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Olika tekniker för att sänka stråldosen till patienter som ska genomgå

datortomografi thoraxundersökning

En litteraturstudie

Kaschin Ismail
Lilian Vartoomian

Institutionen för Hälsovetenskap
Luleå Tekniska Universitet

Abstrakt

Inledning: DT går snabbt och bilderna ges i 3D format vilket är en vidareutveckling från

konventionell röntgen som ges i 2D bilder. DT thoraxundersökning är en metod som har visat

fler fördelar än konventionell röntgen, dock ges det en högre stråldos. Syfte: Syftet med

studien var att sammanställa tekniska åtgärder som röntgensjuksköterskan kan använda för att

minska stråldosen till patienten vid DT thoraxundersökning.Metoden: Studien utfördes som

en allmän litteraturstudie. Tio vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades, analyserades och

resultatet presenterades i tre kategorier. Resultat: Det är möjligt att sänka stråldosen till

patienten på olika sätt. Röntgensjuksköterskan kan ändra på exponeringsparametrar, använda

sig av olika algoritmer samt positionera patienten rätt från början i ISO-centret med hjälp av

ett automatiskt positioneringsverktyg. Inställningen av exponeringsparametrar avgör

stråldosen till patienten. Med att ändra exponering parametrarna till lägre nivåer minskas

stråldosen till patienten. Algoritmer som ASIR eller MBIR går även att använda vid

efterfrågan av reducerad stråldos samt bevara bildkvalitén. Vid en DT undersökning avgörs

patientpositionering för vilken mängd stråldos patienten utsätts för. Det är väldigt viktigt att

röntgensjuksköterskan positionerar rätt och med hjälp av automatisk patientpositionering

minskas risken för fel centrering samt onödig strålmängd. Slutsats: Litteraturstudien

identifierade 3 tekniska åtgärder för att minska stråldosen med bibehållen bildkvalité. Med

denna kunskap kan stråldosen reduceras till patienten, vilket är förenligt med

Röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning och ALARA- principen.

Nyckelord: DT, thorax, stråldos, reducering och optimering.
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Different techniques to reduce radiation dose to patients by computed

tomography thorax

A literature review

Kaschin Ismail
Lilian Vartoomian

Institution for health science
Luleå University of Technology

Abstract

Introduction: CT examinations are quick, and images are given in 3D format, which is a

further development from conventional X-ray that provides 2D images. CT

thoraxexamination is a method that has shown more advantages than conventional x-ray,

however it is given a higher radiation dose. The purpose: This study’s purpose was to

compile technical measures that the X-ray nurse can use to reduce the radiation dose of the

patient in CT thoraxexaminations. The study: This study was conducted as a general

literature study. Ten scientific papers were reviewed and then analyzed. The results:Were

presented in three categories. It is possible to reduce the radiation dose given to the patient in

different ways. The X-ray nurse can change exposure parameters, use algorithms and position

the patient right from the beginning of in the ISO center using an automatic positioning tool.

The setting of exposure parameters determines the radiation dose to the patient. By changing

the exposure parameters to decrease the levels, the radiation dose is reduced for the patient.

Algorithms such as ASIR or MBIR are beneficial and can be used for the need to reduce the

radiation dose as well as preserving image quality. In a CT examination the patient

positioning determines the amount of radiation dose the patient is exposed to. It is very

important that the X-ray nurse positions correctly and by using automatic patient positioning,

the risk of wrong centering and unnecessary amount of radiation is reduced. Conclusion The

literature study identified 3 technical measures to reduce the radiation dose while maintaining

image quality. With this knowledge, the radiation dose can be reduced to the patient, which is

compatible with the X-ray nurse's competence description and the ALARA principle.

Keywords: CT, thorax, radiation dose, reduction and optimization.
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Inledning

Under det senaste 20 åren har användningen av datortomografi (DT) ökat kraftigt.

Strålsäkerhetsmyndigheten (2017) har beräknat att DT undersökningar bidrar till mellan 50

och 80 procent av den totala stråldosen från röntgenundersökningar. Dock har det visats att

DT undersökningar gett mer nytta än skada (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017). DT är en

undersökningsmetod som går snabbt och ger fina samt detaljrika bilder. Bilderna ges i ett 3D

format vilket är en vidareutveckling från konventionell röntgen som ger 2D bilder. En DT

undersökning som har visat fler fördelar än konventionell röntgen är DT thoraxundersökning.

Vid en DT thoraxundersökning går det nämligen att utreda frågeställningar som misstänkt

blodpropp i lungorna, tumörer, infektioner, kroniska lungsjukdomar, vätska i lungsäcken och

skador efter olycksfall. Thorax (bröstkorg) är den samlade benämningen som används för

undersökning av lungor, hjärta och revben (Klang, 2008, s.71–75).

DT undersökningen går till med att patienten ligger på ett undersökningsbord, där patienten

centreras i gantryt i DT. Centreringen görs i ISO-center, vilket är strålningens mittpunkt i

gantryt. Patienten ligger stilla och vid undersökning av thorax måste även patienten hålla

andan samt hålla upp armarna. Patientbritsen förflyttas långsamt i patientens längsriktning

samtidigt som röntgenröret roterar runt patienten. Detektorerna samlar kontinuerligt in

information om den strålning som passerar igenom patienten i olika riktningar. Vid

undersökning av ett stort område som thorax används spiraltomografi eller volymscanning.

Röntgenstrålningen bildar en spiralform runt patienten (Berglund & Jönsson, 2007 s.78;

Cederblad, 2010). Nackdelen med DT undersökningar av thorax är att stråldosen är hög i

jämförelse med konventionell lungröntgen eftersom ett stort område på patienten bestrålas

vilket gör att strålkänsliga organ i bröstkorgen får höga stråldoser. För att kunna begripa

skillnaden på stråldoserna är det 0,1 milli Sivert (mSv) på en vanlig konventionell

lungröntgen respektive 8 mSv på en DT thoraxundersökning (Klang, 2008, s.76–77).
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Strålning

Joniserande strålning används vid DT undersökningar. Strålningen har kapaciteten att slå ut

elektroner ur atomer som den kolliderar med, vilket förvandlar atomerna till joner. Därmed

kan detta orsaka skada till vävnad och DNA. Joniserande strålningen har två underkategorier,

elektromagnetiskstrålning samt partikelstrålning. Strålningen kan leda till många skador i

människokroppen dock visas inte dessa skador omedelbart utan uppdagas efter en viss tid. De

två mest förekommande skadorna orsakade av joniserande strålning är deterministiska och

stokastiska. Deterministiska skador är akuta och uppkommer när ett stort antal celler dör.

Detta uppstår när det bestrålade organets funktion försämras eller upphör. Stokastiska skador

uppstår när strålningen orsakar skada på enskilda cellers DNA. Detta sker slumpmässigt och

syns först efter en längre tid. Om den skadade cellen inte reparerar skadan eller dör så

utvecklas en cancercell. En risk när människan utsätts för joniserande strålning är cancer.

Risken för cancer ökar ju mer stråldos en människa utsätts för under sin livstid (Berglund &

Jönsson 2007, s.230–234).

I en artikel skriven av läkaren Anders Hansen (2008) står det att strålningen från

datortomografiundersökningar kan komma att orsaka upp till två procent av alla cancerfall i

USA. Även en studie från Stråskyddsstiftelsen (2008) visar att Sverige är inne på samma spår.

Strålskyddsstiftelsen (2008) har tittat på 2 435 DT undersökningar gjorda på olika platser i

Sverige under en och samma dag. Olika frågeställningar granskades för olika DT

undersökningar och forskarna konstaterade att runt var tionde undersökning som genomfördes

var onödig eller kunde ha ersatts med en magnetkamera (MR)- eller ultraljudsundersökning

(strålskyddsstiftelsen, 2008). Berglund och Jönsson (2007, s.230–234) lyfter dock fram att

strålning från DT undersökningar inte är den enda faktorn som orsakar cancer utan menar att

det krävs flera andra faktorer än enbart strålning som leder till cancerutveckling.

Beräkningen av stråldos i DT -modalitet

Vid beräkningen av stråldosen till patienten inför en DT undersökning används CTDI

(computed tomography dose index). Med hjälp av denna beräkning går det att få ett mått på

dosen från undersökningen. Vid stimulering av patienten finns det två olika stora cylindriska

plexiglasfantom, ett för stimulering av huvudet och ett för bålen. Båda har fyra perifera och

ett centralt hål för placering av dosmätare, vilket kallas jonisationskammare. Dosfördelningen

skiljer sig åt mellan de centrala och perifera delarna. För att få ett medelvärde av stråldosen i
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snitt ska dessa skillnader viktas in. Uträkningen blir en uppmätning av det centrala värdet

med en tredjedel samt medelvärdet av de fyra perifera med tredjedelar. Enheten blir milligray

(mGy) och innebär att den minst bestrålade området på patientens kropp blir 50 % stråldos på

huden (Klang, 2008, s.76–77). Ett annat vanligt använt index är doslängdsprodukten (DLP)

vilket på samma sätt som CTDI beräknar den totala stråldosen från DT undersökning (Morgan

& Bashir, 2016). I varje DT maskin finns det en exponeringsautomatik och

dosberäkningsystem som ska hjälpa beräkningen av stråldosen till varje enskild patient. Dessa

hjälpmedel anpassas efter patientens storlek samt bidrar till en bra brusnivå i bilden (Berglund

& Jönsson, 2007, s.246–247; Prakash P et al., 2010).

Utveckling av DT modaliteter

Under 2001 presenterade DT tillverkare olika metoder som ska kunna medföra reducering av

stråldos under DT undersökningar. Det introducerades ett automatiskt system för kV och mAs.

Detta system skulle vara som ett stöd för röntgensjuksköterskan under DT undersökningar där

modaliteten föreslår ett automatiskt lägre värde av dessa två parametrar där resultatet skulle

bidra med en lägre stråldos (Mayo-Smith, 2001). Eftersom kilovolt (kV) är en enhet för

rörspänningen förklarar Berglund och Jönsson (2007) att hög rörspänning ökar fotonernas

energi vilket resulterar till lägre kontrast i bilden. Låg rörspänning sänker fotonernas energi

vilket ger en bättre kontrast dock kräver det mer strålning för att tränga igenom patienten. Den

andra parametern är milli-Ampere-Sekund (mAs) vilket är en enhet för rörström gånger

exponeringstid. Energin är samma i fotonerna. Dubblering av mAs ger dubblering av mängd

stråldos. Det som är viktigt mellan dessa två exponeringsparametrar är att det finns balans för

tillräcklig svärtning för att diagnos ska kunna ställas och stråldosen minimeras (Berglund &

Jönsson 2007, s.74). Med hjälp av automatisk systemet ska modaliteten kunna föreslå en

sänkning av exponering parametrarna och behålla bildkvaliteten. Beroende på undersökning

ska rörspänningen ge förslag för att sänka parametrarna till exempelvis 100 eller 80 kV

istället för att använda sig av det fasta protokollet som brukar ligga på 120 kV (Mayo-Smith,

2001).

En annan metod som presenterades av DT tillverkare GE, Siemens, Philips och Toshiba var

olika matematiska algoritmer som används för att rekonstruera bilder från rådata som

uppsamlades av detektorn. Den här metoden var något som användes från när DT maskinen

börjades utvecklas på 1970-talet och har blivit mer aktuell metod på senare år på grund av

https://pubs.rsna.org/author/Mayo-Smith,+William+W
https://pubs.rsna.org/author/Mayo-Smith,+William+W
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efterfrågan av låg stråldos (Mayo-Smith, 2001). En algoritm minskar brusnivån i

rekonstruerade bilder och tillåter en mindre användning av joniserande strålning under en DT

undersökning utan att avsevärt påverka bildkvalitén. Även utgick algoritmerna efter storlek på

fokus och detektorelement samt pixel i DT bilderna. Algoritmen benämndes oftast adaptiv

statistisk iterativ rekonstruktion (ASIR) eller modellbaserad iterativ rekonstruktion (MBIR)

(Mayo-Smith, 2001; Tsukada, 2016). Dock skriver Tamm et al. (2011) i en artikel att det är

väldigt dyrt för leverantörerna att tillverka dessa nya DT modaliteter samt att det inte har

forskats tillräckligt för att kunna användas till alla frågeställningar.

Radiografi

Radiografi är huvudområdet för blivande röntgensjuksköterskor samt ett ansvarsområde.

Central kunskap inom radiografi är planering, genomförande och utvärdering av

undersökningar och/eller behandlingar avseende bildkvalitet, stråldos och strålningssäkerhet.

Stråldosen och strålningssäkerhet är något som röntgensjuksköterskor måste tänka på

dagligen i sitt yrke, för patienterna och dem själva. ALARA (as low as reasonably achievable)

är en strålprincip som Strålskyddsmyndigheten (2011) rekommenderar röntgensjuksköterskor

att arbeta efter. Grundprincipen är att använda strålning i ett sammanhang som ger mer nytta

än skada, vilket benämns som berättigande användning av joniserande strålning. Det ingår

även i ALARA:s strålprincip att optimera stråldosen vilket innebär att hålla en låg stråldos

utan att försämra diagnosen eller bildkvaliteten (Strålskyddsmyndigheten, 2011). Det ingår

också i röntgensjuksköterskans professionella ansvar för sin egen kunskapsutveckling att

kunna finna nya åtgärder för att optimera stråldosen (Örnberg & Andersson, 2012, s.10–17).

Detta är anledningen till varför denna litteraturstudie valde att uppmärksamma vikten av nya

lösningar som kan bidra till ökad kunskap om optimering.

Syftet med studien var att sammanställa tekniska åtgärder som röntgensjuksköterskan kan

använda för att minska stråldosen till patienten vid DT thoraxundersökningar.

https://pubs.rsna.org/author/Mayo-Smith,+William+W
https://pubs.rsna.org/author/Mayo-Smith,+William+W
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Metod

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt för att besvara syftet i studien.

Litteraturöversikten gav en överblick om forskningsläget inom valt område. Med den valda

metoden kunde författarna arbeta på ett strukturerat sätt för att kunna skapa en

sammanställning av vetenskaplig forskning inom valt problemområde. Metoden gav

möjlighet att använda sig av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Processen inleddes enligt

Friberg (2017, s. 140) som var att välja vilket intresseområde författarna ville studera och

undersöka. Därefter gjordes det en litteratursökning för att kunna hitta relevanta artiklar inom

det valda problemområdet. Författarna avgränsade sin sökning för att kunna finna artiklar som

var relevanta till det valda ämnet. Det artiklar som hittades granskades och analyserades

kritiskt med hjälp av en tabell och sammanställdes med resultatet. Kunskapen och

informationen som framkom i artiklarna presenterades i kategorier under resultat rubriken

(Friberg 2017, s. 151).

Litteratursökning

Sökningen delades in i två faser för att hitta relevant litteratur, pilotsökning och den egentliga

sökningen. Pilotsökningen genomfördes genom att kombinera olika sökord som författarna

ansåg var relevanta för ämnet. Denna sökning utfördes för att se ifall det fanns tillräckligt med

artiklar för att kunna besvara syftet i studien. Sökningen gjordes på olika databaser där

huvudrubriker och litteratur undersöktes och granskades. Pilotsökningen har en väldigt

betydelsefull roll i första steget för att hitta relevant litteratur för studien. Om pilotsökningen

visar att kunskap saknas för att studiens syfte ska kunna besvaras behöver författarna tänka

om och eventuellt ändra studiens syfte (Friberg, 2017, s.40–43).

Pilotsökningens resultat gjorde att författarna valde att begränsa den egentliga sökning till

specifika sökord som var återkommande och var relevanta till litteraturstudies syfte.

I Willman, Stolz och Bahtsevani (2011, s.69–72) litteratur beskriver det med deras modell hur

författarna ska hitta rätt sökord i olika databaser. Varje databas har en ämnesordlista som

finns tillgängligt där den benämns Thesaurus. Valet av databaser blev Pubmed, där en sökning

användes av MeSh termer och CINAHL där sökorden söktes fram efter Thesaurus. Sökorden
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blev på engelska därför att detta gav fler träffar än svenska sökord. För att få korrekt

översättning av sökorden besökte författarna Karolinska Institutets hemsida.

De valda sökorden utgörs av följande: Lung, Tomography, X-Ray Computed, radiation, dose,

reduction, ASIR, ionizing, Computed tomography, Patient Centering, Effect. Sökorden

kombinerades med hjälp av booleska sökoperatorer. Det vanligaste och mest användbara

termerna är OR, AND och NOT. I denna litteraturstudie valdes det att kombinera sökorden

med termen AND då alla valda sökord matchade med syftet (Willman, Stolz & Bahtsevani,

2011, s. 69–74).

När sökorden valdes kunde den egentliga sökningen påbörjas för att hitta artiklar. Sökningen

avgränsades med inklusions- och exklusionskriterier som var relevanta till studiens syfte

(Friberg, 2017, s. 137). Inklusionskriterier var att människor (humans) ingick, artikeln var

skriven på engelska och att studien utgick från att hitta en teknisk åtgärd om hur det går att

minska stråldosen. Exklusionskriterier var bland annat att utesluta artiklar som syftade till

andra undersökningar än DT thorax. Även studier som hade ett annat huvudsakligt syfte att

föreslå och framhäva annan medicinteknisk utrustning förutom DT för att sänka stråldosen

uteslöts. Artiklar med barn som deltagare togs inte med på grund av att denna litteraturstudie

inriktade sig för vuxna. Författarna började med att endast läsa titlar och abstract för att se

ifall det kom överens med syftet och det som var relevant till deras syfte i studien. När

artiklarna valdes granskade båda författarna dem mer djupgående flera gånger för att kunna få

en bättre uppfattning från hela artikeln. Artiklarna granskades separat av författarna för att

resultatet skulle vara trovärdigt. Sedan diskuterade författarna deras uppfattning om artiklarna

för att verifiera om att innehållet hade uppfattats likadant. Detta genomfördes för att minska

risken för felaktiga uppfattningar av innehållet (Polit och Beck 2012, s. 585–593).

Alla valda artiklar var skrivna på engelska dock behövdes inget lexikon då båda författarna

hade bra kunskap inom det engelska språket (Friberg, 2017, s. 135). Resultatet av sökningen

presenteras nedan i Tabell 1.



10

Syftet med sökningen var att sammanställa tekniska åtgärder som röntgensjuksköterskan kan använda för

att minska stråldosen till patienten vid DT thoraxundersökningar.

Tabell 1 Översikt av litteratursökningen

Databas Sökord Begränsningar Träffar Antal valda

Pubmed 2018- 06-07 "Lung"[MeSH Major
Topic] AND
"Tomography, X-Ray
Computed"[MeSH
Major Topic] AND
radiation dose
reduction

5 years, humans.

Eng.

26 6

Pubmed 2018- 10-09 Computed tomography
AND ASIR AND
ionizing radiation

6 years, Humans,

Eng.

6 1

Pubmed 2018- 10-09 Patient Centering
AND Effect AND
Radiation Dose

Humans, Eng. 11 2

Cinahl 2018- 10-09 Computed tomography
AND Dose reduction
AND lung

5 years, Eng 16 1

9 av dessa artiklar hittades via databasen i PubMed, 1 hittades i CINAHL databas.

Kvalitetsgranskning

För att säkerställa att de valda artiklarna var av god vetenskaplig kvalité granskades den här litteraturstudien enligt

granskningsprotokollet för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Granskningen av artiklarna genomfördes med

att författarna tillsammans tog upp frågor som huruvida artiklarna fångade deras syfte och fråga i forskningen.

Utifrån Fribergs (2017, s.139) frågor (se Bilaga 1) formulerades frågorna om så att det kunde besvaras till ja, ”okej”

och nej frågor. Utifrån granskningen klassificerades artiklarna med att erhålla en hög, medel eller låg kvalité. Endast

studier med hög eller medelkvalité inkluderades i denna studie för att öka tillförlitligheten (Friberg, 2017, s. 135).
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Samtliga 10 artiklar som kvalitetsgranskades erhöll minst medelkvalité därmed valdes alla dessa artiklar till analys.

Översikt över de valda artiklarna samt dess kvalitetsgradering presenteras i Tabell 2.

Tabell 2 Översikt över analyserade artiklar samt dess kvalitetsgradering

Författare,
År, Land

Studieupp
-lägg

Syfte Deltagare Huvudfynd/ Resultat Studie kvalité

*Debray et,
al.(2016)
Frankrike

Prospektiv
studie och
patienterna
lämnade
skriftligt
informerat
samtycke.

Syftet med studien var att se ifall
det gick at uppnå en lägre stråldos
med lägre mAs (från 24 till 16)
samt användning av MBIR under
en vanlig DT thorax jämfört med
standarddos.

20 personer
deltog denna
studie

Reducerad dos med MBIR jämfördes
korrekt med standarddos DT thorax.
Den reducerade stråldosen resulterade
till 6,3 % lägre stråldos.

Hög kvalité

Studien passade
syftet. Välskriven
urvalsprocess,
datainsamlings-
metod och
analysmetod.

*Frisch et al.
(2017)
Tyskland

Kohortstudie.
Sjukhuset där
forskarna
studerade
studien
godkände
studien dock
avstår
skriftligt
samtycke på
grund av
studiedesign.

Syftet med studien var att använda
sig av exponeringsparametrar där
de ändrades till 80kV och 20 mAs
för att se ifall lågdos kunde uppnås,
jämfördes med standarddoser 120
kV och automatisk mA-modulering
på en DT lung interventioner.

115 patienter
deltog i
studien.

Användning av lågdosundersökning
visades vara användbart för alla lung
interventioner. Stråldosen minskades
med 37,8 %. utan minskning av
noggrannheten vid nålplacering.

Hög kvalité

Studien passade
syftet och artikeln
beskriver tydligt
resultatdelen och
metod modellen.

*Kaasalainen
et al. (2014)
Finland

Kvantitativ
studie.

Syftet med studien var att jämföra
stråldosen när
röntgensjuksköterskan själv
centrerar patienten i ISO-centret
och när röntgensjuksköterskan
använde sig av automatisk
patienten centrering.

112 patienter
deltog i denna
studie som
upp-
delades i 5
patient-
grupper.

Vid användning av automatisk
patientcentrering resulterade det till
en omedelbar minskning av stråldos
med 8 %.

Hög kvalité

Mycket lättläst och
tydlig studie.
Passade vårt syfte
samt bra
metodmodell
användes.

*Kallianos et
al. (2016)
USA

Randomiserad
studie med
informerat
samtycke.

Syftet med studien var att utvärdera
om genomförandet av en lågdos
beräknat DT styrt lungbiopsi
protokoll skulle leda till
omedelbara och varaktiga
minskningar av strålningsdosen
associerad med DT styrda
lungbiopsier.

513 personer
deltog i denna
studie

Resultatet var 64,4% omedelbar
minskning av stråldos med
lågdosprotokollet. Radiologerna ansåg
att metoden bör övervägas ifall
minskad stråldos önskas.

Hög kvalité

Väldefinierad
frågeställning.
Tydlig och klar.
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Forts. Tabell 2 Översikt över analyserade artiklar samt dess kvalitetsgradering

Författare,
År, Land

Studieupp
-lägg

Syfte Deltagar
e

Huvudfynd/ Resultat Studie kvalité

*Koyama et
al. (2014)
Japan

Kvantitativ
studie.

Syftet med studien var att
utvärdera nyttan av den interaktiva
rekonstruktions teknik för bronkial
bedömning vid lågdos genom att
sänka mAs till 25 jämfört med
standarddos DT (150 mAs) hos
patienter med/utan kronisk
obstruktiv lungsjukdom.

50 patienter
deltog i
studien.

Bronkial bedömning vid lågdos DT
där mAs sänktes till 25 har potential
att bli substitut för DT thorax med
standarddos med hjälp av
rekonstruktions teknik. Resultatet
visade en minskning av stråldosen
med 31,2 %

Hög kvalité

Studien var relevant
och passade till vårt
syfte. Enkel att
förstå och bra
metodmodell.

*Li et al.
(2007) USA

Experimentell
studiedesign.

Syftet med studien var att med
hjälp av automatisk
patientcentrerings teknik centrera
patienten och se ifall det gav
någon effekt på stråldosen vid DT
thoraxundersökningar.

63 patienter
deltog i
studien,
36 män,
27 kvinnor.

Vid användning av automatisk
patientcentrering gav det en
stråldosbesparing på 15 %.

Hög kvalité

Studien passade vårt
syfte och lättläst.
Tydligt visade
författarna resultat
av deras studie.

*Mathieu et
al. (2014)
USA

Kvantitativ
studie.

Syftet med studien är att kunna
möjliggöra minskningen av
stråldosen och behålla
bildkvaliteten med hjälp av
bildrekonstruktionstekniker ASIR
och MBIR vid en DT
thoraxundersökning i samband
med sänkning av rörströmmen.

Inga
deltagare
deltogs i
studien, 54
lungbilder
valdes som
hade använt
den här
metoden.

Genom att kombinera avancerade
rekonstruktionstekniker för ASIR
eller MBIR med reducerade
rörströmmar kunde det tillåtas mycket
lägre strålningsdoser samtidigt som
den bildkvaliteten behålls vid DT
screening av lungcancer. Resultatet
resulterade till 60 % mindre stråldos.

Medel kvalité

Studien passade vårt
syfte och ett enkelt
att förstå syftet samt
resultat i denna
studie. Dock var
metod delen lite
svår att förstå.

*Maxfield et
al. (2012)
USA

Kohortstudie. Syftet med studien var att avgöra
om genomförandet av ASIR
minskade stråldosen. Stråldosen
jämfördes mellan två grupper.
Standard DT thoraxtrauma
undersökning och efter med
genomförandet av ASIR-
bildbehandling.

I studien
deltog 300
patienter var
av 245
mötte
inklusions
kriterierna.
Patienterna
delades in i
två grupper,
109
patienter
utan ASIR
och 136
med ASIR.

Resultatet av ASIR- bildbehandling
för DT undersökningar utförda på
patienter enbart ledde till en
minskning av joniserande strålning
med nästan 20 % utan att
kompromissa med resultat eller
bildkvalitet. Enbart thorax
minskandes stråldos med 14 %.

Hög kvalité

Enkel att förstå,
lättläst och passade
vårt syfte. Metod
modellen var tydlig
och resultat bra
beskrivet.

*Suntharalin
gamet et al.
(2017) USA

Retrospektiv
enkätstudie.

Syftet med studien, se ifall det går
att sänka stråldosen på DT thorax
lungemboli undersökning med att
sänka exponeringsparametrar, kV
till 80 och mAs till 115 från
standard undersökning vilket är
kV 100 och mAs 150 samtidigt
bibehålla bildkvalitet för
diagnostisera eller utesluta
lungemboli.

I studien
deltog 100
patienter, 56
kvinnor och
44 män.

Resultatet med minskad kV och mAs
visade att det går det att uppnå
tillräcklig bildkvalitet för att utesluta
eller diagnostisera lungemboli på en
DT thoraxundersökning. Stråldosen
minskades med 71 %. Lägre
exponerings-parametrar gav ett
resultat på 0,7 mSv (standards låg på
2,4 mSv).

Medel kvalité

Några otydligheter i
beskrivning av
datainsamlings-
metod.
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Forts. Tabell 2 Översikt över analyserade artiklar samt dess kvalitetsgradering

Författare,
År, Land

Studieupp
-lägg

Syfte Deltagar
e

Huvudfynd/ Resultat Studie kvalité

*Yanagawa
et al. (2014)
JAPAN

Kvantitativ
studie.

Syftet med studien var att försöka
minska stråldosen och bevara
bildkvaliteten med att använda sig
av rekonstruktions program MBIR
och ASIR på DT lungbilder.
Bilderna delas in i två grupper och
jämförs med standarddos.

Studien har
10 deltagare.

Resultatet i grupperna visar 80 %
dosreduktion utan försämring av den
totala bildkvaliteten. ASIR gav
samma resultat inom stråldos dock
sämre bildkvalitet än MBIR.

Medel kvalité

Studien passade
syftet men metod
modellen var svår
att förstå.

Dataanalys

Artiklarna sammanställdes i en översiktstabell (Tabell 2) med rubrikerna författare, år, land,

studieupplägg, syfte, deltagare, huvudfynd/resultat och studiekvalité. Översiktstabellen (Tabell 2)

gav ett stöd för att säkra om vad som var betydelsefullt i varje artikel, uppfattades innehållet

korrekt samt blev dokumenterat. Med artiklarnas sammanfattning i Tabell 2 valde författarna

vilken information som var viktig för ett grundläggande resultat i arbetet som sedan placerades i

resultatdelen. Artiklarnas resultat analyserades enligt en allmän litteraturöversikt där syftet var att

skapa en översikt från det valda området genom att beskriva resultatet. Likheter och skillnader

söktes i artiklarnas syfte, metod och resultat. Till sist gjordes en beskrivande sammanställning av

resultatinnehållet (Friberg, 2017, s. 140–151).

Författarna läste igenom flera gånger det valda artiklarna för att kunna förstå innehållet i varje

artikel. De metoder eller resultat i tabeller som motsvarade denna studies syfte dokumenterades

och markerades. Eftersom det inte behövdes någon skriftlig översättning från artiklarna var

författarna tvungna att jämföra innehållet som var funnet. Uppfattningen av tolkat innehåll

diskuterades mellan författarna för att kontrollera att det hade blivit översatt på liknande och rätt

sätt. Resultatanalysen identifierades utifrån likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Frågor

som ”vad säger resultatet i de valda artiklarna” togs upp. Enligt Friberg (2017, s.149) var den här

metoden ett riktigt sätt att förstå resultatet. Resultat innehållet granskades och sorterades efter

artiklar som hade använt sig av liknande metoder och fått liknande resultat. Det delades in i tre

olika kategorier: Ändringen av exponeringsparametrar, användningen av MBIR och ASIR,

användning av automatisk patientcentrering.
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Etiska överväganden

Forskning som görs på människor ska genomföras med ett etiskt tillstånd för att kunna undvika

att människor utnyttjas, skadas eller såras. Det är viktigt att forskarna skall informera

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som

gäller för deras deltagande. De deltagare som väljer att vara med i studien ska forskarna upplysa

om att det är frivilligt att delta samt att varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan. Ifall

deltagarna bestämmer sig att avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för

otillbörlig påtryckning eller påverkan. Identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. All personlig information om deltagaren ska

kontrolleras av forskarna och all personal i forskningsprojektet har tystnadsplikt. Det ska vara

praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt de personliga uppgifterna om deltagarna som

medverkar studien då dessa uppgifter kan uppfattas vara etiskt känsliga. Det uppgifter som är

insamlade för forskningsändamål får inte användas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s.9–12). Eftersom den här studien utfördes som en

allmän litteraturstudie gjordes det därmed inte någon forskning direkt på människor därför

ansöktes det inte om något etiskt tillstånd. Ett krav som författarna hade i den här studien var att

de valda artiklarna hade ett etiskt tillstånd i sina undersökningar.
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Resultat

Analysen av 10 artiklar resulterade i tre kategorier och deras resultat som redovisas nedanför i

Tabell 3.

Tabell 3 Översikt över resultatkategorier samt studiens resultat

Ändringen av exponeringsparametrar

Fyra av tio artiklar undersökte hur det gick tillväga för att minska stråldosen med hjälp av att

ändra exponerings parametrarna kV och mAs.

Koyama et al. (2014) artikel visade att vid lågdos DT undersökningar för bedömning av

bronkiala undersökningar fanns det en potential till att ersätta standarddos DT

thoraxundersökningar. Exponeringsparametrarna sänktes till 25 mAs istället för 150 mAs som

Författare, år Ändringen av
exponeringsparametr

ar

Användningen av
ASIR och MBIR

Användning av
automatisk

patientcentrerin
g

Antal
procent

stråldos som
minskades

Debray
et,al.(2016)

X 6,3 %

Frisch et al.
(2017)

X 37,8 %

Kaasalainen et al.
(2014)

X 8%

Kallianos et al.
(2016)

X 64,4 %

Koyama et
al. (2014)

X 31,2 %

Li et al. (2007) X 15%

Mathieu et
al. (2014)

X 60%

Maxfield et al.
(2012)

X 14%

Suntharalingame
t et al. (2017)

X 71%

Yanagawa et al.
(2014)

X 80%

Summa: 4 4 2
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var standard protokollet och med hjälp av rekonstruktions teknik gick det att behålla

bildkvalitén trots sänkning av mAs. Resultatet visade en minskning av stråldosen med cirka

31 %.

I Frisch et al. (2017) artikel användes lågdos-DT undersökning för lung-interventioner där

exponeringsparametrarna förändrades och bildkvaliteten blev tillräckligt bra och användbar

till alla lung-intervention undersökningar. Stråldosen minskades med 37, 8 % utan att

bildkvaliteten blev sämre.

Suntharalingamet et al. (2017) artikel granskade lungemboliundersökningar med ändrande

exponeringsparametrar från 100 kV och 150 mAs till kV 80 och mAs 115. Resultatet i

artikeln gav en minskad stråldos på 71 %. Även Kallianos et al. (2016) forskning resulterade

till en omedelbar minskning av stråldosen vid DT styrda lungbiopsi undersökningar.

Resultatet i studien konstaterade en mindre användning av joniserande stråldos beräknat på

64,4%.

Sammanfattning

Alla fyra artiklars resultat visade att det gick att uppnå en lägre joniserande stråldos med

sänkta exponeringsparameterar under olika frågeställningar för DT thoraxundersökningar.

Även resulterade artiklarna att det sällan uppgavs en negativ respons av bildkvaliteten eller

diagnos.

Användningen av ASIR och MBIR

Fyra av tio artiklar handlade om hur det gick att minska stråldosen med hjälp av algoritmerna

ASIR samt MBIR.

Artikeln skriven av Debray et al. (2016) beskrev hur det går att reducera stråldosen under en

DT undersökning av lungcancer, med en kombination av ASIR eller MBIR. Dessa algoritmer

minskade brusnivån i bilden och tillät en mindre användning av joniserande strålning utan att

på verka bildkvalitén. I studien genomfördes en jämförelse mellan reducerad dos med hjälp av
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algoritmen MBIR och standarddosen under en DT thoraxundersökning. Resultatet blev en

stråldosreducering på 6,3 % när reducerad dos användes med MBIR algoritmen.

Mathieu et al. (2014) undersökte 54 lung-bilder där algoritmerna ASIR och MBIR jämfördes

med standard DT thoraxbilder av två radiologer. Resultatet visade att stråldosen kunde

potentiellt minskas med 60 % genom att sänka rörströmmen med användning av ASIR eller

MBIR vid lungcancer DT undersökning. Därefter observerades ännu en möjlighet i

forskningen till större dosreducering vid användning av MBIR och ett thorax fantom där

dosreduceringen kunde minskas upp till 80 %.

I Maxfield et al. (2012) artikel studerades DT traumaundersökningar som utfördes på

patienter med ASIR algoritmen för att kunna minska stråldosen. Forskarna fick ett resultat

som visade 20 % reducerat stråldos utan att det gjordes en kompromiss av varken diagnosen

eller bildkvaliteten. Resultatet för enbart DT thoraxundersökningar visade en dosbesparing på

cirka 14 %. Enligt artikeln missades ingen diagnostik när ASIR algoritmen användes eller

någon fördröjning vid undersökning.

I artikeln, skriven av Yanagawa et al. (2014) uppdelades två grupper i studien, en med

användningen av algoritmen ASIR eller MBIR och en med standardprotokollet. Dessa två

grupper jämfördes med hjälp av lungbilder. Resultatet visade en dosreducering på cirka 80 %

i grupperna jämfört med standard utan en försämring av den totala bildkvaliteten. Dock hade

MBIR en bättre bildkvalité än ASIR fast med samma resultat inom stråldos. Artikelns resultat

visade att vid användning av MBIR algoritmen med hjälp av uppsättning vid lågdos blev

bildresultatet en mindre störning av det objektiva brus och streck artefakter än standarddos

bilderna och därmed gick det att reducera stråldosen.

Sammanfattning

Resultaten från alla fyra artiklar slår fast att med användningen av lågdos DT samt algoritmen

ASIR och/eller MBIR går det att få en lägre stråldos under DT thoraxundersökning samtidigt

behålla bildkvalitén för rätt diagnostik.
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Användning av automatisk patientcentrering

Två av tio artiklar beskrev hur stråldosen kunde minskas med hjälp av användning av

automatisk patientcentrering när patienten placerades i ISO-centret. Dessa artiklars resultat av

användningen av automatisk patientcentrering minskade den joniserade stråldosen betydligt

mer under DT thoraxundersökningar än när röntgensjuksköterskor själva centrerade patienten

i ISO-centret.

I artikeln skriven av Li et al. (2007) visade resultaten utifrån forskningen att

röntgensjuksköterskor felcentrerade patienter upp till cirka 95 % av fallen, vilket bidrog till en

ökning av joniserande stråldos med upptill 49 %. Misstaget som studien visade var att när

centreringen sker med 30–60 mm från ISO-centret i gantryt blir dosen för hög. Forskningen

visade att cirka 95 % av de patienter som blev fel placerad var på grund av

röntgensjuksköterskan. Artikeln studerade användningen av automatisk patientcentrering och

jämförde denna metod med att röntgensköterskan själv centrerade. Resultatet blev en märkbar

dos besparing av den joniserande strålningen vid användningen av automatisk

patientcentrering på 15 % av DT thoraxundersökningar.

Den andra artikeln skriven av Kaasalainen et al. (2014) beskrev att stråldosen påverkades av

felcentrering i ISO-centret samt även var en faktor i sämre bildkvalité. Forskarna hade

studerat i olika sjukhus och konstaterade att röntgensjuksköterskor positionerade patient-

bordet fel. Antigen centrerade röntgensjuksköterskorna patient-bordet för lågt vilket blev en

förhöjning av stråldosen med 38 % eller centrerades bordet för högt där stråldosen ”bara”

ökades med 23 %. Fel centrering av patienten i ISO-centret visade även en ökad brusnivå

mellan 6 till 22 % som resulterade till en sämre bildkvalité.

Kaasalainen et al. (2014) artikel jämförde därför stråldosen från när patient-bordet centrerades

av en röntgensjuksköterska med metoden automatisk patientcentrering.

Metoden visade effekt omedelbart med en minskning av stråldosen på 8 %.

Sammanfattning
Resultaten från båda artiklar (Li et al., 2007; Kaasalainen et al., 2014) visade att

användningen av automatisk patientcentrering var en effektiv metod för att reducera

stråldosen.
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Diskussion

Metoddiskussion

Valet av metod i litteraturstudien var lämplig eftersom studien var författarnas första

vetenskapliga uppsats. På grund av detta behövdes det ett strukturerat arbetssätt att forska på

för att hjälpa författarna att besvara studiens frågeställning. Dessutom tillät metoden

möjligheten att inkludera både kvalitativa respektive kvantitativa artiklar i litteraturöversikten.

Enligt Friberg (2017) hade den allmänna litteraturöversikten fått en kritisk syn, eftersom det

fanns ett begränsat antal forskningar. Vilket kunde resultera i att författaren valde artiklar som

ansågs vara gynnsamma eller stödjande till deras egen studie. Därmed under urvalet av

artiklarna bör författarna ha ett kritiskt förhållningssätt. Därför valdes artiklar i denna studie

efter vad som var relevant för studiens syfte samt uppfyllde inklusions- och exklusions-

kriterierna oavsett artiklarnas resultat (Friberg, 2017, s.88).

Databaserna som författarna använde sig av var Pubmed och CINAHL. Dessa databaser

ansågs vara passande då Cinahl är en databas som är inriktad mot omvårdnadsvetenskapliga

studier och PubMed ansågs vara en sökmotor för den primära databasen MEDLINE.

Databaserna innehöll artiklar som handlade bland annat omvårdnad och medicin (Östlundh,

2017, s.66–67).

Författarna valde sökorden efter att deras pilotsökning hade gett dem vilken information som

var relevant samt hjälp från databasernas Thesaurus. Sökorden som Thorax, Tomography, X-

Ray Computed, radiation, dose, Computed tomography var relevanta för att besvara studiens

syfte. Dock tillvaldes två sökord efter pilotsökningen som var ASIR och patient centring. Det

upptäcktes att dessa två metoder var väldigt populära bland forskningen av stråldosreducering

vid DT thoraxundersökning. På grund av att få fler artiklar som var relaterade till syftet valde

författarna att göra sökningar med dessa två sökord. Pilotsökningen har precis det här som

syfte, nämligen att få fram tillräcklig bakgrundsinformation för att kunna gå vidare med mer

målanpassad sökning (Östlundh, 2017, s.61). När författarna utforskade att ordet thorax inte

gav många träffar, databaserna upplyste istället om att använda ordet ”lung” vilket gav fler

träffar och författarna valde detta ord istället för deras egentliga sökning.



20

Efter pilotsökningen stärktes studiens syfte som visade olika metoder på hur det gick att

minska stråldosen inför en DT thoraxundersökning på olika sätt, därmed väcktes ett intresse

av att fortsätta forskningen inom stråldosreducering. Som tidigare nämnt i inledningen borde

röntgensjuksköterskan utveckla sin kunskap inom undersökningsmetodik och samtidigt kunna

bidra med en bra och säker vård (Örnberg & Andersson, 2012, s.10–17).

Det sattes en tidsbegränsning på när artiklarna var publicerade från 5 till 6 år med anledning

av att författarna var intresserade utifrån relevanta undersökningstekniker. Trots detta utfördes

ytterligare en sökning utan tidsbegränsning eftersom författarna ville även följa tidigare

upptäcker av teknik för att kunna minska stråldosen. Författarna läste alla artiklar som

handlade om olika tekniker för att minska stråldosen under en DT undersökningar. Dock

inkluderades endast DT thoraxundersökningar på grund av studiens syfte.

Författarna tog med artiklar som hade olika studiemodeller som kvantitativa, kvalitativa,

prospektiva, experimentella, retro, kohort samt randomiserade. Olika studiemodeller

inkluderades i denna litteraturstudie på grund av att få en bred datainsamling. Artiklarna

studerade fram flera olika metoder inom samma problemområde där slutresultatet var lika och

därmed ökade resultatens validitet. Kvalitégranskningen utfördes med att författarna läste

igenom resultatet på vald artikel och jämförde med deras litteraturstudies syfte. Frågor togs

med (se Bilaga 1) utifrån från Fribergs (2017, s.139) modell. Frågorna var exempelvis hur

mycket artikelns resultat passade litteraturstudiens syfte och efter det bedömdes vid ett klart ja

en hög kvalité, ett ”okej” en medelkvalité och ett nej som en låg kvalité och placerades sedan

in i översiktstabell (2). På detta sätt tränades det ett kritiskt tänkande enligt Friberg (2017,

s.47) och eftersom det här var författarnas första kvalitetgransking tyckte de att detta var ett

bra alternativ. Författarna ansåg att granskningen var trovärdig eftersom artiklarna var

relevanta för studiens syfte. Författarna övervägde William et al. (2011) gransknings

protokoll med poängställning, dock kändes metoden allt för invecklat och författarna

bestämde sig för att avstå.

Författarna valde att ta med 10 artiklar till litteraturstudien med anledning av att Friberg (2017,

s.126) förklarar att om en litteraturstudie har ett få antal artiklar ökar det studiens trovärdighet

eftersom analysen blir mer grundlig inom det valda området. Dock kunde ett få antal artiklar

även ses som en svaghet i denna litteraturstudie enligt Willman et al. (2011, s.110), där de
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menar att desto fler studier som ingick i sammanställningen ökar bara studiens resultats

trovärdighet. En annan svaghet i studien var att det valdes en artikel i analysen som hade ett

annat problemområde, DT traumaundersökningar. Artikeln valdes med till analys trots detta

på grund av att artikelns resultat gav svaret på studiens syfte och därmed stämde överens med

litteraturstudien och tillförde även ytterligare relevant information.

I denna litteraturstudie ingick det artiklar som var utförda i Japan, USA, Finland, Tyskland,

Frankrike med liknande resultat. Ett sätt att öka trovärdigheten i litteraturöversikt är att

inkludera studier från olika länder (Willman et al., 2011, s.110). Författarna ansåg att det

hittade resultaten kunde generaliseras till Sverige eftersom alla länder har samma

humanistiska människosyn och tillämpade kunskaper inom strålningsfysik (Örnberg &

Andersson, 2012).

Resultat diskussion

Syftet i denna studie var att sammanställa tekniska åtgärder som röntgensjuksköterskan kan

använda för att minska stråldosen till patienten vid DT thoraxundersökningar. Författarna har

förståelse om att bildkvalitén inte var i fokus i litteraturstudiens syfte.

För att eftersträva denna princip hade författarna resulterat till tre olika åtgärder som kunde

tillämpas och delades in i tre kategorier: Ändringen av exponeringsparametrar, Användningen

av ASIR och MBIR, Användning av automatisk patientcentrering.

Tidigare nämnt i litteraturstudien kunde patienter få strålskador vid en hög stråldos som

cancer (Berglund & Jönsson 2007, s.230–234). Därmed borde alltid ALARA principen

tillämpas som Strålskyddsmyndigheten (2011) har lagt som rekommendation för att

strålningen ska vara så låg som möjligt för patienterna. I en studie skriven av Smith-Bindman

et al. (2009) visade deras studie att risken för att drabbas av strålningsinducerad cancer

påverkas av kön, ålder och vilken typ av undersökning med joniserande strålning som utförs.

Framförallt yngre kvinnor löper större risk än män att få cancer vid en DT

thoraxundersökning. Baserat på den högsta uppmätta effektiva dosen kunde kvinnor som

genomgick en DT thoraxundersökning uppskattas ha en ökad risk att få strålningsinducerad

cancer så högt som 1 på 80 (Smith-Bindman et al., 2009). I den här litteraturstudien var det en

studie av de tio valda artiklarna som hade utrett om kvinnor faktiskt löper en större risk att
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drabbas av cancer på grund av höga stråldoser under en DT thoraxundersökning. Artikeln

skriven av Maxfield et al. (2012) resulterade att vid dosreducering med algoritmen ASIR för

DT undersökningar gick det motverka 39 cancerfall för kvinnor som beräknades på 100 000

DT undersökningar. Även undersökte artikeln män som visade att 23 cancerfall motverkades.

Artikeln konstaterade att ifall allt fler röntgensjuksköterskor använde sig av ASIR vid DT

undersökning kunde det leda till en minskning av stråldosen därmed minska cancerrisken,

framför allt för kvinnor (Maxfield et al., 2012).

Dock visade resultatet i den här litteraturstudien att det inte gick enbart att uppnå lägre

stråldos med bara ASIR algoritmen, ifall ASIR används på standard-protokoll bevarades

stråldosen detsamma till patienten. Maxfield et al. (2012) studie resulterade till att genom en

kombination av ändrade exponeringsparamterar och AISR gick det att uppnå ett resultat med

mindre stråldos. I studien framkom det att för en korrekt användning av ASIR måste

brusnivån höjas då bilden kan bli sämre med sänkta exponeringsparamterar, för att sedan

kompensera för förlorad bildkvalité (Maxfield et al., 2012). Denna teknik var inte den enda

algoritm som resulterade till mindre stråldos i den här litteraturstudien. I en annan vald artikel

av Yanagawa et al. (2014) som studerade två år efter Maxfield et al. (2012) studie hade denna

artikel undersökt både ASIR och MBIR algoritmen och konstaterat att faktiskt MBIR

algoritmen visade bättre resultat. Stråldosen bevarades detsamma i användningen av båda

dessa metoder dock blev bildkvaliteten tydligare med användningen av MBIR än ASIR vilket

visade att forskningen hade förbättrades. Även ifall att MBIR visade bättre bildkvalité än

ASIR betydde det inte att algoritmen inte kunde användas. Dalmazo et al. (2010) anser att

förlorad bildkvalité kan kompenseras med att radiologer använder sig av zoom eller

fönsterverktyg för att diagnostisera. Det är dels röntgensköterskans uppgift att se till att

kvalitetsarbete görs på röntgenavdelningen och att uppdatera avdelningen kring ny forskning

(Dalmazo et al., 2010).

En teknik som författarna hade tagit del av i deras verksamhetsförlagda utbildning var ändring

av exponeringsparametrar. Eftersom DT thoraxundersökningar utgör ungefär 27 % av den

totala stråldosen på bröstkorgen, utsätter strålningen strålkänsliga organ och lymfkörtlar till en

stor risk för strålskador som cancer har forskning eftertraktat metoder som kunde tillämpas så

snabbt som möjligt. Sjukhus har därför börjat ändra sina standardprotoll för kV och mAs inför

DT thoraxundersökningar (Mitchell et al., 2017). Resultaten för ändrade

exponteringsparametrar i den här litteraturstudien visade en enkel lösning med gott resultat
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för att uppnå lägre stråldos. Två studier som visade otrolig minskning av stråldosen med

ändrade exponeringsparamterar i resultatet på litteraturstudien var Suntharalingamet et al.

(2017) och Kallianos et al. (2016) studier. Kallianos et al. (2016) resulterade cirka 64 %

reducerad stråldos och Suntharalingamet et al. (2017) artikel fick ett resultat på 71 % mindre

stråldos. Dessa resultat från båda artiklar är en otrolig minskning och radiologerna från båda

artiklar ansåg att den här metoden är något som alla sjukhus bör tillämpas. Däremot blev

bildkvalitén inte alltid ett bra resultat med bara sänkta exponeringsparametrar. Författarna i

den här litteraturstudien anser att med kombination av Suntharalingamet et al. (2017) och

Kallianos et al. (2016) samt Yanagawa et al. (2014) och Maxfield et al. (2012) tekniker kan

det framkomma bra resultat med lägre stråldos och behålla bildkvalitén.

Vid centrering och positionering av patienten är det viktigt att röntgensjuksköterskan

använder rätt kunskap om hur patienten ska vara centrerad i gantryts ISO-center. ISO-centret

använder DT modaliteten för att beräkna vilken stråldos patienten behöver för DT

undersökningen. Resultat visade att stråldosen till patienten blir högre när

röntgensjukösterskan felcentrade patienten (Li et al., 2007). Efter skadan av felcentrering är

inte enbart ökad stråldos utan även dålig omvårdnaden, vilket resulterar till att patienten kan

får en negativ upplevelse från undersökningen då patienten måste omcentreras. I en artikel

skriven av Hellman & Lindgren (2014) visade det sig att patienter hade ett behov av att DT

undersökningar skulle utföras av en kunnig röntgensjuksköterska. Artikeln på pekar att en

vårdskada inte enbart handlar om fysisk skada som kan uppstå från exempelvis hög stråldos

utan en vårdaskada kan även vara en psykisk skada som dålig omvårdnad (Hellman &

Lindgren, 2014). Därför är viktigt att röntgensjuksköterskan kan sin arbetsteknik del (Örnberg

& Andersson, 2012). En studie av Li et al. (2007) visade att röntgensjuksköterskor fel

centrerade patienter vid cirka 95 % av fallen vilket resulterade till sämre bildkvalité och ökad

stråldos. Artikeln bekräftade att användning av automatisk exponeringskontroll var en

användbar metod för att minska stråldosen. Automatisk patientplacering ansågs av Li et al.

(2007) vara en viktig faktor för stråldosreducering. Ifall patienten är centrerad och

positionerad rätt från början ger röntgensjuksköterskan god omvårdnad till patienten.
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Slutsatser

Antalet DT undersökningar som görs för thoraxfrågeställningar kommer troligen att fortsätta

öka framöver. Ett noggrant övervägande av nyttan med att göra en DT thoraxundersökning

blir därför mer nödvändigt i framtiden, för att DT inte ska användas av gammal vana. Den här

litteraturstudien konstaterar att stråldosen till patienten kan sänkas ifall det arbetas aktivt för

det. Det finns ett stort område där det går att sänka stråldosen till patienten på olika sätt.

Stråldosen kommer ständigt vara något som röntgensjuksköterskan kan arbeta aktivt med för

att uppnå lågstråldos vid alla DT undersökningar. Röntgensjuksköterskor, radiologer samt

sjukhusfysiker bör samarbeta för att utarbeta protokoll som strävar efter att ha minsta möjliga

stråldos till patienten. Vi ser även det som ett stort ansvar hos de olika leverantörerna av

Datortomograferna att fortsätta med sin forskning kring lägre stråldoser vid varje DT

undersökning. Kunskapen om hur stråldosen kan minskas i en DT thoraxundersökning kan

leda till att minska strålrelaterade skador till patienten. I ett större perspektiv leder det även till

minskning av strålinducerad cancer till hela befolkningen. Detta är ett område som behövs

forskas vidare på och även ifall stråldosen kan anpassas mer specifikt till patienten vid varje

DT thoraxundersökning.
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BILAGA 1 - GRANSKNING AV STUDIERNAS KVALITÉ ENLIGT
FRIBERG (2017)

”Finns ett tydligt problem formulerat?

Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?

Vad är syftet?

Är det klart formulerat?

Hur är metoden beskriven?

Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)?

Hur har data analyserats?

Vilka statistiska metoder användes?

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?

I så fall hur?

Vad visar resultatet?

Vilka argument förs fram?

Förs några etiska resonemang?” (s.139) (Friberg, 2017).

Studiernas kvalité är baserad på Friberg (2017), vilket har i översiktstabell 2 presenterats.
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