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 Skriftlig patientinformation 
till FAST-CCTA studien 

En studie om värdet med kranskärlsröntgen med datortomografi 
hos patienter som sökt på grund av bröstobehag. 

Bakgrund och syfte 
Patienter som söker akutmottagningen på grund av bröstsmärta eller andra symptom förenligt med 
akut kranskärlssjukdom kan efter den första undersökningen delas in i 3 grupper; (1) De där akut 
kranskärlssjukdom kan uteslutas och det inte finns behov av ytterligare utredning, (2) De som har 
tecken på hjärtinfarkt och som därför behöver läggas in för fortsatt utredning och (3) De som inte har 
tecken på hjärtinfarkt men där kranskärlssjukdom inte helt kan uteslutas. Hos den senare gruppen 
brukar ytterligare utredning göras med arbetsprov, stress-ultraljud, isotopundersökning eller 
magnetkameraundersökning. Ibland räcker det med observation, antingen på sjukhus eller hemma. 
   En förhållandevis ny metod är kranskärlsröntgen med datortomografi som idag kan göras med 
förhållandevis hög tillförlitlighet och med låg dos av strålning. Hos en del patienter med misstänkt 
stabil kranskärlssjukdom har kranskärlsröntgen med datortomografi visat sig vara minst lika bra som 
andra undersökningsmetoder att påvisa eller utesluta kranskärlssjukdom. Men det saknas idag 
vetenskapligt stöd för huruvida denna undersökningsmetod har något tilläggsvärde hos patienter som 
sökt akutmottagningen för akut bröstobehag och där hjärtinfarkt uteslutits men där kranskärlssjukdom 
inte helt kan uteslutas. 
   Mot denna bakgrund görs nu en omfattande undersökning på flera sjukhus i Sverige där patienter 
med akut bröstobehag och där hjärtinfarkt uteslutits men där kranskärlssjukdom inte helt kan 
uteslutas antingen får utredas på vanligt sätt (endast fortsatt observation, arbetsprov eller någon form 
av stress-test) eller utredas på vanligt sätt och göra en kranskärlsröntgen med datortomografi. Om 
kranskärlsröntgen med datortomografi ska göras avgörs av slumpen genom randomisering 
(”lottning”). 
   Vi vill med denna undersökning få klarhet i om utredning med kranskärlsröntgen med datortomografi 
minskar risken för framtida hjärtinfarkt eller andra hjärtkomplikationer. Kunskap om detta saknas idag. 
 

Förfrågan om deltagande 
Du har sökt på grund av bröstobehag. Efter de första undersökningarna har vi kunnat utesluta 
hjärtinfarkt men vi har inte kunnat utesluta att kranskärlssjukdom föreligger. Av detta skäl vill vi fråga 
om du vill deltaga. 
 

Hur går studien till? 
Om du accepterar att delta i studien kommer du slumpmässigt att ingå i antingen gruppen som 
genomgår kranskärlsröntgen med datortomografi eller gruppen som inte gör det. 

1. Kranskärlsröntgen med datortomografi: Din läkare kommer då skriva remiss för 
kranskärlsröntgen med datortomografi så snart som möjligt. Din läkare kommer efter 
undersökning få svar på om det föreligger kranskärlssjukdom eller inte och ge fortsatta 
rekommendationer till dig. 

2. Ej kranskärlsröntgen med datortomografi: Din läkare kommer då inte skriva remiss för 
kranskärlsröntgen med datortomografi. Din läkare kommer istället utreda besvären som vi 
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brukar. Det kan beroende på underliggande risk innebära fortsatt observation hemma eller på 
sjukhus, undersökning med arbetsprov, stress-ultraljud eller isotopundersökning av hjärtat. 

3. All övrig utredning, behandling och uppföljning kommer att genomföras enligt gällande 
behandlingsriktlinjer och oavsett om du väljer att delta i studien eller inte. 

 
Utöver det behov av uppföljning som sjukvården kräver så önskar vi kontakta dig om 1 år i studie-syfte. Vi 
kommer då vilja att du svarar på en enkät om huruvida du har kvarstående besvär av bröstsmärta och om 
din livskvalitet. All övrig uppföljning i studien sker via de journaldata som samlas in och via register. 
 

Risker, eventuella obehag och fördelar 
Kranskärlsröntgen med datortomografi är idag en rutinundersökning i sjukvården. Den kan i några fall 
medföra biverkningar av kontrastinjektionen som ges som en injektion i en blodåder (ven) i armvecket. 
De vanligaste rapporterade biverkningar är värmevallningar och smärta vid injektion. Vissa personer 
kan få allergiska reaktioner på kontrastmedlet. Vi har beredskap för att motverka och behandla sådana 
biverkningar om de skulle uppkomma. Kontrastmedel kan också i sällsynta fall ge övergående 
njurfunktionspåverkan eller njursvikt. 
   Beta-blockad som vissa får vid CT-undersökningen ger långsam hjärtfrekvens som kan upplevas som 
hjärtklappning. Nitroglycerin som också ges vid CT kan ge huvudvärk, hjärtklappning och lågt blodtryck. 
I sällsynta fall kan kombinationen av dessa ge blodtrycksfall och risk för svimning. I samband med 
röntgenundersökningen utsätts du också för strålning, som vi håller så låg som möjligt. Den 
sammanlagda maximala stråldosen från denna undersökning motsvarar den naturliga 
bakgrundsstrålning som vi alla i Sverige utsätts för under en 5-10 årsperiod. Det anses utgöra en 
begränsad strålrisk. Risken för integritetskränkning är närmast obefintlig eftersom alla prover och 
andra personuppgifter är kodade för att inte din identitet skall framgå. 
   Om du genomgår kranskärlsröntgen kommer du få information om huruvida det föreligger 
förändringar på kranskärlen. Detta kan anses som en fördel med det är inte bevisat att det i sig innebär 
en mindre risk för framtida hjärthändelser. 
 

Vad som kommer att mätas? Vad händer med mina uppgifter? 
Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Vi kommer att använda de data som 
samlats in under vårdtiden och uppföljningen och de data som registreras om dig i kvalitetsregistret 
Swedeheart. Vi kommer i framtiden också inhämta eventuella uppgifter om dig i Socialstyrelsen 
hälsoregister, bl.a läkemedelsregistret, patientregistret och dödsorsaks-register. Uppföljning i register 
kommer att kunna ske upp till 10 år efter start av deltagande i studien.  
 
Precis som annars inom sjukvården kommer dina resultat och dina svar att behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av den. Patientuppgifter från studien kommer att kodas och lagras i ett register 
och databehandlas. Dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till dessa. 
Avidentifierade data om dig kan komma att delas med forskare i länder utanför EU. Då data från 
studien eventuellt publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. Hanteringen av 
dina uppgifter regleras av Dataskyddsförordningen (2016/679/GDPR). Data kommer att sparas i 10 år 
efter det att resultaten i denna studie slutrapporterats. 
  



 

FAST-CCTA patientinformation version 2.0 2021-01-25 

3 

Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i denna 
studie även om den genomförs som ett samarbetsprojekt på andra ställen i landet. Enligt EU:s 
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i 
studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas 
samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av 
behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella 
forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta lokalt ansvarig forskare (se 
kontaktuppgifter nedan). Dataskyddsombud är Peter Klysing på Danderyds Sjukhus mail: 
dso.ds@sll.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in 
klagomål till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet (from 1 
januari 2021 heter Datainspektionen istället Integritetsskyddsmyndigheten). 
 

Hur får jag information om studiens resultat?    
Vill du veta studiens utfall är du välkommen att kontakta oss ånyo 2025 då studiens resultat ska vara 
klar. Som deltagare har man också rätt att ansöka om information (s.k. registerutdrag) från det 
register som skapas. 
 

Försäkring, ersättning 
Samma försäkring gäller för dig som för andra sjukhusvårdade. Någon ekonomisk ersättning för 
deltagande i denna studie kommer inte att utgå. 
 

Frivillighet och patientens samtycke 
Deltagande i forskningsprojektet är frivilligt. Du har rätt att när som helst, utan särskild förklaring 
avbryta utan att det påverkar din framtida vård. 
 
 
Lokalt ansvarig för studien och kontaktperson 
 
Liselotte Persson Henrik Löfmark  Tomas Jernberg 
Projektledare, Överläkare  Professor, Överläkare 
Forskningssjuksköterska Hjärtkliniken  Hjärtkliniken 
Hjärtkliniken Danderyds sjukhus  Danderyds sjukhus 
Danderyds sjukhus 
Telefon: 08-123 59 649     
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STUDIENUMMER: ____________ 
 
Informerat samtycke 
 
Jag har informerats om och fått tillfälle att ställa frågor om studien ” En studie om värdet med 
kranskärlsröntgen med datortomografi hos patienter som sökt på grund av bröstobehag” och 
ger mitt samtycke till deltagande i denna studie. Jag samtycker även till att en oberoende 
granskare (monitor) och myndigheter vid behov får jämföra de i studien rapporterade 
uppgifterna med de som finns i min patientjournal (detta får ske under förbehåll att den 
information som därvid blir tillgänglig inte förs vidare).  
 
 
 
 
Datum      Patientens underskrift         Namnförtydligande 
  
 
-----------------                           ----------------------------------                              -------------------------------- 
 

 
 
 
Ansvarig Läkare 
 
Underskrift av ansvarig informerande läkare. 
 
 
 Datum                 Underskrift          Namnförtydligande 
  
 
-----------------                             ----------------------------------                           -------------------------------- 
 
 
    
 


