
Kraftigt minskad stråldos för barn i nya hjärtangiolaboratoriet 
 
På Karolinska Universitetssjukhuset har man nästa generations kärlröntgen. Den nya 
utrustningen på hjärtangiolaboratoriet använder en metod som har kunnat sänka ståldosen 
med hela 70 procent.  

Låg stråldos är särskilt angeläget för barn som är mer känsliga för strålning än vuxna. 
Hjärtsjuka barn kan dessutom behöva göra flera långa undersökningar, kateteriseringar och 
datortomografi som ger ytterligare strålning under livet. – Det känns väldigt bra att kunna 
hålla nere stråldoserna både för barnen och för oss personal, säger Gunnar Sjöberg ansvarig 
barnkardiolog på Karolinska Universitetssjukhuset.  

Öppna hjärtoperationer ersätts alltmer med mer skonsam kateterledd terapi. För att kunna 
navigera och styra kateterbaserad behandling på ett säkert sätt krävs tillförlitliga bilder. 
Bilder från datortomografi och ultraljud kan användas för exaktare guidning av intervention 
vilket ger ytterligare säkerhet i både diagnostik och behandling – Den 3-dimensionella bilden 
ger möjlighet att se kärlen från många olika vinklar. Genom att vi nu kan vrida och vända på 
bilden kan vi bättre till exempel undersöka och lokalisera förträngningar i hjärtat. Det i sin 
tur förbättrar patientsäkerheten, säger Gunnar Sjöberg. 

Den nya utrustningen har också använts till att sätta in en hjärtklaff på ett barn. För att sätta 
in en ny klaff med kateterteknik går man in via lungartären och blåser upp denna med en 
ballong. I samband med detta finns en risk att ett kranskärl kan trängas till.  – Nu med 
röntgenkontrast i de olika kärlen får vi en bra 3-dimensionell bild över förloppet och 
korrelationen mellan kranskärlet och lungartären, säger Gunnar Sjöberg.  

Den nya utrustningen ger noggrannare kontroll vid ingreppet och den avancerade 
katetertekniken ger bättre möjlighet till att sätta in en hjärtklaff på ett säkert sätt.  

Den nya röntgentekniken, AlluraClarity, har utvecklats av Philips tillsammans med 
Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i samband med 
neurointervention.  

För mer information kontakta: Gunnar Sjöberg, överläkare barnhjärtmottagningen, 
Karolinska Universitetssjukhuset 08-517 703 47.  
Mirjam Kontio, pressekreterare, Karolinska Universitetssjukhuset 0739-66 13 77 

 


