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Abstrakt 

Datortomografi (DT) används i första hand vid akut stroke därför att den har bättre 

tillgänglighet, kan skilja ut akuta blödningar och har kortare undersökningstider. Det måste 

finnas större fördelar än nackdelar för att det ska vara accepterat att en verksamhet utsätter en 

patient för strålrisker och de ska vara berättigade enligt strålskyddets huvudprincip. När en 

patient misstänks ha en hjärnskada så måste en bedömning av medvetandegraden göras. I 

Sverige används två medvetandeskalor, RLS och GCS. Syftet med denna litteraturstudie var 

att ta reda på om det fanns några icke berättigade akuta DT-undersökningar av hjärnan. 

Studien utfördes som en systematisk litteraturöversikt där 9 artiklar granskades mer ingående 

vilka var publicerade mellan 2007 och 2012. Det var två frågeställningar som utvecklades 

från vårt syfte: förekommer oberättigade hjärnundersökningar vid akut DT? Inträffar det 

oberättigade DT-hjärnundersökningar på barn? Samtliga artiklar som granskades tog upp att 

det fanns icke berättigade akuta DT-undersökningar på hjärna. Slutsatsen av studien visade att 

det förekommer icke berättigade akuta DT-undersökningar på hjärnan och att det borde 

forskas mer på detta område med förtydligade riktlinjer och rekommendationer för att minska 

strålning till patienterna. 

 

Nyckelord: Icke berättigade, datortomografi, barn, skallskada.
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Abstract 

Computed tomography (CT) is used primarily in acute stroke because it has better 

availability,	   can differentiate acute hemorrhage and has shorter examination times. There 

must be greater advantages than disadvantages concerning the examination, to be 

acknowledged when exposing a patient to radiation risks and to be eligible as radiation 

protection is the main principle. When a patient is suspected of having a brain injury you need 

an assessment of the level of consciousness made. In Sweden, two consciousness scales are 

RLS and GCS. The purpose of this study was to determine if there were any unjustified 

emergency CT examinations of the brain. The study was conducted as a systematic literature 

review, in which nine articles were reviewed in more detail and were published between 2007 

and 2012. There were two questions that developed from the purpose; Does unjustified brain 

studies occur in acute CT? Does the unjustified CT brain study occur in children? All the 

reviewed articles revealed that there are unjustified emergency CT examinations of the brain. 

The conclusion of this study showed that there are unjustified acute CT examinations of the 

brain and that there ought to be more research done in this area to clarify guidelines and 

recommendations to reduce patient radiation doses. 

 

Keywords: Non-justification, Computer Tomography, children, head trauma. 
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 Alla undersökningar ska utföras enligt ALARA, As Low As Reasonably Achievable, vilket 

innebär att stråldosen ska vara så låg som det är rimligt möjligt och reglerad av 

strålskyddsverksamhet inom radiologi genom optimering (Axelsson, 2008, s.32). Samhällets 

strålskydd syftar till att med låga stråldosgränser minimera slumpartade långtidseffekter som 

cancer och ärftlig påverkan. Fördelarna med undersökning måste vidare vara större än 

strålningens nackdel för att undersökningen skall betraktas som berättigad (Berglund & 

Jönsson, 2007, s. 144) Det är strålskyddets huvudprincip (SSMFS 2008:35). 

Datortomografi (DT) är den vanligaste radiologiska undersökningen av hjärnan (Larsson, 

2008, s. 153-154). DT är bra på att diagnosticera akuta cerebrovaskulära sjukdomar (stroke) 

och skador (epidurala, subdurala och intracerebrala blödningar). God tillgänglighet och korta 

undersökningstider bidrar också till en hög användning (Ericson & Ericson, 2012, s. 241, 

248). 

Traumatic brain injury (TBI) är en stor anledning till intrakraniella blödningar 

(intracranialhematoma= ICH) hos äldre patienter. Om en äldre patient kommer till akuten på 

grund av att hon eller han har fallit och gjort sig illa i huvudet genomförs ofta en DT-

undersökning på hjärnan för att upptäcka möjlig ICH. Det genomförs oftast en DT-

undersökning även vid mindre skador. Det kostar mycket och kan vara påfrestande för äldre 

patienter. Det behövs prospektiva studier för att kunna utveckla prediktiva hjälpmedel för ICH 

hos äldre (Gangavati et al., 2009). 

Den vanligaste orsaken till subaraknoidalblödning är ruptur av intrakraniellt aneurysm som 

utgör 50-70 % av dessa. Trauma, tumör, arterioskleros och amyloid angiopati är några andra 

orsaker till subaraknoidalblödning. När subaraknoidalblödning misstänks är det DT-

undersökning på hjärnan utan kontrastinjektion som är förstahandsvalet. Blödning påvisas hos 

mellan 90 – 95 % av patienter inom de första timmarna (Larsson, 2008, s. 159).  

När en patient misstänks ha en hjärnskada rekommenderas en bedömning av 

medvetandegraden som genomförs på akutmottagningen och dokumenteras på ett 

övervakningsblad. De två vanligaste medvetandeskalorna i Sverige är Reaction Level Scale 

(RLS-85) och Glascow Coma Scale (GCS). GCS är den mest använda medvetandeskalan 

internationellt sett, medan i Sverige används mest RLS-85. RLS bedömer bara 

medvetandegraden och har en poängskala som sträcker sig mellan 1-8 där 1 betyder lätt 

skallskada och 8 är svår skallskada. GCS gör en bedömning utifrån ögonens funktion, verbal 



	  

	  

7	  

och motorisk respons. Det är en poängskala från 3-15 där 15 är helt normalt och 3 är 

motsatsen (Wikström, 2006, s. 170-178). 

 

Tabell 1. Överskikt medvetandeskala av RLS-85 och GCS. 

Patientens tillstånd RLS-85 (poäng) GCS (poäng) 

Lätt skallskada / Helt normal 1 15 

Medelsvår skallskada  2-3 9-14 

Svår skallskada 4-8 3-8 

 

 

Davis (2007) skrev i sin artikel att antalet icke berättigade DT-undersökningar på hjärnan av 

patienter med lättare skallskador kunde minska för de som hade en GCS poäng mellan 13-15. 

De använde sig av GCS poäng och riskfaktorer så som huvudvärk, illamående, droger eller 

alkohol för att kunna göra en bedömning om patienten behövde en akut DT-undersökning på 

hjärnan. I sina rekommendationer för DT vid skalltrauma skriver American College of 

Radiology att man skall vara mer frikostig vid användandet av DT hos barn eftersom de 

kliniska kriterierna är svårbedömda Davis (2007).  

Barn har snabbare celldelning och därmed större risk att utveckla malign cancer. Dessutom 

har de mycket längre återstående livstid då det finns en större chans att cancer hinner 

utvecklas. Det är därmed viktigt att minska strålning för barn så mycket som möjligt, 

beskriver Brady, Cain och Johnston (2012). Det finns med andra ord olika perspektiv på över- 

och underutnyttjande av DT som är intressant att se närmare på. Därför har vi som intresse att 

undersöka förekomsten av oberättigade akuta DT-hjärnundersökningar hos både vuxna och 

barn. 
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1. Syfte 

Vårt syfte med denna studie var att undersöka om det finns oberättigade akuta DT-

hjärnundersökningar. Två frågor ville vi få besvarade: Förekommer oberättigade akuta 

hjärnundersökningar med DT över huvud taget? Förekommer det oberättigade akuta 

hjärnundersökningar med DT hos barn? 

 

2. Metod och material 
En systematisk litteraturöversikt utfördes. De artiklar som stämde överens med vårt syfte 

analyserades och kvalitetsgranskades (Friberg, 2006, s. 138). Goodmans sju steg användes för 

att utvärdera, strukturera och kunna granska vetenskaplig litteratur i förhållande till syftet. 

Goodmans sju steg var: (1) definiera problemet för utvärdering, (2) definiera inklusions- och 

exklusionskriterier, (3) utforma en plan för litteratursökningen, (4) utföra litteratursökningen 

och samla in de artiklar som möter inklusionskriterierna, (5) tyda bevisen från artiklarna, (6) 

sammanställ bevisen, (7) formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 51). Vi använde endast de sex första stegen av 

Goodmans sju steg. Eftersom vi gör en litteraturöversikt är inte sjunde steget relevant för vårt 

arbete. Det sjunde steget passar till evidensbaserad litteraturöversikt. 

 

2.1 Problemdefiniering för utvärdering 
Vi började vår litteratursökning efter att vi hade formulerat en fråga. Vi utförde pilotsökningar 

för att utreda om det fanns vetenskaplig litteratur inom området. Pilotsökningar gjorde vi i 

databaserna PubMed, Medline och CINAHL (Willman et al., 2006, s. 62). Vi konstaterade att 

alla tre sökkällorna innehåller relevant litteratur för vårt ämne och började formulera 

sökfrågor. Vi tog hjälp av MeSH-termer men det fanns inte många relevanta ord och därför 

använde vi fritext i vår sökning. Genom en systematisk litteratursökning fann vi artiklar som 

svarade mot våra frågeställningar. 

 

Vi använde oss av Flemmings tabell för att skapa en problemformulering och vi ställde upp 

det så att det skulle passa för vårt arbete, se tabell 2. Vi inkluderade DT som metod för att få 

svar på vår frågeställning vilka patienter som genomgår onödiga akuta DT-undersökningar av 

hjärnan. (Willman et al., 2006, s. 57).  
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Tabell 2. Flemmings tabell 

Population Metod Resultat 

Patienter som genomgår 

en akut DT-undersökning 

av hjärnan 

Datortomografi-

undersökning 

•Förekommer oberättigade 

undersökningar  

• Förekommer det barn i 

undersökningarna 

 

Flemmings tabell utmynnade i två stycken frågeställningar: 

 • Förekommer oberättigade hjärnundersökningar vid akut DT? 

• Inträffar det oberättigade DT-hjärnundersökningar på barn?  

	  

2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för litteraturöversikten var att hitta engelskspråkiga artiklar som belyste 

de akuta undersökningar av hjärnan där patienter i alla åldrar fick genomgå en 

datortomografiundersökning. Artiklar nyare än 5 år bearbetades. Exklusionskriterierna var 

artiklar äldre än 5 år och undersökningar som gjordes med andra modaliteter eller djur tog vi 

inte med i vårt arbete. 

 

2.3 Litteratursökning 
PubMed, Medline och CINAHL var databaser som användes vid sökning av artiklar via Luleå 

tekniska universitets bibliotek. För att få relevanta artiklar översattes svenska medicinska 

termer till engelska MeSH-termer. Efter pilotsökningar med fritext beslutade vi oss för att 

använda fritextsökning för att få fram så mycket relevant litteratur som möjligt. Vi använde 

oss av booleska sökoperatörer som AND (Willman et al., 2006, s. 69). Varje databas har en 

hjälpfunktion där det går att få tips och även information om hur deras databas fungerar för att 

kunna få relevanta artiklar. De sökord som användes var: unnecessary, computed tomography, 

brain, cranial, investigation, appropriate, hemorrhage, justification, trauma och intracranial 

(Willman et al., 2006, s. 63).  
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Nedan redovisar vi vårt resultat från litteratursökningen där vi använde oss av databaserna 

PubMed, Medline och CINAHL. I tabell 3 var det 21 artiklar och 9 av de artiklarna 

granskades mer ingående. 

 

Tabell 3. Sökträffar från PubMed, Medline och CINAHL 

Syftet med sökning: ”Finns det icke berättigade akut DT-undersökningar på hjärnan?” 

PubMed 2012-12-14 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 

2 

3 

4 

FT 

FT 

FT 

Unnecessary 

Computed Tomography 

Brain 

1 AND 2 AND 3 

9023 

96392 

258694 

63 

 

 

 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

Cranial 

Investigation 

2 AND 5 AND 6 

Appropriate 

2 AND 3 AND 8  

36321 

90376 

215 

90768 

276 

 

 

3 

 

2 

Medline 2012-12-14  
1 FT Unnecessary 8526  

2 FT Computed Tomography 91460  

3 FT Brain 2494952  

4  1 AND 2 AND 3 55 6 

5 FT Justification 1972  

6  2 AND 5 50 3 

7 FT Trauma 51033  

8 FT Appropriate 85743  

9  2 AND 3 AND 7 AND 8 23 2 

CINAHL 2012-12-14 
1 FT Unnecessary 869  

2 FT Computed Tomography 6198  

3 FT Brain 9228  

4  1 AND 2 AND 3 10 1 

5 FT Intracranial 2762  

6 FT Hemorrhage 7985  

7  5 AND 6 1001 1 

* FT - fritext 
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2.4 Bedömning och granskning av artiklar 
Vi gick igenom 21 artiklar och det var 12 artiklar som gallrades bort eftersom de inte 

uppfyllde syftet, inklusionskriterierna eller frågeställningen. En granskningsmall användes för 

de återstående artiklarna (Willman et al., 2006, s. 154-155). För att göra en kvalitets-

granskning användes ett protokoll för kvantitativa studier, se bilaga 1 och ett protokoll för 

systematiska översikter och metaanalyser, se bilaga 2. I granskningsmallen fanns olika frågor 

som tilldelades 1 poäng för varje fråga som fick ett ja och 0 poäng för varje fråga som fick ett 

nej. Efter summering räknades poängen om till procent och graderades enligt tabell 4.  

 

Tabell 4. Bedömning av utvalda artiklars metodiska kvalitet (Willman et al., 2006, s. 96). 

Metodisk kvalitet Procent Antal artiklar 
Hög 80-100% 8 
Medel 70-79% 2 
Låg <70% 0 
 

Granskningen genomfördes av två oberoende granskare och resultatet av granskningen 

sammanfördes efteråt för att granskningen skulle vara mer pålitlig (Willman et al., 2006, s. 

96). 

 

I tabell 5 redovisades resultatet efter granskning och kvalitetsbedömning av artiklarna 

(Willman et al., 2006, s. 84). 

 

Tabell 5. Kvalitetsbedömning av artiklar (Willman et al., 2006, s. 84). 
Författare/ 
År/ Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Syfte/ 
Frågeställning 

Huvudfynd Kvalitet 

Essen et al., 
(2010) 
USA 

Kvantitativ 
observatio
nsstudie 

99 Prospektiv 
Kohortstudie 

Undersöka  
1) Berättigandet av 
akuta konsultationer 
vid skador i huvud, 
rygg och andra  
2) Hur UCDMC och 
NSG utnyttjar CCHR 
vid huvudskador 

1) 23 under-
sökningar 
klassificerades 
olämpliga, 69 
lämpliga och 7 
var 
oklassificerade  
2) Utnyttjandet 
var dåligt. Det 
skulle förbättra 
vård, spara 
kostnader och 
minska 
strålning 
 

Hög 
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Fundarò et 
al., (2012) 
Italien 
 

Kvantitativ  
Meta-
analys  

174 
 

Retrospektiv 
analys 
observations
studie  

1) Beskriva 
patienter 
med lindriga 
hjärnskador 
som 
genomgick 
DT 

2) Analysera 
användning 
av gällande 
riktlinjer 

 

DT-under-
sökningar av 
barn med 
mildare 
skallskada 
återstå som en 
öppen fråga: 
risk för 
strålningen finns 
och DT avslöjar 
alla som 
behöver 
operation 
 

Hög 

Heskestad et 
al., (2008) 
Norge 

Kvantitativ  585 Prospektiv Ta fram riktlinjer för 
att minska 
kostnaderna för 
sjukvården och 
minskning av 
stråldosen 

51 % onödiga 
undersökningar 
och en 
besparing för 
sjukhuset hade 
kunnat göras 
 

Hög 
 

Kupperman
n et al., 
(2009) USA 
 

Kvantitativ 42412 Prospektiv 
kohortstudie 

Identifiera barn med 
mycket låg risk för 
kliniskt 
betydelsefulla 
traumatiska 
hjärnskador (ciTBI) 
och för vilka DT kan 
vara onödiga 
 

Riktlinjer 
identifierade 
barn med 
mycket låg risk 
för ciTBI för 
vilka DT kan 
rutinmässigt 
undvikas 

Hög 

Nagra et al., 
(2011) 
England 
 

Kvantitativ  
 

158 
 

Retrospektiv  Utvärdering av 
patienter med 
hjärnhinne-
inflammation vid 
undersökning med 
DT  
 

Stor del av DT-
undersökningar
na kunde 
undvikas 
 

Medel 
 

Natale et al., 
(2012)  
USA 

Kvantitativ 
meta-
analys 

13793 Sekundär 
analys av 
prospektiv 
kohortstudie 

Ta reda på om 
patientens etnicitet 
påverkar för DT- 
hjärnundersökningar 

Afro-
amerikanska 
och latin-
amerikanska 
barn hade lägre 
chans att 
undergå en DT-
hjärn-
undersökning 
vid medel eller 
måttliga 
skallskador än 
kaukasiska 
amerikanska 
barn 
 

Hög 
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Oikarinen et 
al. (2009) 
Finland 

Kvantitativ 
observatio
nsstudie 

200 Retrospektiv 
kohortstudie 

Ta reda på om DT-
undersökningar 
utförda på patienter 
under 35 år var 
oberättigade och om 
inte: hitta ett möjlig 
alternativ 
undersökningsmetod 
 

36 % av DT-
hjärn-
undersökningar 
var oberättigade 
och flesta skulle 
kunna ersättas 
med MRI 

Hög 

Rohacek et 
al., (2012) 
Schweiz 

Kvantitativ 168 Kohortstudie 
med enkät 

Ta reda på varför 
läkarna ordinerar en 
DT-hjärn-
undersökning på 
patienter med mildare 
skallskada 

De 4 vanligaste 
orsakerna 
definieras och 
det upptäcks att 
riktlinjer inte 
alltid utnyttjades  
 

Hög 

Schnellinger 
et al., (2010) 
USA 

Kvantitativ 47 Retrospektiv 
fall- kontroll 
studie 

Krävs det flera DT 
kontroller av hjärnan 
för barn som har 
utsatts för akut 
intrakraniell skada 
sekundärt till icke-
akut huvud trauma? 
 

Flera kontroll- 
undersökningar 
på DT behövs 
inte alltid för 
alla patienter i 
denna grupp. 

Hög 

 

2.5 Bevissammanställning från artiklarna 
För att redovisa vårt resultat har vi granskat artiklarnas bevisvärde genom att göra om 

frågorna till påstående i resultatdelen. För att bedöma och tolka artiklarnas kvalité, se tabell 6 

(Willman et al., 2006, s. 158). 

 

Tabell 6. Granskning av artiklar med kvalité 

Påstående Referenser Kvalité 
Det förekommer oberättigade 
hjärnundersökningar vid akut DT 

Essen et al. (2010) 

Heskestad et al. (2008) 

Nagra et al. (2011) 

Oikarinen et al. (2009) 

Rohacek et al. (2012) 

Hög 
Hög 
Medel 
Hög 
Hög 

Det inträffar oberättigade DT-

hjärnundersökningar på barn 

Fundarò et al. (2012) 

Kuppermann et al. (2009) 

Natale et al. (2012) 

Schnellinger et al. (2010) 

Hög 
Hög 
Hög 
Hög 



	  

	  

14	  

 

2.6 Etiska perspektiv 
Vi refererar i vår studie till artiklarna på ett korrekt sätt så att de går att hitta och vi påstår inte 

något som inte finns. Vi avstår inte att inkludera artiklar som säger motsatsen. I enlighet med 

Willman et al. (2006, s. 83) och Forsman (2011, s. 83-85) var vi två oberoende granskare av 

artiklarna. 

	  

3. Resultat 
	  

3.1 Det förekommer oberättigade hjärnundersökningar vid akut DT 
Nagra, Wee, Short och Banerjee (2011) gjorde en studie där det var totalt 158 deltagare som 

var uppdelade i två olika grupper. Undersökningen var uppdelad i två olika perioder, den 

första 2001 till 2004 med 111 patienter. Den andra mellan 2006 till 2009 omfattade 47 

patienter. Patienterna hade fått diagnosen hjärnhinneinflammation. I första gruppen var det 

67% som genomgick en DT-undersökning på hjärnan och i den andra gruppen var det 80 % 

som gjorde en undersökning på hjärnan med DT. 12 % av patienterna i den första gruppen och 

14% i den andra gruppen hade ett avvikande DT resultat. Studien visade att enligt lokala 

riktlinjer fanns det icke berättigade DT-undersökningar på hjärnan för patienter med 

hjärnhinneinflammation. 26 % utav DT-undersökningarna var olämpliga i den första gruppen 

och 56 % var olämpliga i den andra gruppen. 

 

Heskestad, Baardsen, Helseth och Ingebrigtsen (2008) gjorde en studie där olika riktlinjers 

överensstämmelser jämfördes mot hantering av patienter med skalltrauma på ett norskt 

universitetssjukhus. 1180 patientremisser utvärderades. Patienterna klassificerades enligt 

Head Injury Severity Scale, och hanteringen av patienter klassificerades i två olika grupper: 

de åtgärder som uppfyller kraven i enighet med riktlinjerna eller de som inte uppfyllde de. Det 

var 738 (63%) patienter som hanterades enligt riktlinjerna och 442 (37%) som inte hanterades 

enligt dessa riktlinjer. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan riktlinjernas 

överensstämmelse mellan minimala (56%) och milda (59%) skador, medan de flesta av de 

moderata (93%) skadorna förvaltades i enighet med riktlinjerna (p <0,05). Underlåtelsen 

orsakades av överprioritering i 362 fall (30%) och underprioritering i 80 (7%). 
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Utav de 153 patienterna som hade en GCS poäng på 15 var det 106 (69 %) som gjorde en DT-

undersökning eller blev inlagda på sjukhus. Studien visade att de skandinaviska riktlinjerna 

för minimala skallskador inte följdes eftersom patienterna fick göra onödiga undersökningar 

och stanna på sjukhuset längre än nödvändigt. Den största gruppen med 339 patienter som 

hade en mild skallskada och en GCS poäng mellan 14- 15 ska inte genomgå en DT-

undersökning utan patienten ska få åka hem om det inte fanns några kända riskfaktorer skriver 

Heskestad et al. (2008). 286 patienter fick genomgå en DT-undersökning på hjärnan och 

ingen av de patienterna behövde besöka sjukhus för vidare vård på grund av skallskadan. Det 

framkom att de 16 patienterna med måttliga skallskador hanterades enligt de skandinaviska 

riktlinjerna där patienterna fick genomgå en DT-undersökning och dessa blev även inlagda för 

observation. Enligt Heskestad et al. (2008) gjordes 51% icke berättigade DT-undersökningar 

på hjärnan och det bidrog med en högre kostnad för sjukhuset. Studien visar en högre 

samstämmighet vid användning av riktlinjer efter undervisning av remittenterna i ämnet. Ett 

stort antal patienter utsätts för överprioritering, med åtföljande onödig strålning från DT-

undersökningar och onödiga kostnader från sjukhusvistelser. 

 

Essen, Heeringa och Muizelaar (2010) skrev en studie där 99 patienter fick genomgå en DT- 

undersökning, bland annat av ryggraden och huvudet. Utav de 99 var det 32 stycken 

undersökningar som gjordes på huvudet. Den prospektiva studien visade att 31,2 % av 

patienterna med skallskada var icke-berättigade undersökningar i jämförelse med The 

Canadian CT head rule och lokala riktlinjer. De flesta icke berättigade undersökningarna kom 

från akuta skalltrauman. 

 

Enligt Oikarinen, Meriläinen, Pääkkö, Karttunen, Nieminen och Tervonen (2009) är DT-

undersökningar ännu vanligare idag även om stråldoserna från DT-undersökningar är relativt 

höga. Dödligheten i cancer efter bestrålningen var dessutom högre för barn än för vuxna 

enligt artikeln. I sin studie fann de att 36 % av DT-undersökningar av hjärnan var 

oberättigade. Undersökningar klassificerades som berättigad eller icke berättigad med hjälp av 

elektroniska patientjournaler, riktlinjer från Europeiska Kommissionen och lokala riktlinjer. 

De konstaterade även att majoriteten av undersökningar kunde ersättas med MRI (Magnetic 

Resonance Imaging). För att minska utnyttjandet av joniserande strålning måste läkarna 

uppmanas att använda andra modaliteter där det går istället för DT.  
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Rohacek et al. (2012) utförde en studie med enkät där författarna tog reda på grundläggande 

anledningar till varför läkarna ordinerade en DT-hjärnundersökning för patienter med mildare 

skallskada. I studien framkom att anledningen till begäran om undersökningen eller remissen 

inte alltid baserades på berättigande och optimering eller följde de riktlinjer som fanns. De 

fyra vanligaste anledningarna identifierades från enkäter: för att bekräfta eller utesluta 

traumatisk intrakraniella skada (94 %), för att påskynda diagnos (63 %), riktlinjer (58 %) och 

rädsla att missa en traumatisk intrakraniell skada (50 %). Ett positivt svar för ''rädsla för att bli 

stämd'' förklarades i 21 %, och ''påtryckningar från patienten eller hans släktingar'' i 8 % av 

alla enkäter. Även om läkarna hade fått instruktioner om riktlinjer, hindrade det dem inte att 

ordinera oberättigade DT-undersökningar.	  

 

3.2 Det förekommer oberättigade DT-hjärnundersökningar på barn 
Enligt Fundarò et al. (2012) råder det bred enighet om hanteringen av barn med måttlig eller 

svår skallskada (GCS <13). En DT-undersökning av hjärnan bör utföras eftersom det är en bra 

metod vid utredning av hjärnskador. Barn som hade hjärnskada (GCS <13) och krävde en 

operation bör snabbt identifieras. Riskerna på grund av strålningen bör balanseras mot 

fördelar med undersökningen. När det gällde barn med lättare skallskada var det ännu en 

öppen fråga om det krävs en DT-undersökning eller inte. En lättare skallskada definieras 

enligt GCS med poäng 13 eller högre. Det finns flera olika riktlinjer som kan användas vid en 

bedömning om DT behövs eller inte. Då olika riktlinjer retrospektivt värderades för 

användandet av DT vid skalltrauma visade det sig att i vissa fall hade man undvikit att göra en 

DT trots att en signifikant skada förelåg. Detta kan vara något som talar för en mer liberal 

användning av DT, även om en försiktighet måste kvarstå på grund av joniserande strålning 

som kan orsaka cancer. Dock, med tanke på att inga av barnen krävde neurokirurgiska 

behandlingar, kvarstår frågan om berättigade av DT-undersökningar av hjärnan för barn med 

lättare skallskada. Även om DT-undersökningar i många fall skulle vara kliniskt onödiga 

(69% i denna studie) var de ändå berättigade eftersom de avslöjar det begränsade antalet 

avvikelser som kräver neurokirurgisk behandling, alltså 4,6 % i denna studie. 

 

Överallt i världen är skallskador den ledande traumatiska dödsorsaken för barn, enligt 

Kuppermann et al. (2009). De barn som hade kliniskt viktiga traumatiska skallskador (ciTBI) 

och behövde akuta åtgärder bör identifieras så fort som möjligt. DT är en bra metod för 
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diagnostik, även om alla skador inte syns. Användning av DT har ökat dramatiskt, även om 

många av patienterna med TBI inte behöver operation. Barn som hade lättare skallskador 

(GCS 14-15) får ofta genomgå DT-undersökning av hjärnan och 10 % av undersökningarna 

visar traumatisk skallskada. Joniserande strålning från DT-undersökningen kan dock orsaka 

malignitet och barnen har större risk att få cancer. Därför är det viktigt att minska 

användningen av DT och detta kan ske genom att identifiera de kliniska variabler som tyder 

på liten risk för intrakraniell skada (Kuppermann et al., 2009). 

 

Schnellinger et al. (2010) redovisar i sin studie att de flesta barn med måttligt till svårt 

skalltrauma genomgår en DT-undersökning av hjärnan som en del av deras vård vid första 

utvärderingen. Det finns dock senare studier som ifrågasatte behovet av en andra rutinmässig 

DT-hjärnundersökning på grund av risken för malignitet speciellt hos barn. Enligt 

Schnellinger et al. (2010) var det 47 barn och det var 11 % som genomgick en operation efter 

den andra rutinmässiga DT-hjärnundersökningen. Det var dock bara 1 av de 11 % som 

genomgick en oplanerad operation, dvs. behoven för operationen upptäcktes först efter den 

andra rutinmässiga DT-hjärnundersökningen. Slutsatsen blev att en andra rutinmässig DT-

hjärnundersökning inte behövs för varje barn med intrakraniell skada. 

 

Natale et al. (2012) påvisar i sin studie att barnets etnicitet påverkar användning av DT och 

andra faktorer, till exempel föräldrarnas åsikter. Barn som har afroamerikansk eller 

latinamerikansk etnisk bakgrund har lägre chans att genomgå en DT-undersökning av hjärnan 

vid måttliga eller medelsvåra skallskador än andra amerikanska barn. Det fanns ingen skillnad 

i utförande av DT-undersökningar vid allvarligare skallskador. En av orsakerna till detta var 

att läkarna tyckte att oavsett om patienten behövde en operation eller inte, vann föräldrarnas 

oro och resulterade i en begäran att utföra en DT-hjärnundersökning. Skillnader mellan dessa 

grupper kan bero på överutnyttjandet av DT för kaukasiska amerikanska barn.  
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4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 
Denna studie påbörjades genom att formulera rimliga frågeställningar som gick att besvara 

och dessa frågeställningar gjordes om till påståenden enligt Segesten (2012, s. 117). 

Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna utformades efter frågeställningar. Syftet med 

denna studie var att hitta vetenskapliga artiklar och granska resultatet av artiklarna. Studien 

genomfördes som en systematisk litteraturöversikt eftersom det var ett bra och effektivt sätt 

att finna vetenskapligt stöd för våra påståenden. 

 

Genom en noggrann och systematisk litteratursökning hittades artiklar som svarade mot 

syftet. Tillförlitliga databaser (PubMed, Medline och CINAHL) användes och rimliga sökord 

formulerades, vilka sedan begränsade mängden av referenser. Sökningen utfördes efter 

bestämda exklusionskriterier, som årtal och peer review. En väl strukturerad granskning av 

funna artiklar säkrade att inga referenser med låg kvalité användes i resultatet. 

Litteratursökningen, granskningen och resultatet visualiserades i form av tabeller. Dessutom 

finns en tydlig och specifik förklaring av studiens genomförande i form av vetenskaplig text 

(Willman et al. 2006, s. 78-81). 

 

Vår granskningsmetod var att vi läste igenom abstraktet i en artikel för att få en inblick i vad 

artikeln handlade om och därefter läste vi igenom artikeln om den motsvarade vårt syfte. Var 

artikeln rimlig fortsatte vi med en granskningsmodell som styrkte den metodologiska kvalitén 

på artikeln. Då fick vi en tydligare uppfattning av artikelns innehåll och då kunde vi 

presentera artikeln i resultatet. Eftersom vi endast hade 9 artiklar med blir resultatet begränsat 

på grund av att det fanns få aktuella artiklar som var relevanta för vårt syfte. Det som 

påverkar resultatet med för få artiklar är att vi inte kunde uttala oss om hur det är utan bara 

påpeka att det förekommer icke berättigade DT-undersökningar på hjärnan. 

 

Etiska perspektiv presenteras också eftersom det var viktigt att studien utfördes på ett 

tillförlitligt sätt och att etiskt förhållningssätt ses som ett komplement till studien enligt 

Willman et al. (2006, s. 35-36). Arbetet genomfördes av två författare vilket gynnar 

objektiviteten. Det bidrog även till bredare förståelse för ämnet eftersom vi kunde reflektera 

över artiklar och utbyta idéer.  
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4.2 Resultatdiskussion 
Det vi kom fram till är att det förekommer oberättigade undersökningar på hjärnan utifrån vårt 

material i studien. Det fanns en stor variation i andelen oberättigade undersökningar mellan 

olika artiklar. En anledning till den stora variationen kan vara att undersökningsgrupperna i 

artiklarna vi presenterade inte var så stora (högst 585 patienter). I en större studie av Almen, 

Leiz och Richter (2009) fick de fram att 17-18% av undersökningar på hjärnan var 

oberättigade (2345 patienter). En annan orsak kan vara att värderingen av oberättigade 

undersökningar kan variera. 

 

I dagens praktiska vårdverksamhet finns ofta en uppfattning att inga akuta DT-undersökningar 

av hjärnan är oberättigade eftersom upptäckten av möjliga patologiska fynd i tid bidrar till att 

rädda liv. Stora mängder av DT-undersökningar och därmed en ökning av joniserande 

strålning accepteras på grund av att en liten del av patienterna går att rädda. Risken att någon 

kommer att utveckla malign cancersjukdom godtas därför att andra patienter kan räddas 

istället, skriver Syed, Lone, Wani, Afzal och Bhat (2007). Ingen vet dock var den exakta 

gränsen går för hur mycket strålning som behövs för att cancer ska kunna utvecklas. Därför 

tror vi att det behövs vidare forskning som inriktar sig på att jämföra risker både för 

nuvarande praxis och för ökad användning av DT-undersökningar. 

 

Det finns vissa patientgrupper som inte bör betraktas som akuta med avseende på symtom, 

utan kan göra en DT-undersökning vid ett senare tillfälle på dygnet så att de inte tar upp en 

akut undersökningstid i onödan. I många fall behövs inte en DT-undersökning alls. I en artikel 

lyfter Bainbridge, Khirwadkar och Hourihan (2010) fram detta att undersökningar inte 

behöver göras akut.  

 

Det amerikanska rättsväsendet påverkade läkarnas beslutsfattande så starkt enligt den 

amerikanska undersökningen av Rohacek et al. (2012). Rädslan för att bli stämd angavs som 

skäl i 21 % av fallen och påtryckningar från patienten eller sina släktingar i 8 %. Det 

amerikanska systemet inbjuder till att jämfört med svenska förhållanden, irrelevanta skäl 

används för beslut om åtgärd vid patientvård. Enligt Rohacek et al. (2012) hjälper det inte 

heller att läkarna hade fått instruktioner om riktlinjerna. Även andra faktorer, som till exempel 

patientens etniska bakgrund påverkade läkarnas beslutfattande (Natale et al., 2012). Detta kan 
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vara en kulturell fråga som inte finns i alla länder, men alla patienter borde behandlas lika 

oavsett etnisk bakgrund eller ekonomisk situation etc. 

 

Olika vårdprogram har en stor betydelse när läkaren ska bestämma om patienten behöver 

utföra en DT-undersökning. Flera artiklar definierar begreppet oberättigade undersökningar 

och många jämför beslutshjälpmedel som används för att kunna värdera om en patient 

behöver en DT-undersökning eller inte. I alla artiklarna fanns det DT-undersökningar av 

hjärnan som hade klassificerats som icke berättigade undersökningar. Men det är inte heller 

bra att ha för hårda riktlinjer eftersom då finns risken att missa viktiga diagnoser. I vårt 

resultat ser vi att många använder sig av GCS som beslutshjälpmedel. De patienter som hade 

en GCS poäng på 15 klassades som normala. De behövde inte göra en DT-undersökning på 

hjärnan utan kunde åka hem. Vi tycker att det kan vara sämre att använda sig av bara en 

metod för att bedöma patientens behov. I artikeln Palchak et al. (2004) påvisar författarna att 

användning av GCS kan minska onödiga undersökningar av hjärnan hos barn med lättare 

skallskador genom att komplettera GCS med anamnes. 

 

Det är intressant hur bedömningar om berättigade undersökningar övervägs bland annat 

grundat på ”lokala riktlinjer” i många artiklar. Lokala riktlinjer kan nämligen ha stora 

variationer i sig och då förblir bedömningar inte reliabla eller jämförbara. Därför skulle endast 

en generell riktlinje för hela landet vara praktiskt, enligt vår uppfattning. 

 

År 2001 hölls en barn DT ALARA konferens där experter på många olika områden inom vård 

och teknik samlades för att fundera över berättigade och optimerade DT-undersökningar hos 

barn (Frush, 2011). I sin artikel resonerade Frush över om vi hade blivit bättre på detta under 

10 år. Först måste konstateras att begreppet berättigande var extremt svårt att definiera. Under 

senaste 20-30 år har mängden av DT-undersökningar ökat dramatiskt. Hade alla dessa 

undersökningar varit berättigade? Ökningen beror kanske på förbättrad teknik som möjliggör 

ännu informationsrikare undersökningar. Det fanns förespråkare för att DT har förbättrat 

vården och möjligheterna. Tekniken har förbättrats mycket, t.ex. så har specifika 

undersökningsprotokoll just för barn i DT gjort att stråldoserna inte blir lika höga som 

tidigare. Enligt artikeln var optimering som begrepp inte heller lätt att skapa. Tekniken har 
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dock förbättrats och vi har blivit mera medvetna om strålningens risker jämfört med 2001 

(Frush, 2011). 

 

Enligt verksamhetschefen B. Moritz-Turtola (personlig kommunikation, 10 december 2012) 

gjordes det 12188 akuta DT-undersökningar på hjärnan, varav 5480 på barn födda -96 eller 

senare och 6708 på vuxna inom Norrbottens Läns Landsting (NLL) under 2011. En DT-

undersökning kostade 1242 kronor på dagtid och på jourtid kostade den 2456 kronor utan 

kontrast säger Moritz-Turtola. Från vårt resultat var medelvärdet 44,9 % av DT-

undersökningarna på hjärnan som inte var berättigade och om vi drar en parallell till antal 

undersökningar som gjordes på NLL så visade det sig att NLL kunde spara ca 6,8 miljoner 

kronor per år. Vi har räknat med kostnaden på dagtid eftersom det inte framkom hur många 

akuta undersökningar som gjordes på jourtid. Hade det gått att få ner antalet ickeberättigade 

akuta DT-undersökningar hade det minskat strålrisken för patienter och även inneburit en 

kostnadsminskning i linje med de hårda sparkrav som förekommer inom vården. Det vi vill 

lyfta fram med denna rapport är att det finns möjlighet att minska antalet akuta DT-

undersökningar. Det borde göras noggrannare studier för att få ihop en generell riktlinje för 

hela landet för akuta DT-undersökningar på hjärnan så att bedömningskriterier blir jämställda 

och så att antalet icke berättigade undersökningar minskar. 

 

I en artikel av Stein, Burnett och Glick (2006) beskrivs att liberal användning av DT är 

kostnadseffektivt och bättre för patienten. Det finns en betydande osäkerhet om indikationer 

för DT-undersökning hos patienter med mindre traumatisk hjärnskada (TBI). Även om 

förekomsten av intrakraniella blödningar är låg vid mild TBI, särskilt de som kräver 

operation, är konsekvenserna av försenad diagnos inte acceptabla. Ogynnsamt utfall av en 

intrakraniellt blödning är så kostsam att det blir billigare att utföra en DT-undersökning för att 

få en tidig diagnos. Enligt Stein et al. framstår dock DT-undersökning vid mild TBI som 

motiverad. 

 

Återigen, begreppet berättigad blir aldrig lätt att definiera. Dessutom varierar människors 

bedömningsförmåga utifrån utbildning, erfarenheter, kunskaper och skicklighet att använda 

befintliga beslutshjälpmedel. Den stora frågan återstår då, är strålningsmängden från olika 

undersökningar verkligen farlig i dagens läge? Hur mycket strålning får vi använda under 

begreppet berättigad? I vissa fall skulle vi även rekommendera att användning av DT borde 
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ökas på grund av risken för att missa farliga förändringar, även om det bidrar till ökad 

strålning. Begreppet berättigade akuta DT-hjärnundersökningar balanserar alltså mellan några 

viktiga aspekter: Hur stor mängd av joniserande strålning är acceptabelt för att få en säker 

diagnos och i vilka situationer bör DT användas? Finns det andra möjligheter för att kunna 

fastställa en diagnos?  

 

5. Konklusion 
	  

Utifrån frågeställningen kom vi fram till att det fanns stora mängder DT-hjärnundersökningar 

som inte var berättigade, hos både barn och vuxna. När kostnadseffektiviteten jämfördes 

förespråkades dock en liberal användning av DT och därmed ökad stråldos till patienter. 

Berättigandet räknades ut i jämförelse med olika riktlinjer och hur de följdes. Det var ganska 

få artiklar som redovisade mängden av oberättigade DT-hjärnundersökningar på barn i siffror. 

Där önskar vi ytterligare forskning för att kunna öka medvetenheten, vilket kan medföra en 

minskning av oberättigade undersökningar för barn. Berättigandet av DT-hjärnundersökningar 

var debatterad särskild vid milda skador och ”gränsfallen” i förhållande till riktlinjer. Där 

önskar vi vidare forskning för att kunna uppdatera och förbättra riktlinjerna. 

 

Det framkom flera olika orsaker till begäran om oberättigade undersökningar. Vissa läkare 

kunde ordinera en undersökning bara pga. påtryckningar från närstående. I USA styrdes 

läkarnas beslut ibland av rädslan för att bli stämd. I andra tillfällen hade läkarna inte följt 

riktlinjer eller så hade de bristande kunskap om strålningens nackdelar. Även barnens etniska 

bakgrund i vissa länder kunde påverka beslutsfattandet. Därmed vore det bra om det fanns en 

generell riktlinje för akuta DT-hjärnundersökningar som alla bör följa mer konsekvent. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Protokoll för kvalitetsbedömning (Willman et al., 2006, s. 154-155). 
 
EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV KVANTITATIV 
STUDIER 
 

Forskningsmetod □RCT □CCT 

□ Multicenter, antal center………………………………………... 

□ Kontrollgrupp/er………………………………………………... 
 
Patientkarakteristiska 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 

Randomiseringsförfarandet? □Ja □Nej □Vejej 

Likvärdiga grupper?  □Ja □Nej □Vet ej 

Analyserade i den grupp som de □Ja □Nej □Vet ej 
Randomiserades till? 
Blindning av patienter  □Ja □Nej □Vet ej 

Blindning av vårdare  □Ja □Nej □Vet ej 

Blindning av forskare  □Ja □Nej □Vet ej 
 
Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven? □Ja □Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? □Ja □Nej 

Adekvat statistik metod?  □Ja □Nej 
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Etiskt resonemang?  □Ja □Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? □Ja □Nej 

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, statisk 
signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)……………………...……………………..... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 

Sammanfattade bedömning av kvalitet 
□Bra □Medel □Dålig 

 
Kommentar 
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
Granskare sign:............................................................. 
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Bilaga 2 
Protokoll för kvalitetsbedömning (Willman et al., 2006, s. 152-153). 
 
 
EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV SYSTEMATISKA ÖV
ERSIKTER OCH META-ANALYSER 

 

Utgår studien från en väldefinierad 
frågeställning? 

□Ja □Nej □Vet ej 

 

Överstämmelser studiens fokus med egna inkluderingskriterier avseende: 

Urval, ”korrekt” fokus? □Ja □Nej □Vet ej 

Vårdsituation, ”korrekt” fokus? □Ja □Nej □Vet ej 

Resultat, ”korrekt” fokus? □Ja □Nej □Vet ej 

 

Finns redovisning av relevanta inkluderingskriterier i studien avseende: 

Ingår ”rätt” sorts studier för användarmålet? □Ja □Nej □Vet ej 

Var sökningen rigoröst utförd? □Ja □Nej □Vet ej 

Är inkluderade studier kvalitetsvärderade?  □Ja □Nej □Vet ej 

Är studiens inkludering, sökning, 
kvalitetsgranskning reproducerbar? 

□Ja □Nej □Vet ej 

Var resultaten liknande i de inkluderade 
studierna? 

□Ja □Nej □Vet ej 

Är resultaten från samtliga inkluderade 
studier klart och tydligt redovisade? 

□Ja □Nej □Vet ej 

Är förekommande variationer i resultatet 
diskuterade? 

□Ja □Nej □Vet ej 
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Övergripande resultat från studien (signifikans, NNT, odd ratio, mm.): 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Finns precisa resultat redovisade i studien 
(konfidensintervall)?:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
… 

 
 

Sammanfattade bedömning av kvalitet 

□ Bra □ Medel □ Dålig 
 

 

Kommentar:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…… 

 

Granskare sign:………………………………………………….. 
 

 
 

 
	  

 


