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Sammanfattning 

Magnetresonans har funnits sedan 80-talet, utvecklingen har gått fort fram. MR är fri 

från joniserande strålning och anses vara en säker undersökning för patienten. Dock 

finns det vissa hälsorisker kopplat till magnetfält och det finns upprättade 

gränsvärden för att undvika dessa. Trots detta finns det mycket oklarheter, kring 

akuta och kroniska effekter på hälsan och forskningen är bristfällig. Syftet med den 

här litteraturstudien är att undersöka hälsoeffekter hos MR-personal som exponeras 

av magnetfältet. Artiklarna till studien har identifierats genom en Boolesk sökteknik 

och genom manuella sökningar av artiklar.  

Ett kvalitetsgranskningsprotokoll har använts vid artikelanalysen för att bedöma 

kvalitén. I resultatet har 16 artiklar använts och de har delats in i följande teman: 

självrapporterade symtom, vertigo, ökad olycksrisk, neurologiskt betingat beteende, 

kognitiv förmåga och cellrelaterade effekter. Negativa effekter kunde ses i de flesta 

artiklarna. 

 

Nyckelord: Magnetresonanstomografi, symtom, yrkesrelaterad risk, icke-joniserande strålning.   
  



 
 

 

Summary 

Health effects to MRI-personnel when exposed to magnetic fields- A 

literature study 

Magnetic resonance had its inception in the 1980’s, with an agile advancement. MRI 

is clear from ionizing radiation and is believed to be a safe examination for the 

patient. There are, however, health concerns related to magnetic fields. Thresholds 

have been established to avoid these concerns. Obscurity around acute and chronic 

effects on health still occurs and researches are inadequate. The purpose of this study 

is to investigate possible health effects from exposure of magnetic fields in personnel 

working close to them. The articles in this study have been found through a Boolesk 

search technique and through manual searching in articles. When analyzing the 

articles, a protocol of quality has been used. The result includes 16 articles which have 

been divided into themes such as self-reported symptoms, vertigo, increased risk of 

accidents, neurological behavior, cognitive function and cell-related effects. Negative 

effects were most common throughout the articles.   

 

Keywords: Magnetic resonance tomography, symptoms, occupational risk, non-ionizing radiation.  
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Begreppslista 

µT - Mikrotesla 

Hz – Hertz, svängningar/sekund 

mT – Millitesla 

Myalgi - Muskelsmärta. 

Neurologiskt betingade beteenden - Sambandet mellan funktionen av 

nervsystemet och beteende. 

 

Nystagmus - Ofrivilliga snabba ryckvisa rörelser av ögat, kan vara horisontell, 

vertikal, diagonal eller rotorisk. 

T – Tesla, mått för magnetisk flödestäthet. 

Vardagsexponering – Den exponering en person utsätts för i sin vardag, såsom 

magnetfält från mikrovågsugnar, tv-apparater och datorer. 

Vertigo – Symtom där personen upplever att objekt i omgivningen rör sig när de ej 

gör det. Det kan upplevas som en snurrande eller svajande rörelse.  

Vestibulära funktioner – Kroppens balans och proprioception. 

Visualsensoriska domänen - De delar som har förmågan att förstå och tolka det 

som ses. 

Visuella kontrasttröskelnivån - Den nivån som kontrast kan urskiljas. 

Visuell perception - Förmågan att se om former och konturer passar ihop eller ej. 

Visuospatial orientering - Förmågan att tolka form, kontur och förhållandet 

mellan föremål.  
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Inledning 

Magnetresonans har funnits i kommersiellt bruk sedan 80-talet. Utvecklingen har 

gått fort fram och idag används den bland annat i undersökningar av hjärna, 

ryggmärg, leder, ligament och vid utredningar av tumörer (Westbrook, 2018). I nyare 

forskning finns det antydningar att magnetfältet kan påverka hälsan.  

 

Bakgrund 

Bildtagning  

Vid bildtagning utnyttjas ett starkt magnetfält och kroppens väteprotoner. 

Protonerna är positivt laddade och har ett eget spinn. När väteprotonerna utsätts för 

ett starkt magnetfält kommer dessa att börja precessa och ställa sig parallellt eller 

anti-parallellt i fältets riktning, det byggs upp en magnetiseringsvektor. I detta 

tillstånd går signalen från protonerna ej att mätas. En radiofrekvent puls sänds ut 

mot väteprotonerna som exciteras. Radiopulsens frekvens ska stämma överens med 

vätekärnornas precession, den så kallade larmorfrekvensen (Berglund & Jönsson, 

2007). Den absorberade energin från RF-pulsen leder till att magnetiseringsvektorn 

som byggs av de samlade väteprotonerna tippas ifrån det stationära fältet, de får en 

flippvinkel. Radiofrekvensen upphör ofta när flippvinkeln är 90° och det sker då en 

relaxation när magnetiseringsvektorn återgår till sitt läge i fältet. När 

magnetiseringsvektorn finns i transversalplanet, vinkelrätt emot det stationära fältet, 

kan signalen ifrån väteprotonernas precesserande fångas upp av en mottagare. RF-

pulsen sänds ut i ett plan i taget och således ges endast en signal från detta snitt. För 

att kunna koda in signalen på rätt plats i bilden används ett gradientsystem. 

Gradienterna varierar magnetfältet i tre olika plan, X, Y och Z. Väteprotonerna på 

olika ställen i kroppen kommer att precessa med olika hastighet beroende på styrkan 

på gradientfälten. Det innebär att det förekommer en kontrollerad variation av 

magnetfältet och på så sätt en variation i fas och frekvens. För att få tillräckligt med 

information repeteras pulssekvenserna i olika gradientstyrkor tills en rådatabild har 

uppnåtts (Aspelin & Pettersson, 2008). MR är fri från joniserande strålning och anses 

vara en relativt säker undersökning om säkerhetsföreskrifterna för lösa och 

inopererade metallföremål följs (Berglund & Jönsson, 2007). Idag används vanligen 

en supraledande magnet som består av en spole som är gjord av niobium-



3 
 

titanmetallförening som har ett mycket lågt strömmotstånd när den blir nedkyld till 

nära den absoluta nollpunkten (-269°C). För att uppnå denna temperatur används 

flytande helium. En inducerad ström kan i princip fortsätta för evigt i detta tillstånd. 

Detta innebär att när väl magnetfältet har skapats, behöver ingen ny ström tillföras 

(Weishaupt et al, 2006). 

 

Magnetfält 

Människan utsätts ständigt för magnetfält i sin vardag, men till skillnad mot 

joniserande strålning hindras inte magnetfält av väggar (Socialstyrelsen, 2009). 

Jordens magnetfält är statiskt och människan är väl anpassad till att leva i detta. 

Statiska magnetfält ändrar inte styrka eller riktning över tiden och attraherar även 

magnetiska föremål. De kan även uppstå runt elledningar. Starka magnetfält 

förekommer nästan enbart inom vissa industrier och runt magnetkameror. När det 

gäller magnetkameror för medicinskt bruk är fältet som starkast närmast kameran 

för att sedan avta i styrka (Socialstyrelsen, 2009). Jordens magnetfält varierar mellan 

30–70 µT jämfört med magnetkameror som är i bruk inom sjukvården som ligger 

mellan 1,5–3 T. Detta innebär att en 1,5 T magnetkamera är 30,000 gånger starkare 

än jordens magnetfält. I forskningssyfte finns magnetkameror upp till 10 T 

(International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection [ICNIRP], 2009). 

Magnetfältet är som starkast centralt i kamerans tunnel. Det magnetiska fält som 

kvarstår utanför kameran kallas för ströfält och är oönskat. Hur starkt och vilken 

utbredning som ströfältet har beror på magnetens styrka och utformning samt på hur 

magneten är sköldad. Sköldningen är till för att kontrollera magnetfältets 

ytterområden. Förr gjordes detta genom att integrera stora mängder järn i väggarna 

och i taket kring magnetkamerautrymmet (cirka 10–20 ton). På grund av vikten och 

kostnaden så har detta system börjat försvinna mer och mer. Idag används istället en 

aktiv sköldning. Skölden består av spolar som är krökta i dubbla lager. Det inre lagret 

skapar ett fält och det yttre skapar en återgång i magnetfältets gränsområde 

(Weishaupt et al, 2006). Alla elektriska apparater alstrar ett växelverkande 

magnetfält som mäts i hertz. Magnetfältet är som starkast närmast apparaturen och 

avtar med avståndet. Enligt Strålskyddsmyndigheten utsätter dessa magnetfält från 

vardaglig apparatur kroppen för en relativt liten exponering och påvisar inga 

nämnvärda risker. Vid en magnetkameraundersökning uppkommer ett 

växelverkande magnetfält när radiopulser sänds ut (Socialstyrelsen, 2009). Ett 
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växelverkande magnetfält vid MR-kameran uppstår även när gradientsystemet slås 

på. Det växelverkande magnetfältet inducerar elektriska strömmar i kroppen. Hur 

starka strömmar som framkallas beror bland annat på gradientfältets maximala 

styrka, hur fort fältet kommer upp i styrka och hur ofta det slås av och på samt 

patientens storlek. Men även till följd att en person rör sig i det statiska magnetfältet 

så uppstår ett växelverkande magnetfält runt personen som kan framkalla strömmar i 

kroppen (Wahlström, 2019). Den handhavande röntgensjuksköterskan utsätts för 

både statiskt och växelverkande magnetfält under arbetspassen. 

Röntgensjuksköterskan vistas i undersökningsrummet då patienten förbereds inför 

undersökningen. Vid vissa undersökningar kan röntgensjuksköterskan behöva vara 

kvar i rummet. Det kan vara då patienten är klaustrofobisk, vid undersökningar av 

små barn eller om patienten är mycket sjuk och behöver övervakas. Personal eller 

anhörig som vistas med patienten vid undersökningen ska bära hörselskydd. Gravid 

personal eller anhörig bör ej vistas i undersökningsrummet under första trimestern. 

Detta bygger på en allmän försiktighetsåtgärd då det är känt som en kritisk fas för 

fosterutvecklingen. Det finns i dagsläget ingen känd fara för foster att utsättas för 

ströfält (Wahlström, 2019). Magnetfältet minskar med avståndet men stoppas ej upp 

helt av väggarna mellan undersökningsrummet och handhavandestationen 

(Socialstyrelsen, 2009). 

Hälsoeffekter kring magnetfält 

Strålskyddsmyndigheten (2009) nämner att vissa hälsoeffekter har kunnat 

observeras i studier vid exponering av magnetfält långt över vardagsexponering hos 

barn och har kunnat koppla detta till leukemi. Detta är relaterat till 

magnetsfältsexponering från större elledningar och transformatorstationer. 

Myndigheternas dokument vänder sig till allmänheten. Att de hälsoeffekter som finns 

förekommer i vissa yrkeskategorier, men Strålskyddsmyndigheten går inte närmare 

in på dessa hälsoeffekter. Enligt forskningsstudier på tågpersonal i Schweiz har ett 

lågfrekvent växelverkande magnetfält (16,7 Hz) kunnat kopplas till ökad dödlighet i 

hjärt- och kärlsjukdomar och även myeloisk leukemi och Hodgkins sjukdom (Röösli 

et al, 2007).  Växelverkande magnetfält kan inducera elektriska strömmar i kroppen. 

Om dessa elektriska strömmar är tillräckligt kraftiga kan de ge nerv- och 

muskelstimulering. På höga nivåer kan denna stimulering vara smärtsam. Även vid 

låga nivåer kan muskelryckningar i kroppen uppstå. De anses ej vara skadliga, men 
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kan vara obehagliga. En välkänd hälsoeffekt från statiska magnetfält är vertigo som 

uppstår av en elektrisk påverkan av örats balansorgan. Det växelverkande 

magnetfältet är som starkast vid magnetöppningen vid undersökningen. Personalens 

exponering kan överskrida de rekommenderade värdena om de vistas i 

kamerarummet vid undersökningen. Således bör de undvika att vistas inne i rummet 

vid undersökningen (Wahlström, 2019). Det finns vissa gränsvärden av de statiska 

magnetfälten vars riktlinjer är bestämda av EU. För allmänheten är gränsen satt vid 

max 400 mT på någon del av kroppen. Detta värde får överskridas vid MR-

undersökningar om nyttan anses större än skadan. Det rekommenderas att 

röntgenpersonal ej exponeras för mer än 2 T till huvud och bål och under 

kontrollerade former ej mer än 8 T till armar och ben. Vid en 3 T kamera brukar 

ströfältet där personalen rör sig vara mellan 50–700 mT. För att undvika illamående 

och vertigo rekommenderas att ej utsättas för 2 T i mer än 3 sekunder 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Idag saknas riktlinjer mot långsiktiga hälsoeffekter på 

grund utav bristande kunskap. Patienten vistas relativt kort tid i magnetfältet till 

skillnad mot röntgensjuksköterskan som kan utsätts för magnetfälten flera timmar 

varje dag, även om ströfältet som personalen utsätts för är lägre (ICNIRP, 2009). 

 

Röntgensjuksköterskans roll 

Diagnostisk bildtagning sker med hjälp av olika typer av elektromagnetisk strålning 

såsom joniserande röntgenstrålning till icke-joniserande magnetfält. Det är 

röntgensjuksköterskan som ansvarar för bildtagningen vid 

magnetkameraundersökningen. Vid magnetkameran förekommer ett starkt 

magnetfält som kan medföra allvarliga säkerhetsrisker, såväl för patienter som för 

personal. Lösa metallföremål som är magnetiska kan bilda projektiler som kan träffa 

personer i undersökningsrummet och orsaka skador med olika verkningsgrad. 

Magnetiskt metallsplitter eller metallflisor som av olika anledningar kan finnas i 

kroppen kan orsaka allvarliga skador på vävnader och organ. Elektrisk apparatur som 

hörapparater och pacemaker kan störas av magnetfältet vilket kan orsaka att de 

slutar fungera. Vid bildtagningen förekommer även ett högt bankande ljud. Ljudet 

uppstår när gradienterna slås på och av. Röntgensjuksköterskan har i uppgift att se 

till att patienten använder hörselskydd för att inte skada hörseln. 

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att informera patienter, anhöriga och övrig 

personal om riskerna som förekommer samt upprätthålla de säkerhetsföreskrifter 
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som förekommer i miljön (Aspelin & Pettersson, 2008). Röntgensjuksköterskan 

ansvarar för säkerheten för alla som vistats i den högteknologiska miljön där de 

arbetar, detta gäller såväl patienter som anhöriga och kollegor. Det är 

röntgensjuksköterskans eget ansvar att hålla uppe kunskap och lärande för att 

utveckla säkerheten i verksamheten såväl som i samhället (Eklund & Öhrnberg, 

2008).  
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Problemformulering  

MR är relativt nytt och används i allt större utsträckning som diagnostisk metod men 

nyare forskning tyder på att exponering av magnetfält skulle kunna påverka hälsan. 

Röntgensjuksköterskan som är handhavande vid MR-undersökningar kan komma att 

vistas i närheten av magnetfältet under hela arbetsdagar. Således kan detta utgöra en 

risk för röntgensjuksköterskans hälsa då dagens riktlinjer är bristfälliga. För att 

skydda allmänheten bör de ej utsättas för magnetfält över 400 mT på någon del av 

kroppen men detta går ej att hålla i sjukhusmiljö då magnetkamerorna helt skulle 

behöva avvecklas. Därav är exponeringsnivåerna för röntgensjuksköterskor mycket 

högre än de nivåer som rekommenderas för allmänheten (ICNIRP, 2009).  
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Syfte 

Att undersöka möjliga hälsoeffekter hos MR-personal vid exponering av magnetfält. 
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Material och metod 

Detta är en litteraturstudie där forskning bestående av vetenskapliga artiklar 

har kritiskt granskats på ett metodiskt sätt för att besvara studiens syfte. Detta 

examensarbete utgick ifrån befintliga studier och kunskap efter frågeställningen om 

magnetfält kan ha hälsoeffekter hos MR-personal som exponerats (Henricson, 2013). 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Artiklarna har innehållit studier av magnetfält och dess påverkan på hälsan hos MR-

personal. Artiklar som har studerat djur eller cellkulturer där de har vistats i MR-

personalens situation har använts. Artiklarna som användes var peer-reviewed och 

följde en vetenskaplig struktur. De var publicerade efter år 2005. Endast artiklar på 

engelska har granskats. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som specifikt rörde patienthälsa men som ej var applicerbara på personalens 

hälsa valdes bort. Artiklar om hälsorisker som ej relaterade till magnetfält 

exkluderades. Artiklar som rörde andra professioner såsom interventionsläkare och 

ej kunde appliceras på röntgensjuksköterskans roll exkluderades.  

 

Datainsamling 

För att genomföra denna studie har författarna använt sig utav vetenskapliga artiklar 

som inhämtats från databaserna Primo, CINAHL och PubMed. Sökning av artiklar 

har skett med hjälp av sökord såsom: MR, radiographer, magnetic field, 

occupational health, symptoms och workers. En Boolesk sökteknik har tillämpats 

där AND och OR använts i kombination med sökorden för att berika eller begränsa 

sökträffarna. Vid artikelsökning har datum, sökord, träffar och databaser registrerats. 

Artiklarna som har valts ut för granskning har dokumenterats (tabell 1). Genom vissa 

artiklar har det hittats användbara referenser som författarna sedan manuellt har 

sökt fram. Manuella sökningar från enskilda artiklar har presenterats i en tabell där 

datum, titel, träffar och utvalda för vidare granskning sammanställts (tabell 2). En 

första sållning gjordes genom att läsa titeln på artikeln. I andra skedet har abstrakter 
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lästs för en första bedömning av relevans inför analys. De artiklar som har relevans 

utefter sin abstrakt har lästs i fulltext för att ge en helhetsbild av innehållet. Som del 

av relevans ska artiklarna uppfylla inklusionskriterierna (Henricson, 2013). 

 

Tabell 1. Artikelsökning. 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Valda för 
granskning 

Valda 
artiklar 

2019-01-
24 

PubMed MR AND Magnetic 
field AND 
Occupational health 

125 125 2 1 

2019-01-
24 

PubMed MR AND Magnetic 
field OR 
Occupational health 
 

96 468 215 0 0 

2019-01-
24 

PubMed MR OR Magnetic 
resonance imaging 
AND Occupational 
health 
 

1436 160 0 0 

2019-01-
24 

CINAHL MR AND Magnetic 
field AND 
Occupational health 

5 5 1 1 

2019-01-
24 

CINAHL MR OR Magnetic 
resonance imaging 
AND Occupational 
health  

14 857 200 7 3 

2019-01-
24 

Primo MR AND Magnetic 
field AND 
Occupational health 

2638 210 6 1 

2019-01-
24 

Primo MR AND Magnetic 
field AND 
Radiographer 

299 299 0 0 

2019-02-
12 

CINAHL MR AND Magnetic 
field OR 
Occupational health 

4021 310 13 3 

2019-02-
13 

CINAHL Magnetic field OR 

Symptoms AND 

Workers 

8031 240 7 1 

2019-02-
13 

CINAHL Magnetic field OR 

Occupational 

exposure AND 

Symptoms 

5808 250 6 1 

2019-02-
13 

PubMed Magnetic field OR 

Symptoms AND 

Workers 

133 805 100 1 1 
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Tabell 2. Manuell sökning. 

Datum Artikel Referenser Valda för 
granskning 

Valda 
artiklar 

2019-
02-05 

Does Exposure to Static Magnetic Fields 
Generated by Magnetic Resonance Imaging 
Scanners Raise Safety Problems for Personnel 

25 9 1 

2019-
02-05 

Occupational exposure to electromagnetic 

fields in magnetic resonance environment: 

basic aspects and review of exposure 

assessment approaches. 

98 22 0 

2019-
02-07 

Estimation of occupational exposure to static 

magnetic fields due to usual movements in 

magnetic resonance units.  

24 2 1 

2019-
02-07 

Retrospective assessment of exposure to 

static magnetic fields during production and 

development of magnetic resonance imaging 

systems. 

21 1 1 

2019-
02-07 

Static magnetic field effects on human 
subjects related to magnetic resonance 
imaging systems. 

24 1 1 

2019-
02-07 

Health effects and safety of magnetic 
resonance imaging. 

18 2 0 

2019-
02-25 

Is the genotoxic effect of magnetic resonance 
negligible? Low persistence of micronucleus 
frequency in lymphocytes of individuals after 
cardiac scan 

38 1 0 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning har mallen “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier 

med kvantitativ metod” använts i bedömningen av artiklarnas kvalitét (bilaga 1). 

Protokollet har en första del där alla kriterierna måste uppfyllas. Andra delen har en 

maxpoäng på 7 poäng. Artiklarna har klassats som antingen låg, mellan eller hög 

kvalité, beroende på vilken poäng den fått. Artiklar under 4 poäng räknas som låg 

kvalité och har exkluderats. Poängen för godkänd är bestämd efter en procentsats på 

60%. Medelkvalité har getts till de artiklar som har 4 till 5 poäng som är 60–

70%. Artiklarna som erhållit en hög kvalité har fått 6 till 7 poäng, vilket är 85–100%. 

Artiklarna som är klassade som mellan eller hög kvalitét har tagits med i resultatet. 

Artiklarna behöver således uppfylla mer än hälften av kvalitetskriterierna för 

att godkännas (Henricson, 2013).  
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Analys 

Efter att artiklarnas kvalité kontrollerats har Fribergs (2006) trestegsmodell använts 

vid analysering av materialet. I första steget har artiklarna i sin helhet lästs för att få 

en bättre inblick och förståelse. Detta ger en övergripande inblick i de viktigaste 

delarna i artiklarna. Störst fokus läggs på artiklarnas resultat. Vid andra steget 

undersöks likheter och skillnader i materialet (tabell 3). I tredje steget görs en 

sammanställning av resultaten. Huvudfynden i resultaten delas in i olika teman som 

presenteras i tabell 4. För att följa den röda tråden när artiklarna analyseras har 

litteraturstudiens syfte fungerat som vägledning.  

Etiska överväganden 

Inget tillstånd behövdes till denna litteraturstudie då den ej hanterade 

personuppgifter. Etisk egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar 

genomfördes utan att risker identifierades (bilaga 2). Enligt röntgensjuksköterskans 

yrkesetiska kod ansvarar röntgensjuksköterskan för att följa de forskningsetiska 

riktlinjerna vid forskning och utveckling av professionen (Eklund & Öhrnberg, 2008). 

De artiklar som har granskats följde forskningsetiska regler och principer. Artiklar 

som visade att magnetfält ej var skadligt diskriminerades ej utan granskades och 

användes i resultatet. Artiklar som innehöll försök på djur där dessa ej omnämnde 

godkännande från forskningsetiska organisationer för djurförsök valdes bort. I 

artiklar där det förekom djur skulle djurens förhållande och omhändertagande 

beskrivas (Djurskyddslagen, SFS 2018:53). 
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Resultat 

Åttioen artiklar plockades ut vid sökningarna av databaserna och vid manuella 

sökningar. Efter att fulltexterna hade lästs och kvalitetsgranskats återstod 16 stycken 

artiklar som använts till resultatet. Vid kvalitetsgranskningen fick 12 artiklar hög 

relevans och 4 fick medelrelevans. Artiklarna numrerades 1–16 i bilaga 3.  

 

Tabell 3. Artikelindelning.  

*Konstgjort ströfält, NBB=Neurologiskt betingade beteenden, KF=Kognitiv förmåga 

Artikel Styrka på 

magnetkamera 

Magnetfältstyp Individ Tema 

1. 0,6–3 T Statiskt Människa NBB 

2. 1,5 T Statiskt/rörelseinducerat  Råtta Cellrelaterat 

3. 7 T Statiskt/rörelseinducerat Människa KF/NBB 

4. 1,5 T Statiskt Människa KF/symtom 

5. 7 T Statiskt/rörelseinducerat Människa KF 

6. *320 mT Statiskt Cellkultur Cellrelaterat 

7. 1,5–3 T Statiskt/rörelseinducerat Människa Vertigo 

8. Ej angett Statiskt Människa Ökad olycksrisk 

9. 1–1,5 T Statiskt/rörelseinducerat Människa Symtom/KF 

10. 1,5–3 T Statiskt Människa Symtom 

11. 1,5 T Statiskt/rörelseinducerat Människa Ökad olycksrisk 

12. 1,5–7 T Statiskt Människa Symtom 

13. 9,4 T Statiskt Människa Symtom/vertigo 

14. 1,5–7 T Statiskt Människa NBB 

15. 1,5–3 T Statiskt/rörelseinducerat Människa Symtom 

16. 1,5–3 T Statiskt Människa Symtom 

 

Artiklarna har givits ett tema om de hälsoeffekter som förekommer i resultatet. Vissa 

artiklar nämnde flera hälsoeffekter och har därför delats in under fler än ett tema. I 

tabell 4 redovisas de teman som har tagits fram ur artiklarnas resultat.  
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Tabell 4. Artiklarnas temaindelning. 

Teman Artiklarnas referensnummer från 
bilaga 3 

Självrapporterade symtom 
Vertigo 
Ökad olycksrisk 
Neurologiskt betingat beteende 

4, 9, 10, 12, 13, 15, 16 
7, 13 
8, 11 
1, 3, 14 

Cellrelaterat 2, 6 
Kognitiv förmåga 3, 4, 5, 9 

 

Självrapporterade symtom 

De självrapporterade symtomen återfinns i tabell 5, hur många gånger de nämndes 

och i vilka artiklar de förekom.  

 
Tabell 5. Självrapporterade symtom. 

Symtom Antal Artiklar 
Huvudvärk 3 4, 15, 16 
Yrsel 3 9, 12, 16 
Metallsmak 3 9, 12,13 
Trötthet 3 10, 15, 16 
Koncentrationsproblem 
Sömnproblem 

3 
2 

4, 9, 15 
4, 10 

Övriga symtom 
 

9 4, 10, 13, 16 
 

 

 

De symtom som rapporterades i flest artiklar var huvudvärk, yrsel, metallsmak, 

trötthet och koncentrationsproblem. Övriga symtom var myalgi, utmattning, 

nervositet, ryggsmärta, hjärtklappning, ringningar i öronen, visuella störningar, 

rörelseillusioner och migrän. I artikel 9 gjordes urinprov hos de som rapporterade 

metallsmak i munnen för att undersöka förekomsten av amalgamer (kvicksilver) i 

urinen. Dessa prover gav ej några utslag.  

 

Vertigo 

Rapporteringen av vertigo anknöts till exponeringen av statiskt magnetfält och 

rörelseinducerat växelverkande magnetfält då personalen rörde sig i MR-rummet. 

Symtomen framträdde framförallt av det rörelseinducerade växelverkande 
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magnetfältet (artikel 7). De vestibulära funktionerna visade ej på någon generell 

försämring efter 30 minuters exponering i ströfältet till en 9, 4 T magnetkamera eller 

vid en tre månaders kontroll. De testpersoner som var mer vana vid att exponeras av 

magnetfält under sin livstid hade normala vestibulära fynd. De två personer som 

hade minst erfarenhet av magnetfält uppvisade spontan nystagmus (artikel 13). 

Ökad olycksrisk 

MR-personalen som exponerades för det statiska magnetfältet visade sig ha en högre 

risk att vara med om olyckor eller nästan olyckor vid pendling till arbetsplatsen 

(artikel 8). Olycksrisken till och från jobbet verkade också relatera till vad personalen 

hade för toppexponering av statiska och växelverkande magnetfält (artikel 11). 

Resultaten i artikel 11 visade inte på att trötthet och minskad sömnkvalitet är den 

underliggande faktorn till olycksrisken i detta fallet. 

Neurologiskt betingat beteende 

Korsstudien i artikel 1 visade att öga-handkoordinationen påverkades av det statiska 

magnetfältet. Förmågan att tolka visuell och auditiv information, arbetsminne och 

öga-handkoordinationshastighet minskade också. Ströfältet kring en 7 T-

magnetkamera påverkade den visualsensoriska domänen och även till en mindre 

grad öga-handkoordinationen (artikel 3). Det fanns bevis för visuell påverkan och 

den visuella kontrasttröskelnivån var negativt påverkad av ströfälten på 1,5 - 7 T 

kameror (artikel 14). 

Cellrelaterat 

Statiska magnetfält och rörelseinducerade växelverkande magnetfält visade sig 

påverka nedbrytning av benstrukturer och vitamin D-metabolismen negativt hos 

råttor. Grupp A råttorna befann sig inne i magnetkamerarummet under natten och 

grupp B var inne i manövreringsrummet. Kontrollgruppen utsattes ej för något 

magnetfält. Skillnaderna var signifikanta hos både grupp A och B jämfört med 

kontrollgruppen, men förändringarna var mer påtagliga i grupp A (artikel 2). 

Effekterna av ett statiskt magnetfält på mänskliga osteoblaster visade på en skadlig 

effekt på cellens förökning. Cellkulturer har antingen exponerats kontinuerligt eller 

en timme om dagen. De skadliga effekterna kunde ses vid båda fallen. Minskningen 

var inte relaterad till apoptos, stress eller störningar i membranets integritet. 

Resultatet visade även att vid en timmes exponering i tre dagar ökar 
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osteocalcinutsöndringen. Efter att ha fått en timmas exponering 

i sju dagar reverserade effekten (artikel 6).  

Kognitiv förmåga 

Den kognitiva funktionen visade inte på någon signifikant påverkan i artikel 3. Den 

kognitiva studien som gjordes i artikel 4 visade på att det finns skillnader i reaktion 

före och efter exponering. Arbetsminnestestet var negativt påverkat vid 

sifferminnestestet när det utfördes baklänges efter exponering jämfört med före 

exponering men var oförändrat när det gjordes i korrekt ordning. Kognitiva 

funktioner påverkades vid exponeringen av ett växelverkande magnetfält som 

uppkom ur huvudrörelser vid det statiska magnetfältet. De områden som påverkades 

inkluderade uppmärksamhet och koncentration, visuospatial orientering och 

möjligen långtidsminne (artikel 5). De kognitiva effekterna som observerades i artikel 

9 var akuta och upphörde efter exponeringens slut. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes att genomföras för att bygga en förståelse av befintlig 

forskning. Vid sökningen av artiklar användes till en början databaserna PubMed, 

CINAHL och Primo. Ämnesord valdes ut som skulle kunna relateras till 

litteraturstudiens syfte. Orden AND och OR användes för att berika eller begränsa 

sökningarna men gav ofta en stor mängd sökdata. Många artiklars rubriker var 

missvisande, de talade om hälsoeffekter men i fulltext framgick det att de enbart 

granskat mätvärden och den mängd exponering personalen fick. Många av artiklarna 

var även review-artiklar. Där sökningarna gav ett rikligt antal träffar påbörjades 

läsning av titlar. Om titlarna ej väckte intresse efter 100–300 titlar, gjordes en ny 

sökning. Detta kan ha resulterat i viktiga artiklar kan ha missats, men gjorde 

sökningarna hanterbara. De titlar som var av intresse förekom oftast tidigt i 

sökningen. Alla sökord har ej använts i alla databaser, då många av dessa titlarna i 

sökningen ej var användbara till resultatet. Databassökningarna avbröts. En manuell 

artikelsökning påbörjades istället då det var svårt att 

hitta originalartiklar (Henricson, 2013). Den manuella sökningen gjordes främst 

ur review-artiklar som var intressanta. Det upptäcktes snart att många av de 

originalartiklar som var av relevans var något äldre än vad som först var tänkt att ta 

med i denna studie. I granskning av dessa artiklar framgick det att hälsoeffekterna är 

likvärdiga med de som förekom i nyare artiklar. Efter diskussion med 

handledare ändrades tidsspannet från 2008 till 2005. Artiklar där magnetfältet har 

varit högre än det som använts i kliniskt bruk har tagits med då det planeras att 

implementera dessa i verksamheten i framtiden. Högre magnetfält krävs för att 

kringgå begränsningar i diagnosticering av olika sjukdomar (Siemens Healthineers, 

2017). Endast artiklar på engelska hittades i sökningarna. Endast kvantitativa artiklar 

har använts till studiens resultat. Tvärsnittsstudier har tagits med då materialet har 

varit begränsat. Tvärsnittsstudier används sällan i statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering då det är svårt att urskilja orsakssambanden (Henricson, 

2013). I granskningen av artiklarnas reliabilitet har ett granskningsprotokoll använts. 

För att gå vidare till del två av granskningen behövde artiklarna först uppfylla alla 

fyra kriterier. I artiklarna ska problemet beskrivas i bakgrunden eller i inledningen. 

Kunskapsläget inom aktuellt kunskapsområde ska nämnas, artikelns syfte ska 
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stämma överens med examensarbetet och urvalet ska beskrivas. Artiklarna som gick 

vidare till del två av granskningen behövde uppnå en medelhög eller hög nivå för att 

inkluderas. Alla valda artiklar har hamnade över den gränsen. Kvalitetsgranskningen 

och artikelanalysen utfördes i samarbete mellan båda författarna för att bygga 

förståelse och ge en bättre inblick i innehållet (Henricsson, 2013). Fribergs (2006) 

trestegsmodell valdes då den ansågs adekvat i syfte av analysering av artiklarna. När 

vägskäl under sökningarna uppstod kontaktades personal på 

Jönköpings Universitetsbibliotek för rådgivning. Det gav ytterligare sökvägar för att 

hitta mer information om ämnet. 

Resultatdiskussion 

Självrapporterade symtom 

De självrapporterade symtomen visade på att huvudvärk och yrsel är vanligt 

förekommande hos personal som utför MR-undersökningar. Metallsmak och 

koncentrationsproblem var även vanligt förekommande. Det råder oklarhet vilka 

mekanismer som orsakade dessa symtom. I vissa forskningsresultat ansågs styrkan 

på magneten och dess ströfält ha inverkan på uppkomsten och intensiteten (artikel 1, 

4, 7, 12). Viss forskning indikerade på att det var personalens rörelse och hur snabb 

denna rörelse var som är i grunden till magnetfältets effekter (artikel 2, 3, 5, 7, 9). 

Enligt Cavin et al (2007) kan metallsmak i munnen uppträda vid magnetfält i olika 

styrka oberoende av tandlagningar. Uppkomsten till metallsmaken verkar vara mer 

beroende av rörelse i fältet. Metallsmak rapporterades främst då personalen skakade 

på huvudet när de befann sig i ströfältet. Det fanns inga direkta indikationer på 

långsiktig påverkan, men skulle enligt studien kunna förvärra ett eventuellt 

illamående. Studier som gjordes på ny MR-personal visade även på att det kan finnas 

en viss tillvänjning då symtomen ej uppträdde lika frekvent två månader efter att de 

hade börjat arbeta med MR-kameran. Det är dock oklart om personalen vande sig 

vid känslan av magnetfältet eller om det relaterar till minskad 

arbetsrelaterad stress. Schaap et al (2013) menade på att personal som utsattes för 

magnetfältsexponering i större grad rapporterade känningar utav symtom oftare än 

personalen som ej vistades i fälten.  
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Vertigo 

Vertigo visade på viss tillvänjning av magnetfältsexponering då de som hade jobbat 

en längre tid vid MR hade en mindre påverkan av de vestibulära funktionerna. 

Vertigo framträdde främst när personalen rörde sig i MR-rummet (Schaap et al, 

2015).  

 

Ökad olycksrisk 

Det verkade finnas en ökad olycksrisk hos personal som regelbundet arbetade i MR-

miljö. Författarna i artikel 11 kunde inte förklara varför MR-exponerad personal hade 

en högre risk för olyckor. De menade på att vertigo, påverkan av visuell perception, 

försämrad öga-handkoordination skulle kunna påverka balansen. Bongers et al 

(2015) menade på att händelserna skulle kunna vara orsakade av slumpen. De 

indikerade även att tillförlitligheten är osäker då de självrapporterade händelserna 

gjordes retrospektivt. De hade även en låg andel deltagare då endast 1528 deltagare 

av 5002 hade svarat på undersökningen.  

 

Neurologiskt betingade beteenden 

De neurologiskt betingade beteendena påverkades på flera olika plan och var 

beroende av den styrka som uppstår i ströfältet kring magneterna samt personalens 

rörelse i fälten. Förmågan till visuell tolkning försämrades med –2,1% per 100 µT, 

auditiv information –1,0% per 100 µT och öga-handkoordination –1,0% per 100 µT. 

Deltagarnas prestationsförmågor var fortfarande reducerade med –0,7% per 100 µT 

25 minuter efter att exponeringen upphörde (artikel 1). Effekternas magnitud var 

beroende av styrkan på ströfältet. Effekterna var relativt små per 100 µT (cirka 1 %) 

dock ska det noteras att ströfältet vid en 7 T-kamera uppnår cirka 1600 µT. Hur detta 

påverkade prestationsförmågan hos individuell personal som jobbade i dessa miljöer 

är okänd och bör studeras mer noggrant (artikel 14). Mätvärdena tagna i en studie 

av Berlana och Úbeda (2017) visade på att exponeringen till personalen som utförde 

arbetsuppgifter i magnetens ströfält höll sig inom de rekommenderade värdena satta 

av ICNIRP. Studierna gjorda av De Vocht et al visar dock på att påverkan på de 

neurologiskt betingade beteendet inträffade innan gränsvärdet 

uppnåddes. Bevisen för en bestående alterering eller klinisk relevans saknades enligt 

Silva et al (2006).  
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Cellrelaterat 

I de två artiklar som har fått temat cellrelaterat ville forskarna undersöka effekterna 

av kronisk exponering. Då båda studierna visade en negativ påverkan på 

benstrukturerna och mekanismer som kan vara bakomliggande orsak. I studien 

i artikel 6, där osteoblaster utsattes för magnetfält en timme om dagen kunde positiva 

effekter ses efter tre dagar och Cunha et al (2012) menade på att detta skulle kunna 

användas i terapeutiskt syfte men att de positiva effekterna försämrades efter sju 

dagar av fortsatt exponering. I en studie gjord på cellmodeller kunde även en 

mekanisk påverkan observeras på cellmembranet när de utsattes för ett lågfrekvent 

växlande magnetfält. Cellmodellen indikerade även att växelverkande fält med högre 

frekvens skulle kunna ha en avgörande roll i förändringar av cellens fysiologi. 

Författarna till studien kunde ej utesluta att cellorganeller så som mitokondrier inte 

skulle påverkas av det mekaniska trycket. Det mekaniska trycket skulle således kunna 

vara faktor till att alternera cellorganellernas normala funktionalitet (Ye och Curcuru, 

2016). Enligt Ghodbane et al (2013) kan det statiska magnetfältet påverka cellens 

metabolism av fria radikaler och då öka koncentrationen av dessa. Cellen skulle då 

utsättas för en oxidativ stress som på sikt skulle kunna ändra cellens struktur. Dock 

skulle det statiska magnetfältets genotoxiska effekt vara relativt liten i sig själv. I en 

sammanställande studie av Silva et al (2006) visade magnetfältet inte på några 

cytotoxiska effekter mellan 1 mT till 1 T. Det gick ej att utesluta en längre tids 

exponering kan ha en ackumulerande effekt som kan modifiera celler. Ghodbane et al 

(2013) menade även att ett flertal forskare hade observerat att magnetfält har 

inhiberande effekter på tumörer vilket skulle kunna leda till nya 

behandlingsmetoder.  

 

Kognitiv förmåga 

Det visade sig att de kognitiva förmågorna ej var starkt påverkade av 

magnetfältsexponering. Viss påverkan uppträdde vid exponeringen då huvudrörelser 

utfördes i samband med ett kognitivt test. Enligt de Vocht et al (2006) var effekterna 

akuta men upphörde efter exponeringens slut. Dock var det oklart vilka mekanismer 

som orsakade dessa effekter (artikel 5).  

 

Det råder oklarhet om det statiska magnetfältet och styrkan på dess ströfält eller om 

själva rörelsen genom fältet orsakade hälsoeffekter. Vissa studier indikerade att 
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styrkan på fälten var av relevans medan en del studier tyder på att rörelsen genom 

fälten var den största påverkande faktorn. Rörelsen i ströfältet skapade 

ett rörelseinducerat växelverkande magnetfält och kunde inducera elektriska 

strömmar i kroppen. Symtom rapporterades i större grad av personal som rörde sig 

snabbare i ströfältet än de som rörde sig sakta i fältet (artikel 7). Även om personalen 

höll sig helt stilla så rör sig hjärtat, blodet och organ i kroppen som även då skapar 

växelverkande fält. Information om vilken frekvens dessa fält har saknas helt. 

Enligt Röösli et al (2007) kan extremt lågfrekventa magnetfält öka dödligheten 

i myelotisk leukemi och Hodgkins sjukdom. 
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Slutsatser 

Forskning som görs idag riktar in sig på exponeringsparametrarna och deras 

följsamhet mot de gränsvärden som har satts av ICNIRP. Lite forskning riktar sig till 

de hälsoeffekter som uppkommer och de bakomliggande mekanismerna till 

dessa. Hos patienten anses undersökningens nytta vara större än nackdelarna som 

kan uppkomma ur exponeringen. Personalen utsätts för en exponering som ej är dem 

till nytta och i jämförelse av gränsvärdena mellan allmänhet och 

röntgensjuksköterskan är det en stor skillnad mellan dessa för en rimlig MR-

miljö. Resultatet på denna litteraturstudie visar på att det förekommer hälsoeffekter 

på flera olika plan. Det behövs vidare forskning för att garantera MR-personalens 

säkerhet och välmående.   
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Bilaga 3 
 

Artikelöversikt. 

Artikel, år Författare, tidskrift, 
metod, urval.  

Syfte Metod Resultat Artikel
kvalité 

1. 
Acute neurobehavioral effe
cts of exposure 
to static magnetic fields: A
nalyses of exposure–
response relations. 
 
2006. 

De Vocht F, Stevens 
T, Van Wendel‐de‐
Joode B, Engels H, 
Kromhout H.  
 

Journal of magnetic 
resonance imaging. 
 

Fallkontroll. 
20 personer. 
 

Studera 
relationen 
mellan 
exponering av 
magnetfält och 
neurologiskt 
betingade 
effekter. 
 
 

Testpersonerna fick 
utföra olika tester 
samtidigt som de 
exponeras av statiskt 
magnetfält i 
varierande styrka. 

Öga-handkoordination, 
visuell tolkning, auditiv 
information, arbetsminne 
och öga-
handkoordinationshastigh
et påverkas negativ av 
magnetfält. Effekterna 
ökar med styrkan på 
ströfältet. 

5/7 
poäng. 

2.  
Chronic Exposure 
to Static Magnetic Fields fr
om 
Magnetic Resonance Imag
ing Devices Deserves Scree
ning for Osteoporosis and 
Vitamin D Levels: A 
Rat Model 
 
2015. 

Gungor H.R, Akkaya 
S, Ok N, Yorukoglu A, 
Yorukoglu C0, Kiter 
E, et al. Mete G. A. 
 
International 
journal of environmen
tal research 
and public health. 
 
Klinisk studie. 
18 råttor. 

Undersöker 
biologiska 
effekter av ett 
statiskt 
magnetfälts 
påverkan på 
benuppbyggnad
en hos råttor - 
relaterat till hur 
och var MR 
personalen 
vistas i 
magnetfältet. 

Råttorna är indelade i 
tre grupper. A, B och 
C varav C är 
kontrollgrupp. Grupp 
A var inom 50 cm från 
magneten, grupp B i 
manövreringsrummet
. Råttorna kunde röra 
sig fritt i burarna. 

Rörelse i magnetfält 
inducerar lågfrekventa 
magnetfält i kroppen. 
Fälten påverkar 
nedbrytning av 
benstrukturer och vitamin 
D metabolismen negativt. 
Signifikanta skillnader 
fanns mellan grupp A och 
B jämte kontrollgruppen. 

7/7 
poäng. 

3. 
Cognitive effects of head‐
movements in stray fields 

De Vocht F, Stevens 
T, Glover P, 
Sunderland 

Undersöker en 7 
Teslas 
magnetfälts 
påverkan på 

Testpersonerna är 
placerade i tält för att 
ej veta hur nära de är 
magneten och hur 

Visuell sensorik och öga-
handkoordination 
påverkas efter exponering 
av ströfältet av en 7 Tesla 

7/7 
poäng. 
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generated by a 7 Tesla 
whole‐body MRI magnet. 
 
2007. 

A, Gowland P, 
Kromhout H.  
 
Bioelectromagnetics. 
 
Korsstudie. 
27 personer. 

neurologiskt 
betingade 
effekter på 
personer som 
befinner sig i 
magnetfältets 
ströfält. 

mycket exponering de 
utsätts när de utför 
olika tester. 

magnet. Effekterna ökar 
av rörelser i fältet.  
 

4. 
Does Exposure to Static 
Magnetic Fields Generated 
by Magnetic Resonance 
Imaging Scanners Raise 
Safety Problems for 
Personnel? 
 
2018. 

Ghadimi-Moghadam 
A, Mortazavi 
S.M.J, Hosseini-
Moghadam 
A, Haghani M, Taeb 
S, Hosseini M.A et al 
Dizavandi M.R. 

 
Journal of Biomedical 
Physics & 
Engineering. 
 
Tvärsnitt. 
120 MR-personal som 
svarade på 
frågeformulär och 47 
volontärer som 
utförde kognitivt 
funktionstest. 

Att undersöka 
de ogynnsamma 
hälsoeffekter 
som 
förekommer hos 
MR-personal. 
Samt fastställa 
de kognitiva 
effekterna till 
personalens 
exponering av 
statiska 
magnetfält. 

Frågeformulär. 
 
Arbetsminne och 
reaktionstid testades 
före och efter 
exponering av en 
magnets ströfält. 

Frågeformulär visar att 
MR-personal rapporterar 
om huvudvärk, 
sömnproblem, myalgi, 
utmattning, 
koncentrationssvårigheter, 
nervositet, ryggsmärta och 
hjärtklappning oftare än 
kontrollgruppen.  
Vid det kognitiva 
funktionstestet visade det 
att sifferminnet som 
angavs baklänges 
påverkades negativt. 
 
 

4/7 
poäng. 

5. 

Effects of magnetic stray 

fields from a 7 Tesla MRI 

scanner on neurocognition: 

a double-blind randomised 

crossover study 
 
2012. 
 

van Nierop L, Slottje 

P, van Zandvoort J. E. 

M, de Vocht F, 

Kromhout H. 

 

Occupational 

environmental health. 

 

Karakterisera 
potentiella 
akuta 
neurokognitiva 
effekter av 
exponering av 
växelverkande 
magnetfält inom 
ett statiskt 
magnetfält.  

Volontärer fick utföra 
huvudrörelser och 
neurokognitiva tester 
efter exponering av 
magnetfält på 0 T, 0, 5 
T eller 1 T. 

Vid huvudrörelser i ett 
statiskt magnetfält uppstår 
ett växelverkande 
magnetfält som påverkar 
neurokognitiva funktioner. 

7/7 
poäng. 
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Dubbelblind 

randomiserad 

korsstudie. 
6. 
Evaluation of the Effects 
of a Moderate Intensity 
Static Magnetic Field 
Application on Human 
Osteoblast-Like Cells 
 
2012. 

Cunha C, Panseri 
S, Marcacci M, 
Tampieri A. 
 
American Journal of 
Biomedical 
Engineering. 
 
Klinisk studie. 
Cellkultur.  

Syftar till att 
analysera 
effekten av ett 
medelstarkt 
statiskt 
magnetfälts 
påverkan på en 
mänsklig 
osteoblastcell 
(MG-63). 

Cellkulturer har 
exponerats av 
magnetfält 
kontinuerligt eller vid 
en timma per dag. 

Statiska magnetfält kan ha 
en skadlig effekt på cellens 
förökning vid kontinuerlig 
exponering och vid en 
timmas exponering per 
dag. 
 
 

6/7 
poäng. 

7.  
Exposure to MRI-related 
magnetic fields and 
vertigo in MRI workers 
 
2015. 

Schaap K, Portengen 
L, Kromhout H. 
 
Occupational and 
environmental 
medicine. 
 
Tvärsnitt. 
234 personer. 

Studien 
undersöker om 
det finns ett 
samband mellan 
att utsättas för 
ett statiskt och 
växelverkande 
magnetfält och 
yrsel hos MR-
personal under 
ett arbetspass. 

Deltagarna har fört 
loggbok över när de 
har upplevt vertigo. 
Mätningar av 
magnetfältsexponerin
g har gjorts. 

Det finns stark association 
mellan rapportering av 
vertigo efter 
ströfältsexponering och 
efter exponering av rörelse 
inducerat växelverkande 
magnetfält. 

6/7 
poäng. 

8. 
Exposure to Static 
Magnetic Fields and Risk 
of Accidents 
among a Cohort of 
Workers from a Medical 
Imaging 
Device Manufacturing 
Facility 
 
2015. 

Bongers S, Slottje P, 
Portengen L, 
Kromhout H. 
 
Magnetic Resonance 
in Medicine. 
 
Kohort. 
1528 personer.  

Studera 
sambandet 
mellan 
exponering av 
ett statiskt 
magnetfält och i 
vilken 
utsträckning 
förekomsten av 
olyckor sker hos 
MR-personal. 

Retrospektivt 
frågeformulär. 
 

MR-personal löper en 
högre risk att orsaka 
olyckor vid pendling till 
arbetsplatsen.  

6/7 
poäng. 
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9. 
Exposure, health complain
ts and cognitive performan
ce among employees of an 
MRI 
scanners manufacturing d
epartment.  
 
2006. 

De Vocht F, Van 
Drooge H, Engels H, 
Kromhout H. 
 
Journal of Magnetic 
Resonance Imaging. 
 
Tvärsnitt. 
18 MR-personal och 
20 personer i 
kontrollgrupp. 
 

Värdera 
självrapporterad
e klagomål och 
värdera 
sensoriska 
effekter från de 
som jobbar nära 
magnetkameran
. 

Mätningar av 
personalens 
rörelsehastighet, 
kognitiva prestation 
och hälsorelaterade 
klagomål. 
Urinprov togs för att 
mäta förekomst av 
kvicksilver. 

De som jobbade nära 
magneten rapporterade i 
större utsträckning om 
yrsel, metallsmak och 
koncentrationsproblem än 
de i kontrollgruppen. 
Urinprov kontrollerar 
förekomsten av kvicksilver 
från tandlagningar. 
Proverna var negativa. 

5/7 
poäng. 

10. 
Health complaints among 
nurses working near MRI 
scanners—A descriptive 
pilot study 
 
2010. 

Wiléna J, De Vocht F. 
 
European Journal of 
Radiology. 
 
Tvärsnitt. 
59 deltagare.  

Studera hur ofta 
MR-personal 
rapporterar om 
MR-relaterade 
hälsoeffekter. 

Frågeformulär. Röntgensjuksköterskor 
som arbetar vid 
magnetkamera 
rapporterar oftare symtom 
så som trötthet, 
sömnproblem och 
ringningar i öronen. 

6/7 
poäng. 

11. 
MRI-related magnetic 
field exposures and risk of 
commuting accidents – A 
cross-sectional survey 
among Dutch imaging 
technicians 
 
2017. 

Hussa A, Schaap K, 
Kromhout H. 
 
Environmental 
Research. 
 
Tvärsnitt. 
490 personer. 

Utvärdera 
risken för 
holländsk MR-
personal att vara 
med om 
trafikolyckor. 

Frågeformulär. MR-personal kan ha en 
ökad risk att råka ut för 
olyckor. 

7/7 
poäng 

12. 
Occupational exposure of 
healthcare and 
research staff to static mag
netic stray fields from 1.5-
7 Tesla MRI scanners 

Schaap K, 
Christopher-de Vries 
Y, Mason C. K, De 
Vocht F, Portengen L, 
Kromhout H. 
 

Studera 
förekomst och 
incidens av 
akuta symptom 
som 
röntgenpersonal 
upplever efter 

Självrapporterade 
symtom beskrivs i 
dagbok. 

Personal som jobbar vid 
MR-kamera har en ökad 
incidens och association 
av symtom så som yrsel 
och metallsmak. 
Incidensen ökade med 
magnetens styrka. 

7/7 
poäng. 
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is associated with reportin
g of transient symptoms.  
 
2014. 

Occupational and 
Environmental 
Medicine. 
 
Obervationsstudie. 
331 personer. 

att ha 
exponerats av 
ett statiskt 
magnetfält. 
Samt uppskatta 
hur de påverkas 
av den grad de 
utsätts för 
magnetfält. 

13. 
Pilot Study Investigating 
the Effect of the 
Static Magnetic Field 
From a 9.4-T MRI on the 
Vestibular System 
 
2008. 

Patel M, Williamsom 
R.A, Dorevitch S, 
Buchanan S. 
 
Journal of 
Occupational and 
Environmental 
Medicine. 
 
Pilotstudie. 
6 personer. 

Utvärdera 
deltagarnas 
sensoriska 
symtom och 
vestibulära 
funktion efter 
att ha 
exponerats av 
ett 9, 4 T statiskt 
magnetfält. 

Standardiserat 
nystagmus- och 
vertigotest efter 
exponering av 
magnetfält. 

Exponering av ströfältet 
till en 9,4 T kamera kan ge 
visuella störningar, 
rörelseillusioner och 
metallsmak i munnen. 
Ingen generell försämring 
av de vestibular 
funktionerna. Finns 
tecken på viss tillvänjning 
av magnetfältet. 
 

6/7 
poäng. 

14. 
Pooled analyses of effects 
on visual and visuomotor 
performance from 
exposure to magnetic stray 
fields from MRI scanners: 
Application of the 
Bayesian framework 
 
2007. 

De Vocht F, Glover P, 
Engels H, Kromhout 
H. 
 
Journal of Magnetic 
Resonance Imaging. 
 
Metaanalys. 

Samla mätdata 
från individuella 
studier om 
akuta och 
temporära 
neurologiska 
betingande 
effekter av 
ströfält. 

Omanalysering av 
insamlade data från 
tidigare studier. 

Visualmotordomänen och 
visuella 
kontrasttröskelnivån 
påverkas negativt av 
ströfält. 
  

5/7 
poäng. 

15. 
Subjective symptoms and 
their evolution in a small 
group of magnetic 
resonance imaging (MRI) 

Zanotti G, Ligabue G, 
Gobba F. 
 
Electromagnetic 
biology and medicine. 
 

Utvärdera 
symtom hos 
MR-personal 
efter att ha 
exponerats av 
magnetfält. 

Frågeformulär. Rapportering av ovanlig 
trötthet, huvudvärk och 
koncentrationssvårighet 
hos MR-personal. Finns 
indikationer på en form av 
anpassning till magnetfält 

6/7 
poäng. 
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operators recently 
engaged. 
 
2015. 

Tvärsnitt. 
17 personer. 

då symtomen minska efter 
två månader efter att 
personalen börjat jobba 
inom MR. 
  

16. 
Transient health 
symptoms of MRI staff 
working with 1.5 and 3.0 
Tesla scanners in the UK 
 
2015. 

De Vocht F, 
Batistatou E, Mölter 
A, Kromhout H, 
Schaap K, Van 
Tongeren M et al. 
Keevil S. 
 
European radiology. 
 
Prospektiv, 
retrospektiv, 
tvärsnitts-, 
observations-
multicenter studie. 
117 deltagare. 

Bedömer 
symtomprevalen
s och incidens 
hos MR-
personal i 
Storbritannien. 

Frågeformulär och 
loggbok som 
kompletterats med 
mätningar av 
magnetfältsexponerin
g. 

Huvudvärk, migrän, 
ovanlig trötthet och yrsel 
rapporterades i 4% av MR-
passen. Symtomen 
förknippas med hur länge 
personalen jobbade i 
miljön. 

7/7 
poäng. 

 

 

 


