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Bakgrundsfakta	  

•  Enkäten	  skickades	  ut	  Fll	  56	  
röntgenavdelningar/kliniker	  

•  37	  svarade	  vilket	  ger	  en	  svarsfrekvens	  på	  66	  %	  
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Antal	  röntgenundersökningar/år	  

Under	  	  
50	  000	  

50	  000	  –	  
100	  000	  

Över	  	  
100	  000	  

62	  %	  

13,5	  %	  
24,5	  	  %	  



Medicinsk	  diagnosFk	  
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Använder	  av	  endos	  resp.	  flerdos	  

48,5	  %	  
använder	  
endast	  endos	  

51,5	  %	  
använder	  
endast	  flerdos	  



Kommentarer	  

•  Använt	  endos	  i	  över	  10	  år	  
•  Använt	  flerdos	  sedan	  2005	  
•  Använt	  endos	  några	  månader	  
•  Flerdos	  sedan	  2008	  på	  några	  orter	  och	  sedan	  
2011	  hela	  verksamheten.	  Riskanalys	  har	  
gjorts	  på	  samtliga	  enheter.	  
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Pågår	  det	  diskussioner	  om	  a<	  byta	  från	  
det	  ena	  Fll	  det	  andra?	  

8,5	  %	  från	  endos	  
Fll	  flerdos	  

22	  %	  från	  flerdos	  
Fll	  endos	  

69,5	  %	  diskuterar	  
inte	  frågan	  



Varför	  diskuteras	  det?	  
•  PGA	  smi<orisker	  e]er	  en	  incident	  på	  Umas	  
•  Ingen	  akFv	  diskussion	  längre	  e]er	  a<	  
händelsen	  i	  region	  Skåne	  utre<s	  och	  	  
anvisningar/rekommendaFoner	  kommit	  

•  E]er	  anmälningsfallet	  i	  Skåne	  då	  paFent	  
blivit	  smi<ad	  med	  HepaFt	  har	  diskussion	  
varit	  uppe	  beträffande	  säkerheten	  med	  
flerdos-‐sprutor.	  Fortsä<er	  Flls	  vidare	  med	  
flerdos.	  

•  Det	  är	  en	  paFentsäkerhetsfråga.	  



Varför	  diskuteras	  det,	  forts?	  
•  E]er	  incident	  i	  region	  Skåne	  ändrade	  vi	  från	  
a<	  ha	  använt	  en	  spruta	  Fll	  flera	  paFenter	  
och	  bara	  by<	  mellanslang,	  Fll	  a<	  byta	  
sprutor	  mellan	  varje	  paFent	  och	  ha	  500	  ml	  
kontrast/koksaltsförpackningar	  som	  vi	  drar	  
upp	  från	  genom	  Transfer	  set.	  För	  vår	  lilla	  
klinik	  innebar	  det	  en	  fördyring	  på	  ca	  250	  
000:-‐	  …..	  



Varför	  diskuteras	  det,	  forts?	  
•  Finns	  det	  injektorer	  som	  är	  paFentsäkrare	  än	  
de	  vi	  använder	  och	  godkända	  av	  
läkemedelsverket?	  

•  Komplex	  system	  många	  backvenFler	  för	  a<	  
det	  ska	  vara	  säkert.	  

•  Ekonomi.	  Säkerheten	  lika	  stor.	  
•  AllFd	  en	  pågående	  diskussion	  om	  vad	  man	  
skall	  använda	  med	  hänsyn	  Fll	  kostnader,	  
hygien,	  koksalflush,	  säkerhet,	  arbetssä<.	  


