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Abstrakt 

Röntgenstrålning påverkar kroppen negativt, både deterministiska och 

stokastiska skadeverkningseffekter kan uppstå. En undersökning på en 

datortomograf genererar mycket strålning och användningen av datortomografen 

ökar. Vissa organ är mer strålkänsliga och de bör skyddas när de utsätts för 

röntgenstrålning. Syftet med litteraturstudien var därför att studera vilka fysiska 

strålskydd som finns tillgängliga vid en datortomografiundersökning samt dess 

inverkan på patientstråldos och bildkvalité. Litteraturstudien styrdes av två 

frågeställningar: hur mycket minskar stråldosen vid användning av fysiska 

strålskydd och hur påverkar de fysiska strålskydden bildkvalitén? Litteratur 

söktes, med hjälp av formade sökord, på två olika databaser och nio artiklar 

valdes ut efter granskning. Resultatet visar att strålskydd minskar stråldosen 

avsevärt men att de också ger brus och artefakter i bilderna.  

 

 

Nyckelord; bildartefakter, datortomografi, dosreduktion, radiografi, strålskydd. 
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Röntgenteknikens ständiga utveckling bidrar till att många patologiska tillstånd går att 

upptäcka idag. I många sjukdomsutredningar används röntgen för att säkert kunna ställa rätt 

diagnos (http://www.rontgen.com/index_2.html). Länge dominerades metoden för 

bildåtergivning av röntgenstrålar, men har på senare år kompletterats med bland annat 

ultraljud och magnetresonanskamera. Det gemensamma med de nämnda metoderna är att de, 

med avancerade, bildgivande system, framställer bilder av kroppens inre så att operativa 

ingrepp inte är nödvändiga (Berglund & Jönsson, 2007, s. 12). 

 

Kroppen tar skada av röntgenstrålning (Brusin, 2007). Påverkade celler kan sluta fungera som 

de ska, eller helt sluta att fungera. Det kan medföra skadad vävnad och skadade organ. 

Kroppens organ är olika känsliga för strålning. Känsligheten bestäms av organets funktion, 

cellernas mognadstakt samt cellens naturliga och medfödda känslighet för strålning.  

Stamceller är känsligare än vad de redan mogna cellerna är, vilket beror på att celler blir mer 

resistenta med åldern. Vävnaden och organen hos foster, spädbarn och barn är mer känsliga än 

hos en vuxen människa. En hög metabolism och en ökad tillväxt hos celler höjer även det 

strålningskänsligheten. Blodceller hör till dem som påverkas mest, medan muskel- och 

nervceller inte är lika känsliga. Organ med litet behov av cellförnyelse är mer resistenta för 

strålningens effekter (ibid).  Det finns organ som är mer strålkänsliga än andra. Några av de 

mest strålkänsliga är benmärg, tarmar, magsäck, bröst, njurar, gonader, thyroidea och ögats 

lins. (ICRP, 2012).  

 

Deterministiska och stokastiska kallas två effekter som kan uppstå då levande vävnad utsätts 

för direkt strålning. Deterministiska effekter är förutsägbara, de framkommer vid en viss 

stråldos och blir mer omfattande ju mer dosen ökas. De kallas även akuta effekter, då de yppar 

sig efter kort tid. Ett exempel på dessa effekter är skador på de blodbildande organen. Dessa 

effekter uppstår på grund av kraftig cellpåverkan (Isaksson, 2011, s. 163, 168). Om bara ett 

fåtal celler påverkas uppstår ingen akut skada på vävnaden, därför finns ett tröskelvärde som 

bestämmer under vilken stråldosnivå deterministiska skador inte uppstår (Axelsson, 2008, s. 

31). De slumpmässiga stokastiska effekterna framträder efter en längre tid. Ju högre dos 

patienten får desto högre sannolikhet är det att en strålningsskada uppstår, t.ex. 

cancerinduktion (Isaksson, 2011, s. 163, 168).  
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Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (2012) har undersökningar med datortomografi i de 

nordiska länderna ökat kraftigt under de senaste 20 åren och de står för 50-80 % av den totala 

stråldosen från alla röntgenundersökningar. Enligt Mayo (2008) kan en lungröntgen på DT ge 

upp till 180 gånger högre stråldos än vad en PA-bild (posterior anterior) vid en konventionell 

lungröntgen ger.  

 

En datortomograf (bild 1) består av en brits och ett gantry (Hellström & Magnusson, 2008, s. 

72-73). I gantryt finns ett röntgenrör på ena sidan och en detektor på andra sidan. 

Röntgenröret och detektorn snurrar runt patienten, samtidigt som britsen åker in eller ut 

genom gantryt. Röntgenstrålningen avges från röntgenröret och passerar genom patienten och 

träffar sedan detektorn. Eftersom röntgenröret snurrar runt patienten kommer strålningen från 

flera olika håll, så kallade projektionsvinklar (ibid). När röntgenstrålarna (fotonerna) passerat 

patienten och träffar detektorn registreras hur mycket 

strålning som har attenuerats (dämpats) på olika ställen i 

kroppen. Olika organ attenuerar strålningen olika mycket 

och av de olika attenueringarna blir det tillslut en 

röntgenbild (Hellström & Magnusson, 2008, s. 503).                                                                     

 Bild 1. En datortomograf.                       Organdos är den stråldos ett enskilt organ erhållit och 

används normalt när det pratas om deterministiska effekter (Nationalencyklopedin, 2011). 

Effektiv dos avser summan av alla organdoser viktade med respektive organs känslighet för 

strålning och används normalt när man pratar om stokastiska effekter. Organdos och effektiv 

dos anges normalt i enheten millisievert, mSv (Isaksson, 2011, sid. 207).   

Tabell 1 nedan anger olika röntgenundersökningars effektiva dos till patienter. Där framgår 

det att DT-undersökningar ger betydligt högre stråldos än vad konventionell röntgen gör 

(Coakley, Gould, Yeh & Arenson, 2011). 

 

Tabell 1. Effektiv dos vid olika röntgenundersökningar (Coakley, Gould, Yeh & Arenson, 2011). 

Typ av undersökning                        Effektiv dos (mSv) 

Lungor på konventionell röntgen   0,06 – 0,1 

Mammografi   0,13 – 0,7 

Buk på konventionell röntgen   0,5 – 0,7 

Ländrygg på konventionell röntgen   1,8 

Huvud på DT   2,0 

Thorax på DT   8,0 

Buk och bäcken på DT   10,0 
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Eftersom DT är en högdosmetod (se tabell 1) finns ett antal skydd som kan appliceras på 

patienterna för att minimera stråldosen. Enligt Berglund och Jönsson (2007, s. 158) används 

ämnen med höga atomnummer till strålskydd, detta för att så mycket som möjligt kunna 

attenuera strålning. Cherry, Sorenson & Phelps (2003) skriver att attenuering av 

röntgenstrålning beror på densiteten i materialet. Bly är ett ämne med hög densitet och är 

därför bra att använda som strålskydd. Enligt Nationalencyklopedin (2011) är bly och vismut 

två av de vanligaste ämnena som används för att attenuera röntgenstrålning. 

 

Nästan alla moderna datortomografer använder exponeringsautomatik. Det innebär att 

exponeringsparametrar väljs automatiskt för att få så låg stråldos som möjligt. Med en 

översiktsbild mäts patientens storlek och utifrån resultatet bestäms lämpliga exponerings-

parametrar (Coakley, Gould, Yeh & Arenson, 2011). Undersöks alla patienter med samma 

exponeringsparametrar innebär det att en smal patient får högre stråldos än en kraftig patient. 

Vid användning av exponeringsautomatik blir exponeringsparametrarna mer individ-

anpassade och en patient som väger 85 kg får högre stråldos än vad en patient som väger 65 

kg får. Större patienter får högre stråldos eftersom mer vävnad ska penetreras (Thilander-K, 

2008, s. 77). Strålskydd kan påverka exponeringsautomatiken. Eftersom den justeras utifrån 

patientens attenuering tolkar systemet strålskyddet som ett tätare område på kroppen och 

justerar därför upp dosen för att kompensera för detta, vilket innebär att skyddets funktion 

reduceras. Då exponeringsparametrarna bestäms utifrån översiktsbilden är det bra att 

applicera strålskyddet efter den tagits för att detta inte ska ske (Coakley, Gould, Yeh & 

Arenson, 2011). 

 

Det övergripande syftet med denna litteraturstudie var att studera vilka fysiska strålskydd som 

finns att tillgå för patienter som genomgår en datortomografiundersökning samt dess inverkan 

på patientstråldos och bildkvalité. 

 

Metod 

Detta examensarbete gjordes som en evidensbaserad, kvantitativ litteraturstudie. 

Litteratursökningen gjordes med hjälp av sex av Goodmans sju steg; 1) problemet för 

utvärderingen preciserades 2) studiernas inklusionskriterier preciserades 3) en plan för 

litteratursökningen formulerades 4) litteratursökningen genomfördes och studier som svarade 
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på inklusionskriterierna samlades in 5) bevisen från de individuella studierna tolkades 6) 

bevisen sammanställdes (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 51). 

 

Precisera problemet för utvärderingen 

Frågeställningar specificerades utifrån Flemmings tabell (tabell 2). En pilotsökning gjordes 

för att försäkra att vetenskapliga studier fanns inom det valda området (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 58, 55). 

 
Tabell 2. Formulering av frågeställningar utifrån Flemmings tabell (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). 
Undersökningsgrupp Åtgärd/intervention Motåtgärd Effekt 

Personer som genomgår en 

DT-undersökning, fantomer 

Strålskydd Inget strålskydd Minskad 

stråldos, 

Sämre bildkvalité 

 

Frågeställningar som formulerades utifrån Flemmings tabell: 

- Hur mycket minskar stråldosen till patienten vid användning av fysiska strålskydd?   

- Hur påverkar de fysiska strålskydden bildkvalitén? 

 

Inklusionskriterier 

På grund av en ständig utveckling inom DT valdes bara artiklar från 2006 och framåt ut. 

Vidare skulle studierna handla om strålskydd, bildkvalité och strålning vid DT. 

 

 Plan för litteratursökning/litteratursökning 

 I planen för litteratursökning bestämdes vilka sökord som var relevanta och databaser valdes 

ut med tanke på resultatet av pilotsökningarna i det första steget. 

En litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Sökorden var; 

computed tomography, radiation, radiation dose, radiation protection, injuries, dose reduction, 

adverse effects, optimizing, CT, diagnostic imaging, patient safety, radiation safety, gonad, 

shield, protection, lead shielding, bismuth shielding och patient dose. 
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Tolkning av bevisen 

28 studier ansågs intressanta och valdes ut för granskning utifrån tidigare nämnda 

inklusionskriterier och frågeställningar. Nio motsvarade dessa och granskades vidare med 

hjälp av ett kvalitetsprotokoll för kvantitativa studier. Viktiga punkter i protokollet var att 

studien skulle ha ett tydligt syfte och sammanhang, att metoden var adekvat för 

frågeställningen och att resultaten i studien var valida och reliabla. I artiklar som innehöll 

patientstudier skulle en etisk granskning gjorts av författarna. Resultaten av 

kvalitetsgranskningen delades in i bra, medel och dålig, där alla studier bedömdes som bra. 

Utifrån tabell 4 bestämdes bevisvärdet och evidensstyrkan graderades enligt tabell 5. Båda 

tabellerna hämtades från SBU (2011). 

 

Tabell 3. En översikt av litteratursökning i CINAHL och PubMed.  

*CH = CINAHL, PM = PubMed. 2011-10-03 Söknr 1-8. 2011-11-04 Söknr 9-12 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal 

utvalda 

1 CH Optimizing AND radiation AND protection 1 1 

2 CH Radiation AND radiation protection 19 2 

3 CH Computed tomography AND radiation protection 6 3 

4 CH Computed tomography AND radiation AND  

diagnostic imaging 

6 3 

5 CH Diagnostic imaging AND radiation  

AND patient safety 

1 1 

6 CH Diagnostic imaging AND Radiation safety 

AND adverse effect 

3 

 

2 

 

7 

 

CH 

 

Gonad AND shield AND radiography 2 

 

1 

8 CH Radiation dose AND injuries AND CT 15 4 

9 CH Dose AND reduction AND CT 8 1 

10 PM CT reduction, lead shielding, patient dose 15 4 

11 PM 

 

Bismuthshielding, Dose reduction, CT 18 3 

12 PM Bismuthshielding, CT 14 4 

Tabell 4. Kriterier för bevisvärde.   

Högt bevisvärde Medelhögt bevisvärde Lågt bevisvärde 

Tillräckligt stor studie, lämplig 

studietyp, väl genomförd och 

analyserad. Kan vara en stor, 

randomiserad kontrollerad studie 

(RCT) när det gäller utvärdering av 

en behandlingsform. För övriga 

områden: Uppfyller väl på förhand 

uppställda kriterier. 

Behandlingseffekter: Kan vara 

stora studier med kontroller från 

andra geografiska områden, 

matchade grupper eller liknande. 

För övriga områden: Uppfyller 

delvis på förhand uppställda 

kriterier. 

Skall ej ligga som enda grund för 

slutsatser, t ex studier med 

selekterade kontroller (retrospektiv 

jämförelse mellan patientgrupper 

som fått respektive inte fått en viss 

behandling), stora bortfall eller 

andra osäkerheter. För övriga 

områden: Uppfyller dåligt på 

förhand uppställda kriterier. 
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Tabell 5. Gradering av evidensstyrka. 

Starkt vetenskapligt 

underlag (1) 

Måttligt vetenskapligt 

underlag (2) 

Begränsat vetenskapligt 

underlag (3) 

Otillräckligt vetenskapligt 

underlag (4) 

Bygger på studier med 

hög eller medelhög 

kvalitet utan försvagande 

faktorer vid en samlad 

bedömning. 

Bygger på studier med 

hög eller medelhög 

kvalitet med förekomst 

av enstaka försvagande 

faktorer vid en samlad 

bedömning. 

Bygger på studier med 

hög eller medelhög 

kvalitet med försvagande 

faktorer vid 

en samlad bedömning. 

När vetenskapligt 

underlag saknas, 

tillgängliga studie har låg 

kvalitet eller där studier 

av likartad kvalitet är 

motsägande anges det 

vetenskapliga underlaget 

som otillräckligt. 

 

 

Sammanställning av bevisen 

Bevisen från studierna sammanställdes och finns att läsa i resultatdelen. Första 

frågeställningen besvaras i tabellform och den andra besvaras i text. En översikt av analysen 

ses i tabell 6 nedan.  

 

Tabell 6. Översikt av litteraturanalys.  

Påstående Evidensstyrka Referenser Kvalitet Bevisvärde 

Strålningen minskar 

vid användning av 

strålskydd. 

 

 

1  

Ngaile et al. (2008) 

Parker et al. (2008) 

Geleijns et al. (2006) 

Grobe et al. (2009) 

Lee et al. (2010) 

Geleijns et al. (2010) 

Vollmar et al. (2008) 

Raissaki et al. (2010) 

Wang et al. (2011) 

 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Strålskydd påverkar 

bildkvalitén. 

 

 

1 

Ngaile et al. (2008) 

Raissaki et al. (2010) 

Parker et al. (2008) 

Geleijns et al. (2006) 

Geleijns et al. (2010) 

Vollmar et al. (2008) 

Wang et al. (2011) 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Bra 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

 

 

Resultat 
 

I Ngaile, Uiso, Msaki och Kazemas (2008) studie användes ett fantom och blyskydd i tre olika 

tjocklekar för mätningarna. Det tjockaste skyddet hade tre lager av bly och gav för mycket 

brus i bilderna för att kunna användas senare i studien. Även 60 patienter som skulle utföra 

DT-undersökningar av huvudet medverkade. Strålskydden som användes var täckt av ett tunt 

lager bly, 0, 125mm. Det fanns ett skydd för ögonen och ett för thyroidea. En tunn 

skumgummidistans placerades under skyddet för att bland annat göra att det blev mindre 
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artefakter i bilderna genom att lyfta ut problemområdet ur anatomin. 250 olika dosimetrar 

användes för att mäta dosen vid huden till de ytligt belägna organen. De 60 patienter som 

medverkade delades in i två grupper, en ögongrupp och en thyroideagrupp. Grupperna delades 

sedan in i ytterligare tre grupper, á tio patienter. Första gruppen undersöktes utan strålskydd, 

andra gruppen undersöktes med ett strålskydd med ett lager bly och den tredje gruppen 

undersöktes med ett strålskydd med två lager bly. På ögongruppen applicerades två dosimetrar 

på ögonlocken och på thyroideagruppen applicerades över thyroidea. Mätningarna visade att 

stråldosen till ögats lins minskade med 32 % respektive 44 % när patienterna använde 

blyskydden med ett och två lager. Stråldosen till thyroidea reducerades med 37 %, respektive 

51 % vid användning av blyskydd med ett och två lager. Strålskydd för ögon inte bör 

användas när orbita är intressant för diagnostisering, eftersom artefakter uppstår där. En 

undersökning av hjärnan hindrar inte användning av strålskydd. 

 

Parker et al. (2008) använde ett fantom kompletterad med bröstfantomer som kan liknas vid 

bröstvävnaden hos människor. I bröstfantomerna fanns ett antal dosimetrar. Mätningarna 

utfördes med samma exponeringsparametrar som vid en lungembolifrågeställning. För att ha 

mätningar att utgå från undersöktes fantomen först utan blyskydd, sedan applicerades det över 

bröstet. Skyddet placerades över båda brösten från höger till vänster armhåla. Efter jämförelse 

mellan undersökningarna fann Parker et al. att organdosen till bröstvävnaden minskade med 

56,6-61 %. På huden minskade stråldosen med 55 %, vid en cm djup minskade stråldosen 

med 58 % och vid fyra cm djup minskade stråldosen med 57 %. Bildkvalitén blev tillräckligt 

bra för att diagnostisera lungor och mediastinum. Vid diagnostisering av sternum 

rekommenderas inte användning av blyskydd då mycket artefakter uppstår i det området. 

 

Geleijn, Salvadó-A, Veldkamp, López-T och Cantera-C (2006) utförde en studie där effekten 

av strålskydd för ögon, thyroidea och bröst undersöktes. De använde vismutskydd och ett 

fantom som jämfördes med en man på 73.5 kg och 175 cm. Fantomen var gjord av syntetiskt 

material och kunde jämföras med attenueringen och densiteten på en vanlig människokropp. 

Brösten formades av vävnadsliknande material. För att kunna utföra mätningarna placerades 

dosimetrar över brösten och lungorna. Ytterligare tre dosimetrar placerades ut för att kunna 

mäta stråldosen till ögonlinserna och thyroidea. Med vismutskydd över ögonen reducerades 

stråldosen med 27 % till ögats lins, med thyroideaskyddet minskade stråldosen till thyroidea 

med 26 %. Skyddet som användes över brösten reducerade stråldosen till lungorna och 

brösten med 15 % respektive 30 %. Vismutskyddet gav en del bildartefakter. 
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I en studie från 2009 undersökte Grobe et al. effekten av olika strålskydd vid olika 

undersökningar - positron emission tomography, DT-undersökning utan kontrastmedel och 

DT-undersökning med kontrastmedel. Det intressanta i detta fall var DT-undersökningen. 51 

manliga patienter medverkade i studien där stråldosen till ögonlins och gonader undersöktes. 

Gonadskyddet var gjort av bly och ögonskyddet var klädd i vismutlatex. Den reducerade 

stråldosen vid användningen av gonadskydd uppskattades till 96 %. Ögonskyddet gav olika 

resultat beroende på rörets position när strålfältet var i höjd med ögonen. Mest reducering 

påvisades när röntgenröret var i en position rakt framifrån, ungefär 43 %. 

Lee, Lee, Lee, Lee och Ohl (2010) använde en fantom byggd på människoskelett. De delade 

upp fantomen i 34 axiala sektioner och satte en dosimeter i varje sektion. Tre olika 

vismutskydd användes, för ögon, bröst och thyroidea. Mätningarna gjordes på två olika sätt, 

en med en cm mellanrum mellan skydd och fantom och en mätning helt utan mellanrum. 

Resultaten visar att dosreduktionen var störst vid användning av bröstskydd och minst 

dosreduktion uppstod vid användning av ögonskyddet. När de utförde mätningarna med en 

cm mellanrum mellan skyddet och fantomen visade det sig vara bättre för en minskad stråldos 

på alla organ utom ögonlinsen. På ögonlinsen blev det istället högre dos med mellanrum 

mellan skydd och fantom än vid mätningen som utfördes med skyddet tätt intill ögats lins. 

Bildkvalitén blev betydligt bättre med mellanrum mellan skydden och fantomen än utan 

mellanrum. 

 

I en annan studie gjord av Geleijns, Wang och McCollough (2010) fann de att vismutskydd 

attenuerar inkommande strålning med 50 % i en AP-projektion (anterior-posterior). Dosen 

och intensiteten på röntgenstrålarna minskar, men ger samtidigt mer brus i bilden. Utgående 

strålning bär med sig information om patientens anatomi som används i rekonstruktionen av 

bilden. Vid en PA-projektion (posterior-anterior) attenueras den utgående strålningen med ca 

50 %. Detta ger ingen dosreduktion till patienten, utan medför bara att den bildgivande 

strålningen dämpas och försämrar bildkvaliteten utan dosvinster för patienten. Det går att 

uppnå samma dosreduktion, med en bättre bildkvalité, genom att ändra på exponerings-

parametrarna. Användning av vismutskydd rekommenderas inte, varken för barn eller vuxna. 

Ett bättre alternativ är att minska stråldosen genom att ändra exponeringsparametrarna. 

 

I Vollmar och Kalenders studie (2008) användes ett thoraxfantom för att mäta och jämföra 

olika dosreduktionstekniker, bland annat applicering av vismutskydd. De fick en dosreduktion 
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på 50 % i bröstet, men fick 40 % mer brus i bilden. I hjärtregionen ökade bruset med 23,5 % - 

28 % och i lungorna med ca 30 %. De fick artefakter i bröstvävnaden, vilket inte 

nödvändigtvis är relevant vid en DT-thorax. Om den ökade brusnivån skulle vara acceptabel 

menar Vollmar och Kalender att det går att uppnå samma dosreduktion bättre och lättare 

genom att ändra exponeringsparametrarna. Genom att sänka dosen via exponerings-

parametrarna, till den nivå som ger samma brus som vid användandet av skydden, skulle en 

allmän dosreduktion på 35 % uppstå i hela det undersökta området och inte bara på det 

skyddade området. 

 

I Raissaki, Perisinakis, Damilakis och Gourtsoyiannis (2010) studie med 60 barn och ett 

fantom, var syftet att undersöka bildartefakter från ett vismutskydd, samt den dos-reduktion 

skyddet medförde. 56 av de 60 barnen accepterade skyddet som placerade över ögonlocken. 

Artefakter uppstod i 45 % av undersökningarna. I 14 % av undersökningarna påverkades 

orbitadiagnostiken negativt av artefakterna och för 39 % av fallen fanns ingen påverkan.  

Dosreduktionen varierade beroende på avståndet mellan ögonen och strålskyddet. Med 

applicering direkt mot huden blev dosreduktionen 32 % och med avstånd på 0,5 cm, en cm 

och två cm blev dosreduktionen 32 %, 30 % respektive 29 %. Raissaki et al. drog slutsatsen 

att artefakter uppstår vid användning av vismutskydd för ögonen vid en datortomografi-

undersökning av huvudet. Det kan i en del fall påverka orbitadiagnostik, men har ingen 

betydande inverkan vid en undersökning av hjärnan. 

 

Wang et al. (2011) gjorde en studie med thoraxfantomer i fyra olika storlekar 15 cm (barn), 30 

cm, 35 cm och 40 cm. Fyra undersökningar gjordes på varje fantom, där endast de två första 

var intressanta för resultatet, en översiktsbild och en undersökning med vismutskydd. 

Vismutskydd för barn och vuxna gav en dosreduktion på 21 % respektive 37 %. 

Vismutskyddet gav brus i lung- och hjärtregionen och även artefakter i bilderna.  

 

Patientstrålskydd vid datortomografiundersökningar. 

Skydden används på de ytliga, strålkänsliga organen ögon, thyroidea, bröst och gonaderna. 

Bröstskydd används på kvinnliga patienter för att skydda bröstkörtlarna. Det är ett tunt skydd 

som läggs över båda brösten för att minimera strålningen till dess strålkänsliga vävnad 

(Vollmar & Kalender, 2008). Thyroideaskydd används för att minimera strålningen till 

sköldkörteln (Ngaile et al. 2008). Det finns skydd som läggs på ögonen för att dämpa 

stråldosen till ögonlinserna. Det är ett tunt skydd som placeras över båda ögonen. Gonad-
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skydd är det vanligaste strålskyddet och används på de manliga patienterna för att skydda 

gonaderna (Grobe et. al., 2009). Bild 2 (Lee et al., 2010) och bild 3 (Grobe et al., 2009) visar 

exempel på olika strålskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Ögon-, thyroidea- och bröstskydd.               Bild 3. Gonad- och ögonskydd. 

 

Strålningen minskar till patienten vid användning av strålskydd 

 
Tabell 7. Översikt av de olika skyddens dosreduktion. 

Författare Typ av 

strålskydd 

Patienter 

(p), 

fantomer (f) 

Ögon Thyroidea Bröst Gonader 

Ngaile et al. 

(2008) 

Bly, ett lager p 32 % 37 % - - 

 Bly, två lager 

 

p 44 % 51 % - - 

Parker et al. 

(2008) 

Bly f - - 56-61 % - 

Geleijns et al. 

(2006) 

Vismut f 27 % 26 % 30 % - 

Grobe et al. 

(2009) 

Bly p - - - 96 % 

 Vismut 

 

p ≈ 43 % - - - 

*Lee et al. 

(2010) 

Vismut f Minst  Störst  

*Geleijns et 

al. (2010) 

Vismut p   50 %  

Vollmar et al. 

(2008) 

Vismut f   50 %  

Raissaki et al. 

(2010) 

Vismut p 29-32 %    

Wang et al. 

(2011) 

Vismut f   21-37 %  

 

 

Strålskydd påverkar bildkvalitén 

 

Ngailes et al. (2008) mätningar med blyskydd på ögon gav mycket artefakter. Tillsammans 

med tre radiologer kom de fram till att blyskydd inte bör användas vid orbitadiagnostik. Vid 

en DT-undersökning av hjärnan påverkar inte strålskyddet diagnostiseringen och kan med 
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fördel användas. Även Raissaki et al. (2010) gjorde mätningar med strålskydd för ögonen. De 

använde ett vismutskydd och fick samma slutresultat som Ngailes et al. studie med blyskydd. 

 

Parker et al. (2008) gjorde sin studie på thoraxfantomer. Resultatet visar att diagnostiseringen 

vid undersökningar av thorax och mediastinum inte påverkas av blyskydd. Vid en 

sternumundersökning ger blyskyddet för mycket artefakter och andra undersökningar med till 

exempel ultraljud eller magnetkamera rekommenderas. Geleijns et al. (2006) gjorde även de 

en studie på thoraxfantomer. Vismutskyddet gav dålig bildkvalité och en del artefakter. Lee et 

al. (2010) fick även de sämre bildkvalité med vismutskydd. Kvalitén blev dock betydligt 

bättre med ett mellanrum på en cm mellan strålskydd och kropp. En annan studie av Geleijns 

et al. (2010) gjordes på patienter men visar att användning av vismutskydd ger sämre 

bildkvalité, än genom att ändra på exponeringsparametrarna. Resultatet av Vollmar och 

Kalenders (2008) studie med undersökningar med vismutskydd på thoraxfantomer visar på 40 

% ökat allmänt brus i bilden. I hjärt- och lungregionerna ökade bruset med ungefär 25 %, 

respektive 30 %. Artefakter i bröstvävnaden förekom, men det området är inte alltid relevant 

vid en thoraxundersökning. Wang et al. (2011) använde thoraxfantomer och vismutskydd i sin 

studie. De fick både brus och artefakter i bilderna.  

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera vilka fysiska strålskydd som finns att tillgå 

för patienter som genomgår en datortomografiundersökning samt dess inverkan på 

patientstråldos och bildkvalité. 

 

Metoddiskussion 

Sex av Goodmans sju steg låg till grund för metoden i denna litteraturstudie. Goodmans 

metodvägledning är etablerad och har använts i många år (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, sid. 51). Frågeställningarna som studien baserats på skapades utifrån Flemmings tabell. 

Med hjälp av metoder från Goodman och SBU, där artiklarna sökts och granskats 

systematiskt blev resultatet i denna studie noga bearbetat och trovärdigt. Litteratursökningen 

gjordes i två databaser, CINAHL och PubMed. Artiklarna som söktes var inte äldre än fem år 

då utvecklingen inom datortomografi ständigt går framåt. Litteratursökningen finns 

sammanfattad i tabell 3. 28 studier valdes ut och lästes noggrant igenom, nio av dessa 

motsvarade syftet och frågeställningarna. Med hjälp av protokoll och tabeller betygsattes 



 14 

dessa artiklars bevisvärde, kvalité och evidensstyrka. En översikt av analysen finns i tabell 6.  

Resultatet bedöms som starkt och trovärdigt då de nio artiklar som använts stärker varandra. 

Ytterligare sökningar anses inte nödvändiga. 

En experimentell studie hade varit intressant att utföra. En sådan studie innebär att två, eller 

fler, grupper jämförs med varandra. I detta fall skulle en grupp undersökas med strålskydd 

(experimentgrupp) och en grupp utan (kontrollgrupp). En mätning av skillnaderna i 

dosreduktion och bildkvalité skulle utgöra resultatet (Socialstyrelsen, 2011).  

Tidigare opponeringar och synpunkter från handledare och lärare har hjälpt arbetet med 

uppsatsen framåt. 

 

Resultatdiskussion 

Att minska stråldosen är viktigt eftersom strålningen kan skada kroppen. De ytliga organen 

ögonlins, thyroidea, bröstvävnad och gonader kan skyddas med ett fysiskt strålskydd. Lin 

(2010) beskriver att det är särskilt viktigt att minska stråldosen till yngre personer, då de är 

mer känsliga för strålning än vad äldre personer är. En 20-årig person är betydligt mer känslig 

för strålning än vad en person som är 40 år är.  

 

Det finns ett flertal olika strålskydd som kan användas vid datortomografiundersökningar för 

att skydda de strålkänsliga organen ögonlins, thyroidea, bröstvävnad och gonader. Det finns 

även strålskydd som används för att skydda äggstockar och livmoder, dessa skydd har inte 

studerats närmare på grund av sparsam användning och forskning.  

Bly och vismut är de två grundämnen som används som strålskydd. När strålskyddet finns i 

strålfältet påverkas stråldos och bildkvalité av båda skydden. Bly absorberar strålning mer än 

vad vismut gör vid samma tjocklek, vilket ger en mindre stråldos, men mer artefakter i 

bilderna. Ur bildkvalitetssynpunkt är vismutskyddet ett bättre alternativ, då det attenuerar 

strålningen mindre än blyskydd.  

  

Coursey & Frush (2008) styrker resultatet genom att i sin studie visa på att stråldosen till 

patienten minskar vid användning av strålskydd. Ett bröstskydd av vismut sänkte stråldosen 

till bröstvävnaden med 26,9 % – 52,4 % hos vuxna. Vid användning av vismutskydd för 

ögonen minskades stråldosen till ögonlisen med 34 %. Detta kan jämföras med de siffror från 

resultatet som säger att skydden gav 21 % - 61 % minskad stråldos till brösten och 

minskningen till ögonen var mellan 27 % - 44 %. Strålskydd ger ett allmänt brus i bilderna. 

Sänkning av stråldosen via exponeringsparametrarna ger även det en del brus, men stråldosen 
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minskar allmänt över hela det undersökta området och inte bara över det skyddade området. 

Även om bruset som uppstår vid användning av strålskydd kan accepteras finns det de som 

anser att det är bättre för patientstråldosen att ändra exponeringsparametrarna.  

 

I Hurwitz et al. (2009) studie gjordes mätningar på thoraxfantomer med sänkt kV (kilovolt, 

strålningens energi), exponeringsautomatik, vismutskydd samt mätningar med alla tre 

metoder samtidigt. Alla mätningar gav en märkbar dosreduktion och en adekvat bildkvalité. 

Mätningarna visar att ändring av exponeringsparametrar medför en reducerad stråldos, 

samtidigt som bildkvalitén inte påverkas märkbart.  

 

Strålskydd påverkar bildkvalitén men inte så pass mycket att användning av det bör uteslutas. 

Det är en billig dosreducerande åtgärd som är lättillgänglig och som många patienter 

accepterar. En viktig del vid användningen av strålskydd är att tänka på vad det är som är 

intressant för diagnostiseringen. Strålskydden bör inte användas vid en datortomografi-

undersökning av det organ som skyddas, eftersom artefakter uppstår just där. 

 

Kalra, Dang, Singh, Saini & Shephard (2009) beskriver i sin studie att om strålskydden 

appliceras direkt mot thoraxfantomen blir det mer artefakter i bilderna än om en 

skumgummidistans används. Avståndet mellan skyddet och fantomen gjorde ingen signifikant 

skillnad på stråldosen, det påvisas även i resultatet från denna litteraturstudie. 

 

Konklusion 

Olika sorters strålskydd finns tillgängliga vid DT-undersökningar. De som behandlats i den 

här studien är ögon-, thyroidea-, bröst- och gonadskydd. De är antingen gjorda av bly eller 

vismut. Bly absorberar strålning mer än vad vismut gör vid samma tjocklek och ger på grund 

av det mer brus och artefakter i bilderna. Användning av strålskydd ger stora dosreduktioner 

till de skyddade organen, men kan samtidigt introducera brus i bilderna och ge artefakter i 

vävnaden direkt under skyddet. Det är därför viktigt att tänka på vad som är i fokus för 

diagnosen. Ett exempel är vid DT-undersökning av huvudet. Appliceras ett strålskydd över 

ögonen uppstår artefakter i orbita, vilket omöjliggör användandet av strålskydd vid en sådan 

frågeställning. Vid frågeställningar som rör hjärnan är det inte ett problem då hjärnans struktur 

inte påverkas av de uppkomna artefakterna. Fysiska strålskydd på patienten är bra för att 

dämpa primärstrålningen till ytligt belägna organ. Stråldosen minskar, samtidigt som 
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bildkvalitén bibehålls. Vid undersökningar av ytliga organ som orbita, thyroidea och gonader 

bör strålskydd dock inte användas då artefakterna uppstår direkt under strålskyddet. 

 

Ute i verksamheten finns det många som känner förvirring över när strålskydd ska användas. 

Resultatet från denna studie visar att så länge det i undersökningen som är av diagnostiskt 

intresse inte påverkas av artefakterna bör strålskydd användas. Strålskyddet bör appliceras 

efter översiktsbilden är tagen om exponeringsautomatik används, annars mäts området med 

skyddet som tjockare och det blir mer strålning över det området. 
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