
2007:013 HV

E X A M E N S A R B E T E

En jämförelse mellan CT-kolografi
och konventionell colonröntgen

 Sara Kjellstedt
 Maria Öhrvall

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar
 Röntgensjuksköterska 

Institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Avdelningen för Fysik

2007:013 HV - ISSN: 1404-5516 - ISRN: LTU-HV-EX--07/013--SE



  

FÖRORD 

Vår studie har som mål att beskriva och jämföra skillnader mellan CT-kolografi undersökning 

och konventionell colonröntgen. Vi ville ta reda på information om de olika undersökningar-

na. Varför ska man välja CT-kolografi istället för konventionell colonröntgen eller tvärtom? 

Vi har även fördjupat oss i ämnen som joniserande strålning, skador som kan uppkomma då 

människor utsätts för strålning och stråldoser vid CT-kolografi undersökning respektive kon-

ventionell colonröntgen. Vi vill, med detta examensarbete, öka intresset för nya röntgenun-

dersökningstekniker. Vi hoppas att andra ska kunna ha nytta av vår studie då de vill fördjupa 

sig inom radiologi och teknik. 
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SAMMANFATTNING 
Det finns i nuläget tre olika undersökningsmetoder som man 
använder vid misstanke om cancer och förändringar i colon. 
Dessa tre är Koloskopi, konventionell colonröntgen och CT-
kolografi. Eftersom vårat område är begränsat till röntgen så 
valde vi att jämföra CT-kolografi och konventionell colonrönt-
gen. Vi ville ta reda på för- och nackdelar med de olika under-
sökningarna och hur stråldosen påverkas vid byte från den ena 
metoden till den andra. Vi började med att leta litteratur, veten-
skapliga artiklar och information på Internet. Vi har även gjort 
intervjuer med en röntgenläkare och en röntgensjuksköterska 
eftersom vi tyckte att det skulle vara intressant att få veta om 
det fanns någon skillnad i deras uppfattningar. Studien visar att 
fördelen med CT-kolografi är att man kan rekonstruera bilder-
na i 3d så att resultatet blir en virtuell koloskopi. Man kan även 
se omkringliggande vävnader och om det finns förändringar i 
dessa. Bildkvaliteten blir också betydligt bättre vid CT. Nack-
delen med CT-kolografi är dock att man inte kan se tarmrörel-
serna i realtid vilket man kan med konventionell colonröntgen. 
I vår studie kom vi fram till att CT-kolografi är att föredra för 
det mesta. Dessa båda olika undersökningar ger ungefär samma 
stråldos till patienten, men man kan få fram mer bildinforma-
tion vid CT-kolografi. 
 
Nyckelord: Datortomografi, konventionell röntgen, bildkvali-
tet, för- och nackdelar, jämförelse, joniserande strålning, strål-
dos, risker, effekter, skador och cancer. 

 



  
 

ABSTRACT IN ENGLISH 
 
There are currently three different examination methods when 
cancer and lesions are suspected in the large intestine. The 
three methods are colonoscopy, double/single contrast barium 
enema and CT colonography. Because our area is limited to ra-
diography we chose to compare CT colonography and dou-
ble/single contrast barium enema. We wanted to find out the 
advantages and disadvantages of the two different methods and 
how the radiation dose is affected when changing from one 
method to the other. We started by looking for literature, scien-
tific articles and information on the internet. We have inter-
viewed a radiologist and a radiology nurse because we thought 
it would be interesting to find out if there were any differences 
in opinion. The advantage with CT colonography is that you 
can reconstruct the images threedimensionally, so the result 
will be a Virtual colonoscopy. You can also see the surround-
ing tissue and if there are lesions in other organs. The image 
quality is also much better in CT. The disadvantage with CT 
colonography is that you can’t see the movement of the large 
intestine in real time, which you can do in single/double bar-
ium contrast enema. Our conclusion is that CT colonography is 
to be preferred. The two examination methods causes about the 
same radiation dose to the patient, but you can receive more di-
agnostic image information in CT colonography. 
 
Key words: Computed tomography, conventional radiography, 
image quality, advantages, disadvantages, comparison, ionizing 
radiation, radiation dose, risks, effects, cancer and injury. 
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1 INLEDNING 
Röntgenundersökningar är mycket vanliga – i Sverige görs ungefär 5 miljoner undersökningar 

per år. Tekniken inom radiologisk diagnostik går hela tiden framåt och nya metoder utveck-

las. Datortomografi (DT) eller Computed Tomography (CT), som det heter på engelska an-

vänds vid omkring sju procent av alla röntgenundersökningar, men står för en tredjedel av den 

totala dosen. Man strävar hela tiden efter bästa möjliga diagnostiska underlag och minsta möj-

liga patientstråldos. En av dessa nya metoder är CT-kolografi som är Datortomografiunder-

sökning av tjocktarmen. Denna metod gör det möjligt att upptäcka förändringar i tarmen, så-

som cancer och polyper, utan att något instrument förs in. Syftet med denna studie är att jäm-

föra för- och nackdelar mellan CT-kolografi och konventionell röntgen av tjocktarmen. Vi vill 

jämföra stråldoser, bildkvalité, ekonomiska aspekter och tidsperspektiv. Vad har man att vin-

na genom att välja CT-kolografi istället för konventionell röntgen? CT-kolografi genomförs 

inte vid alla röntgenkliniker, endast ett fåtal kliniker genomför denna undersökning.  

 

Målet med den här studien är att jämföra nya röntgendiagnostiska metoder med etablerad 

konventionell röntgen. Vi har valt att jämföra CT-kolografi med konventionell Colon-röntgen 

för att utreda vilken metod som lämpar sig bäst för att kunna diagnosticera förändringar i tar-

men. Vi intervjuade även en läkare och en röntgensjuksköterska för att ta reda på deras syn-

punkter på de olika metoderna.  

 
I kapitel två presenteras de olika röntgenmetoderna, hur undersökningarna går till och tekni-

ken bakom. I kapitel tre så förklaras det vad joniserad strålning är och skador och effekter 

både på lång och kort sikt. I det fjärde kapitlet förklaras olika dosbegrepp och hur man beräk-

nar olika stråldoser och i det femte kapitlet beskriver vi hur olika parametrar kan påverka 

bildkvalitén vid CT.  
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2 CT-KOLOGRAFI OCH KONVENTIONELL COLON-
RÖNTGEN. 

2.1 Datortomografens uppbyggnad och funktion 

En datortomograf består av ett gantry, den öppning som patienten åker in i som innehåller 

röntgenrör och detektorer som roterar runt patienten vid undersökningen, se figur 1. Patienten 

får ligga på ett undersökningsbord som förs in i gantryt. Patientbordet kan ställas in i olika 

lägen beroende på undersökning. Det finns en röntgengenerator som förser röntgenröret med 

aktuell rörspänning och rörström. I huvudkonsollen matar man in patientdata och scanpara-

metrar. Härifrån kan man även manövrera gantry och patientbordet. Systemets centrala del är 

huvuddatorn. Här måste allt godkännas. Den kontrollerar att valda scanparametrar är riktiga, 

att bländaren är rätt inställd och att patientbordet kan förflyttas. Mätdata från detektorerna i 

gantryt skickas till en bilddator som till viss del bearbetar informationen innan den sparas i 

minnet. I bildlagringsmediet, PACS (Picture Archiving and Communication System), sparas 

patientbilderna för granskning och långtidslagring. I satellitkonsollen kan man granska, dia-

gnosticera och bildbehandla tidigare undersökningar.  

 

 Figur 1. Datortomograf utrustning med gantry och patientbord. 

Källa: www.rontgen.com 

Man började använda datortomografen på 70-talet inom radiologin. Datortomografi kallas 

ibland för skiktröntgen. Detta pga. att man erhåller tvärsnittsbilder av patienten. Med ett sol-

http://www.rontgen.com
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fjäderformat strålknippe uppmäts intensiteten med ett antal bågformigt anordnade detektorer. 

För att kunna undersöka en större volym snabbt så kan man göra en volymscanning eller spi-

raltomografi där man låter röntgenrör och detektorer göra ett spiralformat svep. För att kunna 

rekonstruera bilden i det undersökta planet samlar datorn ihop attenueringsprofiler från ett 

antal projektioner. Attenueringsvärdena omvandlas till CT-värden enligt Hounsfieldskalan.  

Den definieras genom 

 

,  (1) 

 

där HU står för Hounsfield Units, dvs. Hounsfieldenheter. 

Enligt Hounsfieldskalan har vatten värdet 0 och luft värdet -1000. Ben, som är ett högattenue-

rande material har värdet +3000. Området mellan -1000 till +3000 är emellertid alldeles för 

omfångsrikt för att kunna åskådliggöras på monitorskärmen med någon behållning (Neubeck, 

2003, kap 12, s. 27). För att få en bild omvandlas dessa värden genom så kallad fönsterteknik 

till gråskalevärden mellan vitt och svart, se figur 2.    

 

 
 1. Vatten 7. Blod  

 2. Ben 8. Lever 

 3. Muskler 9. Mjälte     

 4. Bukspottkörtel 10. Fett 

 5. Grå hjärnsubstans 11. Luft 

 6. Vit hjärnsubstans 

    Figur 2. Gråskalevärden för olika vävnader. 
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2.1.1 CT-kolografi.  

5400 personer insjuknar årligen i cancer i tjock- eller ändtarm i Sverige. De patienter som har 

symtom som indikerar Colontumör förväntas bli i en stor målgrupp när det gäller CT-

kolografi. Dessa patienter utreds idag oftast genom konventionell colonröntgen. De patienter 

som har svårt att medverka vid konventionell colonröntgen kan istället erbjudas CT-kolografi. 

CT-kolografi genomförs ofta också som komplement till koloskopi som pga flera olika orsa-

ker inte har gett tillräcklig med information. Det kan t.ex. bero på att det funnits hinder i pas-

sagen så att endoskopet inte kunnat passera.  

2.1.2 Så här går undersökningen till. 

Som förberedelse får patienten dagen före undersökningen börja med att fasta efter lunchen. 

Patienten får även dricka laxerande medel, t.ex. Phosphoral eller Toilax. Detta gör man för att 

tarminnehåll inte ska skymma vid undersökningen. Då patienten kommer in i undersöknings-

rummet får han/hon lägga sig på sida på undersökningsbordet. Man ger patienten Buscopan 

(tarmavslappnande läkemedel) intravenöst. Detta för att minska förekomsten av rörelsearte-

fakter vid bildtagningen. Sedan för man in en colonpip med ballong i ändtarmen och kopplar 

den till en koldioxid insufflator, se figur 3. 

Figur 3. Koldioxid insufflator. 

Källa: www.initiosmedical.com  

Ibland sprutar man in luft istället för koldioxid, nackdelen med luft är ändå att det tar mycket 

längre tid för tarmen att absorbera luft. Detta medför ökat obehag för patienten. 

 

http://www.initiosmedical.com
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Koldioxid insufflatorn är i sin tur kopplad till en tub med koldioxid. Via en ”volymknapp” 

kan man sedan ställa in trycket, som ska ligga på cirka 20 mmHg. Man kan även se via dis-

playen på insufflatorn hur mycket koldioxid som gått in i tarmen. Då ca 1 liter gått in ska pa-

tienten rulla över på rygg och då 2 liter gått in får patienten rulla över till bukläge. Därefter 

ska man så fort som möjligt ta en översiktsbild. Det gäller att jobba snabbt eftersom koldioxi-

den snabbt absorberas då den kommer till tunntarmen. Därefter lägger man in den box man 

vill ha, dvs. det område som man vill avbilda. I det här fallet vill man ha med ett område från 

diafragma och ner till symfysen. Därpå startar man bildtagningen.  

 

Parametrarna vid denna del av undersökningen ska ligga på 50 mAs och 140 kV för en nor-

malviktig person. Man tar bilder i riktningen cranialt-caudalt (från huvudändan ner mot föt-

terna) och avbildningen sker i spiralform, dvs. bordet matas fram kontinuerligt under scan-

ningen. Snittjockleken är 3mm, collimatorn är inställd på 2,5 mm och pitchen är 15 mm. Efter 

att man tagit bilder i bukläge så får patienten vända över på rygg. Då tar man en ny översikts-

bild och utifrån den ställer man in samma område, dvs. diafragma till symfysen. Sedan tillför 

man kontrast intravenöst via en högtrycksspruta. Detta gör man för att det underlättar bedöm-

ningen av omkringliggande organ och vävnader. Kontrastmängden som man tillför varierar 

beroende på patientens kreatininclearence och kroppsvikt. I vissa fall är kontrastmedel tillför-

sel kontraindicerad. Det kan t.ex. gälla om patienten är allergisk mot kontrastmedel eller om 

han eller hon är Metforminbehandlad diabetiker. Därefter ställer man in en kontrastmedels 

delay på 60 sekunder, dvs. bilderna tas 60 sekunder efter att man startat tillförseln av kon-

trastmedel.  

 

Parametrarna vid den andra serien är 130 mAs och 140 kV. Riktningen, collimation, snittjock-

leken och pitchen är densamma som vid föregående bildtagning. Sedan tar man bilderna och 

efter det kör man rekonstruktioner på både bukläge och ryggläge. Snittjockleken vid den för-

sta rekonstruktionen (bukläge) bör vara 3 mm, förskjutningen (increment) 3 mm. Algoritmen 

(kernel) B30f medium smooth och fönstret bör vara inställt på abdomen. Den enda skillnaden 

mellan första och andra rekonstruktionen är att man vid den andra har en förskjutning (incre-

ment) på 1,5 mm. Undersökningen utförs med tunna och täta snitt för att man ska kunna göra 

avancerade rekonstruktioner efter undersökningen. Eftersom det är stor skillnad i täthet mel-

lan tarmväggen och koldioxiden i tarmen så krävs det inte så hög stråldos vid undersökning-

en. Rekonstruktionen görs i en avancerad digital bildbearbetningsstation med särskilt anpas-
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sad mjukvara. Eftersom CT-kolografi genererar extra mycket bilder så sker bedömningen på 

en bildskärm. Man rekonstruerar de traditionella tvärsnittsbilderna, men utöver detta vill be-

dömaren även ha tvådimensionella sagittella och coronala snitt och dessutom en tredimensio-

nell framställning med virtuella bilder inifrån tjocktarmen (SBU Alert, 2004, s. 2). 

2.1.3 Fecal tagging 

De vanliga förberedelserna som patienten måste genomgå innan en CT-kolografi undersök-

ning kan vara rätt så påfrestande och jobbiga. Man har därför kommit på ett sätt att försöka 

undvika detta. Det kallas för Fecal tagging och innebär att patienten får, några dagar innan 

undersökningen, äta mat som inte innehåller så mycket fibrer. En till två dagar före undersök-

ningen får patienten dricka kontrastmedel vid matintag. Kontrastmedlet kan vara antingen 

jod- eller bariumbaserat. Då patienten dricker detta tillsammans med maten så blandas det och 

tarminnehållet får då en högre densitet än vävnaden runt omkring. Kontrastmedlet blandas 

också med tarmvätskan vilket gör att man kan ”subtrahera” vätskenivån för att kunna se tu-

mörer och polyper som annars skulle ha täckts över av vätskan (Barish & Rocha, 2005). Man 

kan även ”subtrahera” tarminnehållet och därigenom få en mycket bra och verklighetstrogen 

bild av tarmens insida. Den här tekniken brukar även kallas ”Elektronisk/digital tarmtöm-

ning”. 

2.1.4 CAD – Computer Aided Diagnosis 

CAD är ett mjukvaruprogram som utför automatisk bildanalys genom att detektera olika 

strukturer i tjocktarmen. CAD är ett mycket bra hjälpmedel, särskilt när det gäller att upptäcka 

coloncancer vid screening. CAD kan hjälpa till genom att göra radiologen uppmärksam på 

avvikande strukturer i tarmen. Radiologen måste ändå i slutändan bestämma om det som 

CAD hittar verkligen är en avvikande struktur. CAD kan fungera som en sekundär ”radiolog 

och bildläsare”. CAD kan upptäcka förändringar som radiologen annars skulle ha missat. Det 

kan även komma till nytta vid radiologens inlärningsprocess 

(http://www.vctc.eu/SITE/virtual%20colonoscopy_future_developments.html). 

http://www.vctc.eu/SITE/virtual%20colonoscopy_future_developments.html
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2.2 Konventionell colonröntgen 

Tekniken som man använder kallas genomlysning eller fluoroskopi och är ett realtidssystem, 

dvs. bilderna visas direkt på en TV-monitor. Fluoroskopisystemet består av röntgenrör, bild-

förstärkare, lins, TV-kamera och digitalomvandlare. Vid fluoroskopi brukar en s.k. C-båge 

användas, se figur 4. 

       Figur 4. C-båge utrustning och patientbord. 

Källa: www.rontgen.com 

I C-bågen är röntgenrörets startposition placerad under undersökningsbordet bordet och bild-

förstärkaren ovanför patienten. Därefter kan man vrida och vända C-bågen beroende på vilka 

projektioner man vill ha.  

 

Vid fluoroskopi framställs bilderna genom att röntgenfotonerna som passerat genom patienten 

bildar en s.k. röntgenrelief (skuggbild) som fångas upp av bildförstärkarens ingångsskärm. 

Därefter omvandlas fotonerna till en elektronbild på fotokatodens baksida. De fria elektroner-

na forceras mot utgångsskärmens fluorescerande skikt. Elektronerna träffar utgångsskärmen 

och detta leder till att ljuspulser sänds ut och avbildar röntgenreliefen på bildförstärkarens 

utgångsskärm. På utgångsskärmen uppstår en ljusstark och kontrastrik bild som, med hjälp av 

linssystemet, avbildas på TV-kamerans ljuskänsliga skikt. TV-kameran omvandlar i sin tur 

bildinformationen till videosignaler. Dessa signaler skickas till en TV-monitor som rekonstru-

erar bilden. 

 

http://www.rontgen.com


 MTF 354: Radiologi och teknik C  
Sara Kjellstedt & Maria Öhrvall 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 2007 

8

2.2.1 Konventionell colonröntgen: Så här går undersökningen till 

Vid konventionell colonröntgen använder man sig av ett barium baserat kontrastmedel. Det 

finns två olika typer av undersökningar, enkelkontrast eller dubbelkontrast. Vid enkelkon-

trastundersökning tillför man endast bariumkontrast och vid dubbelkontrastundersökning till-

för man både bariumkontrast och koldioxid eller luft till tarmen via colonpip. Kontraindika-

tioner för tillförsel av bariumkontrast är t.ex. tarmperforation, blindtarmsinflammation och 

total förstoppning. En annan kontraindikation kan vara om patienten genomgått koloskopi där 

man tagit biopsi, då tarmväggen kan vara försvagad just på det stället. Indikationer för att 

genomföra colonröntgen är bl.a. vid inflammatoriska tillstånd (såsom Ulcerös colit, Crohns 

sjukdom, colit och divertikulit), polyper, tumörer, divertiklar (tarmfickor), cancer och volvu-

lus (tarmvred).  

 

Förberedelserna vid konventionell colonröntgen är ungefär lika som de vid CT-kolografi. Pa-

tienten får endast dricka dygnet före undersökningen. Han/hon får laxera tarmen med Toilax 

eller liknande laxermedel för att tömma tarmen helt. Bariumkontrasten bör vara kroppstempe-

rerad då den förs in, därför förvaras den ofta i värmeskåp innan användning. Barium-

kontrasten förvaras i en påse i ett slutet system. Då undersökningen ska börja fyller man 

slangen med bariumkontrast, stänger den och kopplar på colonpipen som i sin tur förs in i 

patientens ändtarm. Man använder oftast colonpip med ballong som man efter införsel blåser 

upp så att pipen ska sitta på plats och täppa till ändtarmsöppningen för att förhindra läckage.  

 

Det är viktigt att kontrollera att patienten genomgått rektoskopi eller rektalpalpation innan 

man gör detta. Annars kan det hända att man orsakar patienten skada om det t.ex. finns tumör 

eller sår just där man blåser upp ballongen. Eftersom bariumkontrastblandningen lätt separe-

rar sig så är det väldigt viktigt att man skakar påsen just innan tillförseln. Man fyller också 

slangen med kontrast och stänger den innan man för in pipen i ändtarmen. Sedan öppnar man 

slangen och låter kontrasten sakta rinna in i ändtarmen. Då all kontrast runnit in så får patien-

ten först vända sig på rygg, sedan på sida, mage och till sist andra sidan. Man vrider även 

bordet i olika riktningar. Tjocktarmen är väldigt lång och slingrig och för att man ska få 

kontrasten att täcka alla delar så måste patienten vrida och vända på sig. Vid enkelkontrastun-

dersökning tar läkaren bilder med patienten i olika lägen med tarmen fylld av kontrast. 
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Vid dubbelkontrastundersökning tömmer man ut all kontrast tillbaka in i påsen. Därefter 

pumpar man in luft eller koldioxid för att spänna ut tarmen. Sedan startar man bildtagningen 

med patienten i olika lägen, se figur 5. Den kvarvarande kontrasten pressas av koldioxi-

den/luften ut mot tarmväggen och bildar en fin silhuett på bilderna. Eventuella strukturer som 

buktar in i tarmen, såsom en polyp, blir kontrastbelagda, och en vacker konturering kan erhål-

las (Jacobson, 1995, s. 386). 

 

 
Figur 5. Konventionell colonröntgen bild med dubbelkontrast. 

Källa: www.rontgen.com 

 
2.3 Intervjuer med röntgenpersonal 

 
Eftersom vi ville ha röntgenpersonals synpunkter på vad de tyckte om dom två undersök-

ningsteknikerna så valde vi att intervjua en röntgenläkare och en röntgensjuksköterska. Vad 

det fanns för nackdelar respektive fördelar med de olika metoderna. Vilken som gav bäst 

bildkvalité och minst stråldos. Här följer en sammanställning av frågor och svar från intervju-

erna. Hela intervjun finns i bilaga 2.  

 

Enligt både läkaren och röntgensjuksköterskan så var en av fördelarna med CT-kolografi att 

undersökningen var mindre smärtsam och obehaglig för patienten. Läkaren tyckte att tarm-

slyngan kunde urskiljas bättre och det var även lättare att hitta bifynd i andra organ. En av 

http://www.rontgen.com
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fördelarna med CT-kolografi var enligt röntgensjuksköterskan även att den var mindre tids-

krävande för patienten.  Nackdelen enligt läkaren var stråldosen. Röntgensjuksköterskan tyck-

te att en av nackdelarna var att i enstaka fall kunde undersökningen leda till ”överdiagnostise-

ring” av patienten och ev. till vidare utredningar avseende asymptomatiska fynd, som inte 

skulle leda till sjukdom/patologi. CT-kolografi ger två momentanbilder då tarmen är samman-

fallen vilket leder till svårare bedömning. När det gäller konventionell colonröntgen tyckte 

läkaren att fördelarna var att man såg tarmväggen tydligare, främst tjockleken, tumörer och 

stadiet på dessa syns bättre, tarmens peristaltik syns i realtid och undersökningens kvalité syns 

direkt. Nackdelarna är att kontrasten kan skymma vid både enkel- och dubbelkontrast under-

sökning. Enligt båda är konventionell colonröntgen mer obehaglig och besvärlig för patienten 

då denna måste vända och vrida på sig.  

 

Enligt läkaren bör man välja CT-kolografi då man misstänker bifynd, metastaser och då pati-

enten inte kan medverka vid en konventionell colonröntgen. Samt att man bör välja konven-

tionell colonröntgen vid postoperativ kontroll och vid frågeställningen colit. När det gäller 

vilken av metoderna som har bästa bildkvalitén så tyckte läkaren att de olika metoderna inte 

gick att jämföra då de är så olika. Röntgensjuksköterskan tyckte att det beror på vilka para-

metrar man använder då dessa påverkar brusnivån och därmed kvaliteten. Hon tyckte också 

att det berodde på bedömarens subjektiva uppfattning och erfarenhet när det gäller att bedöma 

bilderna. Vilken mjukvara och vilka monitorer som används påverkar också bilden enligt 

henne. 

 

Vid frågan om hur stråldoserna påverkades när man bytte undersökningsmetod från konven-

tionell colonröntgen till CT-kolografi så tyckte läkaren att stråldosen inte påverkades så 

mycket. Dock är det en stor skillnad om man kör med lågdos CT-kolografi, 2 mSv, men då 

försämras bildkvaliteten på omgivande organ. Röntgensjuksköterskan ansåg att det berodde 

på vilka parametrar som används och även vilken utrustning, tillverkare, antal detektorer och 

tillgång till dosreduceringsprogram. Men även radiologens erfarenhet kan ha en viss påverkan 

på stråldosen vid en konventionell colonröntgen. Om denna är oerfaren så kan undersökning-

en ta längre tid vilket leder till högre stråldos. Sammanfattningsvis så tyckte både läkaren och 

röntgensjuksköterskan att CT-kolografi var generellt bättre och skonsammare undersökning 

för patienten. 
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3 JONISERANDE STRÅLNING 

En atom består av en plusladdad kärna med ett antal protoner och neutroner. Protonerna är 

plusladdade och neutronerna har ingen laddning. Runt kärnan cirkulerar ett visst antal elek-

troner som är negativt laddade. Elektronerna cirkulerar i olika skal. Det finns lika många pro-

toner som elektroner, dvs. atomen är neutral. Genom att tillföra atomen en viss mängd energi 

kan man slå ut en elektron, detta gör att atomen blir elektriskt laddad dvs. den har joniserats. 

Eftersom atomen alltid strävar efter att få de innersta skalens elektronplatser fulla så kommer 

en elektron från ett yttre skal att falla ner och ta den tomma platsen. Skillnaden mellan bind-

ningsenergierna för de två skalen, som frigöres vid processen, utsändes som karaktäristisk 

röntgenstrålning, en foton (Jönsson & Jönsson, 1999, s. 13). Om elektronen faller från L-

skalet till K-skalet så får fotonen en viss energi. Denna energi kan man räkna ut genom att 

använda formeln  

                                              Utsänd energi = EB (K) – EB (L) (2) 

 

EB (K) = bindningsenergin för K skalet och EB (L) = bindningsenergin för L skalet. 

Strålning är något som vi människor hela tiden utsätts för. Vi får strålning från t.ex. rymden, 

berggrunden, mat, elektronik mm. Stråldos är en enhet som anger den skada som strålningen 

vållar människan och enheten som mäter stråldosen är sievert (Sv). Sivert är en stor enhet och 

därför använder man oftast antingen millisievert (mSv) eller mikrosievert (µSv). Hur mycket 

strålning vi får i oss kan bero på vart vi är bosatta men summan blir ungefär 4 mSv per år. 

Tabell 1 visar en översikt över olika stråldoser vid visa situationer och tabell 2 visar Genom-

snittliga stråldoser från naturliga och artificiella källor för den svenska befolkningen 

Tabell 1. Exempel på stråldoser 

Stråldos Verkan 
6000 mSv Leder sannolikt till döden om hela stråldosen fås inom några timmar 
1000 mSv Ger symptom på strålsjuka (såsom trötthet, illamående) om patienten 

har fått dosen inom ett dygn 
100 mSv Under fem års tid är den högsta tillåtna dosen för den som utför arbe-

te där det förekommer strålning 
4 mSv Den genomsnittliga årliga stråldosen för en boende i Sverige. 
2 mSv Den årliga dos som flygpersonalen får från kosmisk strålning 
0,1 mSv Den dos som patienten får vid lungröntgen 
0,01 mSv Den dos som patienten får av tandröntgen 

Källa: Wahlström, B. Förstå dig på strålning, 1996. 
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Tabell 2.  Genomsnittliga stråldoser från naturliga och artificiella 

källor för den svenska befolkningen. 

mSv/år 
Naturliga källor 
Kosmisk strålning 0,3 
Hus mark 0,5 
Den egna kroppen                   0,3 
Radon i hus                              2 
Totalt                                       3,1 
Artificiella källor  
Sjukvård 0,7 
Övrigt (industri, kärnkraft) 0,09 
Nedfall från kärnvapenprov och Tjernobyl < 0,1 

Totalt    0,9 

Källa: Statens Strålskyddsinstitut. 
 

3.1 Risker och effekter med strålning 

När en cell blir bestrålad så sker kemiska förändringar i dess olika delar. Om dessa föränd-

ringar sker i cellens känsliga delar t.ex. cellens arvsmassa (DNA) så kan detta leda till att cel-

len blir skadad eller dör. Cellerna i våran kropp har alla en viss livslängd, men om dessa på-

verkas av strålning kan de dö i förtid. Om cellernas funktioner skulle försämras så har våran 

kropp en kontrollmekanism som känner av detta och dessa celler tas om hand av vårat im-

munförsvar. Gamla eller skadade celler ersätts hela tiden av nya celler. Celldöd är på så vis en 

normal process i våran kropp. Men om många celler skulle dö samtidigt på grund av höga 

doser av joniserande strålning skulle detta bli ett allvarligt problem. De celler som har hög 

strålkänslighet är: spermatogonier (förstadiet till spermier), cirkulerande lymfocyter (immun-

försvaret), benmärgsceller (blodbildning) och epitelceller i tarmen (tarmludd). Celler som inte 

delar sig alls eller mycket långsamt är så kallat strålresistenta, exempel på dessa är: hjärnceller 

och muskelceller (Jönsson, 1999, s. 124). 

 

DNA består av en dubbel spiral där strängarna hålls samman av så kallade baspar. Olika ska-

dor som kan bli på cellens arvsmassa är: enkel strängsbrott där bara ena strängen blivit ska-

dad, detta kan oftast repareras av cellen själv. Dubbelsträngsbrott där båda strängarna skadas, 

detta är svårare för cellen att reparera och det uppstår ofta fel vilket kan leda till mutationer, 
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cancer mm. Skadorna repareras nästan alltid tack vare vårat effektiva skyddssystem men då 

och då så blir det fel vid reparationen och cellen lever vidare något förändrad. Dessa föränd-

ringar förs vidare vid celldelningen och så småningom kan dessa förändringar omvandlas till 

en cancercell. Varje person i Sverige får årligen en stråldos på 2-4 millisievert (mSv) till hela 

kroppen, detta innebär att ungefär varannan cell i våran kropp träffas av strålning en gång per 

år. Om cellen blir skadad så repareras enklare skador på några minuter och de mer komplice-

rade skadorna tar några timmar. Strålning kan ge upphov till två olika slags skador, determi-

nistiska och stokastiska. (Jönsson, 1999, s. 110). 

3.1.1 Deterministiska skador 

Deterministiska skador av strålning är direkt beroende på bestrålningen. Doserna vid determi-

nistiska effekter anges i absorberad dos (Gy). Stråldoserna som ger upphov till biologiska 

skador är mycket små. Den stråldos som krävs för att döda en människa med joniserad strål-

ning vid en helkroppsbestrålning motsvarar en temperaturhöjning i kroppen av enbart en tu-

sendels grad. Deterministiska skador kan visa sig upp till fem år efter bestrålningen men of-

tast uppträder dessa inom de första sex månaderna. Den viktigaste deterministiska effekten 

efter en bestrålning av hela kroppen är den påverkan som benmärgen får. Denna producerar 

vita och röda blodkroppar, blodplättar och lymfocyter. Lymfocyterna är de som är mest strål-

känsliga och deras antal sjunker inom några timmar efter bestrålningen. Beroende på hur höga 

stråldoser kroppen får blir effekterna olika akuta: cirka 0,5 gray (Gy) ger aptitförlust, 1,8 Gy 

ger kräkningar och 3 Gy ger diarréer. En enstaka helkroppsdos på 2,5 – 5 Gy är dödlig för 50 

% av de bestrålade. 8 Gy skadas kroppens mag-tarmkanal allvarligt och vid 15 Gy skadas det 

centrala nervsystemet. Vid så höga doser dör den bestrålade personen nästan alltid.  

 

Om bara ett organ bestrålas så krävs det högre doser för att skador skall kunna uppstå. För att 

lungorna ska få en så kallad strålningsorsakad lunginflammation krävs det en stråldos på 6-7 

Gy eller mer. När huden bestrålats så ses det första tecknet på skada som hudrodnad och vid 

högre doser vätskande hudinflammation eller celldöd. Bestrålas hårbotten med 3-5 Gy så kan 

tillfälligt håravfall uppkomma. Vid bestrålning av ögats lins med 1 Gy el mer kan gråstarr 

uppträda. Lägsta dos för permanent sterilitet är ungefär 2-6 Gy för män och 3-10 Gy för kvin-

nor. (SSI, 2003, s.11) 
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3.1.1.1 Hälsoeffekter av stora stråldoser 

Kunskapen om hur strålningen påverkar människan är till stor del baserad på erfarenheter som 

kommer från: 

• Överlevande från atombombningarna i Nagasaki och Hiroshima. 

• Personer som genomgått strålbehandling i medicinska syften för ganska ofarliga sjuk-

domar t.ex. ryggåkommor och ledbesvär. 

• Personer som fått i sig radioaktiva isotoper, Ra-226. Kemister som arbetat med radium 

eller personer som arbetat på klockfabriker med att måla visare och siffror med lys-

färg. 

• Gruvarbetare som har varit i kontakt med den radioaktiva ädelgasen Rn-222. 

•  Barn som bestrålats i fosterstadiet då modern genomgått röntgenundersökning av 

bäckenområdet. 

(Neubeck, 2003, kap. 8, s. 5). 

En mycket intensiv stråldos till hela kroppen som erhålls under en kort tidsperiod leder till ett 

livshotande tillstånd. En kort tid efter bestrålningen visar den exponerade personen tecken 

som kallas det prodromala strålningssyndromet, som betyder tidiga symptom på kommande 

sjukdom. Dessa symptom benämns beroende på intervall av det drabbade organet eller väv-

naden. De delas upp i neuromuskulära och gastrointestinala, se tabell 3 (Jönsson, 1999, s. 

128). 

Tabell 3. Prodromala strålningssyndromet. 

Prodromala strålningssyndromet 

Förebådande tecken på kommande sjukdom. 

5-15 min efter bestrålning med några 10-tals Gy 

max syndrom efter 30 minuter till några dagar 

Symptom 
Neuromuskulära 

trötthet 
apati eller likgiltighet 

svettning 
feber 

huvudvärk 
blodtryckssänkning 

Gastrointestinala 
aptitlöshet 
illamående 

kräkningsanfall 
magkramper 

ökad salivavsöndring 
vätskeförluster 

uttorkning 
viktförlust 

Källa: Jönsson, B-A (red). Strålning i hälso- och sjukvård, 1999. 
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Vilka symptom som uppträder beror på hur hög helkroppsdosen varit. Samtliga symptom 

uppkommer endast om den absorberade dosen är dödlig, s.k. supraletal. Akuta effekter efter 

en helkroppsbestrålning delas in i: 

• > 100 Gy cerebrovaskulära syndromet, inträder efter bara några timmar och beror på 

ett neurologiskt och kardiovaskulärt sammanbrott. 

• > 5 – 12 Gy gastrointestinala syndromet, inträder döden efter några dagar och är för-

bunden med blodiga diarréer och utradering av tarmslemhinnans celler. 

• 2,5 – 5 Gy hematopetiska syndromet, döden inträffar först efter några veckor och 

symptom kan vara trötthet, infektioner och feber. Detta syndrom kallas även ben-

märgsdöden då den har mest effekt på benmärgen. 

(Jönsson, 1999, s. 128-129).  

 

3.1.2 Stokastiska skador 

Stokastiska skador är slumpmässiga skador som beror på bestrålningen. Exempel på stokas-

tiska skador är tillexempel cancer eller genetiska skador. Blir man exponerad för en viss strål-

dos så medför den en vis ökad sannolikhet att man får cancer, se figur 6, men hur hög dosen 

är bestämmer inte hur allvarlig cancersjukdomen blir. Doserna vid stokastiska effekter anges i 

effektiv dos. (Sv).  

 
Figur 6. Risken för död i strålningsinducerad 

Cancer som funktion av stråldosen. 

Källa: ICRP 
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Det är inte bara bestrålningen som ger upphov till cancer utan flera fysikaliska och biologiska 

faktorer har en stor inverkan. Den typ av vävnad och hur stor del som bestrålas, ålder och kön 

är några av de biologiska faktorerna som inverkar. Man är mer känslig för strålning tidigt i 

livet då organ fortfarande utvecklas. De organ som är mest troligt utvecklar cancer på grund 

av joniserad strålning är: benmärg, brösten, lungorna, sköldkörteln. Var tredje person i Sveri-

ge kommer någon gång i livet att insjukna i cancer. Totalt insjuknar 40000 personer varje år i 

cancer. Men strålningsorsakad cancer är ett relativt ovanligt fenomen. Det finns studier som 

visar att redan vid stråldoser på 50 mSv så ökar cancer risken.  

 

Joniserande strålning som skadat könsceller kan ge ärftliga förändringar som inte behöver 

visa sig förrän i framtida generationer. Men risken för detta är mycket lägre än cancer risken. 

Men strålningen ger inte upphov till någon förändring i DNA som inte skulle kunna hända 

spontant eller av andra orsaker. På grund av att så många ärftliga förändringar sker spontant 

kan man inte påvisa vilka som orsakats av strålning. Enligt internationella strålskyddskom-

missionen (ICRP) är sannolikheten för att strålning ska orsaka cancerdödsfall ungefär 5 % per 

sievert och sannolikheten för att det ska uppstå allvarliga ärftliga skador 1 % per sievert. Men 

dessa siffror kan bara användas i statiska sammanhang på större grupper och kan inte använ-

das på enskilda individer. 

 

3.1.2.1 Sena strålskador 

Sena strålskador uppkommer till följd av skador på cellernas DNA och visar sig först långt 

efter bestrålningen. Skadorna kan visa sig som cancersjukdomar om det skadar kroppsceller 

och som genetiska skador om det drabbar könsceller. Det finns ingen lägsta gräns för stråldo-

ser där man anser att det inte finns någon risk för att skador skall uppkomma. Den lägsta en-

gångsdos där man klart kunnat påvisa ökad risk för cancer är strax under 100 mSv. Man har 

funnit i studier på barn som överlevt atombomber att de hade en kraftigt ökad förekomst av 

leukemi och ökad risk för sköldkörtelcancer. Fosterskador som bl.a. mental efterblivenhet 

konstaterades efter bombningarna i japan. De tonårsflickor som utsattes för strålningen hade 

senare i livet en ökad risk för att utveckla bröstcancer. Det finns äldre studier från mitten av 

1900-talet som visar ett samband mellan röntgenundersökningar under graviditeten hade en 

måttligt förhöjd risk att utveckla leukemi eller andra barncancerformer. Dock har riskökning-

en blivit mindre i färskare studier. Detta på grund av att stråldoserna minskat och det är mo-

dernare undersöknings metoder. I en studie där spädbarn gav strålbehandling av födelsemär-
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ken på huvudet under åren 1930 och 1959 fann man ett samband mellan stråldoserna och bar-

nens intellektuella förmåga senare i livet. Stråldoserna var jämförbara med de stråldoser som 

man kan få vid en datortomografi. Dock har det i andra studier inte hittats något samband 

mellan diagnostisk röntgen eller strålbehandling som föräldrarna erhållit före befruktningen 

och leukemi eller andra cancerformer hos barnet. (Socialstyrelsen et al., 2005, s. 238-239). 
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4 Strålningsdosimetri 
 
Med stråldos, absorberad dos eller helt enkelt dos eller menas den mängd strålningsenergi 

som absorberats per massenhet. Enheten för energi är joule (J) därför blir enheten för stråldos 

J/kg, vilket i strålskyddssammanhang anges med den särskilda enheten Gray (Gy). Stråldosen 

är proportionell mot strålfältets intensitet och mot den tid som personen exponeras för strål-

ningen. Man får på så vis samma stråldos om man skulle vistas en viss tid i ett visst strålfält 

som att vistats hälften av den tiden i ett dubbelt så starkt strålfält (SSI:s svar på frågor från 

fokusgrupperna, F: Terminologi och begreppsdefinitioner). Det är viktigt i strålskyddssam-

manhang att kunna bestämma strålningens risker. Man måste kunna mäta strålningens fysika-

liska egenskaper för att kunna översätta dessa till en biologisk risk. För att kunna beräkna den 

biologiska effekten som den joniserade strålningen orsakar utgår man från storheten absorbe-

rad dos.  

 

4.1 Absorberad dos 

Absorberad dos (D) definieras som den energi (dE) som absorberas i en viss volym och divi-

derad med volymens massa (dm). Alltså kan man räkna ut absorberad dos enligt 

 

 
dm
dED =  (3) 

 
(Neubeck, R., 2003, kap. 8, s.4). SI- enheten för absorberad dos är joule per kilogram (J kg-1) 

men anges i enheten Gray (Gy).  1 Gy = 1 J/kg-1. 

 

Tidigare användes enheten rad där 1 rad var = 0,01 Gy. Absorberad dos kan användas för att 

förutspå vilken deterministiska skada som kan uppstå i en viss bestrålad vävnad. Dock är den 

absorberade dosen inte ett mått på sannolikheten att få en stokastisk skada som cancer.  

 

Vid stråldos sammanhang är det viktigt att komma ihåg att stråldos avser absorberad energi 

per massenhet i kroppen och inte den totala angivna energin. När man ska beräkna stråldosen 

måste man alltid specificera vilken kroppsdel eller organ det gäller. Så om man t.ex. erhåller 1 

Gy till stortån och ytligare 1 Gy till en annan tå så kan man inte slå ihop dessa doser. Har man 

dock erhållit 1 Gy två gånger till samma tå vid så kan man lägga ihop dessa doser, man har 

alltså fått sammanlagt 2 Gy. Detta gäller även om det förflutit en lång tid mellan stråldoserna. 
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Absorberad dos är på så vis adderbar. Tiden under det bestrålning sker, dvs. doshastigheten 

(Gy/min), är också en avgörande faktor för den biologiska effekten. Om doshastigheten är låg 

klarar enskilda celler att reparera sig bättre än om de erhåller hög stråldos under en kort tid 

(Jönsson, 1999, s. 65-66). 

 

4.2 Ekvivalent dos 

Det går inte att avgöra de biologiska effekterna med enbart den absorberade dosen. Något som 

också inverkar på vad det blir för biologiska effekter är hur hög jonisationstäthet i strålningen 

är. Ju högre jonisationstäthet strålningen har desto större blir den biologiska effekten. Genom 

att använda ekvivalent dos kan man göra jämförelser av riskuppfattning för olika typer av 

strålning. Den ekvivalenta dosen (H) fås genom att multiplicera den absorberade dosen (D) 

med en viktningsfaktor (w), som beror av stråltypens jonisationsförmåga.  

 

 H = w · D (4) 

 

SI- enheten för ekvivalent dos är sievert (Sv). Förut användes enheten rem, 1 rem = 0,01 Sv 

(Jönsson, 1999, s. 66-68).  

 

4.3 Effektiv dos 

För att kunna beräkna risken för stokastiska och ärftliga skador har den internationella strål-

skyddskommissionen (ICRP) rekommenderat ännu en storhet, effektiv dos. Den effektiva 

dosen kan ge ett ungefärligt mått på risken för att stokastiska skador ska uppstå då hela eller 

delar av kroppen blivit bestrålad. Den effektiva stråldosen (E) beräknas genom att man sum-

merar viktade ekvivalenta doser för alla organ (T) som bestrålats. Den faktor som den ekviva-

lenta dosen i ett organ eller vävnad (T), viktas med kallas vävnadsviktfaktor (wT), och repre-

senterar det relativa bidraget från den vävnaden eller organet, till den totala risken beräknad 

från en jämn beräkning av hela kroppen. Den effektiva dosen beräknas med formeln: 

 

                                                          E = Σ HT · w T  (5) 
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Effektiv dos har samma enhet som ekvivalent dos det vill säga enheten sievert (Sv).  

Den internationella strålskyddskommissionen (ICRP) har rekommenderat specifika vävnads-

viktfaktorer vilket visas i tabell 4 (Jönsson, 1999, s. 70-72).   

 

Tabell. 4. Vävnadsviktfaktorer för de s.k. kritiska organen. 

Vävnad eller organ w T Σ w T 

Gonader 0,20 0,20 

Röd benmärg, colon, 
lungor, magsäck 

0,12 0,48 

Hud, benytor 0,01 0,02 

Blåsa, bröst, lever, 
oesophagus, thyroi-
dea samt resterande 

organ 

0,05 0,30 

Källa: Jönsson, B-A (red). Strålning i hälso- och sjukvård, 1999. 

 

Vid en homogen bestrålning av kroppen så representerar viktsfaktorn (wT) den relativa risken 

att få cancer i ett organ eller en genetiskskada (sena effekter av strålningen). Eftersom den 

effektiva dosen bara ger ett ungefärligt mått på risken för att stokastiska skador skall uppstå, 

bör den därför bara användas vid statistiska beräkningar på relativt stora grupper. Effektiva 

stråldoser som erhålls vid olika röntgenundersökningar, se figur 7.  

 

 
Figur 7. Effektiva doser vid röntgenundersökningar. 

Källa: www.analys.se/lankar/bkgr/Bkg3_94.pdf 

 

http://www.analys.se/lankar/bkgr/Bkg3_94.pdf
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4.4 Kollektiv dos 

Om man vill beräkna medelstråldosen till en hel population eller en delgrupp av befolkningen 

så kan kollektiv effektiv dos (S) eller kollektiv ekvivalent dos (ST). Genom att ta entalet be-

strålade personer och deras genomsnittliga stråldos så får man fram kollektivdosen.  

 

                                S = Nn · H (6) 

 

N betecknar antalet individer i gruppen, n en homogent bestrålad delgrupp och H gruppens 

medelstråldos uttryckt som effektiv eller ekvivalent stråldos. Enheten för kollektivdos är man-

sivert (manSv). Genom att beräkna kollektivdosen kan man få fram hur många som kan ut-

veckla cancer i en grupp eller en befolkning efter bestrålning (Jönsson, 1999, s. 73).   

 

 



 MTF 354: Radiologi och teknik C  
Sara Kjellstedt & Maria Öhrvall 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 2007 

22

5 Hur olika parametrar påverkar bildkvalitén vid datorto-
mografiundersökning. 

CT-tekniken har ett antal fördelar. Den har mycket hög upplösningsförmåga som gör att väv-

nader, som annars är svåra att se vid konventionell röntgen, kan urskiljas. Det är oftast lättare 

att se tumörer, metastaser, blödningar och cystor som ligger inväxta i normala vävnader. CT-

tekniken gör också att kroppsdelarna och organen avbildas geometriskt korrekt. Det finns 

även möjlighet att rekonstruera bilderna tredimensionellt. Den tredimensionella bilden kan 

sedan vridas och vändas på skärmen så att patologiska fynd kan studeras i detalj, se figur 8 

Det kan vara en klar fördel, t.ex. då man planerat att utföra ett kirurgiskt ingrepp.  

 

 

Figur 8. Tredimensionell bild av tunntarmen och tjocktarmen 

med delar av skelettet. 

Källa: www.europeanscanning.com/colon.shtml 

En nackdel är dock att det mänskliga ögat bara kan uppfatta 20 intensitetsnivåer i en gråskala 

inom ett område av en bild. CT-bilden innehåller ca 200 attenueringsnivåer. Därför kan man 

med en och samma CT-bild bara återge en del av ett undersökt objekts kontrastomfång (Ja-

cobson, 1995, s. 436). En annan nackdel är att artefakter (bildfel) uppkommer då organ rör på 

sig, oftast gäller det hjärtat. Nya, snabbare datortomografer eliminerar dock dessa artefakter, 

då man kommer att kunna ta fler snitt på samma gång.  

 

 

http://www.europeanscanning.com/colon.shtml
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5.1 Bildkvalité inom CT 

En bilds kvalitet bestäms av hur väl bilden ger svar på remissfrågeställningen. En bild med 

bra kvalitet visar detaljer och strukturer som med tillräcklig säkerhet kan observeras av radio-

logen. Olika begrepp som påverkar bildkvalitén inom CT är brus, artefakter, kontrast och upp-

lösning. Andra faktorer som påverkar bildkvalitén är bl.a. operatören av utrustningen, utrust-

ningens prestanda, betraktningsförhållandena samt bedömarens kompetens (Neubeck, R., 

2003, kap. 10, s.1). Det finns även olika parametrar som påverkar. Dessa är kV, mAs, scantid, 

snittjocklek, pitch, kernel (algoritm), fönster- och centerinställning. Genom att anpassa in-

ställningarna efter vilket organ som man vill observera så kan man få fram bättre kontrast och 

därför kan man lättare observera strukturer som inte skiljer sig så mycket från omgivande 

vävnader då det gäller sammansättningen. För att man ska kunna observera små eller tunna 

strukturer krävs det att skärpan är bra. Ju bättre skärpan är desto större är sannolikheten att 

bruset i bilden ökar. Sannolikheten att upptäcka lågkontrastdetaljer i bilden ökar dock då bru-

set är relativt lågt.  

 

Ju mer man ökar rörspänningen och filtreringen, desto lägre blir attenueringen av röntgenstrå-

larna. Då man ökar rörspänningen kommer en större del av röntgenstrålarna att passera pati-

entens kropp utan att tas upp. Då behöver man inte använda så hög rörström för att åstad-

komma en viss svärtning i detektorn. Om man ökar rörspänningen och filtreringen kommer 

man dessutom att minska stråldosen till patientens hud. Men även kontrasten i bilden kommer 

att minska. Låga rörspänningar (50-60 kV) används vid finskelettundersökningar. Det beror 

på att undersökningsobjektet är tunt och kräver god kontrast. Vid undersökning av buken, 

ryggraden och njurarna använder man högre rörspänningar (70-100 kV). Då kontrastmedel 

används så kan man sänka rörspänningen något, till mellan 70-80 kV. För att minska 

kontrasten av revbenen och för att kunna avbilda själva lungan som ligger bakom hjärtat och 

till viss del bakom ryggraden så får man ha ganska hög rörspänning, närmare bestämt mellan 

120-150 kV. Hjärtat och ryggraden är tätare vävnader och de har en högre attenueringsgrad än 

lungorna.  

 

Ju högre rörspänning (kV) som används, desto mindre kommer skillnaden i strålningens in-

tensitet att vara. Detektorn klarar av att återge en viss intensitetsvariation. Intensiteten som 

bilden har vid detektorn, den så kallade latituden, får inte överstiga detektorns förmåga. Digi-

tala bilddetektorer har ändå mycket bra förmåga att kunna återge bildens intensitetsnivåer i 
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gråskala. De digitala detektorerna måste känna igen vilka signalnivåer som har med patienten 

att göra och sålla bort de som kommer från områden utanför inbländningen av primärstrålfäl-

tet. Detta görs automatiskt. Genom att använda en LUT (Look-Up Table) så anpassar detek-

torn sedan de befintliga grånivåerna till bildens latitud. För att man ska undvika att förlora 

viktig bildinformation så är det viktigt att LUT: en används så sent som möjligt i bildprocess-

kedjan (Sandborg, 2004, s.6). 

5.1.1 mAs 

Den främsta kontrollfaktorn när det gäller bildens svärtning är mAs. Detta pga att mAs be-

stämmer hur många röntgenstrålar som emitteras från röntgenröret under exponeringen. Om 

man dubblerar mAsen så dubblerar man antalet röntgenstrålar och dessutom svärtningen av 

bilden (Bontrager, 2001, s. 32). 

5.1.2 Kontrast 

Radiografisk kontrast definieras som skillnaden i svärtning i olika områden på en röntgenbild. 

Ju större skillnaden är desto högre är kontrasten. Den främsta kontrollfaktorn när det gäller 

kontrasten är kV-värdet. Genom att öka eller minska kV värdet kan man kontrollera energin 

och penetreringsförmågan hos fotonerna (Bontrager, 2001, s. 33). 

5.1.3 Scantid 

Scantiden är den tid som det tar att ta en serie bilder vid en viss undersökning. Vid vissa da-

tortomografiundersökningar, t.ex. av lungor och tarm, finns det risk för att det blir rörelsearte-

fakter på bilderna. Då ska man försöka korta ner scantiden så mycket som det är möjligt. 

Nackdelen är att bruset i bilden ökar ju kortare scantiden är. Ju fler detektorrader datortomo-

grafen har desto kortare blir scantiden (Neubeck, R., 2003, kap. 12, s.29). 

5.1.4 Snittjocklek 

Vid bruk av en enkelsnitts datortomograf så väljer man snittjockleken genom att blända in 

röntgenstrålfältet mot detektorraden. Om man däremot använder en flersnitts datortomograf 

så avgörs snittjockleken av detektorradernas utsträckning i Z-led. När det gäller flersnitts da-

tortomografer så kan man även då välja att blända in strålfältet för att begränsa antalet detek-

torer som ska användas vid scanningen (SSI utvärdering av datortomografers doseffektivitet 

slutrapport, 2004, s. 15). Snittjockleken vid rekonstruktionen påverkar brusnivån i bilden. Vid 

ökad snittjocklek kommer fler fotoner per voxel att bidra till bildinformationen. För konstant 
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brusnivå måste rörladdningen vara omvänt proportionellt mot snittjockleken. Om man istället 

för 5 mm tjocka snitt skulle välja 10 mm, så skulle patientdosen halveras och nästan exakt 

samma brusnivå erhållas. Man måste dock tänka på att den diagnostiska säkerheten inte får 

försämras. Om man vill undvika stråkartefakter och åstadkomma bilder med hög rumslig upp-

lösning, MPR (Multi Planar Rekonstruktion) och Volume rendering så ska man använda tun-

na snitt (SSI 2004:12).  

5.1.5 Pitch 

Pitch kan definieras antingen som Pitchfaktor eller volympitch. Pitchfaktorn har med dosen 

att göra och volympitchen har med scanvolymen att göra. Enligt IEC02 (International Electro-

technical Commission) är pitchfaktorn lika med bordsförflyttning per rotationsvarv dividerat 

med nominell snittjocklek för singleslice och nominell kollimeringsbredd för multislice dator-

tomografer. IEC02: s definition är användbar på all DT-apparatur. Pitchfaktorn brukar växla 

mellan 0,5 och 2,0. Begreppet pitchfaktor är det som bör användas eftersom det är internatio-

nellt gångbart. Volympitch definieras som bordsförflyttning per rotationsvarv dividerat med 

bredden på den enskilda aktiva detektorkanalen. Man kan halvera stråldosen till patienten 

genom att öka pitchfaktorn från 1 till 2 med konstant rörladdning. För att man ska åstadkom-

ma lägsta möjliga stråldos utan att brusnivån får för stor inverkan på resultatet så bör man 

optimera rörladdning relativt vald pitchfaktor. Modernare multislice datortomografer har s.k. 

effektiv rörladdning, dvs. bestrålningen av området man undersöker blir varje gång densam-

ma då rörströmmen varieras automatiskt med pitchfaktorn enligt rörström (mA) = pitchfaktor 

· effektiv rörladdning/rotationstid (mAs/s = mA). 

 

Det finns särskilda algoritmer för att bibehålla vald snittjocklek oberoende av pitchfaktor (SSI 

2004:12). 

5.1.6 Algoritm (kernel) 

När man vill förstärka kanterna och få bättre detaljupplösning i bilden eller om man exempel-

vis vill jämna ut utseendet på en anatomisk detalj så kan man använda sig av algoritmer. Man 

kan kalla dessa för ett slags tilläggsfilter. Man kan använda de olika algoritmerna för att få 

fram olika detaljer i bilden. Bl.a. kan man välja om bilden ska vara mjuk eller om man vill ha 

hög detaljupplösning. Dessa tilläggsfilter reglerar bildens skärpa och upplösning. Vilket filter 

som används beror på vilken anatomisk struktur som ska studeras. Filtren numreras från 10-

90. De lägre numrens filter passar bäst att använda då man vill studera mjukvävnader. Med 
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dessa filter kan det vara svårt att se olika attenueringsskillnader då det ger mjukare bilder, 

lägre brus och låg detalj- och kontrastupplösning. Filter med högre nummer passar bäst då 

man vill undersöka skelettet och lungorna. I motsats till de lägre numren så ger de höga num-

rens filter skarpare bild, mer brus och högre detalj- och kontrastupplösning (Arvidsson & 

Granström, 2006, s. 31).  

5.1.7 Fönster- och centerinställningar 

Då människans förmåga att kunna uppfatta gråskalevärden är mycket sämre än datortomogra-

fens så kan det vara bra att begränsa antalet gråskalevärden som visas. Genom att använda s.k. 

fönster- och centerinställningar så kan man i efterhand öka bildens dynamik och kvalitet. Det 

innebär att man kan välja ut ett område i bilden som fungerar som en referens. Detta område 

expanderas i monitorn som en gråskala mellan vitt och svart. Det valda området kallas föns-

tervidd och den valda nivån kallas centernivå (Neubeck, 2006, kap 11, s.23). Det viktiga är att 

dessa gråskalevärden stämmer överens med densiteten hos det organ som ska undersökas. Om 

man ändrar fönstrets bredd så ändrar man även kontrasten i bilden och därmed ökar eller 

minskar antalet gråskalevärden i bilden. 

5.1.8 Kontrast-brus-förhållande (CNR) 

För att vissa förändringar inte ska försvinna i bruset så måste kontrasten i bilden vara väldigt 

hög. CNR är värdet på skillnaden i Hounsfieldenheter (HU) mellan en patologisk förändring 

och omgivande vävnad dividerat med bruset i omgivningen uttryckt som en SD (Standard 

Deviation) av det uppmätta medelvärdet (SSI 2004:12). 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras olika värden som erhålls vid konventionell colonröntgen respektive 

CT-kolografi. Dessa värden har vi fått fram genom litteraturstudier och muntlig information. 

 

Vid en vanlig CT-bukundersökning används ofta mAs värden på 250-280, men vid CT- kolo-

grafi ligger mAs värdet på cirka 70-125. Detta ger en total patientdos som motsvarar den dos 

som erhålls vid colonröntgen dvs. 5-10 mSv effektiv dos (SBU Alert, 2004, s. 2-5). Detta kan 

dock variera från sjukhus till sjukhus eftersom man använder olika pararmetrar och protokoll. 

Exempelvis så fick patienterna vid en konventionell colonröntgen på Alingsås lasarett i ge-

nomsnitt en effektiv stråldos på 13 mSv medan patienterna som genomgick samma undersök-

ning på Kalix sjukhus fick en genomsnittlig effektiv stråldos på 7 mSv, se bilaga 1 (SSI 

2001:01). Det finns flera studier som visar att man kan få tillräckligt hög diagnostisk kvalitet 

vid CT-kolografi redan vid låga doser. I en studie med lågdosteknik erhöll patienterna en ef-

fektiv dos på 1,8 -2,4 mSv med bibehållen, hög diagnostisk säkerhet (SBU Alert, 2004, s. 4). 

Om man ser på den ekonomiska aspekten så kostar en CT-kolografiundersökning enligt SBU 

Alert (2004) mellan 3000-3500 kr. Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kostar samma under-

sökning 5377 kr (Prislista vård Akademiska sjukhuset Uppsala). Undersökningskostnaderna 

kan variera något beroende på vilken klinik som genomför undersökningen, samt vilket mate-

rial och vilken apparatur som används. En konventionell colonröntgen ligger enligt SBU Alert 

(2004) på samma nivå i pris som CT-kolografi. Vid Södra Älvsborgs sjukhus kostar en kon-

ventionell Colonröntgen med dubbelkontrast 2140 kr (Prislista 2007 Röntgen 

Borås/Skene/Ulricehamn). Vid Landstinget i Östergötland kostar en konventionell colonrönt-

gen 2395 kr (Prislista 2005 Landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköpings län).  
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7 Diskussion  
I de flesta undersökningar som gjorts så har man jämfört CT-kolografi med koloskopi. CT-

kolografi kallas även ibland för virtuell koloskopi, eftersom de tredimensionella bilderna som 

man får vid rekonstruktionen liknar de som man får vid koloskopi, dvs. man kan se insidan av 

tarmen som har återskapats virtuellt. Man diskuterar ofta om CT-kolografi kan vara en lämp-

lig metod att använda vid screening för patienter som ligger i riskzonen för coloncancer. De 

flesta undersökningarna har dock som slutsats att man i första taget bör välja koloskopi som 

screeningmetod. Detta pga av att patienten inte utsätts för strålning och att metoden inte är 

lika invasiv som CT-kolografi. Fördelar med CT-kolografi som screening är att det är en rela-

tivt säker undersökning ur patientsynvinkel. Det finns inga rapporter om dödsfall eller perfo-

ration av tarmen vid undersökningar. Undersökningen är inte lika jobbig för patienten som 

koloskopi och konventionell colonröntgen kan vara. Patienten kan återgå till sitt vardagliga 

liv direkt efter undersökningen. Det krävs ingen sedering eller smärtlindring. Vid CT-

kolografi kan man inte bara studera tarmen, utan också omkringliggande organ och vävnader. 

Om det skulle visa sig att patienten har en förändring i tarmen så kan man direkt efter CT-

kolografi genomföra koloskopi. En nackdel med CT-kolografi är dock att man inte kan utföra 

biopsi i samband med undersökningen. Man kan inte heller ta bort polyper och andra föränd-

ringar vid CT-kolografi. De sistnämnda sakerna kan man inte heller utföra vid konventionell 

colonröntgen. Just pga detta så väljer man inte att använda CT-kolografi då man ska göra upp-

följningsundersökning på patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar.  

 

Konventionell colonröntgen har också vissa fördelar. Framförallt är det också en väldigt säker 

undersökning för patienten. Även vid denna undersökning kan patienten leva normalt direkt 

efter undersökningen. Det har ändå visat sig att patienter har lättare att acceptera CT-kolografi 

än konventionell colonröntgen (Johnson et al., 2004, s. 319).  

 

Varje år insjuknar ca 5400 personer i Sverige i cancer i tjock- eller ändtarm. Folk med symp-

tom som idag undersöks med colonröntgen kan komma att bli en potentiell målgrupp för CT-

kolografi. CT-kolografi kan i framtiden ersätta colonröntgen. Särskilt när det gäller äldre och 

rörelsehindrade personer, då dessa har svårare att medverka vid konventionell röntgen.  
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I en direkt jämförande studie mellan CT-kolografi och colonröntgen visade det sig att sensiti-

viteten för CT-kolografi var likartad eller bättre än för colonröntgen när det gällde att finna 

polyper. CT-kolografi ger inte bara diagnostisk information om colon, utan också om organ 

och vävnader utanför colon. På så vis kan man få information om maligna tumörer har spridit 

till andra vävnader och organ. Det bedrivs forskning för hur man skall kunna undvika den 

jobbiga tarmrengöringen som patienten måste genomgå innan en CT-kolografi. En ”märk-

ning” av avföringen görs genom att patienten sväljer kontrastmedel, men också elektronisk 

subtraktion av kvarvarande tarminnehåll kan göra så att patientens tarmförberedelser kan mi-

nimeras. Detta skulle vara till stor fördel för patienten. Forskning bedrivs också om stråldos 

och dess effekt på den diagnostiska säkerheten. Vissa resultat visar att stråldosen kan halveras 

jämfört med konventionell colonröntgen (SBU Alert, 2004, s. 2-5). 

 

 

Vi tror att CT-kolografi kommer att ersätta både koloskopi och konventionell colonröntgen i 

framtiden då det är en snabb och smärtfri undersökning för patienten. Och mjukvarupro-

grammet kommer att utvecklas så att man får ännu bättre bilder till väldigt låga stråldoser. Vi 

tror också att detta är en undersökning som kommer att finnas på det flesta sjukhusen i Sveri-

ge. Och att CT-kolografi kommer att användas som screening för att kunna upptäcka cancer 

och andra sjukdomar i tarmen i ett tidigt stadium. 
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     Bilaga 1 

Bilagor   

Stråldoser vid konventionell colonröntgen på olika sjukhus i Sverige. 

 
 

 

Källa: SSI 2001:01. 
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Källa: SSI 2001:01. 
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Bilaga 2 

Intervjuer med en röntgenläkare och röntgensjuksköterska 

 

1. Varför har ni bytt protokoll vid CT-colon? (Den här frågan ställde vi bara till rönt-

genläkaren Staffan Granqvist, eftersom det gällde just Ersta sjukhus och att de har bytt 

CT-kolografi protokoll just där). 

Läkaren:  

Vi gjorde det på inrådan av Michael Young på Initios medical. Med det nya protokol-

let späns tarmen ut bättre och det blir högre bildkvalitet. Då undersökningen går snab-

bare så minskar chansen att patienten drabbas av kramp i tarmen. 

 

2. Vilken tycker du är den bästa metoden att använda för att kunna diagnosticera 

cancer och polyper i tjocktarmen? CT-colon eller genomlysning?  

Läkaren:  

CT-colon är en bättre metod.  

 

Röntgensjuksköterskan:  

Frågan bör besvaras av en radiolog. Min formella kompetens (rtg-ssk) ger inte befo-

genheter att ta ställning till denna fråga. 

 

3. Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du att det finns med CT-colon? 

Läkaren:  

Fördelar: Undersökningen är mindre smärtsam och jobbig för patienten. Patienten be-

höver inte vrida och vända på sig så många gånger. 3d rekonstruktionerna gör att man 

kan se tarmslyngorna bättre och de blir mer åtskilda på bilderna. Vid CT-colon kan 

man även hitta bifynd, dvs. om det finns tumörer eller andra förändringar i organ utan-

för tarmen, t.ex. levermetastaser.  

Nackdelar: Stråldosen. 
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Röntgensjuksköterskan:  

Ur patientperspektivet tror jag (i själva verket bör man fråga patienterna i stället) att 

CT-colon är relativt lindrig undersökning, inte minst då man jämför med konventio-

nell colon. CTC kräver endast två positioner, prone och supine – således lämpligt för 

äldre och handikappade. CO2, som används på ”…….” för colon distension, uppfattas 

lindrigare än dubbelkontrast vilket används vid konventionell colon (i alla fall det 

finns studier som kom fram till detta).  Tidsmässigt är CTC relativt snabb undersök-

ning, visserligen konventionell colon tar inte heller lång tid då erfaren radio-

log/röntgensjuksköterska utför undersökningen. Förberedelser inför undersökningen är 

reducerade (i alla fall på vår klinik) inkl. så kallad tagging, vilket minskar obehag för 

patienten i jämförelse med fullständig laxering. Obehag efter undersökningen (i syn-

nerhet då CO2 används) är lindrigare vid CTC jämfört med konventionell colon. (CO2 

absorberas av tarmens slemhinna).  CTC ger möjlighet till bedömning av ev. patologi 

utanför tarmen i buken. Å andra sidan är det en källa till ”överdiagnostisering” av pa-

tienten och ev. vidare utredningar avseende asymptomatiska fynd, som i själva verket 

aldrig skulle leda till sjukdom/patologi. På det viset ökar man sjukvårdens kostnader 

utan att patientens hälsa förbättras. CTC ger två momentanbilder, vilket kan vara till 

nackdel då tarmen är sammanfallen = svårare bedömning  

 

4. Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du att det finns med konventionell co-

lonröntgen? 

Läkaren:  

Fördelar: Man ser tarmväggen tydligt, främst tjockleken. Man ser tumörer tydligt och 

kan avgöra stadiet/graden på tumören. Man kan se tarmen i rörelse i realtid, bra då 

man vill undersöka peristaltiken/hur tarmen fungerar. Man ser undersökningskvalite-

ten direkt.  

Nackdelar: Kontrasten kan till viss del skymma vid både enkel- och dubbelkontrast-

undersökning. Undersökningen kan vara smärtsam och obehaglig för patienten som 

måste vrida och vända på sig flera gånger under undersökningens gång.  

 

Röntgensjuksköterskan:  

Frågan besvarades ovan. 
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5. Vid vilken frågeställning tycker du att man ska ändra undersökningsteknik till 

CT-colon istället för konventionell colonröntgen? 

Läkaren:  

Man bör välja CT-colon då man misstänker bifynd, metastaser och då patienten ej an-

ses klara en konventionell colonröntgen undersökning. 

 

Röntgensjuksköterskan:  

Frågan bör besvaras av en radiolog. Min formella kompetens (rtg-ssk) ger inte befo-

genheter att ta ställning till denna fråga. 

 

6. Vid vilken frågeställning tycker du att man ska ändra undersökningsteknik till 

konventionell colonröntgen istället för CT-colon? 

Läkaren:  

Då man vill göra postoperativ kontroll av anastomos och vid frågeställningen Colit.  

 

Röntgensjuksköterskan:  

Frågan bör besvaras av en radiolog. Min formella kompetens (rtg-ssk) ger inte befo-

genheter att ta ställning till denna fråga. 

 

7. Vid vilken av metoderna blir bildkvaliteten bäst? 

Läkaren:  

Jag tycker inte att det går att jämföra, de är så olika. 

 

Röntgensjuksköterskan:  

Detta beror helt och hållet på de parametrar man använder i samband med teknikerna. 

Dessa parametrar påverkar brusnivån i bilden och därmed bildkvaliteten. Önskar man 

låg brusnivå kommer patientens effektiva dos att stiga. Även bedömarens subjektiva 

uppfattning spelar roll och bedömarens erfarenhet att granska bilder. Ytterligare 

aspekter är vilken mjukvara man arbetar på, vika monitorer som används. 
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8. Hur tror du att stråldosen påverkas vid byte av undersökningsmetod till CT-

colon istället för konventionell colonröntgen? 

Läkaren:  

Den påverkas ganska lite. Stråldosen vid CT-colon ligger på 5-7 mSv. Stråldosen till 

patienten blir ungefär densamma vid Colonröntgen. Man kan köra CT-colon med låg-

dos, 2 mSv, men då blir bildkvaliteten på omkringliggande organ sämre.  

 

Röntgensjuksköterskan:  

Även här beror det på vilka parametrar man använder. Andra aspekter som spelar roll 

är vilken utrustning man har: tillvärkare, antal detektorer, tillgång till dosreducerings-

program. På vår klinik har patientens effektiva doser minskat i samband med över-

gången (MDCT 16: 8.6 mSv, MDCT 64 8.7 mSv, konventionell 9.0 mSv). Vid den 

typen av jämförelser är det viktigt att undersöka huruvida en erfaren eller oerfaren ra-

diolog/röntgensjuksköterska genomför konventionell – colon (OBS! Undersökning-

ens/genomlysningens duration).  

 

9. Vem tjänar mest på byte mellan undersökningsteknik från colonröntgen till CT-

colon, läkaren eller patienten? 

Läkaren:  

Både läkaren och patienten tjänar på att byta till CT-colon.  

 

Röntgensjuksköterskan:  

Märklig fråga!!!! Sjukvården, och därmed utveckling av undersökningsmetoder, be-

drivs utifrån följande etiska principer: göra gott, ej skada, väga risker kontra fördelar, 

bedöma kostnader, fördela resurserna på ett rättvist sätt – allt detta bygger på att se till 

PATIENTENS BÄSTA. 

 

 

 

 

 


