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Abstrakt 
 

Förekomsten av hjärtimplanterade enheter under de senaste decennierna har varit en 

kontraindikation för magnetresonanstomografi (MR). Indikationerna för MR har 

utvecklat de senaste åren och MR-undersökningar på patienter med hjärtimplantat anses 

säkra när de utförs under noggrann övervakning och med lämpliga protokoll. Syftet med 

detta arbetet är att beskriva MR-säkerhet i samband med magnetkameraundersökningar 

av patienter med hjärtimplantat. Vald metod för denna litteraturstudien är en icke-

systematisk granskning av vetenskapliga artiklar. Integrerad analys  av 12 artiklar 

användes för att besvara syftet. Litteraturstudien visade att övervakning av patienten 

med EKG och pulsoximeter är nödvändig under undersökning. De mest förekommande 

komplikationerna var Power on Reset av äldre hjärtimplantat. Komplikationerna som 

dokumenterats är ofta inte allvarliga och kan åtgärdas. Vårdpersonal bör ha kompetens 

om säkerhetsprotokollen för att kunna bedöma risker som finns i sin arbetsplats. 

Riktlinjer bör uppdateras regelbundet och återspegla den senaste kunskapen inom ämnet 

samt bör ett nationellt avvikelsesystem utvecklas. 
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Hjärtimplantat, Magnetresonans, Pacemaker, Implantable Cardioverter 
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Introduktion 
 

 

Problemområde 
 

Antalet undersökningar utförda med magnetresonanstomografi (MR) i Sverige år 2018 var 

548 000 vilket är en ökning med 104 % sedan 2005 (Almén & Jangland, 2020). Samtidigt har 

även antalet hjärtimplanterade ökat med mer än 47% per miljon invånare från 2000 till 2019 

(Svenska ICD and Pacemaker Registret, 2019). Utökade indikationer för pacemaker och 

implanterbar hjärtdefibrillator så kallad implantable cardioverter defibrillator (ICD) bidrar till 

att allt fler individer har hjärtimplantat (Gadler, 2015), vilka normalt utgör en kontraindikation 

för MR-undersökning. Förr fanns det en oro om att magnetfälten kunde leda till asystoli hos 

patienten på grund av magnetfälten (Ferreira et al., 2014). Sannolikheten att individerna med 

hjärtimplantat behöver genomgå en MR-undersökning under implantatets livstid uppskattades 

vara 50–75% (Kalin & Stanton, 2005). För att en MR-undersökning ska berättigas måste nyttan 

med undersökningen överväga riskerna (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017). Patienter med 

hjärtimplantat är en riskgrupp när de befinner sig i MR-undersökningsrummet eftersom de har 

en högre risk för komplikationer relaterade till hjärtimplantatet i form av arytmier jämfört med 

patienter utan hjärtimplantat eller hjärtproblem (Horwood et al., 2017). 

 

I enlighet med svensk förening för röntgensjuksköterskor (2012) ska röntgensjuksköterskan 

som jobbar nära patienten ansvara för att undersökningarna utförs med hög patientsäkerhet. 

Genom att beskriva MR-säkerhet relaterat till hjärtimplantat kan komplikationerna som kan 

förekomma hos patienter med hjärtimplantat uppmärksammas för att öka säkerheten. Därför är 

det av vikt att belysa säkerhetsaspekter i samband med MR-undersökningar av patienter med 

hjärtimplantat. 
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Bakgrund 
 

Perspektiv och utgångspunkter 

 

Personcentrerad vård ska appliceras inom vården för att ge en bättre vård för patienter. 

(McCormack & McCance, 2006). För att kunna ge en bättre vård behöver vårdpersonalen ha 

yrkeskompetens, vara socialt kompetent och engagerad i sitt arbete. Genom att arbeta 

personcentrerat blir relationer mellan vårdpersonal och patient bättre och kan därmed bidra till 

optimal vård (Svensk förening för röntgensjuksköterskor [SFR], 2012). Dessutom ska 

undersökningarna vara berättigade. Nyttan med att göra undersökningen ska vara större än 

risken (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017). 

 

Litteraturstudien har fokuserat på undersökningens säkerhet för patienter med hjärtimplantat då 

dessa patienter kräver speciell vård som ökar patientsäkerheten. Vårdpersonal behöver även 

kunna utgå från ett patientperspektiv. Patientperspektivet innebär en humanistisk människosyn 

där vårdpersonal behöver se situationen ur patientens synvinkel. En humanistisk människosyn 

innebär att alla har lika värde där alla ses som individer med individuella behov. I 

patientperspektivet är respekt och omsorg för patientens autonomi, integritet och värdighet 

essentiell (SFR, 2012) 

 
 

Röntgensjuksköterskans roll i radiologiska undersökningar  

 

Röntgensjuksköterskans profession präglas av arbetet nära människor i en högteknologisk 

arbetsmiljö där kunskap inom modern bilddiagnostik tillsammans med korrekt planering, 

genomförande samt utvärdering av undersökningar kombineras för att på säkert sätt ge god 

omvårdnad och optimal bildkvalitet. Professionen ställer krav på autonomi och självständighet 

samt ett vetenskapligt förhållningssätt (SFR, 2012). 

 

De sex kärnkompetenser för vårdpersonal som beskrivs i kompetensbeskrivningen för 

legitimerad röntgensjuksköterska är: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik (SFR, 2012). Utav 

dessa är evidensbaserad vård och säker vård de kompetenser som är de mest framträdande för 
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denna litteraturstudie eftersom det är av vikt för patienter med hjärtimplantat att kunna få en 

säker vård i samband med MR-undersökningen. För att kunna bidra med säker vård behöver 

röntgensjuksköterskan arbeta evidensbaserat. Evidensbaserad vård innebär att klinisk 

sakkunskap, vetenskaplig kunskap samt patientens förutsättningar och preferens tillsammans 

ska utforma vården. (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2016). 

 

Patientsäkerhet är en viktig del av röntgensjuksköterskans profession både för att kunna utföra 

undersökningar säkert och ge god omvårdnad till patienter. Det är viktigt att 

röntgensjuksköterskan har kunskaper om säkerhet gällande både patient och arbetsmiljö. 

Kunskaper om säkerhet inom den radiologiska arbetsmiljön är avgörande för att kunna 

minimera potentiella risker för skador. Röntgensjuksköterskan ska ha kunskaper om hur de på 

säkert sätt ska hantera olika medicinska utrusningar och ska även kunna analysera och 

riskbedöma situationer som kan innebära vårdskador (SFR, 2012). 

 

 

Magnetresonanstomografi 

 

MR har blivit allt vanligare och ger idag bilder med hög kvalitet och med kortare 

undersökningstider jämfört med när MR först började användas under 1980-talet (American 

Chemical Society National Historic Chemical Landmarks, 2011). MR är en icke-invasiv 

undersökning med möjlighet att se mjukdelar utan joniserande strålning (Grey & Ailinani, 

2012) och är en bra bildgivande undersökningsmetod för diagnos, behandling och uppföljning 

av bland annat kronisk sjukdom (Nazarian et al., 2013).  

 

MR-systemet består av en supraledande magnet som generar ett yttre magnetfält. I klinisk 

verksamhet används kameror med fältstyrka mellan 1,5–3 Tesla (T). Inuti magneten sitter 

gradientspolar som genererar gradientfält som adderas till det yttre magnetfältet. 

Gradientsystemets uppgift är att producera små varierande magnetfält i 3 olika dimensioner för 

att kunna lokalisera signalen från olika plan. Inne i gradientspolarna sitter radiofrekvens (RF) 

spolar som genererar och sänder RF pulser. RF-spolarna fungerar som mottagare för RF-signal. 

Det finns olika sorter av RF-spolar som används för att undersöka olika kroppsdelar 

exempelvis, knäspole, extremitetsspole osv. (Berglund & Jönsson, 2007). Magnetfältet drar till 

sig ferromagnetisk material (metaller som har magnetiska egenskaper) och därför måste alla 
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som ska in i MR-undersökningsrummet granskas för magnetiska föremål för att öka säkerheten 

(Grey & Ailinani, 2012). 

 

 

Vissa patienter som ska genomgå MR-undersökning är beroende av en pacemaker. För att 

möjliggöra undersökningen krävs specifika omprogrammeringar av pacemakern. Om inte 

protokollen följs kan det leda till att den “normala” hjärtfunktionen påverkas och resultera i att 

patienten hamnar i ett lidande och obehag (Boilson et al., 2012).  

 

 

MR-säkerhet 

MR-undersökningar är ett bra bildgivande undersökningsmetod men på grund av det starka 

magnetfältet som alltid är på, gradientfälten och RF-systemen så är det inte en riskfri 

undersökning.  

 

Flera olyckor har rapporterats runt om i världen där ett ferromagnetiskt föremål dras in mot MR 

kameran (Cross et al., 2018). Internationella terminologier som används idag för att beskriva 

säkerheten för implantat och material som används i ett MR-undersökningsrum är; MR-säkra, 

MR-farliga och MR-villkorliga. Termen MR-säker innebär att objektet inte utgör några faror i 

ett MR-undersökningsrum. Ett objekt som är märkt som MR-farlig utgör en risk för alla som 

vistas i ett MR-undersökningsrum och får inte tas in i undersökningsrummet. För MR-

villkorliga objekt kan MR-säkerheten variera och måste kontrolleras utifrån olika faktorer så 

som objektets magnetiseringsförmåga och ledningsförmåga.   (Shellock et al., 2009; Westbrook 

et al., 2011). En patient som har ett MR-farligt implantat som till exempel består av 

ferromagetiskt material får inte genomgå en MR-undersökning eftersom implantatet anses vara 

en fara för patienten om den utsätts för ett magnetfält (Cross et al., 2018).  

 

Innan en MR-undersökning behöver patienten avlägsna alla föremål som innehåller någon typ 

av metall eftersom metaller även kan skapa artefakter i MR-bilden. Implantat består ofta av 

metall men de går inte att avlägsna (Grey & Ailinani, 2012; Vårdguiden, 2018). 

 

En risk när det gäller det starka magnetfältet är attraktionskraften på ferromagnetiska material 

som dras som projektiler mot magneten, små föremål som till exempel ett gem kan få en 

attraktionskraft med en hastighet på 64 km/h mot en 1,5 T magnet. Attraktionskraften ökar 
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proportionellt med avstånd till magneten och föremålets massa. Det medför risk när föremålet 

dras som projektiler mot magneten och kan allvarligt skada både patient och personal 

(Westbrook et al., 2011). 

 

För att öka patientsäkerhet inför MR-undersökning behöver patienten fylla i ett frågeformulär 

(Grey & Ailinani, 2012). Med frågeformuläret utreds bland annat om patienten har någon form 

av metall eller elektrod i kroppen t. ex pacemaker, pump, metallclips m.m. Om så är fallet måste 

patienten kontakta röntgen snarast även om patienten har tidigare genomgått MR-undersökning 

för att kontrollera om hjärtimplantatet är MR-villkorlig eller inte (VO bild och funktion, 2014)  

 

Inopererade implantat kan ändra position i närvaro av ett magnetfält. Det radiofrekventa 

magnetfältet orsakar uppvärmning under MR-undersökningen och patienter kan få RF 

inducerade brännskador. Det är därför viktigt att observera vävnadens temperaturökning för att 

öka patientsäkerheten när patienten genomgår en MR-undersökning (Luechinger et al., 2004). 

För att kunna mäta uppvärmningen används Specific Absorption Rate (SAR) istället för en 

termometer. SAR mätningen görs i MR utrustningen. SAR är mått på energi per kilo som 

patienten exponeras för av det radiofrekventa fältet (Westbrook et al., 2011).  

 

 

Hjärtimplantat 

 
Det finns två typer av implantat, aktiva och passiva implantat. Aktiva har elektronik inbyggt, 

exempel är pacemakers och ICD medan passiva implantat inte innehåller elektronik och kan till 

exempel vara höftproteser och tandimplantat. 
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Figur 1. Indelning av olika typer av implantat 

 

Cardiac Implantable Electronic Device (CIED) är ett samlingsnamn för både pacemakrar och 

ICD. Både pacemakrar och ICD ingår bland de aktiva implantaten (Figur 1). Hjärtimplantat är 

permanenta elektroniska enheter som hanterar hjärtrytmen. Två typer av hjärtimplantat är 

pacemaker och ICD. En pacemaker är en elektronisk enhet som genererar elektrisk ström 

genom impulser som stimulerar myokardiet i hjärtat till att kontrahera sig för att få en normal 

hjärtrytm hos individer med arytmier (Gadler, 2015). Pacemakern består av två 

huvudkomponenter: pacemakerdosa samt elektroder. Pacemakerdosan är pacemakerns 

hårdvara som innehåller en programmerbar pulsgenerator och batteri. Elektroderna är ledarna 

som leder den elektriska strömmen från dosan till hjärtat. Båda delarna består av komponenter 

som innehåller metall (Stouffer et al., 2018). Det finns två typer av pacemakers, 

enkammarsystem och tvåkammarsystem. Ett enkammarsystem med en elektrod är ofta fäst i 

den högra kammaren (ventriculus dexter) medan en tvåkammarsystemspacemaker har två 

elektroder som fästs i höger förmak och kammare (atrium dextrum och ventriculus dexter). Typ 

av pacemaker beror på vilket hjärttillstånd som patienten har (Gadler, 2015; Stanford Health 

Care, u.å). Vissa patienter är pacemaker beroende. Pacemakerberoende definieras som 

frånvaron av en stabil ventrikulär rytm på >30 slag/min eller närvaron av en potentiellt 

livshotande arytmi vilket innebär att patienten har en högre risk för allvarlig personskada eller 

dödsfall om pacemakern är ur funktion (Lelakowski et al., 2007; Okamura et al., 2017) medan 

andra patienter som inte är beroende av pacemakern har en tillräcklig bra hjärtrytm för att 

upprätthålla ett adekvat blodtryck utan en pacemaker (Munshi et al., 2013). 

 

Implantat

Aktiva implantat

Pacemaker ICD insulinpumpar

Passiva implantat

Höftprotes Tandimplantat
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ICD är ett batteridrivet hjärtimplantat så som pacemakern men fungerar som en defibrillator. 

En ICD ger en elchock när störningar i hjärtrytmen avviker och anses vara livshotande (Gadler, 

2015; Johansson, 2020). 

 

Impedans 

 

Impedansen är ett resultat av ledningsegenskaper i elektroden, elektrodspetsen och 

hjärtmuskeln. Om impedansen är låg kan det antyda att isoleringen runtom en ledare är skadad 

(Fåhraeus & Hesselstrand, 2010). Impedans är ett mått på det elektriska motståndet för en ström 

genom en ledning. Förhållandet mellan ström och spänning i en elektrisk krets mäts i enheten 

Ohm (W).  

 

 

MR-undersökningar av patienter med hjärtimplantat 

 

Enligt årsrapporten från Svenska ICD- och Pacemakerregistret (2018) var medianåldern för 

patienter med hjärtimplantat år 2018 över 70 år. Samtliga kliniker som implanterar ICD och 

pacemaker rapporterar till Svenska ICD- och pacemakerregister. Svenska ICD- och 

pacemakerregister har till syfte att öka patientsäkerheten och höja kvaliteten i vården. Läkarna 

kan överföra uppgifter om ingrepp och patientstatus, följa upp komplikationer och 

behandlingsmetoder i registret samt jämföra sitt eget kliniska resultat med andra kliniker i 

Sverige (Svenska ICD- och Pacemakerregistret, u.å). 

 

Innan år 2008 var det kontraindicerat att genomföra en MR-undersökning på patienter med 

hjärtimplantat. Det fanns en oro om att magnetfälten skulle utlösa en omstart av enheten som 

skulle kunde leda till asystoli hos patienten (Ferreira et al., 2014). Idag finns det fortfarande en 

oro att magnetfältet ska utlösa en omstart, men det går att göra MR-undersökningar på en patient 

som har en pacemaker implanterad eftersom det har utvecklats MR-villkorade pacemakers och 

elektroder (Johansson, 2019). Pacemaker och ICD-enheter kan också vara kontraindicerade för 

MR eftersom de är elektriskt, mekaniskt eller magnetiskt aktiva (Westbrook et al., 2011). Alla 

hjärtimplantat är inte godkända för att genomgå MR-undersökningar. Hjärtimplantat som är 

MR-villkorliga är oftast godkända för MR-kameror som har en fältstyrka mellan 1,5 och 3 

Tesla. (Muthalaly et al., 2018).  
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MR-undersökning som tidigare har varit kontraindicerat på patienter med hjärtimplantat är 

möjliga om det utförs på ett säkert sätt (Muthalaly et al., 2018). Enligt Vårdguiden (2018) ska 

en kardiolog övervaka undersökningen om en patient med hjärtimplantat måste genomgå en 

MR-undersökning (Vårdguiden, 2018). 

 

 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva MR-säkerhet i samband med 

magnetkameraundersökningar av patienter med hjärtimplantat.  

 

 

Specifika frågeställningar 

• Vilka problem uppstår med hjärtimplantatet när den utsätts för magnetfälten i 

undersökningsrummet?  

• Vilka risker medför hjärtimplantatet för patienten vid en MR-undersökning?  

• Vilka säkerhetsåtgärder finns det för att minska risker för patienter med hjärtimplantat 

som genomgår en MR-undersökning? 

 

 

Metod   
 
Design 
 
Vald metod för studien var en icke-systematisk granskning av litteratur i form av vetenskapliga 

artiklar. En icke-systematisk litteraturöversikt innehåller systematiska drag men all litteratur 

inom forskningsämnet används inte (Kristensson, 2014).  

 

 

Urval  
 

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed och CINAHL. PubMed innehåller 

medicinsk litteratur. CINAHL är en databas med litteratur inom det vårdvetenskapliga området 

(Kristensson, 2014).  
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Urval för artiklarna var kvantitativa studier. Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar som 

var publicerade mellan 2010–2020. Artiklarna skulle handla om hjärtimplantat, säkerhet och 

MR samt vara etisk godkända. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska och 

handla om vuxna eller äldre patienter. Exklusionskriterierna var studier som handlade om barn, 

artiklar publicerade före 2010 och kvalitativa studier. 

 

 

Datainsamling 
MR-säkerhet, magnetkameraundersökning, patienter, hjärtimplantat, problem, magnetfält, 

risker och säkerhetsåtgärder var nyckelorden som identifierades i syftet och de specifika 

frågeställningarna. Därefter hittades synonymer och närliggande begrepp till nyckelorden. 

Nyckelorden blev sedan sökorden i de olika databaserna. I databaserna söktes sökorden som 

fritext och kombinerades med varandra med hjälp av booleska termerna AND och OR. 

Fritextsökning innebär att sökningen inte är bunden till index ord och ökar sökningens 

känslighet. Termen OR används för att söka begrepp som liknar varandra och utöka 

blocksökningen. Termen AND används för att begränsa sökningen genom att kombinera sökord 

och göra sökningen mer specifik och relevant för att kunna svara på frågeställningarna 

(Kristensson, 2014). I databasen CINAHL söktes följande sökord; “MRI“, “magnetic resonance 

imaging“, “MR“, “MRI scan“, “safety“ och “cardiac imaplantable electroin device“. Sökorden 

som användes i Pubmed var följande: “cardiovascular implant “, “pacemaker “, “heart implant 

“, “implantable cardioverter defibrillator “, “ICD “, “patient “, “magnetic fields “, “risk “, “MRI 

environment “, “MRI “, “MRI scan “, “magnetic resonance imaging “, “magnetic resonance “, 

“MRI safety”, “safety management “, “risk management” och “safety precautions”.  

 

Val av artiklar som ingick i studien gjordes genom fyra urval (Bilaga 1; Bilaga 2). I det första 

urvalet lästes titeln på artiklarna. I CINAHL lästes 31 titlar och i PubMed lästes 40 titlar. 

Därefter lästes 47 artiklars abstrakt. Efter att abstrakten hade lästs, valdes 21 artiklar ut till att 

läsas i fulltext. I det fjärde urvalet kvalitetsgranskades 16 artiklar.  

 

Artiklarna granskades med granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(2020). Val av granskningsmall bestämdes utifrån om det var en experimentell studie, 

observationsstudie eller deskriptiva studier. Mallarna innehöll ett antal frågor om urval, bias, 

analys, och forskningsetik. Där artiklarna graderas utifrån i vilken utsträckning som artiklarna 
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uppfyller de olika områdena (SBU, 2020). För att artiklarna skulle användas i resultatet 

bestämdes det att varje artikel skulle ha en hög till medelhög kvalitet. Enligt statens beredning 

för medicinsk utvärdering är mallarna endast ett stöd, vid granskningen av styrkor och svagheter 

i en studie och bedömer graden av risken för avvikelse eller opålitlighet i studien. Det finns 

inga bestämda gränser när studien anses ha en låg, måttlig eller hög risk för bias (SBU, 2020). 

Artiklarna som användes bedömdes ha hög till medelhög kvalité. Mått på kvaliteten av 

artiklarna bestämdes vara ≥70% och över efter granskningen. Antal artiklar som kvarstod efter 

kvalitetsgranskningen var 12, fem artiklar från PubMed och 7 artiklar från CINAHL.  Artiklarna 

är markerade med en asterix (*) i referenslistan. 

 

Dataanalys 
 

Analys av data genomfördes efter att metod, resultat och konklusion av artiklarna 

sammanställdes i en artikelmatris för att få en bättre överblick över artiklarnas resultat som 

sedan kan kategoriseras i olika kategorier (Bilaga 3). Därefter gjordes en integrerad analys 

(Bilaga 4). En integrerad analys är ett sätt att sammanställa resultatet (Friberg, 2017). Enligt 

Friberg (2017) så sker en integrerad analys i tre steg. I första steget granskades artiklarna efter 

likheter och olikheter. I andra steget identifierades likheterna och skillnaderna. I sista steget 

sammanställs resultaten under kategorierna. Kategorierna användes sedan som vägledning för 

rubriksättning i resultatdelen. Det första steget den integrerade analysen gjordes av båda 

författarna var för sig och sedan jämfördes och diskuterades likheterna och skillnaderna som 

identifierats. Kategorierna sammanställdes av båda författarna tillsammans efter diskussion.  

 

 

Forskningsetiska avvägningar 
 

Artiklarna som användes granskades för etiskt resonemang med hjälp av 

Helsingforsdeklarationen (2013). Studierna skulle ha en etisk motivering som ledde till 

värdefull kunskap, respektera deltagarnas autonomi samt ha ett informerat samtycke. Forskarna 

ska ha vägt risker med nyttan av studien. Patientens välfärd och intressen ska vägas tyngre än 

samhällets och forskningens behov (Helsingforsdeklarationen, 2013). Artiklar som inte tog 

hänsyn till forskningsetiska principer användes inte. 
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Resultat 
 
Resultatet i denna litteraturstudie är indelade i tre huvudkategorier utifrån de specifika 

frågeställningarna. Resultaten redovisas under följande rubriker problem som uppstår med 

hjärtimplantatet när den utsätts för magnetfälten i undersökningsrummet, risker hjärtimplantatet 

medför för patienten vid en MR-undersökning och säkerhetsåtgärder för att minimera risker för 

patienter med hjärtimplantat som genomgår en MR-undersökning. Tolv artiklar ingick i 

resultatet (Do et al., 2018; Gold et al., 2015; Higgins et al., 2015; Muehling et al., 2014; 

Nazarian et al., 2017; Nazarian et al., 2011; Nyotowidjojo et al., 2018; Shah et al., 2017; 

Seewöster et al., 2019; Strom et al., 2017; Wilkoff et al., 2011; Yadava et al., 2017). 

Problematik med hjärtimplantat identifierades vara mekanisk förflyttning av ledare, ändring av 

ledarimpedans, ändring av batterispänning, återställning av enhet och diagnostiskt värde. 

Underrubriker för resultat av risker med hjärtimplantatet för patienter är dragkänsla och 

paretesi, arytmier samt lokal värme vid generatorn. Resultat för säkerhetsåtgärder för att 

minimera risker presenteras i underrubrikerna: underökningsprotokoll, omprogrammering av 

enhet samt övervakning av patient (Figur 2).  

 

 
Figur 2. Huvudkategorier och underkategorier i resultat. 
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Problematik med hjärtimplantaten 
 
Mekanisk förflyttning av ledare 

 
I studier av Do et al. (2018) och Wilkoff et al. (2011) visade sig att det starka magnetfältet kan 

leda till förflyttningar av de magnetiska delarna i implantatet. 

 

I studien av Do et al. (2018) där säkerhetssäkerheten för hjärt-MR i icke-MR-villkorade CIED 

utvärderades visade sig efter att uppföljning av patienter som genomgått MR-undersökningar 

en förskjutning av den högra förmaksledaren. I en studie utförd av Wilkoff et al. (2011) var 

syftet att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos ett pacemaker-system utformat för säker 

användning i MR för alla patienter med bradykardi. Bland de 258 patienter som genomgick 

MR-undersökning där hjärtat var inom undersökningsområdet rapporterades 17 händelser av 

förflyttningar av ledare. 

 

 

Ledarimpedans 

 
En statistiskt signifikant minskning av ledarimpedans efter undersökningen noterades i studier 

av Nazarian et al. (2011) och Do et al. (2018). I en studie av Nazarian et al. (2011) där målet 

var att definiera säkerheten för ett protokoll för 1,5 T MRI hos patienter med hjärtimplanterade 

enheter visade sig en ändring av ledarimpedans. Det visade minskad akut höger förmaks 

ledarimpedans hos korta ledare. Ändringen av impedans var signifikant men inte tillräcklig för 

att kräva en ledning-, systemändring eller omprogrammering av enheten (Nazarian et al., 2011). 

Även minskningar av impedans i höger förmak och vänster kammarens ledare noterades i 

studien. Impedansen behöll det låga värdet även under uppföljningen hos patienterna i studien 

av (Do et al., 2018). 

 

 

Ändring av Batterispänning  

 
Minskad batterispänning noterades i studier av Nazarian et al. (2017); Nazarian et al. (2011) 

och Seewöster et al. (2019). I studien av Seewöster et al. (2019) utvärderades implantatens 

parametrar före och efter MR-undersökningen samt vid uppföljningen, 6 månader efter MR-
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undersökningen. Tio ICD-enheter visade signifikant minskning av batterispänning efter 

undersökningen. Bland de 10 ICD-enheterna var det 1 enhet som rapporterade att batteriet 

nästan var helt urladdat. Vid 6 månaders uppföljningen var det 5 ICD-enheter som hade en 

ändrad batterikapacitet medan 4 av de 10 som fick en minskning direkt efter undersökningen 

återfick sitt normala värde som de hade innan MR-undersökningen automatiskt.   

 

I en studie av Nazarian et al., 2017 för att bedöma säkerheten vid 1,5 Tesla MR hos patienter 

med icke-MR-villkorlig pacemaker och ICD visades att patienter med ICD hade en signifikant 

större förändring av batterispänning jämfört med patienter med pacemaker. En annan studie av 

Nazarian et al. (2011) visade de på minskad batterispänning både direkt efter undersökningen 

och vid uppföljningen efter 6 månader. 

 

 

Elektrisk återställning av enheten 

 
Elektrisk återställning av enheten, även kallad Power On Reset (PoR) innebär att CIED återgår 

till fabriksinställningarna under MR-undersökning noterades i studier av Higgins et al. (2015); 

Muehling et al. (2014) och Nazarian et al. (2017).  

 

I en studie av Higgins et al. (2015) dokumenterades 256 MR undersökningar som utfördes på 

198 patienter med CIED-enheter där PoR inträffade under 9 skanningar hos 8 patienter. I 4 av 

9 skanningarna indikerade EKG och pulsoximetern en förändring av vitala parametrar hos 

patienterna under undersökningen. PoR kunde påvisas vid enhetskontrollen som gjordes efter 

undersökningen. Inför MR-undersökningen programmerades pacemakrarna till asynkront läge 

(att pacemakern levererar stimulering kontinuerligt oavsett hjärtrytmen) med hjärtfrekvenser 

på 75–95 slag/min före MR-undersökningen men hjärtfrekvensen hos de fyra patienterna där 

PoR hade inträffat var lägre än den programmerade och en patient fick hypoxi. Samtliga PoR 

inträffade i CIED-enheter som tillverkades före 2002 och implanterades före 2005. 

Förekomsten av PoR i både pacemaker och ICD- enheter som implanterats före 2005 var 23,7%, 

vilket var högre än i enheter som implanterades 2005 eller senare. Där visade ingen förekomst 

av PoR (ibid).  

 

I studien av Nazarian et al. (2017) fann de att bland 2103 undersökningar som genomfördes 

inträffade PoR 9 gånger hos 8 patienter. Undersökningsområde för undersökningarna 
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inkluderade hjärna, thorax och abdomen. Hos en av patienterna inträffade PoR vid två tillfällen. 

Patienten genomgick därefter ytterligare fyra MR-undersökningar utan några komplikationer 

men vid den 5:e undersökningen rapporterade pacemakern att batteriet nästan var urladdat. I 

detta fall fick pacemakern bytas ut. Inga enhetsfel noterades vid 6 månaders uppföljning. En 

pacemakerberoende patient fick en PoR, som ledde till ett uppehåll av pacemakerstimuleringen. 

Undersökningen avbröts och enheten återprogrammerades. De resterande fem patienter som 

hade pacemakers där PoR hade inträffat, slutförde undersökningarna trots kortvariga PoR. Inga 

av patienterna som hade fått en PoR hade funktionsfel på enheten under vid uppföljningen efter 

6 månader (ibid).  

 

I studien av Muehling et al. (2014) som beskriver hur säkert det är att undersöka pacemaker 

patienter i en 1,5 T MR undersöktes 356 patienter och bland dessa uppstod PoR i 37 

pacemakrar. En annan studie av Nazarian et al. (2011) där det totalt utfördes 555 MR-

undersökningar på 438 patienter inträffade PoR hos 3 patienter; en ICD som implanterades 

1999 och två pacemakrar som implanterades 2003. Dessa patienter genomgick MR-

undersökningar av hjärna och halsrygg (ibid).  

 

 
Diagnostiskt värde 
 
Artefakter på grund av hjärtimplantat beskrevs i studier av Do et al. (2018); Nazarian et al. 

(2017); Seewöster et al. (2019) och Yadava et al. (2017).  

 

I studien av Seewöster et al. (2019) påverkades bildkvalitén hos 12 patienter (6%) av artefakter 

varav 6 av undersökningarna fick avbrytas på grund av de stora artefakterna som påverkade 

bildkvalitén. Två patienter hade en mild påverkan på bildkvalitén men var fortfarande 

tillräckligt för att kunna ställa en diagnos. Hos 94% av patienterna påverkades inte bildkvalitén 

av hjärtimplantatet (ibid). I studien av Nazarian et al. (2017) fick 3 undersökningar avbrytas på 

grund av bildartefakterna. Det bedömdes att bilderna inte skulle vara tillräckliga för att ge 

användbar diagnostisk information (ibid). Yadava et al. (2017) gjorde en observationsstudie för 

att bestämma säkerheten för patienter med CIED som ska genomgå MR undersökningar med 

hjälp av protkoll och enhetsprogrammering. I studien fann man bland annat att bland de 227 

patienterna som ingick i en studie, avbröts 6 MR-undersökningar på grund av artefakter 

(Yadava et al., 2017). Bildkvaliteten i 13 undersökningar (14%) påverkades av någon artefakt 

på grund av hjärtimplantaten i studien av (Do et al., 2018). 
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Risker med hjärtimplantatet i MR-undersökningsrummet 
 
I studier av Nazarian et al. (2017), Nazarian et al. (2011), Shah et al. (2017), Wilkoff et al. 

(2011), Gold et al. (2015), Seewöster et al. (2019) och Strom et al. (2017) fick ett fåtal patienter 

kortvariga komplikationer i form av arytmier, värme vid generator eller dragkänsla och 

parestesi.  

 

I samband med MR-undersökningarna upplevde vissa patienter en dragkänsla i bröstet eller 

parestesi (Nazarian et al., 2017; Nazarian et al., 2011; Shah et al., 2017; Wilkoff et al., 2011). I 

studien av Wilkoff et al. (2011) där 464 patienterna ingick rapporterades 4 fall av 

parestesisymtom i form av domningar i extremiteterna. Paretesisymtomen bedömdes vara 

kopplad till MR-undersökningen. Parestesin gick över under samma dag som MR-

undersökningen och krävde inga invasiva ingrepp (ibid). Shah et al. (2017) gjorde en 

observationsstudie där risker med MR-villkorliga och icke-MR-villkorliga hjärtimplantat 

jämfördes. Bland de 105 patienterna, rapporterades två fall av parestesier vid generatorområdet 

under undersökningen av patienterna, men inga undersökningar avslutades i förtid på grund av 

symtomen.  

 
Arytmier i samband med MR-undersökningar noterades vid enhetskontrollerna i studier av 

Gold et al. (2015), Nazarian et al. (2017), Seewöster et al. (2019), Shah et al. (2017), Strom et 

al. (2017) och Wilkoff et al. (2011). I tre fall fick MR-undersökningen avbrytas på grund av 

arytmi i form av takykardi (Seewöster et al., 2019). Gold et al. (2015) gjorde en randomiserad 

kontrollerad studie för att utvärdera säkerheten och effekten av ett nytt ICD-system som var 

anpassad till MR-undersökningar.  Under en av undersökningarna bland de 257 deltagarna 

uppmärksammandes att en patient fick takykardi vilket ledde till att MR-undersökningen 

avbröts och hjärtrytm ställdes in till normal hjärtrytm med hjälp av ICD-enheten. 

Undersökningen återupptogs och avslutades sedan utan komplikationer. Samma patient 

upplevde flera takykardiepisoder under uppföljningsperioden och det antogs att patienten var 

disponerad för takykardier (ibid).  

 

En studie av Strom et al. gjord år 2017 observerade komplikationer som skedde vid MR-

undersökningar med patienter som hade hjärtimplantat. Komplikationerna delades upp i två 

kategorier: större komplikationer (chock, antitakykardistimulering, dödsfall m.m.) och mindre 
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komplikationer (arytmier, PoR, uppvärmning på generatorplatsen m.m.). Två av de 123 

patienter som ingick i studien rapporterade en värmekänsla vid hjärtimplantatet under MR-

undersökningen. Uppvärmningen gick över omedelbart efter MR-undersökningen (ibid). 

 

Andra studier rapporterade fall av hjärtklappningssymtom, som kan vara ett symtom vid arytmi, 

men inga av undersökningarna avbröts (Shah et al., 2017; Strom et al., 2017; Wilkoff et al., 

2011). 

 

De flesta studierna var prospektiva och några av patienterna som ingick i de olika studierna 

avled och kunde inte vara med genom hela studien men inga av dödsfallen var relaterade till 

MR-undersökningen (Do et al., 2018; Gold et al., 2015; Higgins et al., 2015; Muehling et al., 

2014; Nazarian et al., 2017; Nazarian et al., 2011; Nyotowidjojo et al., 2018; Shah et al., 2017; 

Seewöster et al., 2019; Strom et al., 2017; Wilkoff et al., 2011; Yadava et al., 2017).  

 

 
 
Säkerhetsåtgärder för att minska risker för patienter med hjärtimplantat 
 
 
Undersökningsprotokoll   

Speciella undersökningsprotokoll utformade för patienter med hjärtimplantat var beskrivna i 

studier av Nazarian et al. (2011); Seewöster et al. (2019); Strom et al. (2017) och Wilkoff et al. 

(2011).  

 

I det standardiserade institutionella protokollen som används vid undersökningar av patienter 

med hjärtimplantat ska en bedömning göras för att överväga risk och nytta med utförandet av 

MR-undersökningen. Protokollet inkluderar: 

• hänvisningar för enhetsprogrammering beroende på patientens hjärttillstånd,  

• enhetskontroll före och efter undersökning,  

• kriterier för att utesluta en undersökning,  

• övervakning och närvaro av lämplig utbildad personal under hela proceduren 

(Seewöster et al., 2019). 
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Enligt protokollen, exkluderas patienter som implanterades de senaste 6 veckorna innan MR-

undersökningen samt patienter som implanterades före år 2000 eftersom de flesta hjärtimplantat 

innan år 2000 saknar asynkront stimuleringsförmåga (Strom et al., 2017).  

 

MR-undersökningen ska genomföras med användning av protokoll där maximal Specific 

Absorption Rate (SAR) begränsas för att reglera uppvärmningen (Nazarian et al., 2011). RF-

pulsen som skickas under MR-undersökning kan leda till uppvärmning av pacemakerelektrod 

och i sin tur innebär ett ökat SAR värde (Wilkoff et al. 2011).  

 

 

Omprogrammering av enhet 
 
Omprogrammering av enheterna gjordes före undersökningen för att bland annat minimera 

risken för PoR samt falsk inhibering på grund av induktionsström från magnetfälten vid MR-

undersökningarna (Do et al., 2018; Higgins et al., 2015; Muehling et al., 2014; Nazarian et al., 

2017; Nazarian et al., 2011; Nyotowidjojo et al., 2018; Seewöster et al., 2019; Strom et al., 

2017; Wilkoff et al., 2011).  

 

I en studie av Nyotowidjojo et al. (2018) gjordes en observationsstudie där 238 patienter var 

inkluderade. Syftet var att undersöka säkerheten vid MR-thorax-undersökningar jämfört med 

icke thorakala regioner hos patienter med CIED. Hjärtimplantaten hos patienter som inte var 

beroende av sitt hjärtimplantat programredes till icke-stimulerings läge medan patienter som 

var pacemakerberoende programmerades till asynkron stimulerings läge. Efter undersökningen 

åter programmerades implantaten till dess ursprungliga taktstimulering (ibid). 

 

Sju andra studier beskrev också omprogrammeringen av CIED-enheter. Hos patienter som var 

pacemaker beroende, programmerades enheterna till ett asynkront stimulerings läge vilket 

innebär att pacemakern levererar stimulering kontinuerligt oavsett hjärtrytmen till patienter som 

var pacemaker beroende. Alla andra funktioner som t.ex. takykardidetektering som kunde 

påverka stimuleringsterapi avaktiverades (Do et al., 2018; Higgins et al., 2015; Muehling et al., 

2014; Nazarian et al., 2017; Nazarian et al., 2011; Nyotowidjojo et al., 2018; Seewöster et al., 

2019; Strom et al., 2017; Wilkoff et al., 2011). 
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För att stödja hypotesen om att det är säkert att genomföra MR-undersökningar på patienter 

med pacemakers i en 1,5 Tesla magnetkamera genomförde Muehling et al. (2014) en studie på 

356 patienter med pacemakers, där noggrann kontroll och övervakning samt programmering 

före och efter undersökning genomfördes. Före undersökningen programmerades pacemakers 

till ett asynkront stimuleringsläge vilket innebär att pacemakern levererar stimulering 

kontinuerligt oavsett hjärtrytmen till patienter som var pacemakerberoende. För patienter som 

inte var pacemakerberoende programmerades pacemakern till ett läge där den levererar 

stimulering vid behov. Samtliga 356 MR-undersökningar slutfördes utan omedelbara 

komplikationer. Hos 310 av 356 patienter observerades ingen förändring av tröskeln för 

stimulering. Ingen omedelbar eller sen pacemakerrelaterade funktionsfel registrerades och 

programmerade parametrar var oförändrade (Muehling et al., 2014). 

 

Övervakning av patienter under undersökningen 
 

Fysiologisk övervakning som användes under MR-undersökningen bestod av EKG, 

pulsoximetri, övervakning av andningsrörelser och blodtrycksmätningar (Higgins et al., 2015; 

Muehling et al., 2014; Nazarian et al., 2011; Nyotowidjojo et al., 2018; Seewöster et al., 2019; 

Strom et al., 2017; Wilkoff et al., 2011). Visuell- och röstkontakt med patienten upprätthölls 

under hela undersökningen. All personal som deltog var erfaren och regelbundet utbildad i 

hjärt- och lungräddning. Personalen genomförde undersökningen enligt gällande rutiner i 

samtliga studier. (Nazarian et al., 2011; Nyotowidjojo et al., 2018; Seewöster et al., 2019). 

Blodtrycksmätningar erhölls var tredje minut. En kardiolog var närvarande under hela 

undersökningen (Muehling et al., 2014).  

 

 

Diskussion 
 

Diskussion av vald metod 
 
Styrkor och svagheter med metoden 
 
Litteraturstudie ansågs vara en lämplig metod för att besvara frågeställningarna. Den 

integrerade analysen som genomfördes bedömdes vara en lämplig metod att analysera resultat 

i de utvalda artiklarna eftersom den gav en bra överblick över resultatet. Den integrerade 

analysen gjorde det lättare att se skillnader och likheter mellan de olika artiklarna. Svagheter 
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med en icke-systematisk litteraturöversikt är att den inte är en formell metod. Metoden kan vara 

mer eller mindre systematiskt utförd (Kristensson, 2014). Samma fritext sökning i CINAHL 

och PubMed gjordes initialt men på grund av att sökträffen blev för stor i PubMed så tillkom 

fler sökord i PubMed för att avgränsa sökningen. Använding av MeSH-termer skulle kunna 

bidragit till fler träffar samt att synonymer inte behöver sökas för att hitta allt som finns om 

ämnet (Karolinska institutet, u.å). Litteraturstudien kan anses vara vinklad eftersom syftet och 

frågeställningen var inriktad på problem, risker och säkerhet. I litteraturstudien lyftes de delarna 

i artiklarna fram som var relevant för litteraturstudien och de undersökningarna där inga 

komplikationer uppstod diskuterades inte lika mycket. 

 

 

Inklusion- och Exklusionskriterierna 
 
Avgränsningar gjordes vid artikelsökningen genom att identifierade inklusion- och 

exklusionskriterierna för datainsamlingen. Artikelsökningen begränsades till artiklar 

publicerade från 2010–2020 för att kunna hitta studier som är aktuella och relevanta i dagens 

praxis. Äldre artiklar skulle också varit relevanta men för att begränsa antalet artiklar och få 

fram den senaste vetenskapen om ämnet valdes ett tidsintervall på 10 år. Inga geografiska 

avgränsningar gjordes under datainsamlingen, detta för att inte missa internationell erfarenhet. 

En annan avgränsning i arbetet var att artiklar som söktes inte skulle inkludera barn, alltså 

personer under 18 år. Detta kan ses som en nackdel, då det förekommer att en viss andel av 

patienter under 18 år har hjärtimplantat och genomgår MR-undersökningar. Att inkludera barn 

hade kunnat öka antalet träffar i sökningen, men det skulle finnas även en risk att resultatet hade 

blivit osammanhängande eftersom barns anatomi skiljer sig från en vuxens och därmed kan 

resultat för barn med hjärtimplantat som genomgår en MR-undersökning vara annorlunda.  

 

 

Kvalitetsbedömning 
 
Artiklarna som användes i resultatet granskades enligt mallarna från SBU. Vissa påståenden i 

granskningsmallarna kunde inte besvaras. Det kan ha påverkat bestämningen av artiklarnas 

kvalité eftersom det blir färre påståenden i formuläret och därmed blir det lättare att bestämma 

att de har en hög kvalité.  Artiklar som bedömdes vara av låg kvalitet exkluderades eftersom de 

hade en hög risk för bias och systematiska fel. Mallarna som användes ansågs vara lämpliga 

eftersom de gav en bra överblick över hur stor risk för bias artiklarna hade vilket gjorde det 
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lättare att bedöma kvalitén på artiklarna. Kvalitetsgranskningen gjordes av båda författarna var 

för sig och därefter jämfördes författarnas granskningar. Fördelen med att göra granskningen 

var för sig och jämföra efter var att författarna kunde se vilka artiklar där den individuella 

kvalitetgranskningen skilde sig åt för att sedan kunna diskutera fram den slutgiltiga kvalitén 

tillsammans.  

 

Diskussion av framtaget resultat 
 
Andel komplikationer för patienten och med hjärtimplantaten  
 
I studien av Nazarian (2017) som inkluderades i resultatet, genomgick över 1500 patienter en 

MR-undersökning. Bland de var det endast 14 patienter som fick komplikationer (1%). I flesta 

studierna var incidenten för komplikationer <10% bland de undersökta patienterna (Do et al., 

2018; Gold et al., 2015; Higgins et al., 2015; Muehling et al., 2014; Nazarian et al., 2017; 

Nazarian et al., 2011; Nyotowidjojo et al., 2018; Shah et al., 2017; Seewöster et al., 2019; Strom 

et al., 2017; Wilkoff et al., 2011; Yadava et al., 2017). En studie av Russo et al. (2017) beskrev 

elektrisk återställning, ändring av batterispänning och förändrade elektrodimpedanser som 

mindre allvarliga komplikationer i sin studie. Det stämmer överens med de komplikationerna 

som artiklarna i resultatet har beskrivit eftersom de flesta komplikationerna som uppstod kunde 

lösas under samma dag som MR-undersökningen och var inte livshotande (Do et al., 2018; 

Gold et al., 2015; Higgins et al., 2015; Muehling et al., 2014; Nazarian et al., 2017; Nazarian et 

al., 2011; Nyotowidjojo et al., 2018; Shah et al., 2017; Seewöster et al., 2019; Strom et al., 

2017; Wilkoff et al., 2011 Yadava et al., 2017). Även om komplikationer kan uppstå är det 

viktigt att poängtera att det är en stor andel patienter med hjärtimplantat som genomgår MR-

undersökningar utan komplikationer. 

 

Mortalitet  
 
Inga dödsfall relaterad till MR-undersökningen hade inträffat i de studier som inkluderades. 

Dödsfall på grund av faktorer som var orelaterade till MR-undersökningen noterades som 

bortfall i de prospektiva studierna men inga dödsfall relaterat till MR-undersökningarna 

rapporterades i studierna som beskrevs i resultatet (Do et al., 2018; Gold et al., 2015; Higgins 

et al., 2015; Muehling et al., 2014; Nazarian et al., 2017; Nazarian et al., 2011; Nyotowidjojo 

et al., 2018; Shah et al., 2017; Seewöster et al., 2019; Strom et al., 2017; Wilkoff et al., 2011; 

Yadava et al., 2017). Tidigare hade hjärtimplantat setts som en kontraindikation delvis på grund 
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av de dokumenterade dödfallen som tidigare har inträffat. Mellan 1980–2001 rapporterades 16 

dödsfall i världen. Det senaste dokumenterade dödsfall relaterade till hjärtimplantat under MR 

undersökning skedde 2004 (Levine et al., 2007; Martin & Sandler, 2007; Roguin et al., 2008; 

van der Graaf et al., 2014). En av anledningarna till en minskad mortalitet är att fler riktlinjer 

har publicerats och att fler rekommenderade åtgärder som övervakning används idag för att öka 

patientsäkerheten (Brignole et al., 2013). Även utvecklingen av hjärtimplantat har bidragit till 

minskad mortalitet. Fler tillverkare försöker använda minskad mängd ferromagnetisk material 

i implantaten för att minska RF-inducerad värmeökning (Wilkoff et al., 2011). Teknologin samt 

bättre riktlinjer har gjort det möjligt att utföra fler undersökningar och det är därför viktigt att 

bidra till vidare forskning inom MR-säkerhet för patienter med hjärtimplantat.  

 

 

Återställning av enhet förekommer oftare i gamla enheter 
 

Ett ytterligare fynd var att alla PoR-händelser inträffade i äldre hjärtimplantat som producerats 

före 2002 och implanterades före 2005 (Higgins et al., 2015). Vid PoR kan asystoli inträffa hos 

pacemakerberoende patienter. Dessutom kan stimuleringsutgångar efter PoR leda till minskad 

batterispänning, tidigt generatorutbyte eller minskad tröskelstimulering. Det är därför viktigt 

att patienterna kontinuerligt övervakas med elektrokardiogram (EKG) och pulsoximetri.  Det 

är även av stor vikt att personal har kunskap beträffande PoR och andra interaktioner mellan 

hjärtimplantat och magnetfältet för att kunna vidta säkerhetsåtgärder (Higgins et al., 2015). 

Okamura et al (2017) rapporterade förekomsten av PoR hos patienter med ej-MR-villkorlig 

pacemaker där nio PoR inträffade under 198 MR-undersökningar. Alla händelser var 

associerade med pacemakers som implanterades mellan 1999 och 2004. Studien föreslår att 

noggrann uppmärksamhet bör ägnas eftersom undersökning av gamla enheter kan resultera i 

PoR (Okamura et al. 2017). PoR är ett av dem huvud fynden i denna studie då förekomsten av 

händelsen var framkommande i flera av artiklarna nämna ovan i resultaten.  De flesta 

undersökningarna på̊ pacemaker och ICD kunde utföras utan stora problem trots att PoR 

inträffade. PoR händelsen i artiklarna visade sig vara mindre farligt för pacemaker oberoende 

patienter men för patienter som var beroende av sin pacemaker kan detta betyda en viss fara för 

dem. Detta lägger vikten på hur säkerhetsåtgärder kan vara betydandefullt vid inträffandet av 

PoR. 
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Diagnostiskt värde 
 
Artefakter som uppstår av hjärtimlantaten kan påverka bildkvaliten och därmed ändra den 

diagnostiksa värdet av undersökningen (Do et al., 2018; Nazarian et al., 2017; Seewöster et al., 

2019; Yadava et al, 2017). Artefakter är en viktig det i beslutsfattandet om en MR-undersökning 

kan genomföras eller inte. Om bildkvalitén inte blir tillräckligt bra och det inte går att ställa en 

diagnos på grund av artefakterna är nyttan med undersökningen inte större än riskerna och 

dessutom har patienten utsatts för en risk av att bara vistas i ett MR-undersökningsrum. För att 

en undersökning ska vara berättigad måste nyttan överväga risken men om artefakterna 

försämrar bildkvalitén så pass mycket att man inte kan ställa en diagnos så är undersökningen 

inte fördelaktig och därmed inte heller berättigad (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017). 

McCormack & McCance (2006) skriver att personcentrerad vård behövs för att ge en bättre 

vård till patienterna. Vårdpersonal behöver därför ha en yrkeskompetens i sitt arbete. För att 

göra undersökningen mer personcentrerat behöver röntgensjuksköterskan veta när bildkvalitén 

blir så pass påverkad att den minskar det diagnostiska värdet av undersökningen så att hen kan 

kontakta en radiolog för att diskutera om undersökningen ska fortsättas eller inte.  

 

 

Multidisciplinära team och kopplingen till MR-säkerhet 
 

Ett av huvud fynden i denna studie som används för att minska risker för patienter med 

hjärtimplantat när en patient med hjärtimplantat ska genomgår en MR undersökning är 

säkerhetsåtgärder. En av säkerhetsåtgärderna som artiklarna i resultatet beskrev var 

övervakning. Övervakningen skedde i form av EKG, pulsoximetri, övervakning av 

andningsrörelser och blodtrycksmätningar (Muehling et al., 2014; Nazarian et al., 2011; 

Nyotowidjojo et al., 2018; Seewöster et al., 2019; Strom et al., 2017; Wilkoff et al., 2011).  

 

Konsensus och riktlinjer påpekar att undersökningar av patienter med hjärtimplantat kräver 

samarbete mellan den radiologiska avdelningen och kardiologiavdelning för en säker MR-

undersökningen som är personcentrerat (Indik et al., 2017; Brignole et al., 2013). Samarbetet 

mellan professionerna ska bidra till utveckling av den standardiserat institutionella 

säkerhetsprotokollet och med checklistor. Vid mottagandet av remiss till en MR-undersökning 

utvärderar radiologiavdelningen dess diagnostiska behov och andra undersöknings alternativ.  

Dessutom läggs vikten på att den ansvariga läkaren även ska ansvara för övervakning vid MR-

undersökningen och ansvara för ett lämpligt team av läkare och sjuksköterskor som krävs. Det 
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betonas även vikten av kommunikationen mellan remitterande läkare, kardiolog och den MR-

ansvariga läkaren. Enligt kompetensbeskrivningen ska röntgensjuksköterskan arbeta 

patientcentrerat och har därmed en viktig roll i kommunikation med patienten så att patienten 

inte lämnas utanför (SFR, 2012). Övervakning av patienter är dessutom extra viktig för MR-

undersökning för patienter med en ej MR villkorliga hjärtimplantat. 

 

Resultatet såväl som de jämförande studierna visar att patienter och personal har ett ansvar för 

att göra undersökningarna säkra. Samarbete mellan de olika professionerna bidrar till optimala 

och säkra undersökningar och därför är det viktigt med adekvat informationsutbyte mellan 

vårdpersonalen i teamet. 

 

 
Slutsats och kliniska implikationer 
 
Kliniska studier har visat att patienter med hjärtimplantat kan genomgå MR-undersökningar 

utan större risk om patienterna övervakas på ett lämpligt sätt. Undersökningen måste vara 

berättigad där en övervägning av nytta och risk med undersökningen måste genomföras. 

Komplikationerna som var mest förekommande är PoR, vilket visade sig vara vanligt 

förekommande hos äldre hjärtimplantat. Komplikationerna som dokumenterats är ofta inte 

allvarliga och kan åtgärdas. Vårdpersonal bör vara kunnig om säkerhetsprotokollen som finns 

i sin arbetsplats för att minimera risker. Riktlinjer bör uppdateras regelbundet och återspegla 

den senaste kunskapen inom ämnet samt bör ett nationellt avvikelsesystem utvecklas. 

 

 

Författarnas arbetsfördelning 
 

Författarna har arbetat tillsammans och samarbetat genom hela studien. Författarna gjorde 

sökningarna individuellt och därefter jämfördes sökningarna tillsammans. Genomläsningen av 

artiklarna gjordes individuellt och därefter diskuterades artiklarna tillsammans. Båda 

författarna har deltagit vid samtliga handledartillfällen och de kommentarer som gavs av 

handledaren reviderades efter diskussion mellan författarna. 
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