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Sammanfattning 

Bakgrund: Skolios är en ryggradskrökning och det är viktigt att hitta orsaken då 

behandlingen är beroende av skoliosens utseende. 

Röntgenundersökningar bör endast användas när behandling av skoliosen övervägs då 

onödiga stråldoser bör undvikas. Ju mer strålning en patient får på sig desto större risk för 

cellskada. Röntgensjuksköterskor bör alltid arbeta för att försöka minimera stråldosen vid 

röntgenundersökningar.  

Syfte: Syftet med aktuell studie var att jämföra olika skoliosundersökningar på två 

röntgenavdelningar för att fastställa om någon skillnad i stråldos uppstod mellan dem.  

Frågeställning: Är det någon stråldosskillnad mellan en konventionell 

skoliosundersökning och en skoliosundersökning med genomlysningsutrustning?  

Metod: I ett konventionellt undersökningsrum och i ett genomlysningsrum tillfrågades 30 

patienter om längd samt vikt och undersökningens Dos Area Produkt (DAP)-värde 

dokumenterades. Patienternas DAP-värden jämfördes efter Body Mass Index (BMI). 

Medelvärdet av den effektiva dosen räknades ut vid båda modaliteterna. 

Båda undersökningarna utfördes även på ett Aldersonfantom. Undersökningarna utfördes 

enligt sjukhusens metodböcker. Hela DAP-värdet skrevs ner. Även vid 

fantomundersökningarna räknades effektiva dosen ut.  

Resultat: Konventionella undersökningsutrustningen gav mer än fyra gånger så höga 

stråldoser än genomlysningsutrustningarna. Både vid patient- och 

fantomundersökningarna visades stråldosskillnad mellan de två modaliteterna och vid 

patientundersökningen ökade skillnaden med ökat BMI. Effektiva dosen för 

patientundersökningarna var tre gånger så hög med konventionell 

undersökningsutrustning.  

Slutsats: Undersökning med genomlysningsutrustning gav en avsevärt lägre stråldos än 

konventionell undersökningsutrustning dock går det inte att säga att den är optimal då 

bildkvaliteten inte undersökts. 

 

Nyckelord: DAP, effektiv dos, skoliosundersökning, stråldos 
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1. Inledning 

Vi vet att joniserande strålning kan vara farligt då strålningen kan skada cellerna i 

kroppen. Framförallt kan det vara farligt för barn då deras kroppar är känsliga och 

cellerna hos dem får längre tid att utveckla skador som kan leda till exempelvis cancer. 

Ibland används strålning ändå för att bland annat kunna säkerställa diagnoser eller 

använda som vägledning inför operationer (1). 

Barn och ungdomar som misstänks ha skolios kommer till röntgen (2). Under författarens 

röntgenpraktik på sjukhus 1 utfördes skoliosundersökningar med 

genomlysningsutrustning. När författaren fick veta att sjukhus 2 utförde 

skoliosundersökningar på konventionell röntgen väcktes funderingar angående 

stråldoserna mellan metoderna. Då det oftast är barn som genomgår undersökningen är 

det viktigt att minska stråldosen så mycket det går samtidigt som bildkvaliteten är 

tillräcklig. 

I studien ville författaren ta reda på hur stor skillnaden är stråldosmässigt mellan dessa 

undersökningsmetoder. 

 

2. Bakgrund 

2:1. Skolios  

I Sverige opereras 200-300 patienter för skolios varje år. Skolios är vanligast 

förekommande hos flickor. Antalet flickor i förhållande till pojkar ökar med ökad 

cobbvinkel (2).  

Skolios är en ryggradskrökning som ska ha en cobbvinkel på mer än 10° för att räknas 

som skolios. Av Sveriges befolkning har 10 % en krökning som är mindre än 10°, dock 

finns risken för att krökningen kan öka och det är viktigt att uppmärksamma det tidigt. 

Skoliosen kan börja trycka på ena eller båda lungorna och därmed ge en sämre 

lungfunktion (3).  

En studie har genomförts som bekräftar den försämrade lungfunktionen. Studien kom 

fram till att flickor med större cobbvinkel än 25° hade ett sämre syreupptag (4). 
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Idiopatisk skolios är den vanligaste behandlingskrävande typen och oftast finns det ingen 

logisk förklaring till den. Lättast delas den in i tidig och sen skolios där gränsen dras vid 

femårsåldern. Vid den tidiga gruppen (under fem år) får patienten oftast en markant 

lungförsämring som även kan minska livslängden för den drabbade (2). 

Skolios är ingen sjukdom utan ett symtom på att någonting är fel. Det är viktigt att 

försöka hitta vad det är som orsakar ryggkrökningen då behandlingen är beroende av 

typen skolios. Det finns två olika huvudtyper av skolios; en funktionell och en strukturell. 

Den funktionella är den skolios som är enklast att behandla då orsaken kan vara 

benlängdsskillnad, dålig hållning, diskbråck eller infektion. Den strukturella skoliosen 

kallas för den permanenta och är oftast orsakad av en kot- eller diskmissbildning, 

exempelvis kotans utseende, rotation av ryggraden eller neuromuskulär dysfunktion (2, 

3). 

Behandling 

Vid de flesta fall behövs det ingen behandling vad gäller skolios. Läkare anser då att 

skoliosen inte försämras och regelbundna kontroller utförs istället. 

När skoliosens cobbvinkel är behandlingskrävande finns det speciellt två sätt att 

behandla; korsett och operation. Cobbvinkeln har betydelse för hur ofta och hur länge 

patienten ska ha korsetten. Vissa behöver den dygnet runt medans andra har den på bara 

under natten. Korsetten används som ett stöd för ryggen så att skoliosen inte blir värre 

under tillväxten av kroppen. Kontroller utförs regelbundet för att se till att 

korsettbehandlingen fungerar. 

Anser läkaren att korsetten inte är tillräcklig för att stoppa cobbtillväxten utförs operation. 

Dock bör cobbvinkeln vara större än 45° för att anses tillhöra operationsgruppen (2, 3). 

2:2. Skoliosundersökning på röntgenavdelning 

Bilderna rekommenderas att ta ståendes då skoliosen kan förändras vid sittande eller 

liggande position. Vid första undersökningstillfället bör även en sidobild över ryggen tas 

för att se sagittalplanets eventuella krökning. Då patienterna får komma tillbaka flera 

gånger för att göra kontroller har undersökningsmetoderna successivt ändrats för att 

minska stråldosen till patienten (2). 

Skoliosundersökningar utförs med en frontalbild på ryggraden. Vid den första 

undersökningen på ryggen ska hela ryggen vara med, från skallbasen till och med 
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höftkulorna. Vid kontrollröntgen räcker det oftast att de nedersta cervikalkotorna är med 

samt resten av ryggraden. 

Första undersökningstillfället bör även sidobild på ryggraden tas och även där bör hela 

ryggraden vara med (5). 

Skoliosundersökningar genomförs för att mäta vinkeln på ryggraden samt ger information 

inför en operation. Röntgenundersökningen går att utföra med flera olika metoder 

exempelvis med konventionell röntgenutrustning samt med genomlysningsutrustning (1).  

En studie undersökte stråldosen mellan digital exponering och pulsad genomlysning. De 

kom fram till att den digitala exponeringen gav högre stråldos men med tanke på 

bildkvaliteten är den pulsade genomlysningen sämre (1).  

Enligt sjukhus 1 gick det inte att sätta ihop genomlysningsundersökningar till en bild när 

endast filmning användes. Därför behövdes exponerade bilder vilket ändå utfördes med 

genomlysningsutrustning (6). Det är viktigt att undersökningarna går till på samma sätt 

varje gång så att projektionerna blir jämförbara då cobbvinkeln mäts samt jämförs med 

tidigare undersökningar. Det är vinkeln tillsammans med skoliosorsaken som bestämmer 

den framtida behandlingsmetoden (2, 3). 

2:3. Strålning 

Det är känt att strålning kan skada våra celler i kroppen. Cellerna kan ibland klara av att 

reparera sig själva, dock händer det att strålningen slår ut dem. Antingen går cellerna i 

nekros eller så skadas och förändras de vilket kan leda till cancer. Forskning visar att ju 

högre stråldos patienten utsätts för desto större risk för malignitet (7-9). 

En studie undersökte hur mycket en pulsad genomlysning minskade stråldosen jämfört 

med genomlysning utan pulsning. Studien fick fram att om en undersökning utförs med 

en pulsning på 7.5 per sekund så minskas strålningen med 75 % gentemot den tidigare 

strålningen utan pulsning (10). 

Det finns en föreskrift om att röntgenundersökningar ska utföras så att stråldosen till 

patienten minimeras men att den samtidigt ska ge tillräckligt med strålning för att en 

tillräcklig diagnostisk bildkvalitet ska fås. Röntgensjuksköterskan bör alltid arbeta för att 

ge så låg stråldos som möjligt till patient och personal (11). 
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2:3:1. Cellskador 

Strålningsbiologi handlar om hur kroppens celler och DeoxyriboNucleic Acid (DNA) 

reagerar på strålningen som den utsätts för. Då sjukhus utför undersökningar med olika 

parametrar och metoder ger det även olika stråldoser (12).  

Skador på celler kan delas in i två delar; de deterministiska och de stokastiska. Den 

deterministiska är den förutsägbara och kan ge cellnekros. Finns även i värsta fall ett 

gränsvärde för stråldosen då skador förekommer om gränsen överskrids. Den stokastiska 

är den slumpmässiga och till skillnad från den deterministiska så ger den inte cellnekros. 

Cellförändringar kan däremot skapas och effekterna visar sig oftast långt efter 

bestrålningen. Den stokastiska har inget gränsvärde för strålningen utan den kan ge skada 

oavsett stråldos. Sannolikheten ökar med ökad stråldos (12, 13). 

2:4. Dos Area Produkt (DAP) 

Dos Area Produkt (DAP) är ett dosvärde som mäts vid vissa röntgenundersökningar. 

Värdet ger en sammanlagd stråldos av hela röntgenundersökningen och påverkas bland 

annat av rörladdning (mAs), rörspänning (kV) samt fältstorleken. Även patientens storlek 

(längd och vikt) påverkar DAP-värdet då automatikinställningar används. All strålning 

som kommer ut från röntgenröret kan mätas på detta vis (14). För att undersökningar inte 

ska ge onödig strålning utförs kontroller regelbundet som försäkrar att stråldoserna är 

acceptabla (11).  

2:5. Stråldoser 

Stråldoser kan mätas på olika sett beroende på vad som ska kontrolleras (15).  

Absorberad dos är den mängd energi som absorberats i en viss punkt i patienten, 

absorberad energi per massenhet (16).  Den absorberade dosen räknas ut för att kunna få 

en uppskattning om vilken skada stråldosen kan ha gett. Ju högre absorberad dos, ju större 

risk för skada. Absorberad dos anges i Gray (Gy) (17).  

Olika joniserande strålningstyper (gamma, alfa och beta) kan ge olika skador samtidigt 

som den absorberande dosen är densamma. För att kunna jämföra på de olika 

strålningstyperna och dess skadeinverkan på kroppen används ekvivalent dos. Här fås en 

uppskattning av den biologiska effekten. Ekvivalent dos anges i Sievert (Sv) (16, 17). 



5 
 

Alla organ har olika strålkänslighet samt har en egen viktningsfaktor som visar 

cancerrisken för just detta organ. Skulle alla kroppsorgans viktningsfaktorer räknas ihop 

skulle värdet bli ett.  

Med effektiv dos tas hänsyn till cancerkänsligheten för de strålutsatta organen.  

Genom att multiplicera den uppskattade ekvivalenta dosen till varje organ med organets 

viktningsfaktor samt addera ihop organen som blivit bestrålade fås den effektiva dosen. 

DAP kan räknas om till effektiv dos. Den kan användas när två olika modaliteters 

stråldoseffekter ska jämföras. Genom att multiplicera DAP-värdet för patientens 

undersökning med en konversionsfaktor ges en uppskattning av hela undersökningens 

effektiva dos. Enheten för effektiv dos är Sievert (Sv) (12, 16, 18-20). 

Strålsäkerhetsmyndigheten har ingen specifik konversionsfaktor för just 

skoliosundersökningar. Om lungor, ländrygg samt bäckenets konversionsfaktorer adderas 

ihop och divideras med tre ger det ett medelvärde på 0,23 milliSievert 

(mSv)/Graykvadratcentimeter (Gycm
2
) (18). 

2:6. Diagnostiska standarddoser och diagnostiska referensnivåer  

Diagnostiska StandardDoser (DSD) är ett medelvärde för stråldos för ett specifikt 

undersökningsområde. De flesta sjukhus i Sverige utför kontinuerliga mätningar för att se 

vilken stråldos patienterna erhåller vid olika röntgenundersökningar. Mätningen utförs på 

patienter i viktklass 60-80 kilo som sedan ger ett medelvärde för sjukhusets 

undersökningsdos (18). 

Strålsäkerhetsmyndigheten samlar kontinuerligt in DSD från sjukhusen och räknar fram 

ett medelvärde för hela Sverige. I deras studie visades stora dosskillnader mellan olika 

sjukhus. Diagnostiska ReferensNivåer (DRN) är ett referensvärde och har tagits fram som 

ett tröskelvärde för stråldoser beroende på bestrålningsområde. Detta tröskelvärde bör 

inte överskridas och skulle något sjukhus ha ett högre DSD än DRN ska en åtgärd ske för 

att minska strålningen vid den undersökningen. Sjukhus DSD jämförs regelbundet med 

DRN för att kontrollera att sjukhusen inte överskrider referensnivåerna (11, 18). 

Det finns varken en DRN eller ett DSD för skolios. Undersökningar på bland annat 

lungor, ländrygg och bäcken har dock rapporterats.  

DRN för lungor är 0,6 Gycm
2
, ländrygg 10,0 Gycm

2
 och bäcken har en nivå på 4,0 

Gycm
2
 som inte bör överskridas (18).  
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DSD för undersökningarna rapporterades 2008 ifrån olika sjukhus i Sverige och 

medelvärdet för lungor blev 0,29 Gycm
2
, ländrygg 5,0 Gycm

2
, och bäcken fick ett värde 

på 1,3 Gycm
2 

(18).  

Även medelvärdet för olika undersökningars effektiva dos har utförts i hela landet 2008. 

Där fick lungor ett medelvärde på 0,05 mSv, ländrygg på 0,1 mSv, samt bäcken fick ett 

medelvärde på 0,4 mSv (18). 

2:7. Body Mass Index (BMI) 

Body Mass Index (BMI) är ett mått som med hjälp av längd och vikt av en person räknar 

ut ett värde. Beroende på hur värdet blir finns en tabell som bestämmer om patienten är 

underviktig, överviktig eller inom de normala gränserna. På barn som kan växa olika 

snabbt kan tabellgränserna vara något annorlunda. BMI räknas ut genom att dividera 

vikten med längden multiplicerat med längden (21).  

 

3. Syfte  

Syftet med denna studie var att jämföra stråldoser vid skoliosundersökningar på två 

röntgenavdelningar med olika metoder. 

 

4. Frågeställning 

Är det någon stråldosskillnad mellan en skoliosundersökning utförd med konventionell 

utrustning och en skoliosundersökning utförd med genomlysningsutrustning? 

 

5. Metod 

5:1. Patientundersökning  

Denna studie fick etiskt godkännande av enhetschefen på sjukhus 1 samt av 

avdelningschefen på sjukhus 2. Patienterna förblev anonyma då varken kön eller ålder 

användes i aktuell studie. På ett genomlysningsrum på sjukhus 1 och på ett konventionellt 
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undersökningsrum på sjukhus 2 lades ett pappersformulär som fylldes i av 

röntgenpersonalen vid de 33 första skoliosundersökningar som var bokade efter studiens 

start, 16 patienter på sjukhus 1 och 17 på sjukhus 2. Patienterna tillfrågades om längd 

samt vikt och DAP-värdet för undersökningarna dokumenterades. Resultatet sattes ihop i 

en tabell där BMI och DAP-värdet skrevs upp samt antal tagna bilder på sjukhus 2 

visades. 

Ur de två olika skoliosundersökningarnas stråldosvärden jämfördes patienter med samma 

BMI. Resultatet sattes ihop i en figur då BMI-grupperna från båda 

undersökningsmetoderna visades parallellt. 

Medelvärdet av patienternas effektiva doser räknades ut och jämfördes mellan 

modaliteterna. Vid beräkningen av den effektiva dosen användes konversionsfaktorn 0,23 

mSv/Gycm
2
. 

5:1:1. Utrustning vid patientundersökning 

På sjukhus 1 användes en genomlysningsutrustning, Siemens Artis Zee flatdetektor. 

På sjukhus 2 användes en konventionell röntgenutrustning, Philipsutrustning med en 

flatpaneldetektor. 

5:2. Fantomundersökning 

Ett Aldersonfantom undersöktes och undersökningarna utfördes enligt metodböckerna, se 

nedan. Fantomet undersöktes för att få ett säkrare resultat då fantomet hade samma 

proportioner vid båda undersökningsmetoderna. Samma fantom användes vid båda 

sjukhusen och DAP-värdena skrevs ner. Värdena jämfördes med varandra.  

Undersökningarnas effektiva doser räknades ut och jämfördes. Vid beräkningen användes 

konversionsfaktorn 0,23 mSv/Gycm
2
. 

Undersökningen med genomlysningsutrustning använde ett rum med Philips Eleva 

multidiagnos och på sjukhus 2 undersöktes fantomet i samma undersökningsrum som 

patienterna. 
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5:3. Undersökningsmetoder 

Konventionell utrustning: sjukhus 2 

Väggpotter med digitaldiagnostik användes och 85 kV samt Automatic Exposure Control 

(AEC) ställdes in. Avståndet mellan rör och detektor var på 200 centimeter (cm). 

Ingen tilläggsfiltrering. 

En patientstödställning ställdes framför väggpottern.  

Patienten/fantomet ställdes i anteroposterior (AP) position på fotplattan som satt på 

patientstödställningen och hade fötterna parallellt och rakt emot röntgenröret. Patienten 

satte händerna på armstöd vid sidan och lyfte upp hakan. Lutade sig även bakåt mot 

plastglaset som stod mellan väggpotter och patient. 

Personalen bländade in på patienten med övre bländarkant i höjd med hörselgången och 

den nedre kanten under höftkulorna. 

En blylinjal hängdes bredvid ryggraden. 

Exponeringsutlösaren trycktes in och röret förflyttade sig automatiskt nedåt och tog två 

till tre bilder beroende på patientens längd. 

Stitching-knappen trycktes därefter in för att få fram en hopsatt bild över hela ryggraden. 

När personalen ansåg att undersökningsbilden uppfyllde bildkriterierna skickades den till 

Picture Archive and Communication System (PACS). 

Genomlysningsutrustning: sjukhus 1 

Skoliosmätningsprogrammet ställdes in på 85 kV och AEC. Avståndet mellan rör och 

detektor var 110 cm. 

Undersökningsutrustningen vändes till posteroanterior (PA) position och bordet ställdes 

upp till 80-90 grader. 

Bildförstärkarstorlek ställdes på 38 cm i diameter. 

Tilläggsfilter av 0,3 millimeter (mm) koppar samt 1mm aluminium användes. 

Patienten ställdes på fotplattan i PA-position. 

Genomlysning utfördes för kontroll av position så alla delar blev med. 

Centrering så de nedersta cervikalkotorna var med och en eventuell inbländning utfördes. 

Exponeringsknappen trycktes in samtidigt som flera exponerade bilder utfördes genom 

hela ryggraden uppifrån och ner. Knappen var intryckt tills höftkulorna syntes på bild. 
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View Forumprogrammet i datorn sydde ihop bilderna. När personalen ansåg att 

undersökningsbilderna uppfyllde kriterierna skickades de till PACS. 

 

6. Resultat 

6:1. Patientundersökning 

Tabell 6:1 visar de 33 patienterna som var med i studien och deras BMI, DAP-värde samt 

antal bilder vid de konventionella undersökningarna. Patienternas DAP-värden räknades 

ihop var för sig i sjukhusen och jämfördes med de som hade samma BMI vid den andra 

modaliteten och medelvärdet togs till Figur 6:1.  

Patienterna som undersöktes med genomlysningsutrustning fick betydligt lägre stråldos 

än patienterna som undersöktes med konventionell utrustning. Beroende på om det blev 

två eller tre bilder vid de konventionella undersökningarna gav det olika DAP-värden då 

den tredje bilden endast togs över bäckenet vilket gav en högre stråldos.  

Patienterna som hade BMI 16-17 med genomlysningsutrustningen fick mer än fyra 

gånger lägre stråldos än motsvarande vid konventionell röntgenutrustning. 

Patienterna, som undersöktes med konventionell utrustning, som hade BMI 22-23 

undersöktes med tre bilder. Detta gav en höjning av DAP-värdet till skillnad från 

patienter med lägre BMI vilka alla utom en undersöktes med två bilder. Endast en patient 

som undersöktes med konventionell röntgenutrustning hade BMI 24-25, 

trebildsundersökning, och gav ett DAP-värde på 5,570 Gycm
2
. Motsvarande fyra 

patienter med genomlysningsutrustning som fick ett medelvärde på 0,782 Gycm
2
 gav 

högsta DAP-värdet bland patienterna med genomlysningsutrustning.  

Konventionella undersökningar gav i alla BMI-nivåer högre DAP-värde än de 

motsvarande genomlysningsgrupperna. 
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Tabell 6:1; Patienternas BMI samt stråldoserna för de två olika undersökningsmetoderna. Visar 

även antal bilder med konventionell röntgenutrustning.   

                  Genomlysning 

             BMI                          DAP Gycm
2
 

Konventionell 

        BMI                      DAP Gycm
2
     Antal bilder 

16,3 0,160 16,0 0,267 2 

16,6 0,100 16,6 0,422 2 

16,8 0,210 17,7 1,496 3 

17,4 0,116 18,1 0,440 2 

17,9 0,150 18,2 0,780 2(Fick ta 

om) 

18,0 0,160 18,2 0,470 2 

18,5 0,321 18,3 1,367 2 

18,8 0,348 19,5 0,713 2 

19,0 0,280 19,8 0,563 2 

19,4 0,191 20,8 0,479 2 

20,0 0,250 20,8 1,871 2 

23,7 0,560 21,1 0,493 2 

24,8 0,670 21,1 0,575 2 

25,0 0,720 21,8 0,607 2 

25,1 0,899 22,0 2,287 3 

25,9 0,840 23,2 2,304 3 

  25,8 5,570 3 
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DAP (Gycm
2
) 

Figur 6:1; Här visas DAP-värdena för de två olika modaliteterna beroende på patientens BMI. 

 

6:2. Fantomundersökning 

Stråldosskillnaden mellan de två metoderna visas i Figur 6:2. Vid 

fantomundersökningarna gav den konventionella utrustningen en högre stråldos än 

genomlysningsutrustningen. Det var samma storlek på fantomet och samma fasta kV men 

gav olika DAP-värden för de två undersökningsmetoderna. Konventionell 

röntgenutrustning med två bilder över fantomet med 85 kV och 26,6 mAs. Dessa bilder 

gav tillsammans 1,789 Gycm
2
. Genomlysningsutrustningens 24 bilder med 85 kV samt 

ett medelvärde på 23,0 mAs gav tillsammans 0,354 Gycm
2
.  
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DAP (Gycm
2
) 

 

Figur 6:2; Visar DAP-värdet för fantomundersökningarna som utfördes med de två 

modaliteterna. Den konventionella röntgenutrustningen gav ett DAP-värde på 1,789 Gycm
2 
och 

undersökningen med genomlysningsutrustning gav ett DAP-värde på 0,354 Gycm
2
. 

 

Figur 6:3 och Figur 6:4 redovisar bildresultaten från fantomundersökningarna.                                               

                                                            

Figur 6:3 Genomlysningsbilden                                   Figur 6:4 Konventionella röntgenbilden 
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6:3. Effektiv dos 

Effektiv dos till patienterna 

De konventionella röntgenundersökningarna utfördes i AP och undersökningarna med 

genomlysningsutrustning utfördes i PA. 

Den konventionella röntgenutrustningen på patienterna gav tillsammans ett medelvärde 

på 1,017x0,23= 0,234 mSv i effektiv dos. 

Genomlysningsutrustningarna på patienterna gav tillsammans ett medelvärde i effektiv 

dos på 0,373x0,23= 0,086 mSv. Värdena i Figur 6:5 visar att den konventionella 

röntgenundersökningen gav cirka tre gånger så hög effektiv dos till skillnad ifrån 

undersökningen med genomlysningsutrustning.  

Effektiv dos till fantomet 

Den konventionella röntgenutrustningen gav fantomet en effektiv dos på 1,789x0,23= 

0,411 mSv. 

Genomlysningsutrustningen gav fantomet en effektiv dos på 0,354x0,23= 0,081 mSv. 

Figur 6:5 visar hur den konventionella undersökningen gav mer än fem gånger högre 

effektiv dos till fantomet än vad genomlysningsutrustningen gav. 

Patienterna som undersöktes med konventionell röntgenutrustning fick nästan hälften av 

den effektiva dosen som fantomet fick med samma utrustning. 

Genomlysningsutrustningen gav nästintill samma effektiva dos till patienterna som 

fantomet även fast utrustningarna var olika. 
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Effektiv dos (mSv) 

 

Figur 6:5; Staplarna vid patienter visar medelvärdet av den effektiva dosen hos konventionell 

röntgenutrustning på 0,234 mSv samt genomlysningsutrustningens effektiva dos på 0,086 mSv. 

Staplarna vid fantomet visar den uppskattade effektiva dosen vid konventionella 

röntgenutrustning på 0,411 mSv och vid genomlysningsutrustningen på 0,081 mSv. 

 

7. Diskussion 

7:1. Metoddiskussion  

Studien har genomförts på två olika sjukhus där båda utfört varsin metod. Detta kan ge en 

felkälla då undersökningar och inbländningar kan utföras på olika sätt. Resultatet på 

denna studie blev därför inte helt säkert. Hade en och samma person/avdelning utfört 

båda undersökningsmetoderna skulle det ha kunna gett ett säkrare resultat. Då inget av 

sjukhusen använde sig av båda undersökningsmetoderna vid skolios gick detta inte att 

utföra. Undersökningarna utfördes av röntgenpersonal och enligt sjukhusens metodböcker 

vilket ledde till att inga inställningar ändrades på grund av denna studie.  

Beroende på vad som är automatikinställt på de olika apparaterna kan det ge olika 

stråldoser. Rörspänningen var samma vid båda metoderna men rörladdningen var 
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automatisk vid både undersökningsmetoderna. Tilläggsfiltreringen var inställd på olika 

vilket kan ha medfört en del av stråldosskillnaderna då den konventionella utrustningen 

inte använde någon tilläggsfiltrering. Genom att ändra olika inställningar samt använda 

olika filtreringar kan det gå att sänka stråldosen hos båda undersökningarna. Samtidigt 

ska det tänkas på att bildkvaliteten då kan försämras (1). 

Studien kunde ha fått ett säkert resultat ifall undersökningarna hade utförts på samma 

patient för att se skillnaden i stråldos. Det skulle dock ge en alltför onödig strålning på 

patienten vilket inte är etiskt försvarbart. Därför utfördes även fantomundersökningarna 

för att förhoppningsvis kunna ge ett säkrare resultat. 

Denna studie gav endast ett stråldosresultat. Författaren ansåg att för att kunna ta ställning 

till vilken metod som är mest optimal vid skoliosundersökningar behövs en studie eller 

experiment där även bildkvaliteten kontrolleras. Bara för att en undersökning ger lägre 

stråldos behöver det inte betyda att den är ”bäst” förrän alla viktiga delar kontrollerats. Då 

båda metoderna används i nuläget är det ett bevis på att båda fungerar för diagnostik. 

Författaren anser att det var bra att jämföra patienterna som var likvärdiga i BMI då det 

ger så rätt bild av stråldosen som möjligt. Tjockleken samt längden på patienten bör ha 

betydelse för hur mycket strålning som behövs. Det hade också kunnat ge ett bra resultat 

om patienterna som undersöktes med konventionell röntgenmetod även delades upp i 

tvåbildig och trebildig undersökning. Detta på grund av att undersökningarna med tre 

bilder gav mer än två gånger högre stråldos än undersökningarna som utfördes med två 

bilder. 

Då denna studie endast hade ett deltagande på 33 patienter går det inte att säkerställa om 

detta resultat är helt pålitligt. Hade det funnits fler patienter i varje BMI-grupp så hade 

även det kunnat ge ett säkrare resultat då medelvärdet räknades ut. I en grupp var det upp 

till fem deltagare och i en annan var det endast en. Det hade gett ett säkrare resultat om 

det var lika många i varje BMI-grupp. 

Fantomundersökningen kunde ha gett ett mer tillförlitligt resultat om det togs fler bilder 

på olika stora fantom. Då kunde resultatet ha visat om det är någon skillnad på metoderna 

beroende på storleken hos patienten då patientproportionerna skulle bli exakt samma vid 

båda undersökningsmetoderna. Fantomundersökningen utfördes inte i samma 

genomlysningsrum som patienterna så det gick inte att dra en säker slutsats mellan dessa 

då modaliteterna kan ha fungerat olika. 
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En nackdel med denna studie var att bildkvaliteten inte undersöktes. 

Fantomundersökningarna kunde ha utförts på samma sätt dock med en successiv 

minskning av stråldosen vid varje ny undersökningsomgång. Detta hade kunnat visa hur 

stor stråldosminskning det skulle kunna bli med tillräcklig bildkvalitet. Då det är olika 

läkare som tittar på bilderna kan de vara vana att diagnostisera ena undersökningsbilderna 

mer. Hade det kunnat diagnostisera andra undersökningsbilden också? Klarat av att ställa 

diagnos trots sämre bildkvalitet? var frågor som författaren funderat på.  

Författaren tittade på antal exponeringar som användes till fantombilderna, då det kunde 

ha gett en anledning till stråldosskillnaden. Detta kontrollerades inte på patienterna som 

undersöktes med genomlysningsutrustning, vilket det då inte går att dra någon konkret 

slutsats ifall antalet exponeringar kunnat vara en anledning till stråldosskillnaden. 

7:2. Resultatdiskussion 

Både patientundersökningarna och fantomundersökningarna visade att 

genomlysningsutrustningen gav lägre stråldos än den konventionella röntgenutrustningen. 

Tanken var först att genomlysningsutrustningen endast utfördes med genomlysning. Ändå 

visade den att även vid exponerade bilder klarade utrustningen att ge en lägre stråldos till 

skillnad från den konventionella röntgenutrustningen. 

En patient, med BMI 18,2, vid den konventionella utrustningen behövde ta om sina bilder 

då hela ryggraden inte var med vid första bildtagningen vilket gav en ökad stråldos på 

denna patient. Denna studie tyder på att omtagning bör vara sällsyntare vid 

genomlysningsutrustningen då det kontrollerades med genomlysning att hela ryggen blev 

med på bild innan exponeringsbilderna tas. Under denna studie var det ingen patient vid 

genomlysningsutrustningen som behövde ta om sin bild. 

När patienternas hela ryggrad inte fick plats på två konventionella bilder togs det en tredje 

bild vilket blev över bäckenet. Stråldosen ökade vid den tredje bilden vilket höjde hela 

DAP-värdet betydelsefullt. Detta kan ha lett till att de konventionella doserna blev så 

signifikant högre än genomlysningsdoserna. Då båda undersökningsmetoderna använde 

AEC kunde stråldosen variera vid varje bildtagning. Då genomlysningsutrustningen gav 

24 bilder vid fantomundersökningen kunde dosen förändras över varje del av kroppen. På 

den konventionella undersökningsutrustningen togs två bilder över hela ryggen vilket 

minskade möjligheten av dosreglering över smalare kroppsdelar. 
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En patient med ett BMI 17,4 hade ett lägre DAP-värde än en patient med BMI på 16,8. 

Det förekom även vid flera tillfällen i denna studie. Författaren anser att det kan bero på 

patienternas kroppsformer samt tjockleken över undersökningsområdet. 

Då konventionella undersökningarna tog bilderna AP istället för PA, vilket 

genomlysningsmetoden använde, gav det mer strålning på mjukdelar och körtlar i 

kroppen (22). Personalen på sjukhus 2 ansåg sig inte finna någon förklaring utan antog att 

det kunde bero på gamla rutiner. Patienten skulle även luta sig bakåt emot ett plastglas 

vilket inte skulle fungera ifall patienten vände sig om. Det skulle kunna resultera i 

svajande ställning och rörliga bilder (23). Sjukhus 1 ansåg att PA utfördes hos dem för att 

optimera undersökningen för patienten och inte stråla på strålkänsliga delar i onödan (6).  

 En studie kom fram till att stråldosen till thyroidea, sternum och bröstkörtlarna minskade 

med 90 % om skoliosundersökningar utfördes i PA istället för AP. Studien förtydligade 

även att ögonens linser fick lägre stråldos. De ansåg att PA projektioner bör användas och 

alla, oberoende på modalitet, bör undersöka om det skulle vara möjligt att utföra 

undersökningen i PA på sitt sjukhus (22).  

Strålsäkerhetsmyndigheten anser även i sin rapport att den effektiva dosen ökar med 30 % 

om undersökningen utförs i AP istället för PA. Detta på grund av att organen som 

strålsäkerhetsmyndigheten räknar med ligger på framsidan av kroppen och därmed 

närmare strålningen. Med PA hade de hamnat i ett skydd bakom resten av kroppen (13). 

I en annan rapport visar strålsäkerhetsmyndigheten att sjukhus ger olika stråldoser till 

patienter då användning av metoder och modaliteter är olika (18). En studie utfördes på 

Malmö sjukhus 2004 där de studerade stråldosen mellan bildplatta och digital detektor. 

Enligt studien gav digitala detektorn 4,3 mikroGray då bildplattan gav 14 mikroGray (2). 

Dock ska det kommas ihåg att bildplattan har andra egenskaper som gör att den behövs 

vid olika undersökningstillfällen.  

Strålsäkerhetsmyndigheten har inte några DRN eller högsta referensvärden för 

skoliosundersökningar. Det finns konventionella undersökningar för lungor-, ländrygg- 

samt bäckenvärden som dock inte går att jämföra med utan ger mer en uppskattning.  

Den effektiva dosen för fantomet vid konventionell röntgenutrustning blev nästintill 

dubbel så hög till skillnad från patienternas effektiva dos med samma utrustning. 

Författaren anser att det kan bero på att fantomet är mer kompakt än patienterna och att de 
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flesta patienterna var smala och hade ett lågt BMI. Fantomet ska motsvara en 

normalviktig person. Varför inte genomlysningsutrustningarnas undersökningar gav 

samma avsevärda stråldosskillnad är svårt att spekulera i. Då det var olika utrustningar 

och rum så antog författaren att genomlysningsresultaten skulle ge en hög 

stråldosskillnad, till skillnad ifrån den konventionella som använde sig av samma 

utrustning. 

I strålsäkerhetsmyndighetens rapport är endast patienter inom kilogränserna 60-80 kilo 

involverade. För de patienter som ligger under eller ovan dessa gränser finns inga 

referensvärden gällande stråldos (18). Detta är att komma ihåg att det inte går att helt 

jämföra strålsäkerhetsmyndighetens siffror med resultatet i aktuell studie då de inte har 

samma patientbegränsningar.  

Författaren ville jämföra fantomet som väger ungefär samma som 

strålsäkerhetsmyndighetens patienter med strålsäkerhetsmyndighetens värden. Vid den 

konventionella undersökningen fick fantomet 1,789 Gycm
2
 vilket var inom 

strålsäkerhetsmyndigheternas värden då deras lägsta värde ligger på 1,420 Gycm
2
. Denna 

jämförelse kan endast ge en uppskattning av hur stråldosen blev på fantomet till skillnad 

från referensnivåerna. Strålsäkerhetsmyndigheten har även diskuterat att försöka ändra 

referensnivåerna till ett lägre värde, vilket skulle kunna leda till lägre stråldoser runtom i 

landet
 
(18). 

Denna studie kom fram till att genomlysningsutrustningen var bättre gällande stråldos, 

dock finns det andra delar som måste tas hänsyn till vad gällande undersökningsmetod. 

Ska ett sjukhus väl byta metod behöver all personal vara utbildade och upplärda på den 

nya metoden innan den går att verkställa vilket tar både tid och pengar. Det kan ändå vara 

värt med tanke på hur mycket stråldosen kan minskas till patienterna. Det är dock inte 

klart om studiens resultat skulle vara densamma om utvärdering av bildkvalitén samt 

optimering av modaliteterna även genomförts. Då båda undersökningsmetoderna används 

kliniskt i nuläget så kan det antas att bildkvaliteten är tillräcklig för diagnos, dock skulle 

en studie behövas för att undersöka om stråldosen går att sänka samtidigt som 

bildkvaliteten fortfarande blir tillräcklig. 
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8. Slutsats 

Studien kom fram till att skoliosundersökning med genomlysningsutrustning gav en 

avsevärt lägre stråldos än med konventionell utrustning. Det går inte helt att säga om 

genomlysningsutrustningen är att föredra förrän bildkvalitén undersökts och optimering 

utförts. Först då kan en säkerställning ske vilken undersökningsmetod som är den 

optimala för både diagnostik och patient. 
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