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Abstrakt 

Genom åren har datortomografiska undersökningar ökat i antal både för vuxna och barn. 

Undersökningarna står för stor del av stråldosen till patienter inom medicinsk röntgen och 

barn är känsligare för strålning än vuxna. Syfte med denna litteraturöversikt är att ta reda på 

hur olika tekniker inom datortomografi kan vara till hjälp för sänkning av stråldosen för 

barnundersökningar. Metod är systematisk litteraturöversikt och innebär i praktiken att 

insamling, granskning och sammanställning av redan befintlig data i form av studier och 

artiklar görs. Det Resultat vi kommit fram till är att det finns olika tekniker som kan vara till 

stor hjälp när stråldos ska besparas för barn som ska genomgå datortomografiska 

undersökningar. Slutsats Resultaten visar att det går att sänka den generella joniserande 

strålningen med hjälp av optimering av protokollen och vismutskydd.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Datortomografi, radiologi hos spädbarn och barn, strålning, stråldos, barn, 

strålskydd 
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Abstract 

Through the years, computed tomographic examinations have increased in number both to 

adults and children. These examinations stands for the majority of the radiation dose to 

patients undergoing x-ray, and children are more sensitive to radiation than adults. The 

Purpose of this literature review is to find out how different protection techniques within 

computed tomography may be helpful when lowering the radiation dose is desirable for 

examinations of children. The Method is systematic literature review and we have collected, 

reviewed and compiled existing data (studies and articles). The Results we have found that 

there are various techniques that can be very helpful when you want to spare children 

radiation dose. Conclusion; the results show that it is possible to reduce the general ionizing 

radiation dose by the use of radiation protection (shielding) and automatic tube current 

modulation (optimization of protocols). 

 

 

 

Keywords: Computed tomography, radiology in infants and children, radiation, radiation 

dosage, children, shielding 
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Datortomografiska (DT) undersökningar har genom åren ökat i antal. Både för vuxna 

patienter och för barn (MacDougall, Strauss & Lee, 2013). Hur hög stråldosen blir till 

patienten är beroende av vilken undersökning som görs, hur parametrarna är ställda, vilken 

kroppsstorlek patienten har, om det är en storväxt vuxen individ eller om det är ett litet barn. 

Barn är dock känsligare för den joniserande strålningen som undersökningarna med DT 

medför (Yamauchi-Kawaura et al.(2010). DT står för en betydande del av stråldosen till 

patienterna inom medicinsk röntgen, på grund av detta har det de senaste tio åren forskats 

alltmer kring minskad stråldos vid främst DT undersökningar (Imhof et al., 2003). Dessutom 

har tekniken för datortomografi utvecklats så att mindre joniserad strålning kan ge lika bra 

eller bättre resultat för diagnostiken (Guillerman, 2011).  

Datortomografi  

Sedan Godfrey Hounsfield tillverkade den första datortomografen 1971 har utvecklingen av 

tekniken gått fort. Både vad gäller hårdvara och mjukvara. De olika datortomograferna brukar 

allmänt beskrivas i generationer med Hounsfields första DT som 1:a generationen och dagens 

DT som 3:e generationens. Idag används DT med flera detektorer (så kallade Multi Detektor 

Computer Tomography, MDCT). De består i huvudsak av tre delar. Gantryt i vilken strålrör 

och detektorer är placerad, bordet där patienten ligger, en dator för bildarkivering och 

bildbehandling med tillhörande bildskärmar. Undersökningsborden är oftast tillverkad i 

kolfiber för att minska attenueringen (Carlton & Adler, 2006). 

I gantryt sitter ett röntgenrör och en rad av små detektorer. Dess placering mittemot varandra 

ger möjlighet till att flera detektorer träffas samtidigt och tillåter ett större scanningsområde. 

Gantryt har en tunnel med 50 – 85 cm diameter för patienten att åka in i. I gantryt finns också 

positioneringslampor av antingen starka halogenlampor som avger vitt ljus eller svaga 

rödlaserlampor. Det är ofta tre positioneringslampor för korrekt sagital, coronal och 

transversal positionering (Carlton & Adler, 2006). 

Vidare beskriver Carlton & Adler (2006) att den snabba sekventiella exponeringen som krävs 

för att framställa DT-bilder producerar mycket hög värme i strålröret. Moderna 

datortomografer använder sig av pulserande strålning för att reducera värmeproduktionen. 

Även vätske- och luftkylda strålrör förekommer. Själva röntgenstrålningen kollimeras två 

gånger. Dels vid utgången av röntgenröret och dels strax innan detektorerna. Detta gör att 

mindre spridd strålning som möjligt träffar detektorerna och ger en bättre information för 

bildbehandlingen.  Detektorerna måste ha en extrem snabb respons på inkommande signal 
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(foton) och sedan göra sig redo för att ta emot nästa foton. De måste även reagera konstant på 

olika signaler. De har hög doseffektivitet, det vill säga hur snabbt de kan absorbera och tolka 

de inkommande röntgenfotonerna och hur snabbt de kan omvandla den absorberade 

fotoninformationen till digital information för datorn som behandlar bildinformationen. Detta 

bestäms primärt av storlek och avstånd mellan detektorer. De skall även ha en hög stabilitet, 

som mätas i hur ofta de måste kalibreras för att standardprotokollen skall ge korrekt 

information.  

Joniserande strålning 

Dagligen utsätts vi för joniserande strålning från den så kallade naturliga 

bakgrundsstrålningen. Utöver det utsätts vi för joniserande strålning från bland annat 

medicinsk strålning. Joniserande strålning kan vid exponering med högre doser skada eller 

döda kroppens celler. Skadans utbredning och allvar är beroende av flera faktorer, det beror 

dels på hur mycket och vilken typ av strålning individen utsätts för, dels vilken typ av vävnad 

eller organ som bestrålas. De skador som kan uppkomma som en bieffekt av exponering delas 

upp i akuta (deterministiska), sena/slumpmässiga (stokatiska) och foster skador (teratogena). 

Akuta effekter av strålning uppkommer då en individ utsätts för högintensiv bestrålning under 

kort tid. Det som händer med kroppen är att så många celler dör med följd att organ mister sin 

funktion. Till sena effekter av strålning är cancer ett utfall. Risken att få cancer ökar med ökad 

stråldos.  Det krävs dock att många faktorer ska samverka för att utfallet ska bli cancer. 

Teratogena effekter kan fås om en gravid kvinna blir utsatt för strålning, risken med detta är 

att fostret skadas eftersom ett foster är en organism i snabb tillväxt och är därför känsligare 

för joniserande strålning. Skadans utbredning är beroende av i vilket stadium fostret befinner 

sig i, ju yngre fostret är desto allvarligare blir skadan (Berglund & Jönsson, 2007) 

Vid undersökningar med datortomografi når stråldosen oftast inte upp till de höga nivåer som 

krävs för att få skador som tidigare nämnts. Risken för skador som kan medföras i samband 

med röntgenundersökningar är väldigt låg, trots detta måste personal inom vården som jobbar 

med medicintekniska produkter som medför joniserande strålning ha god kännedom och 

kunskap om produkternas funktion, hur produkterna ska hanteras samt vilka risker det finns 

med dessa (Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- 

och sjukvården [SOSFS], 2008:1, kap. 3, 8 §). Röntgensjuksköterskan ska alltid utföra 

undersökningar och eventuella behandlingar med olika typer av hjälpmedel, 

skyddsanordningar och olika typer av åtgärder. Detta för att på ett patientsäkert sätt framställa 

optimala bilder med lägsta möjliga stråldos, men även för att strålskyddet ska fungera på ett 
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optimalt sätt (Strålskyddslagen [SFS], 1988:220, 8 §). All bestrålning av patienten måste vara 

berättigad och optimerad. Personal som jobbar med joniserande strålning ska ha den 

teoretiska och praktiska kunskaperna för att kunna hålla goda strålskyddsförhållanden och för 

att undvika att utsätta patienterna för onödiga risker (Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 

om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande 

strålning [SSMFS], 2008:35). Verksamheten ska ledas av kompetenta och utbildade läkare, 

dessa ska tillsammans med sjukhusfysiker se till att strålningen används på ett optimerat sätt 

till det medicinska syftet, de ska även se till att strålningen används på ett optimerat sätt vad 

gäller stråldoser till patienter. Den diagnostiska referensnivån samt diagnostiska 

standarddosen ska tas hänsyn till och om dessa överskrids ska åtgärder vidtas 

(Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgendiagnostik [SSMFS], 2008:31). Detta har 

betydelse ur ett samhällsperspektiv i och med att det finns krav att minimera den totala 

stråldosen till befolkningen. 

Radiografi är huvudområdet för blivande röntgensjuksköterskor, det är i och med detta även 

ett ansvarsområde. Det innefattar delområdena omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, 

strålningsfysik och medicin. Blivande röntgensjuksköterskor har ett professionellt ansvar för 

kunskapsutveckling. Det ligger i ens personliga ansvar att ta reda på och tillämpa ny kunskap, 

att arbeta för en god vård som stämmer överens med vetenskaplig och beprövad erfarenhet 

samt att delta i utvecklig av ny undersökningsmetodik. I arbetet som röntgensjuksköterska 

måste kunskaper implementeras inom teknologi och strålningsfysik som syftar till att 

optimera undersökningar vad gäller kvalitet och stråldos. Röntgensjuksköterskan måste arbeta 

på ett patientsäkert sätt och förebygga hälsorisker. Detta är anledningen till varför vi är 

intresserade att finna lösningar som kan hjälpa oss i vår utveckling och kan ge oss stöd att 

utöka våra kunskaper om optimering och hälsofrämjande arbete (Andersson & Örnberg, 2012, 

s.10-17). 

I enlighet med detta är vårt syfte med denna litteraturstudie att undersöka vilka möjligheter vi 

har som röntgensjuksköterskor att minska stråldosen till barn som genomgår DT-

undersökningar. Baserat på detta lyder vår frågeställning; vilka olika tekniker finns för att 

sänka stråldosen till barn som ska genomgå DT-undersökning? 
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Metod 

Denna studie är en systematisk litteraturöversikt där vetenskapliga artiklar har sammanställts 

för att ge svar på vår frågeställning. För att få struktur och ordning i arbetet har vi använt oss 

av sex av Goodmans sju steg (Goodman, SBU, 1993). Det har gjort att vi strukturerat kunnat 

precisera problemet och beskriva inklusions- och exklusionskriterier samt systematiskt söka 

och kritiskt granska artiklar och studier. Vi har gjort upp en plan för litteratursökningen och 

samlat in de artiklar som passar in på våra inklusionskriterier. Därefter har litteraturen 

sammanställts och tolkats (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 55-58). 

Goodmans sex steg 

 Förklara problemet 

 Formulera de olika studiernas inklusions- och exklusionskriterier 

 Göra en plan över litteratursökningen 

 Genomföra litteratursökningen och samla in de studier som är relevanta för vår 

frågeställning 

 Tolka de olika artiklarna och granska de individuella studierna 

 Sammanställa alla artiklarna och dess vetenskapliga bevis (Goodman, SBU, 1993). 

I början av arbetet gjordes en pilotsökning genom att kombinera olika sökord som verkade 

relevanta för vårt ämne, anledningen var att se om det fanns tillräckligt artikelunderlag för att 

kunna göra en litteraturöversikt inom det området som vi ursprungligen var intresserade av. 

Utifrån resultatet av denna sökning formulerades syfte och frågeställning (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 61-62). 

Inklusionskriterier för de studier och artiklar som använts har varit studier som inkluderat 

barn under arton år och är inriktade på datortomografiska undersökningar. Huvudsyftet för 

artiklarna är olika metoder/tekniker för att minska stråldosen på barnundersökningar med DT. 

Artiklarna är ”peer-reviewed” det vill säga granskade och publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift. Sökningar har genomförts efter artiklar och studier på engelska och svenska. Vid 

sökning av artiklar begränsade vi oss till artiklar som är skrivna mellan 2003-2013 och 

handlade om människor, sökfilter ”humans”.  Exklusionskriterier för funnet material har 

bland annat varit att utesluta studier och artiklar som syftar till vuxna individer, då vi enbart är 

intresserade att skriva om hur det med olika tekniker/metoder går att sänka stråldosen till barn 

som undersöks med DT. Även studier som har som huvudsakliga syfte att föreslå och 

framhäva annan medicinteknisk utrustning förutom DT för att sänka stråldosen har uteslutits.  
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Litteraturstudie  

Eftersom vi ville hålla oss inom området radiologi hade vi vissa databaser som vi kunde 

använda oss av när vi sökte efter lämpliga artiklar. PubMed och Cinhal har varit de primära 

valen av databaser. PubMed är en databas som producerats av National Library of Medicine 

och innehåller referenser inom omvårdnad, medicin, hälso- och sjukvårdsadministration, 

odontologi samt veterinärmedicin. Cinahl eller Cumultative Index to Nursing and Health 

Literature innehåller referenser till indexerade artiklar från engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter. De artiklar vi hittade i Cinhal fann vi även i PubMed vilket medförde 

att vi bara använde oss av PubMed för sammanställning av artiklarna (Willman et al., 2011, s. 

78-85).  

Enligt Willman et al. (2011, s. 69-72) ska olika ämnesord utnyttjas för att sökningarna ska bli 

korrekta, ämnesord är en bra sökhjälp eftersom specifika ämnesord är tilldelade olika typer av 

artiklar och innehåller flera olika nyckelord samt talar om vad artikeln handlar om. För 

PubMed användes MeSH-termer som finns i MeSH-database och för Cinahl användes 

Thesaurus som finns i Cihnal-Headings. De sökord vi använt oss av är multidetector 

computed tomography, radiation dosage, tomography, x-ray computed, shielding, computed 

tomography, child och children. 

Genom att kombinera de olika sökorden på olika sätt fick vi fram en hel del artiklar, vi 

utnyttjade framförallt den boolerska sökoperatoren AND i sökningsprocessen. OR 

utelämnades då vi ville avgränsa sökningarna så mycket vi kunde. (Willman et al., 2011, s. 

72-74. Tabell 1). 

(Tabell 1. Willman et al., 2011, s. 85) 

Databas Sökord Antal referenser Utvalda referenser 

PubMed Multidetector computed 

tomography AND radiation 

dosage 

61 6 

PubMed radiation dosage AND 

tomography,x-ray computed 

AND shielding 

12 5 

PubMed Tomography, X-Ray Computed 

AND radiation dosage AND 

child 

523 3 
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(Tabell 1. Willman et al., 2011, s. 85, fortsättning) 

PubMed Computed tomography AND 

children AND radiation dosage 

566 1 

 

Med hjälp av våra sökord fick vi fram ett hundratal artiklar som vi till en början enbart läste 

rubriker på, efter genomgång av rubriker valde vi ut och läste abstract för intressanta artiklar 

och sållade ut ytterligare artiklar. Vi fick slutligen ihop 15 artiklar som uppfyllde våra 

inklusionskriterier och som stämde överens med vårt syfte. På de artiklarna gjorde vi en 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av ett protokoll som vi 

själva satte ihop med frågor som vi tyckte var relevanta (Tabell 2). Frågorna kunde besvaras 

med Ja/Nej/Oklart (Willman et al., 2011, s. 104-108). Kvalitetsgranskningsprotokollet har 

använts för att kunna klassificera artiklarna i tre kvalitetsgrupper, hög-, medel- och låg 

kvalitet och har inneburit i praktiken att vi plockat bort artiklar som hör till kategorin låg 

kvalitet och enbart använt oss av artiklar tillhörande hög kvalitet i resultatet. Artiklar i 

kategorin medel har använts för att styrka resultatet. Genom att tilldela varje fråga i 

kvalitetsgranskningsprotokollet 1-0 poäng, med en poäng för positivt svar och noll poäng för 

negativt svar, har vi kunnat jämföra och rangordna de olika artiklarna efter poängsumma, 

summan har räknats om till procent av den totala poängsumman och på så sätt gett ett 

tydligare resultat (Willman et al., 2011, s. 108). Hög kvalitet fick artiklar som fick 

kvalitetsvärde 80 % eller mer, artiklar med värde 70-79 % fick medel och artiklar med värde 

69 % eller lägre sorterades bort helt (Tabell 3). 

Tabell 2. Frågeformulär för kvalitetsgranskning. 

 JA NEJ OKLART 

Är hypotesen klart och tydligt formulerad?    

Är syftet med forskningen tydligt angivet?    

Går det att läsa vilken interventionen är?    

Är resultatet tillförlitligt?    

Kan resultatet vara till hjälp i klinisk verksamhet?    

Innehöll artikeln alla inklussionskriterier?    
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Tabell 3. Resultat av kvalitetsgranskning. 

Kvalitet Procent (%) Antal artiklar 

Hög ≥80  10 

Medel 70-79  3 

Låg <69  2 

 

Efter kvalitetsgranskningen och den slutgiltiga sållningen av artiklar fick vi fram 9 artiklar 

som ligger till grund för vårt resultat. Vi valde bort en artikel tillhörande kvalitetsgrad hög på 

grund av att det var en litteraturöversikt. I enlighet med Willman et al. (2011, s.93-94) har vi 

ställt upp sortering, granskning, och kvalitetsbedömning i tabellen nedan (Tabell 4) för att 

kunna ge läsaren mer information om artiklarna samt för att underlätta vår tolkning och 

sammanvägning av artiklarna.  

Tabell 4. Sortering av artiklar.  

Författare, 

År 

Syfte Design/upplägg Resultat/Slutsats Kvalitet 

*Shah et al. 

(2004) Indien 

Undersöka om reducering av 

rörströmmen kan bibehålla 

diagnostisk kvalité och sänka 

dosen. 

Prospektiv studie. 

Randomiserad kontrollerad 

studie. 

Barnen som ingick i studien var i 

åldrarna 0-13 år gamla. Barnen 

delades upp i en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Rörströmmen kan sänkas med 

bibehållen kvalité för säker 

diagnostik. 

Hög 

*Mukundan et 

al. (2007) USA 

Mäta stråldosen med och utan 

vismutskydd för ögonen.  

Utvärderingsstudie. 

DT-us. på antropomorfistisk 

fantom. Mätning med dosimeter 

för direkt strålning.   

Minskad stråldos till ögonen 

med upp till 42 %. Artefakter 

på grund av att skärmen 

hamnade utanför området för 

diagnostiskt intresse. 

Hög 

*Morton et al. 

(2013) USA 

Beskrivning av erfarenheter av 

lågdos DT-us. på 

neurokirurgiska patienter. 

Utvärderingsstudie. 

Lågdos undersökningar mellan 

okt.2011 och Nov.2012 

analyserades. Två olika 

lågdosprogram användes. 

Användning av lågdosprotokoll 

gav en signifikant sänkning av 

stråldosen. Bildkvalitén 

försämrades inte. 

Hög 
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Tabell 4. Sortering av artiklar, fortsättning. 

Frush, 

Donnelly, 

Rosen. (2003) 

USA 

Sammanfattar frågor och 

problem för DT-protokoll och 

strålrisker samt ger förslag på 

strategier till pediatriker för 

minskad stråldos. 

Systematisk översikt. 

Undersäker olika strategier för att 

kunna sänka stråldosen till barn 

som ska genomgå DT-us.  

Pediatriker har en stor roll att 

tillsammans med radiologer 

utforma strategier för att 

minska stråldosen till barn vid 

DT-us. 

Medel 

*Alibek, 2011) 

Tyskland 

Mäta om mjukvarustyrd 

automatiserad 

exponeringskontroll (AEC) kan 

sänka stråldosen.  

Utvärderingsstudie. 

71 barn mellan 2-13 år 

genomgick Dt-us. där AEC 

användes. Sedan gjordes 

uträkningar utifrån patientens 

protokoll. Dos-längdprodukten, 

volym CT-dos-index, och 

rörström-tidprodukt (mAs) 

beräknades för varje 

undersökning. 

Kom fram till att stråldosen 

kunde sänkas i genomsnitt med 

30 % med användning av AEC. 

Hög 

*Nikodemova 

& Horva´thova 

(2011) 

Slovakien 

Om vismutskydd för ögon och 

tyroidea hade någon inverkan 

på stråldosen vid DT-us. av 

skalle på barn. 

Utvärderingsstudie. 

Tre olika avdelningar med tre 

olika modaliteter fick utvärdera 

undersökningar under 2 månader. 

Man jämförde sedan med 

undersökningar på en fantom av 

1-årigt barn.  

Två av tre avdelningar kunde 

verifiera en minskning av 

stråldos med användning av 

vismutskydd. 

Hög 

*Raissaki, 

Kostas, 

Perisinakis, 

Damilakis, 

Gourtsoyiannis 

(2010) 

Grekland 

Utvärdering om vismutskydd 

för ögonen ökade artefakter i 

bilder och utarbeta metod för 

optimal skydd vid DT-us av 

skalle på barn. 

Utvärderingsstudie. 

60 barn som skulle genomgå DT-

us. av skalle försågs med 

vismutskydd för ögonen. En 

fantom med dosimetrar användes 

för att utvärdera 

strålskyddseffektivitet vid olika 

avstånd mellan ögonlins och 

vismutskydd. 

Strålskyddsrelaterade artefakter 

som förekommer i pediatrisk 

DT på skall är vanliga, de är 

ytliga och diagnostiskt 

obetydlig när patologi i hjärnan 

bedöms. Skydd bör placeras 1 

cm ovanför ögonen när 

patologi i orbita skall bedömas. 

Veck på vismutskyddet bör 

undvikas. 

 

Hög 

*Coursey et al. 

(2008) USA 

Utvärdering av stråldos och 

bildbrus vid bröstundersökning 

av barn i DT med automatisk 

rörströmmodulation och 

användning av vismutskydd. 

Utvärderingsstudie. 

Antropomorfisk fantom av 5:årig 

thorax användes. Två sekvenser 

utan rörströmsmodulation och två 

med rörströmsmodulation. Båda 

med och utan vismutskydd 

placerad före och efter 

scoutbilderna. 

Vismutskyddet kunde reducera 

stråldoser med uppemot 26 % 

och tillsammans med 

automatisk 

rörströmsmodulation uppemot 

52 %. För bästa resultat skall 

vismutskyddet placeras efter 

scoutbilderna tagits. 

Hög 
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Tabell 4. Sortering av artiklar, fortsättning. 

*Peng et al 

(2009) Kina 

Studie om automatisk 

rörströmmodulation (ATCM) 

kan sänka stråldos vid thorax-

undersökningar på barn och 

behålla adekvat bildkvalitet.  

Utvärderingsstudie. 

50 barn i åldrarna 0,2-3 år som 

skulle genomgå thorax-

undersökningar valdes ut. 

Resultaten och utvärdering av 

bildkvalitet jämfördes med 50 

redan genomförda 

undersökningar på barn i samma 

ålder där rörströmmen var 

fastställd enligt standardprotokoll. 

ATCM sänker stråldosen utan 

att bildkvaliteten försämras så 

att diagnostik inte kan ställas 

med säkerhet. Stråldos kan 

dock individuellt öka i vissa 

fall beroende på anatomi och 

vilket brusvärde som är 

inställd.  

Hög 

*Perisinakis et 

al.  (2005) 

Grekland 

Utvärdering om stråldosen till 

ögonlinserna vid Dt-us av 

skalle på barn kunde reduceras 

med hjälp av vismutskydd av 

vismut/latex.  

Utvärderingsstudie. 

Antropomorfiska fantomer och 

dosimetrar användes vid olika 

sekvenser. Man mätte även på 

barn som genomgick olika typer 

av DT-us. av skalle. 

Strålskydd av vismut/latex som 

placerades på ögonen kunde 

sänka stråldosen med i 

genomsnitt 36 % i de fall där 

hela ögongloberna var med i 

scanningsfältet. 

Hög 

Yamauchi-

Kawaura et 

al.(2010). 

Japan 

Syftet med denna studie var att 

mäta dosnivåer på barn från 6 

års ålder som genomgår huvud 

och hals undersökningar i en 

multidetektor CT (MDCT). 

Utvärderingsstudie. 

Stråldoser mättes med dosimetrar 

som implanterats på olika 

vävnads- och organpositioner i en 

6-årig antropomorfisk fantom. 

Effektiva doser av hjärnan och 

organ utvärderades för 19 

protokoll i 

nio sjukhus på olika MDCT-

modaliteter.  

Det högsta värdet för 

medelorgandosen i hjärnan var 

34,3 mGy under undersökning 

av hjärnan. Maximala värden 

för medelorgandoser på 

ögonlinsen och sköldkörtel var 

32,7 mGy 

för ögonlinsen vid 

undersökning av hjärnan och 

17,2 mGy för sköldkörteln vid 

undersökning av halsen och 

nacke. 

Medel 

Nievelstein, 

van Dam, & 

van der Molen. 

(2010).  

Nederländerna 

Denna översikt fokuserar på 

alla tekniska och icke-tekniska 

aspekter som är relevanta för 

pediatrisk MDCT-optimering 

och innehåller riktlinjer för 

nivåanpassade 

stråldosprotokoll. 

Systematisk översikt. 

Beskriver vikten av 

protokolloptimering och även 

optimering av själva 

undersökningen.  

Att minska stråldosen till barn 

och öka medvetenheten om 

risker med strålning till barn 

bör vara ett av de viktigaste 

målen för radiologer. Speciellt 

vid MDCT-teknik. Detta kan 

åstadkommas genom (1) utföra 

MDCT endast när korrekt 

klinisk motivering anges, och 

(2) genom att justera MDCT-

protokoll till ålder och barnets 

storlek (optimering). 

Hög 
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Tabell 4. Sortering av artiklar, fortsättning. 

Guillerman 

(2011). USA 

Översikt av olika 

undersökningar av barn som 

ska genomgå DT. Genomgång 

av ALARA-principen och 

vilken nytta olika 

undersökningar har för 

diagnostiken och om de kan 

göras på andra modaliteter. 

Systematisk översikt. 

Beskriver att tekniken för 

datortomografi har utvecklats så 

att mindre joniserad strålning kan 

ge lika bra eller bättre resultat för 

diagnostiken. 

 

Eftersom användningen av CT 

har eskalerat, har det vuxit en 

oro för alltför höga kostnader, 

förlorad klinisk färdighet och 

strålningsrisker, särskilt hos 

barn. Ökningen av DT-

undersökningar innebär inte 

nödvändigtvis förbiseende av 

ALARA-principen, så länge 

undersökningar är kliniskt 

indicerat och det inte finns 

tillgängliga alternativ med 

jämförbar diagnostisk 

effektivitet, lägre kostnad eller 

risk. Lämplig användning av 

nyare DT-tekniker inom 

rutinmässig pediatrik förlitar 

sig fortfarande på god klinisk 

bedömning. 

 

Medel 

 

 

Etiska överväganden 

När vi sökt och funnit artiklar som vi tyckt varit relevanta för vår frågeställning har vi haft i 

åtanke vikten av att studien ska vara godkänd av en lokal eller regional etisk kommitté. Detta 

har dock inte varit en begränsande punkt för vårt val av studier. Det som vi tycker har vägt 

tyngre hos artiklarna har bland annat varit välvilja, att forskargruppen har skyddat deltagarna 

från psykisk och fysisk skada och exploatering, att den mänskliga värdigheten och autonomin 

har skyddats och respekterats, detta innebär dels rätten till självbestämmande dels integritet. 

Vi har även lagt vikt på informerat samtycke. För merparten av studier som inkluderats som 

baseras på studier av barn under 18 år har detta inneburit att föräldrarna informerats och 

accepterat deltagandet. Vi har även lagt fokus på vetenskaplig oredlighet vilket innebär fusk, 

ohederlighet, stöld, plagiat och förvrängning av resultat (Polit & Beck, 2012, s. 150-171). 
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Resultat  

Under vår litteratursökning fann vi i huvudsak två olika metoder att sänka stråldosen vid DT-

undersökningar. Det ena var användandet av strålskydd. Ett strålskydd är en typ av förkläde 

anatomiskt anpassat för den del av kroppen man vill täcka. I dag består de av vismut insydda i 

två lager av latex. Där av kallar vi de för vismutskydd. Den andra tekniken var optimering av 

protokoll och dosautomatik där rörströmmen anpassas efter anatomin och kropp under 

undersökningens gång.  

Sänkning av stråldos med hjälp av vismutskydd 

I denna studie (Nikodemová & Horváthová, 2011) har det använts en fantom som liknar ett 

mänskligt barn i ettårsåldern. Det har utförts undersökningar av hjärna med standardprotokoll, 

med och utan vismutskydd av ögonen och tyroidea, mätningar har gjorts för att kunna avgöra 

om stråldosen sänks till barnet med hjälp av skydden. Testerna har utförts med tre 

apparatmärken; Siemens, Philips och GE. Resultat av mätningarna har angetts i procent av 

stråldossänkning för ögon och tyroidea. För Siemens var resultatet 18-20% sänkning av 

stråldosen, för Philips kunde stråldosen sänkas med 56-65% och för GE var sänkningen 

enbart 2-4%. För enbart tyroidea kunde stråldoserna sänkas med 25 % för Siemens, 7 % för 

Philips och för GE med ca 7 %. Radiologerna som deltog i dessa studier observerade 

artefakter från vismutskyddet. I några fall var omtagning av CT-bilder nödvändig då 

artefakter omöjliggjorde tillfredställande diagnostisk information.  

Coursey et al. (2008) genomförde en studie där de ville undersöka om stålskydd i form av 

vismutskydd och användning av automatiserad rörströmmodulation påverkade stråldosen. De 

ville också studera hur bruset i bilderna påverkades. Undersökningarna som studerades var 

DT-thorax på en antropomorfisk fantom som representerande ett barn på fem år. Dosimetrar 

placerades i fantomen för tjugo olika organlägen för mätning av stråldoserna. Fyra sekvenser 

genomfördes. Första sekvensen med fast rörström ställd på 65mA utan vismutskydd, andra 

sekvensen med vismutskydd placerat innan scoutbilder och parametrarna oförändrade, tredje 

sekvensen genomfördes med automatiserad rörström och vismutskydd placerat innan 

scoutbilder och fjärde med automatiserad rörström med vismutskydd placerat efter 

scoutbilder. Vismutskyddets placering demonstreras i bild 1 och bild 2. Alla sekvenser 

genomfördes två gånger och medelvärdet från de två användes för analysen av stråldosen. 

Den automatiserade rörströmmen ställdes att arbeta mellan 10mA och 65 mA. Vismutskyddet 

sänkte den genomsnittliga stråldosen 26 % jämfört med sekvenserna med fast rörström och 

utan vismutskydd. När vismutskyddet placerades efter scoutbilderna och automatiserad 
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rörströmmodulation användes, sänktes stråldosen i genomsnitt 52 % jämfört med sekvenserna 

med fast rörström och vismutskydd. Bruset ökade något när vismutskyddet användes men inte 

så pass mycket att det påverkade bildkvaliteten. Uppmätta värden för varje organ finns i 

bilaga 1, tabell 5. 

Bild 1                              Bild 2 

       

Coursey et al. (2008) Pilen markerar      Coursey et al. (2008) Axial snitt över thorax som visar   

vismutskyddets placering        vismutskyddets läge (markerad med pil). 

I en studie av Perisinakis et al. (2005) jämfördes resultaten från mätningar på fantomer och 

DT-undersökningar på barn. De ville mäta om stråldosen till ögonlinserna minskade med 

vismutskydd vid olika undersökningar av skallen. De använde sig av antropomorfiska 

fantomer (dockor) representerande nyfödd, 1 år, 5 år, 10 år och 15 år gamla barn. De 

genomförde undersökningarna med de standardiserade barnprotokollen som modaliteten hade. 

De använde sig av tre olika sekvenser. Dessa var (a) axial scanning av orbita, (b) axial 

scanning av hela hjärnan och (c) 20 grader vinklat gantry med scanning av hjärnan där orbita 

exkluderas i scanningsfältet. För att mäta strålningen använde de sig av dosimetrar. De 

genomförde först sekvenserna utan vismutskydd placerade på fantomen med dosimetrarna 

placerade på ögonen. Därefter genomfördes sekvenserna med vismutskydd placerade mot 

ögonen och näsryggen på dockorna. Dosimetrarna placerades då under vismutskyddet mot 

ögonlinsen. Fantomstudien jämfördes med en patientstudie där 16 barn ingick mellan åldrarna 

3månader-13år gamla.  Undersökningarna var redan kontrollerade och berättigande av 

radiologer som hade prioriterat att de skulle utföras med och utan kontrastmedel. Dessa DT-

undersökningar valdes ut efter tre kategorier, (a) där hela ögongloberna var helt inkluderade i 

scanningsfältet (5 stycken), (b) där ögongloberna var delvis med i scanningsfältet (6 stycken) 

och (c) där ögongloberna inte var med i scanningsfältet (5 stycken). Dosimetrar placerades på 
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barnens ögon under sekvenserna före kontrastmedel och byttes ut mot två nya dosimetrar till 

sekvenserna med kontrastmedel, samtidigt som de lade på ett vismutskydd. Deras resultat 

visar att vismutskydd för ögonen i undersökningar där hela ögongloberna är med i 

scanningsfältet minskar stråldosen till ögonlinserna med i genomsnitt 34 %. De kunde dock 

inte påvisa någon signifikant sänkning av stråldosen där ögongloberna var delvis eller helt 

utanför scanningsfältet. De avråder att använda sig av vismutskydd vid sådana 

undersökningar då det kan uppfattas som skrämmande för ett barn att få sina ögon täckta. 

Mukundan, Jr et al. (2006) genomförde en studie där de mätte stråldos till orbita vid DT-

undersökningar av skalle, med och utan vismutskydd. Mätningarna genomfördes på en 

antropomorfisk docka representerande ett femårigt barn. Totalt använde de tjugo stycken 

dosimetrar placerade i ögonlober, på ögonlinser, i hjärna och vid tyroidea. Ett vismutskydd 

placerades över ögonen med en 1 cm tjock röntgenkompatibel kudde mellan vismutskyddet 

och ögonen. Två olika sekvenser med förinställda barnprotokoll genomfördes. Dels axial 

sekvens av hjärnan, dels helical sekvens av ansiktsskelett. Axial-sekvenserna av hjärnan var 

inställda på 5mm/slice, 140 mAs och 140 kVp. Sekvenserna för ansiktsskelett genomfördes 

med 2,5mm/slice, 170 mAs och tre olika kVp. 140, 120 och 100 kVp. Varje mAs/kVp-

kombination gjordes tre gånger med och utan vismutskydd för ögonen. Deras resultat visar att 

vismutskyddet i genomsnitt sänkte stråldosen med 40 %.  Stråldosen till ögonlober vid 

ansiktsskelettsekvenserna gav en sänkning på 39 % med 140 kVp, 42 % med 120 kV och  

41 % med 100 kVp. Ögonlinserna fick ett något lägre resultat med 36 %, 25 % och 45 % vid 

respektive 140 kVp, 120 kVp och 100 kVp. De axiala sekvenserna av hjärnan gav 39 % 

reducerad stråldos till ögonloberna och 28 % till ögonlinserna (Tabell 6).  

Tabellen 6. Sammanställning av stråldossänkning med olika parametrar och sekvenser.  

Aktuellt område Utnyttjad sekvens Rörspänning (kVp)  Rörström (mAs) Stråldossänkning (%) 

Ögonlober Ansiktsskelett  140 170 39 

Ögonlober Ansiktsskelett 120 170 42 
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Tabellen 6. Sammanställning av stråldossänkning med olika parametrar och sekvenser.  

Aktuellt område Utnyttjad sekvens Rörspänning (kVp)  Rörström (mAs) Stråldossänkning (%) 

Ögonlober Ansiktsskelett 100  170 41  

Ögonlinser -II- 140  170 36  

Ögonlinser -II- 120  170 25  

Ögonlinser -II- 100  170 45  

Ögonloberna Axiala sekvenser av 

hjärnan 

140  140 39  

Ögonlinserna Axiala sekvenser av 

hjärnan 

140 140 28  

 

Användning av vismutskydd för ögonen kan ge artefakter i bilderna. Hur detta påverkar 

diagnostiken och kvaliteten på bilderna undersöktes i en studie i Grekland publicerad 2010 

(Raissaki, Perisinakis, Damilakis, & Gourtsoyiannis, 2010). 60 barn i åldrarna 5 veckor till 16 

år som skulle genomgå olika DT-undersökningar av skallen valdes ut. Undersökningarna var 

redan prioriterade av pediatriska läkare och radiologer och genomfördes med tillverkarens 

(Siemens) rekommenderade standarddoser med sänkt mAs. Två radiologer delade in 

undersökningarna i en femgradig skala (0-4) för utvärdering av artefakter (Tabell 7). 56 av 60 

barn tillät placering av vismutskyddet över ögonen. Dessa bilder utvärderades med 

fönstersättning för mjukvävnad. Med fönstersättningen ställd för ben så upptäcktes en 

undersökning (2 %) med artefakter som inte medgav någon säker diagnostik.  

Tabell 7. Sammanställning av artefakttyperna 

Klassifisering av artefakter Procent (%) Antal 

undersökningar av 

totalt 56 st. 

0 = inga märkbara artefakter 44,6  25 st. 

1 = artefakter begränsade på orbitaområden, anses 

inte påverka säkerheten för utvärdering eller 

uteslutning av orbital abnormitet 

39,3  22 st. 

2 = artefakter på orbita, som sträcker sig till 

intrakraniella strukturer, anses inte påverka 

säkerheten för utvärdering eller uteslutning av 

abnormitet i orbita och intrakraniellt 

1,8  1 st. 
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Tabell 7. Sammanställning av artefakttyperna, fortsättning. 

Klassifisering av artefakter Procent (%) Antal 

undersökningar av 

totalt 56 st. 

3 = artefakter begränsade på orbitaområden, anses 

påverka säkerheten för utvärdering eller uteslutande 

av abnormitet i orbita 

14,3  8 st. 

4 = artefakter på orbita som sträcker sig till 

intrakraniella strukturer, anses påverka säkerheten för 

utvärdering eller uteslutning av abnormitet i orbita 

och intrakraniellt 

0  0 st. 

 

De genomförde även stråldosmätningar på en antropomorfisk docka (representerade barn på 5 

år) för att undersöka om avståndet mellan vismutskyddet och ögonlinserna påverkade utfallet. 

TLD-dosimetrar placerades under vismutskyddet, mot ögonlinserna. De placerade 

vismutskyddet direkt mot ögonen och med distanser motsvarande 0,5 cm från ögonen, 1,0 cm 

och 2,0 cm från ögonen. Ingen signifikant skillnad uppmättes med olika avstånd mellan 

vismutskyddet och ögonlinserna (Tabell 8). 

Tabell 8. Sänkning av stråldos vid olika avstånd. 

Avstånd mot ögonlins i cm. Sänkning av stråldos (%). 

0 cm. 32  

0,5 cm. 32  

1,0 cm. 30   

2,0 cm. 29  

 

Bespara patienten stråldos med hjälp av sänkt rörström (dosmodulering) 

För att kunna skydda patienter från onödig stråldos har denna studie (Alibek et al., 2011) 

undersökt effekten av automatisk exponeringskontroll (mjukvara) för reducering av strålning 

inom pediatrik diagnostik.  Studien har grundats på undersökningar utförda på 71 barn i 

åldrarna 2-13år. i studien undersöks tre olika områden, thorax, övre abdomen samt pelvis. För 

varje undersökning användes automatisk exponeringskontroll, en dosreduceringsmjukvara 

som anpassar rörströmmen till varje individuell patient beroende på hur anatomin ser ut. Med 

hjälp av modalitetens patientprotokoll beräknades dos-längd-produkt (DLP), CT-dosindex och 
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tiden för rörström för varje undersökning. Värdet på rörströmmen för thorax respektive 

abdomen/pelvis presenteras i tabell 9. Sekvenserna utfördes med en rörspänning på 120 kV, 

kollimering av 64*0,6 mm, pitch på 1,0 och inkrement på 5 mm/snittjocklek. Hos alla 

patienter kunde en signifikant lägre stråldos ses i förhållande till undersökningar med 

standardprotokoll (Tabell 10). DLP och CT-dosindex kunde reduceras med 30 % respektive 

29,5%. Den effektiva dosen reducerades med 30,1%. 

Tabell 9. Värde av adaptiv rörström för thorax respektive abdomen/pevis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10. Stråldossänkning per område. 

Stråldossänknings 

teknik 

Aktuellt område Sänkning av effektiv 

stråldos (%) 

Automatisk 

exponeringskontroll 

Thorax 31,6  

Automatisk 

exponeringskontroll 

Pelvis 28  

Automatisk 

exponeringskontroll 

Övre abdomen 27  

 

I studien Effect of reduction in tube current on reader confidence in paediatric computed 

tomography (Shah, Gupta, Rehani, Pandey & Mukhopadhyay, 2005) undersöks det hur 

sänkning av rörströmmen påverkar bildkvalitet och den diagnostiska säkerheten. 

Kroppsvikt (kg) Thorax (Adaptiv 

rörström, mAs) 

Abdomen/Pelvis 

(Adaptiv rörström, mAs) 

0-8,9 kg 40 60 

9-17,9 kg 50 70 

18-26,9 kg 60 80 

27-35,9 kg 70 100 

36-44,9 kg 80 120 

45-69,9 kg 100 140 

>70 kg 100 160 
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Undersökningar som ingick i utredningen var thorax, buk, pelvis och skalle. Barnen som 

ingick i studien var i åldrarna 0-13 år gamla och undersökningarna var prioriterade av 

pediatriker och radiologer. Barnen delades upp i en interventionsgrupp och en kontrollgrupp, 

interventionsgruppen delades i sin tur upp i tre undergrupper med olika rörström:  

Subgrupp (A) mA 60-75  

Subgrupp (B) mA 76-90  

Subgrupp (C) mA 91-130 

Undersökningar på skallen uteslöts ur subgrupp (A) på grund av att densiteten i skallbenet 

kräver högre rörström för att undvika artefakter. Kontrollgruppens undersökningar 

genomfördes med standardprotokoll från modalitetens tillverkare där rörströmmen är ställd 

mellan 180-240 mA och 140 kVp. Inga andra parametrar förutom mA ändrades för 

undersökningarna som ingick i studien. De sänkta rörströmnivåerna valdes utifrån 

inställningar från granskad litteratur. Två radiologer med erfarenhet av pediatriska CT-bilder 

utvärderade bildkvalitet baserat på strukturell upplösning och diagnostisk säkerhet. Den 

strukturella upplösningen och diagnostiska säkerheten jämfördes mellan subgrupperna och 

kontrollgruppen. Resultatet i strukturell upplösning i subgrupp B och C kunde inte påvisa 

någon större avvikelse från kontrollgruppen, inte heller den diagnostiska säkerheten för dessa 

grupper. Däremot var det större skillnad i upplösning mellan subgrupp A och 

kontrollgruppen. Skillnaden var dock inte statistisk signifikant. Resultaten visar att 

rörströmmen kan sänkas för pediatrisk diagnostik utan att signifikant påverka bildkvaliteten 

eller den diagnostiska säkerheten (Tabell 11) 

 
Tabell 11. Antalet tillfredsställande undersökningar vid varje aktuell inställning 

Undersökning Subgrupp A 60-75 

mA 

Subgrupp B 75-90 

mA 

Subgrupp C 90-130 

mA 

Kontrollgrupp 180-

240 mA 

Skalle           -------- 9 av 12 (75 %) 13 av 14 (92,8 %) 17 av 17 (100%) 

Thorax 7 av 8 (87,5 %) 17 av 18 (94,4 %) 4 av 4 (100 %) 21 av 22 (95,4 %) 

Abdomen 9 av 10 (90 %) 7 av 7 (100 %) 9 av 9 (100 %) 16 av 17 (94,1 %) 

Pelvis 8 av 9 (88,9 %) 7 av 7 (100 %) 8 av 8 (100 %) 17 av 17 (100 %) 

 

I studien Peng et al. (2009) undersöks det om automatisk rörströmmodulering (ATCM) kan 

reducera stråldosen samtidigt som god bildkvalitet kan bibehållas. CT-undersökningar som 

inkluderats i studien gäller barn som genomgår CT-thorax med ett 64-snitts multidetektor-CT 
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(MDCT). 50 barn varav 28 pojkar och 22 flickor ingick i studien. Barnen var i åldrarna 0.2-3 

år gamla och vägde mellan 3,5kg till 15,5kg. En kontrollgrupp utnyttjades för att jämföra 

resultaten, 50 barn ingick i gruppen och standardprotokoll med fast rörström användes. För 

patienter i kontrollgruppen användes 120mAs för patienter under 1 år och 150mAs för 

patienter över 1 år. För interventionsgruppen varierade rörströmmen baserat på den 

individuella patientattenueringen och ett förvalt brusindex. Tröskelvärden med minsta värdet 

10mA och högsta värdet på 200mA fastställdes för att undvika överexponering. Bilderna 

granskades dels med lungfönster men även med mediastinum-fönster. Två erfarna radiologer 

granskade bilderna oberoende av varandra och utan att veta vilka undersökningar som var 

gjorda med ATCM-teknik. Jämförelse av CTDI för båda grupperna visade att automatisk 

rörströmmodulering gav lägre CTDI värde (Tabell 12). Jämfört med kontrollgruppen ökade 

det genomsnittliga brusvärdet med ca 60 % för undersökningar av barn under ett år och ca 70 

% för barn över ett år. Användning av automatisk rörströmmodulering gav dock mindre 

brusavvikelser i bilderna och därmed en mer homogen bildkvalitet. Fixerad rörström gav mer 

brusvariation i bilderna. Alla undersökningar (i båda grupper) hade acceptabel bildkvalitet 

och det fanns en signifikant statistisk korrelation mellan brus i bilden och diagnostisk 

acceptans. Både den diagnostiska acceptansen och det subjektiva bruset i bilden var lägre med 

det mediastinala fönstret än med lungfönstret. För studiegruppen var bildbruset högre men 

bilderna hade tillräckligt god kvalitet för att godkännas som diagnostiskt acceptabla. 

Tabell 12. Värdet av rörström, CTDI och bildbrus för respektive protokoll och åldersgrupp. 

Undersökningsgrupp Undersökningsprotokoll Rörström CTDI Bildbrus 

Barn under ett år Standard 120 mAs Genomsnittligt 

värde på 6,68±0.62 

mGy 

Mer brusvariation 

(4.78±0.58)  

Barn över ett år  Standard 150 mAs  Genomsnittligt 

värde på 6,68±0.62 

mGy 

Mer brusvariation 

(4.78±0.58) 

Barn under ett år Lågdos Genomsnittlig mAs 

41,56±11,6 

Genomsnittligt 

värde på 2,34±0,71 

mGy 

60 % mer bildbrus 

(7,53±0,42), medgav 

dock mindre 

brusavvikelser 

Barn över ett år  Lågdos Genomsnittlig mAs 

41,56±11,6 

Genomsnittligt 

värde på 2,34±0,71 

mGy 

70 % mer bildbrus 

(8,28±0,40), medgav 

dock mindre 

brusavvikelser 



Sida 23 av 32 
 

I en studie gjord på ett barnsjukhus i Seattle (Morton et al., 2013) följdes resultatet upp av 

stråldos och bildkvalitet på 624 DT-undersökningar av skalle där lågdos-protokoll användes. 

Undersökningarna gjordes under ett år och totalt genomfördes 2150 stycken DT-

undersökningar av skalle under denna period. Lågdos-protokollen var ställda till 50 % eller 75 

% lägre rörström (mA) än det standardprotokoll som då användes på kliniken (se bilaga 2, 

tabell 13). De radiologer som granskade bilderna från undersökningarna fick svara på en 

enkät innehållande sju frågeställningar om kvaliteten på bilderna och hur det påverkade 

diagnostiken. Resultatet var entydigt då ingen av undersökningarna behövdes göras om för att 

säkerställa diagnostiken. Stråldosen till barnen sänktes utan att kvaliteten på bilderna 

påverkade diagnostiken negativt. Sjukhuset kunde med hjälp av denna studie senare 

konvertera 22 % av standarddos-undersökningarna till lågdos-undersökningar. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med systematisk litteraturöversikt är att redovisa redan befintlig data inom ett visst 

område. Att arbeta på det här sättet är en forskningsprocess i sig och innebär att tillägna 

samma typ av formellt arbete och systematik vad gäller att formulera problem, göra urval, 

samla in data, analysera insamlad data, tolka och rapportera data på samma sätt som för den 

traditionella forskningsprocessen. Genom att ha arbetat med systematisk litteraturöversikt har 

vi lyckats skaffa oss en överblick över det området som vi är intresserade av. Vi har genom 

processen lyckats få djupare kunskaper om stråldoser och dess inverkan på barn utifrån de 

artiklar som vi funnit via de bibliografiska referensdatabaserna. En djupdykning i ämnet har 

även gjort att vi utökat vår förståelse för bland annat dosmodulering och strålskydd. Att leta 

fram artiklar har varit tidskrävande och tungt, vi har dock lyckats få fram tillräcklig 

information för att kunna besvara vår frågeställning på ett tillfredställande sätt. Vi anser trots 

detta att mer tid borde ha planerats för själva sökandet efter studier och artiklar och att det 

eventuellt hade lett till en mer heltäckande översikt med fler tekniker att utgå från. Den analys 

vi har gjort har varit utifrån vår frågeställning och artiklarnas resultat (Backman, 2008, s. 23-

24, 71-82). 

Den största fördelen med systematisk litteraturöversikt är att istället för att forska eller utföra 

olika typer av undersökningar/granskningar, sammanställa befintlig data. Nackdelen med 

denna modell är att vi får förlita oss på att den forskning som gjorts stämmer, att vetenskaplig 
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oreda inte förekommit, att deltagarna inte fått utstå psykisk eller fysisk skada och att 

resultaten i artiklarna inte är förvrängt eller manipulerat. 

Resultatdiskussion 

Vår studie framhäver två tekniker inom DT för att sänka stråldos. Optimering av 

parametrar/dosautomatik samt användning av vismutskydd. Innan en DT-undersökning 

genomförs så ska röntgensköterskan försäkra sig om att undersökningen verkligen behöver 

genomföras. Alla undersökningar som blir remitterade till röntgen är inte alltid berättigade 

och alla remittenter har inte alltid den strålkunskap som krävs. Det ingår i 

röntgensjuksköterskans ansvar att ifrågasätta om det finns tveksamheter i remissen. 

Röntgensjuksköterskan och annan personal inom vården har ett eget ansvar för hur han/hon 

fullgör sina arbetsuppgifter och de är skyldiga att bidra till hög patientsäkerhet. Ett av 

röntgensjuksköterskans många ansvarsområden är att bespara patienten onödig stråldos. 

ALARA-principen (As Low As Reasonably Achievable) måste alltid finnas i åtanke i arbete 

med joniserande strålning. Detta innebär att all undersökning ska ha ett diagnostiskt och 

kliniskt berättigande samt att undersökningarna är optimala i fråga om relevanta bilder och 

stråldos.  Alternativa metoder som inte medför strålning ska alltid övervägas innan 

strålinducerande undersökning sätts in. Detta finns att läsa mer om dels i 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) dels i en artikel av strålsäkerhetsmyndigheten 

(Bergström, 2011).  

Dosautomatik 

Nievelstein et al. (2010) beskriver i en rapport vikten av protokolloptimering och även 

optimering av själva undersökningen. Där ingår förberedelser och adekvat information till 

barn och föräldrar. Är barnet och föräldrarna väl informerade och förberedda medför det 

oftast mindre oro och rädsla. Risken för rörelseartefakter och omtagning av 

sekvenserna/bildserierna minskar. Optimering av protokollen tillsammans med sjukhusfysiker 

och radiologer är den enskilt bästa tekniken för att sänka stråldosen. I och med att barn är 

mindre i kropp och har mindre fett än vuxna är det möjligt att sänka, inte bara rörströmmen, 

utan även kilovolten. Enligt ALARA-principen så innebär det att diagnostisk säkerhet ska 

gälla vilket innebär att bilder inte behöver vara av bästa möjliga kvalitet. Ett visst mått av brus 

och artefakter kan tillåtas om det inte påverkar diagnostiken. Hur mycket brus och artefakter 

som kan tillåtas måste bestämmas av radiologerna som ska granska bilderna. 
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I de studier vi granskat är det i de flesta fall radiologer med pediatrik som specialitet som 

deltagit i studierna. De har en bredare erfarenhet och kunskap att granska DT-undersökningar 

på barn vilket gör att de antagligen kan tolerera sämre bildkvalitet och ändå ställa en säker 

diagnos. Det är viktigt att röntgensköterskor, sjukhusfysiker och radiologer tillsammans 

kontinuerligt granskar och utvärderar undersökningar på barn för att kunna optimera de 

pediatriska protokollen. Undersökningarna bör vara koncentrerade till det område av patienten 

som ska diagnostiseras. Om en standardsekvens av abdomen även innefattar pelvis, kan pelvis 

med fördel utelämnas om det inte behövs för diagnostiken. Multifas-undersökningar, till 

exempel före och efter kontrast bör undvikas. I pediatrisk diagnostik är det inte vanligt att 

sekvenser före kontrast ger någon större säkerhet i diagnostiken (Frush, Donnelly & Rosen 

(2003).  

Strålskydd 

Våra studiers samlade resultat visar att vismutskydd kan vara till fördel för stråldossänkning 

av barnundersökningar. Det som måste tas hänsyn till i vår studie är att vi inte värderar ett 

generellt användande av vismutskydd utan framförallt för ögonen och tyroidea samt i ett fall 

thorax. De artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt som handlar om stråldossänkning 

med hjälp av vismutskydd har i större utsträckning utnyttjat fantomer i sina undersökningar. 

Detta är en faktor som måste tas hänsyn till när man utläser resultatet av studierna. Det vi 

reflekterat över är om utfallet hade varit annorlunda om forskargrupperna hade baserat sina 

studier på barn. Vi ifrågasätter framförallt antalet undersökningar som överhuvudtaget skulle 

vara genomförbara. Barn är generellt mindre benägna att acceptera något som täcker för 

ögonen och deras synfält. Vilket antagligen ökar risken att de inte ligger stilla när de redan 

befinner sig i en främmande och eventuellt skrämmande miljö.   

Vi har observerat skillnad i stråldossänkning beroende på vilken apparatur som använts i 

studierna. Till exempel i artikeln skriven av Nikodemová & Horváthová (2011) där 

stråldossänkningen skiljer sig avsevärt mellan Siemens (18-20% sänkning för ögonen och 

tyroidea), Philips (56-65% sänkning för ögonen och tyroidea) och GE (2-4 % sänkning för 

ögonen och tyroidea). Varför det skiljer sig så mycket mellan de tre apparatmärkena är 

ingenting som framkommer i studien. Dossänkningsskillnaden mellan Philips och GE är ca  

61 % vilket kan ses som en overklig siffra i detta sammanhang då man utnyttjat samma typ av 

vismutskydd vid användandet av de olika apparaterna under samma period. Varför 

stråldossänkningsskillnaden varierar så pass mycket mellan de olika apparatmärkena är 

ingenting som vi studerat närmare. Detta är dock en faktor som måste tas hänsyn till vid 
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användandet av vismutskydd. Om vismutskyddet inte medför en statistisk signifikant 

sänkning av stråldosen (i detta fall för GE) bidrar det till att försämra bildkvaliteten i och med 

att det inducerar artefakter utan att bidra till några positiva effekter. 

Korrekt placering och användande av vismutskydd är avgörande för om det ska kunna ge 

några strålskyddsbesparande effekter (Bontrager & Lampignano, 1997, s.43-44). De artefakter 

som studerats i artikeln Raissaki, Perisinakis, Damilakis, & Gourtsoyiannis (2010) har dock 

visat att det inte påverkar bildkvaliteten i någon större utsträckning. Artefakterna är dock inte 

orsakade av felplacerade vismutskydd utan av vismutskyddet i sig. I denna artikel är 

slutsatsen att det är en fördel att använda vismutskydd då det i de flesta fall inte medför en 

signifikant försämring av diagnostisk säkerhet. Vi har observerat att även om risken för 

artefakter som påverkar diagnostiken är väldigt liten så finns den där. Istället för att sänka 

stråldosen till barnet kan det eventuellt leda till högre stråldos eftersom det kan bli aktuellt 

med omtagning av bilder (i de fall där artefakter påverkar bildkvalitet negativt). Användandet 

av vismutskydd måste övervägas och evalueras i varje enskilt fall. 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när det kommer till vismutskydd som våra funna 

artiklar inte tar upp, är nämligen att en del DT-modaliteters dosautomatik även fungerar under 

undersökningen. Har då ett vismutskydd placerats kan effekten bli att dosautomatiken ser till 

att öka stråldosen för att kompensera för vismutskyddet. Det gäller att veta hur 

dosautomatiken för den apparat som används fungerar för att kunna utnyttja fördelarna med 

vismutskydd på bästa sätt (E. Styf, personlig kommunikation, 10 december 2013).  

Slutsats 

Resultaten visar att det går att sänka stråldosen vid DT undersökning av barn med hjälp av 

optimering av protokollen och vismutskydd. De redovisade procenttalen skall dock sättas i ett 

perspektiv till vilka värden de har som utgångspunkt. Ett standardprotokoll med högre ställda 

värden på rörström och kilovolt ger ett resultat som på pappret ser bättre ut än med ett 

protokoll som redan är lågt ställt. Vid användning av vismutskydd påvisar de flesta av 

författarna att det är viktigt hur det används. Det ger en stråldossänkning av statistisk 

signifikant nivå och trots att artefakter förekommer är det fortfarande en fördel då artefakterna 

inte bidrar till att försämra bildkvaliteten allt för mycket. Det som gav bäst resultat var att 

kombinera vismutskydd med automatisk dosmodulering (AEC). 
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