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Risker för patienter vid exponering av joniserande strålning vid 

datortomografiundersökningar 

- En litteraturstudie 

 

Carola Edeblom 

Jenny Mämmi 

 

Abstrakt 

Antalet datortomografiundersökningar har ökat kraftigt i Sverige och världen, vilket ökar 

stråldosen till patienterna. Ökat antal undersökningar ger större potentiella risker för 

populationen. Fortsätter datortomografiundersökningarna öka kan det i framtiden leda till ett 

folkhälsoproblem, på grund av risken för strålningsinducerad cancer. Syftet med denna studie 

var att granska om det ökade antalet datortomografiundersökningar kan motiveras med tanke 

på riskerna för strålningsinducerad cancer och avvägning nytta mot risk. Ungefär 20 % av de 

undersökningar som genomförs i Sverige i dag är oberättigade. Grundläggande principer inom 

radiologi är att kunna planera, genomföra och utvärdera undersökningar med hänsyn till 

stråldoser, strålsäkerhet och kvaliteten på bilderna. Detta examensarbete utfördes som en 

systematik litteraturöversikt på kandidatnivå. 14 vetenskapliga artiklar har kvalitetsgranskats, 

analyserats och sammanställts till ett resultat. Även om datortomografi är ett mycket 

användbart redskap i diagnostiskt syfte, visar den här studien att det finns en potentiell risk att 

drabbas av strålningsinducerad cancer efter att ha exponerats för joniserande strålning i 

samband med datortomografiundersökning. Berättigande  är en återkommande och viktig del 

vid beslutsfattande  om undersökning ska genomföras eller om andra diagnostiska alternativ 

bör övervägas. På varje verksamhet som sysslar med joniserande strålning ska det finnas en 

person som har den radiologiska ledningsfunktionen och den personen ska ha ett övergripande 

ansvar för att se till att bedömning av berättigandet utförs. 

 

 

 

 

Nyckelord: diagnostisk bildtagning, datortomografi, stråldoser, risker, strålningsinducerad, 

cancer.  
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Patient risks from ionizing radiation exposure in computed tomography 

examinations 

- A literature review 

 

Carola Edeblom 

Jenny Mämmi 

 

Abstract 

The number of computed tomography examinations have increased in Sweden and the rest of 

the world, which has increased the radiation dose to the patients. Increased number of 

examinations gives greater potential risks to the population. If the examinations with 

computed tomography continues to increase it may result in a future public health problem, 

because the risk of radiation induced cancer. The aim of this study was to view if the 

increased number of examinations with computed tomography can be justified considering 

the risk of radiation-induced cancer and the balance between risk and benefit.  Approximately 

20% of the examinations performed in Sweden today are not justified. Fundamental principals 

in radiology is to be able to plan, implement and evaluate the examinations regarding to 

radiation dose, radiation safety and image quality. In this systematic literaturereview, 14 

scientific articles have been quality examined, analyzed and compiled to a result. Even though 

computed tomography is a useful tool in a diagnostic purpose, this study shows that there is a 

potential risk for radiation-induced cancer after exposure to ionizing radiation in computed 

tomography examinations. Justification is an recurrent and important  part when taking 

decision if a examination should be performed or if another diagnostic option could be 

considered.  At every institution that works with ionizing radiation there has to be a person 

that holds the radiological management role. That person shall have the overall responsibility 

to make sure that an assessment of the justification is made. 

 

 

 

 

 

Key words: diagnostic imaging, tomography, x-ray computed, radiation dosage, risk 

assessment, cancer, radiation-induced. 
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Datortomografiundersökningar har ökat kraftigt de senaste åren och i Sverige genomförs 

ungefär 5,4 miljoner röntgenundersökningar per år varav datortomografiundersökningar står 

för cirka 15 % av dem och upp till 70 % av den totala stråldosen till patienterna enligt en 

rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM, 2012).  Joniserande strålning innebär att 

strålningen har tillräckligt med energi för att slita loss elektroner från atomer och förvandlar 

atomen till en positivt laddad jon. Atomen joniseras och det uppstår joniserande strålning. 

Röntgenundersökningar innebär lågdos joniserande strålning på grund av att röntgenstrålarna 

är glest joniserande eftersom de producerar snabba elektroner och endast orsakar ett fåtal 

jonisationer när de korsar en cell. Lågdos joniserande stålning avser dosnivåer mellan 0-100 

mSv (BEIR VII – Phase 2, 2006). 

Efter en undersökning som Strålsäkerhetsmyndigheten gjort i nio landsting i Sverige att det 

finns stora brister vad gäller strålsäkerhetsarbetet. Det för med sig en större risk för felaktigt 

utförda undersökningar och behandlingar, vilket i sin tur leder till att risken för allvarliga 

biverkningar, såsom sena strålskador, ökar. Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort bedömningen 

att cirka 20 % av alla datortomografiundersökningar i Sverige är oberättigade. De leder inte 

till någon nytta i den fortsatta vården av patienten utan endast en risk. I 

kompetensbeskrivningen för röntgensjuksköterskor står det att grundläggande principer inom 

radiologi är att kunna planera, genomföra och utvärdera undersökningar med hänsyn till 

stråldoser, strålsäkerhet och kvaliteten på bilderna (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). Alla undersökningar som genomförs ska vara berättigade och 

optimerade (SSMFS 2008:35), vilket innebär att röntgensjuksköterskan ska ha kunskaper om 

tekniken och strålningsfysiken för att kunna optimera undersökningarna med tanke på stråldos 

och kvalitet. Med berättigad undersökning avses när nyttan är större än risken. Risken för 

framtida strålskador övervägs med nyttan för patienten med tanke på diagnos och eventuell 

behandling. På verksamheter som genomför medicinska bestrålningar ska det finnas en person 

som besitter den radiologiska ledningsfunktionen, denna funktion innehas av legitimerad 

läkare med specialistkompetens inom radiologi eller onkologi. Denna person ska se till att en 

bedömning av berättigandet genomförs (SSMFS 2008:35). Optimering innebär att 

undersökningarna utförs med den absolut lägsta möjliga stråldos som krävs för att kunna 

ställa en diagnos. Det engelska uttrycket ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 

används inom röntgen när det talas om optimering (SSM, 2012). 

Wall, Kendall, Edwards, Bouffler, Muirhead & Meara (2006) tar i sin artikel upp att det finns 

olika nationella och internationella organisationer som granskar risker med joniserande 
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strålning. Några exempel är International Commission in Radiological Protection (ICRP) och 

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). De 

här organisationerna tar kontinuerligt del av olika studier och publikationer om effekterna på 

människans hälsa vid exponering av joniserande strålning för att kunna framställa en 

balanserad bild av riskerna det medför.  

Linear no threshold (LNT), är en modell för att beräkna risker, som är allmänt accepterad men 

mycket omdebatterad.  Den går ut på att risken för strålningsinducerad cancer eller annan 

ärftlig sjukdom anses öka med större stråldos utan ett exakt tröskelvärde. All exponering 

utöver den naturliga bakgrundsstrålningen på 1-2 mSv per år kommer, enligt LNT-modellen, 

att leda till en linjär ökning av risken att få strålskador (Wall et al., 2006). I och med det blir 

avvägningen mellan nytta och risk för patienten väldigt tydlig och det är något alla som 

jobbar med radiologi bör vara medvetna om. Personal som jobbar med medicinsk bestrålning 

ska ha de praktiska och teoretiska kunskaper som krävs för att arbetet ska kunna genomföras 

på ett tillfredsställande sätt ur strålskyddssynpunkt. Vilka rutiner som gäller för en sådan 

utbildning ska finnas skriftligt dokumenterad i kvalitetshandboken. I dokumentet ska det 

klargöras vilka utbildningsmoment olika personalkategorier bör ha genomgått för att få utföra 

ett visst arbete och det är ett ansvar som ligger hos dem som bedriver verksamheten att se till 

att de upprätthålls. Röntgenundersökningar som kan komma upp i höga dosnivåer som till 

exempel datortomografi eller interventionell radiologi kräver speciellt höga krav på utbildning 

(SSMFS 2008:31).   

Stråldoser inom röntgendiagnostik påverkas av olika omständigheter som till exempel 

patientens längd och vikt, ju större patient desto större blir stråldosen, vilken del av kroppen 

som undersöks, exponeringstid och hur många exponeringar som görs samt rörström och 

rörspänning. Andra faktorer som påverkar stråldosen är röntgensjuksköterskans och 

radiologens kompetens i undersökningstekniken, modaliteten och patientstrålskyddet 

(Berglund & Jönsson, 2007, s.82). Den sammanlagda organdosen och den effektiva dosen kan 

komma upp i tiotals millisievert vid en datortomografiundersökning och kan stiga upp till 100 

mSv när dessa undersökningar upprepas vid perioder av sjukdom eller trauma i patientens liv 

(SSM, 2012). 

Den kunskap som finns idag om riskerna med joniserande strålning grundas på de studier som 

utförts på individer som överlevde atombomberna i Japan år 1945. I över sextio år har 

forskare granskat cirka 75000 människor med aspekt på cancerrisken. Det finns också andra 
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studier som är gjorda på personal och patienter inom sjukvård som exponerats för höga 

stråldoser i början av 1900-talet som stödjer resultaten från atombombsstudierna (Berglund & 

Jönsson, 2007, s. 137). Vid kärnkraftsolyckan i Tjernobyl år 1986 fick cirka 130 personer som 

deltog i räddningsarbetet stråldoser till hela kroppen som var mer än 1 Gy. Av dessa avled 28 

personer till följd av bestrålningen. Det kommer att krävas en långvarig uppföljning av 

individerna som drabbades av olyckan för att kunna får en mer exakt bild av de medicinska 

konsekvenserna av olyckan (SSI-rapport 2001:07). 

Riskerna för en sen skada som till exempel cancer, ärftliga skador som skett i könsceller och 

fosterskador beror på vilka organ eller vilken vävnad som bestrålats. Det finns olika mått att 

ange stråldos med, absorberad dos, ekvivalent dos och effektiv dos. Absorberad dos beskriver 

den totala energin som upptagits i den volymen som bestrålats och anges i enheten gray (Gy). 

Den ekvivalenta dosen utgår från absorberad dos. Den absorberade dosen viktas med 

strålningsviktfaktorer som återger stråltypens biologiska effekt och då erhålls den ekvivalenta 

dosen som anges i sievert (Sv).Stråldosens fördelning i kroppen kan vara mycket ojämn. För 

att kunna göra en beräkning på dessa organ- och vävnadsstråldoser finns det viktningsfaktorer 

för alla organ i kroppen och med hjälp av dessa räknas den effektiva dosen ut, det vill säga 

vilken helkroppsdos motsvarar den givna dosen till del av kroppen, som också anges i sievert 

(Berglund & Jönsson, 2007, s.134-137).  

 

Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att granska om det ökade antalet 

datortomografiundersökningar kan motiveras med tanke på riskerna för strålningsinducerad 

cancer och avvägning nytta mot risk.  

Frågeställning 

Finns det någon koppling mellan strålningsinducerad cancer och lågdos joniserande strålning 

vid datortomografiundersökningar? 
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METOD 

 

Vår studie genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. En systematisk 

litteraturöversikt är ett noggrant urval av vetenskaplig och befintlig forskning inom det 

område som svarar till arbetets syfte och frågeställningar. En litteratur översikt är en del i ett 

förbättringsarbete som syftar till att lyfta fram befintliga kunskaper inom området. Efter att 

urvalet av litteratur gjorts ska det systematiskt kvalitetsgranskas, värderas och tolkas för att 

slutligen sammanställas till ett resultat. Detta arbete har utförts som ett examensarbete på 

kandidatnivå (Friberg, 2012, s. 133-135). 

 

Vi har använt oss av sex av Goodmans sju steg. Goodmans sju steg är utvecklat för att på ett 

systematiskt sätt leta fram vetenskaplig litteratur som är relevant för syfte och frågeställning 

vid en litteraturöversikt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 51). 

1. Problemet preciseras för utvärdering.  

2. Studiernas inklusions - och exklusionskriterier preciseras. 

3. En plan för litteratursökningen tas fram.  

4. Genomförandet av litteratursökning som möter inklusionskriterierna samlas in. 

5. Bevisen tolkas från de individuella studierna. 

6. Bevisen sammanställs.  

7. Baserade på bevisens kvalitet formuleras rekommendationer 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för studien var det ökade antalet datortomografiundersökningar och 

risker för strålningsinducerad cancer. Vetenskapliga artiklar på engelska mellan januari år 

2002 - december 2012 inkluderades samt att studierna gjorts på människor. Vi exkluderade 

studier som gjorts på screening undersökningar i datortomograf, vilket förekommer i vissa 

länder.  
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Litteratursökning 

Vi gjorde sökningarna i databaserna Cinahl och PubMed (Medline). I PubMed använde vi oss 

av Mesh-termer och i Cinahl av Thesaurus. Vi gjorde även fritext sökningar för att få en stor 

bredd på sökningarna. På grund av för få och ibland inga relevanta träffar i Cinahl valde vi att 

bara använda oss av PubMed. Under arbetets gång analyserade och omarbetade vi 

sökningarna vid flera tillfällen för att få fram ett så tillfredsställande sökresultat som möjligt. 

Resultatet av våra sökningar redovisas i tabell 1. Syftet med sökningen var att hitta 

vetenskaplig litteratur om risker för patienter vid ökad användning av datortomografi vid 

diagnostisk radiologi. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning i PubMed (Medline) 2012-12-13. Kriterier för 

sökningen: english, humans, januari 2002 - december 2012. 

Söknr *) Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

1 PB Radiology 286547  

2 PB Radiography 243275  

3 PB Diagnostic imaging 499019  

4 PB  Ionizing radiation 19530  

5 PB (1) OR (2) OR (3) AND (4) 3382  

6 PB  Risk assessment 164327  

7 PB Radiation dosage 30486  

8 PB Tomography, x-ray computed 120427  

9 PB Dose-response, relationship 83953  

10 PB Epidemiology 666951  

11 PB  Cancer 837532  

12 FT Radiation induced 22428  

13 PB  Justification 2411  

14 PB  Radiation exposure 18155  

15 PB (5) AND (11) AND (12) AND (8) AND (6) 33 5 

16 PB (8) AND (5) AND (11) AND (6) 48 1 

17 PB (8) AND (6) AND (5) AND (7) 60 - 

18 PB (8) AND (9) AND (5) AND (11) AND (6) 10 - 

19 PB (8) AND (6) AND (11) AND (12) 136 8 

20 PB (19) AND (14) 57 5 

21 PB (8) AND (14) AND (5) AND (11) AND (12) 45 - 

22 PB (10) AND (21) 25 3 
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Urval och kvalitetsgranskning 

22 studier som passade frågeställning och inklusionskriterier valdes efter studiernas rubriker 

och abstrakter ut för vidare granskning. 14 artiklar uppfyllde kraven och granskades vidare 

med hjälp av kvalitetsprotokoll från Statens beredning för utvärdering av medicinska 

rapporter, (SBU, 2012) och Willman et al., (2011, s. 173-174). I kvalitetsgranskningen 

bedömdes artiklarna antingen ha hög, medel eller låg kvalitet. I tabell 2 redovisas en översikt 

över de artiklar som ingår i analysen.  

 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/år Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Berrington de 

González et al.  

(2009) 

USA 

 

 

Detaljerad uppskattning 

av framtida cancer risker 

från DT-undersökningar. 

Observationsstudie 

 Retrospektiv 

En stor andel av framtida 

cancerfall kan relateras till 

DT-undersökningar. 

Hög 

Brady et al. 

(2012) 

Australien 

 

 

Öka medvetenheten vid 

övervägandet risk/nytta 

med fokus på barn 

 

Litteraturöversikt 

Retrospektiv 

Även låga doser av 

joniserande strålning kan 

vara skadligt framförallt för 

barn 

Medel 

Brenner & 

Hall 

(2007)  

USA 

 

 

 

 

 

Undersöka om det ökade 

antalet DT-

undersökningar kan leda 

till ett framtida 

folkhälsoproblem 

Litteraturöversikt De epidemiologiska 

undersökningar som finns 

tillgängliga visar att det 

finns en ökad risk för 

strålningsinducerad cancer. 

Hög 

Brenner et al. 

(2011) 

USA 

 

 

 

 

Undersöka om vanliga 

DT-undersökningar ökar 

risken för cancer. 

Observationsstudie 

Jämföra strålnings-

inducerad risk för 

lungcancer vid vanligt 

förekommande DT-

undersökningar.  

 

Minskad förväntad livstid 

medför också minskad risk 

för strålningsinducerad 

cancer.  

Medel 

Frush & 

Applegate  

(2004)  

USA 

 

 

Sammanställer mönster 

av datortomografi 

användning, dos och 

strålningsrisker.  

Litteratur översikt  Ansvaret  över vad som 

görs för och med 

patienterna ligger i sista 

hans hos radiologerna.  

Medel 
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Författare/år Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Furlow  

(2010) 

 

 

 

Granska senaste 

händelserna och 

trenderna inom 

datortomografi 

undersökningar, stråldos 

och biologiska effekter 

Litteraturöversikt Förbättringar inom 

strålsäkerhetsarbetet har 

reducerat riskerna med 

diagnostisk bestrålning och 

strålningsinducerade 

sjukdomar. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

Griffey & 

Sodickson 

(2008) 

USA 

 

 

Definiera cancerrisken 

för patienter som 

genomgått upprepade 

DT-undersökningar 

Observationsstudie 

retrospektiv 

 

Studerat patienter ett 

antal år tillbaka i tiden.  

Patienterna uppskattas ha en 

förhöjd risk att utveckla 

cancer.  

Hög 

Hall et al.  

(2008) 

USA 

 

 

Granskning av den ökade 

användningen av 

datortomografi och 

balansen mellan nytta 

och risk övervägandet. 

 

Litteraturöversikt Ökning av den kollektiva 

dosen på grund av det 

ökade DT-undersökningar 

kan leda till ett framtida 

folkhälsoproblem. 

 

Hög 

Hansen & 

Jurik  

(2008) 

Danmark 

 

Analysera orsaken till att 

genomföra ett högt antal 

DT undersökningar 

under ett år och utvärdera 

stråldosen, riskerna och 

överlevnaden bland 

patienterna. 

 

Observationsstudie 

retrospektiv 

 

Data från 

undersökningar 

genomförda under ett år 

samlades och 

sammanställdes. 

Högsta antalet 

undersökningar gjordes på 

patienter med sarkom. Den 

totala dosen till patienterna 

var 21,42 Sv vilket enligt 

ICRP kan inducera cancer. 

Medel 

 

 

 

Mayo 

(2008) 

Kanada 

Ge en översikt över 

evidensen som finns på 

hur skadliga effekterna 

kan vara av joniserande 

strålning. 

Litteraturöversikt Det finns en stor variation i 

de tekniska faktorerna som 

påverkar stråldosen till 

patienterna och därmed de 

potentiella riskerna. 

Medel 

Pearce et al. 

(2012) 

England 

 

 

 

Bedöma den potentiella 

ökade risken för att få  

leukemi och hjärntumör 

efter DT-undersökningar 

på barn och ungdomar.  

Observationsstudie 

Retrospektiv 

kohortstudie  

Positiv koppling mellan  

stråldos från DT-

undersökningar med  

leukemi och hjärntumörer.  

Hög 

 

 

 

 

 

Shuryak et al.  

(2010) 

USA 

Analysera om ålder har 

betydelse vid risk för 

strålnings-inducerad  

cancer. 

Litteraturöversikt På yngre individer påverkas 

strålningsriskerna av en 

initieringsfas medan äldre 

individer påverkas av att 

redan premaligna celler 

gynnas av strålningen.  

Hög 
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Författare/år Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Smith-

Bindman 

(2009) 

 

 

 

 

Uppskatta riskerna att 

drabbas av cancer under 

ens livstid från uppmätta 

doser vid  DT-

undersökningar. 

Observationsstudie 

retrospektiv 

tvärsnittsstudie av de 11 

vanligaste  DT-

undersökningarna och 

eventuella risker   

 Att drabbas av strålnings 

inducerad cancer beror på 

ålder kön och typ av 

undersökning. 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

Sodickson et 

al.  

(2009) 

USA 

Uppskatta sammanlagd 

stråldos vid DT-

undersökningar och risk 

för cancer under en 

livstid 

Observationsstudie 

kohortstudie på 

patienter under ett års 

tid.  

15% av individerna i 

kohortstudien hade en 

sammanlagd dos på över 

100 mSv vilket indikerar en 

högre risk att få 

strålningsinducerad cancer.  

Hög 

 

 

 

 

RESULTAT 

Smith-Bindman, Lipson, Marcus, Kim, Mahesh, Gould, Berrington de González & Miglioretti 

(2009) tar i sitt resultat upp att risken för att drabbas av strålningsinducerad cancer påverkas 

av kön, ålder och vilken typ av undersökning med joniserande strålning som utförs. Kvinnor, 

framförallt yngre kvinnor, löper större risk än män att få cancer även om de skulle genomgå 

samma antal undersökningar. Stråldoser från de vanligaste förekommande DT-

undersökningarna är högre och mer varierande än det som generellt observerats, vilket enligt 

Smith-Bindman et al. (2009) tyder på att det krävs större standardisering på sjukhusen.  

Smith-Bindman et al. (2009) har genomfört en retrospektiv tvärsnittsstudie där de ville 

beskriva stråldosen vid de elva vanligaste typerna av datortomografiundersökningarna. De 

hade 1119 vuxna patienter på fyra sjukhus i Kalifornien mellan januari och maj, år 2008. 

Genom att använda sig av BEIR VII (2006) rapportens metod för att räkna ut LAR (Lifetime 

Attributable Risk) för cancer, uppskattade de riskerna utifrån de uppmätta doserna hos dessa 

patienter. För att bestämma vilka de vanligast förekommande undersökningarna inom 

datortomografi är tog de till hjälp UCSF Radiology Information System och sammanställde 

de mest genomförda undersökningarna under en månad (mars år 2008). I analysen beskriver 

Smith-Bindman et al. (2009) att även om den effektiva dosen bäst återger patientens totala 

exponering för joniserande strålning så är den organ-specifika dosen lämpligare vid 

uppskattning av risken att få cancer under en livstid efter datortomografi undersökning. Det 

förklarar Smith-Bindman et al. (2009) med att om en patient till exempel genomgår en 
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undersökning där endast brösten bestrålas så kommer den undersökningen endast avspegla 

hans eller hennes risk att få bröstcancer. Vanligtvis är rutinen när stråldoser jämförs ur 

risksynpunkt att stråldoserna i olika organ viktas i förhållande till deras strålkänslighet. 

Risken vid en given organdos är samma som om hela kroppen hade bestrålats med 

motsvarande effektiv dos.  

Smith-Bindman et al. (2009) räknade ut den effektiva dosen genom att använda sig av DLP 

(Dose Length Product), som är en uppskattning av den totala energin som patienten 

absorberar under en datortomografiundersökning, för att fastställa hur hög stråldos som kunde 

associeras med varje datortomografiundersökning. Den effektiva dosen står för mängden av 

strålning till de exponerade organen och varje organs känslighet för att utveckla cancer av 

joniserande strålning. Baserat på den högsta uppmätta effektiva dosen i deras studie skulle en 

tjugoårig kvinna som genomgick en thorax eller bukundersökning uppskattas ha en ökad risk 

att få strålningsinducerad cancer så högt som 1 på 80. I Smith-Bindman et al. (2009) studien 

visade sig den effektiva dosen vara högre och mer varierande i bukundersökningarna (6-90 

mSv). 

 

Hall & Brenner (2008) nämner att det än så länge inte genomförts några storskaliga 

epidemiologiska studier på risken att utveckla cancer som kan associeras med 

datortomografiundersökningar. Det är enligt Hall & Brenner (2008) ändå möjligt att uppskatta 

riskerna genom att mäta eller beräkna organdoserna och sedan tillämpa organ-specifik data 

från studierna på överlevande från atombombssprängningarna i Japan. De tar också upp att de 

organ stråldoser som två eller tre datortomografiundersökningar kommer upp i, statistiskt kan 

bevisas genom epidemiologisk data, ökar risken att utveckla cancer. Enligt Hall & Brenner 

(2008) innebär det att även om de individuella riskerna är små så är problemet det ökade 

användandet av datortomografi, vilket leder till att när små individuella risker tillämpas till en 

allt större population så blir det en potentiell hälsorisk om några år. Slutligen konstaterar Hall 

& Brenner (2008), att när risker med strålning uppskattas är det viktigt att skilja mellan de 

individuella riskerna och den kollektiva hälsorisken för populationen. Patienter med symptom 

som indikerar att en datortomografiundersökning är berättigad innebär en mycket liten risk. 
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Brenner & Hall (2007), skriver att beroende på inställningarna i datortomografen, kan de 

organ som blir bestrålade få en stråldos mellan 15 mSv hos vuxna och upp till 30 mSv hos 

nyfödda i en skanning, med ett genomsnitt på två till tre skanningar per undersökning. Vid 

dessa doser finns det en ökad risk att få strålningsinducerad cancer. Brenner & Hall (2007) 

hänvisar även här till de studier som gjorts på överlevande från atombomberna i Japan när de 

diskuterar riskerna. Data från kohortstudierna gjorda på de överlevande används generellt som 

underlag vid beräkning av risker relaterat till joniserande strålning. De här studierna är stora 

och har studerats intensivt över flera decennier, de täcker alla åldersgrupper och stråldoserna 

kan jämföras med de stråldoser som kan bli aktuella vid datortomografiundersökningar.   

Även om de överlevande bestrålades med en ganska jämn dos genom hela kroppen och en 

datortomografiundersökning innebär en mycket ojämn exponering finns det, enligt Brenner & 

Hall (2007), evidens som styrker att riskerna för ett specifikt organ är avsevärt påverkade av 

bestrålning till andra organ. Det fanns en signifikant ökning i den totala risken för cancer i 

den grupp av individer i atombombsstudierna som hade fått en stråldos mellan 5-150 mSv, det 

som även kallas låg nivå av joniserande strålning. Medeldosen i den gruppen var 40 mSv 

vilket ungefär kan liknas med den dos en vanlig datortomografiundersökning genererar 

(Brenner & Hall, 2007). Vidare drar Brenner & Hall (2007) slutsatsen att det finns evidens 

från epidemiologiska studier, som visar att organdoserna i dessa studier motsvarar en vanlig 

datortomografiundersökning med två till tre skanningar, resulterar i en ökad risk för cancer. 

Det finns dock inga storskaliga epidemiologiska studier utförda på cancerrisker 

sammankopplat med datortomografiundersökningar. Brenner & Hall (2007) tar däremot upp 

att det är fullt möjligt att uppskatta cancerriskerna från datortomografiundersökningar genom 

att ta hänsyn till de organdoser som är inblandade och tillämpa dessa på de dosnivåer och data 

som finns från studierna på överlevande från atombomberna i Japan. Brenner & Hall (2007) 

drar slutsatsen att trots att datortomografi är en av de mest betydelsefulla framstegen i 

diagnostisk radiologi så bidrar den trots allt med mycket högre doser av strålning vilket 

resulterar i en ökning av den totala stråldosen till befolkningen. Förståelsen för det ökade 

användandet av datotomografi och strålningen det medför har förbättrats sakta men säkert. 

Det beror enligt Brenner & Hall (2007) på längden på studien av atombombs överlevande och 

på grund av samstämmigheten med riskuppskattningen i andra storskaliga epidemiologiska 

studier. Problem uppstår när datortomografiundersökningar efterfrågas och används som 

skyddande åtgärd, det vill säga när patienter passerar genom det medicinska systemet och 

undersökningar med datortomografi genomförs utan direkta indikationer på att de är 

berättigade. Det finns enligt Brenner & Hall (2007) studier som visar att kliniker inte är 
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medvetna om att en undersökning i datortomografen bidrar med en mycket högre stråldos än 

konventionella röntgenundersökningar. Trots att det finns studier som visar att en av tre 

datotomografiundersökning inte är berättigad så är risken jämfört med den diagnostiska 

information som utvinns liten (Brenner & Hall, 2007).  

 

Frush & Applegate (2004) nämner att näst efter den naturliga bakgrundsstrålningen så är 

datortomografiundersökningar den största källan till strålning och att barn och nyfödda är 

mest känsliga. Även om det finns olika åsikter om koppling mellan lågdos joniserande 

strålning och cancer så är den rådande uppfattningen att det finns en risk. Frush & Applegate 

(2004) uppskattar att antalet utförda datortomografiundersökningar i hela världen är mer än 

260 miljoner per år och siffrorna fortsätter stiga. Frush & Applegate (2004) menar också att 

ofta består en undersökning av flera faser, översiktsbilder och skanning med och utan 

kontrastmedel. Slås alla faserna ihop hamnar skanningar med datortomografi uppe i 390 

miljoner per år. Frush & Applegate (2004) slår fast att strålning kan öka risken för cancer men 

inte allvarlighetsgraden på cancern. Det finns många olika studier som pekar på olika saker 

angående riskerna att utveckla cancer efter exponering för joniserande strålning vid låga 

doser. Frush & Applegate (2004) anser att det bör tas hänsyn till om det finns en ökad risk för 

sjuklighet i cancer som kanske inte leder till död. De summerar att den risken är betydligt 

större eftersom alla fall av cancer inte är dödliga. 

 

Brady, Cain & Johnston (2012) tar i sin artikel upp att riskerna med 

datortomografiundersökningar är små. Eftersom det inte är klarlagt hur människans kropp 

egentligen reagerar vid låga doser av joniserande strålning, så finns inga bevis för hur de 

sammanlagda riskerna ser ut. Det finns dock obestridliga bevis för att joniserande strålning 

vid höga doser ökar risken för cancer och dödlighet men att därigenom dra samma slutsats vid 

exponering för låga doser under 100 mSv är mycket omdebatterat och svårt. Främst beror 

dessa svårigheter på att det finns så många fall av cancer att de som eventuellt orsakats av 

joniserande strålning är svåra att bevisa eftersom de "drunknar" bland alla andra möjliga 

orsaker. Brady et al. (2012) skriver att den bästa metoden att uppskatta risker för individer 

under en livstid är genom att ta hänsyn till ålder, kön och vilken del av kroppen som 

bestrålats. Eftersom barns celldelning är snabbare, än hos en vuxen individ, är de mer 

känsliga för strålning. Därtill har barn en mycket längre återstående livstid och större 
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sannolikhet att strålningsinducerad cancer kan hinna uppstå. Brady et al. (2012) tar upp ett 

exempel, en tioårig flicka har dubbelt så stor risk att utveckla strålningsinducerad cancer än en 

trettioårig kvinna och fem gånger större risk att drabbas än en åttioårig kvinna. I sin slutsats 

nämner Brady et al. (2012) att det kommer krävas en långvarig och stor epidemiologisk studie  

av individer som genomgår undersökningar i datortomografi för att kunna beräkna riskerna.  

 

Mayo (2008) tar i sin artikel upp de stokastiska effekterna av joniserande strålning och 

nämner där att det troligen inte finns något tröskelvärde för när strålning kan orsaka 

långsiktiga skador. Dessa stokastiska skador antas orsakas av att det blir skador på DNA 

molekyler som kan leda till en ökad risk för cancer och genetiska fel hos individen. Ålder, 

vilken vävnad som bestrålats och vilken typ av strålning det är bestämmer förekomsten av 

stokastiska skador. Stokastiska skador såsom strålningsinducerad cancer beror enligt Mayo 

(2008) på den sammanlagda stråldosen efter flera på varandra följande exponeringar. Kvinnor 

har ungefär dubbelt så stor risk att drabbas av cancer än män om de exponeras för samma 

stråldos. En tänkbar orsak till det tros bland annat vara datortomografiundersökningar av 

thorax där kvinnans känsliga bröstvävnad hamnar i strålfältet. Även där är risken beroende på 

ålder och den risken blir mindre efter 40 års ålder (Mayo, 2008). 

 

Brenner, Shuryak & Einstein (2011), har i sin artikel beräknat och jämfört risken att få 

lungcancer som kan kopplas ihop med vanliga datortomografiundersökningar hos patienter 

med cancerdiagnos och friska individer. Deras resultat visar att patienter med en redan troligt 

minskad livslängd hade mindre risk att drabbas av strålningsinducerad cancer. Brenner et al. 

(2011) kunde dra slutsatsen att individer med en trolig minskad livslängd är en viktig 

omständighet vid beräkning av strålningsinducerade risker under en livstid och borde därför 

tas i beräkning när det talas om berättigande och optimering av en undersökning (Brenner et 

al. 2011).  

 

Shuryak, Sachs & Brenner (2010), tar upp riskerna att få strålningsinducerad cancer efter att 

ha exponerats i medelåldern. I studien på de överlevande från atombomberna i Japan hade de 

vuxna individerna som exponerades för strålning generellt inte en minskad risk att utveckla 

cancer. Det här talar emot de modeller som vanligen används vid beräkning av risken att få 
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strålningsinducerad cancer där det uppskattas att risken avtar med stigande ålder. Det finns 

färre studier gjorda på kopplingen mellan strålningsinducerad cancer och ålder vid 

exponeringen på vuxna individer. Det har nu gjorts mer ingående analyser på överlevande 

från atombombssprängningarna och det visar att risken minskar med ökad ålder fram till cirka 

30-40 års ålder. Därefter minskar inte risken mer och för vissa cancersorter så ökar den till 

och med. Nyligen gjorda biologiska modeller för att beräkna risken för cancer tar hänsyn till 

att joniserande strålning kan underlätta för redan existerande maligna celler att orsaka skada 

genom att den börjar föröka sig. Detta borde enligt Shuryak et al. (2010) leda till att den här 

processen kan resultera i en ökning av risken att få cancer med ökad ålder vid exponering 

eftersom ju äldre en person är desto mer premaligna celler har den individen. I sitt resultat tar 

Shuryak et al. (2010) upp att risken för de vanligaste cancertyperna minskar med ökad ålder 

till ungefär 20 års ålder. Sedan ökar risken igen upp till 60 års ålder. Efter det avtar risken 

igen främst på grund av att det finns andra orsaker som orsakar canceruppkomsten. Detta 

resultat beror på att den initiering av cancer som joniserande strålning kan orsaka på unga 

personer minskar med stigande ålder medan det på äldre personer kan främja redan 

existerande maligna celler att utvecklas till cancer när de exponeras för joniserande strålning 

istället ökar risken vid stigande ålder. Enligt Shuryak et al. (2010) visar deras studie på att 

risken för strålningsinducerad cancer för en person i femtio års åldern kan vara två gånger så 

hög än det som standard modellerna visar. Eftersom de flesta av undersökningarna med 

datortomografi görs på personer mellan ungefär 35-50 års ålder borde konsekvenserna för 

samhället vara stora om detta stämmer. Shuryak et al. (2010) nämner speciellt lungorna, som 

är ett organ där risken för att få strålningsinducerad cancer i, inte avtar ju äldre individen är 

utan snarare ökar.  

 

Pearce, Salotti, Little, McHugh, Lee, Kim, Howe, Ronckers, Rajaraman, Craft, Parker & 

Berrington de González (2012) har utfört en retrospektiv kohort studie som pågått under åren 

1985-2002, där 283 919 datortomografiundersökningar på barn och ungdomar under 22 år 

inkluderades. Urvalet av deltagare gjordes från 81 nationella sjukvårdsmottagningar i 

England, Wales och Scotland. Pearce et al. (2012) påvisar i sin studie att barn och ungdomar 

som undersöks med datortomografi har en ökad risk att drabbas av strålningsinducerad cancer 

i form av hjärntumörer och leukemi. Vid uppföljning av patienterna fann Pearce at al. (2012) 

att 74 personer av 178 604 diagnostiserades med leukemi och 135 personer av 176 587 hade 

diagnostiserats med någon form av hjärntumör. Dosnivåer på 50 milligray (mGy) mot den 
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röda benmärgen och 60 mGy till skallen skulle ge en tredubblad ökning av risken att drabbas 

av cancer i form av leukemi respektive hjärntumör. Resultatet i studien visar på ett relativt 

liknande resultat som flera andra studier redan påvisat, bland annat den japanska studien över 

atombombs överlevande, vilket ökar evidensstyrkan i resultatet enligt Pearce et al. (2012). 

Den generella cancerrisken hos befolkningen är betydligt mycket större än den risk som en 

datortomografiundersökning medför patienten. I jämförelse är risken att drabbas av 

strålningsinducerad cancer orsakat av datortomografi förhållandevis liten enligt Pearce et 

al.(2012).  

 

 

Furlow (2010) tar i sin studie upp att risken att drabbas av strålningsinducerad cancer av 

endast en datortomografiundersökning är relativt liten, framför allt hos en vuxen person.  I sitt 

resultatet tar Furlow (2010) upp att en ung person i jämförelse med en äldre utsätts för 

betydligt större risk vid endast en datortomografi undersökning. Stråldosen ökar risken att 

drabbas av strålningsinducerad cancer över tiden, eftersom en yngre individ sannolikt har 

längre livslängd kvar, så är också riskerna större. Den generella risken att drabbas av dödlig 

cancer hos den amerikanska befolkningen ligger på 1 av 5 vilket är betydligt högre siffror än 

1 av 2000 som är risken att drabbas av cancer efter att genomgått en 

datortomografiundersökning. Vidare beskriver Furlow (2010) att dagens modaliteter har 

förbättrats och bättre protokoll har tagits fram. Detta har medfört att riskerna att skadas av 

medicinsk bestrålning har minskat. Antalet undersökningar med datortomografi har dock ökat 

de senaste åren i USA och hela världen, allt fler yngre människor och barn undersöks. 

Uppkomsten av rutinmässiga undersökningar med datortomografi  är en bidragande faktor till 

det ökade antalet undersökningar. Framtida utvecklingen och justeringar av dosmängd 

kommer sannolikt att minska den sammanlagda stråldosen till patienterna enligt Furlow 

(2010).  

I slutet av sitt resultat nämner Furlow (2010), att trots förbättrad utrustning och förbättrade 

protokoll med minskad stråldos bör personalen vara vaksam och fortsätta använda sig av 

ALARA-principen för att hålla ner stråldoserna även i framtiden.  

 

 

Griffey & Sodickson (2008) har utfört en retrospektiv icke experimentell studie som enbart 

avsåg att beskriva sakförhållandena. Under tiden 1 juni, 2005 - 31 maj, 2006, som urvalet av 

deltagare till studien pågick utfördes 14 559 datortomografi undersökningar av sammanlagt 
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10 009 patienter. De som inkluderades i studien var personer som vid minst tre tillfällen under 

året då studien pågick uppsökt hjälp via akutmottagning för besvär som sedan undersökts med 

datortomografi över nacke, bröst, buk eller bäcken. Personer med endast två 

undersökningstillfällen under året exkluderades samt de som genomgått flertalet 

undersökningar under en och samma dag. 

När exkluderingar och inkluderingar var gjorda återstod 130 personer i studien, av dessa var 

63 % kvinnor och 37 % män. Medelåldern på de deltagande var 55 år och hade ett 

åldersspann som sträckte sig mellan 21-95 år. All tillgänglig data om genomförda 

undersökningar på deltagarna utförda mellan 1 januari, 1999 till 30 augusti, 2006, samlades in 

och analyserades. Den effektiva dosen till patienterna mättes i sievert och den representerade 

helkroppsdosen (Griffey & Sodickson, 2008). 

Studien av Griffey & Sodickson (2008), visar att under den 7,7 år långa period som studien 

pågick hade ungefär hälften av de som ingick, ett genomsnitt på ungefär 10 undersökningar 

vardera, vilket leder till en sammanlagd dos på mer än 91 mSv och ger en ungefärlig risk på 1 

av 110 strålningsinducerade cancerfall eller mer. De mest genomförda undersökningarna var 

buk/bäcken och därefter thoraxundersökningar. I tabell 3 visas resultatet av Griffey et al. 

(2008) studien. 

 

Tabell 3. 

Källa:  

Griffey & Sodickson 

(2008) 

Studier  Sammanlagd dos (mSv) Risken att drabbas av 

strålningsinducerad cancer under en 

livstid  

Min Medel max min medel max Min Medel max 

Totalt antal 

undersökningar:  

10 13.4 70 91 122.0 579 1 av 110 1 av 82 1 av 17 

Akutmottagning 

besökare endast: 

6 7.4 41 48 64.7 330 1 av 208  1 av 155 1 av 30 

 

För att uppskatta den sammanlagda cancerrisken relaterad till ökad strålningsmängd, 

omvandlade Griffey & Sodickson (2008) varje patients sammanlagda effektiva dos från 

datortomografin beräknad i livslängd. Patientålder vid tidpunkt för exponering, kön och organ 

som exponerades, togs med i beräkningarna. Resultatet jämfördes sedan med BEIR VII risk 

modell.  
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Enligt Berrington de González, Mahesh, Kim, Bhargavan, Lewis, Mettler & Land (2009) ger 

ökad ålder vid datortomografiundersökning ett minskat antal strålningsinducerade cancerfall. 

Vilket tyder på att barn och ungdomar utsätts för en större risk när de genomgår en 

datortomografi undersökning. I studien inkluderades 57 miljoner 

datortomografiundersökningar utförda i USA under år 2007. Resultatet i Berrington de 

González et al. (2009) studie visar att kvinnor i jämförelse med män, har en ökad risk att 

drabbas av strålningsinducerad cancer till följd av datortomografiundersökning. Detta grundar 

sig på att 2/3 av de som drabbats av cancer till följd av strålning, uppskattades vara kvinnor, 

vilket kan avspegla sig resultatet enligt Berrington de González et al. (2009). Riskerna som 

studien visar på är att cirka 29 000 cancerfall i USA kan härledas till 

datortomografiundersökningar gjorda under år 2007. Av dessa 29 000 cancerfall riskerade   

14 500 ha en dödlig utgång. Berrington de Gonzáles et al. (2009) nämner att höga dosnivåer, 

upprepade undersökningar, bestrålad yta och undersökningstyp är bidragande riskfaktorer till 

att drabbas av strålningsinducerad cancer till följd av undersökning med datortomografi. 

Resultat visar att bröst, buk och bäcken är de delar av kroppen som undersöks mest frekvent 

med datortomografi. Strålkänsliga organ som till exempel rödbenmärg hör också till risk 

gruppen enligt Berrington de González (2009). Tidigare forskning visar enligt Berrington de 

Gonzáles et al. (2009) att lungcancer är den vanligaste cancern till följd av strålning, därefter 

koloncancer och leukemi som andra respektive tredje vanligaste cancerformen. Riskmodellen 

är baserad på NAS (National Academy of Science) rapport BEIR VII (Biological effects of 

ionizing radiation). 

 

Sodickson, Baeyens, Andriole, Prevedell, Nawfel, Hanson & Khorasani (2009) utförde en 

studie där de uppskattade potentiella risker att drabbas för strålningsinducerad cancer vid 

datortomografiundersökning och vid vilka dosnivåer detta uppstår. 

I undersökningen deltog 31 462 personer, 56 % av de deltagande var kvinnor. Sammanlagda 

antalet datortomografier som undersökningspersonerna genomgick var 255 464 stycken.  

Resultatet av studien visar att trots de låga dosnivåerna som en datortomografiundersökning 

medför så finns det risker. Främst för de personer som undersöks upprepat antal gånger och 

då får en ökad sammanlagd dos joniserande strålning enligt Sodickson et al. (2009). Vid 

återkommande undersökning av patient bör en individuell värdering göras enligt Sodickson et 

al. (2009), nyttan ska överskrida de potentiella risker en undersökning medför patienten.  
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Resultatet är framtaget genom BEIR VII modellen, denna modell tillåts att användas vid 

uträkning om uppgifter på kön och ålder vid strålnings tillfälle finns tillgängligt. Modellen 

används för att räkna ut riskerna att drabbas av strålningsinducerad cancer. (Sodickson et al. 

2009). Med hjälp av BEIR VII modellen kan LAR räknas ut.  

 

Hansen & Grethe Jurik (2008) har genomfört en retrospektiv studie på över 300 patienter, 69 

män respektive 131 kvinnor som alla genomgått datortomografiundersökning på det danska 

sjukhuset Aarhus radiologiska institution under året 2007. Studien har övervägt stråldosen 

med strålningsriskerna och överlevnaden bland patienterna. Männen och kvinnorna som 

deltog i studien hade en genomsnitts ålder på 58,7 år och den genomsnittliga dosen som 

uppmättes var 71,4 mSv. Av de 300 personer som ingick i studien avled dock 198 personer 

inom 1,5 år av bakomliggande andra sjukdomar. Merparten av de undersökta led av någon 

form av cancer och undersökningarna var en del av behandlings processen (Hansen & Grethe 

Jurik 2008).   

Resultatet i Hansen & Grethe Jurik (2008)  studien visar att risken att drabbas av 

strålningsinducerad cancer till följd av datortomografiundersökning, för kvinnor var 418 av 

100 000 respektive för män 349 av 100 000. Vid samma ålder och dos vid uträckning av LAR 

var dödligheten vid alla cancerformer, 253 av 100 000 kvinnor respektive 176 av 100 000 

män. Vidare nämner Hansen & Grethe Jurik (2008) att den sammanlagda dosen till 102 av de 

patienter som deltog i studien var 21,42 Sv = 21 420 mSv, vilket enligt ICRP är en dosnivå 

som indirekt kan ge upphov till cancer. Hansen & Grethe Jurik (2008) nämner att deras 

resultat visar att datortomografiundersökningar som utförts på de 198 patienter som inte 

överlevde i mer än 1,5 år var nödvändiga vid behandling och bevakningen av deras 

sjukdom.  För de 102 patienter som överlevde, konstaterar Hansen & Grethe Jurik (2008), att 

datortomografiundersökningarna som genomförts medfört vissa risker till patienterna med 

potentiell strålningsinducerad cancer som följd. Dock har undersökningarna också möjliggjort 

att de fått den bästa möjliga behandlingen, vilket lett till mer nytta än risk (Hansen & Grethe 

Jurik (2008). 
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Sammanfattning av resultaten 

Resultatet av den här litteraturöversikten visar att kön, ålder och typ av undersökning 

påverkar stråldosen till patienterna vid datortomografiundersökningar. Alla artiklar poängterar 

att när en undersökning är berättigad så är riskerna med datortomografiundersökningar 

mycket liten. Smith-Bindman et al. (2009) sammanfattar att yngre kvinnor löper störst risk att 

drabbas av strålningsinducerad cancer. Den ökade risken för kvinnor antas bero på den 

känsliga bröstvävnaden och ett övervägande antal av studierna påvisar att kvinnor undersöks 

mer frekvent än män. Brady et al. (2012) nämner att barn har en ökad risk att utveckla cancer 

till följd av exponering för joniserande strålning, eftersom barns celldelning är snabbare, än 

hos en vuxen individ, är de mer känsliga för strålning. Därtill har barn en mycket längre 

återstående livstid och större sannolikhet att strålningsinducerad cancer kan hinna uppstå. 

Sodickson et al. (2009) skriver att även om det handlar om låga dosnivåer vid 

datortomografiundersökningar så finns det risker framförallt för de individer som genomgår 

upprepade undersökningar och då får en ökad sammanlagd dos. Berrington de González et al. 

(2009) studien visade att risken för strålningsinducerad cancer till följd av 

datortomografiundersökning ökade vid höga dosnivåer och upprepade undersökningstillfällen. 

Deras resultat visar att bröst, buk och bäcken är de delar av kroppen som undersöks mest 

frekvent med datortomografi. Brenner & Hall (2007) tar i sin konklusion upp att de 

riskuppskattningar som gjorts och fortfarande görs med hjälp av data från 

atombombsöverlevande inte är hypotetiska. De baseras direkt på uppmätta doser från både 

vuxna och barn som bestrålades med organdoser som kan liknas vid organstråldoser en 

patient exponeras för under en vanligt förekommande datortomografiundersökning. Smith-

Bindman et al. (2009) och Mayo (2008) efterfrågar optimerade protokoll och mer kunskap för 

all sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med radiologisk verksamhet.  
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DISKUSSION  

 

Metoddiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var  att granska om det ökade antalet 

datortomografiundersökningar kan motiveras med tanke på riskerna för strålningsinducerad 

cancer med avvägning nytta mot risk.  

Uppbyggnaden av denna systematiska litteraturstudie grundar sig på sex av Goodmans sju 

steg (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 57). Ett noggrant urval av artiklar gjordes ur ett 

stort antal sökningar på PubMed och Cinahl. Varje artikel granskades och bedömdes sedan 

enskilt enligt protokoll från SBU och Willman et al. (2011).  Två olika protokoll användes 

eftersom de valda artiklarna bestod av både litteraturstudier och observationsstudier. 

Granskningen var svår att genomföra då det var stora variationer i artiklarnas upplägg och 

metod. Flertalet av artiklarna som ingår i resultatet bygger på en stor undersökning av 

överlevare från atombombssprängningarna i Japan, en undersökning som fortfarande pågår 

och det stärker artiklarnas evidensstyrka.  

Processen att hitta artiklar som passade för syftet med denna litteraturöversikt var svår och 

upptog mycket tid. Största problemet var att begränsa området för sökningen och samtidigt få 

ett tillräckligt antal artiklar som svarade på frågeställningen. Dessa svårigheter berodde främst 

på att författarna inte har erfarenhet av att utföra systematiska litteraturöversikter sen tidigare.  

Under arbetsprocessens gång har synpunkter från opponenterna och handledare varit till stor 

hjälp.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med den här litteraturstudien var att granska om det ökade antalet 

datortomografiundersökningar kan motiveras med tanke på riskerna för strålningsinducerad 

cancer. Avvägningen mellan nytta och risk som är en väldigt central del av arbetet på en 

röntgenavdelning ingick också i syftet till detta arbete.  

Datortomografi är en viktig teknik inom diagnostisk radiologi. När 

datortomografiundersökningar är berättigade och optimerade överväger nyttan de risker som 

joniserande strålning kan medföra. Användandet av datortomografi har ökat kraftigt från 
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1990-talets början och det ledde fram till syftet och frågeställningen i denna litteraturöversikt. 

Undersökningar gjorda med datortomografi bidrar med 70 % av den totala stråldosen till 

befolkningen i Sverige enligt (SSM, 2012). Den kollektiva dosen från 

datortomografiundersökningar har fördubblats men balanseras förmodligen upp med att 

undersökningar utförda med konventionell radiologi minskat. Att utföra undersökningar med 

datortomografi ger en bättre diagnostisk möjlighet än den konventionella metoden ger.  

McCollough (2010) tar i sin artikel upp de stora fördelarna med datortomografi. Mycket fokus 

har legat på de eventuella riskerna joniserande strålning kan medföra även om stråldoserna är 

relativt låga, som jämförelse nämns den naturliga bakgrundsstrålningen som ligger i ungefär 

samma dosnivå. När en undersökning är berättigad så är den potentiella risken för 

strålningsinducerad cancer är mycket liten (Lin, 2010). Ett stort ansvar ligger hos klinikerna 

att minimera de oberättigade undersökningarna.  

Oikarinen, Meriläinen, Pääkkö, Karttunen, Nieminen & Tervonen (2009) nämner i sin studie 

att 30% av de 200 utförda undersökningarna de utvärderade var oberättigade. 

Undersökningarna kunde vid flertalet av fallen genomförts med en annan modalitet som inte 

innefattar joniserande strålning, exempelvis med magnetkamera och ultraljud. I sitt resultat 

nämner de att en av de viktigaste metoderna för att kunna minska strålning och därmed också 

risken för strålningsinducerad cancer är att undvika onödiga undersökningar med exempelvis 

datortomografi. Enligt Oikarainen et al. (2009) måste indikationerna vara tydliga för att en 

datortomografiundersökning ska genomföras och andra undersökningsalternativ ska tas i 

beaktande om det är möjligt.  

Brenner, Doll, Goodhead, Hall, Land, Little, Lubin, Preston, Puskin, Ron, Sachs, Samet, 

Setlow & Zaider (2003) summerar i sin artikel att det finns evidens från epidemiologiska 

studier som påvisar att vid långvarig exponering kan stråldoser över 50-100 mSv leda till en 

ökad risk att få cancer. Den här ökade risken gäller också vid akuta stråldoser på 10-50 mSv. 

Däremot är det osannolikt att precist kunna fastställa hur cancerriskerna ser ut vid stråldoser 

under 10 mSv. Enligt Brenner et al. (2003) är det mest troliga att risken för 

strålningsinducerad cancer ökar linjärt med ökad dos.  

NAS- rapporten, Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII 

– Phase 2 tar upp att de riskuppskattningar som gjordes år 1990 inte har ändrats nämnvärt. 

Däremot är uppskattningarna mer tillförlitliga nu eftersom det finns fler av både 

epidemiologisk och biologisk data tillgänglig för kommittén. Vetenskapliga framsteg har 
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gjorts på förmågan att uppskatta strålningseffekter gällande ärftlighet framförallt genom 

molekylär biologi och även cellbiologi. Dessa framsteg har också bidragit till att det finns ny 

kunskap om det som händer på cellnivå när det sker en strålningsinducerad skada och 

forskarna vet att det finns ett nära samband mellan DNA-skada och utvecklande av cancer. 

BEIR VII rapporten summerar att det är svårt att utvärdera cancerrisken på grund av 

statistiska begränsningar vid doser under 100 mSv. Flera av artiklarna i resultatet i denna 

litteraturstudie nämnde LNT-modellen vilken är den modell kommittén förespråkar efter en 

omfattande granskning av biologisk data.   

 

Konklusion 

Resultatet av denna studie har visat att det finns en ökad risk att drabbas av 

strålningsinducerad cancer efter datortomografiundersökningar. När en 

datortomografiundersökning är berättigad, är risken relativt liten men många patienter 

genomgår upprepade undersökningar vilket ger en hög sammanlagd stråldos på sikt, vilket 

kan leda till en ökad risk för strålningsinducerad cancer enligt LNT-modellen. Flera av 

artiklarna nämner att det bör finnas en bättre kommunikation mellan radiologer och 

remittenter, detta skulle kunna minska ner antalet oberättigade undersökningar. Med 

oberättigade undersökningar avses undersökningar som inte leder till någon nytta för 

patienten utan bara en onödig stråldos. Även populationen i allmänhet bör få mer kunskap om 

riskerna med joniserande strålning och informeras om alternativa undersökningsmetoder.  
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