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Abstrakt 

Datortomografiundersökningar (DT) har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Med hjälp av 

DT undersökningar har det blivit lättare för vårdpersonal att upptäcka små skador eller 

sjukdomar. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åtgärder det finns för att 

skydda strålkänsliga organ hos vuxna patienter som genomgår en DT-undersökning. En 

litteraturstudie utfördes där 14 artiklar analyserades och delades upp under fyra 

kategorier, ögon, tyreoidea, bröst och gonader. Slutsatsen visar flera åtgärder för att 

reducera stråldosen till strålkänsliga organ. Dessa åtgärder är fysiska strålskydd, tube 

current modulation (TCM), organbaserad tube current modulation (OBTCM) och gantry 

tilt.  

 

Nyckelord: Datortomografi, strålreduktion, strålkänsliga organ, ögon, tyreoidea, bröst, 

gonader. 
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Introduktion 
 

Datortomografi (DT) är en undersökningsmetod som ger en bra översikt över kroppens 

anatomi och mycket detaljerade bilder. Med hjälp av datortomografin har möjligheterna 

blivit större för läkare att upptäcka små skador eller sjukdomar. Det är inte bara fördelar 

med den nya tekniken, DT-undersökningar har en betydligt högre stråldos jämfört med 

konventionella röntgenundersökningar. DT-undersökningar har ökat mycket i Sverige 

de senaste 20 åren, det har ökat till den grad att DT-undersökningar utgör mellan 50 till 

80 % av den totala stråldosen till befolkningen från röntgenundersökningar. På grund av 

den höga stråldosen ställer strålsäkerhetsmyndigheten som krav att alla undersökningar 

skall vara berättigade och optimerade att ge så låg dos som möjligt utan att 

granskningen vid diagnos blir lidande (1).  

 

Ökandet av DT-undersökningar har blivit ett bekymmer globalt för den ökande risken 

att inducera oönskade hälsoeffekter, såsom strålningsinducerad cancer. Den strålningen 

som oroar mest är den signifikanta strålningen som träffar de mest strålkänsliga organen 

som ögonlinsen, tyreoidea, bröst och gonaderna (2). 

 

Bakgrund 

 

Röntgensjuksköterskans roll 

 

Röntgensjuksköterskans uppgift är att tillgodose säker och adekvat vård för alla 

patienter. Det är viktigt för röntgensjuksköterskan att hålla sig uppdaterad på den 

tekniska utrustningen, då tekniken går snabbt framåt. Det är också av stor vikt att 

korrekta bilder tas efter gällande kriterier. Röntgensjuksköterskan ska ha kunskapen att 

tillämpa strålskydd till vårdtagare, personal och närstående till vårdtagaren. ALARA 

principen är en viktig del av röntgensjuksköterskans arbete (3). Den principen betyder 

“as low as reasonable achievable’’, vilket innebär att ge vårdtagaren så låg stråldos som 

möjligt utan att diagnostiken blir påverkad. Röntgensjuksköterskans sex 

kärnkompetenser är, personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
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förbättringsarbete, säker vård och informatik (4).  

 

Röntgenstrålning  

 

Röntgenstrålning utgörs av elektromagnetisk strålning. Strålningen produceras genom 

processer i atomens elektronskal. Röntgenstrålningen delas in i två olika typer beroende 

på hur strålningen produceras, karakteristisk strålning och bromsstrålning (5).  

 

Karakteristisk strålning  

 

Karakteristisk strålning produceras genom att en elektron förflyttar sig från sin plats i 

sitt elektronskal till ett annat elektronskal närmare kärnan. Detta skapar en ledig plats 

för en elektron i det yttre skalet. Denna platsen kan fyllas av en elektron från ett yttre 

skal. Elektronen förlorar energi desto närmare kärnan den kommer, denna energin sänds 

ut som karakteristisk elektromagnetisk strålning (5).  

 

Bromsstrålning 

 

Bromsstrålning är den andra typen av röntgenstrålning som används inom den 

medicinska diagnostiken. Bromsstrålning uppkommer när en laddad partikel, oftast en 

elektron, träffar ett material och bromsas upp. Denna strålning kan förekomma naturligt 

p.g.a. vissa processer, t.ex. radioaktivt sönderfall (5). Men för att kunna variera 

strålningens energi och styrka så används ett röntgenrör. Röntgenröret består av olika 

komponenter. En glaskupa, katod och anod. Katoden och anoden är oftast tillverkade av 

wolfram för att kunna hantera de höga temperaturerna som uppkommer. Strålningen 

produceras i röntgenröret med hjälp av katoden, som är negativt laddad och anoden som 

är positivt laddad. Katoden värms upp till 2000℃, därefter avges elektroner som 

transporteras mot anoden. När elektronerna träffar denna yta produceras bromsstrålning 

(5).  
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Strålskador 

 

Röntgenstrålning till organ och vävnader mäts i absorberad dos och ekvivalent dos. 

Absorberad dos mäts i enheten Grey (Gy). Absorberad dos går att addera ifall samma 

organ/kroppsdel blivit bestrålad mer än en gång. Är det däremot två olika kroppsdelar 

går det inte att addera ihop dosen till ett totalvärde. Ekvivalent dos räknas ut genom att 

multiplicera absorberad dos med strålningsviktfaktorer. Strålningsviktfaktorerna hänger 

ihop med vilken effekt strålningen har i biologisk vävnad. Ekvivalent dos mäts i 

enheten Sv (Sievert) (6). 

 

Röntgenstrålning har biologiska effekter på levande organismer, bland annat på 

människan. De skador som kan uppstå delas i två olika grupper. Deterministiska (akuta) 

och Stokastiska (slumpmässiga) strålskador. De akuta effekterna uppkommer snabbt vid 

en kraftig bestrålning av hela kroppen eller kraftig strålning till ett specifikt organ t.ex. 

gonaderna (5). Blir strålningen tillräckligt hög kommer delar av celler att bli påverkade 

och större organ riskerar att tappa sin funktion ju fler celler som blir skadade. Akuta 

strålskador uppstår först vid helkroppsdoser på omkring 1 Gy. Risken att dö ökar i takt 

med att den absorberade stråldosen blir högre, vid 3 - 4 Gy är chansen att överleva 50%. 

Vid 6 Gy är sannolikheten att överleva mycket liten (6). De slumpmässiga skadorna 

beror på att cellernas arvsmassa blir muterad p.g.a. strålningen. Det finns ett samband 

mellan uppkomsten av slumpmässiga strålskador och mängden stråldos som individen 

blivit utsatt för. Men mängden stråldos påverkar inte hur allvarlig effekten blir, utan 

enbart hur stor risken är att drabbas av en slumpmässig strålskada (5,6).  

 

Strålkänsliga organ 

 

Organets strålkänslighet är beroende på vilka celler som bygger upp organet. Det finns 

fyra grupper av celler som är extra känsliga mot strålning. De olika strålkänsliga 

cellerna är, unga celler, ospecificerade celler som stamceller, celler med en hög 

metabolism och celler med en hög delningshastighet (3). Celler med en låg 

delningshastighet t.ex. muskel, nerv och hjärnceller är mindre känsliga för strålning. 

Exempel på gränsvärden för några strålkänsliga organ presenteras i tabell 1 (7). 
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Tabell 1. Översikt av strålkänsliga organ och deras strålkänslighet. Strålkänsligheten 

anges Grey (Gy). 

Strålkänslighet Organ eller vävnad Påverkan 

Låg >50 Gy Muskler  

Hjärna 

Fibros 

Nekros 

Medel 10 – 50 Gy Hud 

Hornhinna 

Tyreoidea 

Erytem 

Gråstarr 

Atrofi 

Hög 2 – 10 Gy  Lymfvävnad  

Benmärg 

Gonader 

Atrofi 

Hypoplasi 

Atrofi 

 

 

TCM 

 

Tube current modulation (TCM) är en metod som används vid 

datortomografiundersökningar för att sänka stråldosen. TCM är en metod som använder 

rörströmsmodulering för att anpassa stråldosen till patienten. Studier har visat att TCM 

kan reducera stråldosen upp till 50% (8). Rörströmmen blir anpassad under tiden röret 

snurrar runt patienten och strålar. Tjockleken på patienten avgör hur mycket rörström 

som ska användas. På senare år har det kommit en ny variant av TCM som är 

organbaserad, denna metod kallas OBTCM eller OBM. Den nya metoden minskar 

rörströmmen när röntgenröret rör sig över ett visst utvalt område eller specifikt organ 

(8,9). 

 

Högattenuerande strålskydd 

 

För att stoppa joniserande strålning på ett effektivt sätt så används olika typer av 

strålskydd. Dessa strålskydd består av metaller som har en hög förmåga att attenuera 

strålningen. Exempel på metaller som används inom röntgen är bly, vismut, koppar och 

barium (6). 
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Gantry tilt 

 

Med hjälp av flera olika, tekniska, hjälpmedel går det att reducera stråldosen till ett 

specifikt organ. Ett av dessa hjälpmedel är något som heter gantry tilt. Med det menas 

att hela gantryt tiltas så att t.ex. ögonen kommer bort från strålningen när en DT-skalle 

genomförs. Enligt en studie av Yeoman et al. kunde strålningen reduceras med 87% till 

ögonlinsen med gantry tilt (10). 

 

Problemformulering 

 

Då DT undersökningarna ökat mycket de senaste åren så har även vikten av att lyfta 

nyttan över risken när en person ska genomföra en datortomografiundersökning ökat. 

Med tanke på att DT undersökningar ersätter allt mer konventionella undersökningar 

och har en högre stråldos blir det ännu viktigare att tänka på att skydda patienten från 

strålning (2). Därför har författarna till denna uppsats valt att göra en litteratursökning 

inom detta ämne för att studera vilka åtgärder som kan vidtas för att minska stråldosen 

till känsliga organ. 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka åtgärder det finns för att skydda 

strålkänsliga organ hos vuxna patienter som genomgår en DT-undersökning.  

  



6 

 

Frågeställning 
 

Vilka strålreducerande åtgärder finns det för bröst, ögon, tyreoidea och gonader vid en 

DT-undersökning?   

Påverkar de olika strålreducerande åtgärderna bildkvaliteten?  
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Metod 
 

För att besvara syftet med denna studie genomfördes en systematisk litteratursökning i 

databaserna pubmed och cinahl (11). De sökord som användes var computed 

tomography, dose, reduction, eye lens, thyroid, shield, gonadal, testicle, shielding, 

breast, testis, radiation och effects. Sökorden användes i olika kombinationer för att 

bredda resultatet. Litteratursökningen resulterade i 14 artiklar som redovisas i resultatet 

i denna uppsats.  

 

Inklusionskriterier  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara äldre än tio år (2009–2019). 

Artiklarna skulle vara peer reviewed granskade och utförda på vuxna patienter eller 

fantom. Endast engelskspråkiga artiklar valdes till abstraktgranskning.  

 

Urval av artiklar 

 

Computed tomography, dose, reduction, eye lens, thyroid, shield, gonadal, testicle, 

shielding, breast, testis, radiation och effects var de sökord som användes. Computed 

tomography dose reduction eye lens gav 40 träffar i pubmed. Computed tomography 

thyroidea dose reduction gav 79 träffar i pubmed. Computed tomography and shield gav 

125 träffar I pubmed. Computed tomography gonadal dose reduction gav 10 träffar i 

pubmed. Computed tomography thyroid shielding gav 31 träffar i pubmed. Computed 

tomography breast dose reduction gav 212 träffar i pubmed. Testis radiation effects 

computed tomography gav 12 träffar. Ingen studie blev utvalda från databasen cinahl, 

då ingen studie som inte redan tagits från pubmed hittades. Sökorden resulterade i 509 

rubriker som lästes. Först granskades studiernas rubriker gentemot syftet. Utifrån dessa 

valdes 26 studier för att granska deras abstrakt. Tjugo studier hade ett abstrakt som 

stämde överens med syftet till denna uppsats. Därefter granskades hela studierna. Matris 

från litteratursökningens process finns i bilaga 1. Slutligen blev det 14 studier kvar som 

inkluderades i resultatet. Dessa 14 studier valdes ut vidare för kvalitetsgranskning. Vid 
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kvalitetsgranskningen av artiklarna användes en modifierad version av Fribergs 

granskningsfrågor för kvalitativa studier (11) (bilaga 2). 

 

Exklusionskriterier  

 

Artiklar som berörde barn exkluderades direkt för att arbetet berör endast 

strålreducerande åtgärder för vuxna patienter. Review artiklar och artiklar som inte var 

peer reviewed inkluderades inte i arbetet. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

 

Alla artiklar som valdes att användas i resultatet genomgick en kvalitetsgranskning. 

Författarna använde sig av en modifierad version av Fribergs granskningsfrågor för 

kvantitativa studier (11). Fråga tre och 13 i bilaga 2 plockades bort då dessa inte var 

relevanta för uppsatsen. Varje studie granskades utifrån de olika frågorna. Därefter fick 

de en poäng på varje fråga beroende på om frågan kunde besvaras med ett ’’ja’’ utifrån 

studien. De studierna med noll-fem poäng ansågs ha en låg kvalité. Om studien fick 

mellan sex-åtta poäng ansågs studien hålla medelkvalité. Studien ansågs hålla hög 

kvalité om den fick mellan nio-elva poäng på punkterna. En studie höll medelkvalité 

och 13 studier höll hög kvalité. En översikt av kvalitetsgranskningen finns bifogad i 

bilaga 3. När det var fastställt att artiklarna höll en tillräcklig hög kvalité granskades 

artiklarnas metod, resultat, diskussion och slutsats noggrant.  

 

Etiskt övervägande  

 

Etiska överväganden beträffande urval och resultat bör alltid göras vid systematiska 

litteraturstudier (12). Studierna som använde fantom vid datainsamling behövde inget 

etiskt godkännande då studierna inte berörde patienter. De studier där patienter deltog 

var etiskt granskade och patienterna har lämnat godkännande till sitt deltagande (12). 
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Resultat 
 

Resultatet presenteras i fyra underrubriker där studier som behandlar respektive organ 

presenteras. Underrubrikerna är ögon, tyreoidea, bröst och gonader. Några av studierna 

visade på strålreducerande åtgärder för flera olika organ, dessa studier kommer 

presenteras mer än en gång, men under olika rubriker. Alla studier finns sammanfattade 

i en matris i bilaga 4.  

 

Ögon  

 

Litteratursökningen visade att det går att reducera stråldosen till ögats lins med hjälp av 

tube current modulation (TCM) och med hjälp av olika typer av högattenuerande skydd 

eller en kombination av dessa (13–20). 

 

Studier har visat att det går att reducera stråldosen till ögats lins med hjälp av TCM. 

Studien av Huang et al. använde TCM för att fastställa strålreduceringen till ögats lins. 

Författarna fann att det är möjligt att minska stråldosen linsen mer än 47% beroende på 

vilka parametrar som undersökningen genomfördes med (13). En studie av Nikupaavo 

et al. studerades effekten av att använda sig utav organbaserad TCM med hjälp utav två 

olika sorters fantom. Som mest reducerades stråldosen 31,3% på höger öga och 32,1% 

vänster öga med användande av TCM på ett av fantomen (14). En studie av Huang et al. 

studerade effekten av att använda sig av organbaserad TCM vid 

datortomografiundersökningar av nacken. Författarna till studien fann att organbaserad 

TCM kan minska stråldosen till ögats högra lins med 46,9% och till vänster 33,3% vid 

en datortomografi av nacken (15). En studie av Wang et al. kom fram till att stråldosen 

gick att reducera med 30,4% gentemot referenscannet med användande av organbaserad 

TCM (16). 

 

Denna uppsats visar att fem studier kom fram till att det var möjligt att reducera 

stråldosen till ögat med hjälp av högattenuerande strålskydd. I en studie av Ciarmatori 

et al. studerades möjligheten att använda en vismutskydd vid en DT-undersökning av 

skallen. Författarna till studien kom fram till att strålningen reducerades mest när 
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skyddet var i direktkontakt med ögonen (28,5%). Det gick att använda vismutskydd fyra 

centimeter ovanför ögat då det kunde vara mer användarvänligt för patienten. Det 

resulterade i en minskning i stråldosen med 21,1% (17). I studien av Nikopaavu et al. 

studerades effekten av vismutskydd vid en DT huvudundersökning. Studiens resultat 

visade att vismutskyddet reducerade stråldosen till ögats båda linser. Dosen till högra 

ögats lins minskade med 26,1% och till vänster lins 21,2% (14). Studien av Huggett et 

al. jämförde två olika typer av högattenuerande strålskydd, vismutskydd och 

bariumskydd. De kom fram till att det mest effektiva skyddet för att reducera stråldosen 

till ögonen var vismutskydd. Det blev en minskning på 37,8% i stråldos med hjälp av 

vismutskydd, jämfört med bariumskydd som gav en minskning på 21,3% (18). I en 

studie av Wang et al. jämfördes strålreduceringen av ett lager vismutskydd över ögonen 

kontra två lager av vismutskydd över ögonen. De kom fram till att ett lager minskade 

dosen till ögat med 26,4% och två lager reducerade dosen med 42,4%, i förhållandet till 

deras referensdos (16). Studien av Grobe et al. studerade 51 patienter som genomgick 

behandling av cancer. Till följd av sjukdomen genomgick dessa patienter en DT 

undersökning. Dessa patienter skyddades med högattenuerande vismutskydd. Resultatet 

blev en strålreducering på 28,2% till ögonlinsen (19). Studien av Chang et al. studerade 

användandet av vismutskydd vid en DT-huvudundersökning. De kom fram till att 

vismutskydd kunde reducera stråldosen till ögat med 34 till 46% (20).   

 

Två studier kombinerades olika varianter av strålreducerande åtgärder för att uppnå en 

lägre stråldos till ögats lins (14,16). Studien av Nikopaavu et al. kombinerade 

vismutskydd med en tiltning av gantryt. Denna kombination reducerade stråldosen med 

74,9% till varje lins. Författarna till studien kombinerade även organbaserad TCM med 

gantry tilt. Det resulterade i en dosreduktion med 69,1% till högra ögat och 71,9% till 

vänster öga. Enbart gantry tilt gav en strålreducering på 74,5% till höger lins och 75,6% 

till vänster lins (14). I studien av Wang et al. kombinerades organbaserad TCM med 

vismutskydd, vilket resulterade i en stråldosreducering på 47% (16). 
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Tabell 2. Sammanfattning av resultatet från artiklarna med strålreducerande åtgärder för 

ögonen. Strålreduktionen beskrivs i enheten procent.  

Författare Strålreducerande åtgärd Strålreduktion till ögonlinsen i procent  

Huang et al. TCM* 47 % 

Nikupaavo et 

al.  

TCM 

Vismutskydd 

Vismut + tiltning av 

gantry. 

OBTCM** + tiltning av 

gantry 

Tiltning av gantry 

31,3% höger lins, 32,1 % vänster lins 

26,1% höger lins, 21,2% vänster lins 

74,9% på respektive lins 

 

69,1% höger lins, 71,9% vänster lins 

 

74,5% höger lins, 75,6% vänster lins 

Huang et al. OBTCM 

 

46,9% höger lins, 33,3% vänster lins.  

Wang et al. OBTCM 

Ett lager vismutskydd 

Två lager vismutskydd 

OBTCM + ett lager 

Vismutskydd 

30,4% 

26,4% 

42,4% 

47% 

Ciarmatori et 

al. 

Vismutskydd 

Vismutskydd 4cm från 

patient 

28,5% 

21,1% 

Huggett et al.  Vismutskydd 

Bariumskydd 

37,8% 

21,3% 

Chang et al. Vismutskydd 34 - 46% 

Grobe et al. Vismutskydd 28,2% 

*Tube current modulation 

**Organ based tube current modulation 

 

Sex studier visar att strålreducerande åtgärder för ögonen påverkar bildkvaliteten (14–

18,20). Fem studier som använde sig av vismutskydd kom alla fram till att 

bildkvaliteten blev påverkad av vismutskydd (14,16–18,20). Fyra av studierna kom 
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fram till att avståndet mellan vismutskyddet och ögat påverkade bildkvaliteten negativt 

(14,16,18,20). Studien av Nikapaavo et al fann att vismutskydd hade en liten påverkan 

på bildkvaliteten, men inga artefakter uppkom (14). Bildkvaliteten blev också negativt 

påverkad av OBTCM vilket Nikopaavo et al, Hoang et al. och Wang et al. kom fram 

till. Ingen av studierna kom fram till att bildkvaliteten blev så pass negativt påverkad så 

att det diagnostiska värdet gick förlorat (14–16). En studie använde sig av gantry tilt och 

där blev bildkvaliteten inte negativt påverkad (14). Studien av Hugget et al. studerade 

även användandet av bariumskydd, resultatet visade att bildkvaliteten blev negativt 

påverkad (16).   

 

Tyreoidea 

 

Litteratursökningen resulterade i fyra artiklar som berörde strålreducerande åtgärder för 

tyroidea. Författarna till de olika studierna kom fram till att stråldosen går att reducera 

med hjälp av TCM och högattenuerande skydd för sköldkörteln, eller en kombination av 

dessa hjälpmedel (15, 20–22). 

 

Av samtliga artiklar som valdes ut, berörde fyra artiklar strålreducerande åtgärder till 

tyreoidea hjälp av högattenuerande strålskydd. Studien skriven av Chung et al. 

studerade stråldosen för tyreoidea till män och kvinnor som genomförde en DT-

skalleundersökning. Vänstra sidan av tyreoidea skyddades med blyskydd och högra 

sidan skyddades inte. Resultatet visade att blyskyddet reducerade dosen med 17,9% till 

kvinnorna respektive 20,6% till männen (21). I studien av Lee et al. studerade de 

effekten av vismutskydd över tyreoidea under en DT-undersökning av nacken. 

Resultatet de kom fram till var att strålningen blev reducerad med 27,5% när strålningen 

var direkt över tyreoidea (22). Chang et al. studerade användandet av vismutskydd 

under en DT-undersökning av skallen. De kom fram till att strålningen kunde reduceras 

mellan 34–46% (20). Det går även att kombinera TCM med högattenuerande skydd för 

att reducera stråldosen till tyreoidea. Studien av Hoang et al. studerar hur stråldosen 

påverkas när vismutskydd används tillsammans med organbaserad TCM och TCM. 

Organbaserad TCM sänkte stråldosen med 28,5% till tyreoidea. Organbaserad TCM 
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tillsammans med vismutskydd sänkte stråldosen med 45%. TCM med tyreoideaskydd 

sänkte stråldosen med 33,4% (15). 

 

 

Tabell 3. Sammanfattning av resultatet från artiklarna med strålreducerande åtgärder för 

tyreoidea. Strålreduktionen beskrivs i enheten procent. 

Författare Strålreducerande åtgärd Strålreduktion till tyreoidea i 

procent  

Chung et al. Blyskydd 17,9% Kvinnor, 20,6% Män 

Lee et al. Vismutskydd 27,5% 

Chang et al.  Vismutskydd 34 - 46% 

Hoang et al. OBTCM* 

Vismutskydd + OBTCM 

Vismutskydd + TCM** 

28,5% 

45% 

83,4% 

*Organ based tube current modulation 

**Tube current modulation 

 

Hoang et al. kom fram till att bildkvaliteten inte blev negativt påverkad när OBTCM 

och TCM användes tillsammans med vismutskydd (15). Lee et al. kom fram till att 

enbart användandet av vismutskydd gav ingen uppenbar försämring i bildkvaliteten 

(22). 
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Bröst 

 

Litteratursökningen resulterade i sex artiklar som berör strålreducerande åtgärder för 

brösten. Författarna till dessa artiklar fann att stråldosen går att reducera med TCM och 

högattenuerande strålskydd eller en kombination av dessa (18,20,21,23–24). 

 

Huggett et al. undersökte användandet av vismutskydd vid en 

datortomografiundersökning. Bröstet på fantomet blev utsatt för strålning med och utan 

strålskydd. Resultatet blev en strålreduktion till bröstet på 48,6% (18). Chung et al. 

undersökte stråldosen för bröst på kvinnor som genomförde en 

datortomografiundersökning av, DT-skalle, DT-buk, DT-dynamisk lever, DT-ländrygg 

och DT-nacke. Vänstra bröstet skyddades med ett blyskydd. Det högra bröstet förblev 

oskyddat. Resultatet visade att stråldosen reducerades med 33,5 % vid DT skalle, 26% 

vid DT-buk, 16,2% vid DT-dynamisk leverundersökning, 17,4% vid DT-

ländryggsundersökning och 26,5% på DT-nacke (21). Chang et al. undersökte 

användandet av vismutskydd vid DT undersökningar. Resultatet visade att strålningen 

gick att reducera 41% - 55% (20). Mehnati et al. jämförde användandet av två fysiska 

strålskydd för att reducera strålningen till bröstet. Ett av skydden var tillverkat med 

polyuretan blandat med vismut, det andra med silikon och vismut. Både skydden gav en 

strålreduktion. Skyddet som var silikonbaserat gav en strålreduktion på 9,6% och det 

polyuretanbaserade skyddet gav en strålreduktion på 37,6% (23).  

 

Sabarudin et al. studerade effekten av användandet av TCM vid DT-

thoraxundersökningar. Resultatet de kom fram till var att stråldosen reducerades från 

51,5 mGy till 8,6 mGy med hjälp av tube current modulation (24). Matsubara et al. 

genomförde en studie med TCM, kopparskydd och en kombination av dessa två. 

Studiens syfte var att undersöka ifall TCM är för att sänka stråldosen till brösten. 

Resultatet visade att TCM reducerar strålningen med 23,7%, kopparskydd 21,8% och en 

kombination av dessa 38,2% (25). 
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Tabell 4. Sammanfattning av resultatet från artiklarna med strålreducerande åtgärder för 

bröst. Strålreduktionen beskrivs i enheten procent. 

Författare Strålreducerande åtgärd Strålreduktion till Brösten i 

procent  

Huggett et al. Vismutskydd 48,6%  

Chung et al. Blyskydd 

Blyskydd 

Blyskydd 

Blyskydd 

Blyskydd 

33,5% DT*-skalle  

26% DT-buk  

16,2% DT-dynamisk lever 

17,4% DT-ländrygg 

26,5% DT-nacke  

Chang et al.  Vismutskydd 41 - 55%  

Mehnati et al. Vismut + polyuretan 

Vismut + silikon  

37,6%  

9,6% 

Sabarudin et 

al. 

TCM 83,3%  

Matsubara et 

al.  

TCM  

Kopparskydd 

TCM+Kopparskydd 

23,7% 

21,8% 

38,2% 

*Datortomografi 

 

Tre studier studerade vismutskyddets påverkan på bildkvaliteten. De fann att 

vismutskydd påverkar bildkvaliteten negativt. Hugget et at. rekommenderade inte 

vismutskydd till alla patienter, utan enbart om det var högriskpatienter (18). Mehnati et 

al och Chang et al. visade att bildkvaliteten blev negativt påverkad direkt under skyddet. 

Eftersom bröst oftast inte är det primära undersökningsområdet blir inte diagnostiken 

påverkad (20,23). 
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Gonader 

 

Litteratursökningen resulterade i två artiklar som berörde strålreducerande åtgärder för 

gonaderna (19,26).  

 

Grobe et al. undersökte 51 patienter som genomgick identiska 

datortomografiundersökningar. Patienterna fick ett blybaserat skydd för skrotum. 

Resultatet visade att strålningen gick att reducera 96,2% med hjälp av detta blyskydd 

(19). Sancaktutar et al. studerade en ny modell av gonadskydd för skrotum. Studien 

genomfördes på 200 manliga patienter som fick genomgå en DT-bukundersökning. Till 

studien användes blyhandskar som träddes över gonaderna. Resultatet från studien visar 

att denna metod minskar stråldosen till gonaderna med 90,2% (26).  

 

Tabell 5. Sammanfattning av resultatet från artiklarna med strålreducerande åtgärder för 

gonader. Strålreduktionen beskrivs i enheten procent. 

Författare Strålreducerande åtgärd Strålreduktion till Gonader i 

procent  

Grobe et al. Blyskydd 96,2% 

Sancaktutar et 

al.  

Blyhandske  90,2% 

 

Grobe et al. fann att blyskyddet påverkade bildkvaliteten med svåra artefakter (19). 

Sancaktutar et al. tog ej upp strålskyddets påverkan på bildkvaliteten (26).  
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 

Denna uppsats är en litteraturstudie som baserades på kvantitativa studier. Om inte det 

hade en systematisk sökning skulle risken finnas att resultatet speglar studier som 

författarna känner till sen innan denna uppsats blev skriven (27). Uppsatsens syfte var 

att undersöka vilka åtgärder som kunde göras på vuxna patienter som genomgick en 

datortomografiundersökning. Två databaser användes, pubmed och cinahl. Men inga 

relevanta artiklar hittades på cinahl som inte redan hade blivit utvalda från pubmed. 

Författarna till denna uppsats har inte tagit hänsyn var artiklarna är genomförda, utan 

enbart om de var publicerade på engelska. Samtliga studier var endast utförda på vuxna 

fantom eller vuxna patienter. I de olika studierna använder olika sorters 

datortomografer. Detta kan ha en inverkan på maskinens inställningar och dess 

parametrar. En annan faktor som kan påverka resultatet är att författarna till denna 

uppsats är granskare av artiklarna, eventuella feltolkningar kan ha förekommit. Detta 

kan i sin tur ha påverkat vilka artiklar som har inkluderats eller exkluderats i resultatet.   

Resultatet i denna uppsats består av 14 artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades med 

hjälp av en modifierad version av Fribergs granskningsmodell (11). Två punkter 

angående omvårdnadsvetenskap togs bort då inga av de utvalda artiklarna berörde dessa 

punkter. Samtliga artiklar ansågs hålla en tillräckligt hög kvalité för att inkluderas i 

resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

 

Röntgensjuksköterskan ska vidta strålreducerande åtgärder vid varje undersökning, för 

att optimera stråldosen till varje enskild individ som genomgår en 

datortomografiundersökning. Dessa åtgärder kan vidtas för att ALARA principen skall 

uppnås och för att säkerhetsställa en säker vård för vårdtagaren (4). Resultatet i denna 

litteraturstudie visar att stråldosen går att reducera till strålkänsliga organ, ögon, 

tyreoidea, bröst och gonader med hjälp av TCM, fysiska strålskydd eller en 

kombination av dessa (13–26).  

  



18 

 

Ögon 

 

Resultatet i denna studie visade att det går att sänka stråldosen mellan 21,3% - 75% med 

hjälp av TCM, högattenuerande strålskydd, gantry tilt eller en kombination av dessa 

(13–20). Flera av studierna har även studerat strålskyddets påverkan på bildkvaliteten 

(14–16,18,20). En studie i vårt resultat jämförde TCM, OBTCM, vismutskydd samt 

gantry tilt. De fann i studien att vismutskyddet inte gav några artefakter till bilden, 

däremot gav TCM och gantry tilt artefakter, men inte till den grad att bildkvaliteten 

påverkar granskningen av bilden. TCM och gantry tilt gav en högre strålreducering än 

vad vismutskyddet kunde uppnå, men bidrog till fler artefakter i bilden (14). En annan 

studie i resultatet till denna uppsats motsäger detta. De fann att OBTCM gav liknande 

strålreducering till ögat som vismutskyddet, men bättre bildkvalité (16). Ett fysiskt 

strålskydd kan bestå av olika material, dessa kan ha olika effekt på hur bildkvaliteten 

påverkas. En studie jämförde ett bariumbaserat strålskydd mot ett vismutbaserat 

strålskydd. Författarna till studien kom fram till att bildkvaliteten blir bättre med 

användandet av barium än vismut, när enbart hjärnan skulle undersökas. Vid trauma så 

rekommenderades inget av skydden då det störde bildkvaliteten för mycket. Men med 

vismutskydd reducerades strålningen betydligt mer än när bariumskydd användes (18).  

Samtliga studier som återfinns i resultatet av denna uppsats har varit på vuxna patienter 

eller fantom, men det finns studier som visar att vismutskydd har en liknande 

strålreducering för barn som vuxna. Detta bekräftas i en studie av Perisinakis et al. som 

fann att strålreduceringen var 34% för barn, vilket är i linje med resultatet i denna 

uppsats (28). Det finns även studier som visar att TCM går att använda vid 

barnundersökningar. En studie av Papadakis et al. visar att det går att reducera 

stråldosen till huvudregionen med upp till 24% med hjälp av tube current modulation 

(29). Därför anser författarna till denna uppsats att det är viktigt att även använda 

vismutskydd och TCM vid barnundersökningar. Men det ska inte störa diagnostiken. 
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Tyreoidea 

 

Författarna till denna uppsats fann att stråldosen till tyreoidea gick att reducera med 

17,9 - 46% (15,20–22). Studierna i resultatet, till denna uppsats, använde sig av olika 

metoder för att reducera stråldosen till tyreoidea. Bland annat, vismutskydd, blyskydd, 

OBTCM eller en kombination av dessa. Strålreduceringen varierade mellan studierna 

och en faktor till detta tror vi kan vara hur författarna tagit fram sitt resultat. Två av 

studierna använde sig av fantom och två studier använde sig av patienter. Studierna med 

fantom hade en högre strålreducering än studierna med patienterna. Studien av Chang et 

al. använde ett fantom som ej var människoliknande och de fick en strålreducering på 

34 - 46%. Ingen annan studie fick lika hög strålreducering, trots att de andra studierna 

använde riktiga människor eller människoliknande fantom. Därför tror författarna till 

denna uppsats att formen på deras fantom har haft en betydande roll på den höga 

strålreduceringen, jämfört med de andra studierna som studerade vismutskydd 

(20,22).  I en studie av Leswick et al. fann de att TCM är en effektivare metod än 

vismutskydd för att sänka stråldosen till tyroidea. Resultatet från denna uppsats ligger 

inte i linje med Leswick studie. Uppsatsens resultat visade att strålreduceringen var 

något högre med vismutskydd än med enbart TCM.  

 

Det är viktigt att vara medveten hur strålskyddet påverkar bildkvaliteten, då den 

diagnostiska delen inte ska bli påverkad av den strålreducerande åtgärden. Två av 

studierna kom fram till att bildkvaliteten inte minskade när en upphöjning på 1 - 2 cm 

placerades under strålskyddet (15,22). 

 

 

Bröst 

 

I denna uppsats visade det sig att strålreduktionen till brösten gick att minska mellan 

9,6% - 83% (8,9,18,20,21,23). Det stora intervallet på strålreducering beror främst på 

vilken sorts strålreducerande åtgärd som används i studierna, den högsta 

strålreduceringen uppnåddes med TCM. I studierna som undersökte användandet av 
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TCM varierade resultatet kraftigt. Två studier använde sig av TCM för att minska 

stråldosen till bröstet, de kom fram till två skilda resultat. I studien av Sabarudin et al. 

minskade stråldosen med 83,3%, vilket är tre gånger högre strålreduktion än studien 

skriven av Matsubara et al (24,25). En annan studie av Wang et al. fann att TCM är 

bättre än vismutskydd därför att bildkvaliteten inte blev påverkad, men dosreduktionen 

var likvärdig. Därför tycker författarna att det inte går att fastställa om TCM är bättre än 

vismutskydd utifrån denna uppsats (31). 

 

Med hjälp av vismutskydd minskar stråldosen till brösten i alla studier som presenteras i 

resultatet. Tre studier från vårt resultat kom fram till att stråldosen blev reducerad med 

vismutskydd, dock blev bildkvaliteten negativt påverkad. Bildkvaliteten blev inte 

påverkad till den grad att diagnostiken blev lidande (18,20,23) Resultatet visar även att 

andra material än vismut är bra på att reducera stråldosen till brösten. Chung JJ et al. 

använde blyskydd under olika DT-undersökningar. De fann att blyskydd minskar 

stråldosen till brösten mellan 16,2% - 33,5% beroende på vilken undersökning som 

genomfördes (21). Matsubara et al. använde istället ett kopparskydd till brösten. Detta 

gav en strålreducering på 21,8% till brösten (25). Detta ligger i linje med vad 

blyskyddet kunde uppnå. Därför kan även blyskydd och kopparskydd kan vara ett 

alternativ till vismutskydd för att reducera stråldosen. Ingen av dessa två artiklar 

studerade effekten på bildkvaliteten. Det kan därför behövas mer forskning om detta för 

att kunna veta om de är bättre än vismutskydd i fråga om bildkvalitet. 

 

Gonader 

 

I denna uppsats presenteras två studier där stråldosen till gonaderna minskade mellan 

90,2% - 96,2% (19,26). Grobe et al. använde ett konventionellt gonadskydd vilket gav 

en strålreduktion på 96,2%. En annan studie av Hohl et al. fick 97% strålreduktion 

vilket bekräftar resultat i uppsatsen (32). Detta är en bra metod för att reducera dosen 

till gonaderna, men Grobe et al. rekommenderade inte att använda gonadskydd när 

gonaderna ligger direkt i strålfältet. Anledningen till detta är de svåra artefakterna som 

uppkommer i bilden (19). Sancaktutar et al. prövade en ny metod för att reducera 

stråldosen till gonaderna. De använde sig av blyhandskar som träddes över gonaderna. 
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Denna metod gav liknande resultat som Grobe et al. och vi anser därför att denna metod 

är likvärdig. Sancaktutar et al. studerade inte det nya skyddets påverkan på 

bildkvaliteten. För att metoden ska kunna implementeras borde mer forskning kring 

skyddet och dess påverkan på bildkvaliteten genomföras. 

 

Slutsats 

 

Resultatet i denna uppsats visade att stråldosen till strålkänsliga organ kan reduceras 

med olika typer av metoder. De olika metoderna som kunde reducera stråldosen var 

fysiska strålskydd baserade på olika metallerna, TCM, OBTCM och gantry tilt. Det är 

viktigt att tänka på att bildkvaliteten kan bli påverkad om ett fysiskt strålskydd ligger i 

primära strålfältet. Detta beror på att artefakter och brus uppkommer och därmed kan 

diagnostiken bli påverkad negativt av ett fysiskt strålskydd. Artefakter kan även 

uppkomma när TCM, OBTCM och gantry tilt används.  

 

Författarnas sökning resulterade i endast 14 studier som passade uppsatsens syfte. För 

att kunna dra säkra slutsatser skulle det behövas mer forskning om vilka åtgärder som 

finns för att reducera stråldosen till strålkänsliga organ.  
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Bilaga 1 
Datum Sökord Sökmotor Antal 

träffar 

Utvalda 

abstract 

Artiklar 

vidare till 

granskning 

Utvalda 

artiklar 

2019-02-

27 
Computed 

tomography 

dose 

reduction 

eye lens 

Pubmed 40 6 5 3 

2019-02-

27 
Computed 

tomography 

thyroidea 

dose 

reduction 

Pubmed 79 3 2 1 

2019-02-

27 
Computed 

tomography 

and shield 

Pubmed 125 3 2 2 

2019-02-

27 
Computed 

tomography 

gonadal 

dose 

reduction 

Pubmed 10 2 2 1 

2019-02-

27 
Computed 

tomography 

thyroid 

shielding  

Pubmed 31 3 2 2 

2019-03-

01 
Computed 

tomography 

breast dose 

reduction 

Pubmed 212 7 6 4 

2019-03-

05 

Testis 

radiation 

effects 

computed 

tomography 

Pubmed 12 1 1 1 
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Bilaga 2 
 

Granskningsfrågor för kvantitativa studier 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Finns det någon omvårdnadvetenskaplig modell beskriven? hur är den isåfall 

beskriven?  

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions respektive 

exklusionskriterier)? 

7. Hur har data analyserats vilka statistiska metoder användes? Var dessa 

adekvata?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram?  

11. Förs det några etiska resonemang?  

12. Finns det någon metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel 

vad gäller generaliserbarhet?  

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden?  
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Bilaga 3 
Kvalitetsgranskning matris 

Titel Antal poäng 

efter granskning 

Kvalité på 

artikel 

Monte Carlo simulation of eye lens dose 

reduction from CT scan using organ based 

tube current modulation 

9 poäng Hög kvalité 

Reducing absorbed dose to eye lenses in head 

CT examinations: the effect of bismuth 

shielding 

10 poäng Hög kvalité 

Lens dose in routine head CT: Comparison of 

different optimization methods with 

anthropomorphic phantoms 

9 poäng Hög kvalité  

Organ based dose current modulation and 

thyroid shields: techniques of radiation 

dosreduction for neck CT 

10 poäng Hög kvalité  

A phantom-based evaluation of three 

commercially available patient organ shields 

for computed tomography X-ray 

examinations in diagnostic radiology 

9 poäng Hög kvalité  

Bismuth shielding, organ-based tube current 

modulation, and global reduction of tube 

current for dose reduction to the eye at head 

CT 

9 poäng Hög kvalité 

Dose reduction in computed tomography: the 

effect of eye and testicle shielding on 

radiation dose measured in patients with 

beryllium oxide based optically stimulated 

luminescence dosimetry 

10 poäng Hög kvalité  
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Usefulness of a lead shielding device for 

reducing the radiation dose to tissue outside 

the primary beams during CT 

10 poäng Hög kvalité 

Comparative analysis of radiation dose and 

image quality between thyroid shielding and 

unshielding during CT examination of the 

neck 

11 poäng Hög kvalité 

Bismuth-Silicon and bismuth- polyurethane 

composite shields for breast protection in 

chest computed tomography examinations 

8 poäng Medel kvalité 

Radiation dose reduction in thoracic and 

abdomen-pelvic CT using tube current 

modulation: a phantom study 

9 poäng Hög kvalité 

Assessment of an organ based tube current 

modulation in thoracic computed tomography 

10 poäng Hög kvalitét 

Dose reduction in CT using bismuth 

shielding: measurements and Monte Carlo 

simulations 

10 poäng Hög kvalité  

A New Practical Model of Testes Shield: The 

Effectiveness During Abdominopelvic 

Computed Tomography 

 

9 poäng Hög kvalité 
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Bilaga 4 

Titel  Författare/

år/tidskrift 

Design Metod Syfte 

Monte Carlo 

simulation of eye 

lens dose 

reduction from 

CT scan using 

organ based tube 

current 

modulation 

Huang Y et al. 

2018. Physica 

medica 

Kvantita

tiv 

studie 

Två fantom 

användes I 

studien. 

Fantomen 

framställdes 

med hjälp 

av monte 

carlo 

metoden 

Att undersöka 

reducering av stråldos 

till ögats lins med 

hjälp av tube current 

modulation med 

monte carlo metoden 

Reducing 

absorbed dose to 

eye lenses in head 

CT examinations: 

the effect of 

bismuth shielding 

Ciarmatori A 

et al. 2016. 

Australasien 

Physical and 

Engineering 

science in 

Medicine 

Kvantita

tiv 

studie 

CTDI 

fantom och 

ett 

anthropomo

rphic 

fantom. 

Syftet med studien är 

studera 

vismutskyddssystem 

för DT-

huvudundersökningar 

Lens dose in 

routine head CT: 

Comparison of 

different 

optimization 

methods with 

anthropomorphic 

phantoms 

Nikupaavo U, 

et al. 2015. 

American 

Journal of 

Roentgenolog

y 

Kvantita

tiv 

studie 

Två olika 

anthropomo

rphic 

fantom 

användes i 

studien  

Syftet med studien var 

att studera olika 

metoder och 

optimeringar för 

strålreduktion i ögats 

lins 

Organ based dose 

current 

modulation and 

thyroid shields: 

techniques of 

radiation 

dosreduction for 

neck CT 

Hoang JK et 

al. 2012. 

American 

Journal of 

Roentgenolog

y 

Kvantita

tiv 

studie 

Ett 

kvinnligt 

anthropomo

rphic 

fantom 

användes i 

studien 

Studiens syfte var att 

bedöma skillnaden 

mellan absorberad 

organdos och 

bildkvalitet för MDCT 

nackprotokoll med 

hjälp av tube current 

modulation och 

vismutsköldar  

A phantom-based 

evaluation of 

three 

commercially 

available patient 

organ shields for 

computed 

tomography X-

Hugget J et al. 

2013. 

Radiation 

protection 

dosimetry 

Kvantita

tiv 

studie  

Kyoto male 

CT- torso 

fantom 

användes i 

denna 

studie 

Syftet är att utreda 

effekten av tre 

strålskydd för 

datortomografiundersö

kningar 
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ray examinations 

in diagnostic 

radiology 

Bismuth 

shielding, organ-

based tube current 

modulation, and 

global reduction 

of tube current for 

dose reduction to 

the eye at head 

CT 

Wang J et al. 

2012. 

Radiology 

Kvantita

tiv 

studie 

Ett 

anthropomo

rphic 

fantom 

användes 

Syftet är att jämföra 

dos och bildkvalité vid 

tre olika metoder vid 

en datortomografi av 

skallen  

Dose reduction in 

computed 

tomography:the 

effect of eye and 

testicle shielding 

on radiation dose 

measured in 

patients with 

beryllium oxide 

based optically 

stimulated 

luminescence 

dosimetry  

Grobe H et al. 

2009. 

European 

Radiology 

Kvantita

tiv 

studie 

51 manliga 

patienter 

som alla led 

av olika 

typer av 

cancer. 

Medelålder

n på 

patienterna 

var 65,4 år. 

Median var 

67 år 

Syftet är att mäta 

effekten på ögon och 

testikelskydd på 

patienter som 

genomgår 

datortomografiundersö

kningar  

Usefulness of a 

lead shielding 

device for 

reducing the 

radiation dose to 

tissue outside the 

primary beams 

during CT 

Chung JJ et 

al. 2014. La 

radiologia 

medica.  

Kvantita

tiv 

studie  

150 

patienter i 

åldrarna 

15–45 år  

Studiens syfte var att 

utreda blyskyddets 

skydd för organ 

utanför det primära 

strålfältet  

Bismuth-Silicon 

and bismuth- 

polyurethane 

composite shields 

for breast 

protection in 

chest computed 

tomography 

examinations 

Mehnati P et 

al. 2018. 

Journal of 

medical 

Physics  

Kvantita

tiv 

studie 

Ett fysiskt 

fantom av 

en kvinna 

tillverkades

. Fantomet 

var 

tillverkat i 

polyeten 

Artikelns syfte är att 

tillverka skydd för 

brösten och utreda 

strålreducerande 

effekten av dessa vid 

datortomografiundersö

kningar 

Radiation dose 

reduction in 

thoracic and 

abdomen-pelvic 

Sabarudin A 

Et al. 2014. 

Journal of 

applied 

Kvantita

tiv 

studie 

Ett fysiskt 

fantom 

Syftet är att 

dokumentera den 

strålreducerande 
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CT using tube 

current 

modulation: a 

phantom study  

clinical 

medical 

physics 

användes i 

studien 

effekten med tube 

current modulation 

Assessment of an 

organ based tube 

current 

modulation in 

thoracic 

computed 

tomography 

Matsubara K 

Et al. 2012. 

Journal of 

applied 

clinical 

medical 

physics  

Kvantita

tiv 

studie  

Anthromop

horhic 

fantom 

användes 

till denna 

studie  

Syftet med studien var 

att fastställa om tube 

current modulation 

kunde reducera 

strålningen till brösten 

utan att påverka 

kvaliteten i bilden  

Dose reduction in 

CT using bismuth 

shielding: 

measurements 

and Monte Carlo 

simulations 

 Et al. 2010. 

Radiation 

Protection 

dosimetry 

Kvantita

tiv 

studie 

Fantom 

framtaget 

med monto 

carlo 

metoden  

Studiens syfte var att 

utvärdera den 

potentiella 

strålreduceringen med 

användning av 

vismutstrålskydd  

Comparative 

analysis of 

radiation dose and 

image quality 

between thyroid 

shielding and 

unshielding 

during CT 

examination of 

the neck 

Lee YH. 

2011. 

American 

journal of 

roentgenology 

Komper

ativ 

Kvantita

tiv 

studie 

84 patienter 

delades in i 

två olika 

grupper där 

bildkvalitet

en 

jämfördes 

mellan 

grupperna. 

Fantom 

användes 

för att 

beräkna 

stråldosen 

Syftet med studien är 

att utvärdera 

sköldkörtelskydd 

genom mätning av 

stråldos, DT- 

attenuering och brus 

av ytliga halsstrukturer 

vid dt undersökning 

A New Practical 

Model of Testes 

Shield: The 

Effectiveness 

During 

Abdominopelvic 

Computed 

Tomography 

 

Sancaktutar 

AA Et al. 

2013. Journal 

of andrologi 

Prospekt

iv 

kvantitat

iv studie 

200 

manliga 

patienter 

som 

genomgick 

abdominal 

DT 

undersökni

ng  

Syftet med studien är 

att mäta effekten av ett 

nytt gonadskydd för 

patienter som 

genomgick 

nedrebuk/höft DT  

 

 


