form av cancerogena effekter eller först hos kommande generation genom 

ärftliga skador [1,6]. Det finns ingen direkt doseffektsamband, därför antas varje stråldos vara 

farlig och risken är proportionellt mot stråldosen [1]. Deterministiska effekter till skillnad från 

stokastiska effekter har en doseffektsamband som är konstaterad, när den stiger över 

tröskeldosen uppkommer det alltid en skada. En ökad dos över tröskeldosen ger ökad 

svårighetsgrad av vävnadsskador. De deterministiska effekterna påvisas tidigast efter ett dygn. 

Tröskeldosen är olika för olika vävnader och dess effekt varierar beroende på vilken vävnad 

som drabbas. Exempel på tröskeldoser för olika vävnader och dess effekt är följande; 

Testiklar- temporär sterilitet (0,15 Gy), permanent sterilitet (3,5–6,0 Gy). Ovarier- sterilitet 

(2,5–6,0 Gy). Ögats lins- linsgrumling (0,5–2,0 Gy), katarakt (5,0 Gy). Huden- erytmen (3.0–

5.0 Gy), nekros (50 Gy). Mental retardation för foster- 1Gy (risk ca. 40% per Gy). En 

helkroppssdos på 6 Gy är dödlig om åtgärder inte vidtas [1,2].  

 

Exponering av joniserande strålning vid graviditet kan medföra letala effekter, stokastiska 

effekter samt deterministiska effekter så som missbildning och mental retardation. Beroende 

på vilken graviditetsvecka som exponering sker är resultatet av den biologiska effekten olika, 

mellan vecka 8–15 är fostret som känsligast för bestrålning och medför en ökad risk för 

mental retardation. Risken minskar därefter från 0,4/Gy till ca. 0,1/Gy. Observationer tyder på 

att de 3 första månaderna utgör störst risk för cancer och leukemi vid bestrålning under 

graviditeten. Särskilda regler för gravida och ammande kvinnor finns då strålningen medför 

de ovannämnda riskerna [1]. 
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Inga direkta bevis finns för att säkerställa att låga doser av joniserande strålning medför en 

ökad cancerrisk men studier visar på att personal som utsätts för kroniskt låga doser av 

joniserande strålning får signifikanta värden av DNA-skada i leukocyterna [6,7]. Joniserande 

strålning kan orsaka kromosombrott oberoende av vilket stadie som cellen befinner sig i vid 

cell-eller reduktionsdelningen. Större delen av DNA-skada som uppstår på grund av 

joniserande strålning repareras inom minuter eller timmar men inte varje skada repareras och 

även vid reparation finns risk för ofullständig reparation [8]. DNA-skada kan leda till 

mutation och ofullständig reparation vilket utgör en risk för cancer [7]. Vävnad med hög 

cellnybildning är i allmänhet mer benägna för tumörinduktion. Även en signifikant skillnad av 

värden på kvantifierad DNA-skada har redovisats före och efter en månads semesterledighet 

hos nuklearmedicinsk personal [8]. Därmed går det att konstatera att det finns ett samband 

mellan yrkesmässig bestrålning och DNA-skada som kan medföra en ökad risk för cancer. 

 

Betydelsen av både stokastiska och deterministiska effekter är av vikt. Den grundläggande 

principen inom strålskydd innebär att undvika deterministiska effekter samt hålla 

sannolikheten så låg som möjlig för stokastiska effekter [1]. 

Strålning inom nuklearmedicin 

Personal inom nuklearmedicin exponeras för joniserande strålning vid beredning av 

radiofarmaka i hotlab, injektion av radiofarmaka och vid patientkontakt vid bildtagning. 

Fingrarna är mest utsatta för exponering av joniserande strålning hos personal [9]. Vid 

hotlabsarbete där beredning av radiofarmaka sker finns en risk för en hög stråldos till 

fingertopparna, framförallt på tummen, pekfingret och långfingret [10]. Det är skillnad i 

absorberad dos hos fingrarna vid olika arbetsuppgifter. Det finns en korrelation mellan 

stråldosen och olika arbetsmoment [11]. Arbetsuppgifter där personalen hanterar öppna 

strålkällor såsom vid uppdragning av spruta och injektion ger högst stråldos till fingrarna. 

Bestrålning av fingrarna anses vara det största problemet gällande strålskydd [9,11]. Men det 

finns delade meningar om vad som bidrar mest till stråldosen hos personal. I sin studie kom 

Forså och Stranden (2012) fram till att en stor del av stråldosen erhålls vid patientkontakt 

[12]. Vid undersökning av patienten så beror stråldosen till personalen på hur hög aktivitet 

som patienten fått, tiden personalen befinner sig nära patienten, avståndet mellan personal och 

patient samt om personalen använder blyförkläde eller inte [1,13,14]. Forså och Stranden 

(2012) fann även att stråldosen som erhålls vid bildtagning och arbete i äldre typer av hotlab 

är högre än de stråldoser som erhålls vid injektion och arbete i nyare typer av hotlab [12]. 
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Inom nuklearmedicin utsätts både personal och patienter för joniserande strålning. Patienten 

utsätts för joniserande strålning i diagnostiskt eller terapeutiskt syfte medan personalen får en 

yrkesmässig bestrålning. Yrkesmässig bestrålning innefattar all exponering för joniserande 

strålning som personal erhåller i yrket. Strålningen som radiofarmakat avger är endast avsedd 

för patienten. Men personalen utsätts också för joniserande strålning vilket medför risk för 

strålningsskador. Alla yrken har en risk för att personal utsätts för skada men hur stor risken 

är varierar beroende på yrket. Vid arbete inom nuklearmedicin kan risken att utsättas för 

skada vid exponering av 20 mSv per år uppskattas till 1/1000, vilket är en hög yrkesrisk. Det 

är framförallt en risk att drabbas av cancer senare i livet. Eftersom det har en hög risk för 

skada så måste arbetsförhållandena optimeras för att minska den yrkesmässiga bestrålningen. 

Eftersom joniserande strålning kan ge allvarliga konsekvenser för individen finns det 

gränsvärden för hur hög stråldos personalen får utsättas för [1,15]. Enligt 

Strålsäkerhetsmyndigheten får personal ha en maximal ekvivalent dos till extremiteter på 500 

mSv per år, maximal ekvivalent dos till huden på 500 mSv per år och en maximal effektiv dos 

på 20 mSv per år över en 5 årsperiod. Eftersom joniserande strålning även kan påverka foster 

så finns det speciella regler avsatta för gravid personal. Från att kvinnan har anmält till sin 

arbetsgivare att hon är gravid har hon rätt till omplacering till arbete som inte involverar 

joniserande strålning under återstående tid av graviditeten. Om kvinnan väljer att inte 

omplaceras så ska arbetet planeras så att den ekvivalenta stråldosen till fostret blir så liten som 

möjligt och får inte överstiga 1 mSv [15]. Det finns flera faktorer som påverkar stråldosen till 

personalen. Enkla arbetssätt för att minska exponering av strålning till personalen som 

Strålsäkerhetsmyndigheten förespråkar är användning av strålskydd i form av avskärmning, 

optimera avståndet till strålkällan, minimera tiden för exponering och minska styrkan på 

strålkällan [13]. Den totala absorberade dosen till personalen beror på antalet patienter, hur 

många gånger som uppgifterna utförs och mängden aktivitet som hanteras [9]. Avskärmning 

finns i form av blyburkar, blyglas, sprutskydd i bly/wolfram, blyförkläde och blyskärmar kan 

även användas inne i undersökningsrummet. Avskärmning innebär att det blir en barriär 

mellan strålkällan och individen, och bly bromsar strålningen vilket minskar stråldosen [1,14]. 

I en studie kom författarna fram till att vid användning av blyskärmar på minst 2 mm i 

tjocklek så sänktes stråldosen till personalen vid bildtagning, och även om antalet patienter 

skulle öka så kommer inte personalen att uppnå den årliga stråldosen på 20 mSv om de 

använder blyskärmar [14]. Detta resultat visar behovet som finns av extra avskärmning om 

personalen inte kan öka avståndet tillräckligt till strålkällan. Avståndet har en stor betydelse 

för stråldosen. Detta eftersom strålningens intensitet avtar med avståndet i kvadrat vilket 
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innebär att vid en fördubbling av avståndet så minskar stråldosen med en faktor på 4 [1,2]. En 

annan faktor som påverkar stråldosen är skickligheten och erfarenheten hos personalen 

eftersom skicklig personal arbetar snabbare och därmed minskar tiden vid strålkällan vilket 

resulterar i minskad stråldos [9]. För att mäta stråldosen används en dosimeter som registrerar 

mängden strålning som individen utsätts för. Personal inom nuklearmedicin har vanligtvis en 

helkroppsdosimeter på sig för att kunna registrera hur hög stråldos varje individ i personalen 

erhåller. Detta görs för att se till att den årliga dosen inte överskrids. Personal som arbetar 

med joniserande strålning delas in i två kategorier: A och B. Kategori A innefattar personal 

som har en risk att erhålla en årlig effektiv dos på 6 mSv eller en ekvivalent dos på 150 mSv 

till extremiteter och hud. De individer som tillhör kategori A måste ha dosimeter på sig hela 

tiden under arbetet och genomgå regelbundna hälsokontroller. Kategori B innefattar all övrig 

personal som inte klassificeras in i kategori A. I kategori B är det krav på regelbunden 

övervakning av stråldosen till personalen för att kontrollera att individen tillhör rätt kategori, 

men denna övervakning kan ske genom regelbundna stickprov och det är inget krav på 

kontinuerlig övervakning med dosimeter. Personal inom nuklearmedicin tillhör ofta kategori 

B [1,13,15]. 

 

På nuklearmedicin sektionen på Klinisk fysiologi på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 

använder personalen inte dosimetrar längre i det vardagliga arbetet eftersom de har erhållit så 

låga stråldoser under en längre tid. Det är dock lämpligt att göra en undersökning av 

stråldosen hos denna personal eftersom de inte har registrerat stråldosen hos personalen sedan 

2010. Studien utfördes för att se hur hög finger-och helkroppsdosen är vid olika 

arbetsmoment och om det skiljer sig åt beroende på erfarenheten hos personalen och mängden 

aktivitet som hanteras. 

Syfte 

Syftet är att utvärdera helkropps-och fingerstråldosen vid hantering av radiofarmaka i hotlab, 

injektion och vid patientkontakt hos personalen som arbetar inom nuklearmedicin på klinisk 

fysiologi på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Samt att undersöka om det finns någon 

korrelation mellan stråldosen och mängden hanterad aktivitet. 
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Material och metod 

Population 

Studien utfördes på personalen inom nuklearmedicinska sektionen på Klinisk fysiologi på 

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Alla biomedicinska analytiker som arbetar inom 

nuklearmedicin tillfrågades att medverka i studien och alla valde att delta. Läkare och 

sjukhusfysiker som arbetar inom nuklearmedicin inkluderades inte i studien, detta eftersom de 

inte utför det dagliga arbetet med joniserande strålning och kommer inte i kontakt med 

strålningen på samma sätt som de biomedicinska analytikerna gör. Populationen bestod av 5 

personer varav 4 arbetar inom hotlab. De biomedicinska analytikerna har olika lång erfarenhet 

inom hotlab vilket gör att det är en lämplig grupp att studera. Alla deltagarna ingår i kategori 

B. För att deltagaren ska inkluderas så behöver den ha genomfört minst 6 stycken mätningar.  

Utrustning 

Utrustningen som användes var två typer av dosimetrar; en fingerdosimeter och en 

helkroppsdosimeter. Fingerdosimetern som användes var en Nuclear Educational Dosimeter 

(NED) från Unfors RaySafe, Billdal, Sverige (figur 1). Den består av en sensor som är en 

halvledardetektor, sladd och dosa med display vilket möjliggör för direkt avläsning. Den är 

utrustad med en varningssignal som går igång när den förutbestämda dosen överskrids, vilket 

ökar uppmärksamheten vid de moment som ger hög stråldos. Den förutbestämda dosen var 

1,0 mSv/h. Detektorn är kalibrerad att mäta huddos Hp(0,07). Hp står för 

persondosekvivalent, och vid bestrålning av huden beräknas dosen på ett djup på 0,07mm. 

Helkroppsdosimetern som användes var en DMC 2000S från MGP Instruments, Lamanon, 

Frankrike (figur 2). Detta är en elektronisk persondosimeter som också är en 

halvledardetektor. Den mäter helkroppsdos Hp(10), vilket innebär att persondosekvivalenten 

mäts på 10 mm djup [5,16]. Den har en display som möjliggör direkt avläsning. Även denna 

dosimeter är utrustad med en varningssignal som är inställd på 5 mSv [16].  
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Material 

Det sammanställda datamaterialet består av den totala mängden aktivitet hanterad per dag. 

Den totala mängden aktivitet definieras som aktiviteten som dras upp dagligen vid 

mättillfället. Information om mängden aktivitet hanterad av deltagarna är hämtad från 

databasen IBCPRO (v2.00.003, Veenstra Instruments, Nederländerna). Informationen om den 

givna stråldosen vid olika arbetsmoment är inhämtad från protokoll dokumenterade av 

deltagarna (bilaga 1). Datamaterial från år 2010 om den totala mängden aktivitet och erhållen 

helkroppsdos är inhämtad från arkivet för persondosimetri och given aktivitet på Avdelning 

för sjukhusfysik. 

 

Fakta och information har erhållits från kurslitteratur, annan litteratur, 

Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida samt vetenskapliga artiklar från PubMed och Medline 

från högskolebiblioteket i Jönköpings databas. Sökorden som har använts vid sökning av de 

vetenskapliga artiklarna är: “ionising radiation”, “nuclear medicine”, “radiation dose”, 

“nuclear medicine workers”, “dosimeters nuclear medicine” och “hand exposure nuclear 

Figur 1. Dosan till fingerdosimetern, 

Nuclear Educational Dosimeter 

(NED), Unfors RaySafe [17]. 

Figur 2. Helkroppsdosimeter, DMC 

2000S, MGP Instruments [17]. 
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medicine”. Alla vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien är publicerade mellan åren 

2003–2017. 

Metod och datainsamling 

Studien är en kvantitativ prospektiv longitudinell studie där data samlas in över en tidsperiod 

[18]. Datainsamlingen pågick under tidsperioden 30 januari 2017 till 13 april 2017. 

Deltagarna har själva ansvarat för dokumentationen av stråldoserna och studiens forskare 

(studenter) har tillsammans med ansvariga sjukhusfysikern (Sven-Åke Starck) försett 

deltagarna med information och material. Bearbetning och sammanställning av data har 

utförts av studiens forskare. 

 

Innan studien påbörjades fick deltagarna information om studiens upplägg och syfte både 

muntligt och skriftligt (bilaga 1). De fick även fylla i vilken arbetserfarenhet de har inom 

arbete i hotlab på informationsbladet. Med arbetserfarenhet innebär det antalet år som de har 

arbetat självständigt inom hotlab. Deltagarna fick en genomgång av sjukhusfysikern om hur 

de två dosimetrarna fungerade innan datainsamlingen påbörjades. Det som undersöktes var 

finger-och helkroppsstråldos till personalen vid olika arbetsmoment. De arbetsmoment som 

stråldosen registrerades vid var hotlabsarbete, injektion av radiofarmaka och bildtagning. 

Fingerdosimetern användes endast vid arbete i hotlab medan helkroppsdosimetern användes 

vid alla tre arbetsmoment. Helkroppsdosimetern placerades centralt på bröstkorgen antingen i 

vänstra bröstfickan eller kragen på arbetströjan. Sensorn på fingerdosimetern fästes med tejp 

på ovansidan av fingertoppen på pekfingret på den icke-dominanta handen (figur 3) och dosan 

satt i ett bälte kring midjan. Vid hotlabsarbete var dosimetrarna under skyddskläderna. 

Placeringen av sensorn valdes eftersom den inte skulle störa arbetet och samtidigt ge en så 

sann bild av stråldosen till fingrarna som möjligt. Fingerdosimetern användes endast vid 

första arbetstillfället i hotlab under morgonen. Fingerdosimetern avlägsnades och avlästes 

efter att första arbetstillfället i hotlab var klart. Om personalen gick in och gjorde mer arbete i 

hotlab senare under dagen så behövde inte fingerdosimetern användas. Anledningen till detta 

var att den vardagliga verksamheten ska kunna fortlöpa på ett normalt sätt och om personalen 

skulle behöva ta på sig fingerdosimetern varje gång de skulle in i hotlab så skulle det ta för 

mycket tid och verksamheten skulle kunna bli lidande. Helkroppsdosimetern användes under 

hela dagen. Den avlästes och nollställdes efter varje avklarat arbetsmoment. Deltagarna var 

själva ansvariga för avläsningen av dosimetrarna och notering av stråldosen i ett förskrivet 

protokoll. I protokollet fick deltagarna notera stråldosen som registrerats med vardera 
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dosimetern, vilken typ av arbete som utförts, om blyförkläde har använts eller inte samt att det 

ger möjlighet till individen att kommentera om något speciellt skedde under registreringen till 

exempel kontamination (bilaga 2). Det fanns endast tillgång till en dosimeter av var sort vilket 

innebar att endast en person per dag kunde registreras per dosimeter. Maximalt kunde två 

deltagares stråldoser registreras samtidigt, en med vardera dosimetern. Deltagarna var själva 

ansvariga för rotationen av dosimetrarna i gruppen eftersom de arbetar olika mycket inom 

nuklearmedicin och att de jobbar olika mycket inne i hotlab. Därför blev det inte samma antal 

registreringar för varje deltagare, och den insamlade datan bearbetades på både gruppnivå och 

individnivå. De insamlade mätvärdena samt informationen om varje deltagare hanterades med 

sekretess. Varje deltagare avidentifierades och kodades genom att tilldelas ett nummer (1-5). 

Mängden aktivitet som varje deltagare hanterade i hotlab hämtades från IBC606 för varje dag 

som registrering skett. Den totala mängden aktivitet beräknades genom att summera den 

mängd aktivitet som dragit upp för varje kit under första tillfället i hotlab. Det första tillfället i 

hotlab varade oftast mellan klockan 7.30-9.00. Resultatet av helkroppsstråldoser till 

deltagarna jämfördes med tidigare mätning från 2010 där 4 av deltagarna var med vid 

mätningen.  

 

 

 Figur 3. Placering av sensorn för 

fingerdosimetern [17] 
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Statistisk analys 

Analys och bearbetning av data genomfördes med IMB Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS), New York, USA. Spearmans rangkorrelationskoefficient användes för att 

räkna ut korrelationen mellan fingerstråldosen och mängden aktivitet som har hanterats. En 

signifikansnivå på 5 % användes. Hos de deltagare som fick en statistisk signifikant 

korrelation så gjordes även en regressionslinje samt ett konfidensintervall på 95 %. SPSS har 

även använts för att räkna ut medelvärde och standardavvikelse. Tabellerna har skapats i 

Windows Microsoft Word 2010. 

Etiska överväganden 

Studien har genomgått Hälsohögskolan i Jönköpings etiska egengranskning, vilket utfördes 

tillsammans med handledaren (bilaga 3). Deltagarna fick information både muntligt och 

skriftligt om studien och fick även fylla i ett informerat samtycke om att delta i studien (bilaga 

1). Deltagandet i studien var frivilligt och deltagarna informerades om att de hade rätt att 

avbryta när som helst under studiens gång. Eftersom deltagarnas namn registrerades vid 

datainsamlingen så gjordes avidentifiering av datamaterialet genom kodning (1–5). Trots 

avidentifiering av data så kan inte kravet för konfidentialitet uppfyllas. Anledningen till detta 

är att populationen är liten och specifik vilket möjliggör en risk att deltagarna kan identifieras 

utifrån hur resultatet presenteras. Denna information upplystes för deltagarna innan de gav sitt 

medgivande till att delta i studien. I denna studie anses nyttan väga över risken då resultatet i 

studien ger deltagarna information om den individuella stråldosen. Denna information kan 

leda till åtgärder vid hantering av joniserande strålning vilket kan minska risken för dem 

påföljande effekterna. Denna typ av kontroll hade behövt utföras oavsett eftersom att det finns 

ett krav på regelbundna stickprover hos personalen i kategori B. 

 

Resultat 

2 utav de 5 deltagarna uteslöts på grund av för få antal mätningar.  Erfarenheten av 

hotlabsarbete hos deltagarna varierade. Deltagare 1 hade 5 års erfarenhet av hotlabsarbete, 

deltagare 2 hade 25 års erfarenhet och deltagare 3 är under upplärning. Även antalet 

mätningar på alla deltagare varierade. 
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Helkroppsdos 

Helkroppsdoserna hos alla tre deltagare var låga och varierade mellan 0 till 0,002 mSv per 

mätning. Medelvärdena för varje deltagare presenteras i tabell 2. De arbetsmoment som 

bidrog mest till helkroppsdosen var injektion och bildtagning. Den totala helkroppsstråldosen 

till alla deltagarna var 0,043mSv, varav hotlabsarbetet utgjorde 11,6 %, injektion 34,8 % och 

bildtagning 53,4 %. Deltagare 2 erhöll ingen helkroppsdos vid hotlabsarbetet.  

 

Tabell 2. Medelvärde för helkroppsdos 

Deltagare Antal mätningar Medelvärde (µSv ) Standardavvikelse 

1 15 0,87 0,74 

2 16 0,44 0,63 

3 27 0,85 0,86 

 

Med utgångspunkten att varje deltagare arbetar 251 dagar om året beräknas den årliga 

stråldosen ut utifrån medeldosen per registrerad dag. Deltagare 1 får en beräknad årlig 

stråldos på; 0,218 mSv, deltagare 2; 0,110mSv och deltagare 3; 0,199mSv. Alla ligger väl 

under gränsen för den årliga effektiva dosen på 6 mSv för kategori B. Deltagare 1 och 2 hade 

varit med vid registreringen 2010 och jämförelsevis är doserna lägre. Helkroppsdosen hos 

deltagare 1 registrerades bara under en månad under 2010 och då blev stråldosen 0,09 mSv. 

För att kunna jämföra så beräknades stråldosen till deltagare 1 för hela 2010 vilket blev 1,08 

mSv. Deltagare 2 hade en uppmätt stråldos på 1,09 mSv år 2010. Deltagare 3 var inte med i 

registreringen 2010 och därför finns det inga tidigare värden för deltagaren att jämföra med.  

Fingerdos 

Den totala mängden aktivitet hanterad i hotlab och den totala fingerdosen för varje deltagare 

beräknades. För varje mätning räknades µSv som absorberats per MBq hanterad ut för varje 

deltagare. Medelvärdet för µSv som absorberas per MBq hanterad presenteras i tabell 3. Den 

totala stråldosen för deltagarna visade på en stor variation och vid analysen av datamaterialet 

noterades det stora variationer i mängden aktivitet som hanteras vid första tillfället i hotlab. 
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Tabell 3. µSv per MBq hanterad per deltagare 

Deltagare Antal 

mätningar 

Total mängd  

hanterad aktivitet 

(MBq) 

Total 

fingerdos  

(µSv) 

Medelvärde 

(µSv/MBq) 

Standardavvikelse 

1 8 52997  1733 0,042 0,025 

2 7 46071 1424 0,094 0,122 

3 11 74024 2517 0,046 0,030 

 

Resultatet visar att det är en låg µSv/MBq till alla deltagarna, vilket tyder på att de inte får en 

hög total fingerstråldos trots att de har hanterat en del höga mängder aktivitet under studien. 

Under ett år hanteras det sammanlagt omkring 1 TBq vilket är betydligt mer än vad som har 

hanterats under denna period. Medelvärdet för hur hög stråldos som varje deltagare erhåller 

vid varje morgonmätning presenteras i tabell 4.  

 

Tabell 4. Medelvärde fingerdos per mätning för varje deltagare 

Deltagare Antal 

mätningar 

Total 

fingerdos 

(µSv) 

Medelvärde 

(µSv/mätning) 

Standardavvikelse 

1 8 1734 216,8 83,5 

2 7 1425 203,5 124,3 

3 11 2517 228,8 72,5 

 

Om deltagarna arbetar 251 dagar per år och att arbetet i hotlab är jämt fördelat mellan 

deltagarna så arbetar varje deltagare 84 dagar per år i hotlab.  Den årliga dosen för 

morgonarbetet för varje deltagare räknades ut. Deltagare 1 får en beräknad årlig morgondos 

på 18,2 mSv, deltagare 2 17,0 mSv och deltagare 3 19,2 mSv.  
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Korrelationen mellan hanterad aktivitet och stråldos till alla deltagare (figur 4) är statistisk 

signifikant (p = 0,000012). Det är en ganska stark positiv korrelation med en 

korrelationskoefficient på 0,773. 52 % av värdena ligger nära regressionslinjen och 

konfidensintervallet är mellan 75–168 µSv. Korrelationen räknades även ut för varje deltagare 

(bilaga 4) där endast deltagare 2 hade en statistisk signifikant korrelation, (p <0,05) med en 

korrelationskoefficient på 0,964, vilket är en stark positiv korrelation. 88 % av värdena för 

deltagare 2 ligger nära regressionslinjen och konfidensintervallet är mellan 7–147 µSv.  

 

 

Figur 4. Scatterplot med regressionslinje för korrelationen mellan mängden aktivitet som hanterats 

och fingerstråldosen hos alla deltagarna med ett konfidensintervall på 95 %.  

 

Diskussion 

I och med att deltagarna själva ansvarade för hantering av apparatur och protokoll kan 

författarna inte garantera att dokumenteringen skett enligt de instruktioner som getts. Ett visst 

bortfall av material under enstaka dagar tros bero på tid och personalbrist. Fingerdosimetern 

ska även under större perioden av studien haft en inställning aktiverad där den vid nära 

kontakt av en strålkälla larmar vid den förutbestämda dosen. Under perioden 2017-03-29 och 
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2017-04-11 var dock denna funktion avstängd vilket innebär att den var tyst. Ljudet kan ha 

bidragit till en ökad medvetenhet om strålningen som inte kan upplevas av våra sinnen och 

kan därför också påverkat arbetssättet hos personalen vid förberedelse av radiofarmaka inne 

på hotlab genom att jobba mer strålsäkert. 

 

Val av registreringsapparatur ger varierande värden, studien skriven av Wrzesień et al. (2008) 

visar på att fingerdosimetern ger mer tillförlitliga värden jämfört med ringdosimetern som ger 

värden som är tio gånger lägre [10]. Placering av apparaturen har stor betydelse för hur 

mycket den maximala stråldosen underskattas. Vid placering av dosimetern vid basen av 

pekfingret på den icke-dominanta handen så underskattas stråldosen med faktor 6 medan om 

den placerar på handleden underskattas den med faktor 20 [19]. Den normala placeringen för 

fingerdosimetern vid mätning av maximala fingerdosen är på fingertoppen av pekfingret på 

den icke-dominanta handen [20]. Detta styrker att placeringen av fingerdosimetern i denna 

studie är en lämplig placering. Det är dock ej påvisat om eller hur mätvärdena skiljer sig åt 

beroende på om fingerdosimetern är placerad på ovansidan eller undersidan av fingertoppen. 

Antagandet görs därför att mätvärdena troligtvis underskattas eftersom att det är mest troligt 

att det är en högre stråldos på fingertoppen på handflatesidan [10]. 

 

I studien skriven av Leide-Svegborn (2012) undersöktes exponeringen av joniserande 

strålning av fingrar, tyreoidea och ögon hos personal som hanterade radiofarmaka inom 

nuklearmedicin genom mätningar med thermoluminescent dosimeter (TLD). Fingerdoserna 

mättes med en finger dosimeter placerad på fingertoppen hos 19 stycken i personalen vid 

olika tillfällen för olika arbetsmoment. Resultatet visade att hantering av 99mTc gav en dos till 

fingrar långt under dosgränsen från International Commission on Radiological Protection 

(ICRP) även om aktiviteten var hög [9]. Detta speglar även resultatet som framkommit i vår 

studie. 

Helkroppsdos 

Resultatet visar att helkroppsdoserna till deltagarna var låga, vilket stämmer överens med den 

tidigare mätningen från 2010. Inom den lilla populationen som studerades går det att säga att 

helkroppsdosen håller sig väl under den maximala gränsen för kategori B. Värdena som 

erhållits i studien underskattas i jämförelse med värdena från 2010 eftersom att mätningarna 

bara pågick i en begränsad period och inte under ett helt år. En annan anledning till att 

värdena underskattas är att helkroppsdosimeterns lägsta värde är 1 µSv, och att värden under 
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1 µSv inte ger något utslag och visas som 0. Men även om dosimetern visar 0 så har 

deltagaren blivit utsatt för joniserande strålning och fått en stråldos även om den inte är 

tillräckligt hög för att ge utslag på dosimetern. En anledning till varför helkroppsdoserna blev 

lägst i hotlab kan bero på avskärmningen i form av blyglas. Deltagarna i studien var noga med 

att ha kroppen bakom blyglaset vilket ger en lägre helkroppsdos. Även om blyförkläde sällan 

användes vid injektion eller bildtagning var inte helkroppsdoserna höga, men detta kan bero 

på att deltagarna använder blyskydd på sprutorna samt att de håller ett optimalt avstånd till 

patienten vid bildtagningen genom att de inte är inne i undersökningsrummet vid 

bildtagningen.  

Fingerdos 

Resultatet i studien tyder på att det finns en korrelation mellan mängden aktivitet som 

hanteras och fingerstråldosen hos den totala populationen. Det var dock bara en av deltagarna 

som hade en statistisk signifikant korrelation. Men eftersom det är en väldigt liten population 

och få mätningar går det inte att generalisera detta till en större population. Det finns inga 

tidigare värden på fingerdoser hos deltagarna att jämföra med. Eftersom mätningarna endast 

utfördes första tillfället i hotlab på morgonen går det inte uttala sig säkert om vad den totala 

fingerstråldosen blir per dag. Men eftersom det är låga fingerdoser vid det första tillfället är 

det möjligt att anta att den årliga fingerdosen kommer vara under maximala gränsen på 500 

mSv förutsatt att deltagarna håller sig till de strålskyddsprinciper som finns. Även om de inte 

kommer upp i 500 mSv så finns det ändå en risk att de kommer upp i 150 mSv vilket är 

gränsen för den årliga dosen för extremiteter för kategori A. Detta innebär att det kan vara så 

att en del av deltagarna ingår i fel kategori, och kan behöva kontinuerlig mätning av 

stråldosen. Det finns ett flertal studier som visar att fingerdosen kan överstiga den årliga 

maximala stråldosen. Enligt studien utförd av Carnicer el al. (2011) kom de fram till att 

stråldosen till extremiteterna kan överstiga maxvärdet 500 mSv beroende på standarden i 

strålskydd och arbetsbelastning [20]. I en annan studie kom de fram till att medelekvivalenta 

dosen till fingertopparna var 6 mSv per arbetsskift vilket kunde ge en fingerdos upp till 1,2 Sv 

per år. Men i deras studie så hade de inte optimal hantering av radiofarmakat i form av 

distansverktyg [21]. All tillgänglig skyddsutrustning för personal inom hotlab har använts 

under studien, vilket gör att fingerdoserna hos deltagarna blir lägre i denna studie. Deltagarna 

var vanligtvis inne i hotlab vid flera tillfällen under dagen vilket bidrar till att de får en högre 

fingerdos än vad studien har uppmätt. Antalet gånger deltagarna var inne i hotlab varje dag 

varierade beroende på vad det var för undersökningar som skulle utföras under dagen. Även 
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injektion av radiofarmakat bidrar till bestrålning av fingrarna hos personalen [9] men detta har 

inte ingått i mätningen i studien. Anledningen till varför fingerdosen inte mättes vid injektion 

av radiofarmaka var att den fingerdosimeter som användes i studien var för klumpig att 

använda vid injektion och skulle istället påverka det dagliga arbetet.  

Deltagarnas resultat 

Utifrån det resultat som erhållits i studien så är det svårt att dra några slutsatser kring hur 

arbetserfarenheten påverkar stråldosen. Genom analysen av datamaterialet så är det deltagare 

2 som har lägst medelstråldos både när det gäller helkroppsdos och fingerdos, vilket stämmer 

överens med teorin att erfarenheten har en påverkan. Deltagare 2 hanterade ibland väldigt låga 

aktiviteter omkring 300 MBq vid mätningen vilket bidrog till ett lägre medelvärde. Men även 

om deltagare 2 hanterade höga aktiviteter höll sig fingerdosen generellt omkring 300-350 

µSv. Deltagarens stråldos påverkades inte av att fingerdosimetern slutade larma, vilket ger en 

antydan på att dennes resultat kan vara mer sanningsenliga. Deltagare 2 fick ingen 

helkroppsdos vid arbetet inne i hotlab medan de andra två deltagarna fick det, trots att 

deltagare 2 hanterade höga aktiviteter. Det var framförallt injektion av radiofarmakat som 

bidrog till helkroppsdosen till deltagaren. Generellt hade deltagare 1 en fingerdos omkring 

170-200 µSv. En incident som bidrog till fingerdosen hos deltagare 1 var att vid ett tillfälle 

skedde kontaminering av Laminar airflow-bänken vilket gav en högre stråldos än normalt på 

326,7 µSv. Vilket kan ha bidragit till ett högre medelvärde. En annan sak som också bidrog 

till ett högre medelvärde var att vid en av mätningarna så hanterade deltagaren 99mTc 

generatorn vilket gav en högre fingerdos. Hos deltagaren märktes även en tydlig skillnad när 

fingerdosimetern slutade larma i form av att stråldosen höjdes med 72,4 µSv trots att det var 

en mindre mängd aktivitet som hanterades. Detta styrker påståendet att larmet kan ha en 

inverkan på hur deltagarna arbetar med radioaktiviteten. Deltagare 1 hade högst medelvärde 

på helkroppsdosen och det var framförallt bildtagningen som bidrog till stråldosen. Hos 

deltagare 3 var den generella fingerstråldosen omkring 200–250 µSv. Även här blev det en 

skillnad i stråldos när fingerdosimetern slutade att larma där stråldosen ökade, men skillnaden 

var inte lika markant som hos deltagare 1. Medelvärdet för helkroppsdosen var lägre för 

deltagare 3 jämfört med deltagare 1 och även här var det framförallt bildtagningen som bidrog 

till stråldosen. Att deltagare 3 hade en lägre helkroppsdos än deltagare 1 talar emot att 

erfarenheten skulle ha någon betydelse mellan de två deltagarna. Men vid jämförelse mellan 

alla deltagarna så verkar det som att erfarenheten har en betydelse eftersom att deltagare 2 har 

lägst medelstråldoser. Vid jämförelser mellan deltagarna är det deltagare 1 som har lägst 
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generell fingerdos men det är deltagare 2 som har lägst medelvärde. Deltagare 2 har lägst 

medelvärde för helkroppsdos medan deltagare 1 har högst. Resultatet för deltagare 2 verkar 

vara mer korrekt än för de två andra deltagarna eftersom dennes stråldos inte ökade när 

dosimetern slutade larma. Därför antas det att de generella fingerdoserna för deltagare 1 och 3 

normalt sett är högre än vad som redovisas här. Detta gör att det inte går att dra några 

slutsatser om hur erfarenheten påverkar stråldosen eftersom alla resultaten inte är tillräckligt 

pålitliga. I sin studie kom Leide-Svegborn (2012) fram till att skickligheten hos personalen 

hade stor påverkan på stråldosen och rekommenderar att all personal övar med en icke-

radioaktiv vätska för att få mer erfarenhet [9]. Även om det inte går att fastställa att 

erfarenheten har en påverkan utifrån det resultat som erhållits i studien så kan det ändå vara 

ett bra förslag att ny personal i framtiden får öva med icke-radioaktiv vätska innan de börjar 

arbeta inne i hotlab.  

 

Om deltagare 1 och 3 har påverkats att larmet från dosimetern så att stråldosen blev lägre än 

normalt så kan det ha bidragit till att det inte blev någon statistisk signifikant korrelation 

mellan fingerdos och mängden aktivitet som har hanterats.  

Förslag på vidare studier 

För att kunna uttala sig säkert om hur hög den årliga fingerdosen hos personalen är bör vidare 

studier utföras där deltagarna bär fingerdosimetern vid alla arbetsmoment. Avdelningen på 

nuklearmedicin på Länssjukhuset Ryhov beräknar få en PET-kamera till år 2018 och innebär i 

sin tur att personalen utsätts för högre yrkesmässig bestrålning. PET undersökningar ger 

betydligt högre stråldoser till fingrarna, i en studie skriven av Fujibuchi et al. (2010) 

konstateras det att det främst är vid aspiration och administration av radiofarmaka som ger 

högst stråldos [22]. I en annan studie av Carnicer et al. (2011) kom de fram till att det är 

framförallt vid hantering av F18 som utgör risken att den maximala årliga dosen till fingrar 

överstigs [19]. Därför rekommenderas vidare stickprovskontroller för fingerstråldosen och 

även helkroppsdoser i framtiden. 
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Slutsatser 

Det finns en korrelation mellan fingerdos och mängden aktivitet som har hanterats hos hela 

populationen. Helkroppsdoserna till deltagarna var lägre än vid mätningen år 2010 där det 

främst var bildtagning och injektion som bidrog till stråldosen. De uppmätta värdena håller 

sig under gränsvärden för yrkesmässig bestrålning. Det går inte att dra några slutsatser kring 

hur arbetserfarenheten påverkar den erhållna stråldosen.  

Omnämnanden 

Ett stort tack till vår handledare Sven-Åke Starck för all hjälp och handledning under arbetet. 

Vi vill även tacka deltagarna för medverkan i studien.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Protokoll för stråldos 

 

Namn: ____________________________________ ______ 

 

Datum: ___________________________________ ______ 

 

Arbetsmoment 

o Hotlab 

o Injektion 

o Kamera 

 

Har blyförkläde använts? 

o Ja 

o Nej 

 

Ange fingerstråldos: ______________________________  

 

Ange helkroppsstråldos för 

Hotlab: ____________________________________ ______ 

 

Injektion: __________________________________ ______ 

 

Kamera: ___________________________________ ______ 

 

Har kroppsdosimetern nollställts efter varje moment? 

o Ja 

o Nej 

 

Övriga kommentarer: _______________________ ________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

_____________________________ ______________________________________________

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  



 

 
 
Bilaga 2. 
 

 

Informationsblad 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Hälsohögskolan i Jönköping som ska utföra vårt examensarbete på 

nuklearmedicin tillsammans med vår handledare Sven-Åke Stark. Era finger-och 

helkroppsstråldoser kommer undersökas under perioden 23 januari-13 april 2017. Stråldosen 

kommer mätas dagligen på personen som utför arbetet på hotlab med hjälp av två dosimetrar. 

Helkroppsdosimetern placeras på vänstra bröstfickan och fingerdosimetern på pekfingrets 

fingertopp på den icke dominanta handen. Fingerdosimetern ska bara användas i hotlab 

medan helkroppsdosimetern ska användas under hela arbetsdagen. Helkroppsdosimetern ska 

avläsas och nollställas efter varje avklarat arbetsmoment; hotlab, injektion och kamera. 

Avläsning och dokumentering utförs av personen som har dosimetern på sig, och 

dokumenteringen sker i ett protokoll. 

Deltagandet är frivilligt och ni har rätt till att avbryta när som helst under studiens gång. Vid 

deltagandet av studien behöver vi information om hur lång din arbetserfarenhet inom hotlab 

är. Datan kommer att avidentifieras men resultatet kommer att presenteras på individnivå. 

Godkänner du att delta i studien fyll i nedanstående information. 

 

Namnförtydligande:__________________________ ________________ 

Namnunderskrift:____________________________ ________________ 

 

Datum: __________________________  

 

Antal år du arbetat självständigt i hotlab:__________________________  

 

Om ni har några frågor så kan ni kontakta oss 

Elina Kangas: elina-kangas@live.com 

Berfin Ucar: berfin_u@hotmail.com 

 

Vänligen, 

Elina Kangas & Berfin Ucar 



 

Bilaga 3. 
 

 
 

 



 

Bilaga 4. 

 
 

Scatterplot deltagare 1, p-värde: 0,028 

 
 

Scatterplot deltagare 2, p-värde: 0,000454 

 
 

Scatterplot deltagare 3, p-värde: 0,083 
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