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Abstrakt 

Bakgrund: Mellan åren 1995-2005 ökade antalet DT-undersökningar som utfördes i Sverige 

med 100 %. Även antalet DT-undersökningar som utförs på barn ökade. I Sverige utfördes 

17 453 DT-undersökningar på barn 2005. Forskning och uppföljning av överlevande efter 

atombomberna i Hiroshima och Nagasaki har gett bevis för att risken att drabbas av cancer 

ökar vid exponering av stråldoser i ung ålder. Barns organ är känsligare för strålning än 

vuxnas, och även det faktum att ett barn kan förväntas ha fler levnadsår kvar jämfört med en 

vuxen gör att risken ökar då cancer tar lång tid att utveckla. 

 Syfte: Litteraturstudiens syfte är att analysera vilka framtida konsekvenser barn kan drabbas 

av i samband med en datortomografiundersökning och dess stråldos. 

Metod: Litteraturstudien innehåller 10 vetenskapliga artiklar. Samtliga studier har 

kvalitetsgranskats och resultatet har sammanställts i både text- och tabellform. 

Resultat: Litteraturstudiens resultat visar att barn har en ökad risk att drabbas av cancer efter 

att ha genomgått en DT-undersökning. Vid DT-undersökning av bröstrygg eller thorax löper 

flickor en hög risk att drabbas av bröstcancer senare i livet.  

Slutsats: Att genomgå en DT-undersökning under barndomen ökar risken för att utveckla 

cancer senare i livet. Att vara flicka innebär en extra ökad risk att drabbas. Den relativa risken 

är högst i åldern 0-6 år och sjunker ju äldre barnet blir. 

 

Nyckelord: DT; Stråldos; Barn; Risker  
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1. Inledning 

Enligt Socialstyrelsen [1] upptäcks cirka 250 cancerfall per år hos barn under 15 års ålder i 

Sverige. De vanligaste cancerformerna hos barn är hjärntumörer, lymfom och leukemier, där 

leukemier står för den största andelen. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna har 

tillsammans gått ut med ett uttalande om vår ökade användning av datortomografi (DT) [2]. 

Där tas konceptet ”Trippel-A” upp, vilket innebär Awareness (medvetenhet), Appropriateness 

(lämplighet) och Audit (revision). Konceptet ska fungera som en hjälp för röntgenpersonalen 

att stoppa oberättigade datortomografiundersökningar. Enligt uttalandet visar 

forskningsrapporter att mellan 20-75 % av alla undersökningar är oberättigade och att DT för 

närvarande står för 50-80% av röntgendiagnostikens totala stråldos till befolkningen. När vår 

användning av DT ökar så ökar även antalet barn som undersöks med DT. [2] Valet av ämne 

handlar om att litteraturstudiens författare själv inte har fokuserat så mycket på barn och 

strålning, men som snart färdigutbildad röntgensjuksköterska upplevs kunskapen om varför 

barn är känsligare för joniserande strålning extra viktig. Enligt de nordiska 

strålsäkerhetsmyndigheterna har användandet av DT på barn ökat trots medvetenheten om att 

barn är känsligare för strålning än vuxna [2]. 

  

2. Bakgrund 

2.1 Datortomografi 

Datortomografi genererar med hjälp av ett cirkulerande röntgenrör snitt i tre olika plan [3]. 

Varje snitt tar endast några sekunder, vilket underlättar vid undersökningar där patienten 

måste hålla andan. Snittjockleken är mellan 1-10 mm, vid större strukturer används tjockare 

snitt medan tunna snitt används till små strukturer. En DT-undersökning tar ungefär 10-20 

minuter. Med de olika snitten är det möjligt att dela in strukturer i olika snitt, på så sätt kan 

hela strukturen granskas [3]. DT anses vara en standard modalitet vid olika sjukdomar hos 

barn [4].  

 

2.1.1 Den viktigaste forskningen  

Atombomberna i Hiroshima och Nagasaki lämnade en befolkning på över 100 000 invånare 

som utsatts för olika stora mängder strålning [5]. Tack vare forskning och uppföljning av 
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överlevande i över 55 år har material samlats och tydliga bevis framkommit för hur stråldosen 

kan påverka cancerrisken. Forskningen av de överlevande efter atombomberna har gett oss 

bevis på att exponering av strålning resulterar i en ökad risk att drabbas av cancer, speciellt 

leukemi och tumörer i bröst, matsmältningsorganen, colon, tyroidea och lungorna. Enligt Hall 

et al. [5] tar det ungefär ett halvt århundrade innan strålningsinducerad cancer utvecklas och 

det är ungefär samma tid som det tar att drabbas av cancer som inte är strålningsinducerad [5]. 

 

2.1.2 Lågdos och standarddos 

Enligt Sohn et al. [6] har DT-lågdos blivit en allt vanligare undersökningsmetod vid 

misstanke om urinsten. DT är en viktig metod inom diagnostiken, men det finns en oro att 

stråldosen ökar risken att drabbas av cancer. Om exponeringsvärdena för en DT med 

standarddos över urinvägarna är 120-140 kiloVolt (kV) och 200-500 miliAmper (mA), 

används samma kV men endast 50-150 mA vid lågdos i förhållande till standarddos. En DT-

undersökning med lågdos påverkar bildkvaliten negativt, men undersökningen är fortfarande 

tillräckligt bra för att kunna ställa en diagnos [6]. 

 

2.2 Antal datortomografiundersökningar 

I Sverige utfördes sammanlagt 651 885 DT-undersökningar under 2005 [7]. Enligt Statens 

strålskyddsinstituts (SSI), numera Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), rapport, från 2008 

utfördes det 17 453 DT-undersökningar av barn i Sverige år 2005. Ingen redovisning av de 

vanligaste undersökningarna kopplade till barn finns med i rapporten från SSI, dock finns en 

sammanställning utifrån samtliga DT-undersökningar som utförts totalt. Den vanligaste DT-

undersökningen som utgör 40 % av samtliga utförda DT-undersökningar i Sverige, är DT-

huvud. Därefter kommer DT-övre buk samt DT-thorax [7].  I Sverige undersöktes enligt 

rapporten i genomsnitt 11 barn per 1000 barn i regionen med DT under 2005. I jämförelse 

utfördes i genomsnitt 72 undersökningar per 1000 invånare i Sverige med DT under samma 

år, men det framgår inte av SSI:s rapport om denna siffra gäller enbart vuxna eller både barn 

och vuxna. Enligt SSI:s rapport utfördes 8 % av samtliga radiologiska undersökningar på 

barn, trots att ca 18 % av Sveriges befolkning år 2005 bestod av barn. I genomsnitt var 2,7 % 

av patienterna som undersöktes med DT i Sverige barn. Mellan åren 1995-2005 hade antalet 

datortomografiundersökningar i Sverige ökat med 100 % enligt SSI:s rapport [7]. 
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2.3 Orsak till ökad användning 

Utvecklingen av DT har enligt Larson et al. [8] inte bara inneburit att kvaliteten på bilderna 

ökat, stråldosen till patienten har även sänkts. Tiden som varje undersökning tar har minskat 

från flera minuter till att idag kunna utföra på några sekunder. Enligt Shah et al. [9] är det 

utvecklingen av spiral DT och multidetektorer som gjort att undersökningstiden har minskat. 

Den korta undersökningstiden underlättar vid undersökning av barn då sedering inte behöver 

användas lika ofta som när undersökningstiden var längre [9].  

 

2.4. Patientdoser 

Enligt SSM är medelvärdet för patientdosen för en vuxen vid en datortomografiundersökning 

i Sverige 2,2 mSv för DT-huvud, 10.0 mSv för DT-buk och 6.0 mSv för DT-thorax [10]. I 

jämförelse ligger medelvärdet för patientdosen för en vuxen vid en slätröntgenundersökning 

av lungorna på 0,05 mSv. SSM har inte publicerat några medelvärden för DT vid 

undersökning av barn, inte heller för slätröntgenundersökning av barn [10].  

 

2.5 Barn och datortomografi 

Enligt barnkonventionen definieras en människa som barn upp till 18 års ålder. Därefter är 

människan vuxen [11].  

 

Larson et al. [8] menar att med utvecklingen av DT har även den akuta vården underlättats, då 

behovet av att använda sedering minskat tack vare att fler patienter klarar av att genomgå en 

undersökning med DT. DT har därför blivit en allt vanligare metod och utgör i USA den 

största delen av den joniserande strålningen som patienter utsätts för inom bilddiagnostiken. 

Utvecklingen har gjort att DT blivit en allt vanligare metod inom bilddiagnostik i sjukvården 

hos vuxna men även hos barn. Hall et al. [5] skriver att ju yngre barnet är desto känsligare är 

barnet för varje dos av strålning som den utsätts för. Det finns en ökad risk att drabbas av 

cancer efter att ha blivit utsatt för strålning ju yngre barnet är. Även organens känslighet 

påverkar risken. Hall et al. [5] har i sin studie redovisat att benmärg, bröstkörteln och tyroidea 

är de strålkänsligaste organen. All joniserande strålning, även låga doser, kan enligt Hall et al. 
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[5] vara orsaken till att en patient drabbas av cancer. Om ett barn på 1 år och en vuxen på 50 

år utsätts för samma stråldos är sannolikheten att barnet ska utveckla cancer 10-15 gånger 

högre än för den vuxne [12]. 

 

Paterson et al. [13] tar upp att det är en stor skillnad mellan vikt och kroppsbyggnad hos barn i 

olika åldrar, vilket innebär att undersökningen måste anpassas efter varje enskilt barn för att 

bli så optimal som möjligt [12]. En annan faktor är enligt Hall et al. [5] att ett barn kommer att 

leva i många år, vilket gör att det finns lång tid att utveckla en eventuell malignitet på grund 

av strålningen, medan en vuxen inte har lika lång levnadstid kvar och därmed kortare tid för 

att utveckla cancer efter att ha utsatts för strålning [5]. 

 

SSI redovisar i sin rapport från 2008 att det är viktigt att granska vilka undersökningar som 

görs av barn [7]. Det finns inte ett lika stort patientunderlag som hos vuxna vilket gör att det 

är mycket svårare att optimera undersökningsmetoderna, samtidigt som det är extra viktigt när 

det handlar om barn och bör prioriteras [7]. 

 

2.6 Absorberad dos 

Den absorberade dosen utgör enligt Isaksson [14] energideponeringen i en volym, dosens 

enhet är joule per kilogram (J/kg) men benämns med namnet gray (Gy). Runt 3-4 Gy kan för 

en människa vara dödlig om den ges under en kort tid till hela kroppen, vilket gör att enheten 

miligray (mGy) oftast används för att ange den absorberade dosen hos en vävnad [14]. 

 

2.7 Effektiv dos 

Effektiv dos är stråldosen till olika organ [15]. Den används för att mäta risken för dödlig 

cancer eller genetiska skador. Genom att räkna ut den ekvivalenta dosen för de bestrålade 

organen, multiplicera det med organens individuella viktningsfaktor och summera över alla 

organ fås den effektiva dosen. Enheten J/kg och betecknas Sv (Sivert). Den effektiva dosen 

används för att räkna ut långsiktiga effekter [1]. 
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2.8 Absolut risk 

Absolut risk är en risksiffra för varje individ som när det uttrycks som ett tal kallas absolut. 

[16] Det är varje individs naturliga risk att drabbas av cancer. Utsätts då denna person även 

för bestrålning ska talet för den risken också räknas ihop för att få den absoluta och additiva 

risken [16]. 

 

2.9 Relativ risk 

Den relativa risken är den risk som finns för att utveckla en sjukdom som orsakats av 

joniserande strålning [16]. Genom att räkna ut förhållandet av sannolikheten att utveckla t.ex. 

cancer i den bestrålade gruppen versus den icke bestrålade gruppen fås den relativa risken 

fram. Om den relativa risken är 1,0 har ingen skillnad framkommit mellan de jämförda 

grupperna [17]. Har patienten en relativ risk på 1,5 är risken 50 % högre än genomsnittet, är 

den 0,5 har patienten en relativ risk som är 50 % mindre än genomsnittet.[18]  

 

2.10. Hänförlig risk 

Den hänförliga risken beror på skillnaden i graden av ett tillstånd mellan en exponerad grupp 

och en oexponerad grupp [19]. Den används främst vid kohortstudier där patienter samlas 

utefter grad av exponering och följs under en längre tidsperiod. Tillståndets förekomst 

analyseras, därefter delas studien upp utifrån graden av exponering och tillståndet i 

undergrupper [19]. 

 

2.11 Problemformulering 

Den tid det tar att genomföra en DT-undersökning har minskat så att den idag kan utföras på 

några sekunder. Den korta undersökningstiden gör att sedering inte längre behövs vid många 

DT-undersökningar av barn. Barn är känsligare än vuxna mot joniserande strålning och de har 

även en längre tid på sig att utveckla cancer. Även låga doser av strålning kan orsaka cancer 

hos barn, därför bör användandet av DT vara berättigat. 
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3. Syfte 

Litteraturstudiens syfte är att analysera vilka framtida konsekvenser barn kan drabbas av i 

samband med en datortomografiundersökning och dess stråldos. 

 

4. Metod 

Denna studie är en litteraturstudie och resultatet baseras på vetenskapliga artiklars resultat 

från studier som svarar på litteraturstudiens syfte.  

 

4.1 Sökmetod 

De vetenskapliga artiklarna till denna litteraturstudie söktes i databasen PubMed. Sökorden 

bestod av Pediatric, Health risks, Computed Tomography och Radiation, Childhood, 

Subsequent risk och radiation-induced risks. Sökorden kombinerades vid de olika 

sökningarna. Sökningen av vetenskapliga artiklar samt urval sammanställdes i en sökmatris 

(bilaga 1). 

 

4.2 Urval 

4.2.1 PubMed 

Olika exklusions- och inklusionskriterier användes i litteraturstudien. För att inkluderas skulle 

artiklarna vara vetenskapliga, skrivna på engelska, utförda på människor eller fantom och vara 

publicerade de senaste 10 åren. Alla artiklar som var en review exkluderades helt, även om 

övriga inklusionskriterier uppfylldes.  

 

Vid sökningen genererades sammanlagt 223 artiklar vid de fyra sökningarna. Alla artiklars 

titlar lästes och av dessa valdes 31 artiklar (urval 1). Hos dessa artiklar lästes abstrakten och 

hos 11 av dessa artiklar passade abstrakten med litteraturstudiens syfte (urval 2). De artiklar 

vars abstrakt passade med litteraturstudiens syfte samt uppfyllde alla kriterier lästes i sin 

helhet. De kvalitestsgranskades även enligt en checklista [20]. När alla artiklar granskats och 

bedömts återstod 10 artiklar (urval 3).  
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Det gjordes även en kontrollsökning av sökorden i PubMed, men då användes ingen 

tidsbegränsning för när artiklarna skulle vara publicerade. I den nya sökningen hittades en 

artikel efter urvalet, denna presenteras som en egen sökning i sökmatrisen (bilaga 1). 

 

De artiklar som lästes i sin helhet analyserades och studien kvalitetgranskades, en 

sammanställning av artiklarna gjordes sedan för att få en uppfattning om varje artikels 

innehåll [20] (bilaga 2). 

 

4.3 Analys och etiska övervägande 

Genom urvalsprocessen ansågs 10 artiklar svara på litteraturstudiens syfte och frågeställning. 

Dessa analyserades sedan noga vid flera tillfällen. Artiklarna sammanställdes och grupperades 

utifrån vilken typ av cancer eller tumör som resultatet visade. Analysen av artiklarnas innehåll 

sammanställdes i en artikelmatris (bilaga 2). 

 

Det är enligt Forsberg et al. [20] viktigt att göra etiska överväganden angående hur resultatet 

presenteras och hur urvalet går till vid en systematisk litteraturstudie. Alla studier som 

används i resultatet ska vara etiskt godkända och ha genomgått ett etiskt övervägande [20]. 

Resultatet från samtliga artiklar som gått vidare i urvalen ska presenteras, både de som stöder 

och de som inte stöder andra artriklars resultat, för att undvika någon form av bias. Analysen 

av data utfördes med stor noggrannhet för att tolka resultatet korrekt. Resultatet presenteras 

efter vilken typ av cancer eller tumör de olika studierna visade för att få en samhörighet i 

litteraturstudiens resultat. Dessa typer är tyroideacancer, hjärntumörer, leukemi, bröstcancer 

och cancer i bukens organ. 

 

5. Resultat  

Resultatet presenteras i olika grupper beroende på vilken typ av cancer som patienterna 

drabbades av. Dessa grupper är: tyroideacancer, hjärntumörer/leukemi, bröstcancer och 

cancer i bukens organ.  Medelstråldosen utifrån undersökt kroppsdel presenteras i en tabell 

(bilaga 3). Den relativa risken att drabbas av cancer per Gy presenteras i en tabell (Bilaga 4). 
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5.1 Tyroideacancer 

Brenner et al. [21] syfte med studien var att bedöma livstidsrisken att utveckla cancer efter 

strålning från DT på barn. Med hjälp av beräkningar av National Academy of Sciences 

Biological Effects of Ionizing Radiations Committe och International Commission on 

Radiological Protection, om risken att drabbas av cancer någon gång under livet, beräknades 

risken för de olika organen samt patientens ålder vid undersökningen. Det fanns vid 

tidpunkten för studien lite information om doser till barn vid DT-undersökningar. Några 

enstaka undersökningar fanns men författarna valde att istället använda sig av skalor 

uträknade från en tidigare studie i England av Shrimpton et al. I Shrimpton et al. studie från 

1991 var organdosen uträknad för 17 olika DT-undersökningar vid mer än 100 olika DT-

modaliteter. Brenner et al. [21] använde sig av genomsnittliga exponeringsvärden för vuxna 

och även för barn.  Kombinationen av ökad livstidsrisk och höga doser vid DT-

undersökningar av barn resulterade i en tydlig uppskattad relativ risk. Vid DT av huvudet 

fanns det en ökad risk att drabbas av tyroideacancer. Risken att drabbas av en dödlig cancer 

som kan härledas till stråldosen från en DT-undersökning av huvudet på ett barn vid 1 års 

ålder var ca 1 per 1 500 undersökta barn [21]. 

 

Muchow et al. [22] har gjort en retrospektiv studie där syftet var att jämföra den mängd 

strålning som absorberas av tyroidea hos ett barn vid slätröntgen respektive vid multidetektor 

datortomografi (MDDT) vid en undersökning av halsryggen. I studien ingick 617 barn upp till 

18 års ålder. På dessa genomfördes undersökningen av halsryggen med slätröntgen hos 224 

patienter och med MDDT hos 393 patienter. Den medeldos som tyroidea absorberade 

påverkades signifikant av barnets ålder. I genomsnitt fick tyroidea hos de yngre patienterna, 

0-6 år och 7-11 år, en lägre absorberad dos. Dock ökade den genomsnittliga relativa risken 

hos den yngsta gruppen på 0-6 år signifikant efter en DT-undersökning. Den genomsnittliga 

relativa risken sänktes däremot ju äldre barnet blev. Den absoluta risken att drabbas av 

tyroideacancer hos befolkningen i allmänhet ligger på 5.2/ 100 000 hos pojkar och 15.0/ 

100 000 hos flickor. Den absoluta risken ökade till 5.87/ 100 000 hos pojkar och till 19.0/ 100 

000 hos flickor efter en DT-undersökning av halsryggen [22].  
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Även Jimenez et al. [23] jämförde slätröntgen med DT vid undersökning av halsryggen på 

barn. Författarna ville undersöka och uppskatta den genomsnittliga relativa risken att utveckla 

cancer i tyroidea efter att ett barn genomgått en DT-undersökning. Jimenez et al. [23] ville 

också undersöka om det berott på respektive undersöknings stråldos. Studien var retrospektiv 

och innehöll 992 deltagare. Av dessa hade 435 deltagare endast undersökts med slätröntgen 

av halsryggen, 376 hade undersökts med endast DT av halsryggen och 181 undersökts med 

både slätröntgen och DT av halsryggen. Deltagarna delades in i tre grupper. Grupp 1 (0-4 års 

ålder), grupp 2 (5-8 års ålder) och grupp 3 (>8 års ålder). Grupp 3 ingick endast i delen om 

slätröntgen då studiens författare inte hade tillräckligt med resurser för att inkludera gruppen 

vid mätning av en DT-undersöknings stråldos. Tyroidea utsattes för den största stråldosen vid 

DT-undersökning av halsryggen. Det fanns ingen relativ risk i grupp ett att utveckla 

tyroideacancer efter slätröntgen, men det fanns en ökad risk i samma grupp att utveckla 

tyroideacancer efter stråldosen från en DT-huvud. Den relativa risken var dock dubbelt så hög 

vid DT-halsrygg hos både grupp ett och grupp två jämfört med slätröntgen[23].  

 

Mazonakis et al. [24] gjorde en experimentell studie med hjälp av fem fantomer. Fantomerna 

representerade ett spädbarn, och barn på vardera 1 år, 5 år, 10 år och 15 år. Syftet var att 

uppskatta tyroideas stråldos, samt den förknippade risken att utveckla tyroideacancer efter en 

DT-undersökning av huvud och hals under barndomen. Fanns tyroidea inom det undersökta 

området utsattes den för mycket högre stråldos än vid spridd strålning. Stråldosen till tyroidea 

minskade ju äldre barnet var. Den spridda strålningen till tyroidea berodde på barnets ålder 

och på avståndet mellan tyroidea och det undersökta området. Livstidrisken för att utveckla 

tyroideacancer efter DT-halsrygg var upp till 360 per 1 miljon patienter. Vid en undersökning 

där tyroidea utsattes för spridd strålning var risken mindre, 4-65 per 1 miljon patienter [24]. 

 

Mueller et al. [25] gjorde en prospektiv studie med 387 deltagare, som var yngre än 18 år vid 

traumatillfället. Syftet var att mäta stråldosen som barn fått vid den initiala DT-

undersökningen vid trubbigt trauma, samt att fastställa om stråldosen överskrider de historiska 

doserna, som visar att det finns ett samband mellan stråldos och ökad risk att drabbas av 

tyroideacancer. Den vanligaste undersökningen i studien var DT-huvud, vilken stod för 97 % 

av alla utförda undersökningar. Hudens stråldos i nacken ökade med antalet utförda 

undersökningar, då de olika serierna behövde överlappa området. På samma sätt ökade även 
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tyroideas stråldos när fler serier utfördes. Medeldosen till tyroidea låg i studien på 32,18 mGy. 

Uppdelningar gjordes i grupper där patienter som genomgått en DT-undersökning där max två 

olika kroppsdelar undersökts jämfördes med patienter som genomgått en DT-undersökning 

där fler än två kroppsdelar undersökts. Det fanns en statistisk ökning i den sammanlagda 

effektiva dosen hos de patienter som hade undersökt mer än två kroppsdelar [25]. 

 

En experimentell studie gjordes av Feng et al. [26]. Författarnas syfte var att mäta stråldosen 

från DT-undersökningar med en 64-slice MDDT samt att uppskatta den associerade 

cancerrisken. Till detta användes en fantom som motsvarade ett barn på 5 års ålder. Feng et al. 

[26] resultat visar att tyroidea är ett av de organ som utsätts för högre doser vid en DT-

undersökning av huvudet. Tyroidea har, enligt författarna, en hög känslighet för 

strålinducerad cancer. Vid DT-huvud hade tyroidea högst hänförlig risk. För pojkar var den 

hänförliga risken att utveckla cancer 0,003 % och för flickor 0,015 % [26]. 

 

5.2 Hjärntumörer/Leukemi 

Pearce et al. [27] ville bedöma den ökade risken för hjärntumörer och leukemi efter en DT-

undersökning av barn och unga vuxna. Studien var retrospektiv och analyserade data från 1 

januari 1985 – 31 december 2008. Deltagarna skulle vara yngre än 22 år när de undersöktes 

med DT under åren 1985-2002. I analysen för hjärntumörer ingick 176 587 deltagare. Innan 

2001 var DT doserna generellt två till tre gånger högre än senare, detta berodde på att 

undersökningarna inte anpassades efter patientens ålder på samma sätt som efter 2001. Pearce 

et al. [27] gjorde en jämförelse med en grupp deltagare som utsatts för under 5 mGy stråldos 

och en annan grupp deltagare som exponerats för 50-74 mGy stråldos, där den sistnämnda 

gruppens relativa risk för hjärntumör var 2,82. Risken var alltså större att drabbas av 

hjärntumörer vid högre stråldoser. Om ett barn genomgick två till tre stycken DT-

undersökningar av huvudet efter 2001, då undersökningarna började anpassas efter patienten, 

fick hjärnvävnaden en sammalagd dos på 60 mGy. Detta betyder att barnet redan efter några 

undersökningar av huvudet har fått en ökad relativ risk att utveckla hjärntumörer. Det fanns 

en olikhet vid den uppskattade relativa risken för att drabbas av hjärntumörer hos barn som 

undersökts med DT i olika åldergrupper. Den relativa risken ökade vid ökad ålder på barnet 

vid undersökningstillfället.  Den relativa risken var högre hos flickor än pojkar. Vid 

uppföljning hade 135 av 176 587 patienter drabbats av hjärntumörer. Det fanns ett samband 
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mellan stråldosen från DT och ökad risk för att drabbas av hjärntumörer. I Pearce et al. [27] 

analys för leukemi ingick 178 604 delatagare. Pearce et al. [27] såg att det fanns ett positivt 

samband mellan stråldosen från en DT-undersökning till den röda benmärgen och leukemi. 

Den relativa risken att drabbas av leukemi hos en patient som utsatts för en stråldos på minst 

30 mGy i jämförelse med en annan patient som utsatts för mindre än 5 mGy var 3,18. Detta 

går att jämföra med att ett barn under 15 års ålder som genomgått mellan fem till 10 stycken 

DT-undersökningar av huvudet efter 2001 sammalagt fått ca 50 mGy i stråldos till den röda 

benmärgen. I studien var DT-huvud den vanligaste undersökningen och det var vid den 

undersökningen som den högsta stråldosen till benmärgen uppmättes, både hos flickor och 

pojkar. Dosen var fyra gånger så hög hos ett barn på 0 år, 8 mGy, i jämförelse med en 

ungdom på 20 år, 2 mGy. Av de 178 604 deltagarna drabbades 74 stycken av leukemi [27]. 

 

5.3 Bröstcancer 

Egan et al. [28] syfte var att mäta den stråldos som bröstvävnaden fått vid en DT av 

bröstryggen i jämförelse med slätröntgen av bröstryggen. Författarna ville även bedöma den 

teoretiska risken att framkalla bröstcancer hos barn efter strålning. Studien var retrospektiv 

och innehöll 179 kvinnliga deltagare. Deltagarna delades upp i två grupper, barn (0-<12 år) 

och ungdom (≥12-17,9 år).  Slätröntgen av bröstryggen utfördes på 119 av deltagarna och 60 

undersöktes med DT. Vid slätröntgen låg medeldosen till bröstvävnaden på 1,81 mSv, vid DT 

låg dosen på 41,1 mSv. Det var alltså en signifikant högre stråldos till brösten vid en DT-

bröstrygg. Författarna såg en signifikant skillnad i den genomsnittliga dos som absorberades 

av bröstvävnaden vid slätröntgen utifrån barnets ålder, ju äldre barnet var desto högre dos 

absorberades. Det fanns dock inget sådant samband vid DT. Enligt Egan et al. [28] orsakades 

52,6 fall av bröstcancer per 10 000 DT-undersökningar av bröstryggen. Den uppskattade 

relativa risken var signifikant högre hos patienter som undersöktes med DT än hos patienter 

som undersöktes med slätröntgen. Slätröntgen ökade den uppskattade absoluta risken hos barn 

<12 år jämte ungdomar ≥12. Sambandet fanns även vid DT där barn <12 år efter en DT-

bröstrygg hade en uppskattad absolut risk på 1,3. Den uppskattade absoluta risken för att 

drabbas av bröstcancer var enligt Egan et al. [28] signifikant högre hos flickor <12 år som 

genomgått en DT-undersökning av bröstryggen i jämförelse med flickor ≥12 års ålder [28].  
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Enligt Feng et al. [26] var den effektiva dosen vid DT-thorax 3,5 mSv. Bröstvävnaden var 

också en del av de organ som utsattes för högst stråldos vid en DT-undersökning av thorax. 

Livstidsrisken för DT-thorax var 3,5 gånger högre hos flickor än hos pojkar, detta berodde på 

att det fanns en högre cancerrisk hos flickor. Livstidsrisken för bröstvävnaden var 0,014 %, 

alltså 140 fall per 100 000 personer [26]. 

 

 

5.4 Cancer i bukens organ 

Chodick et al [29] gjorde en retrospektiv studie, där syftet var att kunna uppskatta antalet 

dödsfall i cancer som orsakats av det årliga antalet DT-undersökningar som utförts på barn i 

Israel. Mellan 1999-2003 utfördes ca 17 686 DT-undersökningar på barn per år i Israel. Vid 

en DT-undersökning av huvudet fick hjärnan hos ett barn under 3 års ålder en stråldos på 130 

mGy. Samma undersökning på en ungdom på 16-18 års ålder resulterade i en stråldos på 30 

mGy till hjärnan. Författarna såg att av ett års DT-undersökta barn under 18 års ålder (17 686 

stycken) kommer 9,5 senare dö av cancer i buken till följd av stråldosen från DT. Av dessa är 

5,08 till följd av DT-undersökningar utförda på alla delar av kroppen förutom huvudet. Den 

högsta relativa risken att drabbas fanns hos barn under 3 års ålder. Flickor hade i alla åldrar, 

≥3-18 år, en större risk att dö i cancer som inducerats av stråldosen från en DT-undersökning 

än pojkar. Flickor hade en risk på 2,90 jämfört med pojkar som hade en risk på 2,18 fall av de 

17 686 DT-undersökningar. Chodick et al. [29] resultat visar att DT-undersökningar av barn i 

Israel varje år ökar livstidsrisken att dö i cancer med 0,29 %. Den effektiva dosen för DT-buk 

var 3,0 mSv och 1,3 mSv för DT-bäcken. Vid DT-buk utsattes magsäcken, levern samt colon 

för de högsta doserna. Vid DT-bäcken var gonaderna och urinblåsan de organ som utsattes 

mest. Livstidsrisken för DT-buk var 530 fall per 1000 000 invånare för pojkar och 720 för 

flickor. Colon var det organ i buken hos pojkar som hade högst livstidsrisk, hos flickor hade 

lungorna högst livstidsrisk. Gemensamt mellan könen var att urinblåsan hade lika hög 

livstidsrisk vid DT-bäcken [29]. 

 

Kim et al. [30] gjorde en experimentell studie med hjälp av en fantom. Fantomen motsvarade 

ett barn på 5 års ålder. Syftet med studien var att mäta den absorberade dosen och räkna ut 

den effektiva dosen från volymtomografi med metal oxide semiconductor field effekt 
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transistor (MOSFET) detektorer i en fantom. Samt att mäta skillnaden i stråldos vid 

standarddos- och lågdosprotokoll. Dessutom skulle även cancerincidensen vid 

volymtomografi undersökas. För buk/bäckenundersökningar fanns de högst uppmätta 

absorberade doserna i huden, i colon ascendens samt i magsäcken. Jämförelse mellan DT-

standardos och DT-lågdos visade att de högsta uppmätta absorberade doserna fanns hos 

samma organ. Den relativa risken för att inducera cancer var mellan 1,003–1,053 vid 

standardos och 1,001–1,012 vid lågdos. Livstidsrisken för cancer hos personer som bestrålats 

med DT-standardos beräknades till mellan 23 och 144 fall per 100 000. Vid DT-lågdos var 

livstidrisken mellan 5 och 31 fall per 100 000 bestrålade personer. Den absorberade dosen för 

colon ascendens vid DT-standarddos var ca 7,0 mGy och ca 1,5 mGy vid DT-lågdos [30]. 

 

Brenner et al. [21] analyserade även livstidsrisken att dö i cancer som orsakats av en DT-

undersökning av buken. Det var matspjälkningsorganen såsom magsäcken, levern och colon 

som hade högst risk att utveckla cancer. Risken var enligt Brenner et al. [21] signifikant högre 

vid DT-buk än vid DT-huvud. Detta beror på att bukens organ har en högre kombinerad 

livstidsrisk att drabbas av cancer per mGy. Kvinnor löper en något större risk vid en DT-

undersökning av buken än män, eftersom den beräknade risken per mGy är högre hos 

kvinnors bukorgan. Från födseln upp till ca 25 års ålder finns en konstant hög livstidsrisk per 

mGy. Detta gör att den beräknade risken minskar mycket långsamt i samband med ökad ålder. 

Enligt Brenner et al. [21] bidrar DT-undersökningar i barndomen signifikant till den DT 

relaterade dödligheten i cancer. Cirka 1800 dödsfall beräknas vara relaterade till ett år av 

undersökningar med DT-buk i USA, av dessa är ca 130 till följd av DT-undersökningar av 

buken som är utförda på barn under 15 års ålder. Brenner et al. [21] uppskattar att ca 20 

miljoner DT-undersökningar utfördes i USA 1995, vilket är en stor ökning från 1981 då ca 2,8 

miljoner undersökningar utfördes. Risken att drabbas av cancer som kan härledas till 

stråldosen från en DT-undersökning av buken på ett barn vid 1 års ålder är ca ett barn per 550 

undersökta barn [21]. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

Sökningarna efter de vetenskapliga artiklarna som ingår i litteraturstudiens resultat gjordes i 

databasen PubMed. Alla litteraturstudiens artiklar hittades i databasen. Det gjordes även 
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sökningar i databasen Cinhal, men dessa gav dock inga artiklar som uppfyllde inklusions- och 

exklusionskriterierna. Tyvärr gav sökningarna färre resultat än vad författaren hade önskat för 

att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Orsaken är troligen att forskning inom detta ämne 

behöver göras över en längre period, vilket gör att ämnet inte är speciellt utforskat. Dock ökar 

antalet DT-undersökningar inom vården så det är troligt att mer forskningsresultat kommer 

inom ämnet.  

För att få ett trovärdigt och säkert resultat användes inklusionskriterier för artiklarna. Vid de 

första tre sökningarna skulle artiklarna inte vara äldre än 10 år. Det gjordes även en sökning 

utan någon tidsbegränsning för att se om det fanns intressanta artiklar som passade in med 

övriga uppsatts kriterier. Vid denna undersökning hittades en artikel från 2001 som även 

fanns med som referens i flera av de övriga artiklarna. Författaren ansåg därför att studiens 

resultat fortfarande var relevant trots att den låg utanför tidsramen. Författaren valde att inte 

använda sökord som cancer eller malignitet och därför ingår bara studier där ingen av 

deltagarna haft cancer tidigare. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med hjälp av checklistan av Forsberg et al. [20] 

samt baserades på den publicerande tidskriftens impact factor.  

För att stärka studiens kvalitetgranskade författaren alla tidskrifter för att se att samtliga 

artiklar var ’’Peer reviewed’, trots att detta inte var satt som en inklusionskriterie. Artiklarna 

behövde även vara etiskt godkända för att få ingå i studien. De artiklar som själva inte angav 

att studien var etiskt godkänd följdes upp för att kontrollera att den publicerande tidsskriften 

endast publicerar etiskt godkänt material. 

Artiklarnas resultat var svårvärderade då olika värden på stråldosen användes. Somliga 

artiklar presenterade sitt resultat utifrån könet medan andra presenterade ett medelvärde i 

stråldos gemensamt för båda könen. Artiklarnas resultat har därför granskats noga för att 

denna litteraturstudie ska kunna presenteras på ett korrekt sätt. Stor noggrannhet har används 

för att analysera studiernas resultat. Några av artiklarna presenterar sina resultat i relativ risk 

eller absolut risk och författaren har valt att behålla dessa.  
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6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Ålder 

Litteraturstudiens resultat visade att barnets ålder vid DT-undersökningstillfället avgör risken 

att drabbas av cancer. Barnen var som känsligast och hade högst risk att drabbas av cancer vid 

0-6 års ålder, men det fanns även en ökad risk att drabbas av cancer ända upp till 15 års ålder. 

Vid forskning på de överlevande efter atombombningarna i Nagasaki och Hiroshima sågs det 

att barn under 10 års ålder hade nästan 15 % /Sv risk att utveckla cancer, medan vuxna i 

medelåldern endast hade en risk på 1-2 % /Sv [5]. Om så är fallet behöver DT-undersökningar 

av barn under 10 års ålder granskas hårdare. Litteraturstudiens författares åsikt är att SSM 

behöver arbeta mera tillsammans med sjukvården för att försöka minska antalet oberättigade 

DT-undersökningar som utförs på barn. En viktig informationskanal för SSM är 

vårdyrkesutbildningarna, där det kan uppmärksammas och förklaras vad strålning är, varför 

det är viktigt att en DT-undersökning verkligen är befogad, framförallt för barn, samt varför 

antalet DT-undersökningar bör sänkas.  

6.2.2 Kön 

Barnets kön spelade en viktig roll i risken att drabbas av cancer. Enligt litteraturstudiens 

resultat hade flickor en större risk att drabbas än pojkar. Hall et al. [12] nämner att tyroidea, 

bröstvävnaden och benmärgen är några av de organ som är känsligast för strålning [12]. Dessa 

organ ingår i många av DT-undersökningarna. Vi kan inte blunda för den extra risk som en 

flicka utsätts för jämfört en pojke vid en DT-undersökning genom strålning mot 

bröstvävnaden. Litteraturstudiens författares åsikt är att det behöver uppmärksammas att 

könet påverkar risken att drabbas av cancer, och att vi måste arbeta för att minska denna risk. 

En av författarna hävdade dock till skillnad från de övriga studierna att pojkar hade en högre 

uppskattad relativ risk att drabbas av hjärntumörer vid DT-undersökningar av huvudet [29], 

men det framgick dock inte varför. 

 

6.2.3 Tyroideacancer 

Litteraturstudiens resultat visar att det finns en ökad risk för barn att utveckla cancer som följd 

av en DT-undersökning. Flera av studierna analyserade risken för ett barn att drabbas av 

tyroideacancer [21-26]. Författarna såg att det fanns ett samband mellan tyroideacancer och 

en DT-undersökning av huvudet eller halsryggen under barndomen. Muchow et al. [22] såg 

att den absorberade dosen var lägst i åldersgruppen 0-6 år. Däremot var den relativa risken 
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som högst i den åldersgruppen. En anledning till att barn i åldern 0-6 år har en högre relativ 

risk är att storleken på barnets organ är mindre [4]. Även om dosen till patienten är lägre blir 

den verkliga organdosen istället högre. Mazonakis et al. [24] såg däremot att äldre barn och 

ungdomar generellt utsattes för en lägre dos. Genom att i första hand undersöka barn med 

andra metoder kan antalet DT-undersökningar minskas. I vissa fall fungerar till exempel 

enligt Scaife [31] magnetresonanstomografi eller genomlysning med provokationer av 

halsryggen bra som metod för att ställa diagnos på barn under 3 års ålder.  

 

6.2.4 Hjärntumörer/Leukemi 

Enligt en studie av Pearce et al. [27] hade flickor en betydligt större risk att drabbas av 

hjärntumörer efter DT, men det framgår inte varför det skulle vara så. Den relativa risken var 

högre ju äldre barnet var vid undersökningstillfället. Denna slutsats skiljde sig från andra 

studier [21,22,28,29] där barn som undersöktes med DT vid 0-6 års ålder hade högst relativ 

risk att drabbas cancer. Enligt en studie av Hennelly et al. [32] är huvudtrauma orsaken till att 

> 600 000 barn uppsöker akuten årligen i USA, men endast <10 % av de DT-undersökningar 

av huvudet som utförs på dessa barn visar en traumatisk huvudskada. Genom att i första hand 

övervaka barnet istället för att direkt undersöka med DT sänks risken för att barnet ska 

drabbas av cancer senare i livet. Blir barnet underövervakningstiden kliniskt sämre och det 

finns en risk att barnet utvecklar en traumatisk hjärnskada genomförs ändå en DT-

undersökning av huvudet. Ett problem är att yngre barn, som även är mest känsliga för 

strålning, undersöks med DT.  

 

6.2.5  Bröstcancer 

Två studier analyserade risken för flickor att drabbas av bröstcancer efter en DT-

undersökning av bröstryggen och thorax [26,28]. Gemensamt var att åldern på barnet 

påverkade risken för att drabbas av bröstcancer. En av författarna använde sig dock endast av 

en fantom som motsvarade ett 5 årigt barn. Endast en studie analyserade risken vid ett större 

åldersintervall och litteraturstudiens författare tolkar det ändå som att risken är högre ju yngre 

barnet är. Resultatet stärks dock av andra studier som nämner att bröstvävnaden är känslig 

mot strålning, speciellt hos yngre flickor [4,9,12]. Enligt litteraturstudiens författares åsikt bör 

fokus ligga på att alltid väga fördelar mot nackdelar vid DT-undersökningar av bröstryggen 

eller thorax hos flickor. Att utföra en DT-undersökning av bröstryggen på en ung flicka är inte 
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den bästa metoden ur stråldossynpunkt, men kan vara den bästa undersökningsmetoden 

utifrån flickans tillfälliga tillstånd. Bröstvävnaden är extra utsatt vid DT-undersökningar av 

bröstryggen och thorax jämfört med undersökning av samma område med slätröntgen. Att 

välja att undersöka bröstryggen med slätröntgen istället för DT är att föredra då stråldosen 

sänks.  

 

6.2.6 Cancer i bukens organ 

Magsäcken, levern och colon var de organ som utsattes för mest strålning vid DT-

undersökning av buken och hade störst risk att drabbas av cancer [21, 29-30]. Flickor hade en 

något ökad risk att drabbas jämfört med pojkar. Som tidigare nämnts var risken högre ju 

yngre barnet var. Det visade sig att magsäcken och colon ascendens var de organ som utsattes 

för den högsta absorberade dosen både vid DT-standardos och DT-lågdos. Litteraturstudiens 

författare anser att magsäcken och colon ascendens därför i teorin borde vara känsligare än 

övriga organ i buken vid låga doser av strålning. Med tanke på att stråldosen vid en DT-

undersökning ökar cancerrisken skulle det vara önskvärt att kunna använda andra 

undersökningsmetoder för att bedöma ett barns bukstatus.  

 

6.3 Vikten av att anpassa DT-undersökningen 

Hall [5] skriver att de individer som exponerades för strålning från atombomber i Hiroshima 

och Nagasaki i ung ålder nu har kommit upp i den åldern då cancern börjar visa sig. 

Forskningen har bevisat att risken varierar kraftigt mellan åldrarna. Precis som i 

litteraturstudiens resultat var flickor betydligt känsligare för strålning än pojkar, speciellt i ung 

ålder. Studien på de överlevande efter atombomberna visar att det finns ett linjärt samband 

mellan cancer och stråldos. Innan resultatet av studien var det inte känt vilka risker som 

strålning i låga doser förde med sig [5]. 

 

När Brenner et al. publicerade sin uppmärksammade studie om att barn hade en ökad risk att 

drabbas av cancer startade en diskussion om vilka risker barnen utsatts för tidigare [33]. Först 

i början av 2002 började det uppmärksammas att barn inte endast hade en ökad risk för 

cancer, utan även att de utsatts för höga stråldoser vid DT-undersökningarna. Det hade 

tidigare bara antagits att stråldoserna inte var speciellt höga då det saknades ordentlig kunskap 
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inom ämnet. Frush et al. [4] angav bildkvaliteten som en av orsakerna till att stråldoserna inte 

uppmärksammats tidigare. Den digitala tekniken gjorde att bilderna blev optimala utan att 

man behövde reflektera över stråldosen. Med den tidigare analoga tekniken vid slätröntgen 

blev en överexponerad bild svart och en underexponerad bild vit. Problemet 

uppmärksammade därför inte vid DT-undersökningar [4]. Det finns skilda åsikter om låga 

doser av strålning ökar risken för cancer eller inte. En är att låga doser inte alls ger någon 

ökad risk, och att det är först vid doser på 200-500 mSv som stråldosen får en negativ effekt. 

Den andra är att det finns en statistiskt ökad risk att drabbas av en dödlig typ av cancer redan 

vid doser på 50-100 mSv, eller kanske redan vid doser på 10-50 mSv [4]. 

 

6.3.1  Exponeringsvärden 

Genom att anpassa DT-undersökningen till barnets vikt kan stråldosen sänkas. Enligt Scaife et 

al. [31] har röntgenavdelningar i USA som endast undersöker barn sänkt sina stråldoser upp 

till 90 % i jämförelse med röntgenavdelningar som inte valt att anpassa sig efter ALARA (as 

low as reasonably achievable). Detta har gjorts genom att ändra i protokollen för de olika DT-

undersökningarna så att kV och mAs anpassas efter barnets vikt och DT-undersökningens 

indikation. Ett annat sätt att minska stråldosen är att använda sig av DT-lågdos, men då 

kommer bildkvaliteten att sänkas och bli brusigare. Vid tillfällen där stora patologiska fynd 

som till exempel hematom eller abscesser misstänks fungerar DT-lågdos och bilderna blir 

tillräckligt bra för bedömning [4]. 

 

6.3.2 Andra modaliteter 

En starkt bidragande faktor till att så många DT-undersökningar utförs kan vara att andra 

modaliteter inte anses ha lika hög sensitivitet eller tillgänglighet. Istället för att använda DT 

som standard vid bukundersökningar kan även ultraljud användas. Enligt Scaife et al. [31] 

ansågs ultraljud tidigare ha för dålig sensitivitet. Nyare studier har istället visat att ultraljud är 

en lämplig modalitet vid utvärdering av buken hos ett barn om undersökningen görs 

tillsammans med en fysisk undersökning av barnets buk. På så sätt ökar sensitiviteten från 45 

% - 55 % till 100 % [31]. Även genomlysning, magnetresonanstomografi och slätröntgen 

anses kunna ersätta DT vid vissa indikationer.  
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6.3.3 Kommunikation 

Hall [5] anser att en av de viktigaste punkterna när det gäller DT-undersökningar av 

framförallt barn är kommunikation. På så sätt upplyser vi både barn men främst föräldrar om 

att det finns en risk, även om den är liten. Det Hall [5] tar upp är enligt mig en otroligt viktig 

del som lätt glöms bort inom sjukvården. Litterstudiens författare tror inte att läkarna alltid 

delar informationen om röntgen och riskerna med joniserande strålning med barnens 

föräldrar. De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna rapporterar att vårt användande av DT har 

ökat [2]. Denna ökning borde inte endast bero på trauman. Inte heller borde antalet olyckor 

där barn är inblandade ha ökat. Troligen används DT vid tillfällen där det inte alltid är 

befogat. En studie gjordes i Tyskland, där deltagandet dock var lågt, som visade på att det 

fanns läkare som menade att DT gav mindre stråldos än slätröntgen till barn [34]. Huruvida 

detta går att relatera till Sverige är dock svårt att avgöra, men kanske finns det en okunskap 

om röntgen och stråldoser till barn som borde belysas.   

 

7. Konklusion  

Konsekvensen av att utsätta barn för stråldosen från en DT-undersökning är att risken för att 

drabbas av cancer senare i livet ökar. Risken är störst om ett barn genomgår en DT-

undersökning vid 0-6 års ålder.  Är barnet även en flicka ökar risken att drabbas av cancer 

senare i livet ytterligare.  
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Bilaga 1. Tabellen visar litteratursökningen och urvalsprocessen. 

Databas 

 

Sökord Datum Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 
PubMed Pediatric, Computed 

Tomography, Health 

risks, 

Radiation 

 

2013-04-

04 

10 år 

English 

Human 

53 14 3 3 

PubMed Childhood, 

Radiation, 

Subsequent risk 

 

2013-03-

26 

10 år 

English 

Human 

42 2 2 1 

PubMed Pediatric, 

Radiation- induced 

risks, 

Computed 

Tomography 

 

2013-04-

04 

10 år 

English 

Human 

59 14 5 5 

PubMed Pediatric, 

Radiation- induced 

risks, 

Computed 

Tomography 

 

2013-04-

22 

English  

Human 

69 1 1 1 

Totalt    223 31 11 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Tabellen visar sammanfattningen av de vetenskapliga artiklarna som ingår i resultatet. 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Typ av 

studie/Metod 

Deltagare 

(n=) 

Resultat Kvalitet 

Brenner et al., 

2001, 

USA, 

American Journal of 

roentgenology 

Estimated Risk of 

Radiation-Induced Fatal 

Cancer from Pediatric CT 

Att bedöma livstidsrisken att 

utveckla cancer som orsakats 

av stråldosen från en DT-

undersökning till ett barn. 

Retrospektiv - Höga stråldoser orsakar en ökad risk att drabbas 

av cancer. Vid DT-huvud fanns en risk ökad 

risk att drabbas av tyroideacancer. 1 av 1500 

undersökta barn kommer att drabbas av en 

strålinducerad cancer. 

Hög 

Chodick et al., 

2007 

Israel 

The Israel Medical 

Association Journal 

Excess Lifetime Cancer 

Mortality Risk Attributable 

to Radiation Exposure 

from Computed 

Tomography Examinations 

in Children 

Att kunna uppskatta antalet 

dödsfall i cancer som är 

relaterat till antalet årliga DT-

undersökningar som utförs på 

barn i Israel 

Retrospektiv Ca 17 686/år 

under 4 års tid 

Flickor under 3 års ålder hade en högre risk att 

drabbas av dödlig cancer efter en DT som gjort 

på thorax och buken. Pojkar i samma ålder hade 

nästan hälften så liten risk. Det var dock 

vanligare att pojkar under 3års ålder 

undersöktes med DT av huvudet (inklusive hela 

ansiktet samt nacken). Utifrån Brenners studie 

blev resultatet av studien att flickor hade en 

ökad risk att drabbas av cancer vid en DT av 

resterande del av kroppen än pojkar. Pojkar har 

dock en högre risk att drabbas av cancer vid en 

DT-undersökning av huvudet 

Medel 

Egan et al., 

2012, 

USA 

Pediatrics 

Theoretical Breast Cancer 

Induction Risk From 

Thoracic 

Spine CT in Female 

Pediatric Trauma Patients 

Att mäta stråldosen som fåtts 

under en DT av bröstryggen 

vs slätröntgen samt den 

teoretiska risken att framkalla 

bröstcancer hos barn. 

Retrospektiv n=179 Det fanns en signifikant skillnad i den 

absorberade dosen beroende på ålder, ju äldre 

barn desto högre dos absorberades 

Hög 

Feng et al., 

2010. 

Kina, 

European journal of 

radiology 

Radiation dose and cancer 

risk from pediatric CT 

examinations on 64-slice 

CT: A phantom study 

Att mäta stråldosen från CT 

undersökningar hos en 

människoliknande fantom med 

en 64-slice MDCT samt 

uppskatta den associerande 

cancer risken. 

Experimentell Fantom LAR för CT huvud var för en 5 årig pojke 0,015 

% och hos tjejer 0,036 %. Hos tjejer var LAR 

högst vid DT thorax, 0,155 % och även hos 

pojkar, 0,053 % 

Medel 

 



 

Fortsättning av tabell i bilaga 2. 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Typ av 

studie/Metod 

Deltagare 

(n=) 

Resultat Kvalitet 

Jimenez et al., 

2008, 

USA, 

Pediatric Radiology 

CT versus plain radiographs 

for evaluation of c-spine 

injury 

in young children: do 

benefits outweigh risks? 

Att kunna uppskatta den 

relativa risken att utveckla 

cancer efter att ha genomgått 

en DT undersökning av 

halsryggen ifrån 

undersökningens strålning. 

Retrospektiv n=557 Tyroidea var det organ som utsattes för mest 

strålning vid en DT av halsryggen. I grupp 1 (0-

4 års ålder) fanns det en ökad risk på 0.03 att 

utveckla tyroideacancer, efter en DT av 

huvudet. Risken att drabbas av cancer efter en 

DT av halsryggen var dock dubbelt så stor. I 

grupp 2 (5-8 års ålder) fanns det även en ökad 

risk att drabbas 

Hög 

Kim et al., 

2006 

USA 

American Journal of 

Roentgenology 

Radiation Dose From Cone 

Beam 

CT in a Pediatric Phantom: 

Risk 

Estimation of Cancer 

Incidence 

Syftet var att mäta de 

absorberade doserna samt 

räkna ut den effektiva dosen 

från volymtomografi med 

metal oxide semiconductor 

field effect transistor 

(MOSFET) detektorer I en 

fantom. Samt uppskatta 

incidensen av CBCT. 

Exprimentell Fantom Vid bukprotokollet med CBCT fick huden, 

colon ascendens och magen den högst 

absorberade dosen. 

Medel 

Mazonakis et al., 

2007, 

Grekland, 

European Radiology 

Thyroid dose from common 

head and neck CT 

examinations in children: is 

there an excess 

risk for thyroid cancer 

induction? 

Studien genomfördes för att 

kunna uppskatta 

sköldskörtelns stråldos samt 

den förknippade risken att 

utveckla cancer i tyroidea som 

förknippas med en DT-

undersökning av skalle och 

hals under barndomen. 

Exprimentell Fantom Beroende på om barnet utsattes för den spridda 

strålningen vid en DT undersökning av huvudet 

eller om tyroidea utsattes för den direkta 

strålningen vid en Dt undersökning av halsen 

förändrades risken att drabbas av cancer. I båda 

fallen fanns det en ökad risk att drabbas men 

risken var som störst vid direkt strålning. Risken 

att drabbas blev mindre ju äldre barnet var, detta 

beror på att tyroideas placering är närmare 

huvudet hos små barn. Detta ändras då barnet 

börjar växa. Risken att drabbas av cancer vid en 

Dt undersökning av halsen kan öka med upp till 

390 per miljon patienter. Risken vid spridd 

strålning är mycket liten men risken finns dock 

ändå, med en risk på 4-65 per miljon patienter. 

Hög 



 

Fortsättning av tabell i bilaga 2. 

Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel Syfte Typ av 

studie/Metod 

Deltagare 

(n=) 

Resultat Kvalitet 

Muchow et al., 

2011 

USA 

The Journal of 

traumaand acute care 

surgery 

Theoretical increase of thyroid 

cancer induction from cervical 

spine multidetector computed 

tomography in pediatric 

trauma patients 

Att jämföra mängden strålning 

som absorberas till tyroidea 

hos ett barn från slätröntgen 

och MDCT vid undersökning 

av halsryggen. Samt att 

uttrycka risker genom att 

beräkna risken att orsaka 

cancer i tyroidea 

Retrospektiv n=617 Medeldosen som absorberades av tyroidea 

påverkades signifikant av barnets ålder. Hos en 

pojke i åldern 0-6 år fick tyroidea en stråldos på 

51.7 mGy medan en pojke i åldern 7-11 år fick 

56.2 mGy. Förekomsten av cancer i tyroidea 

hos populationen är 15.2/100,00 kvinnor och 

5.2/100,00 hos män. Efter DT undersökningen 

uppskattades risken ha ökat till 19.0 hos kvinnor 

och 5.87 hos män. ERR vid en DT 

undersökning jämfört med slätröntgen var 

signifikant högre, 0.24% vid slätröntgen mot 

13.0% vid en DT. Resultatet gällde för alla 

åldersgrupper och kön. 

Medel 

Mueller et al., 

2011, 

USA, 

The journal of trauma 

Pediatric Radiation Exposure 

During the Initial Evaluation 

for Blunt Trauma 

Att mäta den stråldos som 

barn får under den initiala DT 

undersökningen vid trubbigt 

trauma och att fastställa om 

dosen överskrider de 

historiska doserna som visar 

en ökad risk att drabbas av 

cancer i tyroidea 

Prospektiv n=387 Den vanligaste undersökningen var av skallen 

med 97 % av alla undersökningar. Stråldosen 

till huden i nacken ökade med antalet utförda 

DT undersökningar pga. överlappning av olika 

serier. Den gemonsnittliga effektiva dosen var 

17.43 mSv för hela studien. På samma sätt som 

ytdosen ökade för nacken ökade även dosen till 

tyroidea med antalet utförda serier. Tyroideas 

genomsnittliga organdos var 32.18 mGy och 

gonadernas 13.15 mGy hos alla patienter. 

Hög 

Pearce et al., 

2012, 

USA, 

Lancet 

Radiation exposure from CT 

scans in childhood and 

subsequent risk of leukaemia 

and brain tumours: a 

retrospective cohort study 

Att bedöma den ökade risken 

för leukemi och hjärntumörer 

efter en CT undersökning i en 

kohort av barn och unga 

vuxna 

Retrospektiv n= 178 604 

& 176 587 

Risken att drabbas av leukemi ökade beroende 

på hur mycket strålning den röda benmärgen 

fått. Även risken att drabbas av hjärntumörer 

ökade beroende på vilken stråldos 

hjärnvävnaden utsatts för vid DT 

undersökningar 

Hög 



 

Bilaga 3. Tabellen visar medelstråldosen (Gy) utifrån undersökt kroppsdel och strålkänsligt 

organ. 

Studie Ålder† Antal

† 

Pojkar† Flickor

† 

Undersökt 

kroppsdel 

Organ Medeldos 

Gy 

Medeldos kön‡ 

Flickor Pojkar 
Jimenez 0-4 

5-8 

>8 

210 

113 

234 

125 

67 

154 

85 

46 

80 

Huvud 

och/eller 

halsrygg 

Tyroidea 0,05928 

0,0523 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Mueller <18 387   Huvud Tyroidea 0,03218 - - 

Muchow 0-6 

7-11 

12-17 

68 

58 

267 

46 

34 

165 

22 

24 

102 

Halsrygg Tyroidea  0,0555 

0,0562 

0,0683 

0,0517 

0,0513 

0,0702 

Mazonak

is 

0 

1 

5 

10 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Halsrygg Tyroidea 0,0154 

0,0152 

0,0221 

0,0321 

0,0520 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Feng 5 - - - Huvud 

Thorax 

Tyroidea 0,00340 

0,00252 

- - 

Egan 0<12 

≥12-17 

12 

48 

- 

- 

12 

48 

Bröstrygg Bröstvävnad 0,04275 

0,04063 

- - 

Feng 5 -   Thorax Bröstvävnad 0,00789   

Pearce 0-5 

10 

15 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Huvud Hjärna  0,028 

0,035 

0,044 

0,042 

0,028 

0,035 

0,043 

0,035 

Pearce 0 

5 

10 

15 

20 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Huvud Röd 

benmärg 

 0,008 

0,009 

0,006 

0,006 

0,002 

0,008 

0,009 

0,006 

0,004 

0,002 

†Specifik åldergrupp, antal patienter samt könsfördelning utifrån studiens metod och resultat. 

‡Medeldosen till organet hos män och kvinnor där studiens resultat visas uppdelat efter kön. 



 

Bilaga 4. Tabellen visar den uppskattade relativa risken att drabbas av cancer per gray. 

Studie 

 

Ålder Antal Pojkar Flickor ERR per Gy Cancer 

Jimenez 1 - - - 33,9 Tyroideacancer 

Jimenez 5 - - - 12,9 Tyroideacancer 

Pearce 0-<5 

5-<10 

10-

<15 

≥15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,030 

0,072 

-0,002 

0,049 

Leukemi 

Pearce 0-<5 

5-<10 

10-

<15 

≥15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,005 

0,028 

0,037 

0,041 

Hjärntumörer 

 

 



 

 


