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Syfte: Att kartlägga MR-säkerhetsrelaterade olyckor eller nära ögat olyckor i Sverige rapporterade av 
personal samt bedöma risknivåer av potentiella incidenter enligt nationella 
riskbedömningsrekommendationer, med DT-användare som kontrollgrupp. 
Material och metoder: Vi genomförde en webbaserad (REDCap®) nationell enkät om MR-relaterade 

hälsorisker, arbetsmiljö och MR-säkerhetsfrågor. Deltagare till enkäten rekryterades genom 

information vid nationella möten, artiklar i Röret och personlig kontakt med varje MR-enhet i Sverige. 

All personal som utför MR och/eller DT undersökningar erbjöds delta. Denna delstudie fokuserade på 

MR-säkerhet, MR- och DT-relaterade olyckor med personskador, materiella skador och nära ögat 

olyckor som inträffade inom 1 år före datum för ifyllande av enkäten.  

Baserad på fritextbeskrivningarna av olyckorna utfördes en översiktlig händelseanalys där Aktuell 

AllvarlighetsGrad för Personskadan (AGP-A) och Potentiell AGP (AGP-P) – worst case scenario – 

uppskattades baserad på allvarlighetsgraderna beskrivna i Handboken för Riskanalys och 

händelseanalys (Sveriges kommuner och landsting) (1= mindre, 2=måttlig, 3=betydande och 

4=katastrofal). Olyckorna i denna studie delades in i sex olika kategorier: Projektil, brännskador, 

implantat, ergonomi, kontrastmedel och stråldos. Enkäten undersökte även huruvida deltagarna 

upplevde sig själva vara informerade avseende olyckor på sin arbetsplats. 

Resultat: 533 personer (medelålder 45 år; 78 % kvinnor) svarade på enkäten varav 353 utförde MR- 

och 397 DT-undersökningar (observera att deltagarna kan jobba med båda modaliteter) på 85/81 

vårdinrättningar. 

De vanligaste MR-incidenterna var projektilrelaterade (81 %) dock var brännskador 

överrepresenterade bland personskadorna.  

AllvarlighetsGrad för Personskada (AGP) aktuell respektive potentiell = AGP-A och –P:   
Personskador projektil (n=3): personal som klämt handen mellan rullstol och kamera (AGP-A 2; AGP-
P 3), sax och kniv (AGP-A 1 resp 2; AGP-P 3).  
Materiella skador projektil: Av 19 föremål som utsatts för magnetens attraktionskraft är de mest 
frekventa ventilator och övervakningsutrustning; AGP-P 4 representeras av syrgastub (n=1).  
Nära ögat olyckor: 56 projektil, 8 implantat; vanligast (n=16) syrgastub, säng (AGP-P 4) och rullator 
(AGP-P 3).  
MR-olyckors AGP-A var högst 2 medan AGP-P i 12 av 96 skador bedömdes som 4.  
Allvarlig kontrastmedelsreaktion (n=1) och risk för luftinjektion (n=2) var orsakerna för DT gruppens 
AGP -A och -P 4. 
Panoramat bland rapporterade MR- och DT-olyckor skiljer sig markant, med överlappning endast för 

ergonomirelaterade skador. 

Bland alla medverkande i studien angav 22 % av MR-användarna och 47 % av DT-användarna att det 

skulle kunnat ha hänt en personskada utan att de blivit informerade. Av de medverkande som arbetar 

på vårdinrättningar där personskador rapporterats, känner endast 22 % av MR-användarna och 20 % 

av DT-användarna till de rapporterade personskadorna.  

Konklusion: Det inträffar MR-relaterade olyckor i Sverige som skiljer sig markant från kontrollmiljön 

DT. Detta är förväntat när det gäller magnetfältsrelaterade olyckor, men förvånande när det gäller 

kontrastmedelsrelaterade incidenter, som bör förekomma inom båda miljöer. Att brännskador 

överväger bland personskador relaterade till MR är anmärkningsvärt, då dessa bör vara lätta att 

undvika. Att många olyckor bedöms ha potentiell allvarlighetsgrad för personskada på 4 är ett stort 

observandum inte minst med hänsyn till den höga tilltron till informationsflödet för avvikelser som inte 

verkar motsvara verkligheten åtminstone på de enheter där olyckor rapporterats. 

 


