


• Beslut om samverkan på sjukhusfysikernivå i Region Östergötland, Region 

Kalmar län, Region Jönköpings län och Region Kronoberg

• Utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan sjukhusfysiker inom 

nuklearmedicinområdet

• Samsyn kring våra metoder

• Årliga möten med särskilt tema 

• Tema för första samverkansprojektet: amningsuppehåll vid nuklearmedicinska

undersökningar



• SSMFS 2018:5 6 kap.



• SSMFS 2018:5 9 kap.

• Rekommenderade amningsuppehåll i bilaga



• Identifierade skillnader i rutiner:

• Två huvudsakliga referenser

• ICRP 106 (SSM)

• Läkemedlets produktresumé

• Skillnader i tillämpning av ICRPs fotnot 

om att ”inget uppehåll” gäller under 

förutsättning att inget fritt perteknetat

förekommer 

• Fyra timmars uppehåll för alla 

• Inget uppehåll men 4 timmar kan 

tillämpas vid behov

99mTc-MAA

vid  

lungperfusion

99mTc-MAG3 99mTc-HDP Perteknetat

12 h 24 h 12 h 12 h

12 h Inget uppehåll Inget uppehåll 12 h

12 h Inget uppehåll Inget uppehåll 12 h

12 h 4 h 4 h 24 h

ICRP 106



• Syfte med projekt: hitta samsyn i hur långa amningsuppehåll som ska 

rekommenderas till personer som genomgår nuklearmedicinska

undersökningar



• Två digitala möten under våren 2021

• Genomgång av litteratur

• Diskussion om vilken referens som ska följas

• Ta fram förslag på strategi vid tillämpning av ”inget uppehåll” enligt ICRPs

rekommendationer

• Hur vara lagom konservativ?



• Tillämpning av ICRPs villkorade rekommendation om inget uppehåll

• Hur bedöma om risk för perteknetat i sådana mängder att effektiv dos till det 

ammande barnet kan överstiga 1 mSv?

• Särskilt om rutiner för kontroll av radiokemisk renhet är begränsade

• Enligt data från Leide-Svegborn et al [1]

• 1 mSv till barnet uppnås vid 53 MBq perteknetat till mamman (om inget  amningsuppehåll)

[1] Sigrid Leide-Svegborn et al, Excretion of radionuclides in human breast milk after nuclear medicine examinations. Biokinetic and 

dosimetric data and recommendations on breastfeeding interruption, Eur J Nucl Med Mol Imaging (2016) 43:808–821



• I läkemedlets produktresumé framgår 

leverantörens gränsvärde för radiokemisk 

renhet, t.ex: 

• Ceretec Stabilised ≥ 80%

• Myoview ≥ 90%

• Technescan HDP ≥ 95%

• Vilken totaldos till mamman innebär 53 MBq

fritt perteknetat för olika renhetsgrader?

• Om alla föroreningar är i form av perteknetat

Renhet (%) Max. total aktivitet 

(MBq)

80 263

90 526

95 1053

600 MBq Myoview – 60 MBq perteknetat

500 MBq HDP – 25 MBq perteknetat



• Förslag:

• Utgå från radiofarmakaleverantörens gränsvärde för renhet och sätta den i relation till den dos 

man ger vid motsvarande undersökning för att ta fram en rekommendation för 

amningsuppehåll. 



• Enades om att ICRP 106 är den referens som ska användas för 

rekommendationer om amningsuppehåll

• Täcker inte in alla radiofarmaka

• Tar inte hänsyn till extern bestrålning av barnet under amning

• Genom att sätta total dos till mamman i relation till leverantörens renhetskrav 

bestämdes att fyra timmars amningsuppehåll ska gälla för

• Ceretec Stabilised

• Myoview



• Gemensam slutsats



• Det kan förekomma att patienter genomgår nuklearmedicinska

undersökningar i fler än en av de representerade regionerna

• Finns det möjlighet att slopa amningsrestriktion för SeHCAT? (< 1 MBq)



• Samarbetet fortsätter

• Pågående projekt angående QC för doskalibratorer




