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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bäckenmätning utförs för att avgöra förlossningskanalens storlek.  

Undersökningen kan utföras med konventionell röntgen, datortomografi eller 

magnetkamera.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att jämföra stråldosen vid bäckenmätning 

mellan de två olika metoderna, konventionell röntgen och datortomografi samt att 

utvärdera tillförlitligheten hos de mått som togs vid bäckenmätning med 

datortomografiundersökning.   

Metod: En systematisk litteraturstudie utfördes. Artiklarna hämtades från databasen 

Pubmed. 

Resultat: Bäckenmätning utförd med datortomografi (endast topogram) gav lägst 

stråldos. Bäckenmätning med datortomografi (spiralteknik) med 3D rekonstruktioner 

baserat på 1mm snitt gav högst tillförlitlighet. Vid bäckenmätning med datortomografi 

(endast topogram) var det viktigt att bordshöjden var korrekt, för att inga felmätningar 

skulle ske. 

Konklusion: Bäckenmätning bör utföras med datortomografi istället för konventionell 

röntgen.  

Nyckelord: Bäckenmätning, konventionell röntgen, datortomografi, stråldos, 

tillförlitlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1. INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

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

2.1 Röntgenstrålning ................................................................................................................. 2 

2.2 Bäckenets anatomi............................................................................................................... 3 

2.3 Mått vid bäckenmätning ...................................................................................................... 4 

2.4 Bildtagningsteknik vid bäckenmätning ............................................................................... 5 

2.4.1 Bäckenmätning med konventionell röntgenteknik. ....................................................... 5 

2.4.2 Bäckenmätning med datortomografi ............................................................................ 6 

3. PROBLEMFORMULERING ................................................................................................... 7 

4. SYFTE....................................................................................................................................... 8 

4.1 Frågeställning ...................................................................................................................... 8 

5. METOD..................................................................................................................................... 8 

5.1 Design ................................................................................................................................. 8 

5.2 Sökmetod ............................................................................................................................. 8 

5.3  Urval ................................................................................................................................... 9 

5.4 Etiska Överväganden......................................................................................................... 10 

6. RESULTAT ............................................................................................................................ 10 

6.1 Stråldos .............................................................................................................................. 10 

6.2 Tillförlitlighet av bäckenmätning med datortomografi. .................................................... 13 

7. DISKUSSION ......................................................................................................................... 16 

7.1 Metoddiskussion ............................................................................................................... 16 

7.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................. 17 

8. KONKLUSION ....................................................................................................................... 20 

9. REFERENSER ........................................................................................................................ 22 

BILAGA 1.  KVALITETSGRANSKNINGSMALL .................................................................. 26 

BILAGA 2. LITTERATURMATRIS ......................................................................................... 28 



 
 

1 
 

1. INLEDNING 

Syftet med bäckenmätning är att framställa förlossningskanalens storlek. De mått som 

tas visar om en kvinna kan genomgå en vaginalförlossning eller inte [1-2]. Det finns 

flera olika typer av bäckenförträngningar (bäckenmått som innebär en för trång 

förlossningskanal) som kan förhindra en vaginalförlossning. Dessa kan antingen vara 

medfödda förträngningar eller förträngningar orsakade av trauma t.ex. en trafikolycka. 

Vid misstanke om denna typ av anatomisk avvikelse bör bäckenmätning (pelvimetri) 

utföras, för att avgöra förlossningskanalens storlek. Detta för att undvika komplicerade 

förlossningar [3]. Bäckenmätning med konventionell röntgenteknik var länge den enda 

metoden då bäckenets form och diameter kunde fastställas med noggranhet [4]. Idag 

finns även möjligheten att utföra undersökningen med datortomografi och 

magnetkamera [5-6]. 

Då konventionell röntgen eller datortomografi används blir fostret utsatt för 

röntgenstrålning. Detta kan orsaka missbildningar, hämning av mental och fysisk 

tillväxt samt utveckling av cancer senare i livet. Ju yngre fostret är desto högre risk är 

det att fostret blir skadat. En så låg stråldos som möjligt i samband med dessa typer av 

undersökningar är därför mycket viktigt [7]. 

Konventionell röntgen har traditionellt sett använts vid bäckenmätning [8-9]. Olika 

typer av datortomografiundersökning ökar allt mer. Detta beror bl.a. på att 

datortomografiundersökningar kan ge bättre kontrast samt en mer korrekt geometrisk 

avbildning [10]. 

Anledningen till författarens intresse för bäckenmätningsundersöknignar, var att hon 

under sin verksamhetsförlagda utbildning på röntgenkliniken i Linköping fick veta att 

det förekom diskussioner om att byta bildtagningsmetod för bäckenmätning. De 

metoder som diskuterades var konventionell röntgen och datortomografi med 

spiralteknik.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Röntgenstrålning 

Röntgenstrålning är joniserande strålning. En jon är en molekyl eller atom som har 

släppt ifrån sig eller tagit upp en eller flera elektroner, vilket leder till att den blir 

elektriskt laddad [11]. När joniserande strålning passerar t.ex. vävnad, avges 

strålningsenergi i form av jonisation och excitationer i vävnaden [10].  Det som 

bestrålas av joniserande strålning kan få bestående förändringar och skador. Dessa kan 

vara deterministiska (akuta), stokastiska (slumpmässiga) och teratogena (foster) skador. 

Skadorna kan repareras korrekt eller felaktigt. En felaktig reparation kan leda till 

mutation (felaktig delning av celler), vilket kan leda till cancer [10-11].  Riskerna med 

att drabbas av cancer av joniserad strålning, ökar desto yngre patienten är. Detta beror 

på att barn förmodligen har fler år på sig att utveckla cancer samt att barn har en 

snabbare celldelning. Riskerna varierar även beroende på vilket organ som blir bestrålat 

samt på hur mycket strålning patienten utsätts för [7, 12]. Röntgenstrålning kan ge 

fostereffekter, som missbildningar, hämning av mental och fysisk tillväxt samt 

utveckling av cancer senare i livet. Ju yngre fostret är desto högre risk är det att fostret 

blir skadat [10].  Alla röntgenklinker ska följa ALARA (As Low As Reasonably 

Achievable) principen, för att hålla stråldosen på en låg nivå som möjligt samtidigt som 

bildkvaliteten är acceptabel [13]. 

Inom röntgen används olika dosbegrepp. Absorberad dos beskriver hur mycket energi 

den bestrålade patienten tar åt sig per massenhet. Enheten för absorberad dos är Gray 

(Gy) och en Gy motsvarar ett energiupptag på en joule per kilogram [11]. Ekvivalent 

dos är istället en absorberad dos till ett organ eller vävnad, viktad med faktorer som tar 

hänsyn till den aktuella strålningens biologiska påverkan. För röntgenstrålning används 

viktningsfaktorn ett. Den ekvivalenta dosen visar den biologiska effekten av 

strålningen. Effektiv dos är summan av alla organs eller vävnaders ekvivalenta doser, 

viktade med deras känslighet för strålning. Vilket betyder att effektiv dos är organens 

känslighet för strålningen. Vid effektiv dos används enheten Sivert (Sv) [13]. 

Vid bildtagning med röntgen används exponeringsparametrarna rörspänning (kilovolt, 

kV) och rörström (milliamperesekund, mAs). kV är spänningen över röntgenröret och 

avgör fotonernas energi. mAs är strömstyrkan och avgör mängden fotoner som avges 
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från röntgenröret. Både kV och mAs påverkar stråldosen till patienten samt kvaliteten 

på bilderna vad gäller brus och kontrast [10]. 

Vid mätning av stråldos används dosimetrar, placerade på patient eller fantom [14]. Det 

finns olika typer av dosimetrar. Idag används ofta thermoluminiscenta dosimetrar 

(TLD), små disker som mäter den ekvivalenta dosen [15]. Det positiva med TLD är att 

den kan återanvändas, dock kan inte informationen sparas på dem [12]. 

2.2 Bäckenets anatomi 

Bäckenet består av os coxae (höftben) och os sacrum (korsbenet) som tillsammans 

bildar som en ring. Varje os coxae består av tre ben, os ilium (tarmbenet), os ischii 

(sittbenet) och os pubis (blygdbenet). Linea terminalis delar upp bäckenet i två delar 

pelvis major (stora bäckenet, falska bäckenet) och pelvis minor (lilla bäckenet, äkta 

bäckenet) [16-17]. 

Mannens och kvinnans bäcken skiljer sig från varandra, då kvinnans bäcken är anpassat 

till barnafödsel. Detta gör att det kvinnliga bäckenet bl.a. är större, har ett vidare 

cirkulärt innermått samt en bredare blygdvinkel, se figur 1 [16]. Kvinnas bäcken 

omformas under graviditet p.g.a. att sacroiliacalederna, symfysen och ledband i 

bäckenet luckras upp [4]. 
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Figur 1.  Beskriver mannligt och kvinnligt bäcken. Bilden är ifrån biology forums 

(bilden är tillgänglig på 

 http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=8962) 

2.3 Mått vid bäckenmätning  

Målet oavsett bildtagningsteknik vid bäckenmätningsundersökningar är att avbilda de 

anatomiska landmärken som krävs för att kunna fastställa förlossningskanalens storlek 

[3]. Måtten som används vid bäckenmätning är två ingångsmått, sagittal ingång och 

transversell ingång [18]. Sagittal ingång är avståndet från symfysens insida till 

promontorium och det är här igenom fostret passerar först [19]. Transversell ingång är 

det största avståndet mellan linea terminalis. Måttet för denna kallas diameter transversa 

och är det största tvärmåttet i ingången. För att mäta utgången ur bäckenet används 

sagittala utgångsmåttet, interspinalavståndet och intertubaravståndet. Sagittal utgång är 

måttet från symfysens nedre kant till den första böjbara leden på coccyx. 

Interspinalavståndet är avståndet mellan spinae ischiadicae och intertubaravståndet är 

istället avståndet mellan tubera ischii [18]. Måtten beskrivs även i figur 2.  

Sagittala ingångsmåttet bör överstiga 11,5 cm och summan av utgångsmåtten 

interspinal-, intertubaravstånd och sagittala utgångsmåtten bör överstiga 32,5 cm för att 

en vaginalförlossning ska vara möjligt [3]. Om det sagittala ingångsmåttet är 10 cm bör 

diameter transversa överstiga 13 cm. Är det sagittala ingångsmåttet istället 10,5 cm bör 

diameter transversa överstiga 12,5 cm. Vid tillfällen då diameter transversa är mindre än 

http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=8962
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rekommenderat bör fostrets huvudstorlek noga räknas ut och förlossningen bör noggrant 

övervakas då fosterhuvudet passerar ingången [4]. 

 

 

Figur 2. Beskriver bäckenmåtten, sagittal ingång, sagittal utgång, diameter transversa, 

intertubaravståndet och interspinalavståndet. Bilderna är hämtade från metodboken på 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping. (Bilderna är tillgängliga på 

https://rtg.lio.se/VIN/metodbok/Skelett/Bäckenmätning.aspx ) 

  

2.4 Bildtagningsteknik vid bäckenmätning 

Metodiken vid bäckenmätning med datortomografi och konventionell röntgen är inte 

exakt den samma på alla röntgenkliniker. Olika metoder och parametrar används.  

2.4.1 Bäckenmätning med konventionell röntgenteknik. 

Vid bäckenmätning med konventionell röntgenteknik tas två frontalbilder (som sedan 

presenteras i en enda bild) samt en sidobild. Frontalbilderna tas genom att en bildplatta 

utan raster placeras under patientens bäcken. Patienten ligger på rygg med endast trosor 

på underkroppen och har böjda utåtvinklade ben så att fotsulorna kan placeras mot 

varandra. Kuddar kan läggas som stöd under låren så att patienten ligger stabilt. 

Röntgenröret vinklas 22° caudalt ifrån och fältet bländas in till lämplig storlek. 

Exponering sker 5 cm åt vardera hållet ifrån symfysen. Det är viktigt att patienten ligger 

helt rakt vid bildtagningen så att bäckenet blir symmetriskt på bilden. Detta för att de 

mått som sedan tas, ska bli korrekta. Frontalbilden används för att mäta 

intertubaravståndet, interspinalavståndet samt diameter transversa.  

https://rtg.lio.se/VIN/metodbok/Skelett/B%C3%A4ckenm%C3%A4tning.aspx
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Vid sidobilden, står patienten om det är möjligt (annars liggande på sidan). Bildplattan 

placeras i ett stativ och en speciallinjal placerad högt upp mellan benen på kvinnan. 

Speciallinjalen används för att korrigera för den förstoring stråldivergensen medför på 

de mått som tas. Centreringen ska ske i höjd med symfysens mitt. På sidobilden mäts 

det sagittala ingångs- samt sagittala utgångsmåttet [4]. 

2.4.2 Bäckenmätning med datortomografi 

Datortomografiundersökningar ger tvärsnittsbilder av kroppen. Detta är en fördel 

jämfört med slätröntgenundersökningar där de inre organen överprojicerar varandra. 

Alla datortomografiundersökningar inleds med att översiktsbilder s.k. topogram tas. 

Dessa är slätröntgenbilder som vanligtvis används för planering av var 

tvärsnittsbilderna sedan ska tas [10]. 

Det finns två typer av scanteknik för att ta tvärsnittsbilder med datortomografi (CT). 

Dessa är spiralteknik och axialteknik. Vid spiralteknik  roterar röntgenröret och 

detektorn i datortomografen runt patienten samtidigt som patienten transporteras genom 

gantryt.  Röntgenröret strålar kontinuerligt och genom att mäta mängden strålning före 

och efter det att den passerat patienten, så kan attenueringen beräknas. Då axialteknik 

används står undersökningsbordet still medan röntgenröret och detektorn roterar runt 

patienten. Data samlas då in till en eller flera datortomografibilder beroende på hur 

många detektorrader som detektorn innehåller i patientens längdriktning [10]. 

Bäckenmätningsundersökningar med datortomografi kan ske med spiralteknik eller med 

topogram och ett axialsnitt [5, 20-22]. Då tekniken med topogram och axialsnitt 

används, tas ett frontaltopogram för att mäta diameter transversa, interspinalavståndet 

och intertubaravståndet och ett lateraltopogram för att mäta sagittalt ingångsmått och 

sagittalt utgångsmått [5]. Axialsnittet tas i höjd med fovea (äggformad yta som är 

belägen på femurs huvudet) som är synliga på frontaltopogrammet. Anledningen till 

detta är att dessa oftast befinner sig på samma nivå som spinae ischiadicae. Axialsnittet 

används för att mäta interspinalavståndet [23]. 

Den metod som beskrivs här är tagen från röntgenklinikens metodbok på 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping [24].  
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Vid bäckenmätning med datortomografi med spiralteknik, kan bäckenmåtten mätas på 

både 2- och 3-dimensionella bilder av patientens bäcken. Patienten ligger på rygg på 

undersökningsbordet. För att underlätta efterbearbetningen av bilderna bör patienten 

positioneras så rakt som möjligt. En korrekt centrering av patienten är även viktigt. 

Bildserien planeras från L5 till nedanför tuber ischii. För att kunna göra korrekta 

mätningar måste bilderna vara symmetriska. Vid reformateringarna rätas därför 

bäckenet upp i alla plan. I Norrköping vill läkarna ha tre reformateringar, 3D 

rekonstruktion, sagittala och axiell reformatering av bäckenet. Vid 3D rekonstruktionen 

används mätpunkterna diameter transversa och intertubaravståndet. Vid den sagittala 

reformateringen är mätpunkterna sagittala ingångsmått och sagittala utgångsmått och 

vid den axiella reformateringen är mätpunkten interspinalavståndet. Då patienten 

tidigare genomgått en datortomografiunderökning av bäckenet/buken kan dessa bilder 

användas för att bestämma bäckenmåtten och ytterligare bildtagning behövs inte i dessa 

fall [24]. 

3. PROBLEMFORMULERING 

Bäckenmätningsundersökningar utförs med varierande metodologi och med hjälp av 

olika modaliteter [5, 24]. Vid bäckenmätning kan storleken av förlossningskanalen 

fastställas, vilket visar om en vaginalförlossning är möjlig [2]. 

Konventionell röntgenteknik och datortomografi är två förekommande sätt att avbilda 

bäckenanatomin på. Vid dessa typer av undersökningar är det viktigt att ta hänsyn till 

den stråldos som foster utsätts för, då dessa är extra känsliga för joniserande strålning  

[7]. 

Andelen kejsarsnitt ökar i Sverige. Ungefär hälften av alla kejsarsnitt som utförs i 

Sverige är akuta [3]. Ökningen av akuta kejsarsnitt är ett problem, eftersom risken för 

komplikationer är större vid kejsarsnitt än vid vaginalförlossning [26]. Skador på 

modern som hematom, blodförlust som leder till behov av blodtransfusion, infektioner 

och tillkommande operationer kan förekomma. Modern kan även få psykiska problem 

efter en långdragen förlossning som t.ex. ledde till akutkejsarsnitt [27]. Fostret kan 

också skadas då det kan drabbas av asfyxi (syrebrist) om förlossningstiden förlängs [3]. 

Då bäckenmätningsundersökningar utförs är det därmed av största vikt att dessa blir 
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tillförlitliga, d.v.s. att de bilder som genereras kan användas för en korrekt bedömning 

av förlossningskanalens storlek [28]. 

4. SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra stråldosen vid 

bäckenmätningsundersökningar mellan de två olika metoderna konventionell röntgen 

och datortomografi samt att utvärdera tillförlitligheten hos de mätningar som utförs i 

bilderna från bäckenmätning med datortomografi. 

4.1 Frågeställning 

1. Skiljer sig stråldosen till patienten och fostret mellan de två olika metoderna vid 

bäckenmätning? 

2. Är bäckenmätning med datortomografi ett tillförlitligt alternativ? 

5. METOD 

5.1 Design  

För att kunna besvara syftet utfördes en systematisk litteraturstudie enligt metod 

beskriven av Wengström, Y och Forsberg, C [29]. 

5.2 Sökmetod 

De vetenskapliga artiklarna söktes på databasen Pubmed. Vid första sökningen 

användes MESH termerna ”pelvimetry” och ”CT” och vid andra sökningen användes 

MESH termerna ”pelvimetry” och ”X-ray”. Begränsningarna var att artiklar var skrivna 

på engelska samt en tidsbegränsning på tjugo år. Då det var svårt att finna artiklar som 

besvarade frågeställningarna, därför ökades tidsbegränsningen till trettio år och 

sökningen gjordes om.  

Ytterligare två sökningar gjordes sedan med MESH termen ”pelvimetry” och sökordet 

”radiation dose” samt med MESH termen ”pelvimetry” och sökordet ”radiology”.  

Artikelsökningen sammanfattades i en sökmatris, tabell 1.  
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Tabell 1. Sökmatris. 

Databas Sökord Datum  Begränsningar  Antal 

träffar 

Urval 

1  

(läst 

titlar) 

Urval 2 

(läst 

abstrakt) 

Urval 3 

(Inkluderande 

artiklar) 

Pubmed CT AND 

Pelvimetry  

2014-

03-31 

Engelska.  

Tidsbegränsning: 

Tjugo år 

24 12 5 3 

Pubmed  Pelvimetry 

AND X-ray 

2014-

04-01 

Engelska.  

Tidsbegränsning: 

Tjugo år 

84 20 8 

 

5 

 

Pubmed Pelvimetry 

AND X-ray 

2014-

04-01 

Engelska. 

Tidsbegränsning: 

Trettio år 

140 35 15 2 

Pubmed CT AND 

Pelvimetry 

2014-

04-01 

Engelska. 

Tidsbegränsning: 

Trettio år 

38 21 7 1 

Pubmed Pelvimetry 

AND 

radiation 

dose 

2014-

04-03 

Engelska. 

Tidsbegränsning: 

Trettio år 

17 14 10 0 

Pubmed  Radiology 

AND 

Pelvimetry 

2014-

04-03 

Engelska, 

tidsbegränsning: 

Trettio år. 

126 45 20 0 

 

 

Totalt    429 147 65 11 

 

Tabell 1. Beskriver sökningarna av artiklar. Sökningarna är utförda på databasen 

Pubmed, med begränsningen skrivna på engelska samt tidsbegränsning på först tjugo år 

och sedan trettio år. Elva artiklar valdes ut. 

 

5.3  Urval 

De vetenskapliga artiklarna i studien skulle handla om bäckenmätning vid konventionell 

röntgen och/eller datortomografi. Alla artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt 

utförda på kvinnor, fantom eller lagrat bildmaterial från tidigare undersökningar. 

Tre urval utfördes vid litteratursökningen. Vid urval ett granskades artiklarnas titlar och 

vid urval två granskades abstrakten. Det tredje urvalet gjordes genom att granska 

innehållet i artiklarna. De artiklar som berörde studiens syfte samt var etisk godkända 

inkluderades. Artiklarna kvalitetsgranskades och rangordades i tre olika nivåer. Mallen 

som användes vid kvalitetsgranskningen presenteras i bilaga 1 [30]. Nivåerna var hög 

kvalitet, medelkvalitet samt låg kvalitet. De utvalda artiklarna presenterades i en 

litteraturmatris, i bilaga 2.  
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5.4 Etiska Överväganden   

De artiklar som inkluderades skulle bygga på studier som hade blivit etiskt godkända. 

Varje artikel har granskats oberoende av varandra. En objektiv resultatsammanställning 

har eftersträvats av resultatet. 

6. RESULTAT 

Resultatet presenteras i skrivande format i två olika grupper. Den första gruppen är 

stråldos vid bäckenmätning och den andra är tillförlitligheten av bäckenmätning med 

datortomografi. Grupperna är anpassade efter de två frågeställningarna. 

6.1 Stråldos 

I studien av Ferguson et al. utvärderas stråldosen till fostrets huvud vid bäckenmätning 

med datortomografi med topogram och axialsnitt med ovinklat och vinklat gantry. 

Studien utfördes på 29 patienter som genomgick bäckenmätning från juni 1994 till maj 

1995. Topogram i anterioposterior (AP)- och lateral riktning samt axialsnitt med 

ovinklat gantry utfördes på sjutton av patienterna. De resterande tolv patienterna 

undersöktes med topogram i båda riktningarna samt vinklat gantry. Gantryt vinklades 

17 till 29°, beroende på fosterhuvudets position på det laterala topogrammet. Vinklingen 

användes för att undvika direktstrålning av fostrets huvud. Varje patient hade 

dosimetrar placerade på huden, som beräknade stråldosen. I vissa fall krävdes mer än ett 

axialsnitt för att hitta den position där interspinalavståndet kunde mätas. Resultaten 

visade att med ovinklat gantry blev medelstråldosen till fostrets huvud 465 mrad (4,65 

mGy). För gruppen där vinklat gantry hade använts blev medelstråldosen till fostret 

huvud endast 55 mrad (0,55 mGy) [2]. 

I studien av Moore et al. utvärderas stråldosen till fostret vid bäckenmätning med 

topogram och axialsnitt (datortomografi) samt möjligheten att utföra axialsnittet med 

reducerad stråldos. Studien utfördes på ett bäckenfantom påbyggt med ett material med 

samma attenuering som kroppsvävnad och stråldosen mättes med TLD. Fantomets 

storlek och positionerna av TLD hade bestämts utifrån mått tagna på tidigare patienters 

bäckenmätningsundersökningar. Detta för att kunna avgöra stråldosen både till modern 

och till fostret. Fantomet undersöktes med AP och lateral topogram, samt ett axialsnitt. 

Två typer av scanprotokoll användes. Båda hade samma dosinställningar för 
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topogrammen men för axialsnitten skilde sig mAs inställningarna åt. Vid det ena 

tillfället användes 240 mAs och vid det andra 40 mAs. Resultaten visade en huddos från 

AP och lateral topogrammen på 0,9 mGy och stråldosen till fostret uppmättes till 0,21- 

0,35 mGy. Då 240 mAs användes för axialsnittet blev huddosen 21 mGy och fostrets 

stråldos blev 8,2 till 13 mGy. Med 40 mAs blev patientens huddos 3,9 mGy och fostrets 

stråldos blev från 1,6 mGy till 2,5 mGy [23]. 

Studien av Wiesen et al. tittade på möjligheten att sänka stråldosen till fostret genom att 

utföra ett posteroanteriort (PA)-topogram istället för ett AP-topogram. Detta borde 

sänka stråldosen till fostret eftersom det är beläget närmare den främre bukväggen. 

Studien är utförd på ett fantom med en vattenfylld buk, för att efterlikna en gravid 

kvinna. Flera dosimetrar användes för att mäta stråldoserna vid AP och PA scannen. 

Beroende på fostrets position blev dosreduceringen olika stor då PA teknik användes. I 

medeltal reducerades stråldosen med 50 % [20]. 

 I Claussen et al. studien utvärderades stråldosen till moder och foster vid 

bäckenmätning med konventionell röntgen med film samt med datortomografi med AP- 

och lateraltopogram. Studien utfördes på ett fantom och stråldoserna kontrollerades med 

dosimetrar. Vid datortomografiundersökningen blev huddosen 153 μGy, utgångsdosen 

3,6 μGy och 15 cm in i fantomet var stråldosen 24 μGy. Fostrets stråldos uppmättes till 

48 μGy, vid lateral och AP-topogram. Bäckenmätning med konventionell röntgen gav 

en huddosen 750 μGy, utgångsdosen 17 μGy och 15 cm in i fantomets mitt var dosen 

177 μGy. Resultatet visade att bäckenmätning med den konventionella röntgen 

metoden, gav sju gånger högre stråldos än bäckenmätning med datortomografi [31]. 

I studien av Badr et al. jämfördes stråldosen till fostret och modern, vid konventionell 

röntgen- samt datortomografiundersökning (endast topogram) vid bäckenmätning. 

Mätningarna genomfördes på ett fantom med vattenfylld buk som skulle motsvara en 

höggravid kvinna. Värdena var tagna från tjugo olika röntgenkliniker. Fantomet 

undersöktes med ordinarie undersökningsprotokoll för respektive undersökningstyp. 

Bildkvaliteten utvärderades av två radiologer och en röntgensjuksköterska utifrån en 

tregradig betygsskala. Betyg 3 indikerade en god bildkvalitet, betyg 2 tillräcklig 

bildkvalitet och betyg 1 dålig bildkvalitet. God och tillräcklig bildkvalitet indikerade att 

det var möjligt att urskilja de anatomiska landmärken som används vid en 



 
 

12 
 

bäckenmätning. Vid mätningarna användes dosimetrar för att kunna mäta stråldosen till 

kvinnan och fostret. Stråldosen vid bäckenmätning med konventionell röntgen var som 

lägst ca 0,5 mGy till fostret och som mest ca 3,6 mGy. Moderns stråldos ökade ungefär 

tre gånger från lägsta till högsta uppmätta stråldos från de inkluderade 

röntgenklinikerna. Slätröntgen med digital teknik utfördes på två röntgenkliniker. På ett 

av röntgenklinikerna resulterade den här tekniken i de lägsta doserna som registrerats i 

studien till både moder och foster. Detta medan tekniken gav lika hög stråldos som 

slätröntgen med film på det andra röntgenkliniken. Datortomografiundersökningarna 

var utförda på olika sätt, endast med lateraltopogram eller AP och lateral topogram. 

Datortomografiundersökning i lateral topogram gav i genomsnitt endast 25 % av 

stråldosen för konventionell röntgenundersökningen. Då två topogram användes 

fördubblades dosen till modern och tredubblades till fostret jämfört med då endast ett 

topogram togs. En av röntgenklinikerna använde sig av AP och lateral topogram samt 

ett axialsnitt. Stråldosen till modern fördubblades då jämfört med när två topogram 

användes. Fosterdosen ökade dock bara med 0,05 mGy. En av röntgenklinikerna 

använde sig av konventionell röntgen med luftgapsteknik utan raster. Detta gav en 

stråldos till modern som var likvärdig den ifrån datortomografi. Dock blev fosterdosen 

något lägre (0,05 mGy med luftgapsteknik och 0,14 mGy med datortomografi). 

Bildkvalitetsutvärderingen visade att det inte fanns något samband mellan stråldosen 

och bildkvaliteten för de inkluderade undersökningarna [32]. 

I studien av Holje et al. utvärderades lägsta acceptabla exponeringsparametrar för AP 

och lateralprojektioner vid bäckenmätning med röntgenfilm och med bildplattesystem. 

För filmsystemet användes ordinarie exponeringsparametrar. Dessa optimerades sedan 

för bildplattesystemet. Genom att exponera ett fantom med olika stråldoser fastställdes 

lägsta möjliga acceptabla exponeringsparametrar (EP). De 18 patienter som 

inkluderades i studien undersöktes enbart med bildplatteteknik. Dessa delades in i två 

grupper där den ena blev undersökt med sänkt kV (8 patienter) medan den andra (10 

patienter) blev undersökt med sänkt mAs. Bilder som tagits på fantomet med båda dessa 

typer av exponeringsparametrar samt med filmteknik (ordinarie exponeringsparametrar) 

inkluderades i dosutvärderingen. Stråldosen till patienterna mättes av dosimetrar som 

fästs vid platsen för centralstrålen. Lateralprojektionen för gruppen där låg kV hade 

använts gav en medeldos på 6,6 mGy och lateralprojektionen för samma typ av 
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exponering av fantomet gav en dos på 6,54 mGy. AP-projektionen i gruppen med låg 

kV fick en medeldos på 0,28 mGy och fantomet utsattes för 0,32 mGy. 

Lateralprojektionen för gruppen där låg mAs hade använts gav en medeldos på 4,4 mGy 

och lateralprojektionen för samma typ av exponering av fantomet gav en dos på 4,22 

mGy. AP-projektionen i gruppen med låg mAs gav en medeldos på 0,11 mGy och på 

fantomet gav en dos på 0,14 mGy. Eftersom doserna till fantomet och till patienterna 

låg på ungefär samma nivå ansågs också doserna från filmsystemet till fantomet vara 

jämförbara med doser man skulle ha fått i patientgrupperna, om dessa undersökts med 

denna teknik. Huddosen till fantomet då filmteknik användes var 10,22 mGy för 

lateralprojektion och 0,40 mGy för AP-projektionen [33]. 

I studien av Lenhard et al. utvärderades stråldoserna från bäckenmätning utförd med 

spiral-CT teknik. Studien inkluderade femton kvinnors tidigare CT-bukundersökningar 

som utförts med 250 mAs och tio kvinnors tidigare lågdos CT-bukundersökningar som 

utförts med 83 mAs (övriga scanparametrar var de samma i båda grupperna). Doserna 

från CT-undersökningarna registrerades från de dosrapporter som skickats till PACS. 

Högdosgruppen fick 11-15 mGy och lågdosgruppen fick 3,1-4,8 mGy [5]. 

6.2 Tillförlitlighet av bäckenmätning med datortomografi.  

I studien av Andersson et al. utvärderades om de som granskar bäckenmätningsbilder 

(axialsnitt och topogram) kommer fram till samma mätresultat. Studien utfördes på två 

olika röntgenkliniker med två olika datortomografer. Totalt deltog tio 

röntgensjuksköterskor, fem från varje röntgenklinik. Det mått som hade sämst 

överensstämmelse mellan granskarna på de båda röntgenklinikerna var det sagittala 

utgångsmåttet. Det sagittala utgångsmåttet mättes vid ett tillfälle fel med 6,9 mm. För 

sagittala ingångsmåttet, diameter transversa och interspinalavståndet fanns också 

signifikant skillnader mellan granskarnas mått. Detta ansågs dock ha mindre klinisk 

betydelse då felmätningarna ändå var mindre [25]. 

Studien av Wiesen et al. tog fram en metod för att kunna korrigera för de mätfel som 

kan uppstå då det transversala ingångsmåttet görs på topogram. Medan sagittala mått på 

topogram oftast blev korrekta så kunde transversala mått avvika med så mycket som 10 

% från verkligheten. Detta berodde på röntgenstrålningens divergens. Datortomografi-
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system kunde kalibreras så att transversella mätningar blev korrekta om de utfördes 

vinkelrätt mot strålriktningen samt vid den rekommenderande bordshöjden. Mått som 

däremot utfördes i något annat plan (ovanför eller nedanför den rekommenderade 

bordshöjden) blev inte korrekta [20]. 

I studien av Anderson et al. undersöks om bäckenmätning på topogram (datortomografi) 

skapar felmätningar på grund av bordshöjden. Studien utfördes på ett fantom på vilket 

aluminiumstavar och plexiglasstavar placerades. Fantomet röntgades lateralt och AP, 

med två olika datortomografer. Scannen utfördes på den bordshöjd som 

rekommenderats av tillverkaren samt ovanför detta och nedanför detta med 10 mm 

avstånd för varje scan. Från den ena datortomografen generades bilder från sex olika 

bordshöjder, fem ovanför den rekommenderade bordshöjden och ingen nedanför. Den 

andra datortomografen gav bilder från nio olika bordshöjder, fem ovanför den 

rekommenderande bordshöjden och tre nedanför. En granskare utförde alla mätningar. 

De mått som tagits på topogrammen jämfördes med manuella mått som tagits direkt på 

fantomet. Det sagittala utgångsmåttet överskattades med upp till 5 mm och det sagittala 

ingångsmåttet överskattades i genomsnitt med 1,2 – 1,3 mm oavsett bordshöjd. Vid hög 

bordshöjd överskattades diameter transversa upp till 6 mm och vid låg bordshöjd 

underskattades måttet med upp till 10 mm. Den rekommenderade bordshöjden gav inte 

korrekta mått för diameter transversa och den bordshöjd som gav de pålitligaste måtten 

var inte den samma för båda datortomograferna. Interspinalavståndet påverkades väldigt 

lite av bordshöjden oavsett vilken CT som använts [34]. 

 

Studien av Lenhard et al. utvärderades tillförlitligheten av bäckenmätning med 

datortomografi. Undersökningstyperna som utvärderades var bäckenmätning på bilder 

tagna med spiralteknik och bäckenmätning utförd på topogram. Studien inkluderade 

femton kvinnors tidigare CT bukundersökningar som utförts med 250 mAs och tio 

kvinnors tidigare lågdos datortomografi bukundersökningar som utförts med 83 mAs 

(övriga scanparametrar var de samma i båda grupperna). Båda typerna av scan utfördes 

också på ett mänskligt skelett för att sedan kunna validera måtten manuellt. Då något 

lateraltopogram inte hade utförts, rekonstruerades ett 35 cm tjockt snitt av 1 mm 

bilderna i sagittala riktning. På så sätt skapades en bild som såg ut som ett 

lateraltopogram. Bilderna från spiralteknik undersökningarna utvärderades som 2D-
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bilder och som 3D-bilder. För rekonstruktion av 2D-bilderna användes 1 mm snitten 

och för 3D-bilderna användes både 1 mm snitten och 5 mm snitten. Utvärderingen av 

bilderna gjordes av två radiologer som utförde samma mätningar på alla bilderna oavsett 

rekonstruktions-/bildtagninsteknik. De mått som utförts på bilder på det mänskliga 

skelettet visade sig stämma väl överens med de manuella mått som sedan togs. 

Mätningarna på 3D rekonstruktionerna som baserats på 1 mm snitt visade sig ha bäst 

överensstämmelse mellan radiologerna. Även för 3D rekonstruktionerna utförda på 5 

mm snitt och för 2D rekonstruktionerna var överensstämmelsen god. De mätningar som 

utförts på topogram visade sig dock ha en sämre överensstämmelse. Det fanns inga 

signifikanta skillnader vad gäller överstämmelsen för högdos och lågdos grupperna [5]. 

 

I studien av Lenhard et al. utvärderades värdet av bäckenmätning vid 

bäckenförträngning samt vilken information som krävs för att förutsäga om en normal 

förlossning är möjlig eller inte. Studien utfördes på datortomografi bukbilder från 63 

patienter, som genomgått en datortomografi undersökning av buken inom en vecka efter 

genomgången förlossning. Patienterna delades in i tre olika kontrollgrupper, grupp A 

bestod av 20 kvinnor som hade genomgått en normalförlossning, grupp B 20 kvinnor 

med någon typ av bäckenförträngning där extra insatser krävts vid förlossningen och 

grupp C 23 kvinnor där kejsarsnitt har utförts eller sugklocka använts trots att de inte 

hade någon bäckenförträngning. Grupp C inkluderades inte i studien. Vad gäller 

skillnader mellan mödrarna i grupp A och B så fanns det inga signifikanta sådana vad 

gäller ålder eller kroppsstorlek. Grupp B inkluderade dock signifikant fler 

förstagångsföderskor. För fostren fanns det inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna vad gäller kroppsstorlek. För 48 av de inkluderade undersökningarna fanns 5 

mm snitt tillgängliga, medan 1 mm snitt fanns tillgängliga för de resterande 15 

undersökningarna. Bilderna granskades av två radiologer som också utförde 

mätningarna av kvinnornas bäcken. Måtten med högst överensstämmelse mellan 

granskarna var sagittala ingångsmåttet, sagittala utgångsmåttet och diameter transversa. 

Lägst överensstämmelse hade interspinae- och intertubaravstånden. Det enda 

bäckenmåttet som visade sig vara signifikant mindre för grupp B var det sagittala 

utgångsmåttet mätt mellan underkanten av symfysen till sacrum i höjd med spinae 

ischiadicae. Utvärdering av enbart de bäckenmått som standardmässigt använts vid 
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tidigare etablerade metoder gav resultat som inte var tillförlitligt. Då det sagittala 

utgångsmåttet mätt mellan underkanten på symfysen genom spinae ischiadicae 

användes kunde en signifikant skillnad mellan grupperna ses. Tillförlitligheten blev 

ännu högre då omkretsen av fostrets huvud också togs med i beräkningen [21]. 

 

I studien av Jamali et al. utvärderades om 3D rekonstruktioner vid 

datortomografiundersökningar med spiralteknik var tillförlitliga vid olika mätningar. 

Studien genomfördes på tre identiska fantom. På varje fantom var 12 aluminiumskruvar 

placerade. Skruvarnas koordinater bestämdes med hjälp av en koordinatmätmaskin och 

på så sätt uppmättes avståndet och vinklarna mellan dem. Ett mätinstrument användes 

för manuell mätning av skruvarnas avstånd samt av de vinklarna som var möjliga att 

mäta på det viset. Fantomen scannades också med spiralteknik (CT) och 3D modeller 

rekonstruerades på vilka avstånd och vinkelmätningar gjordes. Mätningarna utfördes av 

två oberoende granskare. Både längd- och vinkelmåtten visade sig bli signifikant 

mindre korrekta då de mättes manuellt jämfört med då CT-bilderna. Felmätningarna på 

CT-bilderna var inom 2 mm och 2° enligt koordinatmätmaskinen. De mätningar som 

gjorts ansågs därmed vara tillräckligt noggranna då felmätningar av den här storleken 

har ansett acceptabla för kirurgiska navigationssystem [22]. 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

För att syftet och frågeställningarna till studien skulle kunna besvaras utfördes en 

systematisk litteraturstudie. Sökningen av artiklar utfördes på databasen Pubmed. De 

inkluderade artiklarna var från år 1985 – 2010. P.g.a. av svårigheter med att finna 

artiklar som besvarade frågeställningarna inkluderades en del relativt gamla artiklar. 

Resultatet kan ha påverkats av de äldre inkluderade artiklarna eftersom röntgen tekniken 

ständigt utvecklas. 

Tillförlitligheten av bäckenmätning med konventionell röntgen, valdes att inte 

inkluderas. Metoden bäckenmätning med konventionell röntgen är noga framtagen och 

är en tillförlitlig undersökning av bäckenet.  
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Artiklarna kvalitetsgranskades och rangordades i tre olika nivåer. Hög kvalitet, 

medelkvalitet samt låg kvalitet. Artikeln skriven av Holje et al. [33] fick låg kvalitet 

efter kvalitetsgranskningen och resultatet kan ha påverkats av denna mindre pålitliga 

studie. Artiklarna granskade ett flertal gånger, dock endast av en person. Alla de 

inkluderande artiklarna sammanfattades och presenterades i en litteraturmatris, för att ge 

en lättöverskådlig bild av artiklarna.  

Enligt Wengström, Y och Forsberg, C metod skulle samtliga inkluderande artiklar vara 

etiskt godkända [29]. I ett antal av de inkluderande artiklarna återgavs inte information 

vad gällande etisk granskning. Författaren fick därmed söka på tidskrifterna för att finna 

information om de olika tidskrifterna hade krav om att artiklarna skulle vara etiskt 

godkända. 

7.2 Resultatdiskussion 

Jämförelse av stråldos mellan konventionell röntgen och datortomografi vid 

bäckenmätning, var komplicerat eftersom metoderna skiljde sig mellan olika 

röntgenkliniker. Klinikerna använde sig t.ex. av olika parametersinställningar samt hade 

olika kvalitetsmallar på materialet vilket försvårade jämförelsen.  

Två av studierna från resultatet använde sig av topogram (AP och lateral riktning) samt 

axialsnitt som metod vid bäckenmätningsundersökning. Studien av Ferguson et al. 

visade att stråldosen till fostret kunde minskas från 4,65 mGy till 0,55 mGy vid 

axialsnittet, om gantryt vinklades. Vinklingen anpassades efter fosterhuvudets position 

på lateraltopogrammet [2]. Dock utvärderades inte tillförlitligheten i studien vid vinklat 

gantry. Därför kan vi inte veta om bäckenmätning med vinklat gantry är en tillförlitlig 

metod. Studien av Moore et al. visade att mAs kunde ändras från 240 till 40 mAs för 

axialsnittet. Trots en ökad mängd brus i bilderna, var spinae ischiadicae fortfarande väl 

synliga. Stråldoserna till fostret kunde därmed minskas från ca 8,2-13 mGy till 1,6–2,5 

mGy [23]. 

Studien av Wiesen et al. visade att användningen av PA- topogram istället för AP- 

topogram, minskade stråldosen till fostret med i medeltal 50 %. Moderns skelett 

absorberade vid PA-teknik mycket av strålningen innan den nådde fostret, vilket 
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resulterade i en minskad stråldos till fostret. Även stråldosen till moderns äggstockar 

minskades, vilket är viktigt eftersom äggstockarna är strålkänsliga organ [20]. 

I studierna av Claussen et al och Badr et al. visade det sig att topogram och axialsnitt 

var det bättre alternativet vid bäckenmätning jämfört med konventionell röntgen då 

stråldosen var lägre till både modern och fostret [31-32]. I Claussen et al. studie visade 

att bäckenmätning med konventionell röntgen gav sju gånger högre stråldos än 

datortomografi då endast AP- och lateraltopogram användes. Detta ledde till den stora 

skillnaden i stråldos mellan konventionell röntgen och datortomografi vid 

bäckenmätning. Bäckenmätning med endast topogram ska ge samma information som 

med konventionell röntgen [31]. Stråldosen verkar kunna sänkas en hel del vid 

bäckenmätning med datortomografi utan att viktig information försvinner. 

Röntgenklinken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har utfört en jämförelse av 

stråldoserna vid bäckenmätning mellan konventionell röntgen och datortomografi med 

spiralteknik för att se om en övergång till bäckenmätning med spiralteknik 

(datortomografi) var möjlig ur dossynpunkt. Studien kom fram till att bäckenmätning 

med datortomografi gav en ökning av stråldosen jämfört med konventionell röntgen 

men att dosen fortfarande var acceptabel då den fortfarande var låg. Vid bäckenmätning 

med datortomografi blev stråldosen 179 μGy och vid konventionell röntgen 64 μGy. 

Det är inte ovanligt att fler exponeringar blir nödvändiga vid bäckenmätning med 

konventionell röntgen, vilket betyder att stråldosen många gånger kan bli högre än 64 

μGy [35]. 

Då topogram används för bäckenmätning är det viktigt att bordet placeras i rätt 

bordshöjd för att minska risken för felmätningar. En rekommenderad bordshöjd bör 

vara noggrant uppmätt [20,34]. Enligt Andersson et al. studie överskattades det sagittala 

utgångsmåttet med upp till 5 mm oavsett bordshöjd. Vid hög bordshöjd överskattades 

diameter transversa upp till 6 mm och vid låg bordshöjd underskattades måttet med upp 

till 10 mm. Det visade sig också att den bordshöjd som gav de pålitligaste måtten inte 

var densamma för de två olika datortomograferna som utvärderades i studie samt att de 

rekommenderande bordshöjderna inte gav de korrekta måtten [34]. I Wiesen et al studie 

angav de istället att den rekommenderande bordshöjden är viktig att hålla sig till [20]. 
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Ett problem med bäckenmätning är att undersökningen utförs relativt sällan. På 

Vrinnevisjukhuset utförs den ca tjugo gånger per år. Eftersom undersökningen utförs så 

sällan blir den relativt svår att utföra för röntgensjuksköterskan. Risken att bilder får tas 

om ökar p.g.a. detta vilket i sin tur leder till högre stråldos. Ur radiologens perspektiv 

kan mätningarna bli osäkra då vana att utföra dessa saknas. Bäckenmätning med 

spiralteknik (datortomografi) upplevs som en enklare metod här både vad gäller 

utförande och granskning vilket skulle medföra att undersökningen blir mer patientsäker 

[35].  

Bildkvalitetsutvärderingen i studien av Badr et al. visade att det inte fanns något större 

samband mellan stråldos och bildkvalitet för de olika metoder för bäckenmätning som 

jämfördes. Det som avgjorde bildkvalitetsnivån var hur pass väl de anatomiska 

strukturer som används då bäckenmåtten mäts, kunde urskiljas. Där fanns heller inte 

något större samband mellan stråldos och bildkvalitet då samma metod jämfördes 

mellan de röntgenkliniker som deltog i studien [32]. Lenhard et al. studie visade också 

att det inte var någon signifikant skillnad vad gäller möjligheten att utföra mätningarna 

på bilder tagna med lågdos- och högdosprotokoll vid bäckenmätning med spiralteknik 

[5]. Detta betyder att ett flertal röntgenkliniker använder sig av en högre stråldos vid 

bäckenmätning än vad som är nödvändigt och att ALARA principen inte efterföljs. Det 

är viktigt att stråldosen är låg, speciellt till foster eftersom de är extra strålkänsliga. 

Röntgenstrålning kan ge fostereffekter, som missbildningar, hämning av mental och 

fysisk tillväxt samt utveckling av cancer senare i livet [10]. För att undvika strålning vid 

bäckenmätning, kan undersökningen utföras med magnetresonanstomografi (MRT) [5]. 

Ett problem med MRT är att tillgången är begränsad p.g.a. långa köer. Dessutom tar 

undersökningarna lång tid samt kostar mer än undersökningar med konventionell 

röntgen och datortomografi [36-37]. 

God tillförlitlighet vid bäckenmätning är viktigt, eftersom undersökningen avgör om 

patienten kan eller inte kan föda sitt barn vaginalt [3]. Om radiologen felberäknar 

bäckenets storlek eller om den bildtagningsmetod som används inte ger en tillförlitlig 

bild av bäckenet, kan detta få allvarliga konsekvenser. Ett akut kejsarsnitt kan bli 

aktuellt [28] vilket t.ex. kan leda till infektioner och behov av blodtransfusion. Det finns 

också en risk att fostret drabbas av asfyxi [3,27]. Eftersom allvarliga komplikationer 
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kan ske vid akutkejsarsnitt, bör bäckenmätning övervägas vid misstänkt förträngning. 

Att utsätta fostret för joniserad strålning kan vara nödvändigt för att fostret inte ska 

utsättas för en svår och allvarlig förlossning vilket kan ge allvarligare komplikationer än 

den joniserande strålningen. 

 I studien av Andersson et al. utvärderades tillförlitligheten på de mått som togs vid 

bäckenmätningsundersökningar som utförts med topogram och axialsnitt. Det sagittala 

utgångsmåttet skiljde med 6,9 mm mellan två olika granskare [25]. Den stora skillnaden 

kunde ha fått stora konsekvenser för kvinnan och fostret. Studien av Lenhard et al. som 

tittat på tillförlitligheten av spiralteknik (datortomografi) visade istället att måtten med 

högst överensstämmelse mellan granskarna var sagittala ingångsmåttet, sagittala 

utgångsmåttet och diameter transversa [21]. En skillnad mellan dessa studier, och som 

kan påverka resultatet, är att Andersson et al. använde sig av röntgensjuksköterskor som 

granskare medan Lenhard et al. hade radiologer [21, 25].  

Den andra studien av Lenhard et al. visade att vid bäckenmätning med spiralteknik, var 

3D rekonstruktionerna som baserats på 1 mm snitt de som gav störst överensstämmelse 

i mätresultat mellan de olika radiologer som granskat bilderna. Mätningarna som var 

utförda på topogram hade en sämre överensstämmelse. När det gäller tillförlitlighet 

tycks därmed datortomografi med spiralteknik med 3D rekonstruktioner baserade på 1 

mm snitt vara det bästa alternativet [5]. Stråldosmässigt är dock metoden med enbart 

topogram det bästa alternativet [31-32]. 

Bäckenmätning med datortomografi kan även ske på redan befintliga bilder, om 

patienten tidigare har genomgått en CT undersökning av bäckenet/buken. Modern och 

fostret behöver då inte utsättas för någon ny strålning och förfarandet minskar även 

arbetsbelastningen för röntgenavdelningen [5]. En annan positiv sak med att utföra 

bäckenmätning med datortomografi är att kvinnan inte behöver vara avklädd eller ligga 

med särande ben (grodställning). En del patienter tycker att bäckenmätning med 

konventionell röntgen är besvärlig och utlämnande att genomgå [35].  

8. KONKLUSION 

Denna litteraturstudie visar att bäckenmätning utförd med två topogram 

(datortomografi) ger lägre stråldos än motsvarande undersökning med konventionell 
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röntgen. Bäckenmätning utförd med endast topogram (datortomografi) ger allra lägst 

stråldos. Vid användning av datortomografi med spiralteknik, gav 3D rekonstruktioner 

baserat på 1mm snitt bäst tillförlitlighet. Det är viktigt att bordshöjden är rätt då 

bildtagning med topogram används, för att minska risken av felmätningar.  Oavsett 

vilken metod som används så är ett kontinuerligt optimeringsarbete nödvändigt för att 

ALARA hela tiden ska kunna följas. Dessutom krävs van och kunnig personal som kan 

framställa och utvärdera bilderna korrekt. För att resultaten från undersökningarna ska 

vara tillförlitliga. 
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BILAGA 1.  KVALITETSGRANSKNINGSMALL 

 

PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVANTITATIV METOD, RCT & CCT 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod                RCT                                           CCT (ej randomiserad)  

                                           Multicenter, antal center ………………………………. 

                                           Kontrollgrupp/er……………………………………….. 

Patientkarakteristika                                                Antal ……………………….. 

                                                                                 Ålder……………………….. 

                                                                                 Man/kvinna…………………. 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion                       Ja                     Nej  

Imtervention………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……. 

Urvalsförfarandet beskrivet?                              Ja                         Nej 

Representativt urval?                                         Ja                          Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?               Ja                          Nej                 Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?                            Ja                          Nej                 Vet ej  

Analyserade i den grupp som de randomi-        Ja                          Nej                 Vet ej 

serades till? 

Blindning av patienter?                                      Ja                          Nej                 Vet ej  

Blindning av vårdare?                                        Ja                          Nej                 Vet ej 

Blindning av forskare?                                       Ja                          Nej                 Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?                              Ja                          Nej                  

Borfallsstorleken beskriven?                              Ja                          Nej                  

Adekvat statistisk metod?                                   Ja                          Nej                  

Etiskt resonemang?                                             Ja                          Nej                  
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Hur tillförlitligt är resultatet?                          Ja                          Nej                  

Är instrumenten valida?                                  Ja                          Nej                  

Är instrumenten reliabla?                                Ja                          Nej                  

Är resultatet generaliserbart?                          Ja                          Nej                  

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög                           Medel                         Låg 

 

Kommentar 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Granskare sign:………………………….. 
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BILAGA 2. LITTERATURMATRIS  

 

 

 

Titel Författare, 

år, land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 

etik 

X-ray 

Pelvimetr

y- Which 

is the best 

technique

? 

Badr SM, 

Thomas AD, 

Cotterill A, 

Pettett  A, 

Obduko JM, 

Fitzgerald 

M, Adam 

EJ.1997. 

Storbritannie

n.  

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

stråldosen till 

fostret och 

modern vid olika 

bäckenmätnings

undersökningar 

samt en 

utvärdering om 

bildkvalité. 

Prospekt

iv studie 

(Fantom

) 

N=0 CT gav ca 25 % av stråldos av 

konventionell röntgen och på 

vissa ställen endast 10 % av 

stråldosen. Luftgapsteknik 

utan raster, gav likvärdig med 

strålning som vid CT, dock 

lite mindre till fostret.  

Medel 

 

Etisk 

godkänd 

Pelvimetr

y by 

digital 

radiograp

hy and its 

dosimetry 

Claussen C, 

Köhler D, 

Christ, F, 

Golde G. 

1985 

Tyskland.  

Utvärdera 

stråldosen till 

patienterna och 

fostren vid 

bäckenmätning 

med 

konventionell 

röntgen samt 

datortomografi 

Prospekt

iv studie 

(fantom) 

Retrosp

ektiv 

studie  

(patiente

r) 

 

N=25 Resultatet visade att stråldosen 

var sju gånger lägre vid 

datortomografi än 

konventionell röntgen. 

Medel 

 

Etisk 

godkänd 

Fetal 

radiation 

exposure 

is 

minimal 

after 

pelvimetr

y by 

modified 

digital 

radiograp

hy 

Ferguson JE, 

DeAngelis 

A, Newberry 

YG, 

Finnerty JJ.  

1996. USA 

Utvärdera 

stråldosen till 

fostrets huvud 

vid 

bäckenmätning 

med 

datortomografi, 

med axialsnitt 

med ovinklat 

och vinklat 

gantry. 

Prospekt

iv studie 

(patiente

r) 

N=29 Resultatet visade att med 

ovinklat gantry blev stråldosen 

till fostrets huvud 465 mrad 

och med vinklat gantry blev 

stråldosen endast 55 mrad till 

fostrets huvud. 

Hög 

 

Etisk 

godkänd 

Fetal dose 

estimates 

for CT 

pelvimetr

y 

Moore MM, 

Shearer DR. 

1989. USA  

Utvärdera 

stråldosen till 

fostret med 

datortomografi 

samt utvärdera 

möjligheten att 

utföra axialsnitt 

med reducerad 

stråldos. 

Prospekt

iv studie 

(fantom) 

N= 0 Resultatet visade att huddosen 

vid axialsnittet blev 21 mGy 

och fostrets stråldos böev 8,2 

till 13 mGy med 240 mAs 

protokollet. Med 40 mAs blev 

huddosen 3,9 mGy och 

fostrets stråldos 1,6-2,5 mGy. 

Hög 

 

Etisk 

godkänd 
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Titel Författare, 

år, land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 

etik 

Radiation 

doses and 

image 

information 

in digital 

pelvimetry 

with a 

phosphorou

s screen 

Holje G, 

Jarman O, 

Samuelsson 

L. 1997. 

Sverige 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera lägsta 

acceptabla 

exponeringspara

metrar för AP 

och lateral-

projektioner vid 

bäckenmätning 

med röntgenfilm 

och med 

bildplatte-

system. 

Prospekt

iv studie 

(fantom) 

N=18 Stråldosen vid röntgenfilm 

blev högre än stråldosen vid 

bildplattesystemet. 

Låg  

 

Etisk 

godkänd 

Improveme

nt in CT 

pelvimetry 

Wiesen EJ, 

Crass JR, 

Bellon EM, 

Ashmead 

GG, Cohen 

AM. 

1991. USA 

Syftet med 

studien var att 

sänka stråldosen 

till fostret 

genom att utföra 

PA- topogram 

istället för AP-

topogram samt 

ta fram en 

metod som 

kunde korrigera 

mätfel av 

transversell 

ingångsmåttet. 

Fantom-

studie 

N=0 Om patienten röntgades i PA 

istället för AP, kan fostret 

stråldos sänkas med 50 %. 

CT-systemen kunde 

kalibreras så att transversella 

mätningar blev korrekta.  

 

Medel 

 

Etisk 

godkänd 

Three-

dimensiona

l 

pelvimetry 

by 

computed 

tomograph

y 

Pelvimetria 

tridmnsiona

l meiante 

tomografia 

computeriz

zata 

Lenhard M, 

Johnson T, 

Weckbach 

S, Nikolaou 

K,   

Friese K, 

Hasbargen 

U. 2009. 

Tyskland 

Syftet med 

studien var att 

utvärdera 

tillförlitligheten 

med CT vid 

bäckenmätning 

sam utvärdera 

stråldoserna från 

bäckenmätning 

utförda med CT 

med 

spiralteknik. 

Retrosp

ektiv 

studie 

(patiente

r) 

 

Prospekt

iv studie 

(fantom) 

N=25 (0) 3D konstruktioner med 1mm 

i snittjocklek hade högst 

tillförlitlighet, topogram hade 

lägst tillförlitlighet. 

Patienterna med 

högdosprotokoll fick 11-15 

mGy och patienterna som 

undersöktes med 

lågdosprotokoll fick 3,1-4,8 

mGy. 

Hög 

 

Etisk 

godkänd 
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Titel Författare, 

år, land 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet, 

etik 

Measureme

nt error in 

computed 

tomograph

y 

pelvimetry 

Anderson, 

N. 

Humphries, 

N. Wells, 

JE. 2005. 

Nya 

Zeeland 

Syftet med 

denna studie var 

att utvärdera 

stråldosen vid 

bäckenmätning 

med CT med 

spiralteknik. 

Retrosp

ektiv  

studie  

 

N=14   

(0) 

Vanligaste var felmättningar 

på de sagittala 

utgångsmåtten.   

Vid en felmättning skiljde 

det sagittala utgångsmåttet  

med 6,9 mm. 

Medel 

 

Etisk 

godkänd 

Pelvimetry 

revistided: 

Analyzing 

cephalopel

vic 

disproporti

on 

Lenhard, 

M. 

Johnson, T. 

Weckbach, 

S. 

Nikolaou, 

K. 

2010. 

Tyskland. 

Syftet med 

denna studie var 

att utvärdera 

värdet av 

pelvimetri vid 

bäckenträngsel 

Retrosp

ektiv  

studie  

 

Grupp A 

(N=20) 

Grupp B 

(N=20) 

Grupp C 

(N=23) 

Måtten som gav hög 

tillförlitlighet var obstic 

konjugata, transversal 

diametern, sagittala 

utgångsdiametern och 

sagittala midpelvic 

diametern. Måtten som gav 

begränsad tillförlitlighet var 

interspinal och 

intertubaravståndet.  

Hög 

 

Etisk 

godkänd 

Intrinsic 

measureme

nt bias on 

computed 

tomograph

y scout 

view is 

unpredictab

le: 

computed 

tomograph

y 

pelvimetry 

using a 

phantom 

Anderson 

NG, 

Fenwick 

JL, Wells 

JE. 

2006. 

Nya 

Zeeland  

 

 

 

 

Utvärdera om 

bäckenmätning 

med på 

topogram med 

datortomografi 

skapar 

felmätningar på 

grund av 

bordshöjd. 

Fantom-

studie 

N=0 Det sagittala utgångsmåttet 

överskattades med upp till 5 

mm och det sagittala 

ingångsmåttet överskattades i 

genomsnitt med 1,2 – 1,3 

mm oavsett bordshöjd. 

Vid hög bordshöjd 

överskattades det diameter 

transversa upp till 6 mm och 

vid låg bordshöjd 

underskattades måttet med 

upp till 10 mm. 

 

Medel 

 

Etisk 

godkänd 

Linear and 

angular 

measureme

uternts of 

computer-

generated 

models: 

Are they 

accurate, 

valid, and 

reliable? 

Jamali AA, 

Deuel C, 

Perreira A, 

Salgado CJ, 

Hunter JC, 

Strong EB. 

2007. USA 

Utvärdera om 

3D 

rekonstruktioner 

vid CT-

undersökningar 

är tillförlitliga 

vid olika 

mätningar.  

Fantom-

studie 

N=0 Datortomografiundersökning 

med 3D konstruktioner är 

mer tillförlitligt än 

manuellmätning. 

Felmätningarna var inom 

2mm och 2 ° med en 

koordinations 

mätningsmaskin.  

Medel 

 

Etisk 

godkänd 

 

 


