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ABSTRAKT 

Vesikoureteral reflux är ett tillstånd som drabbar barn och innebär att det sker ett backflöde av 

urin från urinblåsan till uretärerna och njurbäckenet. Reflux har inga symtom, men upptäcks 

via följdsjukdomar som återkommande urinvägsinfektioner och pyelonefrit. För att 

diagnostisera reflux används ultraljud, njurscintigrafi och främst miktionsuretrocystografi 

under genomlysning. 

Syftet med studien var att jämföra modaliteter och skillnader i tillvägagångssätt för att svara 

på frågeställningen reflux på samtliga universitetssjukhus i Sverige och i intilliggande länder 

samt även att jämföra respektive kliniks stråldoser vid undersökningen. 

Metoden är en empirisk kvantitativ prospektiv tvärsnittsstudie. Informationen är hämtad från 

röntgenklinikernas metodböcker, samt strålfysiker vid respektive klinik. 

Studiens resultat är baserad på nio röntgenklinikers metodböcker samt stråldoser. Åtta av 

klinikerna använder genomlysning för diagnostiseringen och olika antal projektioner används 

för flickor respektive pojkar. Stråldoserna för varje klinik varierade där den lägsta stråldosen 

(0-3år 0,023 Gycm2) fanns på klinik två och den högsta (4-8år 1,27 Gycm2) på klinik sju.  

Sammanfattningsvis har syftet i studien kunnat besvarats. Den mest använda modaliteten är 

genomlysning. Många skillnader i förberedelser och olika antal projektioner finns hos 

klinikerna, fortsatt forskning behövs för att kunna utforma standardiserade riktlinjer. 

Stråldoserna varierar, dock ses att samtliga kliniker i åldersgruppen 0–3 år har stråldoser 

under referensnivåerna enligt finska strålsäkerhetscentralen.  

  

Nyckelord: Vesicoureteral reflux. Voiding cystourethrogram. X-ray. Ultrasound. Radiation 

dose.  
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1. INLEDNING 

Den vanligaste urologiska avvikelsen som kan drabba barn mellan 0-15 år är vesikoureteral 

refluxsjukdom (VUR), vilket innebär att det sker ett backflöde av urin från urinblåsan till 

uretär och ibland även till njurbäcken beroende på grad av VUR (1, 2, 3). Incidensen och 

prevalensen för VUR är osäker och endast uppskattningar kan göras, osäkerheten beror främst 

på grund av frånvaron av karaktäristiska symtom, speciellt när tillståndet inte är kopplat till 

urinvägsinfektion. Det här resulterar i att ett oidentifierat antal patienter förblir 

odiagnostiserade i de fall deras tillstånd inte oavsiktligt upptäcks (3). 

VUR är den främsta orsaken till urinvägsinfektioner och av alla barn diagnostiserade med 

urinvägsinfektion har 30–50% samtidigt VUR (1, 2, 4). Som ett resultat av den kvinnliga 

anatomin är prevalensen av VUR hos flickor fyra gånger vanligare än hos pojkar, trots det 

påvisas VUR mer frekvent och i en högre gradering hos pojkar än hos flickor i 

spädbarnsperioden, detta då pojkar vanligen diagnostiseras tidigare än flickor (1, 3).  

Denna studie handlar om hur VUR hos barn diagnostiseras, där referensdiagnostiken är 

miktionsuretrocystografi. Diagnostiseringsutförandet av VUR anses vara svår och stressfylld 

för både barn och utövare (5). Syftet med studien är att jämföra vilka modaliteter och 

projektioner som används för att ställa diagnosen VUR samt observera om stråldoserna 

påverkas av detta. Som grund till studiens resultat sammanställdes metodböcker från Sveriges 

alla universitetssjukhus samt två skandinaviska universitetssjukhus.   

 

2. BAKGRUND 

2.1 Anatomi och fysiologi 

Det urologiska systemet består av två njurar, två uretärer, en urinblåsa och urinröret (6). 

Njurarna är bönformade och belägna på varsin sida av kroppen i bukhålan retroperitonealt. 

Njurarnas uppgift är att först och främst filtrera och rena blodet samt producera urin av 

kroppens slaggprodukter. Njuren har ett njurhilius, som är öppningen i njuren och där passerar 

blodkärl och urinledare till njurbäckenet (7). Njurbäckenet är ett utrymme vid njurens bas som 

samlar urinen från njurkalkarna och transporterar det till uretären. Uretärerna är två rör som 

leder urin från vardera njure ner till urinblåsan. Urinblåsan har två öppningar för uretärerna 

som gör att urin kan passera, omkring dessa två öppningar finns det en ventil som öppnas och 

stängs vid transport samt utsöndring av urin. Urinblåsans funktion är att lagra urinen tills den 
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utsöndras via urinröret, som även den kontrolleras av en ventil (7). Det urologiska systemets 

huvuduppgift är att behålla volymen och sammansättningen av den extracellulära vätskan 

inom normala gränser, vilket styrs genom glomerulär filtrering, tubulär reabsorption och 

utsöndring (6). 

2.2 Vesikoureteral reflux 

Sjukdomstillståndet delas upp i primär och sekundär VUR beroende på underliggande 

patogenes, där primär VUR implicerar en medfödd åkomma som orsakas av onormal 

utveckling av det urogenitala systemet och sekundär VUR implicerar en förvärvad åkomma 

som resultat av ett ökat vesikoureteralt tryck, framkallat av obstruktion distalt om urinblåsan. 

Det finns flera olika typer av avvikelser som kan orsaka den primära åkomman, exempelvis 

kan det vara bristande ventilfunktion mellan urinblåsan och uretären eller så kan mynningen 

av uretären till urinblåsan vara för stor. Vid sekundär VUR, kan tryckökning och obstruktion 

orsakas av exempelvis uretravalvel eller meatusstenos (1,4). 

VUR indelas i en femgradig skala beroende på hur högt urinen backar i urinledaren, och 

återflödet kan ses med hjälp av radiologisk guidning med kontrast (figur 1). Den lättaste 

graden av reflux, grad ett innebär att kontrasten backar in i uretären, grad två innebär att 

kontrasten backar in i njurbäckenet och grad tre innebär att det kan ses en mindre hydronefros 

av njurkalkarna eller uretären. Vid de svårare graderna fyra och fem ses en ytterligare stegring 

av kraftig hydronefros (1,8). 

 

Figur 1. Miktionsuretrocystografi (MUCG). Bilderna visar det internationella graderingssystemet av 

vesikoureteral reflux (VUR) (a) grad 1, (b) grad 2, (c) grad 3, (d) grad 4, (e) grad 5.  I grad 1 når kontrasten 

distala uretärer (pil). I graderna 2–5 når kontrasten njurbäckenet, med gradvis stegring av allvarlig dilatation av 

njurbäcken och uretärer. Hämtad ifrån; Congenital Anomalies of Kidney and Ureter (tillgänglig på; 

https://www.omicsonline.org/open-access/congenital-anomalies-of-kidney-and-ureter-2161-0940-

1000190.php?aid=65422).  

https://www.omicsonline.org/open-access/congenital-anomalies-of-kidney-and-ureter-2161-0940-1000190.php?aid=65422
https://www.omicsonline.org/open-access/congenital-anomalies-of-kidney-and-ureter-2161-0940-1000190.php?aid=65422
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2.3 Symtom 

VUR i sig genererar inte några symtom och därför kan barnet ha asymtomatisk reflux. 

Symtomen uppkommer vanligtvis på grund av refluxens följdsjukdomar, såsom 

urinvägsinfektioner och akut pyelonefrit (1). Symtom på pyelonefrit hos barn är feber, diffusa 

buksmärtor och ibland diarréer, men pyelonefrit kan även den vara asymtomatisk (9). Vid 

sekundär VUR framkommer generellt symtom orsakade av den primära sjukdomen (8). 

2.4 Undersökningar  

2.4.1 Kliniska undersökningar 

De kliniska fynden som kan finnas vid VUR är symtom som pyelonefrit, palpabel 

hydronefrotisk njure eller förstorad urinblåsa, men vid pyelonefrit kan ibland även ömhet i 

njuren upptäckas vid palpation (8, 9). På grund av att urinvägsinfektioner är en frekvent 

förekommande följd till VUR är urinprover obligatoriska vid utredningen, där proverna till 

största del visar bakteriuri med en mindre mängd leukocyter. Mängden serumkreatinin i 

urinen kan vara förhöjt då skador på njurvävnaden förekommer, men mängden kan också vara 

normal även om graden av VUR är hög (9). 

2.4.2 Radiologiska undersökningar 

Vid VUR används olika radiologiska undersökningar för att diagnostisera sjukdomen. En 

radiologisk undersökning som anses vara en referensmetod är en undersökning som utförs via 

genomlysning som kallas miktionsuretrocystografi (MUCG) (1, 10). Vid en MUCG får barnet 

en kateter placerad i urinröret upp till urinblåsan, som sedan fylls med kontrast och när blåsan 

är fylld utförs bildtagning via genomlysning med barnet liggande i ryggläge och ibland även 

när barnet ligger på sidan. Undersökningen utförs sedan olika beroende på kön, efter den 

eventuella sidobilden får flickor lägga sig tillbaka i ryggläge medan pojkar ska ligga kvar på 

sidan under hela miktionsförloppet. Under miktion filmas hela blåstömningen för att upptäcka 

om det finns någon reflux (10, 11). Innan en MUCG, utförs en ultraljudsundersökning, detta 

främst för att uppskatta anatomin och för att upptäcka abnormiteter på njurar, urinvägarna 

eller blåsan (10). 

Ett annat alternativ som kan utföras för diagnostik av VUR är njurscintigrafi (DMSA), som 

visar njurarnas funktion och dess avflödes-flödesförhållande. Undersökningen utförs på 

nuklearmedicin och börjar med att en liten mängd radioaktivt ämne, vanligtvis teknetium 
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99m, injiceras i ett blodkärl i armen och tre timmar efter injiceringen börjar bildtagningen 

med hjälp av en gammakamera (11, 12).  

2.5 Behandling 

Barn med VUR behandlas medicinskt med profylaktiska antibiotika för att minska incidensen 

av urinvägsinfektioner (8). VUR försvinner endera spontant eller via operation (1). Vid de 

lägre graderna försvinner oftast problematiken spontant, runt 70% av barnen som har graderna 

1–3 brukar vara VUR och symtomfria inom fem år men av barnen som har graderna 4–5 är 

det endast 10% som blir VUR och symtomfria utan operationer (8). Om en operation behövs 

så kan obstruktionen åtgärdas på flera olika sätt, såsom endoskopiskt, laparoskopiskt eller via 

öppen kirurgi. Endoskopisk behandling av VUR används idag som den första 

behandlingslinjen för höggradig VUR (13). 

2.6 Strålning  

Inom radiologi används joniserande strålning och icke-joniserande strålning, där joniserande 

strålning förekommer naturligt i vår omgivning, till exempel från uranmalm och kärnavfall 

(14). Joniserande strålning är mättad med energi och på grund av det kan strålningen dra isär 

elektroner från de atomer som strålningen träffar och då joniseras atomerna, därför kallas 

strålningen joniserande strålning. Exempel på joniserande strålning är röntgenstrålning och 

strålning från radioaktiva ämnen. (14, 15). Icke-joniserande strålning har för låg energi för att 

kunna kan orsaka jonisation, exempel på detta är ultraviolett strålning och strålning från solen 

(15, 16). 

2.6.1 Isotoper 

Isotoper är atomer med samma grundämne men har olika masskillnader (antalet neutroner 

skiljer) där isotopen kan vara stabil eller instabil (16, 17). Stabila isotoper exempelvis Kol¹² 

och Jod127 genomgår inte radioaktivt sönderfall och ger inte ifrån sig strålning (16, 18). 

Instabila isotoper exempelvis Jod¹²³ och Teknetium99m är radioaktiva och genomgår 

radioaktivt sönderfall, vilket genererar radioaktiv strålning. (17, 18). Instabila isotoper som 

Teknetium99m används idag inom nuklearmedicin, ett exempel på det är DMSA 

undersökningar (19, 20). 
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2.6.2 Dosbegrepp 

Inom området strålning finns det olika sätt att mäta strålningen på och den kan 

benämnas/definieras med olika dosbegrepp. Absorberad dos är den mängd absorberad 

strålningsenergi per massenhet i en viss punkt i kroppen och mäts i enheten Gray (Gy), 

milligray (mGy) eller mikrogray (µGy). Dos-area-produkt (DAP) är ett totalmått på den 

strålningsmängd som har använts vid en röntgenundersökning som till exempel MUCG och 

mäts med enheten Gym2, Gycm2 eller μGym2 (21). Sivert är en stor enhet som används för att 

beskriva den sammanlagda stråldosen som människan får och kan även uppges som 

millisievert (mSv) och mikrosievert (µSv) (22). 

2.7 ALARA 

ALARA står för “As low as reasonably achievable”, vilket betyder att som 

röntgensjuksköterska ska hen försöka bibehålla exponering av joniserande strålning så långt 

under dosgränserna som möjligt och fortfarande uppnå en optimal undersökning (23). 

Alara bygger på de tre strålprinciperna, den första; principen om berättigade, betyder att varje 

beslut som kan leda till en ändring av exponeringen bör göra mer nytta än skada. Den andra 

principen som handlar om optimering av skydd, säger att vid en situation där exponering 

pågår ska antalet exponerade personer och storleken på deras individuella doser hållas så låga 

som rimligt möjligt. Den tredje principen handlar om användning av dosgränser och rör 

endast radiologiska undersökningar (inte medicinsk strålning) där principen säger att den 

totala dosen till en individ som ska undergå en undersökning inte bör överstiga de lämpliga 

gränserna som anges av kommissionen (ICRP) (23, 24). 

2.8 Röntgensjuksköterskans roll 

Vid MUCG och DMSA har röntgensjuksköterskan ansvar för att minska stråldoserna vid 

undersökningarna till de lägsta möjliga för att skydda patienten mot strålningen. 

Röntgensjuksköterskan ska även respektera och skydda individens integritet/värdighet och 

samtidigt lindra smärta samt obehag vid undersökningarna. Röntgensjuksköterskan har också 

ansvar att ge information i samband med undersökningar och respektera självbestämmandet 

(25). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

MUCG är den undersökningen som används främst för diagnostiken av urologiska tillstånd 

såsom VUR, enligt Frimberger D et al. Undersökningen underlättar vid diagnostisering av 

VUR samt val av behandlingen (26).  

Inom nuklearmedicin finns det forskning som stödjer två olika undersökningar som kan 

utföras vid frågeställningen VUR. En av undersökningarna är njurscintigrafi som också kallas 

för DMSA. Den andra undersökningen heter radionuklidcystografi och är liknande MUCG, 

men som kontrast används isotoper och istället för genomlysning används en gammakamera. 

Båda undersökningarna utförs på nuklearmedicin och ger information om strukturer, funktion 

samt glomerulär filtreringshastighet (27).  

Användning av ultraljud vid MUCG istället för genomlysning anses kunna vara ett nytt 

alternativ i framtiden för att diagnostisera VUR enligt Duran C et al (28). I en studie från 

USA används ultraljud med doppler och undersökningen utförs utan sedering, kateter och 

kontrast. Resultatet visade att det gick att diagnostisera 15 av 20 barn med tidigare känd VUR 

inom de högre graderna (29). I en annan studie från USA används även där ultraljud, dock 

med kateter och kontrast, där resultatet visade att av 62 barn kunde samtliga 12 barn med 

VUR diagnostiseras (30).  

 

4. PROBLEMFORMULERING  

Val av ämne har sin grund i erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen, där 

skapades en frågeställning om röntgenklinikens metod var en referensmetodik som sträcker 

sig över hela landet och i intilliggande länder eller om andra modaliteter och tillvägagångssätt 

finns. Frågeställningen utvecklades vidare vid datainsamlingen då det upptäcktes att så 

faktiskt inte var fallet och att det finns andra modaliteter och tillvägagångssätt. Då de här 

skillnaderna uppdagades utvecklades även frågeställningen om det förekommer några 

skillnader i stråldoser mellan klinikerna. 
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5. SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka hur vesikoureteral refluxfrågeställning besvaras på 

olika universitetssjukhus i Sverige samt i Danmark och Norge.    

5.1 Frågeställningar 

• Vilken eller vilka är de vanligast förekommande tillvägagångsätten och modaliteterna 

vid vesikoureteral refluxfrågeställning? 

• Förekommer några skillnader mellan klinikerna gällande; förberedelser, vem som 

utför undersökningen, vilka och antalet projektioner som används samt när 

kateterdragnigen sker.  

• Förekommer det några skillnader i genomsnittliga stråldoser vid 

miktionsuretrocystografi mellan de olika klinikerna?  

 

6. METOD 

6.1 Design 

Studien genomfördes som en empirisk, kvantitativ, prospektiv tvärsnittsstudie. Empiri innebär 

att information om verkligheten har samlats. En kvantitativ studiedesign valdes för att svara 

på studiens syfte, då en mängd data samlades in som sedan analyserades. Då studien 

koncentreras runt befintlig information som undersöktes vid ett specifikt tillfälle, klassificeras 

studien som en prospektiv tvärsnittsstudie (31). 

6.2 Urval 

Samtliga sju universitetssjukhus i Sverige valdes ut samt sex universitetssjukhus i sex olika 

länder. Sjukhusen i Sverige selekterades utifrån att de var universitetssjukhus, vilket har sin 

grund i att universitetssjukhus vanligen har kapaciteten att utföra undersökningar som svarar 

på studiens frågeställningar och syfte. Även länder utanför Sverige valdes att ha med i studien 

för att få ett mer omfattande resultat. Urvalet av länder var skandinaviska, men även 

internationella selekterades där intressant forskning kopplad till studien var gjord. Länderna 

som selekterades var Norge, Finland, England, Danmark, Australien och USA.  
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6.3 Tillvägagångssätt/datainsamling  

Fyra av de svenska röntgenklinikernas enhetschefer eller motsvarande kontaktades via 

telefon. Kontaktuppgifter till klinikerna söktes fram från respektive kliniks hemsida eller via 

växeln. Vid telefonsamtalet presenterades studiens syfte, och en förfrågan gjordes om att få 

kopia på metodboken med syfte att diagnostisera VUR samt information om de stråldoser 

dessa diagnostiseringstekniker ger. Vid intresse av deltagande utlovades ett brev med mer 

utförlig information om studien, dess syfte och önskat material (Bilaga 1). Brevet skickades 

via e-postmeddelande till en adress som angivits av enhetschef i telefonsamtalet. På de tre 

resterande svenska klinikerna utfördes verksamhetsförlagd utbildning. Vid dessa inhämtades 

information och samtycke på plats av enhetschef eller motsvarande.  

De utländska klinikerna kontaktades med ett brev via e-postmeddelande och i brevet gavs 

information om studien, dess syfte och önskat material (Bilaga 2). För att få del av 

metodhandboken ifrån röntgenkliniken i Norge, fylldes en angiven forskningsblankett i som 

sändes först till handledaren för godkännande och sedan in till erhållen e-postmeddelande 

adress för godkännande.  

6.4 Etiska överväganden 

Studien är gjord i enlighet med vetenskapsrådets fyra grundläggande forskningsetiska 

principer (informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskrav, nyttjandekravet) (32). 

Informations- och samtyckeskravet verkställdes då varje klinik/enhetschef kontaktades via 

telefon eller e-postmeddelande. I kontakten fick klinikerna förfrågan om deltagande, 

information om studien och dess syfte. De utländska klinikerna som endast kontaktades via e-

postmeddelande ansågs ge sitt samtycke vid inlämnande av metodbok samt övrig information 

(32).  

Var kliniks information, även om informationen inte är av känslig karaktär, är kodad och är 

oidentifierbar. Kodningen har sin grund i antagandet om att fler kliniker medverkar i studier 

om de är anonyma, därför meddelades detta i e-postmeddelandet till de utländska klinikerna. 

Inget känsligt material som specifika personuppgifter eller patientuppgifter behandlas i denna 

studie. Nyttjandekravet eftersträvas att tillgodoses då den insamlade datan från de olika 

röntgenklinikerna enbart är avsedd att nyttjas till studiens syfte (31, 32).  
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6.5 Bearbetning och analys  

Klinikerna ifrån USA, Australien, Finland och England valde att inte bidra med material till 

studien vilket resulterar i ett bortfall på 31%. När all data insamlats granskades varje 

metodbok för att få fram svar på frågeställningarna i studien. I ett word-dokument i tabellform 

och diagram sammanställdes informationen om modaliteter, utförande, förberedelser, 

projektioner, kateterdragning och stråldoser ifrån varje klinik. Vid behov av komplettering 

eller frågor kontaktades den som angivits i svarsmejlet via e-postmeddelande. Behov av 

kompletteringar var exempelvis angående förberedelser, kateterdragning och stråldoser som 

inte stod med i en del metodböcker. De klinikerna som valde att bidra med information 

benämndes slumpmässigt med en siffra 1–9 för att behålla klinikernas anonymitet (Bilaga 4, 

Bilaga 5). 

6.6 Exklusionskriterier 

En del av angiven information har valts bort som resultat. Exponeringsparametrar såsom; 

kontroll/återbesök av MUCG, MUCG utan spontan blåstömning, eftervård, effektiv stråldos, 

blandade stråldoser och förundersökningar ingick inte i studiens resultat.  

 

7. RESULTAT 

Studiens resultat baseras på metodböcker med syfte att svara på frågeställningen VUR hos 

barn, samt även stråldoser inom åldersgrupperna 0–8 år som har mottagits ifrån klinikerna. Av 

de 13 röntgenklinikerna som tillfrågades att delta i studien valde sju svenska och två 

utländska universitetssjukhus att bidra med metodböcker och stråldoser till studien (Astrid 

Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset Solna, Akademiska sjukhuset, 

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands 

universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus, universitetssjukhuset i Linköping och 

universitetssjukhuset Örebro, samt Norge och Danmark) vilket resulterar i en svarsfrekvens 

på 69%.  

I tabellerna (Tabell 1–5) presenteras de förberedelser som utförs innan och vid 

undersökningen samt av vem, vilken modalitet som används vid VUR-frågeställning, vilken 

yrkesgrupp som utför undersökningen, vilka projektioner som används hos flickor respektive 

pojkar och vid vilket tillfälle katetern dras. Resultat angående stråldoserna är även 

arrangerade i diagram för att överskådligt se genomsnittlig stråldos för respektive 
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röntgenkliniks undersökning, i åldrarna 0–3 år och 4–8 år (Figur 2). Resultatet presenteras 

gemensamt för de olika klinikerna i form av tabeller, diagram, procent samt i löpande text.  

7.1 Modaliteter  

Vid diagnostisering av VUR hos barn, både pojkar och flickor använder 89% av klinikerna 

MUCG via genomlysning (Bilaga 4, Bilaga 5) och vid 11% av klinikerna används 

konventionell röntgen för att svara på frågeställningen. 

På klinik åtta där MUCG via genomlysning används ska de inom snar framtid övergå till 

MUCG via ultraljud och vid klinik nio där MUCG via genomlysning används finns MUCG 

med ultraljud att tillgå, men kapacitet till att utföra undersökningen finns inte för tillfället. Av 

de åtta kliniker som använder genomlysning vid MUCG-undersökningen använder samtliga 

sparade genomlysningsbilder och fem kliniker (klinik 1, 3, 5, 6, 7 och 8) använder även 

exponerade bilder (Tabell 2, Tabell 3).  

7.2 Förberedelser inför/vid undersökningen 

Förberedelserna på de olika klinikerna varierar. De olika kategorierna som sammanställts i 

tabell 1 är delgivning av information till anhöriga/patient, administration av 

antibiotikaprofylax, administration av sedering samt katetersättning. Resultatet presenteras 

nedan i löpande text för var kategori.  

7.2.1 Delge information till anhöriga/patient 

Det förekommer tre olika kombinationer för att informera patient/anhöriga inför 

undersökningen på de olika klinikerna. På 22% av klinikerna (klinik 4 och 5) informerar 

personalen ifrån barnavdelningen patient/anhöriga, på 67% (klinik 2, 3, 6, 7 och 9) utför 

röntgensjuksköterskan/radiograf informeringen och på 11% (klinik 1) är det både personal 

ifrån barnavdelningen och röntgensjuksköterskan som informerar patienten/anhöriga (Tabell 

1). 

7.2.2 Administration av antibiotikaprofylax 

För administrering av antibiotikaprofylax fanns tre olika tillvägagångssätt. På 22% av 

klinikerna (klinik 1 och 4) administreras antibiotikaprofylax av personal ifrån 

barnavdelningen och 22% av klinikerna (klinik 2 och 9) utför röntgensjuksköterskan/radiograf 

administreringen. På 44% av klinikerna (klinik 3, 5, 6, 7 och 8) ansvarar föräldrarna för 
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administration innan och efter eller endast efter undersökningen och på 11% av klinikerna 

(klinik 8) används inte antibiotikaprofylax (Tabell 1). 

7.2.3 Administration av sedering  

Sedering vid behov administreras av två olika yrkesroller och på en klinik användes inte 

sedering. På 22% av klinikerna (klinik 1 och 4) administreras sedering av personal ifrån 

barnavdelningen och på 67% av klinikerna (klinik 2, 3, 5, 6, 7 och 9) administrerar 

röntgensjuksköterskan/radiograf sederingen (Tabell 1).  

7.2.4 Katetersättning  

Vid kateterisering finns det tre olika kombinationer av utförande. På 33% av klinikerna 

(klinik 1, 4 och 5) utförs katetersättningen av personalen ifrån barnavdelningen och på 56% 

(klinik 2, 3, 6, 7 och 8) utförs katetersättningen av röntgensjuksköterskan/radiograf. På 11% 

av klinikerna (klinik 9) utför radiologen kateteriseringen (Tabell 1). 

Tabell 1. Tabellen visar en sammanställning av metodböcker från nio universitetssjukhus 

och presenterar i antal vem på kliniken som står för utförandet av olika förberedelser.  

Utövare:  Katetersättning, 

utförs av: 

Administration av 

sedering (vid behov) 

utförs av: 

Information till 

patient/anhörig 

utförs av: 

Antibiotika 

profylax 

administreras av: 

Personal ifrån 

barnavdelning 

3 2 2 2 

Röntgensjuksköterska/ 

radiograf 1 

5 6 6 2 

Röntgensjuksköterska/ 

personal ifrån 

barnavdelning 

  1  

Föräldrar (innan och 

efter eller endast efter 

undersökning) 

   4 

Radiolog  1    

Används inte  1  1 
1 På två av klinikerna var det radiografer istället för röntgensjuksköterskor. 

7.3 Utförande av undersökningen 

På 89% av klinikerna (klinik 1–8) är det röntgensjuksköterska/radiograf som utför 

undersökningen, endast på klinik nio är det en radiolog som genomför undersökningen 

(Bilaga 4, Bilaga 5).  
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7.4 Projektioner – Flickor 

Sammanlagt används 17 olika projektioner vid undersökningen som syftar till att svara på 

frågeställningen VUR hos flickor. I tabell 2 presenteras en sammanfattning över de olika 

projektioner som ingår vid undersökningen på respektive klinik.  

 7.4.1 Sparade genomlysningsbilder - Flickor  

Totalt används nio olika genomlysningsbilder för flickor (klinik 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 och 9).  De 

mest frekvent använda projektionerna vid sparad genomlysningsbilder är; frontalbild under 

kontrastuppfyllnad och frontalbilder under pågående miktion (genomlysningssekvens) där 

respektive projektion används av 56% av klinikerna, samt frontalbild fylld blåsa som 44% av 

klinikerna använder. På 33% av klinikerna används projektionerna frontalbild innan 

kontrastuppfyllnad och sidobild vid fylld blåsa (Tabell 2, Bilaga 3).  

7.4.2 Exponerade projektioner flickor  

Totalt finns det åtta olika exponeringsprojektioner som används på klinikerna (klinik 1, 3, 4, 

5, 6, 7 och 8). Den mest förekommande exponerade projektionen är frontalbild tömd 

blåsa/efter miktion. På 33% av klinikerna användes projektionen frontalbild under miktion 

och 22% användes projektionerna frontalbild innan kontrastfyllnad samt sidobild under 

miktion (Tabell 2, Bilaga 3). 

Tabell 2. Tabellen visar en sammanställning av de 17 olika projektioner som används 

vid bildtagning på flickor i genomlysning eller konventionell röntgen. 

Projektion flickor  Antal 

kliniker  

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild innan kontrastfyllnad  3 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild under kontrastuppfyllnad  5 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild vid 1/3 av förväntad volym 1 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild, halvfylld blåsa 1 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild fylld blåsa  4 

Sparad genomlysningsbild - Sidobild fylld blåsa 3 

Sparad genomlysningsbild (sekvens) - Frontalbilder under pågående miktion 5 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild efter avslutad miktion  1 

Sparad genomlysningsbild (sekvens) - Ev. reflux dokumenteras med sidobild  1 

Exponerad - Frontalbild innan kontrastfyllnad  2 

Exponerad - Frontalbild vid 1/3-del fylld blåsa 1 

Exponerad - Rak sida vid fylld blåsa  1 

Exponerad - Frontalbild under miktion 3 

Exponerad - Sidobild under miktion 2 



13 
 

Exponerad - Frontalbild i slutet av miktionen 1 

Exponerad - Frontalbild tömd blåsa/efter miktion  4 

Exponerad bild vid reflux eller avvikelse  1 

 

7.5 Projektioner - Pojkar  

Totalt används 20 olika projektioner vid undersökningarna som syftar till att svara på 

frågeställningen VUR hos pojkar. I tabell 3 presenteras en sammanställning av de olika 

projektionerna som tillämpas vid undersökningen på varje klinik.  

7.5.1 Sparade genomlysningsbilder - Pojkar  

Sammanlagt används 11 varierande genomlysningsbilder för pojkar på klinikerna (klinik 1, 2, 

3, 5, 6, 7, 8 och 9). Den vanligaste projektionen är sidobilder under pågående miktion 

(genomlysningssekvens) och efter den kommer projektionen bildtagning under 

kontrastuppfyllnad. På 44% av klinikerna utförs projektionerna frontalbild innan 

kontrastuppfyllnad och sidobild fylld blåsa samt på 33% av klinikerna används projektionen 

frontalbild fylld blåsa (Tabell 3, Bilaga 4). 

7.5.2 Exponerade projektioner – Pojkar 

Totalt tillämpas nio olika exponeringsprojektioner för pojkar på klinikerna (klinik 1, 3, 4, 5, 6, 

7 och 8). Exponeringsprojektionen sidobild under miktion utan kateter är den projektionen 

som används mest frekvent. På 44% av klinikerna används projektionen frontalbild tömd 

blåsa/efter miktion och på 22% används projektionerna frontalbild under miktion utan kateter, 

frontalbild under miktion med kateter samt sidobild under miktion med kateter (Tabell 3, 

Bilaga 4).  

Tabell 3. Tabellen visar en sammanställning av de 20 olika projektioner 

som används vid bildtagning på pojkar i genomlysning eller konventionell 

röntgen på pojkar. 

 

Projektion pojkar  Antal 

kliniker  

Sparad genomlysningsbild – Frontalbild innan kontrastfyllnad  4 

Sparad genomlysningsbild – Under kontrastuppfyllnad  5 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild, halvfylld blåsa 1 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild vid 1/3 av förväntad volym 1 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild fylld blåsa  3 

Sparad genomlysningsbild - sidobild fylld blåsa 4 

Sparad genomlysningsbild (sekvens) - Frontalbilder under pågående miktion 1 
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Sparad genomlysningsbild (sekvens) - sidobilder under pågående miktion 6 

Sparad genomlysningsbild - Frontalbild efter avslutad miktion  1 

Sparad genomlysningsbild - Om reflux; frontalbild i slutet av miktionen 1 

Sparad genomlysningsbild (sekvens) - Ev. reflux dokumenteras med sidobild. 1 

Exponerad - Frontalbild innan kontrastfyllnad  1 

Exponerad - Frontalbild vid 1/3-del fylld blåsa 1 

Exponerad - Frontalbild under miktion utan kateter  2 

Exponerad - Frontalbild under miktion med kateter  2 

Exponerad - Sidobild under miktion utan kateter  5 

Exponerad - Sidobild under miktion med kateter  2 

Exponerad – Frontalbild i slutet av miktionen 1 

Exponerad - Frontalbild tömd blåsa/efter miktion  4 

Exponerad bild vid reflux eller avvikelse  1 

 

7.6 Kateterdragning 

Kateterdragningen utförs vid olika tillfällen på klinikerna, det är även skillnad mellan flickor 

och pojkar i utförandet (Tabell 4, Tabell 5). 

7.6.1 Kateterdragning – Flickor 

På klinikerna dras katetern hos flickor vid fem olika tillfällen. På 33% (klinik 2, 7 och 9) 

skulle katetern dras innan miktion och på lika stor andel (klinik 3, 4 och 5) av klinikerna 

kunde katetern vara kvar under miktion och sedan drogs katetern efter undersökningen 

(Tabell 4).  

 Tabell 4. Tabellen visar olika tillfällen där katetern dras vid en 

miktionsuretrocystografiundersökning för flickor på nio olika röntgenkliniker.  

Resultaten visar antal kliniker som utför de olika alternativen. 

Kateterdragning - flickor  Antal kliniker  

Katetern kan sitta kvar vid hela undersökningen eller dras efter första exponerade bilden. 1 

Innan miktion 3 

Innan eller efter miktion 1 

Kateter kan vara kvar vid miktion och dras efter undersökningen 3 

Miktion ska ske med kateter i urinröret. 1 
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7.6.2 Kateterdragning – Pojkar 

För kateterdragning hos pojkar finns sex olika alternativ. Vid de flesta klinikerna, 44% (klinik 

1, 2, 7 och 9) ska katetern dras innan miktion och på 22% av klinikerna (klinik 4 och 6) utförs 

först en frontalbild och en sidobild under miktion och efter påfyllnad av kontrast dras katetern 

innan exponerade bilder på sidan (Tabell 5).  

Tabell 5. Tabellen visar olika tillfällen där katetern dras vid en 

miktionsuretrocystografiundersökning för pojkar på nio olika röntgenkliniker. Resultaten 

visar antal kliniker som utför de olika alternativen 

Katetern dras pojkar  Antal kliniker  

Först miktion med och helst utan kateter.  1 

Frontalbild under miktion med kateter sedan dras kateter innan exponerade bilder på sidan 

under miktion.   

1 

Frontalbild och sidobild under miktion med kateter, efter påfyllnad dras katetern innan 

exponerade bilder på sidan. 

2 

Kateter dras innan miktion 4 

Miktion ska ske med kateter i urinröret 1 

Beroende på utförande radiolog  1 

 

7.7 Stråldoser 

Resultatet av stråldosernas medelvärde är sammanställda utifrån klinikernas svar och 

presenteras i figur 2. Resultaten uppvisar stråldoserna i åldrarna 0–3 år samt 4–8 år med tre 

undantag, där en kliniks svar endast visar åldrarna 0–3 år, en kliniks svar endast visar åldrarna 

0–2 år, samt även en klinik där inga stråldoser framkommer. Stråldoserna är presenterade i 

DAP-värdet Gycm2. 

Inom åldersgruppen 0-3 år är den lägsta stråldosen från klinik två där den uppmäter 0,023 

Gycm2 och den högsta stråldosen ifrån klinik sju där stråldosen uppmäter 0,190 Gycm2, vilket 

ger en skillnad på 0,167 Gycm2. Inom åldersgruppen 4-8 år har klinik två lägsta stråldosen på 

0,103 Gycm2 och klinik sju har den högsta stråldosen på 1,270 Gycm2, det ger en skillnad på 

1,167 Gycm2. Klinik nio visar endast resultat från en enda åldersgrupp, åldrarna 0-2 år och 

stråldosen från den åldersgruppen är 0,097 Gycm2. Skillnaden mellan de två åldersgrupperna 

0-3 år och 4-8 är störst för klinikerna fem och sju, där åldersgruppen 4-8 år har högst stråldos. 
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Figur 2. Diagrammet visar stråldoserna från nio kliniker.  

¹ Klinik tre visar bara resultat inom åldrarna 0–3 år.  

² Klinik åtta registrerar inte stråldoserna utan strävar att jobba efter principen ALARA. 

³ Klinik nio visar bara resultat från åldrarna 0–2 år.   

8. DISKUSSION  

8.1 Metoddiskussion 

Fördelen med en prospektiv tvärsnittsstudie är att ett dataregister byggs upp som därefter kan 

analyseras statistiskt (31). Metoden som valdes anses vara ett bra alternativ för studien och 

med användning av metoden kunde information inhämtas för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Trots detta ses förbättringsmöjligheter i utvecklingsarbetet av studien, 

exempelvis kunde e-postmeddelandet till de olika klinikerna ha utformats på ett annat sätt, för 

att kunna få mer likvärdig information från varje klinik. I e-postmeddelandet kunde det från 

början ha redogjorts vilka åldersgrupper stråldoserna skulle ha varit i samt vilka enheter 

stråldoserna skulle ha angivits i.  

Antalet utvalda kliniker ansågs vara tillräckligt för att besvara frågeställningarna. Den höga 

svarsfrekvensen inom Sverige kan ha en möjlig orsak i att telefonkontakt togs med 

enhetschefer eller motsvarande på respektive klinik. På klinikerna utomlands togs kontakt 

endast via e-postmeddelande, vilket har resulterat i att studien har ett bortfall på 31%. 
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Möjligtvis kunde telefonkontakt ha skett med alla kliniker för en högre svarsfrekvens. Trots 

bortfallet har ett resultat kunnat presenteras, vilket är en fördel gällande prospektiva 

tvärsnittsstudier (31). Utformandet av metodböckerna ser olika ut för varje klinik och 

tydligheten i dem är varierande, vilket har försvårat analysen och sammanställningen av 

materialet. I majoriteten av metodböckerna var beskrivningen om vilka projektioner som 

användes, antingen i sparade genomlysningsbilder eller exponerade bilder, grundlig och 

konkret. Men i en del metodböcker kunde informationen jämförelsevis inte fastställas som 

fullständig och hade ett mer svårtolkat utförande som krävde kompletteringar av information. 

Trots ingående analys av metodböckerna och kompletterande uppgifter föreligger det en viss 

risk för att informationen misstolkas, vilket kan anses som en eventuell felkälla i studien.  

Vid analysen har en del information exkluderats som resultat. Exkluderingen angående 

undersökningsmetoderna och eftervård gjordes på grund av denna information inte svarar till 

syftet av studien. Då svarsfrekvensen på den effektiva dosen var så låg valdes det att inte 

presenteras i resultatet och istället presenteras endast DAP-värdet, likaså information 

angående vissa åldrar äldre än 8 år. DMSA och ultraljud som förundersökningar till MUCG 

via genomlysning eller konventionell röntgen uteslöts då de inte kan diagnostisera VUR 

självständigt.  

Resultatet valdes att presenteras i löpande text tillsammans med tabeller och figurer, vilket i 

litteraturen anses vara det enklaste sättet att få ett material överskådligt (32).  

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Modaliteter  

Resultatet visar att åtta av nio kliniker utför MUCG via genomlysning. Enligt the European 

Society of Pediatric Radiology (ESPR) bör en MUCG-undersökning utföras via 

genomlysning, förstärkt med exponerade bilder (33). Resultatet visar därmed att majoriteten 

av klinikerna tillämpar “korrekt” modalitetsval enligt ESPR vid frågeställningen VUR. Som 

Riccabona M et al, Piskunowicz M et al och Kim K-H et al skriver i sina studier anses 

ultraljud vara en framtida undersökning för att kunna diagnostisera VUR hos barn. De menar 

att undersökningen är lämplig då ultraljud inte avger strålning och i Kim K-H et al studie 

utesluts kateterisering fullständigt (33, 34, 29). På klinik åtta ska de börja med den här 

undersökningen, tyvärr fanns ingen information som kunde ges, vilket hade kunnat ändra 

karaktär på resultatet. På klinik nio fanns även möjlighet till att använda MUCG via ultraljud 
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dock saknades kapacitet, trots detta kan det tolkas att dessa klinikerna har kommit längre i 

utvecklingen av diagnostiseringen av VUR.  

Radionuklidcystografi är en undersökning som bland annat Dalirani R et al skriver om, som 

utförs i stort sett som en MUCG via genomlysning, men istället används isotoper och en 

gammakamera. Undersökningen avger enligt Lee RS et al mindre strålning till barnet jämfört 

med en MUCG-undersökning via genomlysning, detta kan följaktligen göra att gammakamera 

anses vara en lämpligare modalitet och det kan därför diskuteras om varför den inte används 

på fler kliniker (35, 36). Undersökningen har inte påträffats på något av universitetssjukhusen 

i Sverige men den tillämpas på flertal sjukhus i USA (37–40) vilket talar för att 

undersökningen är utförbar.  

I en något mer experimentell studie undersöker Dunne E et al diagnostisering av VUR med 

hjälp av elektroder placerade runt magen på grisar. I undersökningen injiceras olika vätskor 

för att efterlikna VUR i urethra och njure och med hjälp av en elektrisk impedanstomografi-

enhet (EIT) kunde olika spänningsdata detekteras där VUR då kunde urskiljas. Resultatet i 

studien visar att undersökningen är noninvasiv och säker, men då denna typ av forskning är 

ny måste mer forskning implementeras (41). 

8.2.2 Förberedelser  

Delge information till anhöriga/patient 

I resultatet av vem som delger information till patienten/anhöriga uppkom tre alternativ och 

på de flesta klinikerna (klinik 2, 3, 6, 7 och 9) är det röntgensjuksköterskan/radiograf som 

informerar patienten/anhöriga. Vid de tillfällen endast barnavdelningen informerar 

patienten/anhöriga är det också där katetern sätts (tabell 1), vilket kan ses både positivt och 

negativt. Positivt är att personalen är vana vid barn och att de kan delge informationen på ett 

mer barnvänligt sätt och på så vis skapa trygghet. Negativt kan vara att informationen inte blir 

helt korrekt om barnsjuksköterskan inte har erfarenhet eller korrekt information angående 

MUCG-undersökningen och om anhöriga ställer frågor som personal inte kan svara på kan det 

skapas en otrygghet gällande undersökningen. På den kliniken där delgivning av information 

sker från både röntgensjuksköterskan/radiograf och personal ifrån barnavdelningen är det av 

vikt att det finns bra rutiner för vad varje avdelning informerar om, då det i slutändan avgör 

om patienten/anhöriga blir väl informerade eller inte. Information är överhuvudtaget av vikt 

för att undersökningen ska kunna utföras på ett optimalt sätt och för att patient/anhörig ska 

känna sig trygg. I en studie angående information skriven av Hemman EA et al delges 
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information ifrån sjukvårdspersonal till 73% av de anhöriga inför en MUCG-undersökning 

och de resterande 27% delgavs inte information. I resultatet framkommer det att 

röntgensjuksköterskorna observerade att anhöriga och barn som inte var förberedda upplevde 

mer stress och krävde att mer sedering gavs för att kunna utföra undersökningen (42).      

Administration av antibiotikaprofylax 

Antibiotikaprofylax administreras på två olika sätt, det mest förekommande är att föräldrarna 

administrerar innan och efter eller endast efter undersökning. Vilket kan bero på att anhöriga 

redan har antibiotika utskrivet hemma som ges enligt ordination och om extra tablett behöver 

tillsättas innan eller efter undersökningen behövs då endast en muntlig förklaring. Den andra 

formen av administration är att personal från barnavdelningen administrerar antibiotika och på 

en klinik ges ingen antibiotikaprofylax alls. 

I Wang HHS et al och Lee T et al studier konkluderas att kontinuerlig användning av 

antibiotikaprofylax jämförelsevis med ingen behandling, utgör en signifikant reducerad risk 

för urinvägsinfektioner hos barn med VUR. Dock ökar risken för antibiotikaresistenta 

bakterier med ökad användning av antibiotikaprofylax vilket är en viktig faktor att begrunda 

då nyttan över skadan övervägs (43, 44). 

Administration av sedering 

Vid behov av sedering visar resultatet att administreringen utförs av två olika professioner, 

röntgensjuksköterska/radiograf eller personal på barnavdelning. Oftast administreras 

sederingen av personal på barnavdelning om de är delaktiga i processen i stort och om de inte 

är delaktiga är det röntgensjuksköterskan som administrerar sederingen.  

På alla kliniker utom en används sedering, att klinik åtta inte använder sedering kan ha sin 

grund i tidigare forskning, Merguerian PA et al har exempelvis kommit fram till att sedering 

försvårar blåstömningen vid MUCG-undersökningar (45). Merguerian PA et al studie motsägs 

dock av aktuell forskning där bland annat Alizadeh A et al kommit fram till att det faktiskt 

krävs sedering för att kunna genomföra en lyckad MUCG, men i måttlig dos så att barnen är 

närvarande i undersökningen (46). 

Katetersättning  

Resultatet påvisar att det finns tre olika kombinationer för katetersättning och på de flesta 

klinikerna i denna studie sätts katetern av en röntgensjuksköterska/radiograf. Av de två 

klinikerna där radiografer är anställda utför radiologen kateteriseringen på ena kliniken och en 
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radiograf på den andra, vilket troligtvis kan bero på att det är två olika utbildningsorter som 

gör att utbildningen kanske ser olika ut. Att det är så många röntgensjuksköterskor i Sverige 

som sköter kateteriseringen kan bero på att den typen av vårdhandling omfattas inom hens 

utbildning. På tre klinker utförs katetersättning på barnavdelning av en barnsjuksköterska, det 

kan bero på att barnsjuksköterskor möjligen har en bredare erfarenhet inom katetersättning av 

barn, eller så delegeras kateteriseringen till barnavdelningen då det möjligtvis anses vara för 

tidskrävande av röntgenkliniken.  

8.2.3 Projektioner  

Projektioner – Flickor 

De för flickor mest förekommande projektionerna av sparade genomlysningsbilder och 

exponerade bilder vid de olika klinikerna är; frontal under kontrastuppfyllnad, frontal under 

pågående miktion (genomlysningssekvens) samt exponerad frontalbild vid tömd blåsa/ efter 

miktion. Det finns inget standardiserat sätt att ta projektioner på, så även fast dessa är de mest 

frekvent använda projektionerna förekommer det ett flertal olika kombinationer av 

projektioner i tillägg till dessa, vilket enligt Frimberger D et al påverkar upptäckten och i 

vilken grad VUR identifieras (26).  

Agrawalla S et al skriver i sin studie att genomlysning bör användas under hela 

undersökningens gång och att dessa projektioner bör utföras; tidig fyllnadsbild av blåsan för 

att konfirmera positionen av katetern, frontalbild av full blåsa, frontalbild vid tömning av 

blåsan samt en bild efter miktion (10). I en studie av Frimberger D et al rekommenderas att en 

MUCG-undersökning bör innehålla dessa projektioner; frontal fyllnadsbild i tidigt skede, 

frontalbild samt sidobild på vardera sida av full blåsa, frontalbild under tömning av blåsan 

samt en frontalbild efter miktion (26). I båda studierna rekommenderas miktion med kateter 

och sedan efter återuppfyllnad av blåsan, miktion utan kateter (10, 26). I och med detta har de 

mest tillämpade projektionerna på de olika klinikerna validerats, dock är det endast vissa 

kliniker som upprepar påfyllnaden, vilket eventuellt kan påverka upptäckten av VUR.  

Angående exponerade bilder som används på sju av klinikerna kan det diskuteras om 

exponerade bilder ska användas eller inte. Frimberger D et al rekommenderar att bilderna i 

undersökningen bör utföras som sparade genomlysningsbilder hellre än exponerade bilder, för 

att minska strålningen till barnet (26).  
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Projektioner - Pojkar  

Vid MUCG-undersökningar på pojkar är de vanligaste projektionerna vid sparade 

genomlysningsbilder i resultatet; bildtagning under kontrastuppfyllnad, sidobild vid fylld 

blåsa och sidobild under miktion (genomlysningssekvens). Vid exponerade bilder är de mest 

frekvent använda projektionerna i resultatet; sidobild under miktion utan kateter och 

frontalbild vid tömd blåsa/efter miktion. I Agrawalla S et al studie anser de att genomlysning 

ska göras under hela MUCG-undersökningens gång och dessa projektioner bör utföras; tidig 

fyllnadsbild av blåsan för att konfirmera positionen av katetern, frontalbild av full blåsa, 

miktionsbild i sidoläge för att se hela uretären samt en frontalbild efter miktion (10). I studien 

skriven av Frimberger D et al rekommenderas det att undersökningen bör innehålla dessa 

projektioner; frontal fyllnadsbild i tidigt skede, frontalbild samt sidobild på vardera sida av 

fylld blåsa, sidobild under tömning av blåsan samt en frontalbild efter miktion (26).  

Likt flickornas projektioner rekommendera studierna Agrawalla S et al och Frimberger D et al 

även för pojkar att blåsan bör fyllas igen efter miktion för bildtagning av miktion utan kateter 

(10, 26). I enlighet med Agrawalla S et al och Frimberger D et al studier kan det ses att de 

rekommenderade projektionerna också används i praktiken, men att inte alla kliniker har 

bildtagning av miktion med och utan kateter. Även hos pojkar går det att diskutera 

användandet av exponerade bilder, då sparade genomlysningsbilder minimerar exponeringen 

och därmed stråldosen (26).  

Skillnader projektioner flickor och pojkar  

Projektionerna för pojkar respektive flickor är relativt överensstämmande. Den mest markanta 

skillnaden är att vid undersökningar av pojkar krävs sidobilder medan frontalbilder räcker vid 

undersökning av flickor. På pojkar skall även miktion utföras i sidoläge. Sidobildtagningen på 

pojkar har sin grund i anatomin där andra frågeställningar som exempelvis uretravalvel kan 

besvaras (47).  

8.2.4 Kateterdragning 

Resultatet visar att det mest förekommande tidpunkten att dra katetrarna hos pojkar är innan 

miktion. Hos flickor finns det två alternativ; innan miktion eller att låta katetern vara kvar 

under miktion för att sedan dra den efter undersökningen. Enligt studierna gjorda av 

Agrawalla S et al, Frimberger D et al och Fernbach KS et al rekommenderas att katetern är 

kvar för en andra påfyllning och att katetern dras innan andra miktionen på både pojkar och 
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flickor, för att undersöka miktion både med och utan kateter och för att validera 

refluxfrågeställningen (10, 26, 47). I studien Hernanz-Schulman M et al rekommenderas detta 

endast på pojkar och på flickor kan katetern vara kvar under hela undersökningens gång (48). 

Dessa rekommendationer motsäger vad som är mest förekommande på klinikerna då endast 

klinikerna sex och fyra utför återuppfyllnad av kontrast på pojkar och ingen av klinikerna 

utför återuppfyllnad av kontrast på flickor. Dock menar Fernbach KS et al att trots 

rekommendationerna kan katetern även dras innan miktion (47). Variationen i utförandet av 

kateterdragning kan bero på att det inte finns något standardiserat protokoll och att varje klink 

har en egen uppfattning av vad som är optimalt.  

8.2.5 Stråldoser  

Det ses en viss skillnad mellan stråldoserna inom alla åldersgrupperna, vilket kan ha sin grund 

i de olika variationerna av projektioner, olika apparatur samt olika erfarenheter hos personal 

och personalens erfarenhet av barn. Den högre strålning inom åldersgruppen 4–8 år kan bero 

på barnens storlek, barn inom dessa åldrar är större än barnen inom åldersgruppen 0–3 år, 

vilket gör att det krävs mer strålning för att komma igenom vävnaden, vilket resulterar i en 

högre stråldos (15, 49). 

Klinik sju har de högsta stråldoserna inom åldersgrupperna 0–3 år och 4–8 år, vilket kan bero 

på varierande orsaker såsom olika tillverkare av modalitet, personal med olika erfarenheter, 

svårundersökta barn eller liknande. Enligt Agrawalla S et al är MUCG-undersökningen en av 

de svårare undersökningarna som utförs på barn inom urologi och detta kan göra att 

undersökningens process kan se olika ut beroende på barnet. Klinik åtta registrerar inga 

stråldoser utan arbetar utifrån ALARA, vilket möjligtvis är bra om stråldoserna verkligen 

reduceras till max, men detta kan inte verifieras då inga doser registreras (23, 24).  

Klinik fyra som använder sig av konventionell röntgen har inom 0–3 år en av de högsta 

stråldoserna och inom 4–8 år en av de lägsta. Den höga stråldosen inom 0–3 år kan bero på att 

synkningen mellan exponeringen och miktionen kan vara svår, vilket leder till att eventuellt 

flera exponeringar behövs. En annan anledning är att kliniken utför undersökning med hjälp 

av exponeringsprojektioner vilket genererar mera strålning an pulsad genomlysning (49), 

detta kan dock bestridas då stråldoser på klinik fyra inom åldersgruppen 4–8 år också är en av 

de lägsta stråldoserna. 
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Klinikerna utför olika antal MUCG-undersökningar vilket kan ses som en felkälla eftersom 

några kliniker har mer data för att kunna beräkna medelvärdet, vilket möjligen kan ge ett mer 

sant resultat jämfört med de andra klinikerna (32).  

Referensnivåer för MUCG-undersökningar har fastställts av den finska 

strålsäkerhetscentralen, dock finns endast referensnivåer för barn under ett år som är 0,300 

Gycm2 och för barn mellan 1–5 år som är 0,900 Gycm2 (50). I jämförelse mellan resultaten 

ifrån åldersgruppen 0–3 år och referensnivåerna i åldrarna 1–5 år ses att samtliga har 

stråldoser som ligger under referensnivå, vilket kan betyda att samtliga kliniker arbetar utifrån 

ett strålsäkert perspektiv (23, 24)  

 

9. SLUTSATS  

Sammanfattningsvis har syftet i denna studie kunnat besvarats. Den mest använda modaliteten 

vid diagnostisering av VUR är genomlysning, dock går det att använda MUCG via ultraljud 

och nuklearmedicin. Det finns även vidare intressant forskning angående ultraljud och 

elektrisk impedanstomografi som kan vara framtidens diagnostiseringsmodaliteter. 

Många olika kombinationer av förberedelser inför undersökningen finns och olika 

projektioner används hos de olika klinikerna, fortsatt forskning inom diagnostisering av VUR 

är väsentligt för att kunna utforma standardiserade riktlinjer av projektionerna för att få en 

mer homogen undersökningsteknik. Stråldoserna varierar något mellan de olika klinikerna, 

dock är klinikernas stråldoser inom åldersgrupperna 0–3 år under de rekommenderade 

referensnivåerna erhållna av strålsäkerhetscentralen.  
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BILAGA 1  

Örebro 2 februari 2019  

Hej! Vi heter Tayla Christie och Kamilla Petersen, vi går vår sista termin på 

röntgensjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet. Det närmar sig för oss att börja med 

vårt examensarbete om vesikoureteral refluxfrågeställning. 

Syftet med studien är att göra en jämförelse av olika kliniker och sedan sammanställa vilka 

modaliteter som används vid vesikoureteral refluxfrågeställning, hur själva undersökningen 

går till på olika röntgenkliniker runtom i Sverige, Finland, Danmark, Norge och England. 

samt även vilka stråldoser de olika metoderna erhåller.  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om vi kunde få ta del av er metodbok som representerar 

utredning av vesikoureteral refluxfrågeställning på eran röntgenklinik, samt eventuella PM 

som är väsentliga. Vi skulle även önska att få information om stråldoser som undersökningen 

erhåller, eller om det underlättar för er få kontaktuppgifter till sjukhusets strålfysiker för att 

kunna inhämta informationen.  

En kopia på metodboken och eventuell övrig information skickas då till oss via vår epost: 

Taylacatherinechristie@gmail.com eller kamilla.petersen@hotmail.com 

Senast den 6:e Mars, så att vi kan hinna sammanställa alla metodböcker i examensarbetet. 

Vi önskar även att ni skriver upp en kontaktperson med namn och telefonnummer som vi kan 

kontakta vid eventuella frågor. Kontakta gärna oss om ni skulle ha några frågor:   

Tayla Christie 

Telefon: 0767745164  

E-post: Taylacatherinechristie@gmail.com 

Adress: Studievägen 18, 70217 Örebro  

 

Kamilla Petersen 

Telefon: 0735320366 

E-post: kamilla.petersen@hotmail.com 

Adress: Pålsbodagatan 15 70218 Örebro  

 

Tack på förhand! Tayla och Kamilla 

 

mailto:Taylacatherinechristie@gmail.com
mailto:kamilla.petersen@hotmail.com
mailto:Taylacatherinechristie@gmail.com
mailto:kamilla.petersen@hotmail.com
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BILAGA 2  

 

Till internationella kliniker  

To whom it may concern, we are two students (Tayla and Kamilla) doing our degree in 

radiography at the University of Örebro in Sweden.  We are in our final year of studies and 

are writing our thesis on vesicoureteral reflux in children. 

 

Our thesis will be a study comparing the different methodologies of hospitals across Sweden, 

England, Norway, Denmark and Finland in the diagnosis of vesicoureteral reflux (VUR) in 

children. In particular, within the diagnosis method, we will be comparing the radiation level 

measurements between the different hospitals where applicable. 

 

We would very much appreciate your cooperation if you have time to provide us the details 

pertaining to your diagnosis methods, and if necessary or easier for you, have email contact 

with a physicist responsible for measuring the radiation level, if applicable to your method of 

diagnosis.    

 

The information provided to us will be confidential and will only be used in our thesis. 

 

Thank you in advance and please feel free to contact us if you have any questions: 

Name: Tayla Christie 

Email: Taylacatherinechristie@gmail.com 

Phone number: (+46)767745164 

 

Name: Kamilla Petersen 

Email: kamilla.petersen@hotmail.com 

Phone number: (+46)735320366 

 

Kind Regards  

Tayla Christie & Kamilla Petersen  
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BILAGA 3 Sammanställning över respektive röntgenkliniks modalitet, vilken yrkesroll som utför undersökningen, vilka olika 

projektioner som utförs samt när katetern dras under undersökningens gång, vid vesikoureteral refluxfrågeställning för flickor. De 

inkluderade röntgenklinikerna i studien är benämnda röntgenklinik 1–9.   

Klinik Modalitet Undersökning 

utförs av 
Projektioner flickor Kateter dras 

1 Genomlysning 

- MUCG  
Röntgen- 
sjuksköterska 

Sparade genomlysningsbilder: 
(hela urinvägarna med under hela undersökningen) 
- Under kontrastpåfyllnad. 
- Frontal bildtagning av fylld blåsa. 
  
Exponerade bilder: 
- Rak sida vid fylld blåsa. 
- Frontalbild under miktion. 
- Frontalbild med tömd blåsa. 

  

Katetern kan sitta kvar 

vid hela 

undersökningen eller 

dras efter första 

exponerade bilden. 

2 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 
sjuksköterska 

Sparade genomlysningsbilder: 
- Översiktsbild sparas innan kontrastpåfyllning. 
- Genomlysning under påfyllnad. 
- Frontala bilder när kontrasten har fyllt blåsa, sedan 

sidobilder också. 
- Frontala bilder (genomlysnings sekvens) under 

pågående miktion. 

  

Innan miktion. 

3 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 
sjuksköterska 

Sparade genomlysningsbilder: (njurar och urinblåsa med 

under hela undersökningen) 
- Frontalbild innan kontrastpåfyllnad. 
- Frontalbild, halvfylld blåsa och maximal fyllnad.   
- Sidobild, urinblåsa maximal fyllnad. 
- Frontalbild under miktion. 
  
Exponerade bilder: 
- Vid reflux el. annan avvikelse. 
- Frontalbild efter miktion. 

    

Kateter kan vara kvar 

vid miktion. Kan dras 

efter undersökningen. 

4 Konventionell 

röntgen buk 
Röntgen- 

sjuksköterska 
Exponerade bilder: 
- Frontalbild av njurar och blåsa innan kontrastpåfyllnad. 

Exponeringstid används till resterande bilder. 
- Frontalbild av 1/3-del fylld blåsa. 
- Frontalbild under miktion. 
- Frontalbild direkt efter miktion. 

  

Kateter kan vara kvar 

vid miktion. Kan dras 

efter undersökningen 

5 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 

sjuksköterska 
Intermittent genomlysning med sparade 

genomlysningsbilder: 
- under påfyllnadsfasen 
  
Exponerade bilder: 
- Frontalbild över blåsa och njurar under miktion.   
Sparad genomlysningsbild 
- Frontalbild efter avslutad miktion.  

Katetern kan vara kar 

hela undersökningen. 
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6 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 

sjuksköterska 
  

  

Sparade genomlysningsbilder: 
- Påfyllnadsbild över njurar, urinvägar och blåsa. 1/3 av 

förväntad volym. 
- Frontalbild under miktion med eller utan kateter. 

(genomlysning serie) 
  
Exponerade bilder: 
- Frontalbild i slutet av miktionen över blåsa och njurar. 

Innan eller efter 

miktion 

7 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 

sjuksköterska 
   

Sparade genomlysningsbilder: (njurar och blåsa med 

under hela undersökningen) 
- Frontalbilder, under påfyllnad. 
  
Exponerade bilder: 
- Frontal och sidobild under rejäl miktion av njurar och 

hela urethra. 
- Frontalbild efter miktion. 

Innan miktion 

8 Genomlysning 

- MUCG 
  
(ska övergå till 

ultraljuds 

undersökning) 

Röntgen- 

sjuksköterska/ 

Radiograf 

Sidomarkering på/vid barnet. Genomlysning 1 bild 

per/sek, bara några bilder under exponering. 
- Översiktsbild i ryggläge eller i sidoläge. 
  
Efter kontrast i genomlysningsserie: 
- Påfyllnadsbild. Full blåsa i AP och lateralt läge. 
- Frontalbilder under miktion. 
Hela urinröret med. Ev. reflux dokumenteras med 

sidoinspelning. 
- Miktion i sidoläge - böjda ben och femur parallella, 

Miktion ska ske med 

kateter i urinröret. 

9 Genomlysning 

- MUCG 
Radiolog Sparade genomlysningbilder:  

- Frontal översikt över blåsan innan kontrast  

- Bildtagning under påfyllnad 

- Under miktion i ryggläge   

- Eventuellt sidoläge 
 
(Antalet bilder och vilka projektioner man väljer att 

använda är beroende av operatören)  

Beroende på utförande 

radiolog. Katetern dras 

vid fylld blåsa innan 

miktion.  
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BILAGA 4. Sammanställning över respektive röntgenkliniks modalitet, vilken yrkesroll som utför undersökningen, vilka olika 

projektioner som utförs samt när katetern dras under undersökningens gång, vid vesikoureteral refluxfrågeställning för pojkar. De 

inkluderade röntgenklinikerna i studien är benämnda röntgenklinik 1–9.   

Klinik Modalitet Undersökning 

utförs av 
Projektioner pojkar Kateter 

dras 

1 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 
sjuksköterska 

Sparade genomlysningsbilder: 
(hela urinvägarna med under hela undersökningen) 
- Under kontrastpåfyllnad 
- Frontal bildtagning av fylld blåsa. 
  
Exponerade bilder: 
- Sidobild över hela urinvägarna samt urethra under miktion. 
- Frontalbild under miktion 
- Frontalbild tömd blåsa 

Innan 
miktion. 

2 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 
sjuksköterska 

Sparade genomlysningsbilder: 
- Översiktsbild med sidomarkering innan kontrastuppfyllnad. 
- Genomlysning under påfyllnad. 
- Frontalbilder när kontrasten fyllt blåsa. 
- Sidobild fylld blåsa 
- Sidobilder (genomlysnings sekvens) under miktion. 

Innan 
miktion 

3 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 
sjuksköterska 

Sparade genomlysningsbilder: (urinblåsa och njurar med under hela 

undersökning) 
- Frontalbild innan kontrast påfyllnad. 
- Frontalbild av halvfylld blåsa, maximal fyllnad.   
- Sidobild av maximal fyllnad. 
- Under miktion: Sidobilder av urinblåsa och urethra med- och helst 

även utan kateter. Om reflux; Frontalbild mot slutet av miktionen 
  
Exponerade bilder: 
- Reflux el. annan avvikelse. 
- Frontalbild av efter miktion.   

Miktion med 

och helst utan 

kateter. Dras 

efter bildtagning 

vid påbörjad 

miktion.   

4 Konventionell 

röntgen buk 
Röntgen- 
sjuksköterska 
  

Exponerade bilder: 
- Frontal innan kontrastpåfyllnad av njurar och blåsa. 

Exponeringstiden används till resterande bilder. 
- Frontalbild av 1/3-del fylld blåsa. 
- Frontalbild under miktion med kateter 
- Frontalbild direkt efter miktion. 
- (Fyll på kontrast) Sidobild under miktion med kateter. 
- (fyll på kontrast) Sidobild under miktion utan kateter. 

Miktion först 

frontal och 

sedan sida. Efter 

påfyllnad dras 

katetern innan 

exponerade 

bilder på sidan. 

5 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 

sjuksköterska 
Intermittent genomlysning med sparade genomlysningsbilder: 
- under påfyllnadsfasen 
  
Exponerade bilder: 
- Frontalbild över urethra, blåsa och njurar under miktion med 

kateter. 
- Sidobild över urinblåsan under miktion med kateter. 
- Sidobild över urinblåsan under miktion utan kateter. 
  
Sparad genomlysningsbild: - Frontalbild efter avslutad miktion 

Miktion först 

frontal och sida 

med kateter 

sedan dras 

kateter innan 

exponerade 

bilder på sidan.   
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6 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 

sjuksköterska   

Sparade genomlysningsbilder: 
På alla frontalbilder ska njurar, urinvägar, urinblåsa och urethra 

vara med. 
- Påfyllnadsbild. 1/3 av förväntad volym. - vid reflux - spara. 
- Frontalbild under miktion. Spara genomlysningsserie. 
  
Exponerade bilder: 
- (fyll på kontrast) Sidobild under miktion utan kateter. 
- Frontalbild vid slutet av miktionen. (diafragman med på bilden) 

Miktion först 

frontal och 

sedan sida efter 

påfyllnad dras 

katetern innan 

exponerade 

bilder på sidan. 

7 Genomlysning 

- MUCG 
Röntgen- 
sjuksköterska 
  

Sparade genomlysningsbilder: 
- Påfyllnadsbild, Frontal av njurar - blåsa. 
  
Exponerade bild: 
- Frontal och sidobilder under rejäl miktion av njurar och hela 

urethra. Börja med sidobilden. 
- Frontalbild efter miktion. 

Innan miktion 
  

8 Genomlysning 

- MUCG 
  
(ska övergå 

till ultraljuds 

undersökning) 

Röntgen- 
sjuksköterska/ 

Radiograf 
   

Sidomarkering på/vid barnet. Genomlysning 1 bild per/sek. Bara 

några bilder under exponering. 
- Översiktsbild i ryggläge eller i sidoläge. 
  
Efter kontrast: Genomlysingsserie: 
- Påfyllnadsbild. Full blåsa i AP och lateralt läge. 
- Miktionbild. Lateral inspelning av urinrör under miktion och även 

frontal avbildning. Hela urinröret med. 
Ev. reflux dokumenteras med sidoinspelning - böjda ben och femur 

parallella 

Miktion ska ske 

med kateter i 

urinröret 

9 Genomlysning 

- MUCG 
Radiolog Sparade genomlysningbilder:  

- Frontal översikt över blåsan innan kontrast  

- Bildtagning under påfyllnad 

- Under miktion i ryggläge   

- Sidobild under miktion  
 
(Antalet bilder och vilka projektioner som används är beroende av 

operatören) 

Beroende på 

utförande 

radiologi. 

Katetern dras 

vid fylld blåsa 

innan miktion.  

 


