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Sammanfattning 

Bakgrund 

Stråldosen vid en datortomografiundersökning (CT-undersökning) kan vara 100 gånger större 

än vid en konventionell röntgenundersökning [1]. På 10 år har antalet CT-undersökningar 

nästan fördubblats [2], vilket också innebär att stråldosen till patienterna ökar [1]. 

Bröstkörtlarna är ett av de mest strålkänsliga organen och är därför viktiga att skydda [3, 4]. 

Material som dämpar röntgenstrålning kraftigt och som lämpar sig för strålskydd är t.ex. bly 

och vismut [5]. Vismutskydd är ett tungt, metalliskt grundämne som absorberar 

röntgenstrålning och därmed reducerar stråldosen till vävnaderna under skyddet [6, 7]. 

Syfte 

Syftet med studien är att genom en litteraturstudie undersöka vismuts strålskyddande effekt 

för bröstvävnad och eventuell påverkan på bildkvalitén. 

Metod 

Artikelsökningarna gjordes i databasen PubMed med sökorden Radiation protection, Reduced 

radiation dosage, Radiography, Bismuth, Breasts, Bismuth shielding och image quality i olika 

kombinationer. Totalt valdes åtta artiklar ut. 

Resultat 

Samtliga studier har kommit fram till att vismutskyddet ensamt [8, 9, 10, 11] eller 

tillsammans med automatisk exponeringskontroll (AEC) reducerar stråldosen till brösten [7, 

8, 12, 13, 14]. Fem studier hävdar också att bildkvalitén inte påverkas nämnvärt [7, 10, 12, 13, 

14] medan två av studierna visar på en brusökning [8, 9]. 

Slutsats  

Vismutskyddet har en stråldosreducerande effekt men det bidrar även till sämre bildkvalité. 

Studien visar att skyddet ska användas med försiktighet och om inte tekniken utvecklas så att 

mAs-värdet (milliAmperesekund) lokalt över brösten kan reduceras, rekommenderas 

användandet av AEC istället. 

Nyckelord: Vismut, datortomografi, bröst, bildkvalité och stråldosreducering. 
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1. Inledning 

Sedan datortomografin, eller computed tomography (CT) som det heter på engelska, 

introducerades på 1970-talet har utvecklingen bara fortsatt att växa. För att kunna exponera 

bilder med hög kvalitet och kort undersökningstid utvecklas datortomografin kontinuerligt. 

Den senaste utvecklingen är multidetektor CT (MDCT) eller multislice CT (MSCT). En 

MDCT/MSCT har flera detektorrader som gör att scanningstiden minskar avsevärt och ger en 

god 3D rekonstruktion av det undersökta området [15, 16]. Tack vare detta har antalet CT-

undersökningar på 10 år nästan fördubblats. Under 2005 utfördes omkring 650 000 CT-

undersökningar i Sverige jämfört med 340 000 CT-undersökningar år 1995 [2]. I och med att 

antalet CT-undersökningar ökar, ökar även de sammanlagda stråldoserna till patienterna. Vid 

CT-undersökningar kan stråldosen vara upp till 100 gånger högre än vid en konventionell 

röntgenundersökning av samma organ. Dock ger CT-undersökningen mer diagnostisk 

information än en konventionell undersökning [1]. 

För att skydda individer mot de skadliga effekterna som joniserande strålning kan orsaka, 

utvecklas flera dosreducerande åtgärder [3, 17]. Den internationella strålskyddskommissionen 

(ICRP) har sammanställt olika rekommendationer om strålskydd, där de bland annat nämner 

att bröstkörtlar är ett av de mest strålkänsliga organen och därför är viktiga att skydda [3, 4]. 

Speciellt viktigt är det att skydda bröstkörtlar hos barn. Barn är under utveckling och 

förväntas leva längre och är därför mycket mer strålkänsliga än vuxna [4, 18].  

Eftersom det utförs allt fler CT-undersökningar och eftersom stråldoserna fortfarande är så 

pass höga görs denna studie för att undersöka om ett strålskydd av vismut har en 

stråldosreducerande effekt och hur bildkvalitén påverkas när skyddet används.  

2. Bakgrund 

Då röntgenstrålning både kan vara till nytta och skada i sjukvården krävs det tillstånd att 

bedriva röntgenverksamhet. Detta tillstånd medför krav på verksamheter som använder sig av 

röntgenstrålning för diagnostik och anges i strålskyddslagen [19]. Strålskyddslagen verkställs 

av strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i föreskrifter som den som använder röntgenstrålning 

måste uppfylla. Bland annat ska all personal vid medicinska bestrålningar ha teoretiska och 

praktiska kunskaper för att kunna bedriva verksamheten under goda strålskyddsförhållanden 

[20].
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2.1 Röntgenstrålning 

2.1.1. Joniserande och ickejoniserande strålning 

Det finns flera olika typer av elektromagnetisk strålning med olika egenskaper som delas in i 

joniserande och ickejoniserande strålning. Till joniserande strålning hör röntgenstrålning och 

strålning från radioaktiva ämnen. Till ickejoniserande strålning hör strålning från solen, optisk 

strålning som t.ex. synligt ljus och radiovågor från mobiltelefoner [5].  

Röntgenstrålningen har hög genomträngningsförmåga och lång räckvidd och dämpas olika 

mycket av olika material. Material som dämpar röntgenstrålning kraftigt och som lämpar sig 

för strålskydd är t.ex. bly och vismut [5]. 

2.2. Vismut 

Vismut eller bismuth på engelska (kemisk beteckning, Bi) är ett tungt, metalliskt grundämne 

som absorberar röntgenstrålning och därmed reducerar stråldosen till vävnaderna under 

skyddet [6, 7]. Dock släpper skyddet igenom tillräckligt med röntgenstrålar för att det ska 

kunna bli en bra diagnostisk bild. Vismut kan därför användas som medicinskt strålskydd för 

ytliga organ såsom bröst, ögon och tyreoidea (figur 1:a och 1:b) [10]. 

 

 

 

 

  

 

2.3. Strålningens effekter 

Stråldosen vid en röntgenundersökning varierar beroende på vilken undersökning det är men 

även på undersökningsteknik, utrustning och antal bilder [3, 5]. Höga doser av joniserande 

strålning kan orsaka skador på DNA-kedjan eller andra delar av cellkärnan men de flesta 

skador tas om hand av cellens reparationssystem. Vid högre stråldoser uppkommer tyvärr 

skador som inte går att reparera, dock en mycket liten andel, och dessa blir bestående skador 

[15, 21].  

 Figur 1a: Vismutskydd för bröst Figur 1b: Vismutskydd för ögon, 

tyreoidea och bröst 
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2.3.1. Strålskador 

Strålskador delas in i akuta eller förutsägbara (deterministiska) skador och sena eller 

slumpmässiga (stokastiska) skador. Deterministiska skador uppstår när ett stort antal celler 

dör på grund av bestrålningen. Detta leder till att det bestrålade organets funktion försämras 

eller upphör [15, 22]. Till de stokastiska skadorna räknas cancer och ärftliga skador. Ärftliga 

skador innebär att könscellerna får en skada, vilket ger medfödda skador hos efterkommande 

generationer [4]. Risken för sena skador ökar med ökande stråldos [4, 15, 22] och 

cancerrisken är större än risken för ärftliga skador [15, 22].  

2.3.2. ICRP 

Som en följd av upptäckten av de risker som strålningen medför bildades 1928 den 

internationella strålskyddskommissionen, ICRP (International Commission on Radiological 

Protection) i Stockholm. ICRP sammanställer rekommendationer om strålskydd och 

sammanfattar grundtankar inom strålskyddsarbetet i berättigandeprincipen, 

optimeringsprincipen och principen om tillämpning av dosgränser [3, 17]. Principerna innebär 

bland annat att strålningen ska göra mer nytta än skada och att strålningen ska vara så liten 

som möjligt men ändå ge tillräckligt med diagnostisk information. Principen om tillämpning 

av dosgränser anger de dosgränser som en individ inte bör överstiga [3, 17, 23].  

2.4. Dos begrepp 

Den tid som en person befinner sig i ett strålfält är av betydelse för hur mycket strålning 

personen får. Om tiden är känd kan stråldosen som personen fått uppskattas [5].  

2.4.1. Absorberad dos 

Den absorberade dosen anger den energi som absorberas i den bestrålade volymen [24]. 

Enheten för absorberad dos är gray (Gy) och mäts i energi/kg. Dock är en absorberad dos på 

1Gy en väldigt stor dos och därför används oftast enheterna milligray (mGy) och microgray 

(µGy) istället [17, 25].  

2.4.2. Ekvivalent dos 

Den ekvivalenta dosen beskriver de biologiska skadorna som strålningen kan orsaka [17] och 

används för att kunna jämföra risker vid olika typer av strålning. Den ekvivalenta dosen anges 

i enheten Sievert (Sv) [3, 24]. 

2.4.3. Effektiv dos 

Den effektiva dosen tar hänsyn till olika organs varierande strålkänslighet [17] och anges i 



4 
 

enheten Sv. Dock är en Sv en stor enhet och därför används oftast millisievert (mSv) istället 

[3, 23, 24].  

2.5. Dosmätningar 

Mätning av absorberad dos kan göras på många olika sätt. Termoluminiscensdosimetrar 

(TLD) eller halvledardetektorer är bara några exempel på dosmätare [25]. 

2.5.1. Termoluminiscensdosimeter 

Termoluminiscensdosimeter, TLD, är detektorer som kan vara utformade som små tabletter, 

band eller pulver. Dessa detekterar strålning genom insamling av energi. Vid uppvärmning 

avges energin i form av ljus och ljusmängden registreras och är proportionell mot 

bestrålningen [17, 25]. Det är viktigt att dessa är kalibrerade så att den avlästa dosen blir 

korrekt. 

2.5.2. Halvledardetektorer 

Halvledardetektorer i form av metal oxide semiconductor field effect transistor technology 

(MOSFET) är också ett exempel på en dosmätare. När detektorn bestrålas reagerar den direkt 

och sänder ut en signal [25]. 

2.6. Datortomografi 

En datortomograf är en skiktröntgen som baseras på röntgenstrålning som kommer från ett 

röntgenrör. Röntgenstrålningen är med hjälp av ett bländarsystem begränsad till tunna skikt av 

patienten. Genom att röntgenröret kontinuerligt och snabbt roterar runt patienten samtidigt 

som patienten förflyttas [15] passerar strålningen skiktet ifrån flera olika riktningar [17]. 

Detektorerna mäter dämpningen (attenueringen) av strålningen i patienten och datorn 

beräknar med hjälp av matematiska metoder flera tvärsnittsbilder (axiala snitt) av det 

undersökta området [15, 17].  

Den senaste utvecklingen inom datortomografin är MDCT/MSCT. En MDCT/MSCT har flera 

detektorrader (4, 8, 16, 32, 40, 64 eller fler), vilket minskar scanningstiden avsevärt [15, 16, 

26].  

Attenueringen i olika vävnader anges i Hounsfieldenheter (HU) och värdet varierar med 

vävnadstypen [15]. Skalan delas in i en gråskala från svart till vitt, luft får värdet -1000 HU 

och blir därför svart medan benvävnad som har en varierande täthet får ett värde runt +1000 

HU och blir därför vitt på bilden. Vatten ges värdet 0 HU och får därför en gråare ton [15, 16, 

27]. 
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En utveckling av datortomografen och ett dosbesparande moment är Automatic Exposure 

Control (AEC) som reglerar strålningens intensitet för olika patientstorlekar [7]. 

Korrigeringen kan ske både i z-led och i x-y-led. Med z-led menas patientens längdriktning 

[15, 16] och med x-y-led menas patientens tjocklek och bredd [15]. 

2.7. Bildkvalité 

När en del av en kropp bestrålas, skapas det sekundärstrålning eller spridd strålning [28]. En 

del av den spridda strålningen kan spridas till detektorn och ge försämrad bildkvalité i form av 

brus. Detta kan leda till att viktiga strukturer och detaljer blir svåra att se och därmed 

försvårar diagnostiken. För att säkerställa att bilder får en god diagnostisk kvalité krävs 

mätningar av bildkvalitén [15]. 

3. Syfte  

Syftet med studien är att genom en litteraturstudie undersöka vismuts strålskyddande effekt 

för bröstvävnad och eventuell påverkan på bildkvalitén. 

4. Frågeställning 

Är strålskydd av vismut över bröst vid datortomografiundersökningar stråldosreducerande och 

kommer bildkvalitén att påverkas? 

5. Metod 

Artikelsökningarna gjordes i databasen PubMed under mars och april 2011 vid fyra tillfällen. 

De sökord som användes var Radiation protection, Reduced radiation dosage, Radiography, 

Bismuth, Breasts, Bismuth shielding och image quality i olika kombinationer. Sökningarna 

begränsades till att inte vara äldre än fem år (2006-2010). För att inkluderas skulle artiklarna 

studera stråldosen till bröst utan och med vismutstrålskydd. Artiklarna skulle även studera 

vismutskyddets påverkan på bildkvalitén. Exklusionskriterier var Review artiklar, studier 

gjorda vid andra modaliteter och studier som endast behandlade vismutskydd för tyreoidea 

och ögon. Första sökningen gav 101 träffar och artiklarna bedömdes utifrån titel och totalt 

valdes åtta artiklar ut för vidare granskning. Efter granskning av abstrakten svarade tre av 

artiklarna på syftet och valdes ut. Andra sökningen gav 20 träffar varav tre redan hade 

inkluderats i studien. Utifrån titel valdes åtta artiklar ut. Efter vidare granskning av abstrakt 

exkluderades tre studier på grund av att den ena var en review artikel och att de andra två inte 

svarade på syftet. Totalt valdes fem artiklar ut men efter djupare granskning exkluderades en 

eftersom den utfördes vid angiografi. Den tredje sökningen gav åtta träffar varav sex stycken 

redan var inkluderade i studien och de andra två redan var exkluderade. Sökning fyra gav 17 
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träffar varav sex stycken redan var inkluderade i studien och sex redan hade exkluderats. En 

artikel som svarade på syftet valdes ut. Sökord och resultat av sökningen redovisas i bilaga 1. 

6. Resultat 

I de åtta studier som granskats och analyserats har vismutskydd använts som det huvudsakliga 

patientstrålskyddet [7-14]. I sju av studierna utfördes undersökningarna på enbart fantom [7-

13] och i en studie utfördes undersökningen både på fantom och på patienter i åldern 18-79 år 

[14]. I fem av studierna används vismutskydd tillsammans med AEC som är en annan 

stråldosreducerande åtgärd [7-9, 12, 13]. I sex av studierna används vismutskyddet både 

direkt mot fantomets yta och med ett ökat avstånd i ett försök att minska artefakter [7, 9, 10, 

12-14]. Studierna presenteras under respektive rubrik. Den åttonde studien undersöker endast 

vismutskyddets stråldosreducerande effekt och presenteras därför enskilt [11]. Tre av 

artiklarna behandlar även strålskydd för tyreoidea och ögon [10-11, 13]. I studien har dock 

endast data gällande brösten presenterats eftersom det var det huvudsakliga syftet.  

6.1. Studie med vismutskydd och AEC 

 

Pediatric chest MDCT Using Tube Current Modulation: Effect on Radiation Dose with 

Breast Shielding. 

Coursey C., Frush D.P., Yoshizumi T., Toncheva G., Nguyen G., Greenberg S.B 2008 

Syfte: Studiens syfte var att bedöma den stråldosreducerande effekten av vismutskydd och 

AEC i z-led till brösten, samt att bedöma påverkan på bildkvalitén. 

Metod: Ett antropomorfiskt (människoliknande) barnfantom som representerar en femåring 

användes. Fantomet scannades i fyra omgångar med två översiktsbilder (frontalt och lateralt). 

Först skannades fantomet utan något skydd och med en fast rörström (mA) på 65 mA, andra 

gången med 65 mA och 2-lagers vismutskydd (1,7 g/cm
2
). Tredje gången användes AEC i z-

led (max 65 mA och minst 10 mA) och vismutskydd och fjärde gången endast AEC. 

MOSFET dosimeter användes för att mäta stråldosen på 20 olika platser i de fyra olika 

omgångarna och medelvärdet av de två registrerade doserna för varje omgång användes för 

analys. Förändring i bildkvalitén anges som brus och mäts genom att registrera 

standardavvikelsen (SD) av Hounsfieldenheter (HU) i områden av intresse (ROI: regions of 

interest). 
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Resultat: Bröstdosen med fast mA och utan skydd blev 0,40 centiGray (cGy) till vänster bröst 

och 0,35 cGy till höger bröst vilket ger en medel dos på 0,38 cGy. Vid användandet av fast 

mA och skydd sänktes doserna till 0,31 cGy till vänster bröst och 0,25 cGy till höger vilket 

ger en medeldos på 0,28 cGy (figur 2a). Totalt reducerades stråldosen med 26 % vid 

användandet av skydd. 

Den effektiva dosen till brösten vid användandet av fast mA utan och med skydd var 2 mSv. 

Vid användandet av AEC och skydd blev den totala effektiva dosen 1,6 mSv, vilket ger en 

dosreduktion på 20 % jämfört med fast mA. När översiktsbilderna togs utan skydd men med 

AEC blev den totala effektiva dosen 1,4 mSv (figur 2b), vilket ger en dosreduktion på 30 % 

jämfört med fast mA.  

 

 

 

  

 

 

 

De genomsnittliga brusmätningarna i nivån av skyddet gav 8,7 HU för fast mA och 9,7 HU 

för fast mA med skydd. Med AEC och skydd blev det genomsnittliga värdet 10,6 HU och 

med enbart AEC 12,9 HU. Över skyddet var de genomsnittliga värdena 9,3, 9,4, 11,7 och 11,5 

HU respektive och under skyddet 11,4, 11,1 11,2 och 11,4 HU respektive (figur 2c). 

Medelvärdet för bruset vid användning av fast mA och skydd hade ingen signifikant skillnad 

förutom i hjärtat där bruset ökade från 8,50 HU utan skydd till 9,96 HU med skydd (p=0,008).          

Konklusion: Användning av vismutskydd och AEC minskar stråldosen vid undersökning av 

barn. Dosreduceringen är som störst när vismutskyddet placeras efter översiktsbilden eftersom 

AEC kompensationen på grund av densiteten av skyddet undviks. Dock resulterar det i en 

brusökning i området som täcks av skyddet, vilket innebär en försämring av bildkvalitén [8].  

Figur 2a: Bröstdoser vid användande av fast mA 

utan och med skydd. 

Figur 2b: Effektiv dos till brösten med fast mA och AEC 

utan och med skydd vid exponering av översiktsbild. 
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6.2. Studie om vismutskyddets stråldosreducerande effekt 

 

A comparison of reduction in CT dose through the use of gantry angulations or bismuth 

shields.  

Heany D.E., Norvill C.A.J 2006 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka den stråldosreducerande effekten av strålskydd för 

ögon vid CT-undersökning av huvudet och för tyreoidea och bröst vid CT-undersökning av 

hals och thorax. 

Metod: Ett människoliknande fantom användes och skannades med ett standardiserat thorax-

protokoll för vuxna. Vismutskydd placerades över brösten och dosen mättes med hjälp av 

TLD dosimetrar som placerades i mitten av höger bröst. Mätningar gjordes både med och utan 

vismutskydd.  

Resultat: Medelvärdet av den absorberade dosen var 13 mGy utan skydd och 10 mGy med 

skydd. Totalt reducerades bröst-hud-dosen med 23 %. 

Konklusion: Vismutskydd för bröst kan användas för alla barn och kvinnor som ett mycket 

kostnadseffektivt sätt att minska dosen till dessa strålkänsliga organ [11].  

Figur 2c: SD av HU med fast mA och AEC utan och med skydd. 
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6.3. Studier med vismutskydd utan och med ökat avstånd och AEC 

 

Dose reduction and image quality assessment in MDCT using AEC (D-dom & z-dom) and 

in-plane bismuth shielding. 

Kibaek, L. Wonho, L. Junhyup, L. Boram, L. Gyubum, O 2010 

Syfte: Syftet med studien var att mäta och jämföra brus, artefakter och den dosreducerande 

effekten av AEC och vismutskydd. 

Metod: Ett manligt fantom byggt på ett mänskligt skelett och material motsvarande mänsklig 

vävnad med bröstfantom användes. Som skydd användes vismut (~0,7 g/cm
3
) och för 

dosmätning användes TLD. En grupp om tre TLD placerades på samma plats. Fantomet 

scannades fem gånger och medeldosen beräknades utifrån dessa. Bildkvalitén utvärderades 

genom att en ROI placerades nära dosmätarna så att SD av HU för områdena kunde mätas. Ju 

mindre SD desto bättre bildkvalité. För att kunna utvärdera om eventuella artefakter orsakas 

av skyddet utfördes scanningen med och utan 1 cm mellanrum mellan fantomet och skyddet. 

Resultat: Utan skydd och utan AEC blev den absorberade dosen till brösten 13,9 mGy. Utan 

skydd och med AEC i x-y-led blev den absorberade dosen 12,77 mGy och med AEC i z-led 

11,31 mGy. Detta innebär att AEC i z-led var mer effektivt än AEC i x-y-led på att reducera 

den absorberade dosen. När bilderna sedan togs med skydd direkt mot fantomet utan AEC 

blev den absorberade dosen 9,39 mGy och med 1 cm avstånd 10,86 mGy. Vid användandet av 

AEC i x-y-led och skyddet direkt mot fantomet blev dosen 8,78 mGy och med avstånd 9,74 

mGy. När AEC i z-led användes blev dosen 9,95 mGy när skyddet låg direkt mot fantomet 

och 8,99 mGy med avståndet (figur 3a). Vid användande av skydd var dosreduktionen större 

när AEC i x-y-led användes än när AEC i z-led användes.  

Medelvärdet på brusmätningarna utan skydd och AEC var 9 HU. Vid AEC i x-y-led utan 

skydd 11,6 HU och vid AEC i z-led utan skydd 9,5 HU. Utan AEC men med skydd direkt 

mot fantomet blev medelvärdet 28,6 HU och med ett avstånd 10 HU. Vid AEC i x-y-led och 

skydd direkt mot fantomet 16,9 HU och vid mellanrummet 14,2 HU. När AEC i z-led 

användes med skydd direkt mot fantomet blev medelvärdet 22,8 HU och med mellanrum 16,3 

HU. (figur 3b) När skyddet var placerat direkt på fantomet ökade SD av HU från tre till nio 

gånger högre än värdet för enbart fantomet. Vid användandet av AEC i x-y-led ökade SD av 
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Konklusion: Kombinationen av AEC och vismutskydd var användbart för att signifikant 

sänka stråldosen till de kritiska organen. I de flesta fallen var AEC i z-led mer effektivt än 

AEC i x-y-led för att reducera den absorberade dosen. Bildkvalitén var något bättre vid 

användandet av AEC i x-y-led än AEC i z-led. Ett avstånd på 1 cm minskade bruset betydligt 

och reducerade effektivt den absorberade dosen. Lämplig AEC-teknik och skydd bör 

användas för att minska den absorberade dosen utan att minska kvalitén på bilderna [7]. 

 

Figur 3a: Absorberad dos till bröst utan skydd, skydd mot fantom och skydd med mellanrum 

utan AEC, med AEC i x-y-led och med AEC i z-led. 

Figur 3b: SD av HU utan skydd, med skydd mot fantom och skydd med 

mellanrum utan AEC, med AEC i x-y-led och med AEC i z-led. 
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In-Plane Shielding for CT: Effect of Off-Centering, Automatic Exposure Control and 

Shiled-to-Surface Distance. 

Kalra M. K., Dang P., Singh S., Saini S., Shepard J-A.O 2009 

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera effekten av fel centrering, AEC, stråldos och 

bildkvalité vid användandet av vismutskydd. 

Metod: Ett människoliknande fantom och ett vismutbaserat skydd bestående av 1 mm tjockt 

lager vismut (1,7 g/cm
2
) användes. Vismutskyddet användes med skumkuddar i olika höjd 

(1,2 och 6 cm). Fyra MOSFET dosimetrar placerades 5 cm från varandra på fantomets 

bröstkorg och användes för att mäta den absorberade dosen till ytan vid varje undersökning. 

Först togs bilder med fantomet centrerat i gantryt utan skydd med rutinprotokollet för CT 

thorax. Därefter togs bilder med skyddet direkt mot fantomet och efter det placerades 

skumkuddarna mellan fantomet och skyddet. Sedan togs bilder med 1 cm mellanrum mellan 

fantomet och skyddet och då fantomet felcentrerades 2, 4 och 6 cm nedanför mittcentreringen. 

Slutligen scannades fantomet med AEC utan skydd och med både AEC och skydd med 1 cm 

mellanrum. Bilderna skickades till en bildbearbetningsstation för analys. HU-värdena och 

kvalitativt bildbrus registrerades på varje scanning med ROI-metoden. En radiolog graderade 

stråkartefakterna i bilderna med och utan skydd från 0 = inga stråkartefakter till 2 = svåra 

stråkartefakter som försämrar förmågan att se vävnader. 

Resultat: Stråldosen med skydd är signifikant lägre än stråldosen utan skydd. Oberoende av 

avståndet mellan skydd och fantom var stråldosen signifikant lägre med skydd än utan och 

varierade mellan 36,9-40,5 % (p = 0,0031). Medeldosen till brösten utan skydd var 8,07 mGy 

och med skyddet direkt mot fantomet 4,88 mGy. Med 1 cm mellanrum blev medeldosen 4,8 

mGy, med 2 cm 5,03 mGy och med 6 cm 5,09 mGy (figur 4).  

När scanningen utfördes med skydd ökade HU-värdena och bruset betydligt jämfört med när 

scanningen utfördes utan skydd (p <0,0001). HU-värdena och bruset blev mindre med ökat 

avstånd mellan skydd och fantom. Den största ökningen av HU-värden och brus registrerades 

då skyddet låg direkt mot fantomet. Stråkartefakter noterades endast på den främre delen av 

fantomet utan och med 1 cm mellanrum. Oberoende av mellanrummet ökade HU-värdena och 

bruset medan stråldosen sänktes vid användandet av skydd (p < 0,0001).  
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Konklusion: Plana skydd är associerade med en betydande ökning av HU-värden och 

bildbrus oavsett avstånd mellan skydd och fantom på upp till 6 cm. Skydden minskar 

stråldosen även tillsammans med AEC men författarna rekommenderar försiktighet vid 

användandet av vismutskydd för rutinundersökningar med DT. Detta beror på att skydden kan 

påverka HU-värdena och bildbruset i närheten av den skyddade ytan och i viktiga centrala 

delar av bilden [9]. 

 

Radiation Dose Savings for Adult Pulmonary Embolus 64 MDCT Using Bismuth Breast 

Shields, Lower Peak Kilovoltage, and Automatic Tube Current Modulation. 

Hurwitz L.M., Yoshizumi T.T., Goodman P.C., Nelson R.C., Toncheva G et al 2009 

Syfte: Syftet med studien var att uppskatta bildkvalité och den stråldosreducerande effekten 

vid lungemboliundersökningar då en lägre rörspänning (kVp), AEC och vismutskydd i olika 

kombinationer används. 

Metod: Två kvinnliga människoliknande fantom i två olika storlekar och 20 MOSFET-

dosimetrar användes för att mäta stråldos på olika platser. Medeldosen beräknades på de 20 

olika doserna. Efter att översiktsbilderna (frontalt och lateralt) tagits scannades fantomet utan 

och med 4-lagers vismutskydd direkt mot fantomet med 140 och 120 kVp. Det lilla fantomet 

scannades också med en skumkudde under skyddet med 140 kVp. Bildkvalitén utvärderades 

genom att upprepa undersökningsprotokollen på ett universalfantom som har detaljerad 

anatomisk uppbyggnad av lungkärl, luftvägar och lungor. Ett bröstfantom fästes på 

universalfantomet. Bildkvaliteten bedömdes utifrån kvantitativa och kvalitativa kriterier. För 

kvantitativa bedömningar placerades en ROI på olika platser där även attenueringen mättes i 

Figur 4: Medeldos till bröst utan skydd, skydd mot fantom och skydd med 

ett mellanrum på 1, 2 och 6 cm. 
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Hounsfieldenheter och där SD av HU reflekterar brusnivån. Mätningarna utfördes tre gånger i 

varje position och för varje protokoll och ett medelvärde av dessa beräknades. Den kvalitativa 

metoden innebär att bilderna granskades av tre oberoende av varandra radiologer. Bilderna 

bedömdes utifrån en skala på 1-5 där 5 var utmärkt kvalité utan stråkartefakter eller fläckar 

och där 1 anger dålig bildkvalité med stråkartefakter och fläckar på mer än 50 % av det 

bedömda området. 

Resultat: Det lilla fantomet fick en reducerad absorberad dos för alla organ i thorax med 4-47 

% då skydd och 140 kVp användes. När skydd, 120 kVp och AEC användes reducerades 

dosen med 9-67 %. Den genomsnittliga dosreduceringen på det lilla fantomet blev 33 % när 

AEC, 140 kVp och skydd användes. När AEC, 120 kVp och skydd användes blev den 

genomsnittliga dosreduceringen 55 %. När det större fantomet scannades med 140 kVp, AEC 

och skydd blev den genomsnittliga dosreduceringen 46 % jämfört med då endast 140 kVp och 

AEC användes. När 120 kVp, AEC och skydd användes blev den genomsnittliga 

dosreduceringen 54 % jämfört med då endast 120 kVp och AEC användes. 

Det var ingen signifikant variation av brusnivån i lungorna vid användandet av en lägre kVp 

eller vismutskydd. För mediastinum och den främre- och bakre bröstkorgsväggen ökade 

brusnivån när kVp sänktes eller när vismutskydd användes. Den största brusökningen var i 

den främre bröstkorgsväggen (42-43 %) då en konstant kVp, AEC och skydd användes. Den 

kvalitativa bedömningen gav utmärkt eller bra kvalité i lungorna, hjärtat och mediastinum för 

alla protokoll oavsett kVp-inställningar eller närvarande av vismutskydd. Inga signifikanta 

stråkartefakter i thorax var noterade vid något av protokollen. Dock resulterade användandet 

av skyddet i en lägre bildkvalitetspoäng i den främre bröstkorgsväggen oberoende av vilken 

kVp inställning som användes.  

Konklusion: Användandet av vismutskydd i samband med en lägre kVp och AEC reducerar 

den absorberade dosen till thoraxorganen samtidigt som tillräcklig bildkvalité uppnås. Även 

om kVp inte sänks kan vismutskydd och AEC reducera den absorberade organdosen, vilket är 

lämpligt för större patienter där en högre stråldos behövs för att upprätthålla bildkvalitén [12].   
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6.4. Studier där vismutskydd används utan och med ett ökat avstånd 

 

Radiation Dose Reduction to Breast and Thyroid During MDCT: Effectiveness of an In-

Plane Bismuth Shield. 

Hohl C., Wildberger J.E., Thomas C., Mülenbruch G., Schmidt T., Honnef D et al 2006 

Syfte: Syftet med studien var att utvärdera den stråldosreducerande effekten och bildkvalitén 

vid användande av ett plant vismutskydd för bröst och tyreoidea vid MDCT. 

Metod: Ett kvinnligt Alderson-Rando fantom med och utan 4-lagers vismutskydd användes. 

Scanningen utfördes med standardiserade protokoll för thorax utan skydd, med skydd direkt 

mot fantomet och skydd med en 1 cm tjock bomullskudde mellan fantomet och skyddet. 

Stråldoserna mättes med hjälp av TLD och för att få pålitliga resultat användes tre dosimetrar 

i varje position. Dosimetrarna placerades i bröstet och på ytan av fantomet. Bildbruset 

fastställdes tio gånger för varje inställning genom att använda ROI-metoden (region of 

interest) på tio på varandra följande axiala snitt. Bildbruset klassificeras som SD av HU.  

Resultat: Utan skydd blev medelvärdet av den effektiva dosen till brösten 17,2 ± 0,5 mSv. 

Med skydd direkt mot fantomet blev medeldosen 11,4 ±0,6 mSv och med en bomullskudde 

mellan fantomet och skyddet blev medeldosen 11,7 ± 0,8 mSv. Detta resulterar i en 

stråldosreducering på 33,7 % med skyddet direkt mot fantomet och 31,9 % med ett 

mellanrum. Medeldosen till huden var utan skydd 18,5 ± 1,2 mSv. Med skydd direkt mot 

fantomet blev medeldosen 10,9 ± 0,7 mSv och med skydd och bomullskudde 8,7 ±1,8 mSv 

(figur 5a). Detta resulterar i en stråldosreduktion på 41,1 % med skyddet direkt mot fantomet 

och 52,9 % med ett mellanrum.  

Brusmedelvärdet utan skydd var 6,9 ± 1,1 HU till ytlig bröstvävnad och 8,1 ± 0,5 HU till 

central bröstvävnad. Skydd direkt mot fantomet ökade bruset på central bröstvävnad till 10,1 

± 0,4 HU och 66,2 ± 3,8 HU nära ytan. När bomullskudden placerades mellan skyddet och 

fantomet sänktes medelvärdet på central bröstvävnad till 9,8 ± 0,5 HU och till 15,4 ± 2,0 HU 

nära ytan (figur 5b). Mellanrummet mellan skyddet och fantomet reducerade signifikant det 

ytliga bruset från 66,2 HU till 15,3 HU, vilket innebär en reducering med 77 %.  

Konklusion: Vismutskydd för brösten är ett billigt och lättillgängligt strålskydd. Författarna 

rekommenderar starkt användandet av vismutskydd av halsen och bröstkorgen under MDCT- 
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Dose reduction in multislice CT by means of bismuth shields: results of in vivo 

measurements and computed evaluation. 

Catuzzo P., Aimonetto S., Fanelli G., Marchisio P., Meloni T et al 2009 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur stor stråldos som levereras till brösten, 

tyreoidea och ögats lins. Syftet var också att utvärdera hur stor dosreduktion som erhålls vid 

användandet av vismutskydd vid MDCT undersökningar samt utvärdera strålskyddens effekt 

på bildkvalitén.  

Metod: Ett människoliknande fantom utan och med ett 4-lagers vismutskydd (0,085 g/cm
2
) 

användes. Skyddet placerades på särskilda stöd och över en 0,7 cm tjock skumkudde för att 

öka avståndet från fantomets yta. Stråldosen mättes med hjälp av TLD och grupper om tre 

TLD utsattes för olika standardprotokoll för CT. Dosimetrarna placerades i brösten (2 cm 

djupt) för att mäta dosen till djupare organ och på ytan över brösten för att utvärdera 

huddosen. Varje CT-undersökning upprepades två gånger med och utan skydd för att mäta 

attenueringen och värdera effekten av dosreduktionen. Skydden placerades efter att 

översiktsbilden tagits för att undvika variationer i bestrålningen på grund av AEC. 

Bildkvalitén utvärderades kvantitativt och jämfördes med bildkvalitén på bilder tagna med 

minskad mA. 

Figur 5a: Medeldos till bröst och hud utan skydd, 

skydd mot fantom och med skydd och bomullskudde. 

Figur 5b: SD av HU utan skydd, skydd mot fantom 

och skydd med bomullskudde på ytlig och central 

bröstvävnad. 
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Resultat: Den stråldosreducerande effekten för bröstskyddet var 59 % ± 4 %. Vid CT 

thoraxundersökningen blev den effektiva dosen till brösten utan skydd 0.47 mSv och med 

skydd 0,20 mSv, vilket innebär en dosreduktion på 57 %. Vid CT bukundersökningen blev 

den effektiva dosen utan skydd 1,7 mSv och 0,9 mSv med skydd, vilket innebär en reducering 

med 50 %. (figur 6). Brusökningen vid reducerad mA är signifikant högre än brusökningen 

vid användning av skydd (p=0,01) 

 

  

 

 

     

 

 

 

Konklusion: Studien visar att användandet av vismutskydd kan leda till en signifikant 

reducering i både organ- och effektiv dos. I och med att bildkvaliteten inte försämras märkvärt 

kan vismutskydd införas i stor skala i klinisk verksamhet som ett första steg mot optimering 

av patientens exponering [13]. 

 

Female Breast Radiation Exposure During Thorax Multidetector Computed Tomography 

and the Effectiveness of Bismuth Breast Shield to Reduce Breast Radiation Dose. 

Yilmaz M.H., Albayram S., Yasar D., Özer H., Adaletli I et al 2007 

Syfte: Syftet var att fastställa stråldosen till brösten vid en rutinundersökning av en thorax-

MDCT samt att utvärdera den stråldosreducerande effekten och bildkvalitén vid användande 

av vismutskydd. 

Metod: Studien utfördes med både fantom och patienter. 50 kvinnor (18-79 år) genomgick en 

rutinthoraxundersökning. TLD dosimetrar fästes på varje bröst för att mäta stråldosen och 

vismutskyddet placerades över en 1 cm tjock skumkudde. För att kunna jämföra den 

Figur 6: Effektiv dos till bröst vid CT-thorax och CT-buk 

undersökning utan och med skydd. 
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oskyddade och skyddade bröstdosen utfördes undersökningen med skydd på höger bröst och 

utan skydd på vänster bröst på både patienter och fantom. För att avgöra medeldosen till 

bröstkörtlarna scannades ett människoliknande fantom med TLD och samma protokoll. Alla 

undersökningar granskades av en radiolog som gjorde en kvalitativ bedömning av bildens 

utseende relaterat till om skyddet var närvarande eller inte. Bilderna bedömdes utifrån om de 

var av diagnostisk kvalité eller inte. 

Resultat: Medeldosen till brösten till patienterna med skydd var 8,6 ± 2,33 mGy. Utan skydd 

var medeldosen 14,46 ± 3,94 mGy, vilket innebär att vismutskyddet reducerade dosen med 

40,53 %. Skillnaden mellan dosen till brösten med och utan skydd var signifikant med ett p-

värde på mindre än 0,001. Medeldosen till fantomets bröst var med skydd 7,73 mGy och utan 

skydd 9,35 mGy (figur 7). Detta innebär att skyddet reducerade stråldosen med 17,33 %. 

I den kvalitativa utvärderingen av patientbilderna ansågs alla bilder vara av diagnostisk 

kvalitet. Författarna såg inga skillnader i kvalité mellan den skyddade och oskyddade lungan. 

Artefakter noterades i den ytliga bröstvävnaden men det fanns inga skyddrelaterade artefakter 

eller ökad brusnivå inom lungparenkymet eller mediastinum hos någon av patienterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusion: Vismutskydd vid thorax-MDCT sänker stråldosen till brösten utan någon 

kvalitativ sänkning av bildkvalitén. Andra strålkänsliga, ytliga organ måste skyddas med hjälp 

av strålskydd [14].  

 

Figur 7: Medeldos till brösten för patienter och 

fantom utan och med skydd. 



18 
 

7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

För att få svar på syftet med studien valdes en litteraturstudie. Sökningarna gjordes i 

databaserna PubMed och Medline med en begränsning på 5 år tillsammans med sökord i olika 

kombinationer som tagits fram för att svara på syfte och frågeställning. Då utvecklingen av 

datortomograferna går fort ville författaren använda den senast publicerade forskningen och 

därför valdes en begränsning på 5 år. Då endast åtta artiklar hittades i PubMed gjordes även 

samma sökningar i databasen Medline. Detta resulterade i färre träffar och samma artiklar 

som i PubMed och därför valdes PubMed som databas i studien. I ett försök att få fram fler 

artiklar utökades begränsningen till 10 år. Detta resultat gav något fler antal träffar men inte i 

fler artiklar som svarade på syftet. Antalet artiklar som valdes ut var åtta studier och kan anses 

som tillräckligt med hänsyn till studiens tidsbegränsning. 

7.2. Materialdiskussion 

Eftersom de olika studierna har använt sig av olika metoder har de även redovisat sitt resultat 

på olika sätt och med olika enheter för dos. Detta leder till svårigheter med att jämföra 

resultaten med varandra. För jämförelse mellan artiklarna används den absorberade 

medelsstråldosen, huddosen eller den effektiva dosen till bröst samt bildkvalité angivet som 

brus (SD av HU). Studierna har även granskats utifrån syfte och frågeställning och de resultat 

som är relevanta har tagits fram samt delats in i underrubriker som förklarar vad studierna 

berör. 

7.3. Resultatdiskussion 

7.3.1 Stråldos 

Samtliga studier visar på att vismutskyddet har en dosreducerande effekt [7-14]. Dock 

varierar den stråldosreducerande effekten mellan studierna. Detta kan bero på om skyddet 

användes enskilt med fast rörström eller tillsammans med AEC. När fast rörström används är 

det samma rörström som används genom hela undersökningen medan AEC reglerar 

strålningens intensitet i patientens längdriktning (z-led) [15, 16] och i tjocklek och bredd (x-y-

led) [15]. AEC i z–led anpassar rörströmmen snitt för snitt medan AEC i x-y-led varierar 

rörströmmen i ett och samma snitt [23]. Detta innebär att AEC tar hänsyn till vilka delar som 

är tjockast och smalast och ökar respektive sänker rörströmmen i respektive område [16]. 

Variationerna i den stråldosreducerande effekten kan också bero på fantomets, patientens och 
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skyddets storlek. Tjockleken och röntgentätheten av det undersökta objektet är det som avgör 

hur mycket strålning det behövs för att få en diagnostiskt bra bild. Då AEC används kan alltså 

skyddets sammansättning göra att rörströmmen ökas i det område där skyddet ligger eftersom 

området blir tjockare då skyddet används [16]. Enligt F & L Medical Products, som de flesta 

av studierna köpt sitt vismutskydd av, är det viktigt att översiktsbilderna tas utan något skydd. 

Detta beror på att om skyddet placeras innan översiktsbilderna kommer scannern att upptäcka 

ökad attenuering. Därmed ökas rörströmmen automatiskt [29] så att tillräckligt med 

röntgenstrålning ska passera så att bilden blir av god diagnostisk kvalité [4]. Detta leder till 

högre stråldoser till patienten [29].  

Coursey et al använde sig av ett barnfantom och ett barnprotokoll och reducerade dosen med 

26 %. AECprogrammeringen kan variera mellan barn- och vuxenprotokoll. Hurwitz et al 

använde sig av två fantom som representerade vuxna kvinnor i två olika storlekar. När AEC, 

140 kVp och skydd användes blev den genomsnittliga dosbesparingen till det lilla fantomet 33 

% och 46 % till det större fantomet. Detta visar också på att det lilla fantomet får en mindre 

dosreducering än det större. I det här fallet kan dosreduceringen dock bero på många olika 

faktorer. Ju högre rörspänning som används, desto högre energi (genomträngningsförmåga) 

får strålningen [4, 27]. Detta leder också till minskad attenuering i kroppen [27], vilket 

betyder att mindre mängd strålning behövs för att få en bra bild av diagnostisk kvalité [4]. 

Detta leder i sin tur till att den absorberade dosen [4], framförallt till huden, blir mindre [4, 

15], vilket minskar reduceringen. 

Yilmaz et al var den studie som använde sig av både patienter och fantom i sin undersökning 

[14]. Fördelen med att använda sig av patienter är att ingen människa är den andra lik, vilket 

borde göra att stråldoserna varierar och att skydden då testas för olika patientstorlekar. 

Nackdelen med att mäta stråldosen på patienter är att det endast går att mäta huddosen. På 

fantom däremot går det att mäta både huddosen och medeldosen inuti bröstet. Ett fantom 

består nämligen av hål på olika platser för att det ska gå att placera dosimetrar på olika djup 

[13, 14, 30], vilket det inte går att göra på en människa.  

Enligt de företag som säljer vismutskydden ska skydden kunna reducera stråldosen från 50 % 

[31, 32] till 57 % utan betydande förändringar i bildkvalité och uppkomst av artefakter [32, 

33]. De två studier som uppnått dosreduceringen på 50-57 % är Hurwitz et al som fick en 

genomsnittlig dosreducering på 55 % och 54 % då AEC, 120 kVp och skydd användes. Den 

andra studien som uppnått detta är Catuzzo et al som lyckades reducera stråldosen med 57 % 
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och 50 % vid undersökning av thorax respektive buken. Att båda dessa studier har fått så hög 

dosreduktion kan bero på att de har gjort enligt tillverkarnas instruktioner och placerat 

skydden efter översiktsbilderna.  

Heany et al var den studie som fick den lägsta dosreduceringen på 23 % då endast skydd 

användes. Heany et al konstaterar själva att studien är väldigt liten och att fler studier inom 

området behöver göras [11], vilket är en trolig förklaring.  

7.3.2. Bildkvalité 

Sex av studierna rekommenderar användandet av strålskyddet både ensamt och med andra 

stråldosreducerande åtgärder [7, 10-14]. Fem av dessa hävdar även att bildkvalitén med skydd 

är tillräcklig [12], att den inte försämras [7, 10, 14] eller att den inte försämras märkvärt [13] 

medan två av studierna hävdar motsatsen [8-9]. Kalra et al och Coursey et al håller med om 

att vismutskydden ensamma eller tillsammans med AEC reducerar stråldosen men de hävdar 

också att bildkvalitén påverkas negativt. Kalra et al rekommenderar till och med att skyddet 

ska användas med försiktighet då skyddet gör att bruset ökar i närheten av skyddet och i 

centrala delar av bilden. Coursey et al menar också på att skyddet ger en försämring av 

bildkvalitén men att det inte nödvändigtvis behöver motsvara en minskning av diagnostisk 

kvalité.  

I sex av studierna används skyddet tillsammans med speciella stöd eller en bomulls- eller 

skumkudde för att öka avståndet mellan fantomet och skyddet [7, 9-10, 12-14]. Dock är det 

endast fyra av dessa som presenterar effekten av avståndsökningen [7, 9-10, 12]. Detta är en 

brist då effekten av ett ökat avstånd är en viktig faktor. Kibaek et al, Kalra et al, Hohl et al och 

Hurwitz et al har alla kommit fram till att det blir en brusökning med skydd men att bruset 

och stråkartefakter minskar med ökat avstånd [7, 9, 10, 12]. Enligt ett av företagen som säljer 

skydden skapar skumkudden en jämn yta som hjälper till att kontrollera artefakter och 

stråkigheter [32]. Hurwitz et al nämner också att stråkartefakterna antagligen minskar då 

skyddet ligger plant över brösten [12]. 

Att studierna har olika åsikter om huruvida bildkvalitén påverkas eller inte kan bero på hur 

bedömningen av bildkvalitén har gjorts. Vissa studier har använt sig av radiologer med 

varierande erfarenhet som studerar bilderna medan andra studier använt sig av olika 

beräkningar. Kalra et al och Hurwitz et al har båda använt sig av både beräkningar och 

radiologer. Kalra et al använde endast en radiolog med 2 års erfarenhet och Hurwitz et al 
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använde tre radiologer med 1, 5 och 30 års erfarenhet, vilket inte kan förklara varför Kalra et 

al fått fram en sämre bildkvalité. Om Hurwitz et al däremot endast hade använt sig av 

radiologen med 30 års erfarenhet hade förklaringen kunnat vara att denne är mer erfaren och 

van att studera bilderna än en radiolog med endast 2 års erfarenhet. En erfaren radiolog har 

mer kunskaper om patologi och normalvarianter än en oerfaren radiolog som kan störas av det 

ökade bruset. Dock har Hurwitz et al med hjälp av beräkningar fått fram en brusökning i den 

främre bröstkorgsväggen. Detta väcker frågan om radiologerna skulle ha godkänt brusnivån 

om det var riktiga patienter. I studien av Yilmaz et al bedömdes bilderna också av en radiolog 

som menade att bilderna var av diagnostisk kvalité men att artefakter förekom i ytlig 

bröstvävnad men inte i lungparenchymet eller i mediastinum. Därför tror författaren även att 

den kvalitativa bedömningen av bildkvalitén inte bara beror på vem som granskar bilderna 

utan även vad som ska studeras. Om brusökningen endast sker vid ytliga vävnader och 

strukturer och det endast är anatomiska förhållanden, såsom hjärtstorlek, som ska bedömas 

kanske inte brusökningen spelar någon roll. Men om frågeställningen gäller metastaser, små 

förändringar eller små kärl kanske brusökningen inte alls kan tolereras.  

Kalra et al är den enda av studierna som rekommenderar försiktighet vid användandet av 

vismutskydd på grund av den ökade brusnivån som skyddet bidrar med. Om diagnostik ska 

ske i närheten av skyddet är det bättre att minska rörströmmen istället för att använda 

vismutskydd [9, 30, 34]. Teoretiskt skulle samma dosreduktion kunna uppnås samtidigt som 

bildkvalitén skulle bli bättre [30]. Genom att använda AEC rätt minskas dosen utan att 

bildkvalitén försämras.  

8. Slutsats 

Vismutskyddet enskilt och tillsammans med andra stråldosreducerande åtgärder har visat sig 

ha en stråldosreducerande effekt. Trots att de flesta studier hävdar att bildkvalitén inte 

försämras vid användandet av vismutskydd finns det dock studier som påvisar motsatsen. 

Skyddet ska användas med försiktighet och det är viktigt att patienten placeras optimalt på 

undersökningsbordet och att placeringen av skyddet blir korrekt för att uppnå 

stråldosreducering. Författaren menar därför att fler studier inom området bör göras, speciellt 

på den egna klinikens datortomograf, och föreslår användningen av AEC istället för 

vismutskydd. Om tekniken för framtidens datortomografer utvecklas kan kanske en anpassad 

mAs-sänkning lokalt över brösten göras. Detta ger då en reducering av dosen samt kontroll 

över bildkvalitén. 
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5 år 101 8 3 Coursey et al 2008 

Kibaek et al 2010 

Hurwitz et al 2009 
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5 år 20 8 4 Hohl et al  2006 

Catuzzo et al 2009 

Heaney et al 2006 
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image quality 

5 år 8 0 0  
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5 år 17 1 1 Kalra et al 2009 
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