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I

Sammanfattning

Tekniken inom datortomografin har utvecklats explosionsartat främst det senaste decenniet 
från att år 1993 erhålla 2 samtidiga snitt per rotation runt patienten, till år 2005 erhålla 64 
samtidiga snitt per rotation. Utvecklingens största utmaning har varit att begränsa stråldosen 
till patienten så pass att de erhållna bilderna är av tillräcklig kvalité så att en rättvis diagnos 
kan fastställas. Trots ett ständigt arbete med att reducera stråldosen inom datortomografins 
multisnitt teknik kommer det alltid att finnas fysiska principer som påverkar dosökningen 
jämfört med singelsnitt tekniken. Däremot kan röntgensjuksköterskan påverka stråldosen till 
patienten avsevärt genom att jobba utifrån viktiga begrepp.                         

Syftet med detta arbete är att beskriva utvecklingen från singelsnitt till multisnitt tekniken och 
vad detta fört med sig i aspekter som stråldos och bildkvalité. Arbetet tar även upp allmänna 
strategier för stråldosreducering.                                                                 

Metoden som använts är en litteraturstudie där aktuell litteratur i form av ämnesböcker samt 
relevanta artiklar sökta inom Luleå Tekniska Universitets databaser Academic search och 
PubMed studerats. 

Resultatet visade att teknikens utveckling har fört med sig en rad förändringar. Stråldosen har 
blivit något högre men med hjälp av ständigt utvecklade dosreducerande system lyckas den 
hållas nere på rimliga nivåer. Vidare så har det blivit möjligt att scanna av en större volym på 
kortare tid med bibehållen bildkvalité, detta medför även att belastningen på röntgenröret 
minskar.

Utvecklingen inom tekniken gynnar bland annat patienter som av olika anledningar har 
begränsningar med att ligga stilla vid undersökningen samt har nedsatt förmåga att hålla 
andan vid själva bildtagningen. Stråldosens storlek beror mycket på tekniken i sig men som 
operatör kan man många gånger reducera stråldosen till patienten genom kunskap inom 
området.

Nyckelord: Radiation dose reduction, multislice CT, 64-slice computed tomography, single-

slice computed tomography
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Abstract

The technique of computed tomography has developed explosively over the past decade 

mainly from 1993 to obtain 2 simultaneous slice per rotation around the patient, to 2005 to 

obtain 64 simultaneous slice per rotation. The evaluation of the technique greatest challenge 

has been to limit the radiation dose to the patient so that the resulting images are of sufficient 

quality so a fair diagnosis can be established. Despite a constant effort to reduce the radiation 

dose within the computed tomography multi-slice technology, there will always be physical 

principles that affect the dose increase compared to the single slice technique. In contrast,

radiology nurse will affect the radiation dose to the patient considerably by working on the 

basis of important concepts.        

The aim of this work is to describe the evolution from single to multi-slice technique and its

impact on the aspects of radiation dose and image quality. The work also introduces general 

strategies for radiation dose reduction.                       

This work is a study in which up-to-date literature studied in the form of topic books and 

relevant articles acquired by Luleå Technical University’s databases.                     

The results of the study show that the development of the technology has brought a number of 

changes. The radiation dose exposure has been slightly higher but highly developed systems

for dose reduction keep the levels reasonable. Furthermore, it has become possible to scan a 

larger volume in less time while maintaining image quality.

The development of the technology benefits patients who for various reasons have limitations 

to lie still for the examination and have a reduced ability to hold their breath while imaging.

The radiation dose rate depends mainly on the technology itself but often the operator can 

reduce the radiation dose to the patient through deeper knowledge.

Keywords: Radiation dose reduction, multi-slice CT, 64-slice computed tomography, single-

slice computed tomography
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1 Inledning

Det allt mer medvetna samhället har visat oro om att överdriven rutinmässigt CT användning

skulle vara cancerframkallande. Detta har framhävts vitt i media och påverkar allmänhetens 

uppfattning om röntgenstrålning negativt (Gunn & Kohr, 2009). Visst ska allmänheten 

informeras om potentiella hälsorisker, även små sådana, men det ligger ett ansvar hos media

att inte överdriva. Det finns annars risk att de framlagda riskerna kan missuppfattas av 

befolkningen, som i allmänhet inte är tillräckligt insatta i fakta kring strålning och 

strålningsbiologi för att själva kunna bedöma informationen. Detta kan resultera i en ökad 

stress och oro som leder till att patienter avbokar sina röntgenundersökningar som annars 

skulle ha varit hälsobefrämjande, menar McCollough et al. 2009. Som svar på detta sker det 

ständigt undersökningar där man söker nya vägar att reducera en onödig stråldosexponering

(Gunn & Kohr, 2009).

Dessa ord inleder arbetet med en förhoppning om att skapa förståelse och kunskap om 

stråldoser, röntgenteknik och undersökningar inom den senaste datortomografi tekniken.
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2 Bakgrund

2.1 Vad är röntgenstrålning?

Strålning kan vara av olika typer med olika egenskaper och delas in i joniserande och icke-

joniserande strålning. Den joniserande strålningen innehåller så mycket hög energi att den kan 

rycka loss elektroner från de atomer som den träffar och därigenom förvandla dem till positivt 

laddade joner, även kallad jonisering. Just röntgenstrålning är ett exempel på joniserande 

strålning. Energin hos icke- joniserad strålning är inte lika hög och kan inte jonisera material. 

Strålningen från solen och elektromagnetiska fält är exempel på icke-joniserande strålning 

(www.stralsakerhetsmyndigheten.se).

Röntgenstrålningen som används för medicinsk diagnostik produceras i ett röntgenrör, som är 

tillverkat av glas där det råder vakuum och innehåller bland annat en katod med negativ 

laddning och en positivt laddad anodplatta (Figur 1). Katoden innehåller en eller flera

spiralformade glödtrådar. En rörspänning finns mellan anoden och katoden och de spänningar 

som används vid medicinsk diagnostik ligger mellan 28 kV och 140 kV (Isaksson, 2002, s. 

65, 67). En mindre spänning läggs över vald glödtråd och en ström på någon ampere erhålls 

så pass att tråden når en temperatur på uppemot 2000°C då elektroner avges och dessa 

accelereras mot den positivt laddade roterande metallplattan – anodtallriken (Webb, 2003, s. 

4). Anoden är oftast tillverkad av grundämnet Wolfram som har ett högt atomnummer och en 

smältpunkt på 3380 ºC (Isaksson, 2002, s. 66). 

Figur 1. Visar ett röntgenrörs uppbyggnad med katod och anod samt alstringen av 
röntgenfotoner Källa: www.svk-xray.com/xray.htm
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Elektronerna bromsas upp vid anodplattan och deras energi omvandlas till röntgenstrålar via 

två mekanismer, bromsstrålning och karaktäristisk röntgenstrålning (Webb, 2003, s. 7). 

Bromsstrålning innebär att de accelererande elektronerna bromsas upp kraftigt av det 

elektriska kraftfältet intill atomkärnan (Figur 2 a) och energin som avges vid inbromsningen

omvandlas till elektromagnetisk strålning, bromsstrålning. Den karaktäristiska 

röntgenstrålningen uppkommer när de accelererande elektronerna knuffar ur elektroner från 

atomens inre skal (Figur 2 b). Elektronerna i atomens yttre skal har högre energi än de i det 

inre skalet och när det blir en plats ledig så tar den yttre elektronen den platsen. Skillnaden i 

energin när elektronerna byter plats mellan skalen utsänds även här i form av 

elektromagnetisk strålning här kallad karaktäristisk röntgenstrålning. Strålningens energi är 

karaktäristisk för den atom där strålningen bildas (Isaksson, 2002, s. 62-64).

a) b)

Figur. 2 a) Den alstrande fotonen ger upphov till bromstrålning.  b) Den alstrande fotonen 
ger upphov till karaktäristisk röntgenstrålning. Källa

http://www.imv.liu.se/radiofysik/pdfs/Rep12.pdf

Anodtallriken är alltså tillverkad av en metall med högt atomnummer, med en god 

värmeledningsförmåga och hög en smältpunkt för att klara av den höga belastningen som 

värmen medför. Rörspänningen är högspänningen mellan anod och katod i röntgenröret och 

den avgör hur stor rörelseenergi elektronerna har när de träffar anoden (Webb, 2003, s. 4-5, 

7).  Inom datortomografin är principen med röntgenrör densamma som i konventionell 

röntgen men själva utseendet varierar. Röret måste vara konstruerat så att det tål den stora 

belastningen som både rotationen och värmen medför (J. Koppari, personlig kommunikation 

22 december 2009).

Kroppens olika vävnader och organ har olika densitet och för att få en bra bildkvalité så måste 

spänningen (kV) rörströmmen (mA) och tiden (s) vara korrekt. Spänningen bestämmer 

röntgenfotonernas energi. Rörströmmen (mA) bestämmer intensiteten. Hög rörström ger lågt 

brus i bilderna och hög bildkvalitet men även hög stråldos (Lindén, 2006, s. 298).

Foton Foton



4

Berglund & Jönsson (2007, s. 63-65) skriver att då röntgen(foton)strålningen passerat 

röntgenröret och träffar till exempel kroppen, bromsas den upp och fotonerna växelverkar 

med atomerna i kroppen. Strålningen förlorar då energi och ändrar riktning vid denna 

växelverkan. Avgörande för penetreringsförmågan är strålningens energi och vävnadens 

täthet. Fotonerna dämpas eller attenueras av vävnaden och avger där sin energi.

3 Datortomografi

3.1 Historia

Den första generationens datortomograf togs i bruk i början av 1970-talet. De båda grundarna 

Godfrey N Houndsfield och Allan MacLeold Cormack fick nobelpriset i medicin 1979 för sin 

revolutionerande upptäckt inom radiologisk diagnostik. Den största skillnaden mellan den 

konventionella röntgenmetoden är att vid datortomografi roterar röntgenröret, som visas i 

Figur 3. I de flesta fall roterar även detektorn som ska ta emot röntgenstrålarna, runt patienten 

under exponeringstiden och på detta sätt avbildas kroppen skiva för skiva (Berglund & 

Jönsson, 2007, s. 77-78).

Figur 3. Det roterande röntgenröret och detektorn och bordets samtida förflyttning vi en 
datortomografiundersökning. Källa: www.lthalland.se/.../UnitPage____18368.aspx

Röntgenstrålarna passerar en så kallad kollimator eller primärbländare, på sin väg ut från 

röntgenröret. Det är denna kollimering eller bländare som bestämmer hur stor del av kroppen 

som ska avbildas eller hur tjockt snittet skall vara (Thilander Klang, 2008, s.73). Strålningen 

som penetrerar patienten registreras av en uppsättning detektorer på den motsatta sidan, visas 
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i Figur 4. Väggarna mellan detektorelementen är av ett stråldämpande material och är endast 

någon tiondels millimeter tjocka. Detektorerna kan vara av olika typer, exempelvis

scintillationsdetektorer med NaI- kristall, gasdetektorer med xenongas eller halvledarelement.

Idag används främst scintillationsdetektorer som omvandlar röntgenfotonerna via ljus till en 

elektrisk mätbar signal (Berglund & Jönsson, 2007, s. 78). 

Kroppens inre strukturer har alltså olika förmåga att dämpa röntgenstrålarna, denna 

dämpningsförmåga (attenuering) anges som en attenueringskoefficient (µ) och är unik för 

varje vävnad i kroppen och är också beroende av röntgenfotonernas energi. Denna 

attenueringskoefficient (µ) med enheten cm-1, kan användas för att beräkna vävnadens CT-tal. 

CT-talet beskriver en specifik vävnads dämpningsförmåga i relation till vatten enligt ekvation 

1.

1000xtalCT
vatten

vattenvävnad


 

 (1)

Där µvävnad är vävnadens linjära attenueringskoefficient och µvatten är vattnets linjära 

attenueringskoefficient. Enheten för storheten CT-tal är Houndsfield enheter (HU), där till 

exempel luft med låg attenuering är -1000, vatten 0 och ben med hög attenuering är +300-

+3000 (Thilander Klang, 2008, s. 74, 75). CT bilden visar en rimlig kontrast mellan 

mjukvävnad som lever, njure och muskler på grund av att organen inte detekteras på varandra 

som vid konventionell röntgen utan framställs som en volym av röntgenfotonernas 

attenueringskillnader på vägen genom vävnaden (Webb, 2003, s. 34).
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Figur 4. Visar datortomografens inre med strålkällan T, och detektorraderna, D på den 
motsatta sidan. X visar strålknippet Källa: www.lthalland.se/…/UnitPage____18368.aspx

3.2 Avbildningstekniken

Avbildningen av patienten sker antingen axiellt (skivor) eller genom spiralteknik. Vid den 

axiella bildtagningen roterar röntgenröret och detektorn ett helt varv, 360° runt patienten 

innan undersökningsbordet flyttas fram till nästa avbildningsområde där nästa bild genereras

(Thilander Klang, 2008, s.71). I 1990 talets början utvecklades spiral, eller även kallad helical 

tekniken och kom till användning när man behövde undersöka en större volym under kort tid 

(Berglund & Jönsson, 2007, s.77-78). Genom att låta bordet röra på sig löpande under själva 

scantiden, blev bland annat undersökningstiden kortare och detta medförde att man lyckades

lösa många problem. Eftersom bildgenereringen är extremt känslig för rörelser, medförde den 

förkortade scantiden bland annat en förbättrad undersökning för de patienter som har svårt för 

att ligga stilla vid undersökningen. Scantiden reducerades från 10 minuter till under 1 minut 

och man kunde även få en 3-dimensionell bild av exempelvis kärlen kort tid efter injektion av 

ett jodhaltigt kontrastmedel. Detta utvecklade den 3-dimensionella CT angiografin, som kom 

att bli ett förstahandsval för diagnostisering av njur- och lung- artärer såväl som aorta (Webb, 

2003, s. 43-44). Nackdelen med spiraltekniken är att upplösningen i z- led (bordets 
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längdriktning) blir sämre då bilden framställs från de två närliggande rotationerna (Thilander 

Klang, 2008, s. 71).

Utvecklingen av tomografitekniken kan delas in i första till femte generationens tomograf 

(tome=snitt, graphe=bild) och har hela tiden varit inriktad på att förkorta undersökningstiden 

eftersom bildframställningen inom denna teknik är känslig för patientens ofrivilliga och 

frivilliga rörelser (Berglund & Jönsson, 2007, s. 77-78). 

Figur 5. Visar de olika anatomiska riktplanen x, y och z- led. Källa: 
home.student.uu.se/gude4911/T4/…/Diagnostisk%20avbildning.pdf

3.3 Detektorer

Antalet detektorelement i detektorbågen varierar mellan modeller och tillverkare och ligger 

mellan femhundra till upp mot flera tusen. Den önskade upplösningen i x y- planet (Figur 5) 

styrs bland annat av antalet detektorelement. Väggarna mellan varje element är högre än 

själva detektormaterialet och skapar så ett slags raster framför detektorelementen som 

illustreras i Figur 6. Strålar som inte kommer mot detektorn fångas in i väggen (Thilander 

Klang, 2008, s.73). Ett raster består vanligen av rader med blylameller som samlar upp den 

spridda strålningen som inte bidrar till att skapa en bild. Varje enskild detektor samlar 

elektriska signaler, som är mått på strålningens dämpning genom vävnaden, med andra ord 

strålningens attenuering, för bildgenereringen (Berglund & Jönsson, 2007, s. 81).

z-led

y-led

x-led
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Figur 6. Illustrerar principen med rastereffekten. De vinkelräta röntgenstrålarna träffar 
detektorerna och de sneda som fångas upp av väggarna mellan detektorelementen.

3.4 Datainsamling

Då röntgenröret roterar runt patienten tas projektioner i olika vinklar och när CT-

undersökningen är genomförd finns det alltså en mängd signaler samlade som digitala 

mätvärden i en dator. Detta skall med hjälp av matematiska verktyg skapa bilden (Berglund & 

Jönsson, 2007, s. 77, 79). Det undersökta snittet delas in i volymelement eller så kallade

voxlar. Voxelns förmåga att dämpa röntgenstrålningen (attenuera) mäts och får ett bestämt 

värde, det innan nämnda houndsfieldvärdet. När vi ser bilden av skivan i två dimensioner 

kallar vi bildelementen för pixlar. Vävnadens attenueringsförmåga mäts voxel för voxel och 

när dessa värden har placerats i en gråskala får vi en CT-bild (Neubeck, 2005, s.15). Ett 

vanligt format är en matris som är 512 x 512, det vill säga 512 rader med vardera 512 pixlar. 

Varje pixel i matrisen motsvarar en voxel i skivan och får så en gråskalesvärtning som 

motsvarar attenueringen i varje voxel (Berglund & Jönsson, 2007, s. 79).

3.5 Bildrekonstruktion

Den matematiska basen för att rekonstruera en bild av insamlade värden från en projektion är 

Radons Transform. Den mest vanliga metoden för tillämpning av Radons transform är den så 

kallade filtrerade bakåtprojektionen (Webb, 2003, s. 39). Efter rekonstruktionen är bilden 

uppbyggd som en karta utifrån vävnadens olika attenueringsvärden. Då houndsfieldskalans 

gråvärdesteg sträcker sig från +3000 till -1000, med 4096 olika gråtoner, måste 

undersökningen delas in i olika fönstersättningar för det mänskliga ögat kan inte urskilja alla

dessa gråvärden (Webb, 2003, s. 40). Centrum på skalan väljs utifrån förväntat CT-tal på det 

organ man vill studera. Man kan exempelvis välja en fönstersättning som framhäver 

mjukdelarna, eller ett fönster som visar lungvävnad, eller en fönstersättning som framhäver 
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ben (Thilander Klang, 2008, s.75). Med hjälp av ett antal tvärsnitt kan sedan en 

tredimensionell bild skapas som i sin tur kan vridas runt i olika vinklar för att se intressanta 

strukturer (Berglund & Jönsson, 2007, s. 79).

3.6 Bildkvalitet

Huvudaspekter rörande bildkvalitén är lågkontrast upplösning och scantiden. Patientdos och 

strålning skall alltid relateras till bildgenereringen och bildkvalitén.

Lågkontrastupplösning är förmågan att urskilja strukturer som visar endast en liten skillnad i 

attenuering jämfört med dess direkta omgivning. Vid till exempel CT undersökningar av 

hjärtat är den naturliga vävnadskonstrasten i allmänhet inte tillräcklig för att kunna urskilja 

kärlväggen med en oförstärkt lumen eller skilja hjärtat från de inre kamrarna. 

Kontrastmedelsförstärkning är därför obligatorisk vid undersökning av hjärtat för att kunna 

påvisa anatomin och eventuell patologi. Lågkontrastupplösning beror på rörströmmen, det vill 

säga brusnivån, de rekonstruerade snittens tjocklek, röntgenstrålens filtration och vald 

beräkningsprofil, så kallad algoritm (de Roos, Kroft, Bax, Lamb & Geleijns, 2006).

Spatial upplösning eller högkontrastupplösning fastställer förmågan att åskådliggöra konturer 

av små strukturer inuti en scannad volym. Små objekt kan endast bli synbara när det är en 

tämligen hög kontrast med den direkta omgivningen. Den senaste generationen av multislice 

CT har medfört en betydande förbättring av den spatiala upplösningen. Detta är av värde 

speciellt för framställning av kranskärlen och CT kranskärlsangiografi. Temporal upplösning 

bestämmer huruvida snabbt rörande objekt kan bli synbara i CT bilden (de Roos, et al., 2006). 

En hög temporal upplösning får man i regel genom snabb scanning av området, det vill säga 

snabb rotationstid och bred kollimering. Snabb scanning ger mindre rörelseartefakter. Bruset i 

bilden är direkt kopplat till patientdos, rekonstruktionstjocklek och rekonstruktionsfilter (L. 

Kull, personlig kommunikation, 1 februari, 2010).

Scantiden är intervallet mellan start och slut av en bildförvärvning och kallas även sekvens. 

För att undvika bland annat andningsrörelser bör scantiden vid till exempel undersökning av 

hjärtat hålla sig under 30 sekunder men helst att föredra under 20 sekunder.  I allmänhet kan 

nu mycket kortare scantider erhållas med den nya generationen av 64-slice scanners. För en 

typisk kranskärlsangiografisekvens kan man komma kring 10 sekunders scantid och 

undersökning av lungvener cirka 3 sekunders scantid (de Roos, et al., 2006).
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4 Stråldoser

4.1 Strålningseffekter

Två effekter uppkommer när levande vävnad bestrålas med joniserande strålning nämligen de 

förutsägbara (deterministiska) och de slumpmässiga (stokastiska). De förutsägbara effekterna, 

som även kallas för akuta effekter uppstår oftast efter en kort tid och kräver mycket höga 

stråldoser (Isaksson, 2002, s. 153). De deterministiska effekterna är alltså lättare att förutsäga 

än de stokastiska (Buckingham & Strother, 2009). Symtom på dessa skador är illamående, 

håravfall och skador på blodbildande organ. De förutsägbara skadorna på kroppen uppträder 

vid stråldoser på omkring 1 Gy vid en helkroppsbestrålning (Isaksson, 2002, s. 153, 155). Vid 

en stråldos på 0,5-2,0 Gy till ögats lins har patienten en ökad risk för att utveckla grå starr 

(Buckingham & Strother, 2009). De slumpmässiga effekterna uppstår efter en relativt lång tid 

och hör till sena effekter och orsakar förändringar och mutationer i cellens arvsmassa som 

visar sig som cancer och ärftliga skador (Isaksson, 2002, s. 153). 

Den erhållna stråldosen ger dock ingen given effekt utan ger endast en sannolikhet att en viss 

effekt kan uppkomma vid en viss stråldos. Det finns ingen tröskeldos att räkna med utan dessa 

effekter har en sannolikhet att även uppkomma av en liten ståldos (Isaksson, 2002, s. 165).

Enheten mSv (millisievert) används för att ange storleken på av ekvivalent och effektiv dos. 

Den ekvivalenta dosen tar hänsyn till vilket strålslag (exempel alfastrålning eller 

röntgenstrålning) som gett upphov till stråldosen medan den effektiva dosen tar hänsyn till 

kroppens organs olika strålkänslighet. Varje organ eller vävnad har en viktningsfaktor som 

anges vid uträkning av den effektiva dosen (Isaksson, 2002, s. 157, 195).

Strålskyddsmyndigheten (SSM) är Sveriges strålskyddsmyndighet och har till uppgift att se 

till att de skadliga effekterna av strålning på människor, djur och miljö skall vara så små som 

möjligt. När det gäller medicinsk verksamhet där joniserande strålning ingår har SSM

föreskrivit att tillståndshavaren skall vara ansvarig att se till så all bestrålning skall vara 

berättigad och optimerad. Detta betyder att en undersökning som är berättigad ska nyttan för 

patienten vara större än risken för skadan som bestrålningen kan antas orsaka. Risken för 

missad diagnos eller utebliven behandling får alltså vägas mot risken för skada på grund av 

bestrålningen. Med optimerad bestrålning innebär att stråldosen skall anpassas så att den hålls 

så låg som möjligt men ändå kan ge önskad diagnostisk information (Isaksson, 2002, s. 205).
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En föreskrift är en bindande regel som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. Som 

exempel kan Sveriges regering i en förordning ge en central myndighet som socialstyrelsen 

rätt att utfärda mer detaljerade regler än de som finns i förordningen (www.wikipedia.org).

Statens strålskyddsinstituts har föreskrifter och allmänna råd om diagnostiska standarddoser 

och referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik. I SSMFS 2008:20 kan man bland 

annat läsa om diagnostiska referensnivåer som är fastställda dosnivåer för viss typ av 

undersökning. Tabell 1 visar Strålskyddsmyndighetens diagnostiska referensnivåer för 

datortomografiundersökningar (www.stralsakerhetsmyndigheten.se).

Tabell 1. Visar strålskyddsmyndighetens diagnostiska referensnivåer för 
datortomografiundersökningar. Källa: http://www.natlikan.net/mb/se/lagar/ssifs/2002-

2/l2002-2.pdf.

Undersökning

Diagnostisk referensnivå

CTDIvol  (mGy) DLP (mGy/cm)

DT Hjärna 75 1200

DT Ländrygg 55 600

DT Thorax/Lungor 20 600

DT Buk 25 DLP varieras och registreras 

med respektive undersökning 

på grund av så många olika 

frågeställningar.

I SSMFS 2008:20 föreskrifter med stöd av § 7 strålskyddsförordingen 1988:293 och efter 

samråd med socialstyrelsen står bland annat följande:

När det gäller kompetens för medicinsk verksamhet med röntgenstrålning ska den 

radiologiska ledningsfunktionen innehas av en legitimerad läkare med specialistkompetens 

inom medicinsk radiologi, neuroradiologi eller barn- och ungdomsradiologi. Sjukhusfysikern 

och den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen skall tillsammans se till att 

strålningen sker på ett optimerat sätt med hänsyn till det medicinska syftet och stråldoser till 

patienten. All personal i verksamheten skall ha sådan teoretisk och praktisk utbildning som 
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behövs för att arbetet skall kunna utföras på ett ur strålskyddssynpunkt tillfredställande sätt.

Årliga kontroller ska även ske av utrustningen och tillhörande kringutrustning ur 

strålskyddssynpunkt (www.stralsakerhetsmyndigheten.se).

4.2 Stråldosen inom CT

Inom datortomografin talar man inte om stråldosen till patienten i form av rörström (mA) utan 

använder istället medelstråldosen i undersökt volym, CTDIvol , som är en förkortning av 

Computed Tomography Dose Index. CTDI100 är en beteckning som används vid uppskattning 

av stråldos till patienten och den medelabsorberande dosen i det undersökta området. CTDIvol

beräknas genom att CTDI100(CTDI100w) korrigeras för den pitch som använts enligt ekvation 2

(Thilander Klang, 2008, s.72)

pitch

CTDI
CTDI w

vol
100

. (2)

Cody, Moxley, Davros & Silverman (2002, s. 4-5) skriver att i singelsnitt CT teknik 

definieras pitch som spiralens lutning eller utdragning (Figur7) och bestäms av 

eksnittjockl

nrörrotatioperyttningBordsförfl
Pitch 

. (3)

Till exempel om bordsförflyttningen under en rörrotation är 7,5 mm och snittjockleken är till 

5 mm blir pitch 1,5.

I MSCT tekniken kan parametrarna för snittjocklek variera beroende på vilken 

detektorkombination man väljer. Cody et al. (2002, s. 4-5) väljer att definiera pitch I MSCT 

som

ginbländninålensröntgenstr

nrörrotatioperyttningBordsförfl
Pitch 

. (4)

Exempel om bordsförflyttningen är 7,5 mm per rörrotation och begäran är 4 bilder på 2,5 mm 

vardera under varje rotation blir pitch 0,75.
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Figur 7. Visar principen med pitch. Vid hög pitch blir spiralen utdragen, medan vid låg pitch 
blir spiralen tät. Källa: www.3CT.se.

CTDI anger en medeldos i varje snitt i patienten men anger inte hur stor volym som bestrålats. 

För att kunna bestämma stokastiska effekter av bestrålningen måste dess utbredning vara känd 

och därför har man introducerat DLP, Doslängdprodukt, där längden på den avsökta volymen 

ingår enligt

 cmilängdbestråladCTDIDLP vol (5)

I och med utvecklingen inom CT med allt snabbare scanners och med ett ökande antal 

detektorer finns hela tiden utmaningen med att finna metoder för stråldosreduktion. CTDI 

representerar som innan nämnt stråldosen av en singelslice, alltså dosen från primärstrålen 

plus spridd strålning från omkringliggande snitt. DLP är beroende på vad som faktiskt 

scannas (Coursey & Frush, 2008).

4.3 Varför är stråldosen hög inom CT?

Många olika faktorer påverkar den höga stråldosen, främst tekniska parametrar men också att 

tekniken kräver högre doser då man inte bara tar en projektion utan upp mot 1000 olika 

vinklar av området där varje enskild vinkel behöver tillräcklig kvalitet för att kunna generera 

en bild (L. Kull, personlig kommunikation, 1 februari, 2010). Coursey & Frush (2008) skriver 
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att det finns dåligt med generella bindande bestämmelser för tillämpande stråldoser inom CT

och med CT teknologi kan patienterna utsättas för en extremt hög stråldos utan att det sker en 

synlig dramatisk ändring i bildkvalitén som signalerar till radiologen att patienten har blivit 

överexponerad eller ”överstrålad”. ”Hidden doses”, dolda doser även kallat over ranging ger i 

MSCT tekniken en viss dosökning till patienten som inte räknas in i bildgenereringen och 

uppkommer av den halva rotation som behövs i var ända av scannet för att kunna rekonstruera 

den första och sista bilden i volymen (Figur 8). Detta halva varv kan vara mer eller mindre 

långt beroende på pitch och kollimering.

Figur 8. Overranging är den halva rotation som behövs i var ände av scannet för att kunna 
rekonstruera de första/sista bilderna i stacken. Data samlas också in för denna over ranging. 

Den vänstra bilden visar axiella snitt medan den högra bilden visar spiral snitt. Källa: 
www.3CT.se.

Coursey & Frush, 2008, skriver att medan man debatterar om en förhöjd cancerrisk av 

stråldoser vid vissa nivåer i samband med CT undersökning så glömmer man bort att jobba 

utifrån begreppet ALARA, ”As Low As Reasonably Achievable”, eller på svenska; ”så låg 

som rimligen är möjligt”. Att jobba utifrån storleksbaserade undersökningar liten- medium-

stor- även när det gäller vuxna, har börjat utvecklas i lika stor utsträckning som vid 

undersökning av barn. Genom att lägga till storlek och vikt- baserade protokoll samt vismut 

skärmar har var och en visat på en minskad stråldos.
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5 Utvecklingen av multislicetekniken

5.1 Historia

Spiral eller även kallad helical datortomografi introducerades i tidigt 1990-tal. För första 

gången kunde data samlas in utan att få en missregistrering från övrig anatomisk struktur. 

Detta lade grunden till utvecklingen av den tredimensionella bildrekonstrueringstekniken

(Flohr, Ohnesorge & Schaller, 2004, s. 3). Spiraltekniken medförde dock en ökad 

värmebelastning på röntgenröret. Multisliceteknikens utveckling gjorde att man kunde

utnyttja röntgenstrålen bättre. Genom att bredda röntgenstrålen i z-led och om man använde 

multipla rader av detektorer kunde data samlas in från mer än en slice åt gången. Detta 

upplägg reducerade det totala antalet rotationer och detta medförde en minskad belastning på 

röret (Goldman, 2007). Utvecklingen har sedan gått från 2 slice -93, 4 slice -98 till 64 slice 

2005. Under 2007-08 har även 256 slice och 320 slice scanners utvecklats. Genom att låta 

bordet röra på sig löpande under själva scantiden så kom man att lösa många problem. 

Scantiden reducerades från 10 minuter till under 1 minut som bland annat blev kliniskt 

betydelsefullt för vissa patientgrupper exempelvis barn, traumapatienter och patienter som 

hade svårt att hålla andan (Flohr, et al. 2004, s. 3). Man kunde även få en 3-dimensionell bild 

av exempelvis kärlen kort tid efter injektion av ett jodhaltigt kontrastmedel (Webb, 2003, 

s.43-44). Imponerande var även den ökade kapaciteten som innebar möjligheter att kunna 

scanna en större volym under en viss tid med tunna snitt och samtidigt behålla den ideala 

likvärdiga upplösningen i bilden (Flohr et al. 2004, s.3). Den mest påfallande skillnaden 

mellan singelslice tekniken och MSCT (MultiSlice Computed Tomography) var systemets 

design, detektorkonfigurationen och den ökade kapaciteten. Förut var detektorerna långa och 

smala och längden för varje enskilt detektorelement låg i z-led (Figur 9). Denna geometri tillät 

kollimeringen (inbländningen) av röntgenstrålen att skapa bilder av varierande tjocklek vid 

användning av samma uppställning av detektorer (Cody et al. 2002, s. 1).
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Figur 9. Vänster visar singelslice och höger visar MSCT teknik. Källa: Goldman, L.W. 
(2007).

MSCT tekniken har infört en detektoruppställning som är uppdelad i z-led, formad som en 

mosaik av samlade detektorelement, visade i figur 10. Denna fysiska separation av 

detektorelement tillåter en samtidig generering av multipla bilder i scan plan med en rotation 

av röntgenröret runt patienten, samt flexiblare rekonstruktionsmöjligheter (Cody et al. 2002, s. 

1). 

Figur 10. Visar olika exempel på detektorkonfigurationer, med multipla detektorer i bredd. 
Källa: http://www.imt.liu.se/edu/courses/TBMT02/OH/CT2007_6ps.pdf

De olika CT tillverkarna har utvecklat varierande detektorkonfigurationer. De olika valen av 

snittjocklek kan variera från en leverantör till en annan. Om man väljer ett system med 16 
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detektorelement i samma storlek i z-led, och 4 utkommande kanaler för signalerna och en 

maximal kollimatorbredd på 20 mm. Då kan 1, 2 eller 4 bilder produceras per rör rotation. 

Om kollimeringen är inställd på 20 mm erhålls antingen 2 bilder på 10 mm eller 4 bilder på 5 

mm. Hursomhelst så kan inte bilder mindre än 5 mm rekonstrueras med denna 

detektorkonfiguration. Om kollimeringen däremot är inställd på 10 mm kan operatören erhålla 

4 bilder på 2,5 mm vardera eller 2 bilder på 5 mm eller en bild på 10 mm samt möjlighet att 

rekonstruera bilder som är 2,5 mm tunna. 

Vissa leverantörer har valt att ha detektorerna i varierande storlekar som i sin tur kan 

kombineras att producera olika mönster av snittjocklekar. Deras huvudkoncept är hur man kan 

konstruera ett tunnare snitt, helt är beroende på den förvalda detektorkombinationen av 

snittjocklek och bordsförflyttning för respektive undersökning. Detektorelementen är ofta 

adderade ihop för att skapa snitten. Detta system tillåter mycket snabb scanning över ett 

relativt långt område. När så signalerna kommer ut från varje individuell detektor kombineras 

de under insamlingsprocessen och kan inte separeras efteråt för att göra tunnare snitt. Om 

tunnare snitt önskas måste det planeras och väljas innan respektive undersökning startar 

(Cody et al. 2002, s.4).

5.2 Stråldos i multislicetekniken

Med MSCT blir det en viss dosökning jämfört med singel- slice CT. Detta är oundvikligt på 

grund av bakomliggande fysiska principer (Flohr, et al. 2004, s.5). Det finns många olika 

anledningar till att patientdosen av joniserande strålning är högre. En anledning är att med en 

spridning av detektormönster med multipla element i z-led är det nödvändigt att den 

inkommande röntgenstrålningen blir jämt fördelad över alla detektorerna som är aktiva för 

given datainsamling (Cody et al. 2002, s.11). I singelslice tekniken fångar detektorn upp hela 

bredden på röntgenstrålen inkluderande penumbran (halvskuggan) (Goldman, 2007), medan i 

MSCT tekniken kommer penumbran av röntgenstrålen att hamna utanför de aktiva 

detektorelementen som visas i Figur 11 (Cody et al. 2002, s.11). Av signaltekniska skäl kräver 

multislicetekniken en något bredare kollimering än bredden på detektorn, detta kallas 

overbeaming. Stråldosen utanför detektorn (penumbran) bidrar inte till någon bildsignal utan 

enbart som stråldos till patienten (Almqvist, Berthelsen & Siemund, 2007).
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Figur 11 visar penumbran som det skuggade fältet vid sidan om röntgenstrålen. Källa: 
www.3CT.se

Alla röntgenbilder innehåller mer eller mindre slumpmässigt brus på grund av att man måste 

begränsa stråldosen till patienten. Ju färre röntgenfotoner som bidrar till bildgenereringen 

desto brusigare blir bilden. Den relativa mängden brus avtar med ökad bestrålning av patient 

och detektor, därför talar man om att signal- till- brus förhållandet, eller signal to noise ratio

(SNR) ökar med ökande bestrålning (Axelsson, 2008, s. 46).

Mindre detektorer kräver alltså en högre dos för att bibehålla en bestämd SNR. På grund av 

den smalare storleken på de individuella segmenten måste mA per rotation ökas för att behålla 

en bestämd SNR. På grund av gapet mellan detektorraderna blir den effektiva detektorytan 

mindre än för en singelslice detektor och detta kan kompenseras med ökad dos (mAs) (Cody 

et al., 2002, s.11),

En annan vanlig orsak till ökad stråldos till patienten är att avståndet från röret till patienten

ofta är kortare än för konventionell röntgen, vilket orsakar en ökning i bestrålningen enligt 

den så kallade inversa kvadratlagen (Cody et al. 2002, s.11), som säger att stråldosen avtar 

med kvadraten på avståndet (Isaksson, 2002, s.218).

Proportionen av ”överstrålnig” varierar alltså med antalet aktiva detektorer, illustrerat i Figur 

12. Om man använder bredare kollimering är proportionen av överstrålning relativt 

bildgivande strålning minst. Denna relation är som störst vid användandet av smala 

kollimeringar för MSCT (Cody et al. 2002, s.11).
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Figur 12. Visar dosfällor som ”överstrålning” med bred respektive smal inbländning. Vid 
den högra smala inbländningen och få detektorer ses en klar ökning av överstrålning. Källa: 

www.3CT.se 

Tidigare har bildsnittjockleken och valet av kollimering alltid varit relaterade till varandra. 

Därför har det blivit en vana att förena dosen med vald blidsnittjocklek. Efter tillkomsten av 

MSCT och multipla bildgenereringar per rörrotation har det blivit nödvändigt att tänka om 

och relatera dosen med valet av kollimering och pitch hellre än bildsnittjockleken. Vid en 

given pitch och en smal kollimatorinbländning produceras en högre stråldos till patienten än 

om en bredare kollimering väljs om kV och mAs är konstanta (Cody et al. 2002, s.12). 

5.3 Allmänna strategier för dosreducering

Den nya tekniken tillåter isotropisk volymdata, det vill säga att volymen är lika i alla tre 

planen, vilket presenterar hög kvalité på efterkonstruerade bilder. Möjligheten att erhålla snitt 

som är mindre är 1 mm tjocka gör att tekniken exploderat enormt och ersatt många andra 

tekniker. Patientens nytta av denna frekventa användning av CT är att radiologen får en snabb 

och mer exakt anatomisk information som gör det lättare att ställa en diagnos för vidare 

behandling och planering. Trots denna enorma utveckling måste en stor tyngdpunkt läggas på 

den lilla, men dock ej försumbara hälsorisk som förenas med joniserande strålning vid 

röntgenundersökning (McCollough, et al. 2009).

Med MSCT tekniken finns det ett antal parametrar som är viktiga att förstå när det gäller 

stråldos. Doseffektiviteten är den del av röntgenstrålarna som når detektorerna och som 

absorberas och bidrar till bildformateringen. Med sämre doseffektivitet, menas att större del 

av primärstrålningen träffar utanför bildgivande detektorområde, det vill säga penumbran, 
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alltså påverkas stråldosen av kollimeringen. Hos en singelslice detektor bestämmer 

snittjockleken kollimeringen som tidigare nämnt medan hos MSCT bestäms kollimeringen av 

antalet valda detektorer som exponeras vid bestrålningen (Buckingham & Strother, 2009).

Vid val av protokoll kan man tänka på att dosen är högst med minst strålbredd och 

doseffektiviteten förbättras med ökad strålningsbredd. Som exempel kan nämnas att 

doseffektiviteten för en tillverkare ligger på ungefär 96 % vid val av alla 64 detektorerna 

jämfört med 67 % vid kollimering till exempel 8 centrala detektorer i en 64-slice scanner. 

Alltså är 64-slice mycket effektivare än vid val av 4 eller 8 slice scanner för att erhålla tunna 

sektioner för isotropisk (identisk) bildgenerering. Vid samma exponeringsparametrar varierar 

dosen omvänt med pitchen, förutsatt att inte systemet kompenserar automatiskt för 

pitchförändringen. Om pitchen är dubblerad blir dosen halverad förut. Minskning av 

rörströmmen (mAs) är oftast det mest effektiva steg att minska dosen. Halvering av 

rörströmmen ger en halvering av dosen men ger därtill ett ökat brus i bilden (Buckingham & 

Strother, 2009). 

McCollough et al.(2009) skriver att även om CT operatören inte teoretiskt är tvingad till att 

minska rörströmmen- tid (mAs) för tunnare vuxna patienter, har det visat sig vara ett 

väsentligt ansvar att CT operatören tar patientens storlek i beaktning vid val av parametrar 

som påverkar stråldosen som kV, mA, rotationstid och snittjocklek. Detta kan annars leda till 

att dessa patienter får ett betydande överskott i stråldos. 

Barn är betydligt känsligare får strålexponering bland annat på grund av att de stokastiska 

effekterna uppkommer flera år efter exponering men framförallt för att strålning främst 

påverkar celler som delar sig snabbt. Cellerna hos barn delar sig snabbare vid barns tillväxt 

och därför är cellerna mer strålkänsliga (Buckingham & Strother, 2009). 

5.4 Rörströmsmodulering

För att kunna uppnå en stråldos som är enligt tidigare nämda begreppet ALARA - As Low As 

Reasonably Achievable, har olika rörströmsmoduleringar utvecklats. Dessa har blivit 

introducerade i de flesta MSCT utrustningar och tekniken visar möjligheten att sänka 

stråldosen betydligt (Deetjen et al. 2007). Störst potential för dosreducering, skriver Flohr et 

al. (2004, s. 5), är vid anpassning av dosen till patientens storlek.
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AEC, automatic exposure controll, är kanske den mest betydande, nyligt tillängliga 

stråldosreducerande tekniken. AEC finns som två olika rörströmsmoduleringar; Longitudinal 

och Vinkelformad och gynnar både bilden och patienten. Liksom fotonattenueringen varierar 

mellan vävnad i kroppen gör även pixelbruset om fasta scanningsparametrar valts. Genom att 

variera rörströmmen i olika projektioner och kroppsregioner kan en mera jämn brusnivå 

erhållas. (Gunn & Kohr, 2009). I verkligheten skiljer sig dock den mänskliga kroppen från 

person till person. Påverkan av olika MSCT vinklar, röntgenstrålens banlängd samt 

variationen av fotonernas attenuering har betydelse för utformning av stråldosen. AEC-

systemet minimerar dessa problem genom att automatiskt reglera rörströmmen i x- och y- plan 

och i z-led (Deetjen et al. 2007).

5.4.1 Longitudinal z-led rörströms modulering

Denna rörströmsmodulering visar hur MSCT scanner varierar rörströmmen längs z-led av 

patienten (Figur 13). Systemet för detta skiljer sig åt hos de olika leverantörerna. Vissa 

justerar rörströmmen utifrån den sista översiktsbilden medan andra använder båda två.

Utifrån översiktsbilden/bilderna bestämms fotonattenueringen längs z-led. Med hjälp av 

attenueringsvärdena väljs lämpliga algoritmer det vill säga matematiska verktyg, som justerar 

rörströmmen under spiralinsamlingen så ett konstant pixelbrus erhålls genom kroppen (Gunn 

& Kohr, 2009). Denna teknik finns på MSCT scanners från 4- slice och uppåt.
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Figur 13. Kurvan visar rörströmmens variation längs undersökning av kroppen. 
Rörströmmen ökar vid de delar av kroppen som innehåller mer attenuerande vävnad som 

kompakt ben och sjunker där det är mindre attenuerande vävnad. Källa: Gunn & Kohr, 2009.

5.4.2 Vinkelformad rörströmsmodulering

Denna teknik används lite olika beroende på tillverkare men den generella principen går ut på 

att reglera rörströmmen under rotation av röret runt patienten för att få en jämn bildkvalité. 

Delar av kroppen är ofta ytterst osymmetriska exempelvis över skuldrorna attenuerar 

fotonerna stort i lateral projektion men mycket mindre i anteroposterior (AP) position. 

Rörströmmen kan reduceras markant i den anteroposteriora projektionen utan att få någon 

betydande brusökning i bilden likaväl som att rörströmmen ökas i den laterala projektionen 

och medför en reducering av brus i bilden, principen visas i Figur 14 (Gunn & Kohr, 2009).
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Figur 14. Visar rörströmmens variation i vinkelformad rörströmsmodulering. Den är högre i
den laterala projektionen och lägre i den anteroposteriora projektionen. Finns idag i 64-slice 

scanners. Källa: Gunn & Kohr, 2009.

5.5 Patientpositionering

Eftersom patienten är tunnare längs sidorna än i mitten så finns det speciellt formade så 

kallade Bowtie-filter för att jämna ut strålknippet när det kommer ut från röret (Figur 15). För 

att bildkvalitén ska bli bra är det för vissa CT-tillverkare mycket viktigt att centrera patienten 

rätt. Ju mindre del av kroppen som ska undersökas desto viktigare är det att den delen blir i 

rätt höjd och rak. För hög eller låg centrering, eller för mycket åt höger eller vänster ger i 

vissa fall en brusig bild på grund av Bowtie-filtret. Centralstrålen ska komma där objektet är 

som störst både i höjd och sidled. Bowtie-filtret minskar stråkartefakter och har olika utseende 

beroende på storleken på det område som ska undersökas (Figur 16), (Leidner, M. 2009, s.38-

39).
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Figur 15. Visar utformningen på Bowtie-filtret och hur strålknippet påverkas av detta. Källa:
http://www.imt.liu.se/edu/courses/TBMT02/OH/CT2007_6ps.pdf

Figur 16. Vänster bild visar ett litet Bowtie-filter för liten del av kroppen som ska 
undersökas, och den högra bilden visar ett stort Bowtie-filter för en stor del av kroppen som 

ska undersökas. Källa: http://www.imt.liu.se/edu/courses/TBMT02/OH/CT2007_6ps.pdf

Om man placerar patienten fel, blir det för vissa CT-tillverkare fel i förhållandet med Bowtie-

filtret och det ger en snedfördelning av stråldosen (Figur 17). Detta leder till en högre 

patienstråldos, brusigare bild och risk för artefakter- bildstörningar (Leidner, M., 2009, s.39).
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Figur 17. Visar effekten av en felplacerad patient. Övre delen av patienten får en för hög 
stråldos, medan den nedre delen får en för låg dos. Källa:

http://www.imt.liu.se/edu/courses/TBMT02/OH/CT2007_6ps.pdf

Gudjonsdottir, Svensson, Campling, Brennan, & Jonsdottir, (2009) skriver att dåligt placerade 

patienter är ett potentiellt och bevisligen problem inom datortomografin. Dåligt placerade 

patienter kan förlora fördelen med AEC beroende på omfattningen av felplaceringen och 

vilken scanner som användes, men om AEC används korrekt så är det möjligt att erhålla 10-

40% dosreducering. Förbättring av positioneringen av patienten bör ha högsta prioritet och i 

de fall där patienten inte kan blir korrekt centrerad kan en bestämd mA ge bättre resultat. 

Klara direktiv om när AEC ska användas eller inte måste vara tillgängliga för alla scanner 

användare. Det är viktigt att dessa får utbildning av professionella inom AEC tekniken för att 

kunna garantera en optimal användning och funktion.

Det finns även tillfällen då AEC kan göra en felaktig bedömning av hur moduleringen bör gå 

till med avsevärt höga doser som följd. Det är av yttersta vikt att användarna är förtrogen med 

hur systemet arbetar och vet vilka parametrar som påvekar dosen och automatiken. En 

referenslista vid modaliteten, med rekommenderade maxdoser för givna undersökningar är ett 

bra sätt att minimera risken för felaktigt höga exponeringar (L. Kull, personlig 

kommunikation, 1 februari 2010).
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5.6 Bildmässig jämförelse av singelslice, 4, 16 och 64 slice MSCT teknik 

vid undersökning av hjärna

Vid införandet av multislicetekniken där man erhåller ett större antal samtidiga snitt har 

förutsättningar för många undersökningar förändrats däribland för CT hjärna. Beroende på 

tillverkare har det blivit omöjligt att vinkla gantryt vid CT undersökning av hjärna för vissa 

MSCT maskiner. Detta problem har man delvis kunnat avhjälpa genom en noggrann och 

korrekt patientplacering med huvudstöd till hjälp.

I många kliniska miljöer har det blivit standard att förvärva bilder med spiral CT av hela 

hjärnan med efterföljande multiplanara rekonstruktioner i axial (horisontalplan), coronar

(frontalplan) och sagittal orientering se Figur 18. En annan möjlighet är att erhålla tunna 

snittbilder i följd med överlappning (Ertl-Wagner et al. 2008).

Figur 18. Visar de olika anatomiska riktningarna. Källa:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/BodyPlanes_DK.jpg

Posterior cranial fossa, även kallad skallbasen innehåller stora skillnader mellan mjukdelar 

och ben. Detta område har alltid ansetts vara ett problemområde vid CT hjärna 

undersökningar. Artefakter, bildstörningar, i detta område begränsar ofta bilden av 

skallbasens strukturer som hjärnstammen och lillhjärnan, se Figur 19. I studier av CT-

undersökningar av bakre delen av hjärnans strukturer var det en frekvent del som var 

svårdiagnostiska på grund av uttalade artefakter. Små infarkter eller metastaser i skallbasens 
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strukturer tenderar därför att bli diagnostiskt område i MR undersökning (Ertl-Wagner et al. 

2008)

Figur 19. Visar skallbasen i ett axiellt snitt vid en datortomografiundersökning av hjärnan. 
Källa: commons.wikimedia.org/wiki/File:Computed_tomo...

I början av 2001 utvecklades CT tekniken så att undersökning av CT hjärna kunde genereras 

1,8 gånger snabbare med 4– slice teknik jämfört med singel-slice. Ertl-Wagner et al. 2008, 

skriver att med den leverantör och teknik som användes i studien fann man att artefakter i 

skallbasen ansågs mindre uttalade med 4-slice jämfört med singel-slice tekniken i 94 % av 

fallen.

I en studie undersöktes 25 patienter med 64-slice teknik, bilderna jämfördes sedan med 

undersökningar med singel slice, 4 samt 16-slice teknik. Bilderna granskades av tre 

specialister inom radiologi och var så kallade ”blinded”, vilket betyder att de inte fick ta del 

av någon patientinformation eller valda parametrar för respektive system. De fick sedan dela 

in resultatet i 5 gradiga skalor efter följande (Ertl-Wagner et al. 2008). Resultatet visas i tabell 

2.

1) Bildkvalité, från optimal bildkvalité till så dålig kvalité att den hindrade bildtolkning.

2) Förekomsten av artefakter i skallbasen samt förekomsten av supratentoriala artefakter
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3) Strukturerna i hjärnan i sin helhet med medulla oblongata (förlängda märgen), pons

(hjärnbryggan), cerebellum (lillhjärnan), midbrain (mitthjärnan) och temporalloberna, 

se Figur 20.

Figur 20. Visar delar i hjärnan som ligger supratentorialt respektive infratentorialt. Källa:
http://www.montekids.org/neurologicaldisorders/images/CHAM_Brain.jpg
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Tabell 2. Visar resultatet vid jämförelse med olika snittjocklekar och förekomst av artefakter 
samt framställning av strukturer vid undersökning av hjärnan.

Jämförelse
mellan:

Resultat:

Singel-slice med

4-slice

4-slice med

16-slice

16-slice med

64-slice

Bildkvalitén i helhet
Betydligt 

förbättrad med 4-
slice

Ingen betydande 
skillnad mellan 

dessa två

Betydligt 
förbättrad med 64-

slice

Förekomsten av artefakter 
i skallbasen

Ingen betydande 
skillnad mellan 

dessa två

Betydligt 
reducerade med 

16-slice

Betydligt 
reducerade med 

64-slice

Supratentoriala artefakter Betydligt 
reducerade med 

4-slice

Ingen betydande 
skillnad mellan 

dessa två

Betydligt 
reducerade med 

64-slice

Övriga strukturere i 
hjärnan såsom medulla 

oblongata, pons, 
cerebellum

Ingen betydande 
skillnad mellan 

dessa två

Betydligt bättre 
framställda med 

16-slice

Betydligt bättre 
framställda med 

64-slice

Avbildning av 
temporalloberna

Ingen betydande 
skillnad mellan 

dessa två

Ingen betydande 
skillnad mellan 

dessa två

Betydligt bättre 
framställda med 

64-slice

Avbildningen av 
parenkymet i 

mitthjärnans strukturer
Man observerade ingen betydande skillnad i avbildningen av 
parenkymet i mitthjärnans strukturer i någon av teknikerna

Även om MR undersökningar spelar en viktig roll i utredning av patologi i skallbas området 

är författarna övertygade om att MSCT är och förhoppningsvis också skall förbli stöttepelaren 

i det akuta omhändertagandet av neurologiska tillstånd, exempel strokepatienter samt de 

patienter som har en MR begränsning (ofta just kritiskt sjuka strokepatienter). Trots att MR 

undersökningar ofta är av obestridd värde och i många exempel överlägsen CT, tror Ertl-
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Wagner et al. 2008, att en icke kontrastmedelsförstärkt CT undersökning av hjärnan skall 

förbli stommen i det akuta arbetet av neurologiska tillstånd. Kontrastmedelsförstärkta CT 

metoder kan i sin tur öka på det diagnostiska värdet av en icke kontrastmedelsförstärkt CT 

undersökning av hjärnan (Ertl-Wagner et al. 2008).

6 MSCT- utvecklingens betydelse

6.1 MSCT -utvecklingen och Röntgensjuksköterskan

Det sker en ständig utveckling av röntgensjuksköterskans yrkesroll. Teknikens framfart gör 

att undersökningar och undersökningsmetoder blir alltmer avancerade och detta medför ökade 

krav på att röntgensjuksköterskan håller sig uppdaterad i takt med utvecklingen 

(www.vårdförbundet.se). Utvecklingen från singelslice till multislice tekniken är ett stort steg 

för röntgensjuksköterskan. Det krävs en djupare teoretisk kunskap för att kunna tillämpa 

tekniken maximalt, samt en vidare kunskap i fysiologi för att kunna anpassa lämpligt 

protokoll till respektive undersökning och vikten av timing vid exempelvis 

kontrastmedelsadministrering (M. Vindelstam, personlig kommunikation, 4 januari 2010).

För att en patient ska känna sig trygg i den många gånger skrämmande högteknologiska 

miljön, krävs det att röntgensjuksköterskan har en god förmåga att kommunicera med 

patienterna. Ofta är det ett kort möte och därför är det extra viktigt att kommunikationen är 

tydlig (www.vårdförbundet.se). Det är viktigt att som röntgensjuksköterska ha kunskap och 

erfarenhet om det som är gemensamt för patienter och sjukdomstillstånd, men minst lika 

viktigt är det och ha kunskap och erfarenhet om den enskilda patientens särdrag som ska 

observeras och förstås (Jahren Kristofferson 2007, s. 233).

Röntgensjuksköterskan ansvarar även för att ge patienten information, handledning och 

utbildning i form av förberedelser, själva underökningen och eventuell eftervård

(www.vårdförbundet.se). Att kunna ge adekvat information till varje enskild patient och se till 

att de förstår den betyder mycket för både patienten och undersökningen. Det är viktigt för 

patienten att vara avslappnad och känna sig trygg och få information om vad som ska hända

och om man tar sig den tiden har man igen det på resultatet av undersökningen (B. Hökfors, 

personlig kommunikation 1 december 2009)
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Röntgensjuksköterskan är den som ansvarar för omvårdnaden av patienten under tiden denne 

är på röntgenavdelningen (www.vårdförbundet.se). Det viktigaste som hör till god omvårdnad 

på en röntgenavdelning är att alltid lyfta upp säkerheten, att aldrig ta några risker. Detta 

strålskyddstänkande är en av röntgensjuksköterskans speciella och unika kompetenser 

(Andersson, Fridlund, Elgàn & Axelsson, 2008). 

6.2 MSCT- utvecklingen och Radiologen

Radiologerna får många fler bilder i och med en 64-slice undersökning. Tiden för 

diagnostisering kan bli något längre men samtidigt är det erhållna materialet mycket bättre (J. 

Kruse, personlig kommunikation 10 december 2009).

Hur kan då radiologer och kliniska kollegor balansera fördelarna med snabb, noggrann och 

lättillänglig CT undersökning med att ta hänsyn till överutnyttjade och cancerframkallande?

Exempelvis

Genom att reducera antalet CT- scans och utforma dem enligt vetenskapliga metoder 

så att det blir enhetliga.

Använda alternativa modaliteter som ger en dokumenterad jämförbar diagnostisk 

exakthet och som inte innehåller joniserande strålnig.

Kontrollera stråldosen för varje patient för att uppmärksamma patienter som kan ha 

multipla CT undersökningar.

Försöka att orda kampanjer med utbildning för radiologer, kliniska kollegor samt till 

allmänheten (Coursey & Frush, 2008).
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7 Diskussion/slutsats

Många röntgenavdelningar står inför uppgraderingar eller byten av sina gamla 

datortomografer, och intresset för detta arbetets syfte grundar sig just i en stundande 

uppgradering från 8- till 64-slice på röntgenavdelningen där jag jobbar.

En uppgradering innebär att leverantören från den nuvarande modaliteten byter ut vissa delar 

medan vissa kan behållas. Fördelen är att man behåller samma användarinterface på 

modaliteten samt att landstinget slipper dyra och tidskrävande upphandlingar. En ny 

datortomograf kostar cirka 6,5 miljoner kronor och vid en uppgradering kan kostnaden alltså 

bli något mindre.

Planeringen inför litteratursökningen fokuserades på vad denna uppgradering skulle innebära 

för tekniken, patienten och för oss som skulle jobba med den. Det finns väldigt mycket 

litteratur och vid artikelsökning märker man hur otroligt fort tekniken går fram, artiklar äldre 

än 2007 känns irrelevanta. Något som genomsyrar de flesta artiklarna om stråldos till 

patienten är vikten av noggrann patientpositionering och hänsyn till patientens storlek. 

Försiktighet till undersökningar av barn nämns också flitigt.

Vid samtal med röntgensjuksköterskor som jobbar med 64-slice tekniken så påpekar de ökade 

krav på röntgensjuksköterskan och även litteraturen vikten av att hålla sig ajour med 

utvecklingen. Det krävs både en djupare teoretisk och fysiologisk kunskap för att kunna 

tillämpa tekniken maximalt.
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