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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Skolios kan bero på många olika orsaker. Beroende på dess orsak delas den 

in i strukturell och funktionell skolios. Vid idiopatisk skolios finns ingen känd orsak och 

dessa patienter utgör 80 % av de strukturella skolioserna. Det är vanligt att idiopatisk 

skolios upptäcks hos barn som är 10-12 år. Patienter med idiopatisk skolios kan komma 

att genomgå flera radiologiska undersökningar och det är därför viktigt att använda så 

låg stråldos som möjligt.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur stora stråldoser patienter 

med skolios får i samband med konventionella undersökningar. Syfte var även att ta 

reda på hur stråldoserna kan reduceras och hur detta eventuellt påverkar bildkvalitén.  

Metod: En litteraturstudie gjordes där artiklar som svarade på syftet söktes fram i 

databasen PubMed.  

Resultat: För en patient som väger 50 kg är en normal stråldos 140 µSv. Digital 

genomlysning kräver lägre stråldos än digital exponering. För att reducera stråldosen 

kan ett lågdosprotokoll användas. Skärm/film gav bäst bildkvalité men vid 

vinkelmätning fanns ingen signifikant skillnad mellan skärm/film, digital exponering 

och digital genomlysning.  

Diskussion: Risken för maligna förändringar som beror på strålning ökar då patienten 

är yngre eller är mindre sett till kroppsmassan. Patienter som genomgått flest antal 

radiologiska undersökningar har en större risk att drabbas av bröstcancer. För att minska 

stråldosen bör bildtagning ske i anteriorposterior och strålskydd ska användas då det är 

möjligt. 

Konklusion: Digital genomlysning ger lägst stråldos. För vinkelmätning fanns ingen 

signifikant skillnad vid jämförelse mellan tre olika modaliteter. 

 

Nyckelord: Skolios, Stråldos, Bildkvalité  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ORDLISTA ................................................................................................................... 1 

1. INLEDNING ................................................................................................................. 2 

2. BAKGRUND ................................................................................................................ 2 

2:1 Skolios ..................................................................................................................... 2 

2:2 Radiologisk utredning ............................................................................................. 3 

2:3 Behandling ............................................................................................................... 4 

2:4 Strålning .................................................................................................................. 4 

2:5 Problemformulering ................................................................................................ 6 

3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING ...................................................................................... 6 

4. METOD ......................................................................................................................... 6 

4:1 Sökmetod ................................................................................................................. 7 

4:2 Urval ........................................................................................................................ 7 

4:3 Omräkningsfaktor .................................................................................................... 7 

4:4 Forskningsetiska överväganden ............................................................................... 7 

5. RESULTAT .................................................................................................................. 8 

5.1 Stråldos för modaliteter ........................................................................................... 8 

5.2 Reducering av stråldos ............................................................................................. 9 

5.3 Bildkvalité ............................................................................................................. 10 

6. DISKUSSION ............................................................................................................. 10 

6:1 Metoddiskussion .................................................................................................... 11 

6:2 Resultatdiskussion ................................................................................................. 11 

7. KONKLUSION ........................................................................................................... 15 

8. REFERENSER ............................................................................................................ 16 

BILAGOR 

Bilaga 1. Artikelmatris 

Bilaga 2. Sökmatris 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskning 



1 

ORDLISTA 

Bildplattor – En detektor som ersätter skärm/film och används i särskilda 

röntgenkassetter. Bildplattan är försedd med ett strålkänsligt ämne som registrerar 

röntgenstrålning. Den exponerade plattan läses sedan av i speciella läsarenheter där en 

bild framställs och kan visas i datorn.  

Biplanutrustning – En uppställning av radiologisk utrustning där det finns två strålkällor 

och detektorer, vanligtvis riktade 90 grader mot varandra. Vilket gör att avbildning kan 

ske samtidigt eller med kort intervall utan att utrustningen behöver ändra läge. 

Digital exponering – Röntgenexponering mot en statisk digital detektor, vanligen 

bildplatta eller direktdigital detektor. Digitala bilder kräver ett datasystem för att kunna 

visas eller skrivas ut. 

Digital genomlysning – Ett digitalt bildtagningssystem som avbildar dynamiska förlopp. 

Dosimeter – En stråldosmätare. Beroende på vad som ska mätas och hur mätningarna går 

till finns det olika typer av dosimetrar. Exempel på dosimetrar som använts i de studier 

som ingick i denna litteraturstudie är Termoluminescent dosimeter och Optically 

stimulated luminescent dosimeter.  

Fantom – Ett testobjekt som ska simulera hela eller delar av människokroppen. Ett 

fantom används inom radiologi för att bedöma bildkvalitet, t.ex. kontrastupplösning, 

rumsupplösning och skärpa i bilden. Beroende på vad som ska bedömas kan olika fantom 

användas. Exempel på fantom som använts i de studier som ingick i denna litteraturstudie 

är Alderson fantom, CDRAD 2.0 fantom och Randofantom. 

Häleffekt – Anoden i ett röntgenrör har en vinklad kant, hälen. Strålning som träffar 

denna kant skärmas delvis av då denna kant träffas. Den strålning som utgår från kanten 

kommer att ha lägre intensitet än det övriga strålknippet.  

Luftgapsteknik – Luftgapsteknik är ett alternativ till användning av bly- eller 

kolfiberraster. Genom att flytta detektorn 13- 15 cm från patienten (ett luftgap) kommer 

den spridda strålningen att minska till detektorn, vilket ger ökad kontrast i bilden. Stora 

delar av sekundärstrålningen kommer då att spridas ut i luften och inte nå detektorn. 

Raster – Då strålningen träffar patienten kommer en del av strålningen att spridas. Den 

spridda strålningen gör att kontrasten i bilden blir sämre. Genom att placera ett raster av 

t.ex. bly- eller kolfiberlameller mellan patient och detektor kan den spridda strålningen 

som träffar detektorn minskas.  

Skärm/film – Röntgenfilm är relativt okänslig för röntgenstrålning om exponering sker 

direkt mot filmen. Genom att lägga filmen i en ljustät kassett tillsammans med 

förstärkningsskärmar som fluorescerar synligt ljus vid bestrålning kan effekten av 

strålningen förstärkas. 
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1. INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på röntgensjuksköterskeprogrammet har 

författaren till denna litteraturstudie bl.a. deltagit vid konventionell undersökning av skolios. 

Efter diskussion med andra studenter i klassen visade det sig att denna typ av undersökning 

kan genomföras på olika sätt. Skolios upptäcks ofta bland yngre patienter och eftersom de 

flesta patienterna genomgår ett flertal undersökningar under uppväxten är det av största vikt 

att varje enskild radiologisk undersökning genomförs med så låg stråldos som möjligt. Ett 

intresse hos författaren till denna litteraturstudie väcktes för att undersöka ämnet om 

stråldoser i samband med konventionella skoliosundersökningar.  

2. BAKGRUND 

2:1 Skolios 

Varje år föds ca 100 000 barn i Sverige, av dessa beräknas ca 300 drabbas av en skolios som 

kräver behandling. Skolios definieras som en krökning av ryggraden som överstiger 10 grader 

[1]. Större krökar är vanligast bland flickor medan mindre krökar syns lika ofta hos pojkar 

som hos flickor [2]. Skolios kan uppstå av flera olika anledningar. Beroende på vad som 

orsakar skoliosen kan den delas in i funktionell och strukturell [3].  

2:1:1 Funktionell skolios 

Funktionell skolios innebär att ryggraden påverkas sekundärt av andra tillstånd i kroppen och 

är egentligen inte orsakat av något direkt fel i ryggraden. Orsaker kan t.ex. vara att patienten 

har olika långa ben, ett snett bäcken eller någon typ av missbildning i höft eller knä som 

påverkat ryggraden. Dessa orsaker leder till att patienten får en lateral krök i ryggraden. 

Funktionell skolios utvecklas inte med tiden utan försvinner spontant då grundorsaken 

behandlats [3].  

2:1:2 Strukturell skolios 

Strukturell skolios är den vanligaste typen av skolios. Vid en strukturell skolios finns en 

lateral krök där kotorna även roterats. Strukturell skolios kan delas upp i olika kategorier 

beroende på dess orsaker. Kategorierna är kongenital, neuromuskulär, traumatisk eller 

idiopatisk. Idiopatisk skolios är den vanligaste typen av strukturell skolios [3].  

Orsaken till idiopatisk skolios är okänd men flera faktorer kan påverka utvecklingen och 

orsaka störning i ryggradens tillväxt. En misstänkt orsak kan vara att hormoner på något sätt 

påverkar tillväxten av skelettet [4], även genetiska anlag tros kunna vara en orsak [1]. 

Idiopatisk skolios kan uppstå i både bröst- och ländrygg, sämst prognos har skolios i 
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bröstryggen. I vissa fall är både bröst- och ländrygg drabbade samtidigt. Idiopatisk skolios 

uppstår vanligtvis hos yngre patienter och är vanligare bland flickor än pojkar. Det är sällan 

som smärta är orsaken till upptäckten, vanligtvis noteras endast ett avvikande utseende. Hur 

allvarligt tillståndet är beror dels på patientens ålder och dels på var skoliosen är belägen [4].  

Det finns olika benämningar av idiopatisk skolios beroende på hur gammal patienten är vid 

symtomdebuten, infantil (under 3 år), juvenil (3-10 år) och adolescent (över 10 år) [1]. 

Vanligtvis upptäckts skolios hos barn i åldern 10-12 år [4] och adolescent idiopatisk skolios 

(AIS) utgör nästan 80 % av idiopatisk skolios [5].  

2:2 Radiologisk utredning 

Patienter med skolios genomgår radiologiska undersökningar av flera anledningar. Den första 

konventionella undersökningen görs för att bekräfta eller avfärda den kliniskt misstänkta 

skoliosen och ange graden av krökningen. Patienter som diagnostiserats med skolios 

genomgår därefter uppföljande konventionella undersökningar för att påvisa eventuell 

progress. Det är vanligt att kröken ökar under tiden som patienten växer [3].  

Vid den primära diagnostiska undersökningen och uppföljande rutinkontroller ska ryggraden 

avbildas när patienten står upprätt [3], om patienten inte kan stå upp bör undersökningen 

utföras sittande [6]. Frontalbilden ska innefatta bäckenet, länd-, bröst-, och halsrygg. 

Bedömning av höftlederna kan visa om patienten har olika långa ben [7]. Genom granska 

höftbenskammen kan skelettmognad bedömas, vilket ger en bild av hur ryggraden kommer 

fortsätta att utvecklas [7, 8]. Med de laterala projektionerna bedöms lordos och kyfos [8]. 

Bildtagning kan även tas i flexion för att bedöma hur stel skoliosen är [7]. 

2:2:1 Annan bilddiagnostik 

Radiologiska skoliosundersökningar görs även pre- och postoperativt om en operation blir 

aktuell [3]. Datortomografiundersökningar (DT) genomförs inför operationer för att kartlägga 

anatomin ytterligare med tredimensionella (3D) rekonstruktioner. Undersökningar med 

magnetisk resonanstomografi (MR) kan komplettera konventionella röntgen- och DT-

undersökningar. Syftet med MR är att upptäcka eventuella fynd som kan påverka prognosen 

eller valet av teknik för operationen [5]. 
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2:2:2 Cobbs vinkel  

Det första steget i utredningen är att bestämma utseendet av 

skoliosen [4]. Cobbs vinkel används för att gradera skoliosens 

omfattning (Figur). Genom att identifiera den första och sista 

kotan i krökningen, d.v.s. de kotor som lutar mest kan en linje 

ritas in parallellt från kotornas ändplattor och vinkeln mellan 

dessa linjer mäts [3]. För att göra detta krävs en frontalbild av 

patientens ryggrad [4]. Det anges även om skoliosen är krökt till 

höger eller vänster och spetsen av krökningen beskrivs vid den 

kota som är mest förskjuten åt sidan [1]. Om Cobbs vinkel 

mäter mer än 10 grader definieras fyndet som skolios, vinklar 

mindre än 10 grader betraktas som ett asymmetriskt utseende. 

Mätningar av Cobbs vinkel används även för att se hur 

skoliosen utvecklas [3]. 

2:3 Behandling 

Behandlingen för en patient med skolios är individuell och beror 

bl.a. på hur skoliosen ser ut och patientens ålder. Det finns inget 

botemedel mot skolios utan syftet med behandlingen är att sakta 

ner eller stoppa dess utveckling [3].  

Krökar som är mindre än 25 grader observeras var fjärde till 

sjätte månad med en konventionell skoliosundersökning för att 

se eventuell utveckling. För större krökar krävs aktiv behandling 

vilket kan vara fixering med korsett eller operation. När 

skoliosen mäter mellan 25-40 grader kan en korsett användas för 

att förhindra att kröken blir större. När kröken är större än 40 

grader kan operation vara nödvändigt [3]. Vid operation är syftet 

att räta ut kotornas ledytor i kröken. Patienter som behandlats 

aktivt följs upp med konventionella rutinundersökningar [4]. 

2:4 Strålning 

2:4:1 Strålskador  

Det finns risker med strålning eftersom cellerna kan skadas. Vid låg stråldos kan cellerna 

oftast repareras men vid höga stråldoser kan patienten få akuta strålskador [9]. Det har även 

visat sig att låga doser vid rutinmässiga konventionella undersökningar kan ge vävnadsskador. 

Figur. Cobbs vinkel anges som X i 

bilden (Avidentifierad bild från 

universitetssjukhuset i Örebro). 
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Hur känslig en patient är för strålning beror bl.a. på åldern [10]. Barn och foster är känsligare 

för strålning än vuxna vilket gör det extra viktigt att tänka på att stråldosen ska var så låg som 

möjligt vid konventionella undersökningar av barn och gravida [9].  

Effekter av strålning kan vara deterministiska eller stokastiska. De deterministiska effekterna 

är förutsägbara skador som visar sig då en viss stråldos har uppnåtts. Dessa effekter kan även 

kallas för akuta effekter och innebär t ex håravfall och illamående. Stokastiska effekter 

uppstår då cellförändringar i cellens arvsmassa orsakas av strålning. Uppkomsten av 

stokastiska effekter kan endast antas med sannolikheten. Risken för cellförändringar, cancer, 

ökar i takt med att stråldosen ökas [11]. 

2:4:2 Begrepp 

Ingångsdos är den dos som patienten får till huden, innan den sprids i kroppen och beskriver 

därför inte hur organ påverkas [12]. Energifördelningen i kroppen beskrivs som absorberad 

dos och anges i Gray (Gy). Den absorberade dosen tar inte hänsyn till vilket strålslag som 

använts, för att göra det beskrivs ekvivalent dos som anges i Sievert (Sv). För att även ta 

hänsyn till vilket organ som bestrålats och dess strålkänslighet beskrivs effektiv dos. Den 

effektiva dosen räknas ut genom att en viktningsfaktor för varje organ multipliceras med den 

ekvivalenta dosen, som även den anges i Sv. Ofta används begreppen mGy och mSv då det 

inom medicinsk radiologi handlar om låga doser [11]. Dose area product (DAP) beskriver 

stråldosen i den volym som bestrålats. DAP-värdet ökar i samband med att strålfältet ökar 

även om stråldosen inte ändras [10].  

2:4:3 Strålskydd  

Inom strålskyddsarbetet finns tre grundtankar som berör försvarbarhet, optimering och 

dosgränser. Vid alla radiologiska undersökningar ska för- och nackdelar vägas mot varandra, 

undersökningen ska vara väl motiverad att genomföra. Bildtagningen ska optimeras och 

strålskydd ska användas i största möjliga mån [11]. Vid radiologiska undersökningar ska 

ALARA (as low as reasonably achievable) alltid efterstävas [10]. Det innebär att 

undersökningen ska genomföras med så låg stråldos som möjligt [11]. Vid konventionell 

skoliosundersökning ska skydd över bröstkörtlarna täcka den yttre halvan av lungan för 

projektionerna i PA eller AP [6]. Gonadskydd används för att skydda könskörtlar och ska 

användas när körtlarna finns med i eller i närheten av strålfältet [10], skyddet ska användas på 

både flickor och pojkar [6]. Strålskydd ska användas för att sänka stråldosen till patienten. 

Genom att placera ett filter vid röntgenröret kan strålning med låg energi stoppas innan den 

når patienten. Strålning med låg energi bidrar inte till det diagnostiska värdet, utan tillför bara 
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extra stråldos. Kollimering av strålarna sker genom att strålfältet bländas in och detta gör att 

stråldosen till omkringliggande vävnader minskar. Detta påverkar inte bara stråldosen till 

patienten utan även den spridda strålningen minskar vilket också gör att kontrasten i bilden 

ökar [10].  

2:5 Problemformulering 

Skolios utreds kliniskt på barn för att i tidig ålder upptäcka de barn som har skolios. Eftersom 

skoliosen fortsätter växa så länge skelettet växer är det av stor vikt att behandla skoliosen 

tidigt. Barn som diagnostiserats med skolios följs upp med konventionella undersökningar för 

att kunna följa skoliosens utveckling. Eftersom den största patientgruppen med skolios är barn 

är det viktigt att inte utsätta barnet för onödig strålning. Dessa faktorer kräver att den 

rutinmässiga konventionella skoliosundersökningen genomförs på ett optimalt sätt. Tidigare 

forskning har behandlat detta ämne men p.g.a. den snabba utvecklingen av teknik och den 

stora patientgrupp som undersöks för skolios är ämnet fortfarande aktuellt. Stora krav ställs på 

utrustningen som används och personalen inom radiologin ska alltid sträva efter att reducera 

stråldosen till patienten. Författaren till denna litteraturstudie anser att en optimal radiologisk 

undersökning innebär att stråldosen ska vara så låg som möjligt samtidigt som bildkvalitén 

ska uppfylla de krav som ställs för att kunna diagnostisera skolios.  

3. SYFTE/FRÅGESTÄLLNING 

Det övergripande syftet för denna litteraturstudie var att undersöka stråldoser vid 

konventionella skoliosundersökningar och även ta reda på hur undersökningarna kan 

optimeras.  

 Hur stor stråldos får en patient som genomgår en konventionell skoliosundersökning?  

 Hur kan stråldosen reduceras vid konventionell skoliosundersökning och hur påverkas 

bildkvalitén av detta? 

4. METOD 

Detta är en systematisk litteraturstudie som är utförd enligt Forsberg & Wengströms (2008) 

riktlinjer [13]. Resultatet i litteraturstudien har sammanställts utifrån nio vetenskapliga artiklar 

som sökts fram i databasen PubMed. En kort presentation av artiklarna som ingick i denna 

litteraturstudie finns i en artikelmatris (bilaga 1).  
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4:1 Sökmetod 

Artiklar till resultatet söktes fram genom två sökningar. Dessa sökningar resulterade i 175 

respektive 185 träffar. Sökningarna genomfördes systematiskt med relevanta sökord för 

syftet. Sökorden som användes var ”Radiographic”, ”Scoliosis imaging”,”Scoliosis”, ”Dose”. 

Begränsningar och inklusionskriterier gjorde att artiklar som inte var aktuella för denna 

litteraturstudie kunde väljas bort. Endast artiklar publicerade efter år 2000 inkluderades i 

studien. Artiklarna skulle även vara vetenskapliga och granskade (peer reviewed). Artiklar 

som inte svarade på syftet och frågeställningen valdes bort. Även artiklar som handlade om 

radiologi vid operation, MR eller DT valdes bort då författaren endast ville studera 

stråldoserna vid de rutinmässiga undersökningarna. 

4:2 Urval 

För att få fram de artiklar från sökningarna som svarade på litteraturstudiens syfte och 

frågeställning genomfördes tre urval enligt Forsberg och Wengströms (2008) riktlinjer. Vid 

första urvalet lästes rubrikerna till alla artiklar, de som verkade svara på studiens syfte och 

frågeställning gick vidare till andra urvalet. Vid det andra urvalet lästes abstrakten till 

artiklarna för att välja ut de artiklar som fortsatt verkade svara på studiens syfte och 

frågeställning. Vid det tredje urvalet lästes artiklarna i sin helhet för att hitta de artiklar som 

passade in i studien. På detta sätt söktes de nio artiklarna fram (bilaga 2). 

4:3 Omräkningsfaktor 

I en artikel från Kluba et al. (2006) angavs DAP-värdet för undersökningarna. För att kunna 

jämföra de värden som presenterades med värden från andra artiklar i resultatet räknades 

DAP-värdet om till effektiv dos.  

En konversionsfaktor för ländrygg (0,21) användes enligt en rapport från 

strålsäkerhetsmyndigheten [14]. 

Formeln för beräkningen: 0,21*Gy cm² = effektiv dos (mSv) 

4:4 Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar har granskats enligt forskningsetiska principer. Detta ska framgå direkt i artikeln 

eller på tidskriftens websida där den aktuella artikeln publicerats. 

För att göra en systematisk litteraturstudie krävs att tillräckligt många artiklar med god 

kvalitet finns att tillgå [13]. Artiklarna i litteraturstudien har även kvalitetsgranskats utifrån en 

mall som utformats enligt Forsberg och Wengström (2008). Mallen har anpassats till denna 

litteraturstudie. För att artiklarna skulle inkluderas i studien krävdes resultatet hög eller medel. 
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Kvalitetsgranskningen innefattade åtta frågor som berörde utförandet av de studier som 

genomförts i artiklarna. Antalet positiva svar avgjorde sedan vilket betyg varje studie fick. För 

kategori medel krävdes tre positiva svar och för kategori hög krävdes sex positiva svar 

(bilaga 3). 

5. RESULTAT 

5.1 Stråldos för modaliteter 

Enligt Chamberlain et al. (2000) var en normal effektiv dos för en patient som väger 50 kg 

140 µSv vid undersökning med skärm/film. Fördelning av den effektiva dosen till bröstkorgen 

och buken var 20 % (28 µSv) till bröstkorgen och 80 % (112 µSv) till buken [15]. Den 

effektiva dosen mättes till 0,087 mSv vid undersökning med skärm/film i studien av 

Geijer et al. (2001). Vid digital exponering mättes den effektiva dosen till 0,16 mSv och vid 

digital genomlysning mättes den till 0,017 mSv [16] (tabell 1).  

I studien från Kluba et al. (2006) mättes DAP-värdet från undersökningarna. För skärm/film 

mättes 97,0 cGy cm², för bildtagning på bildplattor 31,5 cGy cm² och för digital 

genomlysning mättes värdet till 5,0 cGy cm² [17] (tabell 2).  

I studien från Hansen et al. (2003) visade det sig att större barn kräver ett vidare strålfält än ett 

mindre barn vid bildtagning på bildplattor. Barn över 7 år erhöll högre ingångsdos vid de 

laterala projektionerna av ryggraden, 3,5 mGy, jämfört med frontalprojektionerna, 2,8 mGy. 

För yngre barn fanns det ingen signifikant skillnad mellan dosen från de olika projektionerna 

[18]. Enligt Geijer et al. (2001) mättes ingångsdosen för skärm/film till 0,51 mGy, för digital 

exponering till 0,90 mGy och för digital genomlysning till 0,11 mGy [16] (tabell 2).  

Tabell 1. Sammanställning av mätningar av den effektiva dosen från artiklarna. 

Artikel Skärm/film Bildplattor Digital exponering Digital 

genomlysning 

Chamberlain et al. 

(2000) 

140 µSv = 

0,140 mSv 

   

Geijer et al. (2001) 0,087 mSv  0,16 mSv 0,017 mSv 

Kluba et al. (2006)* 97,0 cGy cm²= 

0,204 mSv  

31,5 cGy cm² =  

0,066 mSv  

 5,0 cGy cm² =  

0,011 mSv  

*Resultatet från Kluba et al. (2006) har i denna tabell räknats om med en konverteringsfaktor för att kunna 

jämföras med de andra resultaten. 

Tabell 2. Sammanställning av mätningar av ingångsdosen från artiklarna. 

Artikel Skärm/film Bildplattor Digital exponering Digital 

genomlysning 

Geijer et al. (2001) 0,51 mGy  0,90 mGy 0,11 mGy 

Hansen et al. (2003) >7 år: 2,8 mGy (pa) 

3,5 mGy (lat) 

>7 år: 0,20 mGy (pa) 

0,33 mGy (lat) 
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5.2 Reducering av stråldos 

Enligt Geijer et al. (2001) var den effektiva dosen lägre till patienter som undersökts med 

digital genomlysning jämfört med skärm/film och digital exponering [16]. I en senare studie 

från Geijer et al. (2003) skapades ett lågdosprotokoll för digitala tekniker genom att sänka 

bildförstärkarens dosinställning för exponeringsautomatiken samt justera pulsfrekvens, 

scanhastighet, kilovolt (kV) och milliampere (mA). Denna optimering av parametrar kan 

sänka ingångsdosen med 23 % och den effektiva dosen med 31 % [19]. Enligt 

Gorincour et al. (2007) kräver digital exponering mindre stråldos än bildtagning på 

bildplattor. I samband med dosmätning av sex olika organ visades att stråldosen i genomsnitt 

reduceras med 64 % vid användning av digital exponering [20] (tabell 3).  

I studien från Ben-Shlomo et al. (2013) minskades bröstdosen genom att placera anoden uppåt 

i frontalprojektioner. För den laterala projektionen finns ingen signifikant skillnad för 

bröstdosen. Genom att placera anoden uppåt minskas dosen ner till 96 % jämfört med att 

placera katoden uppåt. Det visade sig även att frontalprojektion i posterioranterior (PA) och 

lateral projektion med vänster sida mot detektorn ger lägre effektiv dos jämfört med 

anteriorposterior (AP) och höger sida mot detektorn. På detta sätt används häleffekten för att 

minska den effektiva dosen. [21] (tabell 3).  

Stråldosen kunde minskas med luftgapsteknik eftersom det krävdes ett mindre strålfält jämfört 

med användning av raster vid bildtagning med skärm/film enligt Hansen et al. (2003) [18]. I 

en studie från Deschênes et al. (2010) jämfördes en biplanutrustning med bildtagning på 

bildplattor. Det visade sig att ingångsdosen kan minskas med en biplanutrustning [22]. Enligt 

Kluba et al. (2006) ger digital genomlysning lägre ingångsdos jämfört med bildtagning på 

bildplattor och skärm/film [17]. I en studie från Grieser et al. (2010) kunde stråldosen sänkas 

genom att använda ett lågdossystem där en digital detektor kombinerats med ett image 

stitching system som innebär att flera röntgenbilder sammanfogas till en bild [23] (tabell 3). 

Enligt Gorincour et al. (2011) var utgångsdosen signifikant lägre vid digital exponering 

jämfört med bildtagning på bildplattor. Det fanns ingen signifikant skillnad gällande 

ingångsdosen [20] (tabell 3). 

  



10 

Tabell 3. Författarnas tillvägagångsätt samt reducering av stråldos i artiklarna. 

Artikel Tillvägagångssätt Minskning av effektiv dos 

Ben-Shlomo et al. (2013) Jämförde placeringen av anod och 

katod i förhållande till varandra, 

även placeringen av patienten 

jämfördes. (PA/AP och 

höger/vänster sida mot detektorn.) 

Genom att placera anoden uppåt 

(mot patientens huvud) och placera 

patienten i PA och med vänster 

sida mot detektorn kan den 

effektiva dosen minskas ner till 

96 %. 

Deschênes et al. (2010) Jämförde en biplanutrustning med 

bildtagning på bildplattor. 

Ingångsdosen minskades mellan 6 

och 9 gånger med 

biplanutrustningen. 

Geijer et al. (2003) Skapade ett lågdosprotokoll för 

digitala tekniker. 

Lågdosprotokollet minskade den 

effektiva dosen med 31 % och 

ingångsdosen med 23 %. 

Gorincour et al. (2007) Jämförde bildtagning på bildplattor 

och digital exponering. 

Digital exponering sänkte den 

effektiva dosen med 64 %. 

Grieser et al. (2011) Undersökte om en kombination 

med en digital detektor och ett 

image stitching system kan sänka 

stråldosen. 

Kombinationen som användes kan 

sänka stråldosen. 

 

5.3 Bildkvalité  

Enligt Geijer et al. (2001) visade sig digital exponering ha bättre bildkvalité än digital 

genomlysning. Skärm/film gav bättre bildkvalité än digital exponering. Vid bedömning av 

vinkelmätning fanns det ingen signifikant skillnad mellan digital exponering och digital 

genomlysning [16]. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan skärm/film, digital 

genomlysning och bildtagning på bildplattor vid bedömning av vinkelmätning enligt 

Kluba et al. (2006). Vid bedömning av synligheten av ryggkotornas ändplattor ansågs 

skärm/film vara sämre [17]. I studien från Geijer et al. (2003) var bildkvalitén för 

lågdosprotokollet sämre jämfört med digital exponering förutom vid vinkelmätning. En 

jämförelse mellan lågdosprotokollet och digital genomlysning ansågs däremot likvärdiga 

gällande vinkelmätning och kontrast i bilden. Lågdosprotokollet gav mindre brus och 

underlättade att se skelettförändringar jämfört med digital genomlysning [19]. Vid bedömning 

av bildkvalité visade majoriteten av undersökningarna på att det inte fanns signifikant skillnad 

mellan biplanutrustningen och bildtagning på bildplattor, enligt Deschênes et al. (2010). 

Bland de övriga undersökningarna ansågs biplanutrustningen ge bättre bildkvalité än 

bildtagning på bildplattor förutom vid bedömning av ländryggens spinalutskott [22]. I studien 

från Grieser et al. (2011) påverkas inte det diagnostiska värdet vid en kombination av en 

digital detektor och ett image stitching system [23]. 

6. DISKUSSION 

Denna litteraturstudie handlar om stråldoser och hur de kan minskas vid konventionella 

skoliosundersökningar. Det grundläggande syftet med dessa konventionella 
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skoliosundersökningar är att diagnostisera skolios och bedöma graden av kröken. Den största 

gruppen av patienter med skolios är barn och ofta krävs uppföljande konventionella 

undersökningar så länge skelettet växer. Undersökningarna kan därför bli många och det är då 

viktigt att dessa genomförs med så låg stråldos som möjligt för att minska risken för 

strålskador. För att kunna bedöma skolios krävs en bild över hela ryggraden. 

6:1 Metoddiskussion 

Konventionella skoliosundersökningar har traditionellt genomförts på ungefär samma sätt 

under lång tid och därmed har även forskning och studier inom ämnet publicerats under 

många år. Artiklar som svarade på denna litteraturstudies syfte och frågeställning som 

publicerats efter år 2000 var begränsade. Författaren till denna litteraturstudie valde ändå att 

begränsa sig till artiklar publicerade efter år 2000 p.g.a. de radiologiska modaliteternas snabba 

utveckling. Flera artiklar behandlar ämnet ”reducering av stråldos” men inte vid just skolios 

vilket ledde till att antalet relevanta artiklar minskade. Eftersom det var svårt att hitta artiklar 

med rätt syfte och frågeställning valdes att använda sökord som gav ett stort antal träffar vid 

sökningarna.  

Artiklarna som valdes har på ett eller annat sätt mätt stråldoser och/eller försökt reducera 

dosen vid konventionella skoliosundersökningar. Författarna till artiklarna har genomfört sina 

studier på olika sätt. De har mätt olika typer av stråldoser för att få fram sitt resultat och de 

har även använt sig av olika modaliteter och metoder för att reducera stråldosen, vilket gjorde 

sammanställningen av resultatet mer komplicerad. För att få en övergripande bild av resultatet 

valdes att göra tabeller som på ett tydligare sätt visar vad författarna till artiklarna kommit 

fram till. 

Denna litteraturstudie har skrivits som en C-uppsats. Kvalitetsgranskning och etiska 

överväganden har utförts av författaren av denna litteraturstudie. De tidskrifter som publicerat 

artiklarna som ingår i denna litteraturstudie, ställer krav på artiklarna som måste uppfyllas för 

att bli publicerade. Författaren till denna litteraturstudie har granskat dessa artiklar efter bästa 

förmåga för att kunna ta del av resultaten och tolka dessa. Författaren till denna 

litteraturstudie har inte engelska som första språk, därför har ett engelskt lexikon använts för 

att bättre kunna förstå och bli mer insatt i artiklarna.  

6:2 Resultatdiskussion 

Tre studier i artiklarna till resultatet har gjorts på fantom och de studier som gjorts på 

människor har genomförts på patienter som fått en remiss för att göra en konventionell 

undersökning av skolios, detta är av fördel då ingen patient utsätts för extra stråldos. I artikeln 
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från Geijer et al. (2001) genomfördes undersökning med både digital exponering och digital 

genomlysning på tio patienter efter att samtycke inhämtats hos patienterna. I artiklarna som 

ingick i resultatet har författarna till dessa angett de mätinstrument som använts för att 

registrera stråldoser och bildkvalitet. Men i studierna från Chamberlain et al. (2000) och 

Ben-Shlomo et al. (2013) framgår det inte tydligt vilken typ av mätinstrument som använts. 

För att bedöma om resultaten i studierna är signifikanta beräknades reliabilitet för dessa. I 

studierna från Ben-Shlomo et al. (2013) och Grieser et al. (2010) framgår det inte hur 

reliabiliteten har beräknats. Chamberlain et al. (2000) har inte heller beräknat reliabiliteten 

men i den studien registreras endast stråldosen utan att jämföras med någon ytterligare 

modalitet eller metod.  Då mätinstrument och uträkning av reliabilitet saknas kan kvalitén på 

artikeln ifrågasättas eftersom en studie ska kunna upprepas utifrån den information som finns 

i artikeln. 

6:2:1 Stråldos 

Kluba et al. (2006) kom fram till att bildtagning på bildplattor kräver mindre stråldos än 

skärm/film vid undersökning av skolios [17]. Detta styrker Don (2004) då dennes artikel 

beskriver att bildtagning på bildplattor är lättare att optimera än på skärm/film. Detta beror på 

att bildtagning på bildplattor har en linjär kurva medan skärm/film har en S-formad kurva. 

Skärm/filmens S-formade kurva gör det svårt att optimera bilden då en underexponerad bild 

kompenseras med kraftigare exponering, vilket kan leda till att bilden istället överexponeras. 

Vid bildtagning på bildplattor kan datorn istället kompensera för en under- eller 

överexponerad bild [24]. Geijer et al. (2001) jämförde i sin studie digital genomlysning med 

digital exponering [15] och i en senare studie från Geijer et al. (2003) optimerades 

parametrarna för den digitala tekniken [19]. En del av denna optimering handlar om att justera 

kV och mA vilket även Brown et al. (2000) gjort i sin studie som beskriver att optimering av 

genomlysning kan ske genom att skapa två protokoll, ett för barn och ett för vuxna [25]. The 

American College of Radiology (ACR) är en förening för radiologer, onkologer och 

medicinfysiker som bl.a. arbetar med att förbättra säkerheten kring bildtagning. I en 

publikation från ACR (2009) beskriver de att optimering av parametrar är av stor vikt för att 

stråldosen ska minimeras till varje enskild patient utan att sänka den diagnostiska kvalitén av 

bilden, i enlighet med ALARA [26]. I en studie från Levy et al. (1996) undersöks risken med 

stora stråldoser. I studien visade det sig att stråldosen ökade för varje undersökning ju äldre 

patienten var eftersom det krävs högre energi för avbilda en patient med större kroppsmassa. 

Det visades sig även att dosen ökar med antalet radiologiska undersökningar. Risken för 

bröstcancer är störst bland de patienter som genomgår flest radiologiska undersökningar [27]. 
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Författaren till denna litteraturstudie vill p.g.a. detta påpeka att en radiologisk undersökning 

alltid ska vara väl motiverad för att genomföras. Det är väldigt viktigt att varje enskild 

undersökning genomförs med så låg stråldos som möjligt eftersom de flesta patienter med 

skolios genomgår ett flertal undersökningar. Bildtagning på skärm/film ersätts enligt 

författaren till denna litteraturstudie mer och mer av de digitala teknikerna, som medför lägre 

stråldoser. Detta gäller för de länder och sjukhus som har möjlighet att köpa in digital 

röntgenutrustning vilket inte alla kan eftersom utrustningen är dyr. De som inte har möjlighet 

att ta del av den nya tekniken använder fortfarande skärm/film som ger en högre stråldos till 

patienten.  

6:2:2 Reducering av stråldos 

Enligt Ben-Shlomo et al. (2013) ska undersökningarna genomföras i PA för att minska dosen 

till tyroidea och bröstkörtlarna. AP ska endast användas då patienten inte kan stå upp för att 

minska avståndet mellan patient och detektor [21]. Chamberlain et al. (2000) beskriver 

däremot att alla bilderna ska tas i AP för att minska förstoringen av ryggraden, det ska även 

hjälpa till att minimera rörelseartefakter i bilden [15]. Enligt författaren till denna 

litteraturstudie minskas rörelseartefakterna bl.a. eftersom det är lättare för patienten att vara 

stilla om patienten kan sitta ner. En studie från Levy et al. (1996) håller med 

Ben-Shlomo et al. (2013) om att projektioner i AP ger bröstkörtlarna och tyroidea störst 

stråldos. Genom att ta bilderna i PA kan stråldoserna minskas med 94-96 % eftersom kroppen 

attenuerar stråldos innan den når bröstkörtlarna. Dock ökar stråldosen till lungorna då bilderna 

tas i AP men lungorna anses inte påverkas lika mycket av strålning som bröstkörtlarna och 

tyroidea. Den viktigaste metoden för att minska stråldosen, och därmed även minska risken 

för cancer, var att använda sig av PA istället för AP eftersom dosen till brösten minskade 3-4 

gånger och dosen till tyroidea minskades till hälften [27]. I studien av 

Ben-Shlomo et al. (2013) kom de även fram till att laterala projektioner skulle tas med vänster 

sida mot detektorn. Detta diskuterades vidare av författarna till artikeln och visade sig bero på 

att den absorberade dosen minskar till flera organ. Dosen minskar till ventrikeln, mjälten, 

nedre delen av tjocktarmen och till tunntarmen. Det bidrar dock till att den enskilda effektiva 

dosen till levern ökar [21]. Enligt en artikel som publicerats på Strålsäkerhetsmyndigheten av 

Lindeborg (1997) har levern en lägre viktningsfaktor än både tjocktarm och magsäck [28], 

vilket visar att den sammanräknade effektiva dosen minskar vid bildtagning med vänster sida 

mot detektorn.  

Chamberlain et al. (2000) beskriver att de tagit bilderna i AP och att de använt gonadskydd till 

alla patienter och bröstskydd till flickor [15]. Vilket även ACR (2009) tagit upp i sina 
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riktlinjer då de beskriver att projektioner i AP ska innefatta strålskydd för bröstkörtlarna. Vid 

radiologiska undersökningar ska utrustning som reducerar stråldosen användas i största 

möjliga mån. För att minska stråldosen till patienten ska blyskydd användas. Gonadskydd ska 

alltid användas på pojkar och flickor förutom när kröken finns i sacrum [26]. I studien från 

Chamberlain et al. (2000) användes gonadskydd till alla patienter och skydd över brösten 

användes till flickor [15]. Gonadskydd användes även i studien från Kluba et al. (2006) [16]. 

Enligt Hansen et al. (2003) kan även strålfältet lutas dorsalt i den proximala delen för att 

minska dosen till brösten [18]. Bröstdosen kan även minskas genom att placera anoden 

kraniellt för att med hjälp av häleffekten minska dosen till brösten [21]. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen noterade författaren till denna litteraturstudie att något 

strålskydd inte använts till flickor utan endast gonadskydd till pojkar. Skolios är vanligare hos 

flickor och risken för bröstcancer ökar för de patienter som genomgår konventionella 

skoliosundersökningar. Vikten av att använda strålskydd är därför stor och författaren saknar 

nationella riktlinjer som beskriver detta. En idé kan vara att anpassa strålskydden till 

bröstkörtlarna hos flickor. Större krökar kan göra att det är svårt att använda strålskydd 

eftersom att kröken i ryggraden inte får skymmas. Ett anpassat strålskydd skulle kunna 

innebära att undersökningar på de patienter som har mindre krökar ska genomföras med 

strålskydd över bröstkörtlarna. För de patienter som har större krökar kan strålskydd inte alltid 

användas. Samtidigt som de uppföljande bilderna endast tas för att bedöma graden av Cobbs 

vinkel, vilket görs mellan de kotor som lutar mest. Dessa kotor finns ofta där kröken viker av 

från den linje som en rak ryggrad kan antas ha. Författaren ställer sig därför frågan om även 

spetsen av kröken behöver synas på uppföljande bilder, kanske räcker det med att hela 

ryggraden, inklusive spetsen, finns med vid speciella fall t.ex. inför en operation. 

6:2:3 Bildkvalité 

Vid jämförelser av modalitet kom Geijer et al. (2001) fram till att bildtagning på skärm/film 

gav bättre bildkvalité än digital exponering och digital genomlysning [16]. Kluba et al. (2006) 

kom fram till att det inte fanns någon skillnad mellan skärm/film, bildtagning på bildplattor 

och digital genomlysning vid vinkelmätning [17]. Enligt Thomsen et al. (2006) är det Cobbs 

vinkel som bedöms på de uppföljande konvnetionella undersökningarna och det är graden av 

Cobbs vinkel som beskriver hur skoliosen utvecklas [30]. Författaren till denna litteraturstudie 

anser därför att det inte endast handlar om vilken metod som ger den bästa bildkvalitén utan 

bilden ska uppfylla de krav som ställs för att kunna ställa en diagnos. Därför kan uppföljande 

bilder, där endast Cobbs vinkel ska bedömas, tas med digital genomlysning, som ger lägre 

stråldos, trots att det ger sämre bildkvalité eftersom att det fortfarande går att göra 
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vinkelmätningar. Vid den första konventionella skoliosundersökningen ska däremot bl.a. 

skelettmognad och vridningar av kotor bedömas och då kan en bild med bättre bildkvalité 

vara nödvändig. Då kan undersökning med digital exponering genomföras eftersom det ger 

bättre bildkvalitet än digital genomlysning. Digital exponering gav högre stråldos än de andra 

modaliteterna men med ett lågdosprotokoll kan stråldosen reduceras. 

7. KONKLUSION 

För en patient som genomgår en konventionell skoliosundersökning och väger 50 kg var en 

normal effektiv dos 140 µSv vid undersökning med skärm/film, för digital exponering var 

stråldosen ungefär lika stor. Bildtagning på bildplattor och digital genomlysning gav lägre 

stråldos. Olika inställningar, val av tekniker och placering av patienten i förhållande till 

utrustningen kan användas för att reducera stråldosen. Skärm/film gav bättre bildkvalité än 

digital exponering. Bildkvalitén vid digital genomlysning blev sämre än vid de andra 

modaliteterna, förutom vid vinkelmätning. För vinkelmätning fanns ingen skillnad mellan 

digital genomlysning, bildtagning på bildplattor och skärm/film.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Artikelmatris 

 

  

Författare Antal  Syfte Instrument Reliabilitet Resultat Kvalitét 

Ben-Shlomo A 

Bartal G 

Shabat S 

Mosseri M 

 

2013, Israel 

 

 

N=10 bilder Att jämföra den 

effektiva dosen i 

fyra olika 

projektioner samt 

jämföra hur anod 

och katod ska 

placeras för att ge 

minst stråldos. 

PCXMC 2.0 fantom.  

Dosimetrar. 

 För att ge lägre bröstdos bör anoden 

placeras uppåt i projektioner i både 

AP och PA. Ingen skillnad vid 

sidobilden. Genom att ha vänster 

sida mot detektorn och ta 

frontalprojektioner i PA ges lägre 

stråldos.  

Kategori: 

Medel 

 

Etiskt 

granskad 

Chamberlain CC 

Huda W 

Hojnowski LS 

Perkins A 

Scaramuzzino A 

 

2000, USA 

N=61 

patienter 

Att mäta stråldoser 

vid konventionell 

skoliosundersökning 

med film/skärm. 

En dosimeter.  20 % av energin hamnar i 

bröstkorgsregionen och 80 % 

hamnar i bukregionen.  

Normal dos för en patient som 

väger 50 kg är 140 µSv. 

Kategori: 

Medel 

 

Etiskt 

granskad 

Deschênes S 

Charron G 

Beaudoin G 

Hubert L 

Dubois J 

Miron MC 

et.al. 

 

2010, Kanada 

N=50 

patienter 

Att jämföra stråldos 

och bildkvalité vid 

bildtagning på 

bildplattor med en 

ny biplanutrustning. 

RANDO phantom med 

Optically stimulated 

luminescent dosimetrar. 

 

Blind utvärdering av 

röntgenbilder enligt ett 

frågeformulär. 

Reliabilitet beräknat 

med Wilcoxon test. 

En biplanutrustning gav mindre 

stråldos än vid bildtagning på 

bildplattor. 

 

Vid bedömning av bildkvalité fanns 

ingen signifikant skillnad.  

Biplanutrustningen gav bättre 

bildkvalitet än bildtagning på 

bildplattor. 

Kategori: 

Hög 

 

Etiskt 

granskad 

B
ilag

a 1
 

S
id

a 1
 (3

) 



 

 

  

Författare Antal Syfte Instrument Reliabilitet Resultat Kvalitét 

Geijer H 

Beckman KW 

Jonsson B 

Andersson T 

Persliden J 

 

2001, Sverige 

N=30 bilder 

N=10 

patienter 

Att jämföra stråldos, 

bildkvalitet och 

noggrannhet av 

Cobbs vinkel vid 

digital exponering, 

digital 

genomlysning och 

film/skärm. 

Alderson-fantom med 

Thermoluminescent 

dosimetrar (TLD) dorsalt 

och vid relevanta organ. 

PCXMC. 

 

CDRAD 2,0- kontrast- 

och detaljfantom. Visuell 

gradering. 

Reliabilitet beräknat 

med K-statistisk 

analys.  

 

 

Digital exponering och film/skärm 

gav högre stråldos än digital 

genomlysning.  

 

Digital exponering visade sig ha 

bättre bildkvalitét än digital 

genomlysning. Skärm/film gav 

bättre bildkvalitet än digital 

exponering. 

Kategori: 

Hög 

 

Etiskt 

granskad 

Geijer H 

Verdonck B 

Beckman KW 

Andersson T 

Persliden J 

 

2003, Sverige 

N=30 bilder 

 

Att optimera 

parametrarna vid 

digital exponering 

och digital 

genomlysning för 

att kunna sänka 

dosen men samtidigt 

behålla en bra 

bildkvalitet. 

Alderson-fantom med 

TLD dorsalt. PCXMC. 

  

CDRAD 2.0-kontrast- 

och detaljfantom. Visuell 

gradering. 

Reliabilitet beräknat 

med The Mann-

Whitney U statistics. 

 

 

För digital exponering sänktes 

ingångsdosen med 23 % och den 

effektiva dosen med 31 %. 

Bildkvalitén blev sämre förutom 

vid vinkel mätning. 

Lågdosprotokollet och digital 

genomlysning ansågs lika vid 

vinkel mätning och kontrast. Ingen 

signifikant skillnad för Cobb. 

Kategori: 

Hög 

 

Etiskt 

granskad  

Gorincour G 

Barrau K 

Waultier S 

Viehweger E 

Paris M 

Juove  JL 

et. al. 

 

2007, Frankrike 

N=99 

patienter 

Att jämföra 

stråldoser mellan 

bildtagning på 

bildplattor och 

digital 

undersökning. 

Lithium GR 200 powder, 

dosimetrar. 

 

Reliabiliteten 

uträknat med 

Students t-test, 

nonparametric test, 

chi square och Fisher 

exact test. 

Utgångsdosen var signifikant lägre 

vid digital undersökning jämfört 

med bildtagning på bildplattor. 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

gällande ingångsdosen. 

Kategori: 

Hög 

 

Etiskt 

granskad 

Grieser T 

Baldauf AQ 

Ludwig K 

 

2010, Tyskland 

N=50 

patienter 

Att utvärdera om 

stråldosen blir lägre 

med en lågdosteknik 

(Digital flat panel 

och image stitching 

system).  

Inbyggd jonkammare  Genom att använda ett 

lågdossystem kan stråldosen bli 

lägre utan att bildkvalitén 

försämras. 

Kategori: 

Medel 

 

Etiskt 

granskad 

B
ilag

a 1
 

S
id

a 2
 (3

) 



 

 

  

Författare Antal Syfte Instrument Reliabilitet Resultat Kvalitét 

Hansen J 

Jurik AG 

Fiirgaard B 

Egmund N 

 

2003, Danmark 

N=49 

patienter 

Att mäta stråldosen 

vid bildtagning på 

bildplattor och 

jämföra med 

bildtagning på 

skärm/film med 

luftgapsteknik. 

Litiumfluorid TLD 

placerades mitt i 

strålfältet.  

 

 

Reliabilitet uträknat 

med T-test och 

Pearson´s 

korrelations 

koefficient. 

Strålfältet ökar ju större barnet är. 

Barn över 7 år fick en högre 

stråldos vid lateral projektion 

jämfört med frontal projektion. För 

yngre barn fanns det ingen 

signifikant skillnad. 

Luftgapsteknik gav en lägre 

stråldos jämfört med användning av 

raster. 

Kategori: 

Hög 

 

Etiskt 

granskad 

Kluba T 

Schäfer J 

Hahnfeldt T 

Niemeyer T 

 

2006, Tyskland 

N=150  

patienter 

Att jämföra stråldos, 

bildkvalité och 

vinkelmätning med 

film/skärm digital 

genomlysning och 

bildtagning på 

bildplattor.  

Diamentor. Students T-test Digital genomlysning ger lägre 

stråldos jämfört med bildtagning på 

bildplattor och skärm/film. 

Vid bedömning av Cobbs vinkel 

fanns ingen signifikant skillnad. 

Kategori: 

Hög 

 

Etiskt 

granskad 

 

B
ilag

a 1
 

S
id

a 3
 (3

) 

 



 

Bilaga 2. Sökmatris 

Databas Sökord Datum Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1. 

Efter lästa 

rubriker 

Urval 2. 

Efter 

lästa 

abstrakt 

Urval 3. 

Inkluderade i 

rapporten 

PubMed Radiographic, 

Scoliosis 

imaging 

3/4-13 - Engelska 

- Humans 

185 11 6 4 

PubMed Scoliosis, 

Dose 

20/4-13 - från år 2000 175 20 14 5 
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Bilaga 3. Kvalitetsgranskning  

Utformad efter Forsberg och Wengströms (2008) mall för kvalitetsgranskning. 

 

1. Är syftet och frågeställningar tydligt beskrivet? 

2. Är designen lämplig utifrån syftet? 

3. Var antalet undersökningar adekvata? 

4. Är undersökningsgruppen representativ? 

5. Finns relevanta inklusion- och exklusionkriterier? 

6. Förklaras tillvägagångsätt? 

7. Var mätmetoderna adekvata? 

8. Diskuteras validitet och reliabilitet? 
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