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Vilka åtgärder kan röntgensjuksköterskan tillämpa för att reducera 

stråldosen vid skoliosundersökning av barn och ungdomar? 

 
 En litteraturstudie 

 

Francelina Lindén 

 

Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 

 

Abstrakt 
Introduktion: Skolios som drabbar barn och ungdomar ger en krökning av ryggraden i 
sidled. Upprepade undersökningar med joniserad strålning av främst flickor i puberteten 
innebär risk för bröstcancer. Genom att på olika sätt optimera undersöknings metoderna och 
använda skydd till patienter kan biverkningarna minskas. Syfte: Syftet med studien var att 
genom en systematisk litteraturöversikt sammanställa vilka metoder och röntgenparametrar 
som kan användas för dosreducering i samband med radiologisk skoliosundersökning av barn 
och ungdomar. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt. Utifrån syftet har 
frågeställningar formulerats och 10 vetenskapliga artiklar omfattas av litteraturstudien samt en 
del kurs litteratur i ämnet. Resultat: Studien påvisade att användning av posteroanterior (PA) 
positionering vid frontal exponering bör föredras hellre än anteroposterior (AP), likaså 
användning av gonadskydd samt att begränsa antal undersökningstillfällen för barn och 
ungdomar vilket leder till stråldosreducering. Röntgensjuksköterskan kan uppnå målet med att 
reducera stråldos genom att kombinera två metoder, (1) digital exponering vid första 
undersökningen för att diagnotisera och (2) genomlysning för kontinuerlig uppföljning med 
vinkel mätning. Även användning av cranio- caudala skanningsmetod vid digital radiografi 
när möjlighet så finns. Konklusion: Genom fortlöpande vidareutbildning och nära samarbete 
med andra professioner har röntgensjuksköterskan möjlighet att optimera resultaten av sina 
undersökningar samt minska stråldoserna för barn vilka är dubbelt så strålkänsliga än vuxna.  
 
Nyckelord: Barn/Ungdomar, radiografi, röntgenstrålning, skolios, stråldosreducering. 
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Which actions may be carried out by a radiographer to reduce radiation 

dosage at the scoliosis examination of children and adolescent? 

 
A literature review 

 

Francelina Lindén 

 
Department of Health Sciences 
Luleå University of Technology 

 
Abstract 
Introduction: Scoliosis affects children and adolescents, presents itself as a lateral curvature 
of the spine. Repeated examinations in form of ionizing radiation primarily in adolescent girls 
increases the risk of breast cancer. It is by optimizing current methods and using precautions 
that one can safeguard the patients´ health and minimize the side effects associated to 
radiation exposure. Objective: The purpose of this study was to use systematic literature 
analysis to compel the methods and X-ray parameters that can be applied in dosage reduction 
associated with radiology diagnosis for scoliosis in children and adolescent youth. Method: 
The study was performed as a literature review. Questions were formulated with the aim of 
the study in mind and 10 original articles were studied in this literature review. Some course 
literature was also included. Results: The study indicated that use of posteroanterior (PA) 
positioning for frontal exposure should be the preferred method over the usage of 
anteroposterior (AP), as well as using the Gonad protection and limiting the number of 
radiation exposure can significantly lead to reduced radiation dosage. Hence minimizing the 
risks associated with radiation exposure. Radiographers can achieve this goal by combining 
two methods, (1) using digital exposure – suitable for initial diagnosis procedures; and (2) 
fluoroscopy – suitable for continuous monitoring of angular curvature of the spinal cord. 
Additional application of cranio-caudal scanning method in digital radiography can be opted 
if an opportunity arises. Conclusion: Through on-going training and close collaboration with 
other medical stuff, radiographers will have the opportunity to improve the results attained 
from examinations and still maintain reduced radiation doses for children who are twice more 
sensitive than adults.  
 
Keywords: Adolescent/Child, radiation dosage reduction, radiography, scoliosis, x-ray.  
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Skolios innebär att ett segment av kotpelaren bidrar till att utveckla en tilltagande krökning av 

ryggraden i sidled. På samma gång kan kotpelaren rotera runt sin längdaxel varvid det då även 

uppstår en rotationsfelställning. En orsak till skolios är benlängdsskillnad, vilken 

kompenseras med en krökning av ryggraden, även om ryggraden för övrigt är anatomiskt 

normal. Idiopatisk skolios drabbar framför allt flickor i 11 – 13 årsåldern. Vid den åldern kan 

obehandlad skolios öka med upp emot 50 – 60 grader på ett år. Skolios är vanligast i 

bröstryggen och i ländryggen (Järhult & Offenbartl, 2006). 

 

Ungdoms (adolescent) idiopatisk skolios (AIS) förekommer i 2-4 % på barn mellan 10 och 16 

år och det anges som en lateral krökning av ryggraden som är större än 10 grader 

Cobbsvinkel, åtföljs av vertebral rotation (Suh, Modi, Yang & Hong, 2011).  

 

Av cirka 100 000 barn som årligen föds i Sverige utvecklar ungefär 300 en skolios som kräver 

behandling. Skoliosen drabbar vanligtvis flickor i puberteten och en mindre grupp pojkar i 

puberteten mellan 13 till 15 års ålder. Fler flickor än pojkar behöver därför behandling på 

grund av att besvären påverkar deras livssituation. Då skoliosen oftast visar sig i anslutning 

till puberteten, då barn växer som fortast är det adekvat med åtgärder i form av att 

skolioskurvor övervakas genom tillsyn eller behandlas med en korsett för att hindra 

progression av ryggens krökning (Busscher et al. 2010; Tropp, 2012; Weiss & Weiss, 2005). 

 

Flickor som gör många skoliosundersökningar löper större risk att drabbas av bröstcancer 

senare i livet på grund av den erhållna stråldosen eftersom brösten kan inte skyddas vid 

undersökningen (Doody et al., 2000).  

 

Skolioser delas in i två huvudgrupper, funktionell skolios och strukturell skolios. Orsaker till 

funktionell skolios beror på någon yttre orsak som kan vara benlängdsskillnad eller 

exempelvis smärttillstånd och kallas då ischiasskolios. Om dessa yttre orsaker behandlas kan 

besvären försvinna helt. Vid strukturell skolios är vissa kotor och diskar förändrade och 

skoliosen kan då inte försvinna helt. Det sker också en rotation av kotpelaren som kan skapa 

en puckel i bröstryggen (Tropp, 2012). 

 

Året 2010 gjordes en studie i Nederländerna där det framkom att dem flesta barn och 

ungdomar som hade idiopatisk skolios var i åldersgruppen 8 till 17 år. Mellan 80-85% av 
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idiopatisk skolios är av okänd anledning och även kallas för adolescent idiopatisk skolios. 

AIS är strukturell betingad och nästan alltid S-formade och orsaken ansågs vara hereditet, 

annorlunda tillväxtmönster såsom lång kroppslängd eller atypisk utveckling av skelettet 

 (Busscher, Wapstra & Veldhuizen, 2010).  

 

I studien av Suh et al. (2011) framkom att geografiska faktorer påverkar människans biologi 

som temperatur, fuktighet och belysning. Så även biologin bestäms av socioekonomiska 

faktorer och miljöfaktorer, som är överförbara och kan uttrycka sig i människans natur. Det 

framkom också i denna studie att idiopatisk skolios hos ungdomar ökar i nordliga geografiska 

latituder och minskar när latitud närmar sig ekvatorn.   

 

I fjärde klass undersöks alla skolbarn i Sverige genom Adams framåtböjnings test. Detta görs 

genom att barnet får böja sig framåt, läkaren observerar och palperar patientens ryggrad.  

Det som studeras är om bröstkorgen visar osymmetri, om skuldrorna har samma höjd samt att 

avståndet mellan bålen och armbågen inte skiljer sig på höger och vänster sida av kroppen. 

Det observeras även om bäckenet är snett (Tropp, 2012).  

 

Det har blivit mer vanligt med Adams test i många länder såsom det görs i Sverige. I 15 stater 

i USA, Mellanöstern, Sydafrika och visa delar av Japan görs Adams test på skolbarn. Adams 

test kan utföras för barn som går i grundskolan och mellan stadier, men fortfarande inte bör 

betraktas som ett diagnostiskt test (Suh et al, 2011). 

 

 En studie gjord av Adobor, Rimeslatten, Steen & Brox (2011) på 4000 skolbarn i 12 årsålder 

som gjorde Adams test, är att kombinationen av Adam framåtböjningsprovning och 

skoliometer mätning av vinkel på bålen axiell trunk rotation (ATR) har visat sig vara den 

enklaste, snabbaste, mest pålitliga och billigaste sättet att mäta kroppens missbildning. De har 

även rekommenderats att en lutning över 7° bör följas upp med en röntgen för vidare 

utvärdering av kurvan. 

  

Ortopeden bedömer barnet först om det finns misstanke om skolios sen ställs diagnosen med 

hjälp av radiologens bedömning av bilderna. Ryggradens krökning mäts i frontalprojektionen 

vid röntgen (se figur 1) (Järhult & Offenbartl, 2006).  
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Radiologisk utredning bör i första hand leta efter strukturella orsaker men därefter även följa 

utvecklingen över tiden. Graden av skolios mäts lämpligen med den så kallade Cobbsvinkel 

och vid s-formad skolios skall två vinklar mätas. Definitionen av skolios är en vinkel på mer 

än 10 grader. Behandling och radiologisk uppföljning pågår tills patienten slutar växa, ofta 

bedömt efter om höftbenskammarnas apofyslinjer har slutits (Aspelin & Pettersson, 2008). 

 

a)  b)  
Figur 1: Röntgenbilder som illustrerar en normal ryggrad (a) jämfört med en skoliosryggrad av en patient (b) 

[hämtade den 2014-06-25 från Uppsala Akademiska sjukhuset och godkända för publicering]. 

 

Genom fysikaliska och kemiska reaktioner skapas joniserande strålning som negativt kan 

påverka kroppens DNA-strängar. Detta genom att mutationer sker av brutna kemiska 

bindningar vilka senare kan leda till cancer (Berglund & Jönsson, 2007, s. 147-148). 

Joniserande strålning kan orsaka skador på biologisk vävnad så som DNA eller andra delar av 

cellkärnan. Många av dessa skador kan hanteras av cellernas reparationssystem självt men en 

liten del kan leda till permanenta skador som senare visas i form av biologiska effekter och de 

yttrar sig i deterministiska (akuta/förutsägbara), stokastiska (sena/slumpmässiga) och 

teratogena (foster) skador (Berglund & Jönsson, 2007, s. 140-143). 

  

En av de sex kärnkompetenser i röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning i 

utbildningsstruktur behandlar nämligen om en säker vård. Vilket denna studie främst handlar 

om, det vill säga att minimera strålskador för vårdtagare och personal, eftersom bild- och 

funktionsmedicin är ett sammansatt system med hög risknivå (Örnberg & Andersson, 2012).  

    

Risken att drabbas av cancer är relaterat till dos samt ålder och bedöms till 10-20 % per Sv 

(sievert) för barn jämför för vuxna 3-4 % per Sv. Detta styrks även av en studie gjord i 

Finland att barn är mer strålningskänsliga, risken varierar också med ålder hos patienten och 
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är ungefär tre gånger högre per enhet effektiv dos till barn än vuxna patienter. I samma studie 

menades de även att särskild omtänksamhet bör utgå till strålskydd för pediatriska patienter 

(Servomaa & Tapiovaara 1998).  

 

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS 2008:20) § 12 ska den 

diagnostiska standarddosen bestämmas utifrån de undersökningar för vilka 

Strålsäkerhetsmyndigheten har fastställt diagnostiska referensnivåer. Om den diagnostiska 

standarddosen överskrider den referensnivån, ska orsaken till detta utredas och åtgärder vidtas 

för att minska dosen.  

 

Röntgensjuksköterskan kan genom sin kunskap och sitt agerande minimera den stokastiska 

effekten. Därför är det betydelsefullt att bildomtagningar undviks och endast utföra de 

nödvändigaste projektionerna. Fel placering av patient är den vanligaste orsaken till bristande 

radiografisk bildkvalitet i pediatrik, även om det är globalt accepterat att det är svårare att 

placera barn korrekt än att placera vuxna patienter, bör detta inte användas som en ursäkta för 

dålig bildkvalitet (Hardy & Boynes, 2003, s. 22-23).  

 

Barn är dubbelt så strålnings känsligare än vuxna eftersom barn har snabbare celldelning, 

längre livslängd och deras vitala organ ligger närmare varandra. Desto yngre barnet är vid 

tidpunkten för exponering mer strålnings känsligare är barnet och flickor löper större risk än 

pojkar att drabbas av bröstcancer(Willis & Slovis 2004). 

 

Röntgensjuksköterskan har huvudansvaret för att optimera den joniserade stråldos som barn 

utsätts för vid radiologiska skoliosundersökningar.  Att med kunskap av strålfältets 

inbländning, riktning, korrekt positionering av patienten och röntgenparametrar samt 

användning av blyskydd (gonadskydd) minimera stråldosen är därför en grannlaga uppgift.  

Detta med vetskapen från flera studier att upprepade undersökningar med joniserande 

strålning av unga ökar risken för bröstcancer och leukemi senare i livet. Arbetet skall ske med 

ALARA-principen som grund (As Low As Resonably Achievable) principer för pediatriska 

patienter och med detta menas att strålning som ges till dessa patientergruppen skall vara så 

låg som möjligt (Hardy & Boynes 2003, s. 22).  
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Det hör till röntgensjuksköterkans professionsuppgift att kunna välja rätt bildparametrar (kV 

och mAs) beroende på barnets ålder och storlek, parametrarna påverkar stråldosen barnet får. 

Det rekommenderades därför starkt att minimera systematiska överexponeringar genom att 

tillämpa dosreducering på olika sätt (Willis & Slovis, 2004).        

 

Syfte 
Syftet med studien var att genom en allmän litteraturöversikt sammanställa vilka metoder och 

röntgenparametrar som kan användas för dosreducering i samband med radiologisk 

skoliosundersökning av barn och ungdomar. Frågeställningar som ingår i denna 

litteraturöversikt: Vilka åtgärder kan röntgensjuksköterska tillämpa för att reducera stråldosen 

vid skoliosundersökning av barn och ungdomar? Röntgensjuksköterskans betydelse under 

undersökningen avseende kompetens och kunskap?  

 

Metod 
Denna studie utfördes som en allmän litteraturöversikt och anses som ett strukturerat 

arbetssätt för att skapa en beskrivande sammanställning av vetenskaplig forskning inom ett 

avgränsat område av betydelse för röntgensjuksköterskans verksamhetsområde eller 

kompetensområde. Ingen avgränsning till val av antingen kvantitativa eller kvalitativa artiklar 

behöver göras med denna metod (Friberg, 2012, s.134). 

 

Första fasen var att inrätta ett helikopterperspektiv, som innebar att ta ett helhetsgrepp på 

området av intresse. Därefter gjordes en litteratursökning för att studera och ta reda på om det 

fanns mest kvantitativa eller kvalitativa studier inom detta område. Artiklarna som upphittade 

granskas, analyseras och resultaten sammanställs. Dessa kunskaper som uppstått från 

artiklarna kommer att sammanföras som indelningsgrupper. Utifrån detta kunde precisering 

av frågeställningar göras (Friberg, 2006, s. 119).  

 
Litteratursökning 
För att få struktur i arbete och för att underlätta artikelsökning användes en organiserad 

process för att bedöma vetenskaplig litteratur inom hälso- och sjukvård. Detta gjordes genom 

att begränsa området, samtidigt som ett urval skedde där att vissa studier exkluderades och 

andra inkluderades (Friberg, 2006, s. 119). Inklusionskriterierna för studien var att samtliga 

vetenskapliga artiklar handlade om barn och ungdomar med idiopatiska skolioser. Artiklarna 

skulle innefatta konventionell röntgenundersökning samt genomlysning som 
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undersökningsmetod samt att artiklarna var skrivna på engelska eller på svenska. Artiklarna 

var publicerade mellan år 1996 – 2013 för att få så mycket adekvat underlag som möjligt då 

det är begränsat med artiklar som behandlar strålreducering av konventionella 

skoliosundersökningar av barn. Exklusionskriterierna var artiklarna som handlade om djur, 

artiklar skulle även inte behandla skolios hos vuxna, kirurgiska ingrepp vid korrigering av 

ryggrad gjorda med hjälp av datortomografi (DT) exkluderades även undersökningar gjorda 

med magnetresonanstomografi (MRT) exkluderades.  

 

 En pilotsökning gjordes med hjälp av Svensk MeSH-termer i kombination med fri text och 

peer reviewed. MeSH-termer innebär, Medical Subject Headings och är uppbyggd av 

ämnesord som tilldelas samtliga artiklar i databasen (Willman et al., 2011, s.70-71). Med peer 

reviewed innebär att artiklar var granskade av minst 2 oberoende granskare och godkända 

innan publicering (Forsman, 1997, s. 85).  

 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, ProQuest och PubMed. Cinahl är inriktat på 

omvårdnadsvetenskapliga studier, ProQuest kombinerar cirka 26 olika databaser samtidigt i 

sin sökning av medicinska vetenskapliga artiklar, och PubMed är en databas producerad av 

National Library of Medicine genom Medline (Willman et al., 2011, s. 80-81). 

 

Fria sökord i sammanställning av de booleska sökoperatorer AND och OR användes, se 

(tabellen 1). Vid användning av AND söks endast de artiklar som innehåller de söktermerna 

som kombineras med AND, detta är för att begränsa sökningen. Däremot när OR används 

utökas själva sökningen till närliggande söktermerna (Willman et al., 2011, s.72-73).   

 

De ord som användes i litteratursökningen på Swedish MeSH-term var svenska ord som 

översattes till engelska MeSH-term för att utöka på relevanta studier och dessa ord var: 

Adolescent, child, ionizing, patients, radiation, radiation dosage, radiation protection, 

radiography, scoliosis och x-rays. Titlarna på de träfflistor som sökningen gav lästes igenom 

för att få en bättre uppfattning om vad som kunde sorteras bort och för att finna artiklar som 

var relevanta och stämde med studiens syfte. Därefter lästes genom abstrakt på de artiklarna 

som var intressanta, passade samman med frågeställningar och syfte (Östlundh, 2012, s.73-

75). De artiklarna som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna samlades in från 

databasen PubMed, för vidare granskning och beskrivs i tabell 1.  
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Tabell 1: Översikt av litteratursökningen 
Syfte med sökning: vilka metoder och röntgenparametrar som kan användas för dosreducering i samband med 
radiologisk skoliosundersökning av barn och ungdomar    
Databas söktermer   Antal träffar  Antal valda 
  
PubMed Radiation doses AND                                                                                                                                          
                          Scoliosis AND Radiography  16  5                       
  

PubMed            Radiation protection AND Scoliosis                    13                                                 1                        
                                                                                                        
PubMed ((Reduce OR reduction OR  

Dose reduction OR less) AND  
(radiation dose OR Patient radiation 
dose)) AND Scoliosis  34  3                                             

PubMed Optimization AND Pediatric  
AND x-ray   49  1                       

Totalt valda artiklar 10                    

  

Sökningen i Cinahl gav inga relevanta artiklar som motsvarade denna studies syfte. 

Sökningen i Proquest visade några artiklar som även dessa hittats i PubMed och därför 

presenteras inte dessa två databaser i tabellen. Utifrån hela sökningsprocessen valdes10 

artiklar som mötte inklusionskriterier även stämde överens med syfte. 

 

 Kvalitetsgranskning   

De 10 artiklar som utvaldes för denna studie hade tydlig problemformulering, 

metodbeskrivning och syfte. Artiklarna hade även logiska och begripliga resultat med 

statistiska utvärderingar som motsvarade denna studies syfte och frågeställningar. Artiklarna 

har matchats med inklusionskriterierna, kvalitetsgranskats och analyserats med hjälp av 

granskningsprotokoll för kvantitativa studier (se bilaga 1). Utifrån detta uteslöts de artiklar 

som bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet till exempel artiklar med tydliga metodologiska 

svaghet eller där populationen var för oklart beskriven och samtidigt systematiserades de 

övriga artiklarna som hade hög trovärdighet (Willman et al., 2011, s.94). 

 

Med hjälp av granskningsprotokollen har författaren i denna studie besvarat frågorna med ja 

som ett positivt svar, med nej som ett negativt svar eller med vet ej som ett inadekvat svar.  

För att bedöma studiernas kvalitet har de tilldelats ett poäng för varje positivt svar och noll 

poäng för artiklarna som inte uppfyllde kraven, på så vis kunde artiklarnas kvalitet värderas 

som hög, medel eller låg. Dessa poäng har presenterats i procenttal av den totala tänkbara 

poängsumman. Studier med procenttalet mindre än 70 % tilldelades graden låg, 70-79 % 

tilldelades graden medel och 80-100 % tilldelades kvalitetsgraden hög. Möjligheten att 



10 
 

värdera och komparera olika forskningar ökar vid användning av procentberäkning (Willman 

et al., 2006, s. 96). Dessa resultat av kvalitetsgranskningen har framförts i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10), sorterat efter namn  

Författare, 
År, Land 

Titel Typ av studie Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalitet  

 Ben-Shlomo 
 et al. (2013) 
Israel  

Effective 
dose and 
breast dose 
reduction in 
pediatric 
scoliosis 
 x-ray 
Radiography 
by an 
optimal 
positioning 

Jämförande 
studie 
Monte Carlo 
simuleringar 
för att 
utvärdera 
optimal 
projektion av 
röntgenstrål-
ning som kan 
minska risken 
för cancer i 
bröstvävnad. 

Datasimulering 
analyser av data 
från fem, 
sinsemellan 
olika, sjukhus. 
Parametrarna är 
från patienter 
(pat) med 
skolios i åldern 
10 och 15 år. 

Att 
rekommendera 
rätt position vid 
röntgen (rtg) 
undersökning för 
att reducera 
bröstvävnads- 
absorberande 
strålning vid rtg 
av skolioser på 10 
och 15 åringar.    

Studien visar ett 
behov av att 
utveckla 
strålningsskydd 
för patienter med 
skolios mellan 10-
15 år. 
Speciellt genom 
en sådan enkel 
metod som att 
patienten 
positioneras rätt 
vid röntgen. 

Medel  
 
 
 
 
 
 
 

Chamberlain 
et al. 
(2000) 
USA 

Radiation 
doses to 
patients 
undergoing 
scoliosis 
radiography 

Kvantitativ 
studie 

Totalt 61 
patienter, 
46 flickor och 
15 pojkar. 
 

Var att beräkna 
stråldoser för 
skoliospatienter i 
förhållande till 
patientens vikt. 

Effektiv dos är 
Relativt 
oberoende av vikt, 
men ökar över 70 
kilo och en 
definitiv slutsats 
av detta kan inte 
dras.  

Medel 

Cook et al. 
(2001) 
England 

Key factors 
in the 
optimization 
of paediatric 
X-ray 
practice 

Kvantitativ 
studie på 4 st 
sjukhus 

3000 undersök-
ningar av 
patientens doser 
och 
(cirka 100 
röntgenbilder 
granskades).  

Att det finns 
utrymme för 
vidareutbildning 
av personal med 
lägre utbildning 
vid 
röntgenavdelning. 

Utbildning av 
personal, regler 
rekommendation 
samt adekvata 
hjälpmedel. 

Hög 

Geijer et al. 
(2001) 
Sweden 

Digital 
radiography 
of scoliosis 
with a 
scanning 
method: 
Initial 
evaluation 

Kvantitativ 
studie och 
jämförande av 
tre olika 
metoder, två 
med digital 
teknik och en 
med 
konventionell. 

Totalt var det 70 
arkiverade 
bilder från 70 
patienter. 
Indelade på 30 
konventionell 
1995, 30 digital 
1998-1999 
 och 10 (10x2) 
genomlysnings 
bilder från 
1998-1999. 

Var att utreda 
stråldos, 
bildkvalitet och 
Cobb vinkel som 
framställdes med 
digital scanning 
metod jämfört 
med 
konventionell 
röntgen. 

Högre effektiva 
stråldos med 
digital 
exponeringsmetod 
0,16 mSv, än 
konventionell som 
var 0,087 mSv. 
Digital pulsad 
genomlysning gav 
väsentligt lägre 
stråldos 0,017 
mSv. 

Hög 

Geijer et al. 
(2003) 

Sweden 

Digital 
radiography 
of scoliosis 
with a 
scanning 
method: 
Radiation 
dose 
optimization 

Kvantitativ 
studie och 
jämförande av 
digital multi-
image 
översättnings 
Scan som 
återskapas till 
en enda bild 
på en 

30 patienter (6 
pojkar & 24 
flickor, år 1998-
1999). 30 pat. 
(11 män & 19 
kvinnor, år 
2000-2001). 
10 kvinnliga 
pat., år 1998-
1999.1 fantom 

Var optimering av 
strålningsdos, 
bildkvalitet samt 
relation till en 
digital 
avsökningsmetod 
av skoliosröntgen. 
 

Studien visade 
möjlighet att 
optimera 
åtkomsters 
protokoll för en 
specifik 
undersökning, för 
att uppnå den 
nödvändiga 
bildkvalitet med 

Hög 
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arbetsstation. 
 

och en 
referensbild av 
en 13 årig 
pojke. 

en minimal 
strålningsdos. 

Författare, 
År, Land     

 
Titel 

 
Typ av studie  

 
Deltagare  

 
Syfte  

 
Huvudfynd  

 
Kvalitet  

Hansen et al. 
(2003) 
Danmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Optimisation 
of scoliosis 
examina- 
tions  in 
children 

 Kvantitativ 
studie,  
(37 pat. av 49 
observerades 
eller 
behandlades).  

 Totalt 49 
patienter,  
26 flickor och 
23 pojkar 
undersöktes 
under 2000. 
Ytterligare 21 
barn och 
ungdomar 13 
flickor och 8 
pojkar 
undersöktes 
under 2002. 

Var att presentera 
resultatet av 
optimering från 2 
undersöknings 
metod genom att 
byta från en 
konventionell 
film/rutnät (F/G) 
till att använda 
luftgap teknik 
med hjälp av 
beräknade röntgen 
(CR), för att 
utvärdera och 
beräkna den 
effektiv stråldos. 

Studien visade att 
F/G tekniker för 
både frontal och 
sidobilder 
varierade med 
ålder och var 
signifikant 
korrelerad till 
patientens 
tjocklek och det 
fanns inte 
signifikant 
skillnad på 
beräknade 
effektiva doser.  

Hög 

Kalifa et al. 
(1998) 
France 

Evaluation 
of a new 
low-dose 
digital X-ray 
device: first 
dosimetric 
and clinical 
results inn 
children. 

Kvantitativ 
och 
jämförande 
studie. 

Totalt 140 
patienter, 93 
barn med 
skolios,  
(47 bäcken 
undersökningar) 

Var att jämföra 
konventionella 
undersökningar 
kontra en ny 
teknik av lågdos 
digital teknik på 
tre punkter. 
Stråldos, 
diagnostiska 
informationen & 
jämförelse av 
bildkvalitets 
kriterier med de 
europeiska 
riktlinjerna. 

Ingen skillnad i 
diagnostisk 
information. 
Konventionella 
tekniken hade 
bästa kvalitets 
kriterier. Maximal 
dos för spinal 
undersökning med 
lågdos teknik var 
0,8 mGy jämfört 
med 
konventionellt 
som var 3,4 mGy. 

Hög 

Kluba et al. 
(2006) 
Germany 

Prospective 
randomized 
comparison 
of  radiation 
exposure 
from full 
spine 
radiographs 
obtained in 
three 
different 
techniques 

Prospektiv 
randomiserad, 
kvantitativ, 
och 
Jämförande 
studie. 
  

Totalt 150 
patienter 
uppdelad i 3 
grupper och 
med 3 olika 
Metod. 

Var att jämföra 
två olika digitala 
röntgenmetoder 
med 
konventionell 
stående hela 
ryggraden filmer/ 
kassett. För 
utvärdering av 
dos område 
produkt, 
bildkvalitet och 
mätning av Cobb-
vinkel hos 
skoliospatienter. 

Bildkvalitet på 
konventionell 
film-kassett 
system var 
överlägsen än de 
digitala 
metoderna. 
Studien visade att 
både digitala 
metoder var 
tillförlitliga för 
mätning av Cobb-
vinkel. 

Hög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare,       
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År, Land Titel Typ av studie  Deltagare  Syfte  Huvudfynd  Kvalitet 
  

Levy et al. 
(1996) 

Canada    

Reducing 
the lifetime 
risk of 
cancer from 
spinal 
radiographs 
among 
people with 
adolescent 
idiopathic 
scoliosis  
 
 

Kvantitativ, 
Retrospektiv 
kohortstudie. 
Monte Carlo 
metoden för 
att utforska 
risk för cancer 
under 
levnadsbanan i 
mjukdelar och 
organ.  
 
 

Patienter från 
Ste-Justine 
Hospital, 
Quebec 
1751 kvinnor 
och 288 män. 
Totalt 2039 
patienter.  
 
 

Var att minimera 
risken för 
utveckling av 
cancer från 
röntgenstrålning 
på människor med 
skolios från  
ungdomen.  
  
 
 

Undersökningen 
visade att risken 
för cancer ökade 
för kvinnor från 
42 till 238 per 
100 000 invånare 
och för män från 
14 till 79 per 
100 000. Att 
ändra ställning 
från 
anteriposterior till 
postanterior 
minskade risken 
för cancer i 
mjukdelar och i 
olika organ.  

Hög  
 
  

 
 Palmer et al. 
(1998) 
England 
 

Radiation 
protection of 
the ovaries 
in young 
scoliosis 
patients. 

Randomiserad
kvantitativ 
studie 

Totalt 20 
skolios patienter 
och 283 
röntgenbilder. 

Skydd av 
äggstockar. 

Behov av att 
förbättra skyddet 
av äggstockar vid 
radiologiska 
undersökningar. 

Medel 

 
Dataanalys 

De utvalda artiklarna analyserades genom tre steg, första steg var att studierna lästes genom 

ordentlig flera gånger för att förstå innehåll och samband. Vid andra steg i dataanalys av 

allmän litteraturöversikt var att söka efter likheter och skillnader inom de valda studiernas 

syfte, metod och resultat. Vid tredje steg var att sortera det innehåll i aspekterna som handlar 

om samma sak i grupper under ett antal lämpliga rubriker, för att göra en beskrivande 

sammanställning från olika studier resultatinnehållet. Detta var för att ge läsaren en förståelse 

beträffande området, eftersom de kvantitativa studiernas resultat ofta presenteras utifrån de 

statistiska beräkningarna (Friberg, 2012, s. 140-142). 

  

Vid granskningen av dataanalys lästes artiklarna igenom flera gånger för att få en bättre 

helhetsuppfattning om studiernas innehåll. Därefter identifierades likheter och skillnader 

genom att markera över dessa stycken vid varje artikelns resultat som bemötte syftet. På detta 

sätt underlättade det för författaren i denna studie att finna alla stycken vid dataanalys av varje 

artikels resultat. Därpå överfördes textstycken till ett separat dukomment med tillhörande 

referenser för att lätt kunna identifiera källan/artikeln. Vidare översattes dessa stycken noga 

från engelska till svenska. De termerna som författaren inte förstod i texten översattes på nytt 

med hjälp av lexikon för att dubbel kontrollera att innehåll i texten inte förändrades, också för 

att gardera den otillräckliga språkkunskapen. Detta var för att lätt kunna bearbeta texten från 
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de utvalda artiklarna. Sedan strukturerades texterna och gjordes en beskrivande presentation i 

form av olika grupperingar som sedan presenterades i en översiktstabell 2.    

 

Etiska överväganden 

Det är viktigt att studierna har en uttalad etisk agenda som exempelvis är godkänd av en 

forsknings kommitté. Patienterna och deras föräldrar ska ha godkänt hela förfarandet och de 

ska förstå att de deltar frivilligt. Detta styrks genom att många av artiklarna som används i 

texten hade sådana utlåtande från etiska kommittéer. Men det fanns några artiklar som saknade 

ett sådant uttalande. Trots detta har dessa artiklar ändå används i detta arbete eftersom de 

uppfyllde inklusionskriterierna och forskningen bedömdes ha gjorts på ett korrekt sätt, eftersom 

artiklar var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och de var Peer reviewed. Samt att de 

litteraturer studier som granskats även har en uttalad aspekt genom att de gav skriftliga och 

muntlig information till patienter, föräldrar och samtidigt visade respekt för personens integritet 

och självbestämmande (Forsman, 1997, s. 42-43). Deltagarna i studierna skall informerats om 

hur de var utvalda, om tidsplaner samt undersökningarnas eventuella risker. Så bör även 

studiens målsättning med vem som gör och eventuellt sponsrar projektet omtalas. Vidare skall 

det finnas kontaktpersoner för frågor och möjlighet att avbryta deltagandet i studien (Polit & 

Beck, 2012, s. 158).  

 
Resultat 
Resultatet baseras på 10 kvantitativa vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar handlar om 

påverkan av strålningsdos hos barn och ungdomar som undersöktes med joniserande strålning 

på grund av sina skolioser. 

 

Gonadskydd 

I 5 av 10 studier användes gonadskydd (Chamberlain et al. 2000; Kluba et al., 2006; Palmer et 

al. 1998; Hansen et al. 2003; Cook et al. 2001). I studien som genomförts av Chamberlain et 

al.(2000) hade samtliga patienter gonadskydd och för flickor användes bröstavskärmning. 

Palmer et al. (1998) beskriver i sin studie att det är svårare att skydda kvinnliga ovarierna än 

de manliga testiklarna, då dess position är mer osäker på grund av dess rörliga struktur till 

skillnad av pojkars testiklar, eftersom äggstockarna ligger i anslutning till höftben, ungefär på 

linje som skär den främre-bakre diametern av bäckenet. Men trots det har en fristående 

justerbara blystativ framför patienten används. De anser också att ovarierna ska skyddas även 
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i första undersökningsserien med vissa undantag för yngre patienter, där utsikten av triradiate 

brosk för bedömning av bens ålder krävs.  

 

Cook et al. (2001) undersökte fyra olika sjukhus i sin studie av pediatriska barn vilken bestod 

av två specialistsjukhus och två icke specialistsjukhus. I denna studie påvisades stor skillnad 

på flera områden mellan specialistsjukhusen och de två icke specialiserade sjukhusen. De 

specialiserade sjukhusen använde som rutin gonadskydd med rätt storlek, form och placering. 

De hade också bättre centrering vid exponering samt påvisade fördelarna med välutbildad 

personal. 

 

Anteroposterior (AP) / Posteroanterior (PA) 

I 7 av 10 artiklar som ingick i den här studien påvisade positiv stöd för användning av 

frontalbilder i posteroanterior (PA) projektioner (Ben-Shlomo et al. 2013; Geijer et al. 2001 & 

2003; Hansen et al. 2003; Kluba et al. 2006; Levy et al. 1996; Palmer et al. 2998). 

Användning av PA projektioner är att rekommendera framför en AP projektion på grund av 

den kraftigt reducerade dosen för strålningskänsliga områden, såsom kvinnliga bröst och 

sköldkörteln (Geijer et al. 2001 & 2003; Kluba et al. 2006; Palmer et al.1998).  

  

I studien gjord av Chamberlain et al. (2000) var alla projektioner tagna med anteroposterior 

(AP) ställning, vilket minskar bild förstoringen och hjälper till att minimera brännpunkten och 

rörelseoskärpan.  

 

Geijer et al. (2001) hänvisade i sin forskning vad andra författare skrivit i sina studier, att 

posteroanterior istället för anteroposterior projektion minskar dosen till bröst och andra 

känsliga organ men på bekostnad av en högre benmärgsdos, också detta fynd är bekräftade i 

studie gjort av (Hansen et al. 2003). Vidare påvisade Geijer att posteroanterior avbildning har 

bättre bildkvalitet och att anteroposterior avbildning för skoliosundersökningar anses vara 

omoderna idag.  

 

Av sekundär betydelse skall om det finns möjlighet huvudet vara mot anod (HTA, head 

directed towards the anode) för 10 åringar, och inte för gruppen av 15 åringar då 

posteroanterior-huvudet mot katod (PA-HTC, head directed towards the cathode) projektion 

minimerar den effektiva dosen, men förorsakar en betydande överskott för bröst-absorberad 

dos. Likadant för 10- och 15 år gamla barn och ungdomar vid vänster sidoställning-huvudet 
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mot anod projektion orsakar 118- och 120 % större effektiva doser än höger sidoställning-

huvudet mot anod projektion. De uppgav också att deras resultat kan vara till nytta i arbetet 

med att uppnå ALARA-nivån för pediatriska patienter (Ben-Shlomo et al. 2013).  

 

Hansen et al. (2003) menade i sitt resultat att det går att reducera stråldosen vid röntgen 

undersökning genom att utföra frontala skoliosbilder i posteroanterior ställning istället för 

anteroposterior exponering och att antalet röntgenbilder bör begränsas både på de första och 

återkommande undersökningarna. Samtidigt kunde dosen minskas med 50 % vid PA, vid 

samtliga åldersgrupper. 

 

I en studie som gjordes i Canada av Levy et al. (1996) påvisade att stråldoser till kvinnliga 

bröst och sköldkörtel då bilden togs med posteroanterior positionering minskade mellan 94 % 

och 96 %. Detta på grund av att röntgenstråle energi försvagades under passage genom 

kroppen. Däremot ökade doserna till kvinnliga lungor och till benmärgen för båda könen vid 

användning av posteroanterior positionering, men ur hälsosynpunkt är det inte lika viktigt som 

för bröst och sköldkörtel eftersom riskerna per en dos är inte så stora. Vidare menade Levy et 

al. (1996) i sin studie att när anteroposterior ställning används kan stråldoser till kvinnliga 

bröst sänkas genom att använda skärmning och kollimering av röntgenstrålen, medan däremot 

sköldkörteln förblir oskyddad.  

 

Rörström (mAs) och rörspänning (kV) 

Viktiga parametrar som röntgensjuksköterskan kan påverka är värdena från strålkällan dvs. 

röntgenröret, som definieras i Kilo-Volt (kV) som är rörspänningen, som bestämmer 

elektronernas rörelse energi och röntgenstrålningens högsta energi för dess 

genomträngningsförmåga. Milli-Ampere (mA) är rörströmmen, ger antalet elektroner som 

frigörs från katoden vilket påverkar röntgenstrålningens intensitet. 

Samt(s) som är exponeringstiden, tiden som röntgenstrålning produceras vilket ger stråldosen 

fastställt ett visst kV och mA. milli-Ampere-sekund (mAs) är rörströmmen multiplicerad med 

exponeringstiden (mA x s). Vid exponeringen bestäms den totala mängden strålning därmed 

av mAs-talet (Englund, 2013). 

 

Faktorer som minskar stråldos vid skoliosundersökning av barn var ökad kilovoltspänning 

(kVp) till exempel medelvärde på 65 kV för frontalbild och 71 kV för sidoprojektion vid 

användning av kassett och raster på konventionell teknik. Samt vid luft-gap och CR teknik var 
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medelvärde på 80 kV för frontalbild och 85 kV för sidobilder. Med luftgap menas ett avstånd 

på 30 centimeter mellan patienten och kassetterna och CR innebär beräknad radiografi. 

Ökande rörspänning och filtrering gör att stråldosen till patientens hud minskar och även 

kontrasten i bilden. Det är möjligt att reducera stråldos genom att använda luftgap som är 

mindre än 30 cm, speciellt hos yngre barn (Geijer et al 2003; Hansen et al 2003). Detta styrks 

även av en studie gjord av Geijer et al (2001) fastställdes att ökande filtrering av 

röntgenstrålen sänker patientdosen.  

 

Raster 

Enligt resultat från studien gjort av Hansen et al. (2003) är att raster förbättrar bildens 

kontrast, men på bekostnad av ökad stråldos till patienten eftersom raster oundvikligen 

absorberar både utspridd och primärstrålningen. Därför bör raster inte användas vid 

uppföljning för vinkelmätningar och behandling av barn-och ungdom skolios, då den leder till 

hög koncentration av strålningar just på denna specifika yta, undantag för första 

skoliosröntgen då anatomiska detaljer och bildkvaliteten är av stor betydelse för ortopeders 

bedömning. Enligt Hansen et al. (2003) skillnad på stråldos för patienter som är 7 år eller 

äldre då luft-gap och CR teknik användes, medel ESD (Entrance surface doses, ESD) för 

frontal projektion var 0,20 mGy jämför med 2,85 mGy för samma åldersgrupp med 

konventionell röntgen teknik. För sidobild motsvarande värdena var 0,33 mGy och 3,5 mGy 

respektive. Orsaken av höga doser värde vid konventionell röntgen beror på användning av 

raster.  

 

Cook et al. (2001) resultat pekade på att specialistsjukhuset utnyttjade rutinmässiga raster 

för att producera estetiskt tilltalande bilder av onödigt hög kvalitet till en ökad dos, vilket 

innebär en extra stråldos för patienten. Detta praktiserades däremot inte på det icke 

specialiserade sjukhuset. De menade att användningen av raster har limiterats till de största 

barnen där förlusten av bildkontrast annars skulle göra bilden odiagnostiserat. Även en del 

andra åtgärder har tillämpats för att minimera stråldos, såsom utnyttjande av snabb skärm-

filmsystem samt permanenta tillägg av ökad rör potentialer och den tillägg av 0,1 mm 

kopparfiltrering på statiska konventionella och fluoroskopiska rör. 
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Inbländning 

För att minska stråldosen, är så kallad inbländning effektivt. Med inbländning menas att det 

område som ska undersökas markeras med belysning innan exponering för att begränsa att 

strålningen träffar andra kroppsytor än det tänkta. Även bildkvaliten blir bättre genom att den 

spridda strålnigen minskar. Med inbländning kan patientdosen minskas med upp till 60 % 

med hela det önskade diagnosområdet synligt (Englund, 2013).   

 

Erfarenhet och kunskap 

Det är viktigt att röntgensjuksköterskan har rätt kunskap och utför en bra undersökning med 

så liten stråldos som möjligt. Röntgensjuksköterskan är den som formellt har huvudansvaret 

för att utföra röntgenundersökningar och yrkeskunnandet som gör det möjligt för att ge 

patienterna en sakkunnig och omsorgsfull vård. Hen skall utföra röntgenundersökningar 

korrekt i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Röntgensjuksköterskan 

har ansvar för hur just hen fullgör sina arbetsuppgifter och skall även i alla situationer kunna 

bedöma, besluta när en åtgärd är relevant och genomföra analyser med hjälp av olika 

strålningstillämpningar för att framställa optimala bilder med minimala möjliga stråldos och 

hög patientsäkerhet (Örnberg & Andersson, 2012; Raadu 2009, s. 207).  

 

Medvetenheten och kunskapen om vilka organ samt i åldrar strålkänsligheten påverkar mest 

är därför viktigt för röntgensjuksköterskan att veta. Det är till exempel brösten, kolon, magen, 

lever och urinblåsan som är de vitalaste organ som gynnar till den absorberade dosreduktion i 

PA ställning och i höger (Dx) sidoställning är det magen, mjälte, nedre tjockt tarmen, 

tunntarmen och bukspottkörtel som beskyddas. Trots det så är det den laterala Dx 

sidoprojektion som leder till högre lever- absorberade dosen som i sin tur bidrar till ökningen i 

effektiv dos (Ben-Shlomo et al. 2013).  

 

Sköldkörteln, mag-tarmkanalen, levern, äggstockarna, urinblåsan och benmärgen är de organ 

som är mest strålningskänsliga. Vidare visas att dödsrisken (1 dödsfall per 2000 vid 

upprepade undersökningar med 6,1 mSv) vid joniserande strålning är dubbelt så hög vid 5 års 

ålder än vid 25 år. Flickor har också dubbelt så hög risk (enligt exempel ovan) än pojkar att få 

främst leukemi, sköldkörtel, bröst- och lungcancer. Speciellt brösten och sköldkörtel ansågs 

vara mest strålningskänsliga (Hansen et al. 2003; Levy et al. 1996).  
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På varje röntgenavdelning skall det finnas en metodbok med instruktioner om hur arbetet skall 

genomföras i de olika momenten (SSMFS 2008:31).  

 
Diskussion 
Syftet med studien var att genom en allmän litteraturöversikt sammanställa vilka metoder och 

röntgenparametrar som kan användas för dosreducering i samband med radiologisk 

skoliosundersökning av barn och ungdomar.  Utifrån de tio utvalda artiklar som användes i 

denna studie kunde dessa metoder och röntgenparametrar som leder till strålreducering 

identifieras när frågeställningar besvarades.   

 
Metoddiskussion  

Denna studie byggde på 10 kvantitativa vetenskapliga artiklar och en systematisk 

undersökning för att få ett fördjupat perspektiv över den kunskap som finns inom ämnet. Det 

innebar att reflektera informationen i artiklarna med relevans till syftets ändamål. Studiens 

metod värderades genom att applicera Fribergs metod (2006, s. 76; 2012, s.86).    

 

Det fanns både fördelar och nackdelar med en litteraturstudie. Fördelen var att den leder till 

en kunskapsutveckling, ger inblick och förståelse för vårdandets utvecklande. Studien leder 

till ökad personlig kunskap i form av en kollektiv kunskapsutveckling inom skolios som ämne 

och inom vårdvetenskap som röntgensjuksköterska och att material som analyseras redan är 

färdigställt. Nackdelen var att konfronteras med alla dessa vetenskapliga kunskaper, värdera 

och kritisk granska samt att det förelåg risk för att författaren väljer studier som stödjer den 

egna inställningen. Innan sökningen påbörjat hade författaren i denna studie deltagit i en 

föreläsning som universitet erbjud med en universitetsbibliotekarie för en genomgående om 

hur vetenskapliga artiklar söks. Likaså under själva sökningsperioden hade författaren ordnat 

ett personligt möte med en annan bibliotekarie vid medicinska universitetsbibliotek i Uppsala, 

för att ytterligare gå genom olika momenter i själva informationssökningen och för att bygga 

upp de kunskapsluckorna som fanns. Författaren hade också vid två olika tillfällen 

telefonrådgivning med en universitetsbibliotekarie, för att få support vid sökningen av 

information. Detta var till stor hjälp i sökandet av de vetenskapliga artiklarna då författaren 

saknade en medarbetare att resonera med, haft kunskapsbrist i informationssökning och kände 

sig vilse i denna enorma forskningsvärld. På detta sätt kunde kunskapen förbättras i detta 

område och hjälpte till att arbetet gick framåt. Östlundh (2012, s. 78-79) beskrev att 

bibliotekarierna kan hjälpa till med alla moment som förekommer vid informationssökning 
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samt det är tanken att ta emot hjälp av dem. Författaren behöver inte lösa alla problem och 

frågor rörande informationssökning som dyker upp under arbetsgång, på egen hand. 

Oberoende av vilket resultat forskningarna kommit fram till, har alla artiklar som valts ut till 

analysen mött inklusions- och exklusionskriterierna samt motsvarat studiens syfte.       

 

Att sätta sig in i ett annat språk som inte behärskas till fullo av författare var också en nackdel. 

Men här var författaren i denna studie noga både vid tolkning, läsning av valda artiklar och 

vid skrivandet av uppsatsen (Friberg, 2006, s. 116; 2012, s. 134-135).  

 

En annan nackdel i denna studie är att granskning utgjordes enbart av en författare och enligt 

Willman et al. (2011, s. 93) beskrev att granskningen får större tyngd om den genomförs av 

minst två oberoende granskare som presenterar sina tolkningar. Dock författningen fastställer 

också att arbetet ska vara självständigt däremot förbjuder inte precist samarbete. 

Självständigheten innebär att studenten har hela ansvaret för sitt arbete och hen måste alltså 

inte följa handledarens råd eller ta emot handledning. Trots allt har författaren i denna studie 

följt och lyssnat noga till all råd som gavs och bearbetat de ändringar och kommentarer som 

granskats bland annat av handledare, opponenter, kursansvarig lärare och från övriga 

adjunkter som var involverade under seminarier. På så sätt har denna arbetet gått framåt, 

trovärdighet förstärkt och gjort att författaren kunde uppnå målet (Segesten, 2012, s. 17).  

 

Bland de inledande pilotsökningarna påträffades det ett stort antal studier med aktuell 

forskning kring stråldosreducerande åtgärder. Många av dem var intressanta artiklar, men 

däremot inte kunde öppnas med full text i hem dator. Efter att ha läste abstrakt på de utvalda 

artiklar som mötte inklusions- och exklusionskriterier även matchade med syfte kunde dessa 

artiklarnas titlar och författare dokumenteras separat på en lista. Då författaren i denna studie 

även arbetar inom Landstinget kunde detta problem åtgärdas, genom att ta fram dessa artiklar 

med full text på arbetsdatorn. På det avseendet var det inga artiklar som kunde ha missats från 

listan som dokumenterats. Det fanns likaså i stort omfattning då det gäller strålreducering och 

motsvarade studiens syfte artiklarna skrivna från 1980- talet till 1990- talet. Men här valde 

författaren i denna studie att tidsbegränsa forskningen för att endast omfatta artiklar från 1996 

- 2013. Eftersom ny kunskap utvecklas genom forskning och det är för röntgensjuksköterskan 

viktigt att använda ny kunskap i omvårdnadsarbetet (Dahlborg Lyckhage, 2012, s. 23).  
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Det fanns även en stor mängd av artiklar om skolios hos barn och ungdomar, men dessa 

handlade mesta del om hur man upptäcker skolios, mäter ut Cobbs vinkel, kirurgiska ingrepp 

vid korrigering av ryggrad och om olika korsetter som används vid behandling av skolios. När 

det gäller strålreducering av barn vid skoliosundersökning var det relativt begränsat. Enligt 

Friberg (2012, s. 134) har kritik riktats mot denna typ av litteraturöversikter, i egenskap av att 

de har för begränsad mängd relevant forskning som grund för översikten. Alternativet till 

denna litteraturöversikt var en enkät med frågor till röntgensjuksköterskor om joniserande 

strålning. Svaren skulle vara relevanta men skiftande beroende på deras individuella 

kunskaper och erfarenhet.  

 

De 10 utvalda artiklar var kvantitativa studier och kvalitetsgranskades utifrån ett 

granskningsprotokoll från Willman et al. (2011, s. 173-174), (se bilaga1). Studien består av 

hög- och medelkvalitativa artiklar. Artiklarna som granskades till denna studie var från olika 

världsdelar, men främst från Europa, Danmark, England, Frankrik, Sverige, Tyskland, samt 

Canada, USA och Israel. Dessa betraktas vara trovärdiga eftersom resultatet från dessa studier 

kan överföras till den svenska metoden inom radiologi då apparaturer och tillvägagångssätt av 

röntgenundersökning inte skiljer sig åt på något avgörande vis. 

 

Artiklar söktes via tre olika sökmotorer bland annat Cinahl, ProQuest och PubMed. Men den 

bästa sökmotor i denna litteraturstudie som gav flesta resultatet i form av artiklar som används 

i denna uppsats var PubMed. Detta kan bero på att PubMed/Medline omfattar referenser till 

tidskrifter och artiklar inom biomedicinsk, medicin och omvårdnad. Cinahl gav inga artiklar 

som motsvarade denna studies syfte. Medan ProQuest visade på en del av artiklar vilken även 

dessa återfanns i PubMed, det kan vara på grund av att det är cirka 26 olika databaser 

samtidigt som ProQuest kombinerar i sin sökning av medicinska vetenskapliga tidskrifter 

(Willman et al. 2011, s. 80).    

 

Artiklarnas reliabilitet, tillförlitlighet är korrekt gjorda eftersom undersökningen bygger på ett 

representativt urval av artiklar och patienter så att inte slumpen påverkat resultatet. Enligt 

Friberg (2012, s. 126) är det bättre att göra en fördjupad analys av färre artiklar inom ett 

avgränsat område, än tvärtom och i detta fall alltså handlar det om 10 vetenskaplig artiklar 

som ingick i denna studie. Denna studie anses ha en hög validitet då alla artiklar som ingår i 

studien var Peer Rewiewed, som innebär att de är vetenskapliga granskade, valdes utifrån 



21 
 

förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier då abstrakt lästes samt att artiklarna 

motsvarade frågeställningar och lett vidare i studiens syfte (Thurén, 2007, s. 26 & 34).  

 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att genom en allmän litteraturöversikt sammanställa vilka metoder och 

röntgenparametrar som kan användas för dosreducering i samband med radiologisk 

skoliosundersökning av barn och ungdomar.  Med utgångspunkt från syftet så är det möjligt 

för radiologen att ställa rätt diagnos med digitala röntgenmetoder vid rutinmässig bedömning 

av skoliospatienter. Bildkvaliteten är acceptabel med sämre kvalitet i jämförelse med 

konventionella filmer. Nackdelar med digitala bilder förekommer när skoliosbilder av hela 

ryggen ska tas eftersom det är svårt att få hela ryggraden på bildplattan. Istället behöver det 

sammanställa individuella bilder vid exponering. Ett sätt att rätta till detta problem är genom 

att använda cranio-caudala skanningsmetod. En annan nackdel med lågdos anordning är brist 

på spatial upplösning jämfört med det konventionella systemet. Vilket är passande för 

pediatriska undersökningar på lång sikt. En fördel är olika fönsterinställningar som lätt kan 

ställas in (Dietrich et al. 2013; Grieser et al. 2011; Kalifa et al 1998).  

 

Grieser et al. (2011) beskrev att problem med att få hela ryggraden på bildplattan har 

övervunnits av system som kombinerar platta detektorteknik med stitching system, med detta 

menas bildsammanfogningsprogram. Alltså två separata bilder kominerades med hjälp av 

bildsammanfogningsprogram för att få bilden av hela ryggraden. I detta system användes 

automatisk exponeringskontroll. För anteroposterior användes 75 kVp och för sidoprojektion 

80 kVp, för patienter upp till 15 års ålder, samt för patienter över 15 års ålder var 80 kVp och 

85 kVp, respektive. Ingen raster användes för patienter under15 år gammal.  

 

Enligt Grieser et al. (2011) är att bild stitching system helt nödvändigt för användning av 

bildplatta genom detektorteknik i röntgen av hela ryggraden. Utan 

bildsammanfogningsprogram, skulle formatet begränsas till 43 x 43 cm som den maximala 

storleken på platta detektorer och därmed skulle vara otillräckligt för att utföra röntgen av 

hela ryggraden.  

 

Dietrich et al. (2013) genomförde en studie på 47 i följd av hela anteroposterior och laterala 

ryggradsröntgenbilder i syfte att jämföra stråldosen från ett vanligt digitalt röntgen system 

med stråldosen från 134 anteroposterior och sidobilder av hela ryggradsröntgenbilder via ett 
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biplanar röntgensystem. Samtliga röntgen erhölls i en upprätt stående ställning. Studien visade 

att dos-yta beträffande hela ryggradens röntgen inklusive anteroposterior och sidoprojektion 

var signifikant lägre för röntgenbilder tagna genom biplanar röntgensystem 158,4 ± 103,8 

cGy * cm2, jämför med standarden digitala röntgensystem som var 392,2 ± 231,7 cGy * cm2. 

Likaså var medelvärdet av undersökningstid signifikant kortare för biplanar röntgen med 248 

sekunder i komparera med standard digitala röntgenbilder på 449 sekunder.   

 

Röntgensjuksköterskan ska vara uppmärksammad på ALARA – principen vid varje ny 

patientundersökning för att kontrollera parametrar för lägsta acceptabla exponeringsgraden 

som anges inom protokollet vid genomlysning (Cohen, 2007). Inställningar justeras för att 

använda den lägsta exponerings hastighet som i sin tur ger en tillfredsställande bild. Vid fel 

parametrar kan exponeringsgraden öka utan att förbättra bildkvaliteten. Dessa parametrar är 

till exempel placering av raster, standardfilter och standard parametrar som är baserade på 

patientens ålder/vikt och exponeringshastighet vid bildförstärkare för automatisk ljuskontroll. 

Det är röntgensjuksköterskans ansvar att gardera patientens säkerhet innan undersökning 

påbörjar, därför är det viktigt att se till att alla parametrar står korrekt till innan hen startar 

själva undersökningen (Cohen, 2007).  

 

Studie utförd av Dietrich et al. (2013) påvisade en reducering av dos-yta hos patienter som 

undersökts med biplanar röntgensystem med ungefär 50 % jämför med ett digitalt 

röntgensystem. Dock det finns begränsningar vid användning av biplanar röntgensystem, att 

det inte är möjligt att få röntgenbilder av patienter i liggande eller i ryggläge. Fördenskull 

biplanar röntgensystem kan inte ersätta en vanlig digital röntgen system. Eftersom denna 

nackdel begränsar användbar i ett allmänt sjukhus. Fördelar med biplanar röntgensystem är 

röntgenbilder utan snedvridningar och möjligheten till ytterligare sekundära 3D 

rekonstruktioner med mätning av både interna och yttre ytor utan anskaffning av multipel 

tomografisk bilder. 

 

Studie utförde av Grieser et al. (2011) Påvisade att fullryggröntgenbild för skolios kan utföras 

med en digital platt-detektor i kombination med ett bildsammanfogningsprogram i en låg dos 

teknik med full diagnostiskt värde.  
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Det är alltid en utmaning att undersöka barnpatienter för en röntgensjuksköterska. För att 

undvika omtagningar vid exponering då barn är strålnings känsligare än vuxna eftersom 

kroppsytan är mindre, så hjälper det med ett förtroendefullt omhändertagande där även en 

förälder kan hjälpa till. Detta med rätt användning av gonad skydd och röntgenparametrar bör 

vara en del av målsättningen för strålreducering. Det är fastställt enligt 

röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod att röntgensjuksköterskans skyldighet gentemot 

vårdtagaren är att minimera stråldoser, skydda patientens integritet, lindra smärta och obehag 

vid undersökningar. Hen ansvarar för utvecklingen av sitt kunskapsområde utifrån erfarenhet 

och evidens, samt att upprätthålla tillit och förtroende för professionen (Örnberg & 

Andersson, 2012). Detta bekräftas även i studie gjord av Willis (2004) att ju mindre anatomi 

som utsätts för strålning, desto mindre strålning som sprids till patienten. Mindre spridning 

innebär bättre kontrast i bilden och även mindre dos av strålning till närliggande organ.  

 

Då pediatrisk radiologi är en liten del i utbildningen av röntgensjuksköterskor bör vidare 

utbildning finnas för dem som arbetar med barn till dess att grundutbildningen utökas. Alla 

röntgenavdelningar i Sverige bör samordnas med tydliga riktlinjer för att effektiviserar de 

pediatriska undersökningar. En enkätstudie med röntgensjuksköterskor där alla erfarenheter 

och kunskaper i ämnet sammanställs skulle vara en god grund därför. 

 

Därför skall stora krav ställas på att föreskrifter inom verksamhet följs så att på all personal 

som rutinmässigt arbetar med röntgenundersökningar av barn, med screeningsverksamhet, 

eller med doskrävande tekniker ska särskilt höga krav ställas på utbildningen. Rutiner för 

utbildning ska finnas skriftligt dokumenterad i kvalitetshandboken. Genom attest ska 

personalen bestyrka att säkerhetsrutiner och andra utbildningsmoment genomgåtts (SSMFS 

2008:31).  

 

Slutsatser 
Att minska stråldosen ger lägre risk för att utveckla cancer, bättre livskvalitet för patienter och 

lägre kostnader för samhället. De tio vetenskapliga artiklar som granskats här pekar entydigt 

på att minskad stråldos är samhällsekonomiskt försvarbart och att bättre kunskaper hos 

röntgensjuksköterska leder till ökad patientsäkerhet samt strålreducering till barn och 

ungdomar.  
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Regelbundna inspektioner av strålskyddet vid skolios är nödvändigt. Samt att säkerställa 

lämpligt skydd för könskörtlarna genom att använda de föreslagna förebyggande åtgärderna.  

I och med kunskapstillgång via internet så blir patienter och dess föräldrar mer krävande på 

högeffektiv vård. Vilket antyds i Hansen et al. (2003) resonemang om ALARA. Därför växer 

även behovet av gemensamma riktlinjer nationellt som internationellt om bland annat 

stråldosen vid skoliosundersökningar av barn och ungdomar. De viktigaste slutsatserna är en 

utvecklande internutbildning på arbetsplats med rätt utrustning, gott samarbete med alla 

aktörer i vårdkedjan och att alla undersökningar skall optimeras till varje individs 

förutsättningar för det bästa.  

 

Röntgenavdelningar bör sträva efter att skoliosundersökningar tas med posteroanterior 

ställning, höger positionering vid lateral bildtagning, regelbundet användning av gonadaskydd 

och att undvika raster vid undersökningar av barn. Eftersom detta leder till strålreducering och 

minskar risken för att i framtiden utveckla cancer och strålskador. Det är bekräftat och 

rekommenderat från majoriteten av artiklarna som ingick i denna studie att spinal röntgenbild 

för skoliospatienter bör tas med posteroanterior projektion.   

 

Vidare behövs mera forskning i detta område eftersom skolios utveckling är mycket unik för 

varje individ. Effekten av ackumulerad stråldos kan vara svårt att beräkna på individuellnivå 

trots strålningsreducering vid undersökning. Barnpatienter som har exponerats med joniserad 

strålning vid skolios undersökningar i tidigt ålder har ökad risk för cancerutveckling oavsett 

vilken metod används för behandling.    
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Bilagor 

Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT 
(Willman et al., 2011, s. 173-174). 
 
Forskningsmetod  � RCT  � CCT (ej randomiserad) 
  � multicenter, antal center …………………………
  � kontrollgrupp/er ………………………………… 
 
Patientkarakteristika 
 Antal……………………………………………. 
  
 Ålder……………………………………………. 
  
 Man/Kvinna…………………………………….. 
 
 
Kriterier för inkludering/exkludering 
Adekvat inkludering/exkludering  � Ja  � Nej 
 
Intervention  
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
Vad avsåg studien att studera? 
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
Urvalsförfarandet beskrivet?  � Ja � Nej 
Representativt urval?   � Ja  � Nej  
Randomiseringsförfarande beskrivet? � Ja  � Nej   � Vet ej 
Analyserade i den grupp som de randomi- � Ja  � Nej   � Vet ej  
serades till? 
Blindning av patienter?  � Ja  � Nej   � Vet ej  
Blindning av vårdare?   � Ja  � Nej   � Vet ej  
Blindning av forskare?  � Ja  � Nej   � Vet ej  
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Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven?  � Ja  � Nej 
Bortfallsstorleken?   � Ja  � Nej  
Adekvat statistisk metod?  � Ja  � Nej 
Etiskt resonemang?   � Ja  � Nej 
 
 Hur tillförlitligt är resultatet? 
Är instrumenten valida?  � Ja  � Nej 
Är instrumenten reliabla?  � Ja  � Nej 
 Är resultatet generaliserbart?  � Ja  � Nej 
 
Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, 
konfidensintervall, statistisk signifikans klinisk signifikans, powerberäkning) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
� Hög          � Medel � Låg 
 
Kommentar 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
Granskare sign: .............................. 
 
 
 
 
 
 
  
 
   


