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Abstrakt 

Pneumoni är globalt sett den största orsaken till sjukdom och mortalitet bland barn under fem 

år, med 920 000 dödsfall under 2015. I Sverige är pneumoni den största orsaken till sjukdom 

bland barn, med ett hastigt insjuknande med allmänpåverkan, feber, frossa och 

andningsproblem. I dagsläget ställs diagnos med hjälp av kliniska symtom och lungröntgen, 

vilket utsätter barnen för joniserande strålning. Med ultraljud är det möjligt att undersöka 

lungorna på ett sätt som är harmlöst mot kroppens vävnader. Syftet med denna studie var att 

ta reda på om ultraljud kan ersätta konventionell lungröntgen för att diagnostisera barn med 

misstänkt pneumoni. Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt där 13 

kvantitativa vetenskapliga artiklar granskades. Ultraljud är en tillförlitlig metod som har 

högre sensitivitet och specificitet när det gäller att detektera pneumoni än vad lungröntgen 

har. Ultraljud är även bättre på att detektera små förändringar i lungorna och 

pleurautgjutningar jämfört med lungröntgen. Ultraljud kan användas för att diagnostisera 

barn med pneumoni. Att införa den som en alternativ undersökningsmetod till lungröntgen 

när det kommer till att diagnostisera pneumoni skulle leda till minskade stråldoser för de barn 

som söker vård med misstänkt pneumoni. 

 

Nyckelord: Pneumoni, barn, ultraljud, lungultraljud, lungröntgen 
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Abstract 

Pneumonia is globally the largest cause of disease and mortality among children under the 

age of five years, with 920,000 deaths in 2015. In Sweden, pneumonia is the major cause of 

childhood disease, with a rapid onset of malaise, fever, chills and respiratory problems. It’s 

currently diagnosed with the help of clinical signs and chest x-ray, which exposes the 

children to ionizing radiation. With ultrasound it is possible to examine the lungs in a way 

that’s not harmful to the body tissues. The purpose of this study was to determine whether 

ultrasound can replace conventional chest x-ray to diagnose children with suspected 

pneumonia. The study was conducted as a general literature review where 13 quantitative 

scientific articles were examined. Ultrasound is a reliable method that has higher sensitivity 

and specificity when it comes to detecting pneumonia compared to chest x-ray. Ultrasound is 

also better at detecting small consolidations in the lungs and the presence of pleural effusion 

compared to chest x-ray. Ultrasound can be used to diagnose children with suspected 

pneumonia. Introducing it as an alternative method of examination to chest x-ray when it 

comes to diagnosing pneumonia would lead to reduced radiation doses for those seeking 

pediatric care with suspected pneumonia.  

 

Keywords: Pneumonia, children, ultrasound, lung ultrasound, chest x-ray 
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Globalt sett är pneumoni den största orsaken till sjukdom och mortalitet bland barn under fem 

år, ca 920 000 barn dog till följd av sjukdomen under 2015 (WHO, 2016). Pneumoni är den 

överlägset största orsaken till sjukdom bland barn i Sverige och världen (Alfven, Axelson, 

Lindstrand, Swartling Peterson & Persson, 2013). Alfven et al. (2013) redogör även att 

sjukdomen kan uppkomma på grund av en rad olika organismer där vanligaste orsaken är via 

bakteriell spridning men kan även vara orsakad av svamp eller virus. Pneumoni är en akut 

respiratorisk infektion där alveolerna blir inflammerade och fylls med vätska vilket leder till 

akuta andningssvårigheter. Karakteristiska symtom vid pneumoni är ett hastigt insjuknande 

med allmänpåverkan, hög feber, frossa, dyspné och takypné (Andre, Hedin, & Mölstad, 

2009) 

 

Pneumoni diagnostiseras dels med analysering av blodprover och dels av konventionell 

lungröntgen. Med hjälp av dessa två metoder kan omfattningen, orsaken och placeringen av 

infektionen i lungorna fastställas. Vid behov genomförs kontrollröntgen av lungorna om 

kvarstående symptom finns (Eriksson, 2008). Vanligen tas två bilder, en posterior-anterior 

bild och en lateral bild. Alternativt kan det räcka med en liggande anterior-posterior bild om 

patienten är i dåligt skick. På röntgenbilderna studeras förekomsten av pulmonella 

förtätningar (konsolideringar) samt pleurautgjutning, som är tecken på en pågående 

pneumoni (Nazerian et al., 2016). Enligt Samson et al. (2016) förekommer pleurautgjutningar 

hos 56,6% av patienter med pneumoni.  

 

Vid lungröntgen används joniserande strålning som har en kort våglängd och höga 

fotonenergier vilket gör att strålningen kan tränga igenom kroppen. Beroende på vävnadernas 

olika densiteter skapas en bild utifrån hur mycket av strålningen som har trängt igenom och 

nått bilddetektorn (Ntusi, Samuels, Moosa & Mocumbi, 2016). Det är av stor vikt att 

röntgenpersonal är utbildad med avseende om riskerna med joniserande strålning som 

förekommer  vid en konventionell röntgenundersökning, men även ha kunskap om teknik och 

strålskydd för att undersökningen ska utföras på ett säkert sätt för patienten (Shymko & 

Shymko, 1998). Risken som en person utsätts för vid en konventionell röntgenundersökning 

ska vara mindre än den kliniska fördelen undersökningen ger. Desto mer strålning som en 

person utsätts för desto större är risken att drabbas av strålningsrelaterade skador (Shrestha, 

2014). Shymko och Shymko (1998) menar att i teorin kan den joniserande strålningen orsaka 

en effekt i kroppen hur liten den än är. Joniserande strålning interagerar med 

människokroppen på en atomär nivå och om kroppens atomer störs av röntgenfotoner är det 
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möjligt cellerna i vävnaderna antingen tar skada, muteras eller dör. Organ som är särskilt 

känsliga för joniserande strålning är ögats lins, könskörtlar, sköldkörtel och lymfocyterna. 

 

Alla röntgenundersökningar som utförs ska vara berättigade, det vill säga att nyttan för 

patienten ska vara större än den skada som strålningen beräknas orsaka. Hänsyn ska även tas 

till effektiviteten, fördelar och risker hos alternativa undersökningsmetoder som inte 

använder sig av strålning. Undersökningen ska även optimeras för att göra stråldosen till 

patienten så liten som är rimligt möjlig samtidigt som den diagnostiska informationen är 

tillräcklig (SSMFS 2008:35). Röntgensjuksköterskan har i sitt yrke ett ansvar att dessa 

föreskrifter följs (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012).  

 

Till skillnad från konventionell lungröntgen är diagnostiskt ultraljud harmlöst mot kroppens 

vävnader. Ultraljud är ett högfrekvent ljud som produceras genom en piezoelektrisk givare 

som skickar ljudvågorna genom kroppen. Den akustiska impedansen, det vill säga hur mycket 

rörelse ljudvågor skapar i olika material, skiljer sig i kroppens olika vävnader. Genom detta 

kan den piezoelektriska givaren läsa av hur mycket ljudvågor som reflekterats tillbaka och 

omvandla det till elektrisk information  som transformeras till en display och ger upphov till 

en bild av vävnaderna (Hoppenrath, 2006). 

 

I en frisk lunga är pleuran den enda synliga strukturen, då den stora skillnaden i impedans 

mellan luften inuti lungan och pleuran gör att ultraljudsvågorna reflekteras och förhindrar 

visualisering av lungparenkymet. På grund av att ultraljudsvågorna reflekteras så genereras 

horisontella artefakter, så kallade A-linjer. Dessa går parallellt under pleuralinjen och ses med 

jämna intervaller. I den normala lungan kan pleuralinjen ses mellan två revben när den rör sig 

i takt med andning. Detta kallas lungglidning och är det viktigaste fyndet i en frisk lunga 

(Iuri, Candia & Bazzocchi, 2008, Reissig & Copetti, 2014). I den sjuka lungan kan lufthalten 

reduceras i ett område och eventuell vätska ansamlas i alveolerna. Detta kallas då för en 

konsolidering. I det påverkade området är pleuralinjen mindre ekogen och lungglidningen är 

reducerad eller helt frånvarande. De normala artefakterna byts ut mot lodräta artefakter som 

kallas för B-linjer. Luft som fastnat i bronkiolerna ses som ekogena band eller fläckar och 

kallas för luftbronkogram. Pleurautgjutning ses som ett ekofritt område i pleurautrymmet 

(Iuri, Candia & Bazzocchi, 2008, Reissig & Copetti, 2014).  

 

För att undersöka ultraljudets tillförlitlighet och kunna jämföra den mot lungröntgen kan två 
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mått användas, sensitivitet och specificitet. Sensitivitet är sannolikheten för ett positivt 

testresultat när patienten har sjukdomen, medan specificitet är sannolikheten för ett negativt 

testresultat när patienten är frisk. Specificitet och sensitivitet anges i procent och är en bra 

metod för att värdera och jämföra olika testmetoder (SBU, 2014). 

 

En av delarna som ingår i röntgensjuksköterskans yrkesprofession är att delta i utvecklingen 

och framtagandet av ny teknik. Det krävs att hen har en central kunskap om stråldos och 

strålsäkerhet, där en undersökning som utförs alltid ska vara berättigad och optimerad 

(SSMFS 2008:35). Vårt val av ämne grundar sig i huvudområdet i röntgensjuksköterskans 

profession, radiografi, som innefattar omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik 

och medicin. Röntgensjuksköterskan har i sitt yrke ett ansvar att implementera ny kunskap 

och på så vis verka för en god vård som överensstämmer med den senaste vetenskapen, samt 

medverka i utvecklingen av ny undersökningsmetodik (Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2012). 

 

Ultraljud är en metod som är harmlös mot kroppens vävnader men används inte i dagsläget 

för att utreda barn med misstänkt pneumoni. I och med att pneumoni är en vanlig sjukdom 

bland barn i Sverige och utomlands anser författarna till den här studien att det skulle ha en 

stor betydelse om barn med misstänkt pneumoni kunde utredas med ultraljud istället för 

dagens undersökningsmetod som utsätter barnen för joniserande strålning. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om ultraljud kan ersätta konventionell 

lungröntgen för att diagnostisera barn med misstänkt pneumoni.  
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Metod 

Den här studien utfördes som en allmän litteraturöversikt. En allmän litteraturöversikt baseras 

på ett systematiskt val av vetenskaplig litteratur inom ett avgränsat område. Den utvalda 

litteraturen kvalitetsgranskas och analyseras för att sedan resultera i en beskrivande översikt 

(Friberg, 2012, s. 134).  

 

Den allmänna litteraturöversikten följer följande steg: identifiera ett område som ska studeras 

och formulera en frågeställning/syfte, genomföra en litteratursökning för att hitta relevant 

vetenskaplig litteratur, kvalitetsgranska vald litteratur, genomföra en analys av litteraturen 

för att sedan kunna göra en beskrivande sammanställning (Friberg, 2012, s. 135-141). 

 

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningen utgick från databaserna CINAHL och PubMed där vetenskapliga artiklar 

valdes ut och granskades. Varje sökning limiterades med några förbestämda 

inklusionskriterier; peer reviewed, full text, barn från 0-18 år, endast artiklar skrivna på 

svenska eller engelska samt endast publikationer från 2007 och framåt för att undvika 

föråldrad forskning. Exklusionskriterier användes ej. Mer specifika sökord användes sedan 

för att hitta relevanta artiklar: pneumonia, chest x-ray, lung ultrasound, children och 

ultrasonography. Via boolesk söklogik kombinerades sökorden för att ytterligare snäva in 

sökningen (Friberg, 2012, s. 69). Vid sökningarna användes databasernas thesaurus för att 

hitta korrekta ämnesord. I PubMed användes så kallade MeSH-termer, Medical Subject 

Headings. I Cinahl finns motsvarande Cinahl Headings (Willman et al., 2011, s. 70). Dock 

användes inte dessa i sökningen i Cinahl eftersom det inte gav några träffar. Sökningarna fick 

ske med fritext istället. Enbart sökvägar som gav artiklar till analysen redovisas och beskrivs 

i tabellform (se Tabell 1). Abstrakten lästes på de sökträffar som hade intressanta titlar och 

valdes därefter ut beroende på om artikeln svarade mot inklusionskriterierna och 

litteraturstudiens syfte. De valda artiklarna presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningen 

Sökning i PubMed september 2017 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

#1 MeSH pneumonia 83336 0 

#2  FT children 2211598 0 

#3 MeSH ultrasonography 385679 0 

#4 FT chest x-ray 77046 0 

#5  #1 AND #2 AND #3 AND #4 48 12 

 

Sökning i Cinahl september 2017 

Söknummer *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

#1 FT pneumonia 16573 0 

#2  FT lung ultrasound 237 0 

#3 FT children 326101 0 

#4  #1 AND #2 AND #3 9 1 

* FT = sökning med fritext, MeSH = sökning med MeSH-termer i PubMed 

 

Kvalitetsgranskning 

13 artiklar valdes ut till vidare kvalitetsgranskning. Granskningen av artiklarna gjordes för att 

säkerställa att litteraturen var av god vetenskaplig kvalité. För att kunna göra en 

kvalitetsgranskning användes anpassade granskningsprotokoll för kvantitativa studiedesigner 

vilka utgick ifrån Willman et al. (2011, s. 173), där protokollet finns beskrivet. Varje fråga i 

granskningsprotokollet ger 1 poäng för ett positivt svar, och 0 poäng för ett negativt svar. 

Poängsumman räknas sedan om i procent av den totala poängsumman. Varje 

litteraturöversikt är unik och innehållet i granskningsprotokollet måste anpassas därefter 

(Willman et al., 2011, s. 108). Vi har valt att använda dem som stöd för att få en uppfattning 

om varje artikels vetenskapliga kvalitet. De frågor i granskningsprotokollet som inte var 

aktuella för de granskade studierna exkluderades. Författarna granskade alla artiklarna var för 

sig och jämförde sedan resultaten. Varje enskild artikel delades därefter in i en grupp 

beroende på studiens kvalité: hög, medel och låg. Artiklar som ansågs ha ett tydligt syfte, bra 

beskriven metod och som hade positiva svar på alla relevanta frågor i granskningsprotokollet 



8 

fick betyget hög kvalitet. Artiklar tilläts ha upp till tre negativa svar på relevanta frågor i 

granskningsprotokollet och tilldelades medel kvalitet. Artiklar som hade fler negativa svar än 

så i granskningen skulle tilldelas låg kvalitet och uteslutas, dock fick alla artiklar hög eller 

medel kvalitet. Artiklarnas bedömda kvalitet redovisas i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt av artiklar för analys (n=13) 

Författare, 

år, land 
Syfte Typ av studie Urval Huvudresultat Kvalitet 

Ambroggio et 

al. 

2016 

USA 

Fastställa lung- 

ultraljudets 

noggrannhet jämfört 

med lungröntgen 

vid diagnostisering 

av pneumoni hos 

barn 

Kvantitativ 

prospektiv 

kohortstudie 

132 patienter 

från 3 månader 

upp till 18 år 

Lungultraljud har tillräckligt hög 

tillförlitlighet för detektering och 

bedömning av patienter med misstänkt 

pneumoni, där liknande sensitivitet 

uppnås med lungröntgen 

Hög 

Caiulo et al. 

2012 

Italien 

Beskriva utseendet 

av förändringar i 

lungorna som tyder 

på pneumoni 

Kvantitativ 

studie 

102 patienter 

mellan 1 och 16 

år inlagda på 

barnavdelning 

med symtom 

som tyder på 

pneumoni 

Ultraljud var bättre än lungröntgen på 

att upptäcka pleurautgjutning. 

Ultraljud missade ett fall av pneumoni, 

medan lungröntgen missade 8. 

Slutsatsen var att ultraljud är en enkel 

och pålitlig metod, ej underlägsen 

lungröntgen, för att upptäcka 

lungförändringar som tyder på 

pneumoni 

Hög 

Claes, Clapyut, 

Menten, 

Michoux & 

Dumitriu 

2016 

Belgien 

Utvärdera 

ultraljudets 

prestanda att hitta 

lungförändringar 

hos barn med 

misstänkt 

pneumoni, i 

jämförelse med 

lungröntgen 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie 

143 barn mellan 

8 dagar och 14 

år som 

hänvisats 

lungröntgen för 

misstänkt 

pneumoni 

Ultraljud var utmärkt på att ställa 

diagnos och hittade fler förändringar 

än lungröntgen. På 8 patienter som 

hade negativ lungröntgen hittades små 

förändringar med ultraljud. Ultraljud 

är alltså bättre på att hitta små 

förändringar än lungröntgen 

Medel 

Copetti & 

Catarossi 

2008 

Italien 

Att jämföra den 

diagnostiska 

noggrannheten 

mellan ultraljud och 

lungröntgen hos 

barn med misstänkt 

pneumoni 

Kvantitativ 

studie 

79 barn 

inkluderades 

från 6 månader 

upp till 16 år 

Lungultraljud är ett enkelt och 

tillförlitligt verktyg vid misstänkt 

lunginflammation. Det är lika pålitlig 

som lungröntgen och kan lätt användas 

vid patientens säng, dessutom finns det 

ingen risk för bestrålning  

Medel 

Esposito et al. 

2014 

Italien 

Att öka kunskapen 

om lungultraljudets 

kapacitet vid 

diagnostisering av 

samhällsförvärvad 

pneumoni 

Kvantitativ 

prospektiv 

observations- 

studie 

 

103 barn där 

54,4% var 

pojkar. 

Medelåldern 

bland barnen 

var 5,6 ± 4,6 år 

Ultraljud är en pålitlig och enkel 

metod för utredning av pneumoni hos 

barn. Ultraljudet identifierade 

betydligt fler fall av pleurautgjutning 

än lungröntgen 

Medel 
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Fortsättning Tabell 2 

Författare, 

år, land 
Syfte Typ av studie Urval Huvudresultat Kvalitet 

Ho et al. 

2014 

Taiwan 

Att bestämma 

förmågan av 

ultraljud vid 

diagnostisering av 

pneumoni hos barn 

Kvantitativ 

retrospektiv 

studie 

163 barn upp 

till 18 år med en 

klinisk diagnos 

av pneumoni 

Detekteringen av pneumoni med hjälp 

av lungultraljud var bättre (97,5%) än 

med lungröntgen (92,6%). 

Kroppsstorleken ett litet barn har gör 

att lungultraljudet upptäcker pneumoni 

lättare än med hjälp av lungröntgen 

Medel 

Ianniello, 

Piccolo, 

Buquicchio, 

Trinci & 

Mielel 

2015 

Italien 

Att utvärdera rollen 

av lungultraljud 

integrerat med 

lungröntgen som en 

första hands metod 

att diagnostisera 

pneumoni hos barn, 

samt definiera lung- 

ultraljudets roll vid 

uppföljning 

Kvantitativ 

retrospektiv 

studie 

84 barn 3-16 år 

med kliniska 

tecken på 

pneumoni 

Lungultraljud är bättre på att hitta 

pleurautgjutningar än lungröntgen, 

men kan missa förändringar i det 

retroscapulära området. Lungultraljud 

är ett betydelsefullt verktyg jämte 

lungröntgen för att ställa diagnosen 

pneumoni och är användbart vid 

uppföljning av lungförändringar 

Medel 

Iorio et al. 

2015 

Italien 

Att utvärdera 

tillförlitligheten  av 

lungultraljud vid 

diagnostisering av 

pneumoni och 

föreslå en ny 

diagnostisk algoritm 

Kvantitativ 

retrospektiv 

studie 

52 utvalda 

journaler från 

barnavdelning- 

en med barn 

mellan 0-18 år 

från 1 februari 

2013 till 31 

december 2014 

Av de 29 barn som hade pneumoni 

kunde lungröntgen diagnostisera 25 

(86,2%) barn med sjukdomen medan 

med lungultraljudet kunde de 

diagnostisera 28 (96,5%) barn med 

pneumoni 

Medel 

Liu, Liu, Liu, 

Wang & Feng 

2014 

Kina 

Utvärdera 

ultraljudets 

användbarhet för att 

diagnostisera 

pneumoni hos 

neonatala barn 

Kvantitativ 

randomiserad 

kontrollerad 

studie 

40 neonatala 

barn med 

pneumoni och 

40 friska 

neonatala barn 

Ultraljud är en utmärkt metod för att 

detektera pneumoni hos neonatala 

barn. Ultraljud uppnådde en 

sensitivitet och en specificitet på 100% 

när det gällde att ställa diagnosen 

pneumoni.  

Medel 

Reali et al. 

2014 

Italien 

Studera ultraljudets 

förmåga att ställa 

diagnosen 

pneumoni hos barn 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie 

107 patienter 0-

16 år på en 

barnavdelning 

på ett 

universitetssjuk

hus med 

symtom som 

tyder på 

pneumoni 

Lungultraljud hade en sensitivitet 

(förmåga att upptäcka pneumoni) på 

94%, jämfört med lungröntgens 82%. 

Lungröntgen missade 6 fall av 

pleurautgjutning som sågs med 

ultraljud. Studien styrker teorin att 

ultraljud har hög noggrannhet att 

diagnostisera pneumoni 

Hög 

Urbankowska 

et al. 

2015 

Polen 

Undersöka 

lungultraljudets 

användbarhet och 

noggrannhet vid 

diagnostisering och 

övervakning av 

pneumoni hos barn 

Kvantitativ 

prospektiv 

studie 

106 barn mellan 

1 månad och 

17,8 år med 

misstänkt 

pneumoni 

Studien visade nästan perfekt 

överenskommelse i diagnostisering av 

pneumoni mellan lungultraljud och 

lungröntgen. Lungultraljud kan även 

vara en värdefull metod för 

övervakning av sjukdomsförloppet vid 

pneumoni 

Hög 

 

 

 

 



10 

Fortsättning Tabell 2 

Författare, 

år, land 
Syfte Typ av studie Urval Huvudresultat Kvalitet 

Vaishali et al. 

2013 

USA 

Fastställa 

lungultraljudets 

exakthet för 

diagnostisering av 

pneumoni hos barn 

och unga vuxna. 

Kvantitativ 

prospektiv 

observations- 

studie 

200 barn 

medianålder 3 

år med 

misstänkt 

pneumoni 

Lungultraljud är mer specifik 

(verifiera pneumoni) än sensitiv 

(utesluta pneumoni) och är en mer 

exakt metod att ställa diagnos än 

enbart det övergripande kliniska 

intrycket, auskultation och WHO-

definierad taknypné 

Hög 

Yilmaz, 

Özkaya, 

Gökay, Kendir 

& Senol. 

2017 

Turkiet 

Redovisa 

ultraljudsfynd hos 

barn med misstänkt 

pneumoni och visa 

fördelarna med 

lung- 

ultraljud vid 

diagnostisering av 

pneumoni jämfört 

med lungröntgen 

Kvantitativ 

prospektiv 

observations- 

studie 

160 barn mellan 

1 månad och 

17,5 år på en 

pediatrisk akut- 
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Analys 

Analysen följde Fribergs (2012, s. 140) tre steg: I det första steget lästes alla artiklar igenom 

flera gånger, detta för att förstå deras innehåll och sammanhang och för att få en helhetsbild 

över ämnet. I det andra steget söktes likheter och skillnader i artiklarnas tillvägagångssätt och 

resultat. Efter dessa två steg kunde de valda artiklarna sammanfattas i en översiktstabell (se 

Tabell 2). Sista steget i Fribergs analysprocess är att göra en sammanställning av materialet. 

Eftersom detta arbete är en allmän litteraturöversikt gjordes en beskrivande sammanställning 

(Friberg, 2012, s. 141).  

 

Resultat 

Resultatet baserades på analys av 13 kvantitativa artiklar och grundades på studiens syfte som 

var: kan ultraljud ersätta konventionell lungröntgen för att diagnostisera barn med misstänkt 

pneumoni? 

 

13 studier tog upp ultraljudets tillförlitlighet som undersökningsmetod när det gäller att 

diagnostisera pneumoni i jämförelse med lungröntgen (Ambroggio et al., 2016; Caiulo et al., 

2012; Claes et al., 2016; Copetti & Catarossi, 2008; Esposito et al., 2014; Ho et al., 2014; 

Ianiello et al., 2015; Iorio et al., 2015; Liu et al., 2014; Reali et al., 2014; Urbankowska et al., 

2015; Vaishali et al., 2013; Yilmaz et al., 2017). I en studie av Reali et al. (2014) jämfördes 

specificiteten och sensitiviteten mellan lungröntgen och lungultraljud. Lungröntgen visade 
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positiva fynd för pneumoni hos 66 av de deltagande barnen, vilket ger en sensitivitet på 82%. 

Ultraljud visade positivt för pneumoni hos 76 av deltagarna vilket ger en sensitivitet på 94%. 

I gruppen av deltagare som hade pneumoni hade 15 deltagare falsk negativa resultat på 

lungröntgen, medan fem deltagare hade falsk negativa resultat på ultraljud. Detta ger en 

specificitet för 92% respektive 96%. Vidare visade Iorio et al. (2015) på en sensitivitet på 

96,5% för ultraljud, jämfört med 86,2% för lungröntgen. Specificiteten för de båda 

undersökningsmetoderna var likvärdig (95,6%). Av de 29 patienter med pneumoni kunde 

lungröntgen detektera pneumoni hos 25 av patienterna, medan ultraljud kunde detektera 

pneumoni hos 28 av patienterna. Av de 23 patienterna som inte hade pneumoni bekräftade 

både ultraljud och lungröntgen 22 stycken som negativa.  

 

I Yilmaz et al. (2017) studie kunde lungultraljud diagnostisera pneumoni hos 142 (95,3%) av 

de 149 barnen med pneumoni. Detta kan jämföras med lungröntgen där 132 (88,5%) av 

barnen hade positiva fynd på röntgenbilderna. Lungultraljudet misslyckades upptäcka 

pneumoni hos sju patienter. Bland dessa sju patienter hade två även normala röntgenbilder. 

Lungröntgen visade falsk negativt hos 17 patienter, där 15 av dessa hade ultraljudsfynd som 

bekräftade pneumoni. Ho et al. (2015) studie hade liknande fall av falsk negativa 

lungröntgen. I deras studie hade 12 patienter negativ lungröntgen men alla patienter hade 

ultraljudsfynd som tydde på pneumoni.  

 

Claes et al. (2016) studie visade att ultraljud var en utmärkt metod att diagnostisera 

pneumoni. De mätte fram en sensitivitet på 98% och en specificitet på 92%. Märkbart fler 

konsolideringar upptäcktes med ultraljud jämfört med lungröntgen, 71 mot 59 stycken. 

Lokalisationen av alla konsolideringar som upptäcktes med ultraljud stämde överens med 

deras placeringar i röntgenbilderna. Även Urbankowska et al. (2015) beskrev att lungröntgen 

och lungultraljud visade en väsentlig överenskommelse i detektionen och lokaliseringen av 

konsolideringar i lungorna. Deras studie visade en sensitivitet på 93,4% och en specificitet på 

100% för ultraljud. 

 

I en studie av Copetti och Cattarossi (2008) undersöktes 79 barn med misstänkt pneumoni. 60 

av dessa barn hade ultraljudsfynd som var förenliga med pneumoni. Lungröntgen bekräftade 

pneumonidiagnosen hos 53 av de 60 patienterna med positiva ultraljudsfynd. Hos fyra av 

patienterna med negativ lungröntgen och positivt ultraljud kunde pneumonidiagnosen 

bekräftas med datortomografi av thorax, som författarna beskrev är “the gold standard” för att 
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diagnostisera lungsjukdomar. Hos de resterande tre patienterna med negativ lungröntgen och 

positiva ultraljudsfynd var det kliniska förloppet överensstämmande med pneumoni och efter 

en tremånaderskontroll visade inga patienter tecken på andra patologiska fynd som kunde ha 

feldiagnostiserats. Caiulo et al. (2013) och Ianiello et al. (2015) hade liknande resultat där nio 

respektive 13 patienter hade oeniga utfall på ultraljud och lungröntgen. Även för dessa 

patienter var det kliniska förloppet samstämmig med pneumoni och inget tydde på annan 

patologi.  

 

Liu et al. (2014) beskriver att den lilla kroppsmassan hos nyfödda barn gör det väldigt enkelt 

att undersöka lungorna med ultraljud. I deras studie uppnådde ultraljud en sensitivitet och 

specificitet på 100% för diagnostisering av pneumoni hos neonatala barn. 

 

I Tabell 3 presenteras en sammanfattning av vilken sensitivitet och specificitet de inkluderade 

studierna uppmätte för ultraljud respektive lungröntgen.  

 

Tabell 3. Sammanfattning av sensitivitet och specificitet 

 Ultraljud  Lungröntgen 

Författare Sensitivitet Specificitet  Sensitivitet Specificitet 

Claes et al. (2016) 98% 92%  - - 

Caiulo et al. (2013) 98,9% -  91,0% - 

Iorio et al. (2015) 96,5% 95,6%  86,2% 95,6% 

Liu et al. (2014) 100% 100%  - - 

Reali et al. (2014) 94% 96%  82% 92% 

Urbankowska et al. (2015) 93,4% 100%  - - 

Yilmaz et al. (2017) 95,3% 95,4%  88,5% 88,6% 

 

Ambroggio et al. (2016) var den enda studien som undersökte ultraljudets 

interbedömarreliabilitet (IRR). Deras studie visade att ultraljudet hade en högre IRR än 

lungröntgen när det gällde att upptäcka konsolideringar, 0.55 mot 0.36. De båda 

modaliteterna hade likvärdig IRR när det gällde att upptäcka pleurautgjutning.  
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Fyra studier belyste ultraljudets förmåga att upptäcka pleurautgjutningar (Caiulo et al.,  2013; 

Ianiello et al., 2015; Urbankowska et al., 2015; Vaishali et al., 2013). I Caiulo et al. (2013) 

studie visade sig ultraljud överlägset lungröntgen att hitta pleurautgjutningar. 16 patienter 

hade pleurautgjutning på ultraljudet medan lungröntgen lyckades visa pleurautgjutning hos 

tre av dessa patienter. Även Ianiello et al. (2015) fick liknande resultat, där det med ultraljud 

hittade pleurautgjutning hos 18 patienter, medan det endast var synligt på sex av patienternas 

lungröntgen. Ultraljud kan upptäcka mycket små mängder vätska och möjliggör bättre 

karakterisering av vätskans innehåll, då det är möjligt att se eventuella lösa fragment eller 

koagulaer i vätskan. Urbankowskas et al. (2015) studie stödjer detta ytterligare. I deras studie 

kunde ultraljud visa på pleurautgjutningar hos 54,3% av patienterna, medan lungröntgen 

endast synliggjorde pleurautgjutningar hos 12,1% av patienterna. I Vaishali et al. (2013) hade 

sju patienter pleurautgjutning på ultraljud men endast tre av dessa upptäcktes på lungröntgen.  

 

I Esposito et al. (2014) studie detekterade ultraljud tre fall av luftbronkogram där lungröntgen 

var negativ. Dessa luftbronkogram var <1 cm stora och sågs med ultraljud i samma lunglob 

där den kliniska undersökningen hade visat på rassel vid ut- och inandning. Claes et al (2016) 

beskrev liknande fall i deras studie där ultraljud identifierade totalt 17 konsolideringar hos 

åtta patienter som hade en negativ lungröntgen. Dessa konsolideringar var signifikant mindre 

är de konsolideringar som kunde ses med båda undersökningsmetoderna. Även i en studie av 

Vaishali et al. (2013) hade 13 patienter negativ lungröntgen men positiva ultraljudsfynd. De 

fynden var likt de i Esposito et al. (2014) studie små luftbronkogram som mätte under en 

centimeter. Det kliniska förloppet hos dessa patienter överensstämde med pneumoni och med 

antibiotikabehandling förbättrades symtomen. 

 

Sammanfattning 

Ultraljud har högre sensitivitet och specificitet än lungröntgen när det gäller förmågan att 

ställa diagnosen pneumoni. Förmågan att upptäcka pleurautgjutningar är betydligt bättre hos 

ultraljud än hos lungröntgen. Med hjälp av ultraljud kan konsolideringar som är mindre i 

storleken visualiseras jämfört med på lungröntgen.  
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Diskussion 

Syftet med denna allmänna litteraturöversikt var att undersöka om ultraljud kan ersätta 

konventionell lungröntgen för att diagnostisera barn med misstänkt pneumoni.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att ultraljud ofta kan detektera fler fall av pneumoni än vad lungröntgen kan 

och det framgår att ultraljud har högre sensitivitet och specificitet än lungröntgen. Detta 

förklaras av Parlamento, Copetti och Bartolomeo (2009) som skriver att själva utförandet av 

ultraljudsundersökningen är strikt beroende av operatörens erfarenhet men att bildtolkningen 

av ultraljudsbilderna är betydligt mindre beroende av observatören. De framhåller att det är 

lätt att skilja mellan normala fynd och lungkonsolideringar eller alveolärt interstitiellt 

syndrom med ultraljud. Författarna beskriver vidare att utfallet på lungröntgen är väldigt 

beroende på observatören, det vill säga den granskande radiologen, och att om endast en 

projektion finns att tillgå ökar antalet falskt negativa och falskt positiva utfall. 

 

Resultatet belyser ultraljudets förmåga att bättre kunna visualisera små konsolideringar i 

lungorna jämfört med lungröntgen. Detta bekräftas i en översiktsartikel av Seif El Dien och 

Abd ElLatif (2013) som beskriver att röntgenbilder tagna i ett för tidigt skede kan vara 

förvirrande då de kliniska symtomen kan föregå de radiologiska fynden. Detta leder till 

upprepade röntgenundersökningar vilket utsätter barnet för högre stråldoser. I deras studie 

hade 18 patienter ultraljudsfynd med små apikala och basala konsolideringar som tydde på 

pneumoni, medan dessa förändringar ännu inte kunde ses på röntgenbilderna. Vidare 

beskriver Seif El Dien och Abd ElLatif (2013) att ultraljud är användbart för att skilja på 

pleurala avvikelser och pulmonella parenkymlesioner. Då båda av dessa är närvarande i 

lungan kan det vara svårt att skilja dem åt på röntgenbilden. Med hjälp av färgdoppler kan 

lungkärlens förgreningar inom konsolideringen visualiseras och gör det möjligt att skilja på 

olika typer av förändringar, samt separera lungkärl från vätskebronkogram, vilket inte alltid 

är så lätt på lungröntgen. Hos vissa patienter kan pneumoniska konsolideringar synas som ett 

runt område med ökad opacitet och därmed efterlikna en tumör. Att med enbart lungröntgen 

skilja på dessa två kan vara svårt och författarna belyser vikten av att med ultraljud kunna 

karakterisera förändringar. På så vis behövs det inte utvärderas vidare med andra metoder, 

som DT, vilket besparar patienten från strålning (Seif El Dien & Abd ElLatif, 2013).   
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Barn med misstänkt pneumoni som har en svår sjukdom sedan tidigare kan ligga i riskzonen 

för strålningsinducerad cancer om de genomgått många röntgenundersökningar, främst 

datortomografiundersökningar. Dessa barn kan ha stor nytta av att slippa utföra ytterligare 

röntgenundersökningar och istället undersökas med ultraljud för att kunna utreda den 

misstänkta pneumonin (Jones et al., 2016). Ytterligare en fördel med ultraljudet är att den är 

portabel och enkelt kan utföras intill vårdplatsen, och det sjuka barnet slipper transporten till 

röntgenavdelningen (Copetti & Cattarossi, 2008). 

 

Anatomin i thorax verkar vara en faktor som försvårar undersökning av lungorna med 

ultraljud då det ger en lägre åtkomst i vissa områden. Enligt Vaishali et al. (2013) kan 

undersökning med ultraljud av den vänstra nedre delen av bröstet vara problematisk, då 

mjälten och luft i magsäcken kan misstas för konsolideringar i lungorna och luftbronkogram. 

Detta kan undvikas genom att vara uppmärksam på diafragmans läge och övergången mellan 

pleuralinjens slut och mjälten. Clavikeln kan försvåra undersökningen av lungans apex, då 

denna blockerar ultraljudsproben åtkomst. Även scapulas placering kan göra att förändringar 

i lungan missas (Iorio et al., 2015).  

 

Positioneringen av patienten verkar ha en betydelse för att kunna utföra undersökningen på 

bästa sätt och undvika att missa konsolideringar. Stadler, Andronikou och Zar (2017) skriver 

att barn kan undersökas i sittande, ryggläge eller sidoläge. Att undersöka ett barn som inte 

vill samarbeta kan vara svårt, och att låta barnet sitta i förälderns knä kan hjälpa. Barnet kan 

till och med ammas under undersökningen om detta lugnar ner barnet. Lungorna bör 

undersökas systematiskt och att dela in dessa i regioner förenklar och minskar risken att 

någon del missas. Om ett område med patologi påträffas görs en fokuserad bedömning av 

området. Beroende på barnets positionering framträder pleurautgjutningar på olika sätt i 

lungorna, och barnet bör undersökas i olika positioner för att utesluta förekomsten av 

pleurautgjutningar. Vid undersökning av de posteriora delarna av lungorna är det hjälpsamt 

om patienten kan röra axlarna framåt, för att exponera så mycket som möjligt av de 

retroscapulära områdena.  

 

I resultatet framgår det att datortomografi ses som "the gold standard" för att diagnostisera 

sjukdomar i thorax, pneumoni inräknat. Modaliteten användes för att bekräfta pneumoni hos 

patienter där ultraljud och lungröntgen pekat på tvetydiga resultat och diagnos var svår att 

ställa. Lobo och Antunes  (2013) beskriver att DT är en kraftfull metod att utvärdera 
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sjukdomar i thorax hos barn och ger en detaljerad bild av organen i thorax, inklusive blodkärl 

och luftvägar. Men barn är känsligare för strålning och har en längre förväntad livslängd, 

vilket gör att risken för strålningsinducerad cancer är högre och detta ska tas i beaktning vid 

val av undersökningsmetod. DT ska användas först vid svåra fall där andra 

undersökningsmetoder inte ger tillräckligt med information för diagnosställandet och val av 

behandling.  

 

Vi har i vårt examensarbete fokuserat på hur ultraljud kan användas för att diagnostisera 

pneumoni hos barn. Det kan vara av intresse att titta på hur ultraljud förhåller sig när det 

kommer till att detektera pneumoni hos vuxna. Sperandeo et al. (2010) studie undersökte 

ultraljudets förmåga att diagnostisera pneumoni hos vuxna patienter. Resultatet visade på att 

ultraljud även uppnår hög sensitivitet och specificitet när det gäller att diagnostisera 

pneumoni hos vuxna. Författarna förklarar vidare att ultraljud har en fördel i och med att 

bedömningen sker i realtid, och operatören kan noggrant undersöka konsolideringens 

placering och utbredning under undersökningen. De uppmärksammar även ultraljudets 

användbarhet att följa upp patienter med pneumoni. Med hjälp av ultraljudet kan storleken på 

konsolideringar kontrolleras för att se om behandlingen som ges är effektiv. Ressig et al. 

(2012) beskriver att ultraljud kan användas som en förstahandsmetod att diagnostisera vuxna 

patienter med pneumoni. De påpekar däremot att hos patienter med negativt ultraljud kan det 

behövas röntgenbilder eller DT för att utesluta falskt negativa utfall, eller om en 

differentialdiagnos misstänks. Resultatet från dessa två studier tyder på att ultraljud inte bara 

är användbart vid utredning av pneumoni hos barn utan att det även visar på god förmåga att 

detektera pneumoni hos vuxna patienter.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes till detta arbete var en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012, 

s. 134) som följer ett strukturerat arbetssätt för att skapa en beskrivande sammanställning av 

ett valt problemområde och är ett lämpligt metodval för ett examensarbete på grundnivå. 

Författarna fick under arbetet formulera om uppsatsens syfte och titel, då det gamla syftet 

bäst hade blivit besvarat genom att utföra en evidensbaserad studie. Eftersom författarna inte 

skrivit ett examensarbete tidigare ville de genomföra arbetet som en allmän litteraturöversikt 

och valde att formulera om syftet. 
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Enligt Friberg (2012, s. 134) finns det dock svagheter hos denna typen av litteraturöversikt, 

som att en alltför begränsad mängd forskning står som grund för översikten. Det finns även 

en risk för att författaren väljer ut studier som följer den egna synvinkeln. Därför är det 

viktigt att författarna har ett kritiskt förhållningssätt vid valet av studier och under resten av 

arbetsprocessen. Vi som författarna har försökt att ha ett kritiskt förhållningssätt under 

arbetets gång och har inte uteslutit några artiklar på grund av att de inte stödjer vårt syfte. 

  

13 artiklar inkluderades i analysen vilket författarna till examensarbetet anser är en styrka då 

det är ett relativt högt antal artiklar, där även kvalitetsgranskningen bedömt att artiklarna var 

av hög och medel kvalitet. Något som däremot upplevdes vara en svaghet var att många 

intressanta artiklar ej fanns tillgängliga i fulltext utan behövde köpas och därmed inte kunde 

ingå i arbetet. Relevanta artiklar som kunde ha bidragit till studiens resultat var tvungna att 

uteslutas vilket kan ha påverkat studiens utfall. Författarna valde ut två artiklar som ej fanns 

tillgängliga och köpte dessa men valde att inte köpa fler på grund av ekonomiska skäl, utan 

nöjde sig med 13 artiklar.  

  

Enligt Willman et al. (2011, s. 110) ökar resultatets trovärdighet om flera studier pekar i 

samma riktning även om de är utförda i olika länder. Då är det viktigt att 

undersökningsgrupperna är likvärdiga. I denna litteraturöversikt ingår studier från sju olika 

länder. De alla hade samma inklusionskriterier för undersökningsgrupperna; barn mellan 0 till 

18 år med misstänkt pneumoni. Just detta åldersspann användes eftersom alla människor upp 

till 18 år räknas som barn enligt FNs barnkonvention. De flesta artiklar är från länder i 

Europa och från USA men inga är från Sverige eller Skandinavien. Författarna tror att 

resultatet är överförbart till den svenska sjukvården då den tekniska utrustningen inte skiljer 

sig nämnvärt mellan dessa länder och barn med misstänkt pneumoni utreds med röntgen även 

här.  

  

Ett inklusionskriterie när artiklar söktes var att de inte fick vara publicerade före år 2007. 

Majoriteten av de valda artiklarna var publicerade mellan 2014-2017, den äldsta artikeln var 

från 2008. Detta är relativt ny forskning vilket stärker arbetet då radiografi är ett område där 

tekniken utvecklas fortlöpande.  

  

De valda studierna granskades med stöd av ett granskningsprotokoll för studier med 

kvantitativ metod som finns beskrivet i Willman et al. (2011, s. 173). Enligt Willman et al. 
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(2011, s. 108) kan problem uppstå vid  granskning och poängsättning då övervärdering eller 

undervärdering av vissa faktorer kan ske. De valda artiklarna hade även olika studiedesigner 

(prospektiv, retrospektiv, randomiserad kontrollerad studie) vilket inte gjorde det möjligt att 

strikt följa ett granskningsprotokoll. Därför har granskningsprotokollet endast använts som 

stöd vid bedömningen av de valda artiklarnas kvalitet. En styrka är att alla studier granskades 

av författarna var för sig och sedan jämfördes granskningarna. Detta stärker tillförlitligheten 

enligt Henricson (2012, s. 473).  

  

Under arbetets gång har examensarbetet blivit granskat av både klasskamrater och handledare 

inför seminarier och examinationen. Att utomstående kontrollerat arbetet har varit en stor 

styrka i denna litteraturstudie, detta stärker trovärdigheten och säkerställer att studiens syfte 

bevarades genom hela processen. (Henricson, 2012, s. 474) 

  

Detta var första gången som författarna skrev ett examensarbete och det kan enligt Henricson 

(2012, s. 472) påverka arbetets tillförlitlighet. Att söka fram vetenskapliga artiklar i databaser 

är något som författarna fått öva på under utbildningen så detta moment var inte nytt, dock 

upplevdes det att litteratursökningen som användes i detta arbete var mer omfattande och 

krävande än vad som gjorts tidigare. Kvalitetsgranskningen var ett nytt moment som 

författarna inte stött på i större utsträckning tidigare. Med hjälp av kurslitteraturen och 

färdigställda granskningsprotokoll som stöd gick detta moment bra. Tidsaspekten är även 

något som har påverkan på arbetet. Författarna upplevde att det var ont om tid inför vissa 

moment och detta kan ha inverkat negativt på arbetets kvalitet. 

  

Alla artiklarna som valdes och granskades var skrivna på engelska. Då ingen av författarna 

har engelska som sitt modersmål finns det en risk för att feltolkningar kan ha uppstått då 

artiklarna lästs. Google translate och andra lexikon på nätet användes för att översätta svåra 

ord. Författarna upplevde att vissa medicinska ord var svåra att översätta korrekt. Då fick 

flera sökningar göras för att få en uppfattning om vad som var en korrekt svensk översättning.  

 

Etiska överväganden har inte tagits upp i detta arbete. Författarna anser att det inte har 

behövts, då alla artiklar som ingått i arbetet är granskade och publicerade artiklar. I och med 

detta kan det anses som säkert att artiklarna uppfyller de etiska krav som finns. 
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Henricson (2012, s. 478) föreslår att en ny litteratursökning görs i slutet av arbetet för att se 

om ny forskning tillkommit. Detta gjordes men inga nya artiklar som matchade 

inklusionskriterier och syftet hade tillkommit. 

 

Slutsats 

Resultatet av denna allmänna litteraturöversikt tyder på att ultraljud är en bra metod för att 

upptäcka pneumoni och kan användas som ett alternativ till lungröntgen för att diagnostisera 

barn med misstänkt pneumoni. Ultraljud har i flera fall kunnat detektera fler fall av pneumoni 

jämfört med lungröntgen. Alla studier som jämförde sensitiviteten och specificiteten hos 

ultraljud och lungröntgen visade på att ultraljud hade en högre eller likvärdig sensitivitet och 

specificitet i jämförelse med lungröntgen. Resultatet visade även på att ultraljud var bättre på 

att detektera pleurautgjutningar och små konsolideringar jämfört med lungröntgen. Ultraljud 

är även användbart vid uppföljning av patienter med pneumoni för att se om den insatta 

behandlingen har gett effekt. Då barn har mindre kroppsmassa än vuxna kan lungorna enklare 

undersökas med ultraljud och en bättre bildkvalitet kan uppnås. Dock har även ultraljudet 

sina svagheter, som att vissa delar av lungorna är svåra att undersöka på grund av anatomin i 

thorax samt att undersökningen är operatörsberoende. 

 

Ultraljud är en undersökningsmetod som inte använder sig av skadlig strålning. Att införa den 

som en alternativ undersökningsmetod till lungröntgen när det kommer till att diagnostisera 

pneumoni skulle leda till minskade stråldoser för de barn som söker vård med misstänkt 

pneumoni. Varför denna metod ännu inte används kan författarna endast spekulera i. Kanske 

är detta ett område som fortfarande är relativt nytt och ännu inte hunnit nå ut till sjukhusen. 

Eller så finns vetskapen om metoden men det saknas kompetens och det finns därmed ingen 

som driver på införandet av den. Vi som författare hoppas att med denna studie upplysa fler 

om ultraljudets användbarhet i diagnostiseringen av pneumoni. Ytterligare forskning om 

lungultraljud vid pneumoni kan behöva utföras i Sverige för att kunna ta reda på hur 

undersökningsmetoden kan implementeras i den svenska sjukvården. 
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