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Abstrakt 

På bara ett tiotal år har användandet av datortomografiska undersökningar ökat påtagligt. Med 

datortomografi (DT) kan detaljrika snittbilder erhållas på kort tid och lämpar sig vid 

undersökningar av barn. Nackdelen med DT är den skadliga röntgenstrålningen vilket barn 

speciellt är extra känsliga mot och därför behövs forskning om stråldosreducerande metoder. 

Tidigare forskning visar att användandet av stråldosreducerande metoder tenderar att försämra 

bildkvaliteten. Syftet med denna studie är därför att belysa stråldosreducerande metoder vid 

DT-undersökningar av barn där bildkvaliteten bibehålls. Genom en litteratursökning på 

databaserna PubMed och Cinahl utvanns åtta artiklar efter en urvalsprocess. Teknikerna som 

kunde användas för att reducera stråldos och bibehålla bildkvalitet var att sänka 

rörspänningen med eller utan iterativa rekonstruktioner, höja rörspänningen i kombination 

med ett tennfilter, minska rörströmmen eller byta skanningsläge.  

Nyckelord: Barnundersökningar, bildkvalitet, datortomografi, stråldosreducerande 
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Introduktion 

Enligt tidigare forskning ökar antalet datortomografiska undersökningar med 10% per år på 

grund av datortomografens snabba undersökningstider och detaljrika avbildning (1). Trots 

datortomografens breda användningsområde med dess diagnostiska fördelar finns en 

betydande baksida, den joniserande strålningen (2).  

Barn som utsätts för joniserande strålning har en tio gånger högre risk än vuxna att utveckla 

en strålningsframkallad cancer (3). Den ökade strålningskänsligheten hos barn beror främst på 

två orsaker. Den ena orsaken är att latenstiden är längre hos barn. Latenstiden är den tid det 

tar för en cancer att utvecklas. Den andra orsaken är den snabba celldelningen barn har. 

Snabbdelande celler kan på sikt fortsätta sin celldelning utan reparation eller celldöd trots att 

en genmutation uppstått. En genmutation i snabbdelande celler kan leda till en 

cancerutveckling (4).  

För att minska risken att en cancerutveckling uppstår till följd av en eller flera 

datortomografiska undersökningar hos ett barn behöver stråldosen minimeras. 

Röntgensjuksköterskan har en skyldighet att arbeta utefter regeln As low as reasonably 

possible (ALARA), vilket innebär att röntgensjuksköterskan ska eftersträva bilder med hög 

diagnostisk trovärdighet men använda minsta möjliga stråldos (5). Ett dilemma som uppstår 

till följd av att arbeta med strålningsreducerande metoder vid datortomografiska 

undersökningar är en ökad benägenhet till försämrad bildkvalitet (6).  

 

Bakgrund 

I bakgrunden står övergripande information om röntgenstrålning, datortomografi och 

datortomografiska undersökningar av barn, rekonstruktioner, stråldosimetri, bildkvalitet och 

etiska överväganden vid skrivandet av en litteraturöversikt. 

 

Röntgenstrålning 

Röntgenstrålningen upptäcktes år 1895 av en vetenskapsman vid namn Wilhelm Conrad 

Röntgen. Bara ett år efter upptäckten fanns röntgenstrålningen att använda på sjukhus runt om 

i världen. Röntgenstrålningen producerades då och även nu artificiellt i röntgenrör (7). Ett 

röntgenrör är en glasomslutande kapsel med vakuum som innehåller en katod och en anod.  
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Genom att upphetta katoden avges elektroner. Dessa elektroner forceras med hög hastighet 

mot anoden och kolliderar vilket avger röntgenstrålning (8). För att förändra antalet elektroner 

som frigörs kan rörströmmen (mAs) modifieras, och för att förändra elektronernas energi kan 

rörspänningen (kV) justeras (9).  

Röntgenstrålning har hög frekvens och kallas också för joniserande strålning. Denna typ av 

strålning har biologiska effekter och kan ge upphov till deterministiska eller stokastiska 

komplikationer. Deterministiska skador uppstår alltid då stråldosen överstiger ett tröskelvärde 

mellan 500-1000 mGy medan stokastiska skador är slumpmässiga skador som uppkommer 

lång tid efter strålningstillfället. När, var och om stokastiska skador uppstår är omöjligt att 

förutse men sannolikheten ökar med ökad strålningsexponering (9). 

 

Röntgenundersökningar 

På röntgenavdelningen finns ett flertal modaliteter som används för diagnostik men också 

som hjälpmedel vid terapeutiska behandlingar. De modaliteter som avbildar patienter med 

hjälp av röntgenstrålning är konventionell röntgen, genomlysning och datortomografi. 

Alternativa modaliteter som magnetresonanstomografi (MR) och ultraljud förekommer också 

på en röntgenavdelning men har ingenting med röntgenstrålning att göra (7).  

Datortomografen används vid både akuta och polikliniska undersökningar av patienter. Med 

datortomografi kan blödningar, tumörer, cystor, infarkter, frakturer, tarmperforation, 

njurstenar, aneurysm, hjärtfel med mera detekteras. Några undersökningar där DT används är 

undersökning av hjärna, thorax, buk och hjärta (2). 

 

Datortomografi 

Datortomografen är uppbyggd av ett röntgenrör med en röntgengenerator där strålningen 

produceras samt en mängd detektorer där strålningsinformationen samlas in. Röntgenröret och 

detektorerna befinner sig i ett omgivande skal som heter gantry (2). Informationen som 

samlas in via detektorerna är attenueringsvärden (HU-värden) som visar på vävnadens 

absorption av röntgenstrålarna. Muskler, organ, luft, gas, fett, skelett, blod och annan vätska 

absorberar strålning olika och kan därför särskiljas från varandra på projektionerna (10).  

Ordet tomografi betyder snittbild. Med datortomografen utvinns snittbilder från den volym 

som undersöks. Det här har inneburit stora framgångar inom radiologisk diagnostik då de 
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tidigare problemen med informationsöverlappning som annars uppstod i bilderna vid 

konventionell röntgen upphörde. En DT-undersökning ger således tvärsnittsbilder i tre plan 

från under en millimeter i tjocklek och uppåt beroende på vad som undersöks (2, 10). 

Datortomograferna som används idag kan ha olika egenskaper. Multislice- och spiral-DT är 

två termer som beskriver en datortomografs egenskaper. Multislice är då datortomografen är 

utrustad med flera rader av detektorer istället för bara en rad. Med flera detektorer reduceras 

undersökningstiden och påfrestningen på röntgenröret (11). Systemet blev aktuellt i slutet av 

90-talet och är idag standard hos de datortomografer som används. Ett annat system som 

används i de flesta datortomografer idag är Spiral-DT. Spiral-DT beskriver hur det 

undersökningsbord som patienten ligger på förflyttas genom gantryt med en bestämd 

hastighet samtidigt som röntgenröret med detektorer cirkulerar runt patienten. Denna 

utveckling utmynnade i kortare undersökningstider så en bildserie kan genomföras på ett enda 

andetag (10).  

Andra attribut som utvecklats genom åren för att förbättra DT-undersökningarna är dual 

energy-DT(DEDT) och digital volym-DT(DVDT). Dual energy-DT är då datortomografen 

har två röntgenrör och två detektorer. Med två röntgenrör kan patienten bestrålas med två 

olika rörspänningar. Detta fenomen förbättrar tidsupplösningen och används därför vid 

hjärtundersökningar (10).   

Vid DVDT är strålfältet som utgår från röntgenröret format som en pyramid. Strålfältet är 

riktat mot ett region of interest (ROI) vilket röntgenröret roterar kring. Principen med DVDT 

är att stora mängder rådata erhålls från bara en rotation och samma rådata kan därefter 

omvandlas till tredimensionella (3D) bildserier genom digitala rekonstruktionsalgoritmer (12).  

 

Barnradiologi 

Vilka modaliteter som används vid diagnostik av barn skiljer sig något från radiologiska 

undersökningar på vuxna, med anledning av barns ökade strålkänslighet. Vilka modaliteter 

som används bestäms av frågeställningarna (2).  

Vid sjukdomar i gastrointestinalkanalen används främst ultraljud, konventionell röntgen och 

genomlysning. Ultraljud kan också användas vid frågeställningar om diafragmasjukdomar, 

njursten och vid undersökning av hjärnans suturer hos nyfödda barn (2, 13, 14, 15, 16). I 

dagsläget används datortomografi inom pediatriken främst vid traumafrågeställningar samt 
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vid utredning om medfödd hjärtsjukdom. Vid utredning om hjärtsjukdom kan också MR 

och/eller ekokardiografi användas, men fördelen med DT är den snabba undersökningstiden 

och ett minskat behov av sedering hos barnen som undersöks (17, 18, 2).  

 

Rekonstruktioner 

Innan vävnader i en volym kan särskiljas på en snittbild från en DT-undersökning behöver 

den primära informationen som detekteras vid undersökningstillfället bearbetas med hjälp av 

digital teknik, vilket kallas rekonstruktion. Det innebär att HU-värdet från varje pixel 

beräknas i en algoritm för att alstra en helheltsbild (19). Det finns olika sorts algoritmer, men 

de kan alla beskrivas allmänt som matematiska riktlinjer som i slutändan ska producera en 

detaljerad bild (10). 

Bakåtprojektion (BP) är en algoritm som används vid rekonstruktion av DT-projektioner. 

Grundidén med BP är att pixlarna i bilden bakåtprojiceras och går åter genom bilden och 

skapar en uppskattning över hur originalvärdena låg. Problemet med BP är att pixlarna 

sorteras ut på ett ungefär och gör bilden oskarp. Vid filtrerad bakåtprojektion (FBP) 

motarbetas problemet genom att filtrera de ursprungliga pixelvärdena. Filtret minskar 

pixlarnas skärpa innan bakåtprojektionen vilket leder till att bildrekonstruktionen blir mer 

skarp. Det negativa med FBP är att bruset i bilden ökar. För att sänka bruset kan rörströmmen 

höjas men då tilltar istället stråldosen (10).  

Vid BP och FBP sorteras pixlarna grovt ut och placeras på en ungefärlig plats motsvarande 

originalvärdena vilket gör att bilden som produceras inte reflekterar verkligheten. Iterativ 

rekonstruktion (IR) är en annan algoritm som bygger på FBP men som motverkar brus och 

öppnar därför möjligheten för minskad stråldos istället för tvärtom. Tillvägagångsättet vid IR 

börjar med FBP och en bild produceras. Med hjälp av denna bild och en framåtprojektion 

tillverkas syntet-rådata som sedan jämförs med primär-rådata och avvikelser mellan de två 

beräknas. Genom de beräknade skillnaderna i pixelvärdena korrigeras syntet-rådata så den blir 

mer och mer lik original-rådata. Innan rekonstruktionen är färdig genomförs en till filtrerad 

bakåtprojektion av den korrigerade bilden. Det upprepas tills pixelvärdena överensstämmer 

och en motsvarande bild har åstadkommits. Det finns några olika sorters IR. Två av dessa är 

adaptiv statistik iterativ rekonstruktion (ASIR) och sinogram affirmed iterativ rekonstruktion 

(SAFIRE) (10).  
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Stråldosimetri 

Stråldosimetri handlar om att beräkna hur mycket strålning som tas upp av den volym som 

bestrålas (7). Jämfört med konventionell röntgen är den effektiva dosen 67% högre i 

genomsnitt vid en datortomografisk undersökning (20). Effektiv dos är en storhet som 

beskriver mängden stråldos, två andra storheter är absorberad dos och ekvivalent dos (7). 

Absorberad dos presenteras i SI-enheten gray (Gy) och är den totala stråldosen uppmätt i en 

position av det som bestrålades. Ekvivalent dos är den absorberade dosen multiplicerad med 

en strålningsviktfaktor beroende på vilken stråltyp det handlar om. Den ekvivalenta dosen 

beskriver den biologiska effekten som strålningen ger. Ekvivalent dos anges i sievert (Sv). 

Effektiv dos beskriver en total dos hos det bestrålade där både stråltyp och vävnadstyp är 

inräknat. Effektiv dos presenteras i sievert (Sv) (7).  

Vid datortomografiska undersökningar används termen Computed tomography dose index 

(CTDI100) som motsvarar absorberad dos i ett snitt. CTDI100 preciseras genom ett antal olika 

benämningar där CTDIvol är den genomsnittliga stråldosen hos det undersökta fantomet. 

CTDIvol används för att beräkna dos-längd produkt (DLP). Produkten av CTDIvol multiplicerat 

med skanningslängden är DLP. CTDIvol och DLP presenteras i milligray (mGy) och 

milligraycentimeter (mGycm) i angiven ordning (2). 

 

Bildkvalitet 

En röntgenbilds fysikaliska bildkvalitet utgörs av skärpa, brus och kontrast. Kontrasten visar 

på skillnader i attenuering mellan vävnader i den volym som bestrålats. Kontrasten i en bild 

beror på flera olika faktorer så som fantomets densitet och storlek, spridd strålning och 

rörspänning. Hög kontrast i en bild är bra för att kunna särskilja vävnadsskillnader som annars 

kan framställas mycket lika. Kontrasten i en bild ökar med minskad rörspänning, samtidigt 

som stråldosen minskar (2).  

Vid oskärpa i en bild framställs de mindre strukturerna felaktigt. Oskärpa kan uppkomma från 

detektorn, vid stort fokus och förstorning hos röntgenröret eller rörelse från patient. Hög 

skärpa är också ett bevis på hög bildkvalitet. Skärpan blir bättre vid fler och mindre pixlar, 

minskad förstorning och användning av finfokus (2).  

Alla röntgenbilder innehåller brus. Brus är fluktuationer i antalet röntgenstrålar som 

röntgenbilden utgörs av. En bild av god kvalitet innehåller låg mängd brus, men en bild helt 
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utan brus tyder på att patienten utsatts för en för hög stråldos. Bruset i bilden beror på ett antal 

olika saker. Vad som minskar bildbrus är en minskning av skärpa och kontrast i bilden, samt 

en ökad rörström som leder till fler röntgenstrålar men också mer stråldos. Signal-brus-

förhållandet (SNR) används för att jämföra förhållandet mellan antalet röntgenstrålar som 

detekterats korrekt i bilden med de röntgenstrålar som divergerat och orsakat brus. Ett högt 

SNR tyder på god bildkvalitet med låg mängd brus i förhållande till signalstyrkan (2). 

Men trots ett högt SNR så kan bilden vara av bristfällig bildkvalitet då SNR endast bedömer 

brusmängden i bilden och inte kontrasten i förhållande till bruset. Som SNR talar också ett 

ökat kontrast-brus-förhållandet (CNR) för god bildkvalitet. Skillnaden mellan SNR och CNR 

och varför CNR också används är på grund av att CNR fokuserar på kontrastmängden istället 

för signalen. En bild med stora kontrastskillnader där små strukturer kan särskiljas och 

detekteras har högt CNR, men det behöver inte betyda att samma bild har ett högt SNR. 

Därför används också CNR som ett mått på bildkvalitet (21).   

Som nämnt tidigare styrs mängden röntgenstrålar och dess energi av rörström, rörspänning 

och exponeringstid. Rörströmmen plus exponeringstiden kontrollerar strålningsmängden och 

redovisas i enheten milliAmpere-sekund (mAs). Rörspänningen kontrollerar strålningens 

energi och redovisas i kilovolt (kV). Vid ökad rörspänning får röntgenstrålarna en större 

penetrationsförmåga så strålningen kan gå igenom hela volymen och detekteras lättare av 

detektorplattan på andra sidan, nackdelen med det är att kontrasten minskar. Vid förhöjt mAs 

minskar bruset i bilden och bildkvaliteten förhöjs i och med fler röntgenstrålar som ger 

information om bilden, men det ger också ökad stråldos (2).   

 

Etiska överväganden 

Genom att följa vetenskapsrådets etiska riktlinjer för litteraturöversikter motarbetas forskning 

som är osann eller plagierad. Dessa riktlinjer talar för att samtliga studier som inkluderas i 

innevarande litteraturöversikt ska ha tillstånd från etisk kommitté och/eller patienter eller 

patienters förmyndare ska ha givit samtycke till medtagande i aktuell studie. Som författare 

till en litteraturöversikt finns ansvar att presentera alla vetenskapliga artiklar som utgör en del 

av innevarande litteraturöversikt. Samtliga artiklars resultat ska även redogöras likvärdigt och 

inte beroende på om resultatet instämmer eller inte med författarens hypotes (22).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom en litteraturöversikt belysa stråldosreducerande metoder 

med bevarad adekvat bildkvalitet vid datortomografiska undersökningar av barn under 18 år. 

- Vilka metoder vid datortomografiska undersökningar av barn används för att sänka 

stråldosen? 

- Hur påverkas bildkvaliteten vid användandet av stråldosreducerande metod vid 

datortomografiska undersökningar av barn? 

- Hur påverkas stråldosen vid stråldosreducerande metoder vid datortomografiska 

undersökningar av barn? 

 

Metod 

För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar valdes litteraturöversikt som 

studiedesign. En litteraturöversikt besvarar syftet genom en sökning av tidigare publicerad 

forskning. Sökningen genomförs med ett antal förutbestämda sökord och ett antal 

inklusionskriterier i en eller flera databaser. Efter artikelsökningen selekteras relevanta 

artiklar med hjälp av exklusionskriterier. Samtliga valda artiklar tolkas, analyseras och 

granskas. Den forskning som fortfarande bedöms vara relevant att besvara innevarande 

litteraturöversikts syfte presenteras i resultatet (22, 23). 

 

Litteratursökning 

De databaser som användes i litteratursökningen var PubMed och Cinahl. PubMed omfattar 

knappt 30 miljoner artiklar inom medicin och omvårdnad där drygt 22 miljoner av dem 

redovisas på engelska. Cinahl är en mindre databas innehållande forskning som inte omsluts 

av PubMed och är därför en kompletterande databas (22). 

Den första sökningen genomfördes i PubMed. Sökorden ”Computed tomography” och 

”Lower radiation dose” var fritextord. Sökordet ”Diagnostic Techniques and Procedures” 

kom från MeSH och var ett alternativ till ordet ”Methods”. Antalet träffar blev 2932 stycken 

då samtliga sökord användes. Träffantalet reducerades och avgränsades med hjälp av 

inklusionskriterierna. En översiktlig redovisning över litteratursökningen syns nedanför i 

Tabell 1:1. 
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Tabell 1:1. Översiktlig tabell som visar sökord, antal träffar och hur många titlar, abstrakt och 

artiklar som lästes från artikelsökningen på PubMed. 

Databas PubMed 
2019-02-27 

Sökord: Antal 
träffar: 

Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstrakt: 

Lästa 
artiklar: 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet: 

#1 ”Computed 
tomography” 

541824     

#2 ” Diagnostic 
Techniques 
and 
Procedures” 
[MeSH] 

6940723     

#3 ”Lower 
radiation 
dose” 

17518     

#4 #1 AND #2 
AND #3 

2932     

Inklusionskriterer: 
5 years, english, 
humans, clinical 
study, comparative 
study, child: birth-
18 years 

 42 42 21 5 5 

 
Tabell 1:2. Översiktlig tabell som visar sökord, antal träffar och hur många titlar, abstrakt och 

artiklar som lästes från artikelsökningen på Cinahl. 

Databas Cinahl 
2019-02-27 

Sökord: Antal 
träffar: 

Lästa 
titlar: 

Lästa 
abstrakt: 

Lästa 
artiklar: 

Valda 
artiklar 
till 
resultatet: 

#1 ”Computed 
tomography” 

117653     

#2 ”Lower 
radiation 
dose” 

2367     

#3 #1 AND #2  939     

Inklusionskriterier: 
”Peer-reviewed”, 
”english”, ”all 
child”, ”radiation 

 31 31 15 4 4 
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dosage”, ”2014-
2019”.  

De två kombinerade termer som användes vid artikelsökningen på databasen Cinahl var 

”Computed tomography” och ”Lower radiation dose” och det resulterade i 939 artiklar. En 

översiktlig artikelmatris över artikelsökningen på CinAhl syns i Tabell 1:2. 

 

Urvalsprocess 

De inklusionskriterier som användes vid litteratursökningen på databasen PubMed var ”5 

years”, ”english”, ”humans”, ”clinical study”, ”comparative study” och ”child: birth-18 

years”. Med inklusionskriterierna utvanns artiklar som var tidsaktuella, skrivna på engelska 

och som hade klinisk eller jämförande studiedesign och därför relevanta för att besvara syftet. 

Medan studier som inte inkluderade barn eller människor avlägsnades så de var irrelevanta för 

denna studies syfte. Vid titelgranskningen exkluderades artiklar som hade orden ”Review”, 

”Biopsy” eller ”Therapy/Treatment” samt om det fanns andra röntgenmodaliteter än 

datortomografi i titeln. Om titeln inte innehöll orden ”Computed tomography” och 

”Radiation dose/dose/microdose/effective dose/organ dose/ultra-low dose/half-dose/radiation 

exposure” uteslöts de också. Vid abstraktgranskningen lästes 21 artiklar. De artiklar som 

exkluderades var om sammanfattningen presenterade en annan urvalsgrupp än barn från noll 

till 18 år, samt presenterade en metod i sitt resultat som inte påverkade patientstråldosen i en 

datortomografisk undersökning 

De inklusionskriterier som nyttjades vid artikelsökningen på databasen Cinahl var ”peer-

reviewed”, ”english”, ”all child”, ”radiation dosage” och ”2014-2019”. De artiklar som var 

av intresse skulle vara aktuella, granskade, skrivna på engelska, avhandla barn och stråldoser 

och därav valet av inklusionskriterier. Inklusionskriterierna avgränsade resultatet från 939 

artiklar till 31 artiklar. I titelgranskningen exkluderades de artiklar som inte innehöll orden 

”Radiation dose/dose/microdose/effective dose/organ dose/ultra-low dose/half-dose/radiation 

exposure” eller ”Computed tomography/CT”. Innehöll titeln namn på andra 

röntgenmodaliteter exkluderades de från studien. Förekom ”Therapy/treatment”, ”Biopsy” 

eller ”Review” samt om titeln påvisade att studien genomförts tidigare än år 2014 så uteslöts 

artiklarna. Om titeln uppkommit vid PubMed-sökningen och redan exkluderats eller 

inkluderats så exkluderades den vid Cinahl-sökningen och räknades aldrig. 16 artiklar uteslöts 

från studien efter titelgranskningen och 15 artiklar gick vidare till abstraktgranskningen. 

Exklusionskriterierna vid den andra abstraktgranskningen för de studier som söktes upp via 
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Cinahl var identisk med den tidigare abstraktgranskningen som genomfördes på artiklarna 

från PubMed.  

 

Artikelgranskning och analys 

Sammanfattningsvis erhölls fem artiklar från PubMed-sökningen och fyra artiklar från 

Cinahl-sökningen som gick vidare till artikelgranskning. Artiklarna lästes övergripande 

igenom av en granskare och en av artiklarna exkluderades på grund av att den inte avhandlade 

en datortomografisk undersökningstyp. Resterande åtta artiklar som kvarstod 

kvalitetsgranskades utefter en mall utformad av Statens beredning för medicinsk utvärdering 

för diagnostiska metoder (Bilaga 1). Mallen som användes var utformad för studier som hade 

både kvantitativa och kvalitativa resultat från diagnostiska metoder. Alla valda artiklar 

bedömdes ha en minimal risk för bias och ansågs erhålla god kvalitet vid 

kvalitetsgranskningen. 

Efter kvalitetsgranskningen av artiklarna analyserades studierna grundligt av en granskare. 

Vid analysen lästes artiklarna grundligt igenom och ord eller meningar som besvarade 

frågorna nedan markerades.  

Vilken metod användes vid den datortomografiska undersökningen för att reducera 

stråldosen? 

Hur mycket sänktes stråldosen med då den stråldosreducerade datortomografiska 

undersökningen användes? 

Hur påverkades den subjektiva bildkvaliteten då den stråldosreducerande 

datortomografiska undersökningen användes? 

 

Resultat 

Resultatet redovisas under tre huvudrubriker, ”Stråldosreducerande metod vid DT-

undersökningar av barn”, ”Stråldospåverkan vid användandet av stråldosreducerande metod 

vid DT-undersökningar av barn” och ”Effekten på bildkvaliteten vid användandet av 

stråldosreducerande metod vid datortomografiska undersökningar av barn”.  

Stråldosen presenteras i procent i storheterna CTDIvol och DLP. Effekten på bildkvaliteten 

utgår från samtliga artiklars kvalitativa analyser av bildkvaliteten.  
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Stråldosreducerande metod vid DT-undersökningar av barn 

Genom att modifiera rörspänningen vid datortomografiska undersökningar av barn kunde 

stråldosen reduceras. Fem av studierna minskade stråldosen genom att sänka rörspänningen 

med 20-40 kV jämfört med de standardinställningar som annars användes (24, 25, 26, 27, 28). 

Tre studier utav de fem kombinerade den minskade rörspänningen med IR, där två använde 

ASIR och en använde SAFIRE (26, 27, 28). En sjätte studie ökade istället rörspänningen med 

30 kV i kombination med ett tennfilter och minskade stråldosen (29).  

En studie undersökte möjligheten att reducera stråldosen genom att förändra skanningsläge då 

en DT med multidetektor användes. Vid användandet av wide volume-DT (WVDT) eller one-

shot volume-DT (OSVDT) minskade stråldosen jämfört med då standard spiral-DT (SDT) 

användes (30). 

En av åtta studier reducerade stråldosen till patienten genom att sänka rörströmmen med 40 

mA i kombination med ett lågkilovoltsprotokoll och ASIR (31).  

 

Stråldospåverkan vid användandet av stråldosreducerande metod vid DT-

undersökningar av barn 

CTDIvol och DLP minskade med 4.7% upp till 42%, respektive 6.9% upp till 62.5% vid 

användandet av en lägre rörspänning (24, 25). Vid ökad rörspänning i kombination med ett 

tennfilter reducerades CTDIvol och DLP med 76% och 75% i angiven ordning (29).  

De studier som använde sig av lågkilovoltsprotokoll i kombination med iterativa 

rekonstruktioner minskade CTDIvol med 45% till 66% då lågkilovoltsprotokoll i kombination 

med iterativa rekonstruktioner användes jämfört med standardinställningar. DLP reducerades 

med 30% upp till 64% (26, 27, 28).  

CTDIvol var 14% respektive 19% lägre då WVDT samt OSVDT användes jämfört med SDT. 

DLP minskade med 18-20% vid användandet av WVDT eller OSVDT jämfört med SDT (30).  

Vid minskad rörström i förening med lågkilovoltsprotokoll minskade DLP med 24% och 

CTDIvol med 25% jämfört med standardprotokollet då 25% mer mA användes (31).  
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Effekten på bildkvaliteten vid användandet av stråldosreducerande metod vid 

datortomografiska undersökningar av barn 

Den subjektiva granskningen av bilderna vid användandet av reducerad rörspänning 

redovisade att ingen generell skillnad i bildkvalitet kunde estimeras (24, 25). Detsamma 

gällde vid användandet av ökad rörspänning i kombination med ett tennfilter (29).   

Då en reducerad rörspänning i kombination med ASIR användes fanns en signifikant skillnad 

i den övergripande bildkvaliteten vid den subjektiva granskningen av bilderna hos en av 

studierna. Den subjektiva bildkvaliteten ansågs vara sämre vid användandet av reducerad 

rörspänning i kombination med ASIR jämfört med standardprotokollet (26). I den andra 

studien syntes dock ingen signifikant skillnad vid den subjektiva bildgranskningen då 

lågkilovoltsprotokoll i kombination med ASIR använts (27). Då SAFIRE användes i 

kombination med lägre rörspänning uppskattades ingen övergripande skillnad i kvalitativ 

bildkvalitet jämfört med standardinställningar (28). 

Vid byte av skanningsläge syntes ingen signifikant skillnad i generell bildkvalitet mellan de 

tre lägena vid den subjektiva granskningen av bilderna (30). Samma resultat erhölls då 

rörströmmen reducerades i kombination med ett lågkilovoltsprotokoll (31).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa strålningsreducerande metoder där bildkvaliteten bibehölls 

vid datortomografiska undersökningar av barn. Studiedesignen som valdes var 

litteraturöversikt. Anledningen till valet av studiedesign berodde främst på det stora syftet och 

arbetets tidsram. Om syftet skulle ha smalnats ned till en undersökningsmetod och inte en hel 

modalitet kunde istället en fantomstudie genomförts.     

Urvalet i denna litteraturöversikt hanterade barn. Barn definierades som 18 år och yngre. 

Vissa av artiklarna som ingår i litteraturöversikten hanterar barn under ett år och det går 

därför inte att fastställa om resultatet från dessa studier även gäller om patienterna istället 

skulle varit fem, tolv eller sjutton år gamla, vilket försämrar litteraturöversiktens trovärdighet.  

Datainsamlingsfasen bestod av två fritextsökningar med ordkombinationer som skilde sig åt 

mellan de två databaser som användes. Resultatet av datainsamlingen var gynnsam då åtta 
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artiklar av god kvalitet kunde utvinnas. För att erhålla en större omfattning artiklar och styrka 

denna litteraturöversikts validitet kunde fler databassökningar alternativt manuella sökningar 

genomförts. Varför inte det gjordes berodde främst på den korta tidsramen för arbetet.  

Den kvalitetsgranskning som brukades vid artikelgranskningen kom från SBU och var till för 

att bedöma artiklar som avhandlade diagnostiska metoder (Bilaga 1). Denna typ av 

granskning var till för att avgöra artiklarnas kvalitet samt risk för bias. SBU:s inriktning är att 

neutralt evaluera forskning dels inom sjukvården och anses därför vara en säker källa vid val 

av mall vid kvalitetsgranskningen i denna studie (32). Trots tillgång till en fullvärdig mall för 

kvalitetsgranskning av de inkluderande artiklarna sjunker litteraturöversiktens trovärdighet då 

endast en person granskade artiklarna och risken för bias ökar. 

Både en för- och nackdel med denna typ av studie vid dessa typer av frågeställningar är den 

breda mängd information som samlas in. I resultatet sammanfattas ett flertal metoder som alla 

sänker stråldosen men får varierande resultat gällande bildkvaliteten. En sådan bredd på 

resultatet ger upphov till diskussion och vidare forskning men ger samtidigt ett spretigt 

slutresultat med en konklusion som är svårdefinierad.  

 

Resultatdiskussion 

De åtta artiklar som inkluderades i resultatet presenterade allihop tekniker som kan tillämpas 

för att reducera stråldos vid datortomografiska undersökningar av barn. Sex av artiklarna 

avhandlade hur rörspänningen både kunde sänkas eller höjas för ändamålet, där tre utav dem 

också använde sig av iterativa rekonstruktioner (24, 25, 26, 27, 28, 29). De två kvarvarande 

studierna utav de åtta analyserade rörströmsjustering samt andra typer av skanningslägen 

jämfört med de standardinställningar som annars användes (31, 30).  

Park JE et al och Masuda T el al jämförde ett lågkilovoltsprotokoll med standardprotokoll 

med hypotesen om att lågkilovoltsprotokollet reducerade stråldosen. Mellan studierna fanns 

två framträdande skillnader, urvalet och undersökningstypen. Masuda T et al avhandlar 

spädbarn under ett år som genomgick utredande DTA av hjärtat, medan Park JE et al istället 

avhandlar barn under 15 år som genomgick DT hjärna utan kontrast. Forskningsresultaten 

visade på en reducerad stråldos vid användandet av lågkilovoltsprotokollet vid både DTA- 

och DT hjärna-undersökningen. Den kvantitativa bildkvaliteten var också liknande i resultat 

där både brus och kontrast ökade med användningen av lågkilovoltsprotokollet jämfört med 

de standardinställningar som annars brukades. Vid den kvalitativa bedömningen av bilderna 
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ansåg granskarna att alla bilder höll måttet och var diagnostiskt godtagbara utan någon 

signifikant skillnad mellan de olika undersökningsteknikerna (24, 25).   

Varför en lägre rörspänning reducerar stråldosen förklaras av Lira D et al. Effekten från 

röntgenröret beror på rörströmmen och rörspänningen. Vid högre rörspänning blir effekten 

desto större och stråldosen med. Så att sänka rörspänningen från 100 kV till 80 kV leder till 

en 1.5 gånger lägre stråldos. Lira D et al beskriver också att en minskad rörspänning påverkar 

två olika bildkvalitetsmått, kontrast och brus. Kontrasten ökar då lågkilovoltsprotokoll 

används, speciellt då kontrastmedel brukas. Författarna av studien beskriver att kontrasten hos 

ett objekt bestäms av atomnumret, så ett ökat atomnummer vid lägre rörspänning tenderar 

absorbera mer strålning och ge upphov till ökad kontrast. Av vilken anledning det sker beror i 

sin tur på den fotoelektriska effekten, som innebär att elektroner sänds ut från det materia som 

bestrålas, och den effekten verkar öka vid lägre strålningsenergi (8, 33).  

Ett dilemma med reducering av rörspänning är storleken på objektet som undersöks. Att 

reducera rörspänningen och bibehålla bildkvalitet fungerar då objektet som undersöks är 

relativt litet och en ökad strålningsenergi inte behövs. Men att nyttja samma teknik på större 

patienter så som vuxna eller kraftiga barn leder till för mycket brus och en försämrad 

bildkvalitet. Att bruka iterativa rekonstruktioner kan minska mängden brus så pass att ett 

lågkilovoltsprotokoll ändock går att använda vid undersökning av större patienter men vart 

gränsen går är okänt (33).  

Weis M et al undersökte hur stråldosen kunde reduceras med hjälp av 

rörspänningsförändringar. Skillnaden mot de andra studierna skrivna av Masuda T et al och 

Park JE et al var att Weis M et al istället hade en hypotes om att en ökad rörspänning i 

samband med dual energy-DT(DEDT) med ett tennfilter skulle sänka stråldosen jämfört med 

ett lågkilovoltsprotokoll vid DT-thorax utan kontrast. Överraskande nog visade resultatet på 

att stråldosen sänktes signifikant jämfört med lågkilovoltsprotokollet. Den kvantitativa 

bildkvaliteten bedömdes vara något bättre vid användning av lågkilovoltsprotokollet med 

reducerat brus, ökad kontrast och bättre SNR-värde jämfört med tennfilterprotokollet men vid 

den kvalitativa bedömningen ansågs bilderna vara av likvärdig kvalitet (24, 25, 29).  

Varför en ökad rörspänning i kombination med ett tennfilter reducerar stråldosen och 

bibehåller bildkvaliteten förklaras också av Lira D et al med att vissa filter ger ökad kvalitet 

på strålfältet, men då behövs en högre rörspänning. En bättre kvalitet på strålfältet ger i sin tur 

en reducerad stråldos och bra bildkvalitet (33). Weis M et al överlägger också i sin diskussion 
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att vid undersökning av lungparenkym som redan har ett högt kontrastvärde kan en ökad 

rörspänning i kombination med tennfilter användas som standardundersökning. Men om 

patienten ska genomföra en DT-undersökning med kontrastmedel är istället ett 

lågkilovoltsprotokoll att föredra för att kunna producera undersökningar av god bildkvalitet 

men också med minskad stråldos (29). 

Ett återkommande problem med en reducerad rörspänning verkar vara den försämrade 

bildkvaliteten med ökat bildbrus. En ökad rörström motverkar bruset i bilden som uppstår vid 

reducerad rörspänning men ökar då istället stråldosen (33).  Kaul D et al, Nagayama Y et al 

och Wang X et al menade sig ha lösningen på problemet, nämligen iterativa rekonstruktioner. 

Samtliga jämförde lågkilovoltsprotokoll i kombination med olika iterativa rekonstruktioner 

med vanliga standardinställningar där FBP användes. Resultaten visade en sänkt stråldos vid 

användandet av lågkilovoltsprotokoll i kombination med IR. Kaul D et al redovisade hur 

stråldosen minskade i takt med att ASIR ökade. Men med förhöjt ASIR försämrades 

bildkvaliteten signifikant och bilderna ansågs diagnostisk sett vara otillförlitliga. Detsamma 

gällde inte vid studierna av Wang X et al och Nagayama Y et al som båda två erhöll en lägre 

stråldos med bibehållen bildkvalitet (26, 27, 28).  

Varför resultatet avviker mellan dessa studier kan bero på att undersökning, urval och IR-typ 

skiljer sig åt. I studien av Kaul D et al genomfördes studier på barn under 12 år som 

genomgick DT-hjärna utan kontrast, medan i studien av Wang X et al bestod urvalet av barn 

under 7 år som genomförde en flerfas-undersökning av buken. Precis som Kaul D et al gjorde 

Nagayama Y et al också studier på barn som genomgick DT-hjärna, men barnen var mellan 

12 till 17 år gamla och IR-typen som användes var istället SAFIRE (26, 27, 28) 

I studien skriven av Hou QR et al undersöktes möjligheten att sänka rörströmmen i 

kombination med ett lågkilovoltsprotokoll vid DTA-undersökning av hjärtat hos spädbarn 

under ett år. Spädbarnen delades upp i två grupper där en grupp erhöll en lägre rörström, men 

båda grupper undersöktes med låg rörspänning och bilderna rekonstruerades med 70% ASIR. 

Då stråldosen minskar linjärt med reducerad rörström ledde det till att stråldosen för den 

grupp som undersöktes med lägre rörström också erhöll en signifikant lägre stråldos. 

Bildkvaliteten uppskattades vara av motsvarande likvärdighet mellan båda grupper. Samma 

studie undersökte även det potentiella alternativet att minska jodkoncentrationen i det 

jodkontrastmedel som administrerades till patienterna med ett gynnsamt resultat då 

bildkvaliteten och den diagnostiska tillförlitligheten ansågs vara fortsatt acceptabel (31). Då 

denna litteraturöversikt fokuserar på hur stråldosen kan begränsas till patienten vid 
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datortomografiska undersökningar och inte på begränsning av jodkontrastmängd fick denna 

del inget utrymme i resultatet. Det är dock av högsta intresse att undersöka möjligheterna till 

hur jodkontrastdosen kan reduceras vid datortomografiska undersökningar då det är 

nefrotoxiskt hos patienter med nedsatt njurfunktion (34). Aschoff AJ et al hävdar att eftersom 

kontrasten i bilden ökar vid lägre rörspänning borde också jodkontrastdosen kunna reduceras 

vid användandet av lågkilovoltsprotokoll då effekten av kontrastmedlet blir likvärdigt trots att 

koncentrationen av jod är lägre (35). 

En utav studierna fokuserade inte på parametermodifikationer utan Jeon SK et al beskrev 

istället hur stråldoser kunde sänkas genom att ändra skanningsläge vid DT-hjärna av barn. I 

studien användes en DT med 320-raders multidetektor vilket öppnade möjligheterna för 

digital volym-DT (DVDT) eller cone beam-DT som det också kan heta. De tre olika 

skanningslägena var antingen spiral-DT(SDT), one shot volume-DT(OSVDT) eller wide 

volume-DT(WVDT). Resultatet visade en signifikant lägre stråldos vid användandet av 

OSVDT och WVDT jämfört med SDT och att den subjektiva bildkvaliteten var likvärdig 

mellan undersökningstyperna (30).  

Dock upplevs delar av resultatet som ambivalent då författarna av studien återgav i metoden 

hur användandet av OSVDT fick avbrytas på grund av diagnostisk låg tillförlitlighet. Detta 

nämns inte som ett bortfall och tas inte i beaktande i resultatet. Jeon SK et al beskriver dock i 

diskussionen hur artefakter som påverkade bildkvaliteten lättare uppstod vid användandet av 

OSVDT, och att det inte gick att reparera med rekonstruktioner. Däremot resulterade 

användandet av WVDT i en förbättrad bildkvalitet och reducerad stråldos jämfört med SDT 

(30).  

Varför DVDT reducerar stråldos jämfört med SDT beror på att strålfältet vid DVDT är 

centrerat på en förutbestämd punkt vilket gör att strålfältets utbredning är fokuserat på 

patienten och inte på luften bredvid. Vid SDT centreras patienten av röntgensjuksköterskan 

utefter en eller flera riktlinjer i gantryt, skanningslängden är därefter förinställd och det gör att 

ointressant bakgrund också bestrålas och höjer därför patientstråldosen (30).  

Sammanfattningsvis hade de flesta studier ekvivalenta resultat men det fanns vissa avvikelser. 

Denna litteraturöversikt har fokuserat övergripande på datortomografiska undersökningar och 

inte tagit någon hänsyn till olika undersökningstyper vilket kan förklara skillnader i 

stråldospåverkan och bildkvalitet som öppnar för fortsättande studier. 

 



20 

 

Slutsats 

Syftet med studien var att belysa stråldosreducerande metoder vid datortomografiska 

undersökningar av barn där bildkvaliteten bibehölls. Studiens resultat visade på åtta studier 

som sammanlagt presenterade fem olika tekniker att tillämpa för att reducera stråldosen och 

bibehålla bildkvaliteten vid datortomografiska undersökningar av barn. Stråldosen 

reducerades från 4.7% upp till 76% vid användandet av metoderna. Metoderna var att minska 

rörspänningen med eller utan iterativa rekonstruktioner, att höja rörspänningen i kombination 

med ett tennfilter, att minska rörströmmen eller att använda wide volume-DT istället för 

spiral-DT. Enligt den subjektiva bildanalysen påverkade användandet av låg rörspänning i 

kombination med IR bildkvaliteten negativt i en studie, medan den var opåverkad i två andra 

studier. Ingen av de andra metoderna påverkade bildkvaliteten negativt.  
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Bilaga 2 

Titel Författar

e 

År 

Tidskrift 

Design Urval Syfte 

Dose 
reduction in 
paediatric 
cranial CT 
via iterative 
reconstructi
on: a 
clinical 
study in 78 
patients 

Kaul D et 
al. 
2016 
Clinical 
Radiology 

Komparati
v klinisk 
studie 

78 barn mellan 0-12 
som genomgick akut 
DT hjärna-
undersökning utan 
kontrast. 

Komparativ analys av 
stråldos, bildkvalitet 
och tolkningsbarhet 
mellan ASIR och FBP 
vid undersökning av 
hjärnan hos barn.  
 
 

Unenhanced 
320-row 
multidetecto
r computed 
tomography 
of the brain 
in children: 
comparison 
of image 
quality and 
radiation 
dose among 
wide-
volume, 
one-shot 
volume, and 
helical scan 
modes 

Jeon SK et 
al. 
2018 
Pediatric 
Radiology 

Komparati
v 
retrospekti
v klinisk 
studie 

57 barn mellan 0-15 år 
som genomgick klinisk 
DT hjärna-
undersökning utan 
kontrast. 

Komparativ analys av 
bildkvalitet och 
patientstråldos  mellan 
standard spiral-DT, 
one-shot volume-DT 
och wide volume-DT. 

A 
prospective 
evaluation 
of contrast 
and 
radiation 
dose and 
image 
quality in 
cardiac CT 
in children 
with 

Hou QR et 
al. 
2017  
Br J 
Radiol 

Prospektiv 
klinisk 
studie 

110 patienter mellan 0-
1 år med medfött 
hjärtfel som skulle 
genomgå DT-
hjärtundersökning i 
utredande syfte mellan 
januari 2016 till mars 
2016. 

Genom användning av 
lågkoncentrerad 
jodkontrast i 
kombination med lägre 
mAs och 
lågkilovoltsprotokoll 
kunna reducera 
kontrastmängd samt 
patientstråldos och 
bibehålla adekvat 
diagnostik vid 
pediatrisk DT-
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complex 
congenital 
heart 
disease 
using low-
concentratio
n iodinated 
contrast 
agent and 
low tube 
voltage and 
current 

hjärtundersökning för 
diagnostik av 
medfödda hjärtfel. 
 
 

A 
prospective 
evaluation 
of the 
contrast, 
radiation 
dose and 
image 
quality of 
contrast-
enhanced 
CT scans of 
paediatric 
abdomens 
using a low-
concentratio
n iodinated 
contrast 
agent and 
low tube 
voltage 
combined 
with 70% 
ASIR 
algorithm 

Wang X et 
al. 
2016 
The 
internation
al journal 
of clinical 
practice 
(IJCP) 

Komparati
v klinisk 
studie. 

48 patienter under 18 år 
som genomgick en DT 
buk med kontrast i 
flerfas mellan 
november 2015 till 
januari 2016. 

Att utreda 
reduktionsmöjligheten 
av strål- och 
kontrastdos genom att 
använda sig av låg 
rörspänning i 
kombination med låg 
jodmängd och ASIR 
hos barn som 
genomgick en 
datortomografisk 
undersökning av 
buken. 

Radiation 
dose 
reduction 
using 100 
kVp and a 
sinogram-
affirmed 
iterative 
reconstructi
on 
algorithm in 
adolescent 

Nagayama 
Y et al. 
2016 
European 
Radiology 

Retrospekti
v studie 

69 patienter mellan tolv 
till 15 år som 
genomgick DT-hjärna 
mellan januari till 
december 2015. 

Att jämföra 
bildkvalitet och 
stråldos mellan 
standardprotokoll med 
standard-
rekonstruktioner vid 
DT-hjärna med 
lågspänningsprotokoll 
med SAFIRE-
rekonstruktion. 
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head CT: 
Impact on 
grey-white 
matter 
contrast and 
image noise. 
Image 
quality and 
radiation 
dose of 
brain 
computed 
tomography 
in children: 
effects of 
decreasing 
tube voltage 
from 120 
kVp to 80 
kVp 

Park JE et 
al. 
2017 
Pediatric 
Radiology 

Retrospekti
v studie 

30 barn mellan 6 
månader till 15 år som 
genomgick DT-hjärna 
utan kontrast innan 
mars 2015 och efter 
mars 2015 med högst 
tre månaders 
mellanrum mellan 
undersökningarna. 

Att utvärdera 
bildkvalitet och 
stråldos vid 
användning av 80 kV-
protokoll vid DT-
undersökning av 
hjärnan hos barn 
jämfört med 120 kV-
protokoll. 

Radiation 
dose 
comparison 
between 70 
kVp and 
100 kVp 
with 
spectral 
beam 
shaping for 
non-
contrast-
enhanced 
pediatric 
chest 
computed 
tomography 

Weis M et 
al. 
2016 
Investigati
ve 
radiology 

Prospektiv 
randomiser
ad 
kontrollstu
die 

75 barn mellan noll till 
17 år som skulle 
genomgå en icke-akut 
datortomografiundersök
ning av thorax utan 
kontrast mellan 
december 2013 till 
november 2015. 

Att jämföra stråldos 
och bildkvalitet vid 
datortomografisk 
undersökning av 
thorax på barn utan 
kontrast mellan 70-
kilovoltsprotokoll och 
100-kilovoltsprotokoll 
med tenn-filter. 

Radiation 
dose 
reduction 
with a low-
tube voltage 
technique 
for pediatric 
chest 
computed 
tomographic 
angiography 
based on the 

Masuda T 
et al. 
2018 
Canadian 
associatio
n of 
radiologist
s journal 

Retrospekti
v och 
prospektiv 
studie.  

50 spädbarn studerades 
prospektivt och 50 
spädbarn studerades 
retrospektiv. Samtliga 
spädbarn hade medfött 
hjärtfel och hade 
antingen genomgått 
datortomografisk 
angiografi mellan juni 
2012 till december 
2012 eller skulle 
genomgå en 

Att analysera stråldos 
och bildkvaliteten vid 
användande av 
lågspänningsprotokoll 
med samma kontrast-
brus-förhållande som 
används vid 
standardspänningsprot
okoll vid 
datortomografisk 
angiografi av barn.  
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contrast-to-
noise ratio 
index 

datortomografisk 
angiografi mellan 
januari 2014 till juni 
2015.  

 


