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Sammanfattning 
 
Personal som arbetar med 18F-fluorodeoxyglukos (18F-FDG) vid modaliteten positron emission 

tomography/computer tomography (PET/CT) utsätts dagligen för joniserande strålning från 

patienter främst vid injektion och bildtagning. Inom PET används 18F som utsänder hög 

fotonenergi (511 keV). Ett optimalt sätt för personal att minimera strålningsexponeringen är ett 

längre avstånd från strålkällan och ett effektivt arbete. Syftet med studien var att mäta 

helkroppsdos till personal som arbetar vid PET/CT-undersökningar vid injektion och 

bildtagning inom Nuklearmedicin, Länssjukhuset Ryhov. Vidare undersöktes doshastigheten 

framifrån och från höger sida från patienter som injicerats med 18F-FDG, för analys av 

sambandet mellan doshastighet och injicerad mängd aktivitet. Urvalet i studien bestod av sex 

personer, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Resultatet visade en statistisk 

signifikant skillnad av helkroppsdos till personal beroende på arbetsposition. Personal vid 

bildtagning erhöll i medeltal 3,27 högre helkroppsdos per GBq och 2,5 högre total helkroppsdos 

jämfört med personal vid injektion. En statistisk signifikant skillnad av doshastighet framifrån 

och från höger sida konstaterades. Korrelation mellan injicerad mängd aktivitet och uppmätt 

doshastighet påvisade inget statistiskt samband. Antalet mätningar i studien är något få och ett 

mer noggrant resultat skulle erhållas med fler mätningar. 

 

Nyckelord: dosimeter, strålningsdetektor, joniserande strålning, nuklearmedicin 

 



 

 

Summary 

 
Whole-body dose to personnel at PET/CT-investigation and dose rate from patients 

investigated with 18F-FDG at PET/CT 

 

Personnel who works with 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) at positron emission 

tomography/computer tomography (PET/CT) are exposed to ionizing radiation from patients. 

Optimal way to minimize radiation exposure is far distance from 18F and effective work because 

of the high photon energy (511 keV). The purpose of this study was to measure the whole-body 

dose for nuclear medicine personnel at PET/ CT at Länssjukhuset Ryhov in Jönköping during 

injection and camera scanning. Further to measure the dose rate from the patient from the front 

and the right side, to investigate if there was any correlation between dose rate and the amount 

of injected activity. The population consisted of six persons, biomedical scientist and 

radiographer. The result displays that there is a statistically significant difference in whole-body 

dose depending on the work position. Personnel at camera scanning measured in average 3,27 

higher whole-body dose per GBq and 2,5 total whole-body dose compared with the personnel 

at injection. A significant difference was found of the dose rate between the front and the right 

side from the patient. There was no statistic correlation between the amount of activity injected 

and dose rate. The number of measurements is low, more observations would give a more 

accurate result. 
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Bakgrund 

Positron emission tomography  

Positron emission tomography (PET) är en bildteknik inom nuklearmedicin som med olika 

radioaktiva ligander möjliggör mätning av fysiologiska, biokemiska och farmakologiska 

funktioner på molekylär nivå under friska och patologiska tillstånd (Jacobson & Chen, 2010). 

Inom PET används ett betaplus (β+) sönderfall. Under sönderfallet sänds en positron ut. 

Positronens hastighet sjunker och kollision med en elektron sker. Positronen och elektronen 

annihileras och massenergin omvandlas till två stycken 511 keV 180 grader motriktade 

annihilationsfotoner. Två motriktade annihilationsfotoner detekteras samtidigt i parvis 

kopplade scintillationsdetektorer. Den samtida mätningen kallas koincidensmätning. Med 

koincidensmätning bestäms var i patienten längs en linje sönderfallet sker (Berglund & Jönsson, 

2007; Saleem, Charney & Price, 2006).  

PET kamerans detektorer är uppbyggd som en ring och består av små diskreta 

områdesdetektorer. Ringen omger patienten och scannar ett område med ett avstånd på 10–20 

centimeter i patientens längsriktning. PET-scintillationsdetektorerna har hög täthet och fotoner 

med hög energi kan därmed avbildas (Biersack & Freeman, 2007). Kristallen i PET kameran är 

av Bismuth Germanate Oxide (BGO) eller Lutetium Oxyorthosilicate (LSO) och är uppbyggd 

som ett block. Kristallblocket är kopplat till fyra fotomultiplikatorrör (PM-rör) och producerar 

flera axiella tvärsnitt samtidigt (Ramesh, 2012). Numera används ett hybridsystem PET 

kombinerat med CT för att tillhandahålla multimodalitetsavbildning (Ell, 2006; Groves, Win, 

Haim & Ell, 2007). PET bidrar till funktionella bilder och CT bidrar med en anatomisk referens 

(Biersack & Freeman, 2007).  

Brukliga radionuklider som används inom PET är kol-11 (11C), kväve-13 (13N), syre-15 (15O), 

och flour-18 (18F). Radionukliden som främst används är 18F (Bérnard & Turcotte, 2005; Fathy, 

Khalil, Elshemey & Mohammed, 2019). 

Radionukliderna produceras i en cyklotron. 11C, 15O och 13N är radionuklider med kort 

halveringstid och tillverkas direkt innan administrering. Halveringstiden för 18F är 109,8 

minuter och kan transporteras från tillverkning i cyklotronen till ett annat sjukhus (Groves, Win, 

Haim & Ell, 2007).  
18F tillsammans med glukosanalogen fluorodeoxyglukos (FDG) är utvecklad för 

undersökningar av glukosmetabolismen vid olika sjukdomstillstånd. FDG har liknande 

egenskaper som glukos och följer glukostransporten genom kroppens metaboliska vägar. 
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Skillnad jämfört med glukos är att FDG genomgår fosforylering och ackumuleras i en hastighet 

som är proportionell mot glukosutnyttjandet och fångas då in i cellerna. Det finns ett flertal 

indikationer för PET-undersökningar. Tumörsjukdomar är en indikation och modaliteten 

PET/CT bidrar till en hög diagnostisk säkerhet för att sedan kunna utvärdera olika 

tumörsjukdomar (Shvarts, Han, Seltzer, Pantuck & Balldegrun, 2002). Cancerceller har oftast 

högre glukosupptag än normala celler och avgränsas från normala vävnader. Det höga 

glukosupptaget möjliggör mätning av glukosmekanismen (Saleem, Charnley & Price, 2006). 

Ytterligare indikationer för användning av FDG är utredning av regional hjärnfunktion, 

sjukdomar i hjärnan, viabiliteten i myokardiet och inflammation (Ramesh, 2012). Upptaget av 
18F- FDG ökar i inflammatoriska celler på grund av hög metabolisk aktivitet (Cheong el al., 

2015; Duivenvoorden et al., 2013).  

Det tog lång tid att få 18F-FDG godkänt för patientanvändning. Produktion av 18F-FDG 

rapporterades år 1978 och godkändes år 1997 av the US food och drug administration (Groves, 

Win, Haim & Ell, 2007). 

Strålsäkerhet och strålskydd  

Mängd stråldos vid intern bestrålning beror på radionukliden, hur stor mängd som har kommit 

in i kroppen, var den ansamlas i kroppen och hur snabbt utsöndring sker. Stråldos delas in i 

olika begrepp. Absorberad dos definierar den mängd energi som har avgivits till ett organ. 

Enheten är Gray (Gy) (Carlsson & Svensson, 2007). Den ekvivalenta dosen beaktar typen av 

strålning där varje stråltyp har en strålviktningsfaktor (Wr). Strålning från röntgen, 

gammastrålning och från positroner och elektroner har en gemensam strålviktningsfaktor Wr=1. 

Den ekvivalenta dosen har enheten Sievert (Sv) (Ramesh, 2012). Den effektiva dosen är 

beroende av fördelningen och omsättningen i kroppen och kan användas för att få ett mått på 

risken för potentiell skada. Med sönderfallsdata och biokinetik kan den effektiva dosen av ett 

visst intag av en radionuklid beräknas. Enheten för effektiv dos är Sievert (Sv). Den effektiva 

dosen får inte överskrida 20 mSv per år för personal som arbetar inom radiologisk verksamhet 

(SSMFS 2018:1). Effektiv dos kan även beräknas vid extern bestrålning vid persondosimetri 

då en jämn bestrålning av kroppen förutsätts (helkroppsdos) (Carlsson & Svensson, 2007). 

Doshastigheten är den stråldos som patienten utsänder per tidsenhet, enhet Sievert/hour (Sv/h) 

(Ramesh, 2012). 

Personal som arbetar med joniserande strålning delas in i kategori A och B. Indelningen beror 

på att strålskyddsåtgärder ska kunna anpassas till exponeringsnivåerna och risken som 

arbetstagaren utsätts för. Personal som arbetar vid PET/CT ingår brukligt i kategori A och skall 
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då bära en dosimeter. I SSM författning 2018:1 benämns olika gränsvärden för årlig stråldos 

för personal som tillhör kategori A (SSMFS 2018:1).  

Stråldoser detekteras med olika typer av dosimetrar. Det finns i huvudsak två varianter av 

dosimetrar, termoluminiscensdosimeter (TLD) och elektronisk dosimeter (Carlsson & 

Svensson, 2007). TLD-dosimetern är bra för användning av mätningar över lång tid. Men för 

avläsning av stråldosen måste TLD skickas till ett externt lab. Fördelen med den elektroniska 

dosimetern är att stråldosen går att avläsa direkt utan att informationen går förlorad eller att den 

behöver nollställas (Ramesh, 2012). 

Blyförkläde som strålskydd är av liten betydelse för personalen som arbetar vid PET/CT, 

eftersom strålningsenergin från 18F är hög (511 keV). Blyförkläde tycks bara dämpa cirka 9 

procent av 18F-strålningen (Collins & Fog, 2008). I jämförelse med 99mTc som används vid 

single-photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) har 18F på 

en meters avstånd sex gånger högre doshastighet (Roberts et al., 2005). I Leide-Svegborn 

(2010) var syftet att kontrollera om blyförkläde för personal är av nytta eller inte vid arbete med 
18F-FDG. Ett cylindriskt fantom på 9200 ml fylldes med 50 MBq. Doshastigheten uppmättes 

från 0,2 m och 2 m med och utan blyskydd med en blyekvivalent tjocklek på 0,5 mm framför 

dosimetern. Resultatet av mätningarna visade inga statistiskt signifikanta skillnader med och 

utan blyskydd.  

Personalen utsätts främst för strålning från patienten vid injektion, positionering på britsen och 

vid avlägsnade från britsen (Bayram, Yilmaz, Demir & Sonmez, 2011; Seierstad et al., 2007). 

Efter injektion av 18F bidrar patienten till ett strålfält där doshastigheten avtar med avståndet 

från patienten. Med as low as reasonably achievable-riktlinjerna (ALARA-riktlinjerna) 

gällande tid och avstånd kan strålningsexponeringen nedbringas (Bixler, Springer & Lovas, 

1999). Innan arbete med 18F krävs praktisk övning för att skapa vana och rutiner hos personal. 

Övningen utförs på liknande sätt som vid en PET-undersökning men utan radioaktivitet. I 

början vid användning av 18F injicerades patienter manuellt av personalen ifrån en spruta. Olika 

studier granskade fingerdosen hos personal vid manuellt arbete med 18F och 99mTc. Resultatet 

från studierna visade att 18F gav en högre fingerdos än 99mTc. Åtgärder krävdes för att minimera 

fingerdosen till personalen som arbetade med 18F. Därmed används nuförtiden en autoinjektor 

som kopplas samman med en perifer venkateter och aktiviteten injiceras automatiskt. 

Autoinjektorn bidrar till att personalen utsätts för minimal strålning till fingrarna och kan arbeta 

med ett längre avstånd från patienten vid injektion (Covens, Berus, Vanhavere, Caveliers, 2010; 

Leide-Svegborn, 2012).  
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Vargas och Cutanda (2011) undersökte stråldosen med flera strålningsdetektorer under skilda 

arbetsmoment. Utifrån resultatet rekommenderar författarna ett roterade arbetsschema och 

varierande uppgifter för att uppnå minimal stråldos till personalen.  

Det är inte endast personal på avdelningen som utsätts för joniserande strålning. Andra patienter 

på avdelningen, vänner och familjemedlemmar som hjälper patienterna utsätts också 

oundvikligen för strålning (Barlett, 2013). 

Joniserande strålning  

Joniserande strålning växelverkar med celler och dess molekyler. Cellerna i kroppen har 

försvars- och reparationsmekanismer som reparerar uppkomna skador. Fungerar inte 

reparationsmekanismerna finns det risk att bestrålade celler muteras. Muteras cellerna förändras 

funktionen (Dobrzynska, Pachocki, Gajowik, Radzikowska & Sackiewicz, 2014). I en bestrålad 

cell är deoxiribonukleinsyra-molekylen (DNA-molekylen) den primära måltavlan. DNA-

molekylen innehåller genetisk information, styr proteinsyntes och cellreproduktion. DNA-

molekylen kan skadas av joniserande strålning genom en direkt eller indirekt effekt. Direkt 

effekt innebär en direkt jonisation i DNA-molekylen och en indirekt effekt innebär jonisation i 

omgivningen till DNA-molekylen. Indirekta och direkta effekter leder till deterministiska och 

stokastiska effekter beroende på stråldosnivå (Carlsson & Svensson, 2007). 

Deterministiska och stokastiska effekter 

Deterministiska effekter kan förutsägas och uppkommer tidigt efter bestrålning. Effekterna 

medför celldöd. Hög stråldos kan leda till att vävnadens funktion störs eller upphör helt. 

Deterministiska effekter uppkommer vid en tröskeldos. Risk för skada och skadans svårighet 

ökar över tröskeldosen (Hamada & Fujimichi, 2014). Risken för deterministiska effekter till 

patienter betraktas närmast osannolik vid PET-undersökningar (Carlsson & Svensson, 2007). 

Effekter som kan uppträda lång tid efter bestrålning benämns stokastiska effekter. Stokastiska 

effekter delas in i två typer. Typ ett uppträder i vanliga kroppsceller och kan utvecklas till 

cancerceller. Typ två uppträder i könsceller och kan leda till ärftliga effekter (Cardis et al., 

2005). 
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Problemformulering 

Modaliteten PET/CT startade i september 2018 vid den nya nuklearmedicinska avdelningen 

(Nuklearmedicin) på Länssjukhuset Ryhov. Ordinarie dosmätningar på personalen med TLD 

har registrerats i fyra veckors intervall sedan september 2018. Mätningarna har i stort sett visat 

0 μSv för all personal som arbetar vid PET/CT-undersökningar. Dock är dosimeterns känslighet 

låg så värden under 50 μSv rapporterades som 0 μSv. Ingen av personalen har tidigare 

erfarenhet av arbete med 18F-FDG vid PET/CT. Studien efterfrågades därför för ytterligare 

analys av hur mycket personalen utsätts för joniserande strålning i dagligt arbete. Författarna 

och personalen på Nuklearmedicin hade ett delat intresse kring syftet, då kunskap om strålning 

ingår i yrkesrollen som biomedicinsk analytiker. 

Syfte 

Syftet med studien var att mäta helkroppsdosen till personal vid PET/CT-undersökningar vid 

injektion och bildtagning. Vidare undersöktes doshastigheten från patienter framifrån och från 

höger sida som injicerats med 18F-FDG, för analys av sambandet mellan doshastighet och 

injicerad mängd aktivitet. 
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Material och metod 

Studien utfördes med en kvantitativ prospektiv ansats. Deltagarna mätte persondoser under 

tidsperioden 7 februari till 14 mars 2019. Deltagarna i studien har med eget ansvar följt 

anvisningar för studien och utförandet av dokumentation i form av ett elektroniskt protokoll 

(Bilaga 1). Uppmätt doshastighet från patienter samlades in av författarna, 10–11 april 2019. 

Analys, bearbetning och sammanställning av mätresultat har utförts av författarna med hjälp av 

handledaren.  

Urval 

Urvalsgruppen bestod av sex personer, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor 

som arbetar vid modaliteten PET/CT inom Nuklearmedicin, Länssjukhuset Ryhov. Medverkan 

i studien var frivilligt och alla sex tillfrågade personer valde att delta.  

Urvalsgruppen för mätning av doshastighet bestod av 16 patienter som var remitterade till en 

PET/CT-undersökning dagarna då mätningarna för studien utfördes. Urvalsgruppen blev 

utvalda oberoende på kön, ålder, frågeställning och injicerad mängd aktivitet. Det var frivilligt 

för patienterna att delta.  

Utrustning  

Persondosimetern (Figur 1) som användes vid registrering av helkroppsdos till personalen var 

en DMC 3000 (Mirion Technologies Inc- Lamanon, France). Ackumulerad dos kunde direkt 

avläsas. Dosimetern var utrustad med ett larm som varnade användaren vid en definierad 

dosgräns i form av vibration och ljud (Gammadata, u.å.).   

För registrering av doshastigheten från patienterna användes en strålningsdetektor (Figur 2) av 

modellen Ultraradic (Mirion Technologies Inc- Lamanon, France). Strålningsdetektorn är 

uppbyggd av ett Geiger-Müllerrör (GM-rör) som tillhandahåller elektroniska utgångspulser. 

Pulserna räknas om av mikroprocessorstyrda kretsar som slutligen genererar mätresultat av dos 

och doshastighet (Laurus systems, 2019). 
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Datainsamling  

Vetenskapliga artiklar erhölls från PubMed på Jönköpings högskolebiblioteks databas. Några 

av sökorden var “positron emission tomography”, “dosimetry”, “18F-FDG”, “PET/CT”, 

“staff”, “ionization”, “nuclear medicine”, “radiation safety”, “deterministic effects”, 

“stochastic effects”. Inkluderade vetenskapliga artiklar är publicerade mellan åren 1999–2019. 

Använd litteratur erhölls från Jönköpings högskolebibliotek. Insamlade mätdata från 

personalen erhölls från det elektroniska protokollet (Bilaga 1). Uppmätt doshastighet från 

patienter dokumenterades i det elektroniska protokollet (Bilaga 2). Författarna skapade 

protokollen med Google formulär i databasen Google drive.  

Tillvägagångssätt 

Godkännande för utförandet av studien beviljades från sektionsledaren för PET/CT innan 

studien påbörjades. I januari 2019 bestämdes urval, tidsperiod och tillvägagångssätt genom ett 

sammanträde med sjukhusfysiker/handledare och sektionsledare. Praktisk information till 

deltagarna tilldelades muntligt av sektionsledaren tillsammans med sjukhusfysikern. Skriftlig 

information om studiens syfte, tillvägagångssätt och det elektroniska protokollet mejlades från 

författarna till samtliga deltagare. Samtyckesblanketter till deltagarna lämnades för underskrift. 

Personalen försågs med en persondosimeter för mätning av helkroppsdos som placerades i 

urringningen på bussarongen. Registreringen startade vid arbetspassets början och avslutades 

vid arbetspassets slut. Efter varje arbetspass nollställdes dosimetern och det elektroniska 

Figur 1. Persondosimeter,                        
DMC 3000, Mirion technologies 
(Foto. Johanna Vingård) 
 

Figur 2. Strålningsdetektor, 
Ultraradic, Mirion technologies  
(Foto. Johanna Vingård) 
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protokollet fylldes i (Bilaga 1). Studiens mål vid tillvägagångssättet var att personalen var 

placerad vid samma arbetsposition vid varje mättillfälle. Vid byte av arbetsposition nollställde 

personalen persondosimetern, fyllde i protokollet och startade ny registrering för ny 

arbetsposition.  

Sjukhusfysikern försåg författarna med en strålningsdetektor och en tumstock för mätning av 

doshastigheten från patienterna. Innan varje mätning noterade författarna injicerad mängd 

aktivitet till varje patient. Strålningsdetektorn placerades på tumstocken 40 centimeter från 

patienten i bukområdet. Mätningen utfördes i cirka 15 sekunder, när patienten satt ner, framifrån 

och från höger sida. Författarna genomförde mätningen tillsammans i vilrummet 30 minuter 

efter injektion och efter bildtagning (ca 90 minuter efter injektion).  

Efter varje mätning dokumenterades doshastigheten i det elektroniska protokollet (Bilaga 2). 

Statistisk analys 

Beräkning och analys utfördes med IMB Statistical Package for Social Sciences (SPSS), New 

York, USA. En signifikansnivå på 0,05 (α=0,05) användes för samtliga test. Kolmogornov 

Smirnov test visade att normalfördelning för båda urvalen kunde antas. Det icke parametriska 

testet Mann Whitney U test användes för att undersöka signifikant statistisk skillnad av 

helkroppsdos vid bildtagning och injektion. Medelvärde och standardavvikelse för 

helkroppsdos och doshastighet efter injektion och bildtagning räknades även ut med SPSS.  

Pared Samples T test användes för analys av signifikant statistisk skillnad av doshastighet 

framifrån och från höger sida. Sambandet mellan doshastigheten och mängd injicerad aktivitet 

beräknades med Pearsons korrelationstest och redovisades med en scatterplot med en 

regressionslinje och konfidensintervall. Tabellerna skapades i Windows Microsoft Word 2017 

version 15.32. 

Etiska överväganden 

För granskning av etiska frågeställningar knutna till examensarbetet har en etisk 

egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar (Bilaga 3) utförts tillsammans med 

handledaren. Innan studien påbörjades reflekterade författarna kring etiska motiveringar till 

studien och ett godkännande för utförandet krävdes. Samtliga deltagare signerade ett informerat 

samtycke innan studien påbörjades och belystes om att studien var frivillig och deltagandet 

kunde avbrytas (Bilaga 4). Urvalet i studien var väl motiverat då deltagarna bestod av en 

yrkesgrupp som i sitt vardagliga arbete utsätts för joniserande strålning. Studien var anonym 
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och deltagarnas namn registrerades inte. I redovisningen av resultatet kan ingen enskild individ 

identifieras.  

Endast injicerad mängd aktivitet dokumenterades från patienterna som ingick i studien. Ingen 

persondata från patienterna berördes och i resultatet presenteras ett sammanställt medelvärde 

av insamlade mätdata. Det var frivilligt för patienterna att delta.  

Ett professionellt och etiskt patientbemötande tillämpades av författarna under utförandet av 

mätning av doshastigheten. Värdighet och respekt låg till grund för författarnas förhållningssätt. 

Det är en relevant studie att utföra då frågeställningen bidrar med betydelsefull kunskap för 

avdelningen. Studiens syfte överväger nyttan mot möjliga risker.  
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Resultat 

Helkroppsdos till personal 

Resultatet baseras på 23 registreringar varav 13 vid injektion och 10 vid bildtagning. Antalet 

mätningar varierade på grund av placering av arbetsposition. Alla registreringar inkluderas i 

resultatet. Personal vid bildtagning erhöll i medeltal 3,27 gånger högre helkroppsdos per GBq 

och 2,5 högre total helkroppsdos än personal vid injektion (Tabell 1). T-test visade en statistisk 

signifikant skillnad (p =0,008). 

  

Doshastighet från patienter  

Resultatet av doshastigheten från patienter 30 minuter efter injektion och efter bildtagning 

bygger på 16 mätningar vardera. Samtliga mätningar inkluderas i resultatet. Som förväntat 

uppmättes lägre värden av doshastigheten efter bildtagning på grund av 18F halveringstid (109,7 

min). Doshastigheten efter bildtagning hade sjunkit med 28 procent. 

Resultatet av uppmätt doshastighet visade en tydlig skillnad i medelvärde mellan doshastighet 

framifrån och från höger sida. Efter injektion uppmättes 28,4 procent lägre doshastighet från 

höger sida jämfört med framifrån. En statistisk signifikant skillnad förekommer (p <0,001) 

(Tabell 2). 

Efter bildtagningen påvisades en signifikant (p=0,001) medelvärdesskillnad med 25,6 procent 

lägre doshastighet från höger sida jämfört med framifrån (Tabell 3).  

Pearson korrelationstest visade inget statistiskt samband mellan injicerad mängd aktivitet och 

uppmätt doshastighet framifrån (p=0,942) och från höger sida (p=0,121). Sambandet mellan 

doshastighet uppmätt 30 minuter efter injektion och efter bildtagning, framifrån och från höger 

sida presenteras i scatterplot (Figur 3, 4, 5 & 6). 

 

 Bildtagning Injektion 
Total mängd injicerad aktivitet (MBq) 15 856 20 570 

Total helkroppsdos (µSv) 83 33 

Helkroppsdos per GBq (µSv) 5,23±4,47 1,60±1,13 

Tabell 1. Sammanställning av personalens insamlade datamaterial. Helkroppsdosen per GBq 
presenteras i medelvärde±standardavvikelse. 
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Injicerad mängd aktivitet (MBq) 211,8±23,4 

30 minuter efter injektion framifrån (µSv/h) 71,6±10,1 

30 minuter efter injektion från höger sida (µSv/h) 51,3±7,9 

Tabell 2. Medelvärde±standardavvikelse av injicerad mängd aktivitet (MBq) och uppmätt 
doshastighet från patienter 30 minuter efter injektion (µSv/h).  
 

Figur 4. Sambandet mellan injicerad mängd aktivitet och uppmätt doshastighet från höger sida. 
Linjärregression (y=21,14+0,14*x) med 95 % konfidensintervall. Varje prick motsvarar en patient. 
 
 

Figur 3. Sambandet mellan injicerad mängd aktivitet och uppmätt doshastighet framifrån.   
Linjärregression (y=56,97+0,07*x) med konfidensintervall på 95 %. Varje prick motsvarar en patient.  
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Injicerad mängd aktivitet (MBq) 211,8±23,4 

Efter bildtagning framifrån (µSv/h) 50,4±11,8 

Efter bildtagning från höger sida (µSv/h) 37,5±4,7 

Tabell 3.  Medelvärde±standardavvikelse av injicerad mängd aktivitet (MBq) och uppmätt 
doshastighet från patienter efter bildtagning (µSv/h). 
 

Figur 6. Sambandet mellan injicerad mängd aktivitet och uppmätt doshastighet från höger sida. 
Linjärregression (y=18,89+0,09*x) med 95 % konfidensintervall. Varje prick motsvarar en patient. 
 

Figur 5. Sambandet mellan injicerad mängd aktivitet och uppmätt doshastighet framifrån. 
Linjärregression (y=61,25-0,05*x) med 95 % konfidensintervall. Varje prick motsvarar en patient. 
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Resultatet i tabell 4 ger en översiktlig bild av doshastigheten från patienten beroende på 

injicerad mängd aktivitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Framifrån Från höger sida 
30 minuter efter injektion (µSv/h/MBq) 0,34 0,24 

Efter bildtagning (µSv/h/MBq) 0,24 0,18 

Tabell 4. Sammanställning av medelvärde av uppmätt doshastighet per MBq (µSv/h/MBq). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En studie vid PET/CT gällande personalens erhålla stråldoser efterfrågades och författarna 

ansåg frågeställningen intressant och betydelsefull. Studien bidrog med kunskap och reella 

mätvärden till personalen. Informerat samtycke ansågs betydelsefullt för att betona frivilligt 

deltagande. En liknande studie om helkroppsdos till personal vid gammakameraundersökningar 

har utförts på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping (Kangas & Ucar, 2017). 

För att bidra med trygghet till patienten tilldelade personalen vid injektion information om 

studien. Tillvägagångssättet bedömdes lämpligt då yrkesutövare som biomedicinsk analytiker 

skall sträva efter personcentrerad vård.  

Refererade artiklar återfinns i databasen PubMed. Artiklarna valdes ut mellan år 1999–2019. 

En artikel från år 1999 valdes. Den ansågs relevant då den återkommer i flera nyare tidskrifter 

och ALARA principerna beskrivs. Ett tidsintervall av artiklarna valdes för att finna tidsenliga 

studier och i flera av artiklarna är det liknande forskning som stärker studien. Några av sökorden 

som användes är beskrivna under material och metod. Böckerna användes som referens till 

begrepp inom strålningslära. Impact Factor (IF) användes för att granska tidskrifterna där 

artiklarna i denna studie är publicerade. Högsta IF var cirka 36,5 och lägsta var cirka 0,8.  

Eftersom avdelningen startade PET/CT-verksamheten i september 2018 har urvalet i studien 

ingen tidigare erfarenhet av arbete vid PET/CT. Material och utrustning som användes var av 

god kvalité och bidrog till ett representativt resultat som författarna strävade efter. Författarna 

hade ingen kontroll över om personalen gjorde rätt vid mätningarna. Då urvalet i denna studie 

hade rätt kompetens för användandet av persondosimetern stärks reliabiliteten för mätningarna. 

Utrustningen används av deltagarna i vardagligt arbete. Kvalitetskontroll av strålningsdetektorn 

hade utförts av sjukhusfysiker innan datainsamling för doshastigheten påbörjades. Varje 

registrering av doshastigheten från patienterna uppmättes på likadant sätt och författarna 

kontrollerade varandras mätningar. Hög reliabilitet i studien eftersträvades att uppnå efter 

upprepade mätningar. Snabbt och effektivt arbete tillämpades av författarna med hänsyn till 

strålningsexponeringen. 

Ett miljövänligt perspektiv anpassades för att undgå flertal pappersprotokoll och de elektroniska 

protokollen är en modern registreringsmetod som tillämpades. Införda variabler i databasen 

SPSS kontrollerades flertal gånger av författarna. Resultatet baseras på all insamlad mätdata, 

inga bortfall skedde.  
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Under datainsamlingen fanns det utrymme till att felkällor kunde uppstå. Författarna hade tilltro 

till personalen som arbetar på PET/CT att data registrerades korrekt. Ingen har kontrollerat 

registreringens riktighet. Mätning av doshastigheten utförde författarna själva, vilket gav bättre 

kontroll över insamlat datamaterial. Valet av placering av tumstocken vid bukområdet kan ha 

påverkat resultatet. I Vargas studie (2011) påvisas resultatet att högst doshastighet uppmätts 

runt bukområdet. Placeringen kan ha påverkat att doshastigheten visade ett högre resultat än 

om mätområdet var exempelvis i brösthöjd. I vidare studier kan detta uppmärksammas och val 

av mätområde bör utvärderas mer innan mätning påbörjas.   

En annan felkälla som uppstod i samband med mätning av doshastigheten var tiden efter 

injicerad aktivitet. Målet var att doshastighet skulle mätas 30 minuter efter injektion. 

Doshastigheten för två patienter uppmättes 45 minuter efter injektion. Femton minuter senare 

av uppmätt doshastighet ger 10 procent lägre doshastighet från 18F-FDG. Felkällan har påverkat 

resultatet till ett något lägre men relativt betydelselöst mätfel. 

Resultatdiskussion  

I denna studie påvisades ett märkbart resultat av högre helkroppsdos till personal vid 

bildtagning i förhållande till personal vid injektion. Leide-Svegborn (2010) har undersökt hur 

mycket personalen utsätts för joniserande strålning med TLD. Resultatet i Leide-Svegborn 

(2010) visade att personalen vid bildtagning erhöll ca 50 procent högre helkroppsdos jämfört 

med personal vid injektion. Resultatet i denna studie överensstämmer väl med resultatet i Leide-

Svegborns studie. För personal vid injektion är utvecklingen av en autoinjektor ett bra 

instrument som minimerar exponerad strålning (Leide-Svegborn, 2010). Resultatet i Antic et 

al. (2014) visar att implementering av en autoinjektor minskade helkroppsdosen vid injektion 

med 32 procent. I korrelation till denna studies resultat bidrar instrumentet till varför personal 

vid injektion utsätts för lägre helkroppsdos.  

Antagandet att varje deltagare arbetar 250 dagar per år med jämn fördelning av båda 

arbetspositionerna, ger en årlig medelvärdes helkroppsdos på 1,038 mSv vid bildtagning (125 

dagar) och 0,31 mSv vid injektion (125 dagar). Värdet ligger under den tillåtliga årsdosen för 

stråldos på 20 mSv för båda arbetspositionerna.  

Studien förtydligar att arbetsrotation är ett optimalt arbetssätt att minska helkroppsdos. Rotation 

av arbetsposition påverkar hur stråldosen fördelas bland personalen (Seierstad., et al 2007; 

Vargas & Cutanda, 2011). Personal på Nuklearmedicin på Ryhov brukar vanligtvis fördela 

arbetspositionerna, bildtagning och injektion, jämt. För att denna studie skulle kunna uppnå 

syftet var personalen mer bundna till en arbetsposition, bildtagning eller injektion.  
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Fathy, Khalil, Elshemey, & Mohammed (2019) undersökte och konstaterade att det finns fem 

olika moment där personalen främst utsätts för strålning vid PET/CT. Det var vid injektion, 

positionering på britsen, injektion av CT-kontrast, slutet av bildtagning och vid frigöring av 

patient. Resultatet i Fathy et al. (2019) konstaterar att personal vid bildtagning erhåller en högre 

helkroppsdos jämfört med personal vid injektion. Den aktuella studien stärker författarnas 

resultat. 

Numera är mängd injicerad aktivitet till enskild patient sänkt på grund av den utvecklade 

PET/CT tekniken. Men helkroppsdos för personal kommer fortfarande vara hög eftersom 

tekniken bidrar med att undersökningstiden vid PET/CT scanningen förkortas. Kortare 

scanningstider medför att fler patienter kan undersökas under en dag (Covens, Berus, 

Vanhavere, Caveliers, 2010). På Nuklearmedicin i Jönköping utförs för närvarande omkring 70 

PET/CT-undersökningar per månad. Förutsäg att varje patient injiceras 3 MBq multiplicerat 

med 75 kg (225 MBq/patient). Från 70 undersökningar blir total mängd aktivitet 15,75 GBq. 

Helkroppsdos till personal vid bildtagning skulle totalt bli 80 µSv. Använda TLD-dosimetrar 

skulle således registrera mätvärden, eftersom dosimetern registrerar alla mätvärden över 50 

µSv. Arbetet utförs inte bara av en person utav av sex personer och fördelas relativt jämnt 

mellan arbetstagarna, därmed är resultatet av ordinarie mätningarna rimligt.  

Doshastigheten uppmättes från totalt 16 patienter. En stor spridning påvisades i figur 3 ,4, 5 & 

6 och uppvisade ett p-värde för förhållandet mellan uppmätt doshastighet/ injicerad aktivitet 

som ej var signifikant. Trots få mätningar ger troligtvis fler mätningar samma slutliga resultat. 

Emellertid är det inget som kan säkerställas utifrån detta arbete.  

Efter statistisk beräkning av mätvärden visas att doshastigheten var högre framifrån jämfört 

med från höger sida. Utifrån studiens resultat utsätts personal som befinner sig framför 

patienten och informerar för högre helkroppsdos än personal som leder patienten in till 

undersökningsrummet. Personalen borde därför positionera sig i förhållandet till detta faktum. 

På Malmö universitetssjukhus har en liknande studie av Leide-Svegborn (2010) utförts. 

Doshastigheten från patienter undersöktes med avstånd från 5 centimeter, 1 meter och 5 meter 

framifrån. En timme efter injektion var doshastigheten 33±7 μSv/h en meter ifrån patienten. 

Resultatet i författarnas studie var 50,4±11,8 μSv/h 90 minuter efter injektion framifrån på 

avståndet med 40 cm. Med hänsyn till skillnad i tid och avstånd avspeglar resultaten i studierna 

varandra. Benatar, Cronin och O´Doherty (2000) har undersökt doshastigheten med liknande 

tillvägagångssätt. Från 0,5 meter avstånd 90 minuter efter injektion uppmättes en doshastighet 

på 52 μSv/h framifrån i brösthöjd. Ytterligare stärks författarnas resultat av uppmätt 

doshastighet.  
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Utifrån studien konstaterades ett icke homogent strålfält runt patienten. En trolig bidragande 

faktor till skillnaden är att 18F-FDG fördelas och omsätts olika i kroppen (Carlsson & Svensson, 

2007). Efter bildtagning hade en totaltid på cirka 60 minuter passerat från mätning av 

doshastigheten 30 minuter efter injektion av 18F-FDG. Då 18F-FDG har en halveringstid på 

109,8 minuter bör uppmätta värden minskat med cirka 32 procent mellan mätningarna. Efter 

analys av doshastigheten noterades en minskning på cirka 28 procent. Teorin och studiens 

resultat överensstämmer väl. 

Barlett (2013) undersökte stråldosen till personer i patientens omgivning. Det framgår att 

anhöriga till patienter som har genomgått en PET-undersökning kan utsättas för relativt hög 

helkroppsdos, speciellt vid långa färdsträckor tillsammans med patienten. Därför är det viktigt 

som personal att delge information om hur strålningen kan påverka personer i patientens 

omgivning både under sjukhusvistelsen och efter besöket.  

Beräkning av doshastighet per MBq ger en översiktlig bild av hur hög doshastigheten är från 

en patient efter injektion. Får exempelvis patienten 225 MBq vid 75 kroppsvikt bör medelvärdet 

av doshastigheten framifrån 30 minuter efter injektion enligt tabell 4 bli 76,7 μSv/h och efter 

bildtagning 52,1 μSv/h.  

Studien ökade författarnas kunskap om strålning, rutiner och risker vid arbete med PET/CT- 

undersökningar. Fler patienter blir remitterade till PET/CT-undersökningar och tekniken vid 

modaliteten utvecklas ständigt och i snabb takt. I takt med att tekniken utvecklas är det inför 

framtiden viktigt att nuvarande strålskydd och strålskyddsprinciper fortsätter tillämpas. 

Förslag till förbättrad studie 

Ett förslag till förbättring av metodiken är att utföra fler mätningar av doshastigheten. Mätning 

av doshastigheten från vänster sida och bakifrån kommer erhålla med mätvärden till ett cirkulärt 

strålfält. Mätning från olika nivåer av kroppen tex fötter, höft och brösthöjd och i liggande 

position kan vara ett annat alternativ till metodval. Vargas och Cutanda (2011) har utfört 

mätning av doshastigheten från två olika mätpunkter på kroppen och resultatet bekräftade att 

doshastigheten varierar med olika mätpunkter. Doshastigheten från nedre extremiteter var 

mycket lägre jämfört med från resten av kroppen.  

Datainsamlingen var tidsbegränsad. Resultatet av helkroppsdosen baseras på litet antal 

registreringar. Fler registreringar skulle troligtvis öka trovärdigheten i studiens resultat. En 

identisk studie bör utföras vidare för att återigen kontrollera helkroppsdosen till personalen.  
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Slutsatser 

Personal som arbetar med 18F-FDG vid PET/CT-undersökningar vid bildtagning erhåller en 

högre helkroppsdos jämfört med personal vid injektion. Resultatet är statistiskt säkerställt och 

stöds av redan publicerade studier. 

Det är en statistisk signifikant skillnad för doshastigheten från patienter framifrån jämfört med 

från höger sida. Således bör personal positioneras bredvid patienten för att minimera exponerad 

strålning. 
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Omnämnanden  

Ett stort tack till adj. universitetslektor och sjukhusfysiker Sven-Åke Starck för all handledning 

och utformning av arbetet. Tack till personalen vid PET/CT inom den nuklearmedicinska 

avdelningen på Länssjukhuset Ryhov för hjälp med mätning av individuella persondoser.  
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