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Abstrakt  

Bakgrund. Akut lungemboli har en snabbt dödlig utgång och anses vara den tredje vanligaste 

akuta hjärt-kärlsjukdomen efter stroke och hjärtinfarkt.  Lungemboli diagnosticeras med 

datortomografi (DT) och är en undersökning som finns tillgänglig dygnet runt på de flesta 

sjukhus. 

Syftet: Att undersöka hur det går att minska stråldosen och behålla en bra bildkvalité vid en 

DTLA undersökning vid misstänkt lungemboli. 

Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie där sökningar gjordes i 

databasen PubMed och resulterade i nio artiklar som analyserades. 

Resultatet visar att sänkning av stråldos kan uppnås genom att sänka kV med bibehållen 

bildkvalitet. Attenueringen i huvudlungartären var högre i lågdosgrupperna jämfört med 

normaldosgruppen. Bruset var högre vid lågdos undersökning men vid den subjektiva 

analysen var det ingen skillnad i mellan lågdos- och normaldosen. Lågdosgruppen visade en 

signifikant stråldosreducering jämfört med normaldosgruppen. 

Slutsats Vid användning av lågdos DT i kombination med andra tekniker går det att sänka 

stråldosen och ändå bibehålla god bildkvaliteten. Att justera DT protokollen efter patientvikt 

kan bidra till mer strålreducering. Röntgensjuksköterskan bör ha kunskap om olika DT 

parametrar. 

Nyckelord: Bildkvalitet, lungemboli, stråldosreducering. 
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FÖRKORTNINGAR 

AEC: Automatic Exposure Control 

ALARA: As Low As Reasonably Achievable 

BMI: Body Mass Index 

CTPA: Computer Tomography Pulmonary Angiography 

DT: Datortomografi 

DTLA: Datortomografi av lungartärerna 

DVT: DjupVenTrombos 

FBP: Filtrerad Bakåtprojektion 

HIR: Hybrid Iterativ Reconstruction 

HU: Hounsfield- Units (enheter)  

IR: Iterative Reconstruction 

IMR: Iterative Model Reconstruction 

kV: Kilovolt 

mAs: Milliampere sekund 

MRT: Magnetisk Resonanstomografi 

mSv: MilliSivert 

ROI: Region Of Interest 

VTE: Venös tromboembolism 

 



 

 
 

 

1 INTRODUKTION 
1.1. Inledning 

Socialstyrelsens statistik för året 2015 visar att 5895 patienter inom öppenvården och 6505 

patienten inom slutenvården fick diagnosen lungemboli i Sverige (1). Lungemboli är en 

vanligt förekommande frågeställning på röntgenavdelningen. Därför bör 

röntgensjuksköterskor ha kunskap om åtgärder som finns för att minimera stråldosen till 

patienten. Röntgensjuksköterskan arbetar tillsammans med röntgenläkare och sjukhusfysiker 

med optimering av stråldos enligt principen (ALARA) "så låg som rimligen är möjligt" utan 

att bildkvaliteten och diagnostiken begränsas (2). Datortomografi (DT) undersökningar har 

ökat både i Sverige och i övriga världen (3). Metoden har fördelar genom dess korta 

undersökningstid och goda diagnostiseringsmöjligheter. En betydande nackdel är att DT 

undersökningar medför att patienten utsätts för en hög stråldos, vilket är ett problem för att 

joniserande strålning kan vara skadligt för organ och vävnader (2). Datortomografi av 

lungartärerna (DTLA) är den vanligaste radiologiska metoden för att utesluta misstänkt 

lungemboli, DTLA är tillgängligt vid alla tidpunkter på de flesta Svenska sjukhus och kan 

utföras snabbt (4) och användningen av spiral DT kan ge en kostnadsminskning jämfört med 

andra radiologiska undersökningar som till exempel pulmonal angiografi eller 

magnetresonanstomografi (5). Men DTLA innebär en hög stråldos med ett beräknat 

dosgenomsnitt på 10,7 milliSivert (mSv). Olika tekniker för att minska dosen har utvecklats 

och delvis genomförts i daglig klinisk rutin, enligt principen ALARA (6).  

  



 

 
 

 

2 BAKGRUND 
2.1 Venös tromboembolism 
Venös tromboembolism är ett samlingsbegrepp som innefattar djup ventrombos (DVT) och 

lungemboli (7). Trombos kan uppstå när det blir en obalans mellan koagulationsfaktorerna 

och fibrinolytisk aktivitet i blodkärlen. Virchows triad beskriver hur tromboser utvecklas 

genom förändringar i kärlväggen, försämringar i blodflödet och hyperkoagulation.  Vid en 

venös tromboembolisk sjukdom (VTE) är hyperkoagulation en viktig faktor (5). När 

ventromben har bildats finns det olika möjligheter till förflyttning eller upplösning av 

tromben. Dessa kan vara att tromben växer och blockerar ett eller flera vensegment, att 

tromben via endogen fibrinolysaktivitet löses upp, eller att tromben lossnar från sin 

ursprungsplats och följer med blodströmmen in i lungkretsloppet i form av en eller flera 

lungembolier (5).  

2.2 Lungemboli 
När en ventromb uppstår i vensystemet kan den lossna och förflytta sig till lungartärerna och 

täppa till lungparenkymet, då uppstår lungemboli. Akut lungemboli kan ha en snabb dödlig 

utgång och anses vara den tredje vanligaste akuta hjärt-kärlsjukdom efter stroke och 

hjärtinfarkt (8). Lungemboli ger olika symtom så som bröstsmärta och andnöd. Det är inte lätt 

att diagnostisera lungemboli eftersom dessa symtom återfinns vid många andra 

sjukdomstillstånd i lungan. Till exempel i lungsäcken, hjärta och mag-tarmkanalen (9). 

Riskfaktorer för lungemboli är diabetes, nyligen genomgången operation, hjärtproblem, 

immobilitet, övervikt, p-piller användning, cancer och graviditet (10). Röntgen är en del i 

utredningen av lungemboli, men utredningen omfattar även ett kliniskt test där full anamnes 

tas, kliniska fynd och laboratorieanalys av D-dimer som är en nedbrytningsprodukt av fibrin, 

ett negativt D-dimer test har möjlighet att utesluta lungemboli diagnosen medan ett positivt D-

dimer-test gör att fortsatt utredning med radiologiska undersökningar görs för att utesluta 

lungemboli. Fynd som kan ses vid DTLA i samband med lungemboli inkluderar 

pleurautgjutning, atelektas och lunginfarkt, fyllningsdefekt, en vidgning av arteria pulmonalis 

(större än 34mm), en ojämn kontrastfördelning inom lungartärsystemet (11). 

 



 

 
 

3 RÖNTGENSTRÅLNING 
3.1 Joniserande strålning 
Den strålning som har tillräckligt hög energi för att orsaka jonisation kallas för joniserade 

strålning. Joniserande strålning innebär risk för strålningsinducerad cancer, risken benämns 

som effektiv stråldos och mäts i enheten mSv (12). Vid alla röntgenundersökningar ska 

stråldosen följa ALARA och vara så låg som möjligt för att minimera risken för 

strålinducerad cancer i populationen utan att äventyra bilddiagnostiken (2,13). 

3.2 Attenuering  
Attenuering eller dämpning av fotonerna sker när ett medium passerar patientens kropp och 

fotonerna växelverkar med atomerna i kroppen tills strålningen förlorar energi samt ändrar 

riktning (2,12). Rörspänningens enhet är kilovolt (kV). Rörströmmens enhet är milliAmpere 

(mA) och är ett mått på antalet elektroner som färdas mot anoden och styr strålningens 

intensitet (12).  

3.3 Biologiska effekter på levande vävnad 
De stokastiska effekterna, ärftliga förändringar, är en följd av att strålningen orsakar 

mutationer i cellens arvsmassa. Mutationer kan till exempel förekomma utan att cellerna har 

bestrålats. Sannolikheten för att en sen skada skall uppkomma ökar vid ökad stråldos samt 

vilket organ som bestrålats. Små stråldoser i samband med stokastiska skador är 

sannolikheten att skadas obefintlig. Stråldoser anges som effektiv dos och mäts i enheten 

Sivert (Sv) (2,12).  

Deterministiska effekter uppstår vid en kraftig bestrålning av kroppens organ och kan leda till 

celldöd (12). Teratogena skador kan orsakas av strålning, så som missbildningar och hämning 

av mental eller fysisk utveckling och senare i livet kan barnet utveckla cancer, dessa är sena 

effekter. Ju mindre fostret är så ökar risken för allvarliga skador och vid bestrålning i ett tidigt 

stadium av graviditeten kan det leda till fosterdöd, detta är en deterministisk effekt (2). 

3.4 Bildkvalité 
Bildkvalitén påverkas av olika faktorer (2). Dessa faktorer är bildkontrast, skärpa, kvantbrus 

och stråldos (12). Rörspänningen (kV) måste vara hög för att strålningen ska kunna penetrera 

tillräckligt men samtidigt ska den inte vara så hög för då går bildkontrasten förlorad. Genom 

att använda kontrastmedel vid röntgendiagnostik av tarmsystemet eller kärl förbättras 

bildkontrasten (2). Brus uppkommer av variationer i detektorns bildgivande egenskaper och 

slumpmässiga variationer i antalet detekterade fotoner. Bruset som uppkommer på grund av 

antalet detekterade fotoner, minskas genom att öka mA och detta leder till ökad stråldos. Vid 



 

 
 

mycket brus i bilden kan stora objekt missas även om upplösningen är bra och kontrasten är 

hög (12). Genom att minska exponeringstiden undviks rörelseoskärpa (2).  

3.5 Hounsfield- enheter  
Hounsfield- enheter (HU) beskriver gråskalorna som DT använder. Olika vävnader och organ 

har olika attenueringsförmåga, HU värdet för luft är -1000 och vatten har 0 HU (14). En 

genomsnittlig attenuering på minst 250 HU i huvudlungartären krävs för att kunna 

diagnostisera de distala lungembolierna (11). 

4 DATORTOMOGRAFI 
Datortomografi (DT) är en undersökning som finns tillgänglig dygnet runt på de flesta 

sjukhus. Vid datortomografi passerar röntgenstrålningen endast ett smalt skikt av 

människokroppen. När strålningen passerar skiktet från olika riktningar kan en snittbild av 

kroppen konstrueras med hjälp av matematiska metoder i axiella, sagitella och coronara snitt. 

Dessa data rekonstrueras till en bild. DT tekniken har utvecklats genom åren, dagens DT 

utnyttjar tredje generationens DT, där röntgenröret och detektorelement roterar.  

Datortomograferna har också förfinats ytterligare med ny teknik. Det finns Multislice DT där 

detektorerna placeras i flera rader så flera snitt kan erhållas vid en enda rotation, detta minskar 

röntgenrörets påfrestning, ger kortare undersökningstid och ger mindre stråldos till patienten 

jämfört med om en snittbild per rotation skulle tas. Vid spiral DT förflyttas 

undersökningsbordet hela tiden under rotationen av röntgenrör och detektorer, detta ger en 

snabbare undersökning och kan dessutom välja var snittet läggs utifrån datamängden som 

samlats in. Den nyaste tekniken heter Dual energy, där används två olika röntgenenergier och 

samtidigt utnyttjar den energiberoende attenuering i olika vävnader, om attenueringen är lika 

vid en energi kan skillnaden vara större vid en annan (2).  

 

4.1 Kontrastmedel 
Vid datortomografi av lungartärerna används jodkontrastmedel som injiceras intravenöst, 

detta för att förtydliga blodkärl (7, 13). Genom att använda jodkontrastmedel vid 

röntgenundersökningar förbättras även kontrasten i bilden (2). Embolierna framträder som 

(ursparningar) i blodflödet (5). Differentialdiagnostik som kan ses är aortapatologi, perikard-

/pleuravätska, tumörer och pneumothorax. Positiv DTLA för lungemboli är en säker diagnos 

(7, 13).  

 



 

 
 

4.2 Undersökningen 

En perifer venkateter (PVK) sätts in i ett blodkärl i armvecket. Vid undersökningen ligger 

patienten på rygg, med armarna ovanför huvudet, på ett bord som sakta förflyttar sig genom 

gantryt när bildtagningen sker. Patienten ombeds att ligga stilla och att i samband med 

bildtagningssekvenserna hålla andan i tio till femton sekunder, för att undvika 

rörelseartefakter. Röntgensjuksköterskan som utför denna undersökning ska kontrollera om 

patienten är gravid eller om det finns kontraindikationer mot kontrastmedel vid DTLA så som 

svår njurinsufficiens eller överkänslighet mot jodkontrastmedel (15). Om patienten är 

diabetiker och medicinerar med Metformin ska patienten göra ett uppehåll från sin diabetes 

medicinering efter undersökningen med kontrastmedel. Samt vikten av att informera patienten 

att dricka mycket vätska efter undersökningen med kontrastmedel (13). 

4.3 Filtrerad Bakåtprojektion 
Bakåtprojektion är en rekonstruktionsteknik som kan användas vid datortomografi. 

Information samlats in i två riktningar vinkelrät mot varandra, varje enskild attenueringsprofil 

projiceras tillbaka över hela bildplanet så att varje voxel i den riktning strålen gått fram 

tilldelas samma värde och tillsammans formar dessa bakåtprojektioner en bild. En bild blir 

tydligare ju fler riktningar som projiceras. En bakåtprojekterad bild måste filtreras för att 

kunna användas för diagnostik, därav namnet filtrerad bakåtprojektion (FBP) (2). 

4.4 Iterativa rekonstruktioner  

DT tillverkare har genom åren utvecklat tekniker för att minska stråldosen. Samt bibehålla 

bildkvaliteten. En av teknikerna är iterativa rekonstruktionsalgoritmer. Iterativa 

rekonstruktioner är matematiska algoritmer som används för att minimera bildbrus och 

artefakter. Denna förmåga hos iterativ rekonstruktionsteknik möjliggör användning av lågdos 

DT, vilket betyder att det går att sänka parametrar, såsom rörström eller rörspänning utan att 

förlora bildkvalitén. Olika DT modeller har olika namn på iterativa algoritmer, till exempel 

har GE Healthcare, Iterative Reconstruction in Image Space (IRIS), Siemens Healthcare 

använder iDose och Iterative Model Reconstruction (IMR) medan Philips Healthcare 

använder Adaptive Iterative Dose Reduction (AIDR) (16). 

  



 

 
 

5 RÖNTGENSJUKSKÖTERSKANS ROLL 
Röntgensjuksköterskan har både en yrkesetisk kod och en kompetensbeskrivning att förhålla 

sig till. Båda syftar till att bland annat att tydliggöra och stärka röntgensjuksköterskan i 

yrkesrollen och att säkerhetsställa kompetensen. Värdegrunden vilar på en humanistisk 

människosyn med respekt för patientens värdighet, integritet, autonomi. 

Röntgensjuksköterska har ett självständigt arbete som kombineras med omvårdnad och 

medicinsk teknik där röntgenutrustning och datorer används för framställning av bilder och 

bildredigering. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att ge utförlig information om 

undersökningen och behandlingen, samt att ge en god och säker omvårdnad vid mötet med 

patienten, utifrån beprövad erfarenhet och vetenskapligt förhållningssätt. 

Röntgensjuksköterskan ansvara för sin kunskapsutveckling, för att kunna framställa bilder 

med optimal diagnostiseringskvalitet med lägsta möjliga stråldos och med hög patientsäkerhet 

samt ge stöd samt respektera rätten till självbestämmande (17,18).  

 

5.1 Problemformulering  

Som student på röntgenavdelningen har författarna till detta examensarbete mött patienter 

med misstänkt lungemboli. I dag används DTLA för att fastställa olika diagnoser, däribland 

lungemboli.  

Vid den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) fick vi göra undersökningar på patienter 

som hade frågeställning lungemboli. Författarna till det här examensarbetet ville undersöka 

om det går att minska stråldosen till patienten och samtidigt behålla en bra diagnostisk 

bildkvalité vid en DTLA undersökning vid misstänkt lungemboli. Det är viktigt som 

röntgensjuksköterska att ha kunskap om hur kV och mAs påverkar patienten. 

Röntgensjuksköterska har även ett ansvar för att minimera stråldoserna till patienterna därav 

är det betydelsefullt att studera problemet. 

 

6 SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur det går att minska stråldosen och behålla en 

bra bildkvalité vid en DTLA undersökning vid misstänkt lungemboli. 

  



 

 
 

7 METOD 
Metoden som valdes för att besvara syftet var en litteraturstudie (19). Detta för att få en 

överblick av den kunskap som finns inom området som valdes. Litteratursökningar gjordes 

mellan 2017-02-27 till 2017-03-26 i två olika databaser, PubMed och Cinahl. För att få 

korrekta sökord och termer användes MeSH-termer före den inledande artikelsökningen i 

PubMed, där det framkom att sökorden pulmonary embolism gav en stor mängd träffar. För 

att få ner antalet träffar gjordes nya sökningar med andra kombinerade sökord i olika följd 

som Computer Tomography Pulmonary Angiography (CTPA) pulmonary embolism och 

pulmonary embolism AND low dose CT. Inklusionskriterier som användes var att artiklarna 

skulle vara publicerad de senaste fem åren, detta för att få fram det senaste inom området, 

skrivna på engelska och vara vetenskapligt granskade för att säkra kvaliteten. Urvalet gjordes 

genom att läsa abstrakten därefter valdes 14 artiklar ut som bedömdes relevanta för 

frågeställningen och lästes i sin helhet, 13 artiklar valdes ut via PubMed och en artikel från 

Cinahl (bilaga 1 och 2). Artiklarna som valdes ut till detta examensarbete kom från olika 

länder i världen såsom Sverige, Spanien, Schweiz, Tyskland, Italien, Ungern, USA, Kanada 

och Australien. Artiklarna till litteraturstudiens resultat inkluderade artiklar som berörde 

sänkning av stråldos och bibehållen bildkvalitet vid DTLA undersökningar med frågeställning 

lungemboli. De artiklarna som inte var relevanta för frågeställningen exkluderades. Av de 14 

artiklarna som lästes i helhet valdes nio artiklar ut till resultatet. Dessa artiklar lästes flera 

gånger och översattes för att analysera. När författarna bestämt sig valdes det som var relevant 

för examensarbetets syfte. Till resultatet delades det som var relevant in under olika rubriker 

som attenuering, bildbrus, stråldos och subjektiv bildkvalitet.  

 

7.1 Artikelgranskning  

Litteratursökningen som gjordes gav artiklar med både retrospektiva och prospektiva studier. 

Retrospektiva studier är studier som grundar sig på tidigare insamlat datamaterial, medan 

prospektiva studier är studier där forskare samlar in ny data till sin studie (19).  

Kvalitetsgranskningsprotokoll av Forsberg et al, 2003 (20) se, bilaga 3 som användes för att 

kvalitetsgranska de utvalda artiklarna. Detta för att säkerhetsställa artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet och artiklarnas vetenskapliga nivå poängsattes i en skala från 1 till 10 poäng. Artiklar 

som fick mellan 8 och 9 poäng räknas ha hög vetenskaplig kvalité och artiklar mellan 5 och 7 

poäng av medelnivå på kvalitén och artiklarna med 1 till 4 poäng räknades som låg kvalité. 



 

 
 

Dessa poäng hjälpte författarna att bedöma vilken vetenskaplig nivå artiklarna som valts ut 

hade. Av de utvalda artiklarna hade fem hög nivå och fyra medel nivå se, bilaga 4.  

 

7.2 Forskningsetik 
Vid analys av etiskt resonemang i artiklarna framkom att de flesta artiklarna hade etiskt 

godkännande och även samtycke från patienterna. De flesta av artiklarna redovisar också att 

inga etiska konflikter förelåg, men några hade författare som var sponsrade av ett eller flera 

företag och i en annan studie så var en forskningsrådgivare från ett företag med, men den 

personen var endast involverad i optimeringen av protokollen. Artiklarna som använde 

fantom behövde inte ha ett etiskt godkännande från en etisk kommitté eller samtyckte från 

patienter då patienterna inte bestrålades ytterligare därför inkluderades de i examensarbetet.  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

8 RESULTAT  
8.1 Artiklarnas förutsättningar 
 

Studierna som redovisas i resultatet jämförde normaldos och lågdos DT protokoll som 

används vid DTLA med syftet att sänka stråldosen till patienten och ändå behålla en god 

diagnostisk bildkvalitet. De nio ingående studierna har i huvudsak samma upplägg, de delade 

antalet deltagare i två grupper där en grupp undersöktes med lågdos och en med normaldos. 

Olika parametrar såsom varierande kV, mAs, mängd kontrastmedel, patientvikt och fabrikat 

på DT utrustningen. Antalet deltagare varierade mellan 16-501 i de olika studierna.  

Tre studier hade 100 kV som normaldos (21-23) och sex studier hade 120 kV som normaldos 

(24-29). Fem studier hade 80 kV som lågdos (21-23, 26, 29) och fyra studier hade 100 kV 

som lågdos (24,25, 27-28) se tabell 1. Artiklarna hade valt olika gränser för sina viktgrupper, 

från 70-100kg (21-24, 27, 29). Andra uppgav ingen vikt (25, 26) och i en artikel använde man 

sig av BMI (28). Rörspänningen som användes varierade mellan 80-120kV, mAs varierade 

mellan 25-295 (21-29), där sex av studierna använde AEC, se tabell 2 (21-25, 29).  

 

Tabell 1. Beskrivning av vad de olika studierna hade som normaldos och lågdos 

Författare Normaldos kV Lågdos kV 
Viteri- Ramírez et al 100 80 
Nyman et al 100 80 
Szucs-Farkas et al 100 80 
Sodickson et al 120 100 
McLaughlin et al 120 100 
Zamboni et al 120 80 
Gill et al 120 100 
Sauter et al 120 100 
Laqmani et al 120 80 

 

  



 

 
 

Tabell 2: Översikt av förutsättningarna i artiklarna och dess parametrar. 

Författare, år, antal 
deltagare (n=) 

 

Rörspänning (kV) mAs Kontrastmedel ml  Vikt DT 

Viteri- Ramírez et al, 

2012,  

n=70 

80 150 
max 

60 ml ≤  80  kg Dual source DT 

100 150 
max 

80 ml 

Nyman et al, 2012, 

n=50 

80 100 75 ml  < 100 kg 16-slice 

80, 100, 120* 25** 20 ml dest. vatten  * 

Szucs-Farkas et al, 

2014, n=501 

80 150 
max 

75 ml < 100 kg 16-row 

multidetector 100 100 
max 

100 ml 

Sodickson et al, 

2012, n=152 

100 200 
max  

50 ml 80 kg 

 

128-slice  

120 AEC 75 ml 

McLaughlin et al, 

2015, n=106 

100 190 70ml Ej angivet 128-slice 

multidetector 120 210 70 ml  

Zamboni et al, 2012, 

n=100 

80* 295 100-110 ml Ej angivet 64-row 

multidetector 120* 250 
max 

100-110 ml 

Gill et al, 2015,  

n=66 

100 115 
max 

80-100 ml ≤  70  kg 16-slice 

120 90 
max 

80-100 ml 

Sauter et al, 2016, 

n=16  

100 ** 60 ml BMI < 25kg/m  256-slice 

multidetector 120 ** 60 ml BMI >25kg/m  

Laqmani et al, 2014, 

n= 50 

80 189 
max 

80 ml < 80 kg 256-slice 

multidetector    

*Fantomstudie,  

**Simulationsstudie,  

 

  



 

 
 

8.2 Bildkvalitet 

8.2.1 Attenuering av jod i huvudlungartär 

Flera studier redovisade attenueringsvärdet i huvudlungartärerna, en ROI placerades i 

huvudlungartären (truncus pulmonalis) för att beräkna attenueringen i HU. Studien av Szucs- 

Farkas et al och Sodickson et al visade att attenueringen i huvudlungartären minskade med 

ökad patientvikt vid lägre kV (23, 24).  Studierna av Viteri- Ramírez et al, Nyman et al, 

McLaughlin et al, Zamboni et al, Gill et al redovisade en ökning i attenuering vid lägre kV 

(21, 22, 25-27). 

Tabell 3. 

Författare Attenuering HU 
Viteri- Ramírez et al 468,2 ± 136,6 

350,7 ± 111,9 
Nyman et al 653 
Szucs-Farkas et al Minskad med ökad 

kroppsvikt 
Sodickson et al Över 250 

Över 250 
McLaughlin et al 413 ± 135 

301 ± 99 
Zamboni et al 571,63 ± 239,33 

345,12 ± 95,72 
Gill et al 486 ± 112,9 

347,3 ± 93,1 
Laqmani et al 448,4  

 

 

8.2.2 Bildbrus (Kvantbrus) 
I studierna av Viteri- Ramírez et al, Nyman et al, Szucs- Farkas et al och Zamboni et al var 

det genomsnittliga bildbruset högre vid 80 kV (21-23, 26). Zamboni et al visade en signifikant 

ökning av bruset vid 80 kV (26). I huvudlungartärerna innebar 100 kV signifikant mer 

bildbrus än 120 kV. McLaughlin et al, Gill et al, och Nyman et al visade i sin studie på två 

gånger mer bildbrus vid 80kV jämfört med 120 kV (22,25,27). I Sodickson et als studie 2012 

visade att bruset ökade vid 100 kV men att bruset inte påverkas av patientvikt om man 

använder AEC (24). Laqmani et als studie 2014 undersökte effekten av en hybrid iterativ 

rekonstruktion teknik (HIR) som används vid ett protokoll med 80 kV DTLA jämfört med en 

FBP, Studien omfattade patienter som vägde under 80 kg visade att en minskning av objektivt 

bildbrus på upp till 46 % uppnåddes med HIR jämfört med FBP bilder (29).  

 



 

 
 

8.2.3 Subjektiv bildkvalitet   
Alla artiklar som undersökte subjektiv bildkvalitet hade radiologer som granskade bilderna på 

olika sätt och graderade bilderna med hjälp av skalor. Radiologerna tittade bland annat på 

bildkvalitén, bildbrus och om bilderna var diagnostiserbara. Sju studier redovisade att ingen 

signifikant skillnad fanns mellan normal- och lågdos protokollen och alla bilder gick att 

diagnosticera (22, 23, 25-29). Dock markerade radiologerna i Szucs- Farkas et als studie en 

hög brusnivå som en orsak till försämrad bildkvalitet oftare i gruppen som använde 80 kV 

jämfört med 100 kV (23). I Laqmani et als studie 2014 upptäckte radiologerna en signifikant 

minskning av bildbruset vid 100 kV jämfört med 120 kV. I en simulationsstudie av Laqmani 

et al undersöktes en ny generation av iterativ rekonstruktionsalgoritm (IMR) där de jämförde 

bilder som rekonstruerats med FBP. Simulationsstudien visade att bildkvalitén efter 

rekonstruktion med IMR var högre jämfört med bilder som rekonstruerats med FBP. En 

artificiell bilds utseende efter rekonstruktion med IMR uppmärksammades (29).  
 

8.3 Stråldos  
Samtliga artiklar räknade på hur stråldosen minskade till patienterna vid olika kV ändringar 

(21-29). Viteri- Ramirez et als och Szucs-Farkas et als studier visade att ändringarna från 100 

kV till 80 kV gav en stråldosminskning med 60 % respektive 30 % (21, 23). Sodickson et als, 

Gill et als och Laqmani et als studier visade att ändringarna från 120 kV till 100 kV gav en 

stråldosminskning med 33 %, cirka 53 % respektive upp till 37 % (24, 27, 29). Zamboni et als 

och Nyman et als studier visade att ändringarna från 120 kV till 80 kV gav en 

stråldosminskning på minst 40 % respektive 70 % (22, 26). I en simulationsstudie av Sauter et 

al 2016 redovisades det att patientdosen kan minskas upp till 75 % vid användning av lågdos, 

författaren nämnde inte exakt vilken kV (28). McLaughlin et al 2015 mätte inte effektiv dosen 

utan DLP och CTDI vol, värdena var 52 % lägre för 100 kV jämfört med 120 kV (25). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabell 4. Visar en översikt av stråldosminskningen i procent vid de olika sänkningarna  

Författare Stråldosminskning 

 100-80 kV 

Viteri- Ramírez et al 60 % 

Szucs- Farkas et al 30 % 

 120-100 kV 

Sodickson et al 33 % 

McLaughlin et al 52 % 

Gill et al Ca.53 % 

Laqmani et al Upp till 37 % 

Sauter et al Upp till 75 % 

 120-80 kV 

Nyman et al 70 % 

Zamboni et al Minst 40 % 

 

 

  



 

 
 

9 DISKUSSION 
9.1 Metoddiskussion 

För att få en överblick av forskningsresultaten inom det valda området var en litteraturstudie 

en bra metod. Ett alternativ hade kunnat vara att författarna själva genomfört en empirisk 

studie men det var inte möjligt med tanke på allt som krävs i form av till exempel etiskt 

godkännande, DT utrustning, radiologer och patienter med misstänkt lungemboli. För detta 

fanns inte utrymme inom ramen av ett examensarbete på kandidatnivå. Ett annat alternativ 

hade varit att författarna hade haft tillgång till fantom och gjort mätningar. 

Till den här litteraturstudien använde författarna olika databaser, PubMed och Cinahl. Urvalet 

av de nio artiklarna som inkluderade var från PubMed och Cinahl. Den begränsade tiden som 

fanns för detta examensarbete gjorde att författarna var tvungna att begränsa antalet artiklar i 

examensarbetet. Analysen av artiklarna tog lång tid då artiklarna lästes flera gånger, 

författarna hade svårt att tolka den engelska texten samt det tekniska innehållet. Skulle 

metoden göras om så skulle sökningarna i de olika databaserna göras med andra sökord, andra 

sökkombinationer för att få ett större urval artiklar till resultatet. Artiklarna som författarna till 

det här examensarbetet diskuterar mot var lite äldre och vi hade begränsat urvalet till fem år. 

Men vi ser att de äldre artiklarna kommit fram till samma resultat. 

9.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur det går att minska stråldosen och 

behålla en bra bildkvalitet vid en DTLA undersökning vid misstänkt lungemboli. I denna 

litteraturstudie valde vi att redovisa attenuering i huvudlungartären och bildbrus samt den 

subjektiva bildanalys och stråldos.  

Åtta av nio studier i resultatet redovisade attenuering i huvudlungartären. En genomsnittlig 

attenuering på minst 250 HU i huvudlungartären krävs för att kunna diagnostisera de distala 

lungembolierna (11). Samtliga studier (21-27, 29) hade ett attenueringsvärde över 250 HU. I 

Nyman et als studie hittades det högsta attenueringsvärdet vid 80 kV protokollet. De andra 

artiklarna (21, 23-29) visade också ett högt attenueringsvärde vid lågdos protokollen (80 kV-

100 kV), jämfört med protokollen över 100 kV. Studien av Szucs- Farkas et al och Sodickson 

et al visade att attenueringen i huvudlungartären minskade med ökad patientvikt vid lägre kV 

(23, 24). Detta stärks av en tidigare studie av Szucs- Farkas et al från 2009 (30) och i en annan 

studie av Bae et al från 2007, säger författarna att större patienter kan påverka kontrast 

fördelning för att större patienter har större blodvolymer, vilket leder till kontrast utspädning 

(31).  



 

 
 

Åtta studier i examensarbetets resultat redovisade bildbrus i bilden (21-27, 29). Samtliga 

studier redovisade att bruset ökade vid lägre kV (21-29). Även om den objektiva analysen 

visade att attenueringen var sämre vid lägre kV (80kV-100kV) så hade den subjektiva 

bildkvaliteten visat att bilderna hade bra kvalitet för att diagnosticera (22, 23, 25, 27, 29). 

Därför tycker författarna av detta examensarbete att den subjektiva analysen bör tas på lika 

mycket allvar som den objektiva analysen. Sodickson et als studie 2012 visade att bruset 

ökade vid 100 kV men att bruset inte påverkades av patientvikten för att AEC kompenserar 

genom att öka mAs vid ökad patientvikt (24). Även om Sodickson et al påstod det här så har 

andra studier redovisat att bildbruset är proportionellt med patientvikten (21, 31).  

Sex studier har använt sig av radiologer med varierande erfarenhet (3-15 år) av att bedöma 

DTLA bilderna. I alla de sex studier kom de fram till att bilderna i lågdosgruppen och 

normaldosgruppen var likvärdiga och hade tillräcklig bildkvalitet för att upptäcka lungemboli 

(22, 25, 25, 27, 29).  

I Szucs- Farkas et al fann radiologerna en hög brusnivå framförallt i 80 kV protokollen. Vilket 

kan förklaras med att studien hade patienter som vägde upp till 100 kg som undersöktes med 

80 kV protokollet (23). En hög kroppsmassa vid lågdos DT ger en hög brusnivå (32).  

Radiologer med mindre än 5 års erfarenhet gav lägre poäng till lågdosprotokollen 80 kV och 

100 kV, detta tror författarna till detta examensarbete kan tyda på att radiologerna med kort 

erfarenhet av att tyda störs av bruset i bilderna. Nyman et als studie använde sig av radiologer 

med den längsta erfarenheten, 15 år av att tolka DTLA bilder och deras subjektiva resultat var 

att inga bilder graderas som suboptimalt för diagnosen (22).  

Att bedömningen skiljer sig mellan radiologerna beroende på erfarenhet gör att författarna till 

detta examensarbete tänker att det kanske finns en risk att lungemboli missas vid användning 

av lågdos protokoll när radiologerna har liten erfarenhet av att tolka DTLA bilder. Osäkerhet 

vid tolkningen av bilderna leder till ytterligare röntgenundersökningar (33). Genom att 

använda en bredare DT fönsterinställning (bredd:700 HU, level:100 HU) som rekommenderas 

vid DTLA bilders tolkning (11), kan det påverka den subjektiva analysen om läsarna hade de 

rätta fönsterinställningar.  

I alla nio studierna påvisades det att det gick att reducera patientdos med användning av 

lågdos DT (21-29). Sauter et al påvisade den största effektiva dos minskningen, detta kan 

förklaras med att studien använde sig av iterativa rekonstruktioner och kan förstärkas med 

andra studier som har redovisat att användning av iterativa rekonstruktioner med lågdos DT 



 

 
 

har en möjlighet att sänka stråldosen ytterligare (34, 35).  Iterativa rekonstruktioner har 

möjligheter att reducera både brus och bildartefakter och samtidigt bevara bildkvalitén vid 

lägre stråldoser (36). Därför kan man sänka både kV och mAs utan att vara rädd för minskad 

bildkvalitet (37). 

Strålreduceringen varierade även mellan studierna som använde sig av den klassiska FBP, 

detta tror författarna till examensarbetet kan bero på de olika förutsättningar studierna hade så 

som val av kV, mAs, patientvikt och DT modalitet. Szucs Farkas et al (23) påvisade den 

lägsta stråldosreducering jämfört med de andra studierna, vilket kan beror på att det ingick 

patienter som vägde upp till 100 kg i deras studie och enligt Szucs Farkas 2009 och Mayo et 

als studie har de redovisat att stråldosen reduceras mer på personer som väger under 80 kg 

(32, 38).  

Författarna till detta examensarbete uppmärksammade att ingen av studierna i resultatet hade 

undersökt om det gick att sänka till 70 kV, detta kan förklaras med att reducerad kV leder till 

högre bildbrus, speciellt vid överviktiga patienter och för att kompensera för bildbruset, 

behövs det högre mAs, vilket skulle leda till en begränsad reduktion av stråldosen, målet för 

studierna var att sänka stråldosen. 

Användningen av iterativa rekonstruktioner minskade patientstråldosen utan att förlora 

bildkvalitet på den objektiva eller subjektiva bildkvaliteten. Samtliga studier undersökte en 

kombination av IR och FBP, även kallad för hybrid IR (25, 28, 29). Iterativa rekonstruktioner 

har både fördelar och nackdelar. Den största fördelen är hur IR kan minska patientstråldos och 

hur den också kan minska bildartefakter och bildbrus vid lågdos DT (39). Skillnader i 

patientdos reducering mellan de tre studierna kan vara på grund av att studierna använde olika 

lågdosprotokoll, CT utrustning, parametrar och att patientvikten inte var den samma (25, 28, 

29).  

 

I Sauter et als studie 2016 märkte radiologerna en artificiell/onaturligt utseende efter 

rekonstruktion med IMR jämfört med bilderna som rekonstruerades med FBP och iDose (28). 

Detta onaturliga utseende har även förekommit i andra studier (40). Författarna till detta 

examensarbete tror att radiologerna tyckte att de rekonstruerade IMR bilderna hade ett 

onaturligt utseende och kan kanske förklaras av det faktum att radiologerna fortfarande är 

vana vid FBP bilder och inte är vana vid det nya utseendet.  



 

 
 

Studier i resultatet hade patienter som vägde max 100kg. I en studie av Megyeri et al har de 

undersökt patienter som vägde mer än 100 kg, de kom fram till att patienter som väger upp till 

125 kg kan undersökas med 100 kV utan någon betydande försämring av subjektiv 

bildkvalitet eller förtroende för att utesluta eller detektera lungemboli. Till sist säger de att 

mer forskning behövs, men att de tror att när användningen av iterativa rekonstruktioner blir 

stort så kommer 100 kV kunna användas på större patienter (41). 

Författarna till detta examensarbete anser att det är viktigt för röntgensjuksköterskor att ta 

hänsyn till patientvikt, DT parametrar och också ha förståelse för de olika protokollen och vad 

det innebär, för att det ligger i röntgensjuksköterskans roll att genomföra undersökningar med 

minsta möjliga stråldos och med bästa diagnostiska bildkvalitet. 

9.3 Framtida forskning  

De senaste 10 åren har mycket forskning gjorts för att få fram nya tekniker för att reducera 

stråldosen. Just nu ser författarna till detta examensarbete att de flesta DT leverantörer 

försöker hitta flera lösningar för att kunna sänka stråldosen och kunna behålla en god 

diagnostisk bildkvalitet. I framtiden tror vi att den avancerade tekniken i DT utrustningen 

kommer fortsätta utvecklas vilket kommer ge oss möjligheter sänka stråldosen ytterligare.  

10 SLUTSATS  
Vid användning av lågdos DT (80 kV -100 kV) eller i kombination med andra tekniker så 

som iterativa rekonstruktioner, tillåts en signifikant minskning av stråldosen och ändå 

bibehålla god bildkvalitet. Att justera DT protokollen efter patientvikt kan bidra till mer 

strålreducering. Röntgensjuksköterskan bör ha kunskap om olika DT parametrar och också ha 

förståelse för de olika protokollen.  
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 Bilaga 1, Artikelsökningsmatris 

Databas/ 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar  

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed  

2017-03-01 

 

CTPA 

pulmonary 

embolism 

5 år 323  20 11 6 

PubMed  

2017-03-01 

Pulmonary 

embolism 

AND low-dose 

CT 

5 år 61 10 2 2 

Urval 1: Läst abstrakt 

Urval 2: Läst hela artikeln 

Urval 3: Inkluderade 

 

 

 Bilaga 2, Artikelsökningsmatris 
Databas/ 

Datum 

Sökord Begränsningar  Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl  

2017-03-01 

CTPA AND 

pulmonary 

embolism 

Peer reviewed 

Mars 2012- mars 

2017 

76 10 2 1 

Urval 1: Läst abstrakt 

Urval 2: Läst hela artikeln 

Urval 3: Inkluderade 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 3.  Kvalitetsgranskning. 
Enligt protokoll av Forsberg et al. 

Ja = 1 poäng, Nej = 0 poäng 

 

Syfte  

Är syftet tydligt beskrivet? 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

Undersökningsgrupp  

Framgår Inklusionskriterier?  

Framgår exklussionskriterier?  

Är det undersökningsgruppen representativ?  

Framgår det var och när undersökningen genomfördes? 

 

Värdering 

Kan resultatet vara av klinisk betydelse? 

Finns etiskt godkännande? 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

 

Skala 

Hög kvalité = 8-9 poäng 

Medel kvalité = 5-7 poäng 

Låg kvalité = 1-4 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4. Granskningsmall. 
Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Etik Metod Resultat Kvalitet 

21.  

Viteri- 

Ramírez et al, 

2012, Spanien 

 

Low radiation and low-

contrast dose pulmonary 

CT angiography: 

Comparison of 80 

kVp/60 ml and 100 

kVp/80 ml protocols 

Att utvärdera bildkvaliteten och 

diagnostik prestanda för 

pulmonell datortomografi 

angiografi (CTA) protokollet 

när strålning och kontrastvolym 

sänks 

Godkänd och 

inga etiska 

konflikter 

förelåg hos 7 

av författarna 

den sista 

författaren 

hade support 

från fyra 

företag. 

 

Prospektiv 

studie 

Hos individer som väger 80 kg, kan den 

utvärderade pulmonell CTA protokoll 

liknande bildkvalitet som skall uppnås i 

jämförelse med den konventionella 

pulmonell CTA protokoll samtidigt minska 

strålningsexponeringen med 60 % och 

kontrastmedievolymen med 25 % 

Hög 8 p 

22.  

Nyman et al, 

2012, Sverige 

Low-dose radiation with 

80-kVp computed 

tomography to diagnose 

pulmonary embolism: a 

feasibility study 

Att utvärdera stråldos och 

bildkvalitet vid 80-kVp DT för 

att diagnostisera akut 

lungemboli samt att jämföra 

med en tidigare studie på 100 

och 120 kVp med alla andra 

skanningsparametrar 

oförändrade 

Inga etiska 

konflikter 

förelåg. 

Etiskt 

godkännande 

krävdes inte 

från den lokala 

etiska 

kommittén 

Förstudie, 

genomförbarhet

sstudie 

Reducera från 120 till 80 kVp i 

fantomstudien så minskade stråldosen med 

67 % medan attenueringen ökade med 1.6 

ggr och bruset med 2.0 ggr. 

Hög 8 p 



 

 
 

23.  

Szucs- Farkas 

et al. 2014, 

Schweiz. 

 

. 

Prospective randomized 

comparison of diagnostic 

confidence and image 

quality with normal-dose 

and low-dose CT 

pulmonary angiography 

at various body weights. 

Att hitta ett tröskelvärde en 

exakt kroppsvikt där de kan 

reducera stråldos och 

kontrastmedel samtidigt som de 

får en god diagnostisk kvalitet 

jämfört med en standard 

undersökning.  

Godkänd och 

inga etiska 

konflikter 

förelåg 

 

 

 

Prospektiv 

randomiserad 

studie 

Ingen signifikant skillnad  Hög 8 p 

24.  

Sodickson et 

al. 2012, 

Tyskland 

Effects of patient size on 

radiation dose reduction 

and image 

quality in low-kVp CT 

pulmonary angiography 

performed 

with reduced IV contrast 

dose 

Syftet med studien är att 

utvärdera bildkvalitet och 

stråldos till patienten som en 

funktion av patientstorleken för 

DTLA utförd vid reducerad 

rörspänning och minskad 

intravenös (IV) kontrastdosen. 

Författaren 

finansierade 

av siemens 

retrospektiv 

studie kohort 

 

I förhållande till 120 kVp ger 100-kVp 

CTPA en minskning av 

strålningsexponering med 33 % och IV 

kontrastdosen med 33 % med bibehållen 

bildkvalitet. 

Hög 8 p 

25. 

McLaughlin et 

al, 2015, 

Canada 

High pitch, low voltage 

dual source CT 

pulmonary 

angiography: assessment 

of image quality and 

diagnostic 

acceptability with hybrid 

iterative reconstruction 

Att undersöka hur hybrid 

iterativa rekonstruktioner 

användning vid lågdos DT 

påverka bildkvalitet 

 

Godkänd och 

inga etiska 

konflikter 

förelåg hos 7 

av 8. Den 

personen är 

forsknings- 

rådgivare från 

ett företag och 

var endast 

involverad i 

Retrospektiv 

studie 

Iterativa rekonstruktioner komplettera ultra 

DTLA undersökningar vid reducerade 

stråldos. 

Hög 8p 



 

 
 

optimeringen 

av 

protokollen. 

26. 

Zamboni et al. 

2012, Italien 

 

Low voltage CTPA for 

patients with suspected 

pulmonary embolism 

Att jämföra 80 kVp och 120 

kVp protokoll, när det gäller 

bildkvalitet och stråldos. Vid 

användning av en multidetector 

DTA 

Gjordes inte Retrospektiv 

studie 

Användningen av 80 kVp för pulmonell 

DTA minskar signifikant patientstrålning, 

och avsevärt ökar kontrastmedel dämpning 

i lungartärerna, men påverkar inte 

diagnostiska kvaliteten 

Medel 6 p 

27. 

Gill et al. 

2015, 

Australien 

Use of 100 kV versus 

120 kV in computed 

tomography pulmonary 

angiography in the 

detection of pulmonary 

embolism: effect on 

radiation dose and image 

quality 

Att jämföra den effektiva 

stråldosen och bildkvalitet för 

100 jämfört med 120 kV 

protokoll bland patienter som 

remitteras för datortomografi av 

lungartärerna (DTLA). 

Godkänd Inga 

etiska 

konflikter 

förelåg. 

 

Prospectivly 

enrolled 

kvantitativ 

Att reducera rörspänningen från 120 kV 

till 100 kV i DTLA tillåter en betydande 

minskning av strålningsdosen utan 

signifikant förlust av diagnostisk 

bildkvalitet 

Medel 6 p 

28. 

Sauter et al. 

2016, 

Tyskland 

Ultra low dose CT 

pulmonary angiography 

with iterative 

reconstruction. 

Att utvärdera en ny iterativ 

rekonstruktionsalgoritm (IMR) 

för lungemboli undersökningar i 

ultralågdos DTLA. 

Godkänd, 

Två av 

författarna 

arbetar för ett 

företag 

Experimentell 

Kvantitativ 

iDose och IMR visade bättre 

detekterbarhet av lungembolism än FBP. 

Med IMR, känslighet för detektion av PE 

var 100 % ner till en dosnivå av 12,5%. 

iDose och IMR visade överlägsenhet till 

FBP alla egenskaper av subjektiv 

(diagnostisk förtroende för detektion av 

lungemboli, bildkvalitet, bildbrus, 

artefakter) och objektiv bildkvalitet. 

Minsta DL ger 

Medel 6 p 



 

 
 

godtagbara diagnostiska performancewas 

12,5% (= 0,45 mSv) för IMR, 25% (= 0,89 

mSv) 

för idos och 100% (= 3,57 mSv) för FBP. 

CNR var signifikant (p <0,001) 

förbättrades med IMR jämfört med FBP 

och idos på alla dosnivåer. 

 

29. 

Laqmani et al. 

2014,Tyskland 

Improved image quality 

and low radiation dose 

with hybrid iterative 

reconstruction with 80 

kV CT pulmonary 

angiography. 

Att bedöma effekten av hybrid 

iterativ rekonstruktion på 

bildkvalitet vid 80 kV CTPA i 

jämförelse med filtrerad 

bakåtprojektion. 

Godkänd, Inga 

etiska 

konflikter 

förelåg. 

Inget krav på 

skriftlig 

godkännande 

från patient 

 

Kvantitativ Att 80 kV CTPA med HIR ger en 

förbättrad bildkvalitet och synlighet av 

lungemboli vilket möjliggör lågdos CTPA 

nära 1 mSv hos patienter som väger 

mindre än 80 kg 

Medel 7 p 

 


