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Abstrakt 
  
Bakgrund: För att mäta luft-kerma (dos) är en icke-röntgentät jonisationskammare placerad 

framför röntgenstrålningens utgångshål, som mäter intensiteten och området som strålen 

sprider sig över. Dessa två faktorer tillsammans blir ”dose area product” (DAP). Detta är ett 

mått på dosbelastning, och visar hur stor stråldos patienten erhållit vid en undersökning. 

Skolios är en deformerad rygg, vilket innebär att kotpelaren avviker från det normala. 

Kotorna roterar i kröken och bröstkorgen involveras. För att definieras som skolios måste 

kröken vara minst 10 grader vilket räknas ut med hjälp av Cobbvinkeln, vinkeln mellan 

ändplattan på den första avvikande kotan och första normala kotan i kotpelaren. 

 

Syfte: Att undersöka skillnader på DAP-värden om patienten positioneras AP (anterior-

posterior) jämfört med PA (posterior-anterior) under en röntgenundersökning av skolios. 

 
Metod: Två Universitetssjukhus som tar frontalbilder vid konventionell röntgenundersökning 

av skolios på två olika sätt inkluderades. Sjukhus 1 positionerar patienten i PA-projektion och 

det andra positionerar patienten i AP-projektion. DAP-värden samlades in retrospektivt från 

undersökningsrummet där skoliosundersökningar utförs vid respektive Universitetssjukhus.  

 
Resultat: Patientens kön och ålder hade ingen betydelse till slutresultatet i denna uppsats. 

Resultatet visar en signifikant skillnad i DAP-värde beroende på om patienten positioneras 

AP eller PA (p<0.05). Vid AP-positionering erhåller patienten ett högre DAP-värde än vid 

PA-positionering.  

 
Konklusion: Studien visar att Universitetssjukhus 2 som positionerar patienten i AP-läge har 

signifikant högre DAP-värden jämfört med Universitetssjukhus 1 som positionerar 

patienterna i PA-läge. Ur ett patientperspektiv kan Universitetssjukhus 1 vara att föredra att 

bli undersökt på för att sänka risken för strålinducerad cancer. 

 
Nyckelord: AP, DAP, PA och skolios
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Ordlista 
 
Absorberad dos - är den mängd energi som absorberats i en viss punkt i patienten 

(absorberad energi per massenhet) och anges i Gray (Gy). Räknas ut för att kunna ge en 

uppskattning om vilken biologisk effekt stråldosen kan ha gett. 

AP – anterior-posterior, patienten står med bröstet mot röntgenröret. 

Cerebral pares – beror på att hjärnan fått en skada innan två års-ålder, antingen innan 

födseln, under förlossningen eller senare. 

DAP – dos-area-product, dos x area. 

Gray – Internationella måttenhetssystemet (SI)-enheten för absorberad dos 

Kerma – användbar storhet som visar hur stor del av energin som överförs till rörelseenergi 

hos de laddade partiklarna vid fotonernas växelverkan. 

Marfans syndrom – bindvävssjukdom som är ärftlig. Kännetecknas av symtom från hjärt-

kärlsystemet, skelettet, lederna och ögonen men även lungor, tänder och huden kan påverkas. 

Muskeldystrofi – sjukdom som förtvinar muskler. 

Myelomeningocele – ryggmärgsbråck. Uppstår under graviditetens första veckor då 

neuralröret ska slutas men inte sluts fullständigt. Delar av ryggmärgen med nerver och hinnor 

hamnar då utanför ryggraden i en bråcksäck. 

Neurofibromatosis Recklinghausen (NF) – neurofibromatoser är en samling sjukdomar som 

tillhör ärftliga tumörsyndrom. De karaktäriseras av att det utvecklas godartade tumörer längs 

nervrötter, perifera nervstammar och/eller deras ändförgreningar.  

Osteogenesis imperfecta (OI) – medfödd benskörhet. Orsakas av bristande eller avvikande 

kollagen typ 1. 

PA – posterior-anterior, patienten står med ryggen mot röntgenröret. 

Raster – minskar inverkan av spridd strålning som kan ge felaktig information om bilden. 

Referensvärden – anger den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. 

Framtagna av Strålsäkerhetsmyndigheten baserade på riktlinjer från EU. 

Sievert (Sv) – SI-enhet för ekvivalent dos och effektiv dos. Används som en uppskattning hur 

stor skaderisken är för en människa som blivit utsatt för joniserande strålning. 1 Sv ger 

förändringar i blodbanan. 1 mSv är vad en genomsnittlig röntgenundersökning ger. 

SID – source-image distance, avståndet mellan röntgenröret och detektorn. 

Spinal muskelatrofi – ärftlig sjukdom där motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda 

märgen och ryggmärgen bryts ner och leder till muskelförtvining och muskelsvaghet.
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1. Inledning 
Författarna till denna uppsats kommer att skriva om diagnosen skolios och undersöka om det 

finns någon skillnad i dose-area-product-värde (DAP-värde) beroende på hur patienten 

positioneras vid undersökning och uppföljning. Intresset väcktes när författarna var ute på 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samband med röntgensjuksköterskeutbildningen och 

observerade att ett sjukhus positionerade annorlunda mot författarnas bakomliggande kunskap 

om vad studier visat är bäst. Detta sjukhus positionerar patienten anterior-posterior (AP) 

medan det andra positionerar patienten posterior-anterior (PA). Det ledde till att författarna 

valde att fördjupa sig inom detta; är det någon position som ger högre DAP-värde till 

patienten? 

2. Bakgrund 
2:1. Strålning 
Elektromagnetisk strålning, bestående av elektriska och magnetiska svängningar, har 

förmågan att utbreda sig i alla typer av material och även i vakuum. Elektromagnetisk 

strålning har ett spektrum, vilket innebär att strålningen delas in efter frekvensen. Frekvenser 

inom den elektromagnetiska strålningens spektrum ligger utanför det för ögat synliga ljuset 

och går under benämningarna ultraviolett strålning, röntgenstrålning eller gammastrålning. 

Dessa frekvenser har ett gemensamt namn; joniserande strålning (1). 

 

Strålning transporteras med energi som lämnas av i det materia som bestrålas. Denna process 

benämns energideposition, och sker med hjälp av växelverkansprocesser som är beroende av 

strålslag och energi. Påverkan är ömsesidig då både partikeln som gör sig av med energi samt 

det materia som tar emot energi påverkas, därav namnet växelverkan. När energi överförs till 

materia, kan materians elektroner få en energinivå som är så hög att elektronen blir exciterad. 

Om elektronerna utsätts för ännu högre energinivåer leder det till att energidepositionen blir 

större, och resultatet kan bli att elektronerna slås ut från atomen. Det kallas jonisation, och 

efter detta är inte elektronen elektriskt neutral, utan övergår till att bli en positivt laddad jon. 

Strålning som har så pass hög energi att den orsakar jonisationer benämns joniserande 

strålning, ett exempel är röntgenstrålning (1) Detta är strålning som kan orsaka skada. Icke-

joniserande strålning kan inte orsaka samma skador som den joniserande då den inte har lika 

stark energi. Exempel på icke-joniserande strålning är radiovågor från mobiltelefoner och 

solens strålning (2). Röntgenstrålning som sänds ut från röntgenröret under en 

röntgenundersökning kommer att absorberas i olika grad i olika typer av vävnad, och på så vis 
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skapas en röntgenbild. Det finns skillnader i mängden strålning som transmitteras genom 

patienten, och detta registreras i en detektor. Mätningen kan störas av spridd strålning, som 

ändrar riktning och växelverkar med vävnaden. Den spridda strålningen registreras också av 

detektorn och kan ge felaktig information i bilden. Spridd strålning kan minskas med hjälp av 

raster, som består av tunna spalter åtskilda av lameller av t.ex. bly. Rastret sitter placerat 

mellan patienten och detektorn och spalterna är riktade mot fokus (3).  

 

Strålning kan orsaka biologiska effekter, då jonisationen av atomer i cellerna kan leda till 

skada på DNA eller andra delar av cellkärnan. Cellen kan ta hand om de flesta skadorna, men 

en liten andel kan kvarstå som bestående skador och benämns då som biologiska effekter. 

Dessa delas in i deterministiska (förutsägbara) och stokastiska (slumpmässiga). De 

deterministiska effekterna uppkommer när ett större antal celler dör på grund av strålning, 

vilket medför att funktionen hos det drabbade organets försämras eller upphör. Stråldoser 

under en viss nivå, ett så kallat tröskelvärde, kan inte ge deterministiska skador. Stokastiska 

effekter utgörs i första hand av inducerad cancer. Det beror på att strålningen orsakar skada på 

enskilda cellers DNA. Denna typ av skada kan cellen oftast reparera eller så dör cellen. I vissa 

fall händer det dock att cellen överlever utan att skadan reparerats, men då med ett förändrat 

beteende, vilket kan leda till en cancerutveckling. Risken för inducerad cancer är beroende av 

dos och ålder, och beräknas till 3-4 % per Sievert (Sv) för vuxna och 10-20 % per Sv för små 

barn. En ökad frekvens för cancer har fastställts för stråldoser ned mot 100 milli-Grey (mGy). 

Det finns dock misstanke om att även lägre stråldoser kan medföra risk för inducerad cancer. 

En av grundreglerna inom strålskyddsverksamheten lyder ”stråldosen skall vara så låg som 

rimligt möjligt”, det vill säga ALARA-principen (4). 

 

2:2 Dos Area Produkt (DAP), stråldos och strålskydd 
För att mäta luft-kerma (refereras ofta som dos) är en icke-röntgentät jonisationskammare 

placerad framför röntgenstrålningens utgångshål, som mäter intensiteten och området som 

strålen sprider sig över. Dessa två faktorer tillsammans blir ”air kerma area product” eller 

”dose area product” (DAP), alltså dos x area. Detta är ett mått på dosbelastning och ger en 

indikation på hur stor stråldos patienten erhållit vid en undersökning. Dock är det inte ett mått 

på hur mycket dos patienten erhållit i ett specifikt organ. DAP mäts oftast i centiGray 

centimeter i kvadrat (cGycm2) eller deciGray centimeter i kvadrat (dGycm2) och det är den 

sistnämnda enheten denna uppsats kommer rapportera, då det är den enheten som undersökta 

sjukhus använt sig av. DAP är beroende av exponeringsfaktorer hos röntgenröret; kilovolt 
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(kV), mAs (milli-Ampere-sekunder) och filter (5). Exponeringen måste anpassas efter storlek 

på patienten, och i de flesta fall används idag exponeringsautomatik (AEC) istället för 

förinställd kV och mAs. Exponeringsautomatiken har stor betydelse för stråldosen till 

patienten, då den automatiskt mäter och avbryter strålningen när detektorn erhållit tillräcklig 

stråldos. På detta sätt förhindras stråldosen att bli för hög. För att reducera stråldosen 

ytterligare är det viktigt att ansvarig röntgensjuksköterska bländar in strålfältet vid 

bildtagningen för att endast bestråla det område som ska undersökas. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har utfärdat referensvärden för DAP-värden för de vanligaste 

undersökningarna vid konventionell röntgen. Diagnostisk referensnivå (DRN) innebär en 

bestämd dosnivå för en viss röntgenundersökning, som inte bör överskridas. Om 

referensnivån överskrids måste orsaken till detta utredas och åtgärdas för att på så sätt minska 

stråldosen i framtiden. Diagnostisk standarddos (DSD) mäts i enheten DAP (Gycm2) och 

enskilda sjukhus rapporterar aktuell stråldos för en viss röntgenundersökning till 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Standarddosen bestäms med hänsyn till sjukhusets utrustning 

utan att överskrida Strålsäkerhetsmyndigetens referensnivåer. För att bestämma den 

diagnostiska standarddosen beräknas ett medelvärde av DAP utifrån genomförda 

undersökningar på normalstora, vuxna patienter. Eftersom denna mätning sker med hjälp av 

en jonisationskammare som finns på röntgenutrustningen bör utrustningen kalibreras och 

kontrolleras regelbundet med tre års intervall (6). Genom denna mätning av stråldos kan 

respektive röntgenavdelning få en uppfattning om deras modaliteter och metoder är 

optimerade för att minimera stråldosen vid en undersökning. Sammanställd nationell data 

visar att stråldoser vid samma frågeställning kan skilja med en faktor på 20 mellan olika 

sjukhus, och den är beroende av skillnader i både utrustning och undersökningsteknik (4). Vid 

en röntgenundersökning ska kvinnor i fertil ålder, vanligen mellan åldrarna 15-50 år, alltid 

tillfrågas om en eventuell graviditet. Män ska tilldelas gonadskydd om testiklarna riskerar att, 

eller hamnar i strålfältet. Det måste dock alltid finnas i åtanke att strålskydd aldrig får riskera 

att försämra diagnostisk information (4).  

 

2:3 Kotpelarens anatomi 
Hos människan består kotpelaren av 24 kotor; 7 cervikalkotor, 12 thorakalkotor, 5 

lumbalkotor, samt sacrum och coccyx. Den totala längden på en vuxen människas ryggrad är i 

genomsnitt 71 cm. Kotpelaren är inte helt rak, vilket syns i ett lateralt perspektiv då fyra olika 

kurvor ses; cervikala-, thorakala-, lumbala-, och sacralakurvan. Spädbarn har en C-formad 

rygg som kutar bakåt, vilket uppkommer från den thorakala- och sacralakurvan. Dessa två 
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kurvor kallas de primära kurvorna. Den cervikala- och lumbalakurvan är de sekundära 

kurvorna, och uppkommer inte förrän flera månader efter födseln. De två sistnämnda 

kurvorna kallas även för kompensationskurvor eftersom de fördelar vikten så att kroppen kan 

bibehållas i en upprätt position. Cervikalkurvan utvecklas när spädbarnet lär sig att hålla upp 

huvudet och de sekundära kurvorna framhävs i takt med att barnet lär sig gå och springa. De 

fyra kurvorna är normalt sett färdigutvecklade vid tio års ålder (7). I kotpelaren finns även 

något som kallas kyfos och lordos. Kyfos är en form av kutryggighet och lordos är det som i 

dagligt tal kallas svank. Kyfos finns normalt i bröstryggen och lordos i halsryggen samt 

ländryggen (8). 

 

2:4 Skolios 
Skolios är en deformerad rygg, vilket innebär att kotpelaren avviker från det normala. 

Kotorna roterar i kröken och bröstkorgen involveras. För att definieras som skolios måste 

kröken vara minst 10 grader, vilket räknas ut med hjälp av Cobbvinkeln. Cobbvinkeln är 

vinkeln mellan ändplattan på den första avvikande kotan och första normala kotan i 

kotpelaren, se figur 1 (9). Skolios delas in i två grupper; funktionell och strukturell. Hos barn 

och ungdomar är den strukturella skoliosen vanligast förekommande och drabbar cirka 3 %. 

Av dessa 3 % är det cirka en tiondel som drabbas av att skoliosen ökar och måste behandlas 

med korsett eller operation (10). Vid funktionell skolios är som regel ryggraden normal och 

den sneda ryggraden orsakas av t.ex. en benlängdsskillnad eller någon form av ryggsmärta 

och orsakar sällan andra problem så som led- eller ryggproblematik. Det kan dock uppstå en 

C-formad skolios vid en ökad benlängdsskillnad, vilken ofta kan återställas med hjälp av t.ex. 

skoinlägg för att jämna ut benlängdsskillnaden (11).  

 

Skolios kan också delas in i tre olika typer; idiopatisk, neuromuskulär och kongenital. 

Idiopatisk skolios är den vanligast förekommande skoliosen och kommer att presenteras 

under en egen rubrik då det är den typen av skolios denna uppsats inriktar sig på. 

Neuromuskulära skolioser är den näst vanligaste typen. Detta är en blandad grupp där det 

finns flera olika bakomliggande neurologiska eller muskulära dysfunktioner som orsak till 

skoliosen, t.ex.; cerebral pares, myelomeningocele, muskeldystrofi eller spinal muskelatrofi. 

Detta orsakar en bristande förmåga att upprätthålla balansen i ryggen. Graden av muskulär 

eller neurologisk dysfunktion är relaterad till risken att utveckla denna typ av skolios, t.ex. har 

rullstolsburna en betydligt högre risk att utveckla skolios än de som kan gå. Kongenital 

skolios är mer sällsynt än de andra två ovannämnda typerna av skolios. Denna typ innebär en 
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störning i den embryonala utvecklingen hos kotorna, och konsekvensen blir en ofullständig 

bildning eller ofullständig segmentering av en eller flera kotor. Denna typ av skolios kan 

förekomma tillsammans med andra organmissbildningar. Differentialdiagnoser till skolios 

kan vara; benlängdsskillnad och tumör eller diskbråck som orsakar ryggsmärta vid funktionell 

skolios (10). 

 

 
Figur 1: Mätning av Cobb-vinkeln. Cobbvinkeln är vinkeln mellan ändplattan på den första 

avvikande kotan och första normala kotan i kotpelaren. Avidentifierad bild från 

Universitetssjukhus 2. 
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2:5 Idiopatisk skolios 
Idiopatisk skolios är den typ som störst andel av patienter med skolios är drabbade av, 80 % 

(10). Idiopatisk skolios kan indelas efter debutålder; ”early onset” och ”late onset”, där 

debuten sker före respektive efter fem års ålder. Vid idiopatisk skolios går det att se att 

kyfosen och lordosen hos kotpelaren kan vara måttligt till starkt ökad. Det finns idag ingen 

förklaring till orsaken bakom idiopatisk skolios, förutom att ärftliga faktorer kan spela en roll, 

men någon enkel ärftlighetsgång har inte lyckats kartläggas (9,12). Enligt Hans Tropp, 

adjungerad professor, (intervju, januari 2018) finns det teorier om att en onormal hållning kan 

vara en orsak till uppkomsten av skolios, och att det är valet av att stå i en bekväm ställning 

som ligger bakom den onormala hållningen (10). Allt eftersom ändrar kotorna form efter 

denna hållning, vilket gör att en funktionell skolios utvecklas till en strukturell skolios istället. 

Enligt Tropp (intervju, januari 2018) drabbas pojkar betydligt mer sällan av idiopatisk skolios 

som kräver behandling än vad flickor gör. 

 

2:6 Diagnostik 
För att kunna fastställa att det är en idiopatisk skolios måste andra tänkbara bakomliggande 

orsaker uteslutas, då denna diagnos är en så kallad uteslutningsdiagnos. Patienten får börja 

med att genomgå en klinisk undersökning, vilket i de flesta fall är redan hos skolsköterskan 

där bl.a. en benlängdsskillnad ska uteslutas. Bålens symmetri och bäckensänkning 

kontrolleras genom en kontroll av skulderbladens höjd, och om det sker en veckbildning i 

midjan. För att utesluta bålasymmetri ingår Adams test, som innebär att patienten får böja sig 

framåt i höfterna och ansvarig läkare/sköterska iakttar patienten från huvudsidan. Om det 

finns en misstänkt asymmetri görs en mätning med en skoliometer, vilket är ett modifierat 

vattenpass, speciellt utformat för skoliosundersökningar, se figur 2. Det ingår också en 

neurologisk undersökning där Babinski samt buk- och extremitetsreflexer kontrolleras. Det 

finns tre vanliga syndrom, alla associerade med skolios, som måste uteslutas; 

neurofibromatosis Recklinghausen (NF), Marfans syndrom och osteogenesis imperfecta (OI). 

Vid övervägandet om behandling spelar bålasymmetrin en avgörande roll. Om asymmetrin är 

större än sex grader måste patienten skickas vidare för att genomgå en konventionell 

röntgenundersökning för fortsatt diagnostik. Vid röntgenundersökningen tas en stående 

frontalprojektion i PA-position, detta för att minska stråldosen till tyreoidea och bröst. För att 

synliggöra eventuella avvikelser i sagittalplanet tas ibland även en sidoprojektion. Om det 

uppstår misstanke om avvikelser eller missbildningar får patienten även genomgå en 



 7 

magnetkameraundersökning (MR). Om patienten blir aktuell för operation får denne också 

göra en datortomografundersökning (DT) för preoperativ planering (13). 

 
Figur 2: Skoliometer, specifikt utformat för skoliosundersökningar. Bild hämtad från: 

https://www.medistore.se/product.html/skoliometer  

 
2:7 Behandling 
Beroende på storleken av skoliosen vid dess upptäckt, samt hur långt patienten kommit i sin 

utveckling, blir patienterna olika behandlade utifrån tre alternativ; observation, konservativ 

behandling eller operation. När kröken på ryggraden är < 25 grader blir observation aktuell, 

då det inte finns någon indikation för korsettbehandling förrän kröken ökat i storlek. Patienten 

måste dock gå på regelbundna kontroller, som ansvarig läkare bestämmer intervallerna på 

utifrån var i utvecklingen patienten befinner sig. De barn och ungdomar i tillväxtzonen som 

har en progressiv skolios med 25-45 graders avvikelse enligt Cobbvinkeln blir aktuella för 

konservativ behandling med korsett. Korsetten är till för att försöka göra kotpelaren rak, 

vilket minimerar trycket på tillväxtzonerna vid avvikelsen, och därmed stimuleras tillväxten 

där. Genom denna behandling går det att undvika utvecklingen av deformerade kotor. En 

skolios som blivit > 45 grader och fortsätter att progrediera blir aktuell för operation för att 

förebygga progressionen och framtida ryggproblem (13). De patienter som opererats följs upp 

med kontrollröntgen i cirka ett till två år, tills läkningen är klar. Rekommendationer på 

intervall när kontrollbilderna bör göras är; sex veckor, sex månader, ett år och två år (10,12). 

3. Syfte 
Att undersöka om det blir någon skillnad på DAP-värde om patienten positioneras AP jämfört 

med PA under en konventionell röntgenundersökning av skolios. 

4. Metod 
Två Universitetssjukhus valdes ut som tar frontalbilder vid konventionell 

röntgenundersökning av skolios på två olika sätt. Det ena sjukhuset positionerar patienten i 

https://www.medistore.se/product.html/skoliometer
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PA-projektion, och det andra positionerar patienten i AP-projektion. Sjukhuset som 

positionerar patienten i PA-projektion kallas Universitetssjukhus 1 i uppsatsen och det som 

positionerar patienten i AP-projektion för Universitetssjukhus 2.  

  

4:1 Procedur och inställningar på respektive sjukhus 
DAP-värden har samlats in retrospektivt från ett och samma undersökningsrum där 

skoliosundersökningar utförs vid konventionell röntgen på respektive Universitetssjukhus. 

DAP-värdet är mätt i enheten dGycm2 på båda sjukhusen. 

 

Universitetssjukhus 1 

Detta sjukhus använder sig av en Samsung GC 85 vid bildtagning av skolios, och gör detta i 

PA-projektion. Vid bildtagningen används ett raster på 180 cm, ett 0,3 mm Cu-filter 

(kopparfilter) och source-image distance (SID) är 200-300 cm. Exponeringsautomatik 

används såvida inte ryggen är mycket krokig skoliosisk eller kyfotisk, då används fria tider, 

eftersom det finns risk för att ryggen hamnar utanför jonkamrarna och bilden blir dåligt 

exponerad (brusig). Strålskydd används i form av; inbländning, gonadskydd till män som är 

under 50 år, och kvinnor i fertil ålder (15-50 år) tillfrågas om eventuell graviditet. 

Apparaturen kalibreras cirka två gånger per år, om det krävs fler mjukvaruuppdateringar 

under åren kalibreras apparaturen efter varje uppdatering. Bildexempel på en PA-projektion, 

se figur 3A. 

 

Universitetssjukhus 2 

Universitetssjukhus 2 använder sig av en Carestream Evolution vid bildtagning av skolios, 

och detta sker i AP-projektion. Vid bildtagningen används ett raster på 180 cm, ett 1 mm Al-

filter (aluminiumfilter) och SID är 183 cm. Exponeringsautomatik används med förinställd 

kV (70 kV) och mittkammaren med en backup-mAs på 160 mAs, som bryter tidigare om 

patienten inte är stor nog i sin kroppsform och kräver så pass mycket mAs. Strålskydd 

används genom; inbländning, gonadskydd till män under 50 år, och kvinnor i fertil ålder (15-

50 år) tillfrågas om eventuell graviditet. Apparaturen automatkalibreras ett okänt antal gånger 

per år. Bildexempel på AP-projektion, se figur 3B. 
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4:2 Datainsamling 
Denna uppsats fick skriftligt godkännande via mail av respektive klinikchef för att kunna gå 

in och läsa av DAP-värden från patienter som genomgått skoliosundersökning. DAP-värden 

samlades in från 50 undersökningar på respektive Universitetssjukhus. Dessa 100 

undersökningar samlades in retrospektivt under en vecka i januari 2018, genom stickprov där 

inkluderingskriterier var patienter med idiopatisk skolios, både flickor och pojkar, i åldrarna 

10-25 år, frontalprojektioner och där patienten stod upp vid bildtagningen. 

Exkluderingskriterier var patienter yngre än tio år, äldre än 25 år, sidoprojektioner och där 

patienten satt ner vid bildtagningen.  

Figur 3A: Avidentifierad bild från 

Universitetssjukhus 1, i PA-projektion 

Figur 3B: Avidentifierad bild från 

Universitetssjukhus 2, i AP-projektion 
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4:3 Dataanalys 
Medelvärde, median, standardavvikelsen samt interkvartil räckvidd beräknades och ett 

histogram gjordes på datavärdena för att utvärdera om data var normalfördelad. Med icke-

parametriska mätvärden påvisas statistisk signifikans med Mann-Whitney U-test, som passar 

sig vid relativt litet stickprov som är icke-normalfördelad och en eventuell skillnad vill 

identifieras mellan två grupper oberoende av varandra. P-värdet är ett mått på osäkerhet i 

resultatet, då det visar att den uppkomna skillnaden skulle påverkas av slumpen. Alla värden 

under p<0,05 är statistiskt signifikant, desto lägre värde desto mindre risk för att resultatet är 

beroende av slumpen. Interkvartil räckvidd (IQR) används som spridningsmått för medianen 

på samtliga DAP-värden. Data indelas i kvartiler (Q) och IQR beräknas Q3-Q1. Desto lägre 

IQR desto mindre variation i DAP-värde, vilket visar på mindre spridning av DAP-värden 

tagna på respektive sjukhus. Alla statistiska analyser utfördes i SPSS Statistics version 22 

(IBM, New York, USA). 

 

4:4 Etiska överväganden 
Patienterna förblir anonyma då inga patientuppgifter är relevanta till denna uppsats förutom 

kön och ålder. Patienternas ålder har räknats ut på plats och ingen patientdata har sparats. De 

två frontalbilder som visas i uppsatsen är avidentifierade och likaså sjukhusens namn.  

 

5. Resultat  
Resultatet redovisas i text samt figurer och tabeller. Detta för att lättare kunna visa hur denna 

uppsats kommit fram till sina resultat genom statistiska uträkningar och analyser. 

 

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i DAP-värde beroende på om patienten 

positioneras AP eller PA. Vid en AP-positionering erhåller patienten ett högre DAP-värde än 

om denne hade positionerats PA. DAP-värden från Universitetssjukhus 2 är signifikant högre 

än de från Universitetssjukhus 1 (Mann-Whitney U-test), p<0,001, se figur 5. 
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Figur 5: DAP-värden från Universitetssjukhus 2 är signifikant högre än de från 

Universitetssjukhus 1 (Mann-Whitney U-test), p<0,001. 

 

Samtliga DAP-värden från de två Universitetssjukhusen har sammanställts i figur 6, vilken 

påvisar en skillnad mellan Universitetssjukhusens DAP-värden. Det högsta registrerade DAP-

värdet från Universitetssjukhus 2 var 58,17 dGycm2 vilket var sex gånger högre än det lägsta 

registrerade DAP-värdet från Universitetssjukhus 1 vilket var 0,36 dGycm2. Bilaga 1 och 2 

visar samtliga insamlade DAP-värden från 50 patienter från respektive Universitetssjukhus. 

  

 
Figur 6: Samtliga 100 DAP-värden i ordningsföljd från lägsta till högsta DAP-värde. 
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Median för DAP-värden för Universitetssjukhus 1 var 1,0 och för Universitetssjukhus 2 8,4. 

För att få ett mer korrekt resultat av spridningsmåttet på medianen än vad standardavvikelsen 

kan ge (som används för medelvärden) användes IQR. Resultatet av uträkningen 

demonstreras i tabell 1.  

 

Tabell 1: Visar att Universitetssjukhus 2 har ett högre spridningsmått som i sin tur visar på att 

det finns en stor skillnad mellan lägsta och högsta uppmätta DAP-värde. 

  

UNIVERSITETSSJUKHUS 1 

 

UNIVERSITETSSJUKHUS 2 

ANTAL 50 patienter  50 patienter 

MEDIAN 1,0 8,4 

INTERKVARTIL 

RÄCKVIDD (IQR)  
0,65 9,5 

 

 

I tabell 2 visas köns- och åldersfördelningen i patientgrupperna från respektive 

Universitetssjukhus. Inga statistiskt signifikanta skillnader i ålder eller könsfördelning 

upptäcktes mellan de två Universitetssjukhusen, då p-värdet var p>0,05 och visas också i 

tabell 2. 
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Tabell 2: Köns- och ålders-fördelning av patientgrupperna 

  

UNIVERSITETSSJUKHUS 1 

N=50 

 

UNIVERSITETSSJUKHUS 2 

N=50 
P-VÄRDE 

 

 

ÅLDER 

 

 

Minimum: 10 år 

Maximum: 24 år 

 

Medelvärde: 15,2 

 

Minimum: 10 år 

Maximum: 21 år 

 

Medelvärde: 15 >0,05 

 

 

KÖN  

 

 

 

Antal flickor: 32 (64%) 

 

Antal pojkar: 18 (36%)  

 

 

 

Antal flickor: 34 (68%)  

 

Antal pojkar: 16 (32%)  

 

 

>0,05 

 

6. Diskussion 
6:1 Metoddiskussion 
Denna uppsats har genomförts på två olika Universitetssjukhus där de utför 

röntgenundersökningarna för skolios på två olika sätt. Detta var ett medvetet val, då syftet 

med uppsatsen var att undersöka om det blir högre DAP-värde vid AP-projektion jämfört med 

PA-projektion vid en konventionell röntgenundersökning av skolios. Denna uppsats är en 

retrospektiv fall-kontrollstudie, där författarna till uppsatsen har gått tillbaka i befintlig data 

och läst av DAP-värden och inte tagit hänsyn till patienternas storlek (14). En retrospektiv 

fall-kontrollstudie innebär att personen/personerna som ska genomföra en studie vill t.ex. se 

om en grupp människor (fall) har utsatts för en risk jämfört med en annan grupp (kontroll). I 

denna uppsats ville författarna se om den grupp patienter som positionerats AP (fall) har 

utsatts för en större risk än de patienter som positionerats PA (kontroll). Får de patienter som 

positioneras AP högre DAP-värde? Fördelar med denna typ av studie är att data finns 

insamlad och går relativt snabbt att genomföra. Nackdelar kan vara att det finns utrymme att 

dra egna slutsatser då det kan saknas information som har värde för resultatet (14). 

Information om patienterna, såsom vikt och längd, fanns inte att tillgå då det inte är rutin att 
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journalföra detta på något av de Universitetssjukhus som ingår i uppsatsen. Patienter vars 

DAP-värde har blivit avläst förblev inte anonyma för författarna till denna uppsats då deras 

personuppgifter fanns synliga. Detta var dock inget författarna reflekterade över eller lade 

vikt vid då det inte var av värde till uppsatsen. Patienterna förblir anonyma till läsarna av 

denna uppsats. Uppsatsen har jämfört totalt 100 patienters DAP-värden, 50 patienter från 

respektive Universitetssjukhus. Det utfördes en post-hoc poweranalys för att se eventuell risk 

för typ-1 och typ-2 fel samt säkerställa att vårt urval är tillräckligt stort för ett sant resultat. Ett 

typ-1 fel betyder att det sägs att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan två grupper, 

trots att det i verkligheten inte finns det. Ett typ-2 fel betyder att det sägs att det inte finns en 

statistiskt signifikant skillnad, trots att det i verkligheten finns det. Den statistiska styrkan 

beräknas utifrån samtliga värdens uppmätta medelvärden och standardavvikelsen för 50 

patienter från varje Universitetssjukhus, se tabell 3. Förbestämda risken för typ-1 fel bestäms 

att den inte får vara större än 5 %. Resultatet av post-hoc poweranalysen är 100 % power som 

påvisar en statistisk styrka med 100 %, se tabell 3. Detta innebär att det inte finns någon risk 

för typ-2 fel, dock kvarstår risken för typ-1 fel. Med uppsatsens patienturval på 50 patienter 

från varje Universitetssjukhus samt 100 % power blir dock risken för typ-1 fel 0,0001 %, 

vilket bevisar att urvalet i denna uppsats är tillräckligt stort för att påvisa skillnader i DAP-

värden mellan de två Universitetssjukhusen. Post-hoc poweranalysen utfördes i SPSS 

Statistics version 22 (IBM, New York, USA). 

 

Tabell 3: Värden som används för uträkning av post-hoc poweranalys 

  

UNIVERSITETSSJUKHUS 1 

 

UNIVERSITETSSJUKHUS 2 

ANTAL 50 patienter 50 patienter 

MEDELVÄRDE 1,3 12,3 

STANDARDAVVIKELSE 1,3 10,4 

 

POST-HOC POWER 

 

100 % 

 

För framtida forskning skulle denna uppsats kunna utföras på sjukhus med samma märke på 

apparaturen, att samma röntgensjuksköterska utför undersökningarna, samma 

undersökningsmetod och att patienterna har samma omkrets. Detta skulle dock vara nästintill 

omöjligt då det skulle kräva mycket tid och planering för dessa sjukhus och den 
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röntgensjuksköterska som behöver åka emellan dessa på sjukhus. Det skulle också krävas att 

det finns tillräckligt många patienter som passar i studiens kriterier. Ett alternativ kan vara att 

utöka studiens storlek på dessa Universitetssjukhus och utföra statistiska justeringar för 

skillnader i sjukhusens utrustning.  

 

6:2 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att positionen vid en konventionell röntgenundersökning, frontalbild, av 

skolios har en stor betydelse för stråldosen till patienten, vilket också var författarna till denna 

uppsats teori. Revy et al. samt Hansen et al. visar i sina studier att i AP-läge erhåller patienten 

en högre stråldos än nödvändigt, inte bara till utsatta organ som bröst, tyreoidea, mag-

tarmkanalen, levern, urinblåsan, benmärgen och reproduktionsorgan hos både pojkar och 

flickor, utan även den totala stråldosen som ges till patienten vid en frontalbild (15,16). 

Hansen et al. skriver i sin studie att bröstvävnaden är mycket känsligt mot strålning, 

framförallt hos flickor i tonåren (16). Ben-Shlomo et al. menar att AP-projektion är att föredra 

ur bildkvalitetsperspektiv vid skoliosundersökningar, då ryggraden kommer närmare 

detektorn och därmed blir det en mindre förstoring av ryggraden. Dock anser Ben-Shlomo et 

al. att PA-projektion ska användas just för att sänka stråldosen till patienten, eftersom det inte 

krävs den bästa bildkvaliteten för att mäta Cobb-vinkeln. Ben-Shlomo et al. menar i sina 

resultat att det inte finns någon anledning att välja AP-läge, då PA-läge ger tillräckligt bra 

information. Ben-Shlomo et al. resultat visar att det är lättare att uppnå ALARA-principen för 

barn vid användning av PA-projektion, vilket författarna till denna uppsats också visat på med 

sina resultat (17). Frank et al. har fått liknande resultat där de jämförde AP-projektion med 

PA-projektion. Enligt Frank et al. ger PA-projektion en högre dos till benmärgen, och 

hypotiserade då att AP-projektion var ett bättre alternativ. Dock visade resultaten att i den 

positionen fick sternum, tyreoidea och bröst högre stråldos. Då tyreoidea och brösten är mer 

känsliga för strålning än benmärgen, blev deras resultat att PA-projektion bör användas som 

standardprojektion, då projektionen inte hade någon sämre diagnostisk kapacitet (18). 

Statkiewicz-Sherer et al. samt Kowalczyk anser att eftersom det ofta är unga patienter när det 

gäller skolios, bör PA-projektion alltid vara förstahandsvalet då positioneringen kan ge en 

signifikant reducering av stråldosen till brösten (19,20). Skoliospatienter genomgår ett större 

antal röntgenundersökningar än övriga friska människor vilket ger en ökad risk för 

strålningsinducerad cancer, i synnerhet bröstcancer, men också en ökad risk för försämrad 

funktion hos reproduktionsorganen enligt studier av Jaramillo et al. och Kalifa et al. (21,22). 

Resultaten i Jaramillo et al. och Kalifa et al. studier styrker författarna till denna uppsats 
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hypotes om att PA-projektion är att föredra framför AP, då resultaten visar att PA-projektion 

minskar exponeringen kraftigt på patienten överlag men även på utsatta organ (21,22). Det 

finns även rekommendationer från World Health Organisation (WHO) att bildtagning av 

skolios i frontalprojektion vid konventionell röntgen bör utföras i PA-projektion, för att på så 

sätt minska stråldosen till patienten (23). Detta tycker författarna till denna uppsats känns som 

ett av de starkaste argumenten till att faktiskt använda sig av PA-projektion. Ett annat starkt 

argument är att i en studie gjord 2002 av Geijer H. visar resultatet att PA-projektion är bättre 

ur den aspekten att den ger en minskad stråldos till patienten och strålkänsliga organ. I samma 

studie kallas AP-projektionen föråldrad inom röntgenundersökningar av skolios (24). I denna 

uppsats finns ingen skillnad mellan de båda Universitetssjukhusen ur ett socioekonomiskt 

perspektiv, då vården kostar lika mycket för alla patienter. Författarna anser dock att det inte 

blir en likvärdig vård från Universitetssjukhusen i denna uppsats, då resultaten från det ena 

Universitetssjukhuset indikerar att ge en högre stråldos till sina patienter, då deras DAP-

värden är så pass höga jämfört med det andra Universitetssjukhuset. Vården blir då inte lika 

för alla, eftersom det ena Universitetssjukhuset inte använder sig av den metod som anses bäst 

för att sänka stråldosen till patienten, enligt både författarna till denna uppsats egna resultat 

och tidigare nämnda studier skrivna av Revy et al. samt Hansen et al. (15,16).  

 

Det finns dock andra faktorer som också spelade roll vid resultatet. Vid Universitetssjukhus 1 

togs i regel bara två projektioner som sedan sattes ihop till en sammanhängande projektion 

medan Universitetssjukhus 2 ibland tog tre projektioner. Detta faktum kan ge en felkälla då 

DAP-värdet kan bli felaktigt högt. Bidragande faktorer till felkällor kan också vara; olika 

märken på utrustning, inbländning vid bildtagning, avstånd mellan röntgenrör och patient, 

storleken på patienten, filter, hur ofta kalibrering av utrustningen sker och att 

undersökningarna utförts av flera olika röntgensjuksköterskor. Ett exempel på hur avstånd kan 

påverka stråldosen till patienten kan visas via inversa kvadratlagen. Om stråldosen är 21,05 

mSv vid ett avstånd på 183 cm blir det istället 19,38 mSv om avståndet ökas till 200 cm. 

Exponeringsautomatiken på de olika utrustningarna kan vara olika inställda och därmed ge 

olika DAP-värden jämfört med varandra. För att optimera röntgenundersökningen krävs det 

att ansvarig röntgensjuksköterska besitter rätt utbildning, har beprövad erfarenhet och själv 

kan optimera inställningarna för röntgenundersökningen. En nackdel med DAP är att vid 

mätning av den absorberande dosen till organ så måste det finnas ett förhållande mellan DAP 

och absorberande dosen för att få en korrekt beräkning av stråldosen till patienten. Det 

sambandet finns dock inte alltid, speciellt inom pediatriken, där strålfältet ofta är litet. DAP-
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värdet kan då visa sig lågt samtidigt som den absorberade dosen är hög. Detta blir tvärtom när 

stora ytor bestrålas, alltså att DAP blir högt och den absorberade dosen låg. Utrustning för att 

kunna mäta detta korrekt är i dagsläget inte tillgängligt, men det är DAP-mätare, och därför 

rekommenderas det att DAP används i samband med DRN. Det är viktigt att vara medveten 

om nackdelarna med DAP, samt att det kan behövas kompletterande mätningar så som 

mätning av huddos (25).  

7. Konklusion 
Resultaten i denna studie visar att Universitetssjukhus 1 som positionerar patienten i PA-läge 

vid en skoliosundersökning har signifikant lägre DAP-värden jämfört med 

Universitetssjukhus 2 som positionerar patienterna i AP-läge. Positionering i PA-läge 

rekommenderas för att patienten inte ska erhålla en högre stråldos än nödvändigt. Ur ett 

patientperspektiv kan Universitetssjukhus 1 vara att föredra att bli undersökt på för att sänka 

risken för strålinducerad cancer. 
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Bilaga 1. Antal, ålder, kön och DAP-värden ifrån Universitetssjukhus 1.  

Universitetssjukhus 1 
Antal Ålder Kön DAP-värde (dGycm2) 
1 14 F 0,997 
2 14 F 1,17 
3 23 F 1,30 
4 10 F 1,912 
5 15 P 2,42 
6 13 F 0,634 
7 16 P 9,695 
8 15 F 0,619 
9 15 F 0,920 
10 23 F 0,896 
11 14 F 0,730 
12 17 F 1,138 
13 12 F 1,008 
14 11 F 0,964 
15 15 P 2,542 
16 15 P 1,693 
17 12 F 0,897 
18 23 F 1,327 
19 12 F 0,587 
20 12 F 0,357 
21 12 F 0,503 
22 13 P 1,342 
23 22 F 1,364 
24 14 F 1,391 
25 16 P 2,370 
26 15 P 1,135 
27 14 P 1,034 
28 13 F 0,687 
29 13 P 1,351 
30 15 F 0,722 
31 18 P 1,841 
32 14 P 0,572 
33 16 F 1,171 
34 14 F 0,689 
35 18 F 1,621 
36 12 F 0,709 
37 13 F 0,976 
38 14 F 0,867 
39 15 P 0,787 
40 13 P 0,568 
41 12 F 0,590 
42 22 P 1,855 
43 24 P 1,789 
44 11 F 0,641 
45 14 P 0,887 
46 18 F 1,291 
47 17 P 1,013 
48 14 F 0,809 
49 15 P 1,657 
50 18 F 0,859 
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Bilaga 2. Antal, ålder, kön och DAP-värden ifrån Universitetssjukhus 2.  
Universitetssjukhus 2 

Antal Ålder Kön DAP-värde (dGycm2) 
1 14 P 30,088 
2 16 F 19,048 
3 17 F 9,352 
4 16 P 7,198 
5 15 F 9,935 
6 10 P 2,526 
7 13 F 10,75 
8 16 F 10,299 
9 10 F 1,035 
10 16 F 13,538 
11 14 P 15,787 
12 21 F 9,824 
13 19 P 25,136 
14 13 F 3,356 
15 16 F 6,617 
16 13 F 5,79 
17 18 F 6,508 
18 16 P 8,477 
19 13 P 7,7 
20 19 F 8,321 
21 16 F 15,865 
22 16 F 19,567 
23 21 F 7,671 
24 15 P 6,382 
25 15 F 18,842 
26 13 F 6,234 
27 19 P 40,382 
28 11 P 5,22 
29 14 F 6,949 
30 15 P 31,216 
31 13 F 7,1 
32 18 F 4,553 
33 17 F 21,388 
34 14 F 5,254 
35 10 F 3,873 
36 15 P 58,167 
37 16 F 14,762 
38 17 P 13,487 
39 11 F 7,731 
40 11 F 4,083 
41 18 F 11,292 
42 15 F 7,647 
43 14 F 13,65 
44 11 P 8,346 
45 16 F 5,275 
46 15 P 6,325 
47 15 F 16,662 
48 16 F 10,299 
49 16 F 5,281 
50 12 P 22,245 
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