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Disclaimer

• Föreläsarna har inget att redovisa
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Vad är det som ska optimeras?

Strålskyddet ska optimeras



Vem säger det?

Rekommendationer EU direktiv 

2013/59Euratom

(Strålskyddsdirektivet)

Nationell

lagstiftning



Ny lagstiftning sedan 2018 

• Strålskyddslag (2018:396)

• Strålskyddsförordning (2018:506)

• Föreskrifter om medicinska exponeringar (SSMFS2018:5)



Vad sa lagstiftaren? 

• Optimering av strålskydd är ett viktigt verktyg för att 

skydda människor från strålning. Principen om 

optimering bör därför komma till uttryck i lagen.



Vad säger lagen?

• Den som bedriver en verksamhet eller är ansvarig för en åtgärd som 

kan innebära att en människa exponeras för joniserande strålning ska 

optimera strålskyddet genom att så långt som det är möjligt och rimligt 

med hänsyn till befintlig teknisk kunskap samt ekonomiska och 

samhälleliga faktorer begränsa

• 1. sannolikheten för exponering,

• 2. antalet personer som exponeras, och

• 3. storleken på den individuella stråldosen.

3 kap. 5§ strålskyddslagen (2018:396)



Optimering diagnostik

• Vid optimering av en exponering i diagnostiskt syfte ska omfattningen 

av undersökningen och stråldosen anpassas till den som genomgår 

exponeringen så att önskad diagnostisk information erhålls med så låg 

stråldos som det är möjligt och rimligt.

2 kap. 5 § SSMFS 2018:5



Optimering i praktiken?

• Optimeringsprocessen

• Vem ska delta?

‒ Radiologisk ledningsfunktion

‒ Strålningsfysikalisk ledningsfunktion 

‒ Övrig personal 

• Diagnostiska referensnivåer



Mål med optimering

• Den strålning som används i verksamheten ska ge bästa 

möjliga nytta t.ex:

‒ Träffsäker diagnostik

‒ Tillförlitlig kvalitet

• Undvik onödig användning av strålning t.ex:

‒ Fel radiofarmaka -> undersökning oanvändbar

‒ Fel patient undersöks  



Bilden är inspirerad av processbeskrivning framtagen av Anja Almén och Magnus Båth [1]

Anskaffning 

utrustning

Metod Utförande Kvalitets-

säkring

Patient

Bild

Stråldos

Utförande

Ej optimal

Optimal

Optimerad 

undersökning

Nuklearmedicin

Forskning

Leverantör av utrustning och läkemedel

Beredning/

tillverkning

Radiofarmaka

Bild-

behandling



Hur ska det optimeras

• Utrustning

‒ Har vi rätt utrustning?

‒ Väljer vi rätt till denna metod?

‒ Rätt utrustning till rätt patient?

‒ Hur vägs optimering in vid upphandling?

• Radiofarmaka

‒ Finns det bättre radiofarmaka för samma frågeställning?

‒ Har vi hög och jämn kvalitet på våra beredningar?

‒ Aktivitetsmätning – kalibrering?

In-111 Octreotid

Gammakamera

150 MBq

8 mSv

Ga-68 Dotatoc

PET

130 MBq

4 mSv



Hur ska det optimeras –
insamlingstid/aktivitet

Ny jättekänslig 

utrustning

Aktivitet

Insamlingstid

Stråldos

Bildkvalitet

Personaldos

Tillgång på 

läkemedlet

Bildkvalitet

Flöde

Patientnöjdhet?



Syftet med diagnostiska referensnivåer

ICRP 135, Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging, 2017

p. 20 “For nuclear medicine, the administered activity (amount of radioactive material), or

preferably the administered activity per unit of body weight, is used” 

Verktyg i optimeringsarbetet

Benchmarking



ICRP 135 – nuklearmedicin

• DRN bör gälla en medelstorlek på patient 70 ± 10 kg och en specifik undersökning

• DRN anges i administrerad aktivitet/kilo kroppsvikt även för vuxna men för vissa 

undersökningar är detta inte lämpligt

• Speciella överväganden för barn/unga vuxna och andra ”mindre” patienter, eventuellt kan 

en maximal aktivitet för en undersökning anges

• Hybridundersökningar – olika storheter för det radioaktiva läkemedlet och 

datortomografidelen



Europeiskt projekt om DRN

No 195 European Study on Clinical Diagnostic Reference Levels for X-ray Medical Imaging, 2021

“The workshop clearly showed the need to move ahead towards a 

clarification on the use of DRLs in the field of nuclear medicine“

“The establishment of European DRLs for specific applications of CT in multi-

modality systems is challenging mainly for the following reasons: there are 

different clinical aims of CT scans; there is no standardisation in use of CT in 

nuclear medicine; and, there is a large variety in CT instrumentation”. 

• Sammanställning av nationella DRN

• DRN knuten till klinisk indikation

DRN och nuklearmedicin:



Hybridundersökningar – DRL för CT

“European DRLs for applications of CT in multi-modality systems” 

Resultatet av olika användning av CT exponeringen

Förslag på DRN för CT i hybridverksamhet



DRN för … ?

Klinisk frågeställning

Isotop / läkemedel

ELLER



DRN – administrerad aktivitet per kg kroppsvikt

Förutsätter att administration sker aktivitet per kg

A=100 A=140A=80

A=100

1. Aktivitet per kg

2. Standardaktivitet

A

kg

A/kg = 1 



Registrerade DSN i DosReg

Undersökning Antal DSN

Hjärna, DAT I-123 11

Cerebralt blodflöde, Tc-99m 5

Myokardperfusion i vila (tvådagarsprotokoll) 24

Myokardperfusion i arbete (tvådagarsprotokoll) 24

Myokardperfusion i arbete och vila (endagsprotokoll) 3

Hjärtkammarfunktion 4

Lunga, perfusion 21

Tyreoideascintigrafi 24

Paratyreoidea 13

Renografi 22

Skelett 27

Tumörlokalisation 14



DSN histogram – myokardperfusion, vila 
(median administrerad aktivitet)

200 MBq 600 MBq



DSN histogram – myokardperfusion, vila 
(aktivitet per kg kroppsvikt)

8,53



Myokardperfusion, vila, medel=650 MBq per patient och 8,2 MBq/kg 



Läkemedlets produktresumé

• En produkt av: klinisk prövning och godkännande 

• Resumé aktivitetsintervall

‒ Exempel: Myoview 230 microgram –

• 400-600 MBq; tvådagarsprotokoll

• den första dosen är 250-400 MBq; endagarsprotokoll 

• den andra dosen är 600-800 MBq. endagarsprotokoll 

• DSN vila: varieras mellan 200 – 600 MBq --- DRN vila: 8,5 MBq/kg kroppsvikt → 595 MBq



Isotopstatistiken – DSN : enskilda sjukhus



Revision av SSMFS 2018:5

1. Uppdatera DRN?

2. Exkludera undersökningar?

3. Inkludera nya undersökningar?



Framtiden

1. Relevanta undersökningar?

2. Har DRN i nuklearmedicin en funktion? 



Tillsyn av optimering

• Styrande dokument

‒ Rutiner för optimering

‒ Metodutveckling - dokumentation

‒ Samverkan mellan funktioner

‒ Finns DSN och utredningar dokumenterade?

‒ Hur följer ni upp kvalitén i er diagnostik

‒ Hur undviks onödig strålning?

‒ Upphandling av utrustning

‒ Omvärldsbevakning

• Redovisande dokument

‒ Finns dokumentation som visar att ni jobbat med 

optimering?



Resultat av senaste 
inspektioner

• Endast 4 inspektioner av optimering av patientstrålskyddet 

sedan 2016

• Positivt

‒ Rutiner finns

‒ Upphandling tar hänsyn till optimering

‒ Samverkan mellan personalgrupper

• Brister

‒ Samverkan med RaLF brister vid behandlingar

‒ Individuell anpassning av stråldos till målvolymen vid 

behandling görs inte alltid



Temainspektioner på CT 2018

• 33 röntgenkliniker inspekterades

• Positiva fynd:

‒ Anpassad utrustning används

• Rörströmsmodulering

• Iterativa rekonstruktioner

• Barnprotokoll

‒ God samverkan i optimeringsarbetet

‒ Bra metodbeskrivningar



Temainspektioner på CT 2018

• Brister

‒ Saknas ofta rutiner för optimeringsarbetet

‒ Prioriteringar saknas

‒ Bristande dokumentation av utförd optimering

‒ Saknas tidsintervall för revidering av 

undersökningsprotokoll

‒ Bestämning och rapportering av DSN

‒ Saknas avsatt tid för optimering



Frågor?
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