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Sammanfattning 
Röntgenläkarna väljer ofta att byta undersökningsteknik för att fastställa misstänkt patologi 
som inte går att diagnostisera med en metod. Vid röntgenundersökningar av sinus (bihålor) så 
kan läkaren välja mellan konventionell röntgen eller en datortomografiundersökning. Skälet är 
att diagnoser som tumör, benpåverkan eller ansiktstrauma inte avbildas lika bra med den 
konventionella metoden.  
 
Syftet med den här studien är att jämföra datotomografi och konventionell röntgen vid 
sinusundersökningar, vilka för och nackdelar som de olika metoderna har, hur 
bildinformationen och diagnostiken skiljer sig, vilka risker som finns med joniserad strålning 
samt vilka biologiska effekter strålningen har på människan. Intervju har gjorts med 
odontologi läkare som berättat om för och nackdelar med de olika metoderna, och litteratur 
och artiklar har gett kunskap för att komma fram till resultatet. Den stora användningen av 
datortomografi gör att det numera inte görs många sinusundersökningar med konventionell 
röntgen. I en del av studien har tidmätningar utförts på datortomografi 
sinusundersökningar och även granskningstid, den tid det tar för läkaren att bedöma bilderna. 
Det har inte utförts några tidmätningar på den konventionella metoden på grund av otillräcklig 
tidsperiod, däremot har det undersökts för hur lång tid som patienten är bokad för en 
konventionell sinusundersökning. Stråldosmätningar har inte heller utförts på någon av 
metoderna utan stråldoser för DT och slätröntgen är hämtad ur litteratur och artiklar.  
 
Det har framkommit ganska tydligt i studien att datortomografiundersökningar av sinus har 
flest fördelar och få nackdelar, den ökade stråldosen som patienterna utsätts för med 
datortomografi är marginell enligt odontologi läkaren och dessutom behöver inte patienten 
vara med om två undersökningar eftersom datortomografi metoden ger all nödvändig 
information bildmässigt. 
 
 
Nyckelord: Datortomografiundersökning, konventionell röntgen, jämförelse, för och 
nackdelar, patologi, joniserad strålning, biologiska effekter, cellen, cancer.  
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Abstract in English 
When it comes to discover diagnostic pathology in radiology examinations, the radiologist 
often choose a different radiology examinations of a patient to discover a certain pathology, 
for example if a the radiologist suspect a tumour in the paranasual area, he would choose to 
exam the patient with computed tomography. Because the CT method has several advantages 
in discover tumour, destruction or traumatic fractures in the skull. Pathology such as tumour, 
destruction or trauma fractures does not have the same diagnostic image quality in the 
conventional radiology method.  
 
The purpose with this study is to compare computed tomography with conventional radiology 
in examinations of the sinus, advantages and disadvantages of the methods, also the image 
quality and diagnostic quality is compared. Both methods also expose the patient with ionised 
radiation; this study also shows how the damage in the human cell can cause mutations and 
cancer. Also interview with a Deontologist has been a source to information; the interview 
story told me that the conventional radiology method for sinus examinations is uncommon 
these days, only the emergency radiograph carry out examinations for sinus, the main part of 
every sinus examinations is performed by computed tomography. I also have search the 
knowledge for the result through literature and articles. A part of this study is also about time 
measurements in computed tomography examinations of sinus, in the conventional method 
the time has been noted how long the patient is reserved for the examination, the diagnostic 
review time has also been noted, all measurement has been perform in the Sunderby hospital. 
This study doesn’t have any radiation test of each method, radiation doses for each method 
has been collected from literature and articles. 
 
 It has been obvious that the computed tomography method has several advantages compared 
to the conventional method in examinations of sinus, computed tomography has a few 
disadvantages, the radiation that expose the patient is marginal in the computed tomography 
exams and according to the deontologist if the patient already has been exiled with computed 
tomography there’s no need to do another exam with conventional radiology, because 
computed tomography indicates all tissue that needs to be diagnosed. 
 
 
Keyword: Computed tomography, conventional radiology, comparison, advantages, 
disadvantages, pathology, ionised radiation, biological effects, cell, and cancer. 
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1 Inledning 
De moderna datortomograferna är på frammarsch i teknik, stråldosoptimering och 
bilddiagnostik. Den här studien handlar om en jämförelse av röntgentekniker vid 
sinusundersökningar med datortomografi och konventionell röntgen. I dagens läge så ställs 
det högre krav på bilddiagnostiken och läkarna, jämfört med några decennier tillbaks, och 
frågan är om den konventionella röntgen metoden kan konkurrera med datortomografin? 
Vilken metod har mest fördelar och minst nackdelar? Av vilka anledningar väljer läkarna 
datortomografiundersökning eller konventionell röntgenundersökning? Vilken av metoderna 
är säkrast inom diagnostisk syfte? Vad skiljer de olika metoderna teknikmässigt och 
stråldosmässigt vid undersökning? Vad händer i människocellen när den bestrålas och finns 
det risk att cancer uppstår? Syftet med den här studien är att jämföra två röntgenmetoder för 
undersökningar av paranasuala sjukdomar, ansiktsskelett och övrig patologi i sinusområdet. 
För och nackdelar med metoderna tas också upp. Och vilka parametrar som är viktiga för att 
få en bra röntgenbild. Studien tar också upp vilken av röntgen metoderna som är lämplig för 
barn som lider av paranasuala sjukdomar. 
 
 Målet med den här studien är att jag ville få fördjupade kunskaper om vilken metod som är 
lämpligast ur det diagnostiska och bildmässiga perspektivet samt också till viss del om hur 
stråldosen kan optimeras och ändå ge bra bildkvalitet. Arbetet handlar lite grann om stråldoser 
från respektive metod men inga stråldosmätningar har gjorts på någon av röntgen metoderna, 
utan stråldoser för respektive metod är hämtat ur litteratur och artiklar. Målet med arbetet 
handlar inte om att bevisa vilken röntgenmetod som är ”farligast” ur stråldossynpunkt utan 
mest om vilken av metoderna som kan ge säkrast diagnos och mest bildinformation och vad 
som skiljer i tekniken mellan metoderna. 
 
 För att komma fram till resultatet i den här studien så har jag hämtat kunskapen från litteratur 
och artiklar. Frågeställningarna i den här studien analyseras huvudsakligen av litteratur och 
artiklar men även intervjun och det muntliga källorna har varit mycket användbara. Som det 
skrivits tidigare så har inga stråldosmätningar utförts utan detta är hämtat från artiklar och 
litteratur, däremot har det utförts tidmätningar för datortomografi-undersökning och 
gransknings tider har mätts, för att se vilken av metoderna som sparar mest tid ur diagnostiskt 
perspektiv. Det här arbetet riktar sig till den som är intresserad av röntgenområdet och vill ha 
lite djupare förståelse för hur röntgen apparatur fungerar, hur tekniken fungerar och vad 
joniserande strålning orsakar hos människan. Tanken med det här arbetet är att det ska 
underlätta att välja röntgenmetod utifrån den frågeställning som patienten har.    

1.1 Disposition  
Kapitel 2 beskriver dos begrepp inom röntgenområdet och hur stor stråldos man får av olika 
röntgentekniker samt vilka organ som är känsliga för joniserande strålning. Kapitel 3 
beskriver vilka biologiska effekter som uppstår då en människa utsätts för joniserande 
strålning, vad som händer i cellen vid bestrålning samt vilka akuta och sena effekter som 
uppstår vid bestrålning. Kapitel 4 presenterar den konventionella röntgenmetodens utrustning, 
teknik samt bildframställning. I Kapitel 5 beskrivs datortomografens funktion samt dess 
teknik. Kapitel 6 jämför datortomografi och konventionell röntgen vilka för och nackdelar de 
båda metoderna har. Kapitel 7 beskriver och jämför diagnostiken för de bägge metoderna vid 
sinusundersökningar. Kapitel 8 visar litteraturstudiens resultat och detta jämförs och 
diskuteras. 
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2 Joniserande strålning – Dosbegrepp 

2.1 Absorberad dos 
Absorberad dos (D) är den energi som den joniserade strålningen överfört till ett masselement 
i ett material. Stor absorberad energi per massenhet innebär många jonisationer per 
massenhet, dvs. ökad risk för skador.  
Enheten för absorberad dos är Gray (Gy) 1 Gray =1 J/Kg. 
E är den totala strålningsenergin i Joule som absorberats i vävnad med massan (m). Den 
absorberade dosen ges av funktionen 
                                                                                                                 
                                                          D = ε  / m. 
 
(Lundqvist. 2000. s, 36).                                            

2.2 Ekvivalent dos 
Det är inte bara den absorberade dosen som avgör vilka biologiska effekter som sker, 
strålningens jonisationstäthet har också en betydande del i den biologiska effekten, ju högre 
jonisationstäthet desto mer omfattande blir den biologiska effekten. Alfa och gammastrålning 
är olika typer av joniserad strålning som ger olika biologiska effekter fast den absorberande 
dosen är densamma. Den ekvivalenta dosen har införts för att det ska gå att jämföra risker vid 
olika typer av strålning och för att kunna addera strålningsbidragen från olika strålkällor. 
Den ekvivalenta dosen räknas ut genom att multiplicera den absorberade dosen med 
viktningsfaktorn som tar hänsyn till att olika stråltyper ger olika vävnadseffekter, se tabell 1. 
Stråltyper som Beta och Gamma strålning har en viktningsfaktor på wR = 1, medan 
alfastrålning ger wR = 20. Detta betyder att ett objekt som bestrålas med alfastrålning får en 
absorberad dos som har 20 gånger större biologisk effekt. Ekvivalent dos = HT anges i Sievert 
(Sv), och absorberad medeldos anges som D. Den ekvivalenta dosen ges som av funktionen  
 
                                                    HT = D wR. 
(Neubeck. 2005. kap, 8. s, 4). 

 

Tabell 1. Viktningsfaktorer för olika organ och vävnader. Källa. SSI FS 1998 :4 
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2.3 Effektiv dos 
Cellens känsligaste del är DNA strukturen och strålning kan orsaka så mycket skada att den 
orsakar mitos (celldöd). Det är många faktorer som bestämmer hur pass omfattande skadorna 
blir och en del organ i kroppen får mindre effekt av strålning än andra organ. Den effektiva 
dosen tar hänsyn till olika organs strålkänslighet. När kroppen bestrålas så kommer stråldosen 
att vara ojämnt fördelad i kroppen, den effektiva dosen är den totala dos som kroppen fått, 
viktningsfaktorn (wT) angiver hur pass strålkänsligt organet är. Effektiv dos (egentligen 
effektiv helkroppsdos) används för att kunna jämföra olika bestrålningar i fråga om 
skadlighet. Den effektiva dosen E ges av Summan av alla  
 
                                                        (HT wT) 1 Sv = 1 J/Kg. 
(Neubeck. 2005. kap, 8. s, 4). 

2.4 Allmänt om strålskydd 
Röntgenapparatur definieras som utrustning som avger röntgenstrålning i form av 
fotonenergier med upp till 100 keV. Den utsändande röntgenstrålningen indelas i 
bromsstrålning och karakteristisk strålning beroende på hur den uppstått. När röntgen började 
användas på allvar kort efter upptäckten år 1895 så uppstod det en hel del skador som 
orsakades av okunskap. Med tiden så började det användas mer skydd mot strålningen och 
man blev medveten om vilka risker som finns vid användning av joniserande strålning. Idag 
finns det en genomtänk strategi för hur strålningen skall användas korrekt. De risker som 
uppstod i användningen av röntgenstrålning gjorde att det bildades en strålskyddskommission 
ICRP, och Rolf Sievert var en av dem som kämpade hårt med detta arbete.  
 
Inom sjukvården så bygger strålskyddet på tre grundregler. 

• En källa som avger röntgenstrålning skall vara befogad 
• Strålskydd skall optimeras i så stor utsträckning som möjligt 
• Dosgränser skall förekomma för yrkesmässig bestrålning och bestrålning av 

allmänheten 
 
Dosgränserna för personal som arbetar med joniserande strålning, se tabell 2, framkom för att 
ge ett huvudsaklig skydd och visar en gräns för vad som är oacceptabelt och vad som är 
toleranta risker. Strålskyddprinciperna säger att en dosgräns räcker inte som enbart skydd mot 
joniserad strålning, skyddet måste dessutom optimeras. Att optimera stråldosen betyder att 
stråldosen måste reduceras i största möjliga mån, det betyder också att priset för 
strålningseffekter vägs mot priset av strålskyddsåtgärder. Grunden för optimering gäller för 
alla delar från källan som avger strålning till den person som utsätts för joniserad strålning 
(Carlsson et al. 2005. s, 112). 
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Tabell 2. SSI fastställda dosgränser för personer som arbetar med joniserande strålning.  Källa. SSI 
FS 1998 :4 

 

 
 

2.5 Diagnostiska standarddoser referensnivåer inom medicinsk röntgendiagnostik 
SSI införde 2002 föreskrifter om att varje röntgenlabb på sjukhus och vårdcentraler i Sverige 
skulle uppmäta s.k. diagnostiska standarddoser för ett urval av vanliga undersökningar som 
utförs mer än 100 gånger/år. Enligt statens strålskyddsinstitut så avser den diagnostiska 
referensnivån en fastställd strålningsdos som inte får överstigas, och om den överträds så 
kommer åtgärder att vidtas. Tabell 3 visar referensnivån för konventionella 
röntgenundersökningar. Tabell 4 visar referensnivån för datortomografi undersökningar. 
Den diagnostiska standarddosen hänsyftar till en faktisk stråldos för en särskild typ av 
undersökning som konstaterats och gäller på samma sätt som den diagnostiska referensnivån 
(SSI FS 2002:2   §2. s, 1). 
 

Tabell 3. Diagnostiska referensnivåer för konventionella röntgenundersökningar. 
Källa: Statens strålskyddsinstitut, föreskrift 2002:2. s, 4. 
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Tabell 4. Diagnostiska referensnivåer för datortomografiundersökningar. 
De två diagnostiska referensnivåerna CTDI och DLP gäller var för sig. 

Källa: Statens strålskyddsinstitut, föreskrift 2002:2, s, 5. 
 

 

2.6 Dosstorheter för Datortomografi 
Den grundläggande storheten för datortomografi är CTDI, Computed Tomography Dose 
Index. Och den definieras som integral över dosprofilen längs en linje parallell med 
rotationsaxeln dividerat med nominella snittjockleken (dosprofil – ett rotatonsvarv av 
röntgenröret). DLP står för Dose Length Product och är ett mått på mGy – cm 
(Statens strålskyddsinstitut, föreskrift 2002:2. s, 3). 

3 Biologiska effekter av joniserande strålning 

3.1 Cellen 
Cellerna i kroppen samarbetar genom att skifta arbetsuppgifter som skall utföras, 
människokroppen består av ungefär 1014 celler. Nervcellerna sköter om överföringen av 
nervimpulser mellan nervsystem och organ, blodceller och andra celler sköter om 
förflyttningen av syre och näring i cirkulationskretsloppet och njurcellerna sköter om 
utsöndring av onödiga slaggprodukter. För att hela systemet i organismen skall fungera krävs 
det att rätt celler är på rätt plats. Arbetsfördelning mellan de enskilda cellerna fungerar samma 
sätt som arbetsfördelningen mellan flera celler. Kontrollen av cellen sköts av cellkärnan, i 
cellkärnan finns DNA (deoxyribonukleinsyra) som är bärare av den ärftliga informationen 
som också kallas cellens kärnminne. Kärnminnet fungerar som en ritning vid uppbyggnad av 
RNA(ribonukleinsyra). RNA bildar proteinmolekyler som har till uppgift att bygga upp 
cellen. Både DNA och RNA innehåller informationsflödet, DNA har fyra olika nukleider som 
kallas Adenin (A), Tymin (T), Guanin (G) och Cytosin (C). Det finns ungefär 5 miljarder 
nukleider i en cell. Informationen i DNA finns i två spiralliknande uppsättningar beroende på 
att nukleiderna A, T och G, C kombineras med varandra (Johansson, 2000 Kap, 2. s, 46). 

3.2 Energiöverföring - Primär skada 
Joniserande strålning reagerar med vävnad genom att slå bort elektroner från atomerna i 
vävnaden. Den känsligaste delen av cellen är kromosomerna i cellkärnan. Ifall strålningen slår 
ut elektroner i cellens kärna kan kromosomerna skadas. Kromosomerna innehåller vår 
genetiska information och de behövs för att cellen ska kunna dela sig i fler kopior. 
Cellen har inbyggda reparationsmekanismer som kan laga cellskada, även kromosomskada. 
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Då strålningen träffar cellerna inträffar en energiöverföring som delas upp i två grupper, 
direkt effekt och indirekt effekt. I direkt effekt så växelverkar strålningen med cellens 
molekyler och det inträffar då en förändring av DNA, RNA eller proteiner. Vid indirekt effekt 
så inträffar det en förändring i cellens vattenmolekyler.(Johansson. 2000. Kap, 2. s, 48). 

3.3 DNA skador och reparationsprocess 
Skadorna som DNA molekylen utsätts för under bestrålning delas in fyra grupper och det är 
basskador, enkelsträngsbrott, dubbelsträngsbrott och brott på vätebindningarna. Basskador 
uppstår av kemiska förändringar i någon av baserna, nukleiderna A, T eller G, C. Orsaken till 
basskador är oftast indirekt effekt. Enkelsträngsbrott uppstår då strängarna i DNA molekylen 
bryts av och det är ofta en fri radikal som står bakom det. Dubbelsträngsbrott uppkommer vid 
högre stråldos då strålningen åstadkommer brott på båda strängarna eller en partikel med hög 
joniserande täthet bryter bägge strängarna, se figur 2.     
 

 
Figur 2. Beskrivning på hur joniserad strålning orsakar skador på DNA molekylen. 

(Carlsson et al. 2005. s, 95). 
 

Cellens potential till att reparera sig beror helt på hur pass omfattande skadan är, 
enkelsträngsbrott repareras mycket fortare än dubbelsträngsbrott. Enkelsträngsbrott repareras 
med hjälp av enzym som bygger upp den skadade strängen, enzymet tar hjälp av mallen från 
den friska strängen, och har sedan information hur den skadade strängen ska byggas upp. 
Enkelsträngsbrott och basskador sker ofta samtidigt eftersom strålningen går igenom både 
sträng och bas. Om ett dubbelsträngsbrott skall ha en chans att återhämta sig krävs det att 
DNA molekylen klarar av att hålla samman under tiden som reparationen sker. 
Dubbelsträngsbrott leder ofta till mutationer, eftersom båda strängarna gått av så finns det 
ingen mall som visar hur reparationen ska gå till, detta leder till felaktig reparation av båda 
strängarna och mutation uppstår. Om båda strängarna inte klarar av uppbyggnaden leder det 
till celldöd (apoptos) 
(Isaksson. 2000. s., 179 -180). 
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Det finns alltså olika scenarion som kan hända: 
a) Cellen påverkas inte av strålningen. 
b) Cellen skadas, reparerar sig själv och fortsätter fungera normalt. Även i vanliga fall 

sker det små kromosomförändringar i kroppen hela tiden som repareras. 
c) Cellen skadas, reparerar sig själv men fungerar inte normalt. Något gick fel i 

reparationen. Antingen kan cellen inte dela sig själv och dör eller så börjar den dela 
sig onormalt mycket och blir en cancercell. Eller om det var en könscell som blev 
modifierad så kan skadan bli ärftlig. 

d) Cellen blir så skadad att den dör. 
 
Celler som delar sig ofta är mer känslig för strålning än celler som har långsam celldelning. 
Det betyder att alla organ i kroppen inte har samma strålkänslighet, dom organ som skadas 
mest av strålning är de som har en stor cellproduktion som röd benmärg och tunntarmsepitel. 
se tabell 5.          
 

Tabell 5. Mänskliga celler och vävnader som ordnas efter strålkänslighet 
(Carlsson. 2005). 

 

 
 
Att reparationen gick fel kan leda till så kallade stokastiska (sena) effekter, och celldöd kan 
leda till deterministiska (akuta) effekter (Neubeck. 2005. Kap 8. s, 5). 

3.4 Deterministiska effekter av strålning  
När kraftig bestrålning sker av hela kroppen eller mot något av kroppens organ uppkommer 
deterministiska effekter som kan orsaka celldöd. Organets funktion bygger på att cellerna i 
organet fungerar, om flera celler dör kommer organets funktion att påverkas. Eftersom 
effekterna bygger på att ett visst antal celler destrueras krävs det en lika stor absorberad dos 
för att orsaka effekt hos olika individer. Även om det kan betraktas som slumpmässigt vilken 
enskild cell som drabbas blir den totala effekten att många celler påverkas relativt 
förutsägbara, d v s given dos ger given effekt (Isaksson. 2002. s, 153  - 154). 
 
Deterministiska effekter uppträder vid en stråldos på ungefär 1 Gy vid helkroppsbestrålning.  
Värt att nämna är att det krävs mycket stora stråldoser för att deterministiska effekter ska 
uppnå effekt på levande vävnad. Vid en bestrålning på 2-10 Gy så kommer produktionen av 
röda och vita blodkroppar att minska drastiskt i benmärgen. De röda blodkropparna har en 
livslängd på omkring 120 dygn och de vita blodkropparna har en livslängd på några dagar, 
granulocyter som är en typ av vita blodkroppar har en mycket viktig roll i immunförsvaret då 
det gäller att skydda kroppen mot mikroorganismer (bakterier). Då antalet vita blodkroppar 
sjunker så kommer också immunförsvaret att bli nedsatt och därigenom blir den strålskadade 
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människan mycket infektionskänslig. Trombocyter som är en typ av röda blodkroppar sköter 
om blodets koagulationsprocess och nedsatt antal av dessa blodkroppar gör att små sår kan ge 
svåra blödningar i munhåla, tarm och hud. I tabell 6 finns tröskeldosvärden för när olika akuta 
strålskadesymptom sker (Johansson. 2000. s, 53-55). 
 

Tabell 6. Vävnadssyndrom och symtom vid akuta strålskador (Carlsson. 2005). 

 

3.5 Stokastiska (sena) effekter 
De stokastiska effekterna är de som ger upphov till cancer eller ärftliga förändringar. 
Strålningen orsakar mutationer i cellens arvsmassa och den stokastiska effekten skiljer sig 
stort från de deterministiska effekterna. Dessa effekter drabbar främst organ med långsam 
celldelning. Exempel är cancer och leukemi. Latenstiden kan vara så lång som 5-30 år efter 
bestrålning. Ifall skadan påverkar en könscell kan den bli ärftlig. Effekten har inget 
tröskelvärde men ökad dos ökar sannolikheten för att effekten visar sig 
(Isaksson 2002. s, 165). 

3.6 Cancer 
Om en cell muterats så kan det leda till endera celldöd eller så lever den felaktigt reparerade 
cellen vidare och skadan ger sig inte till känna förrän cellen börjar dela sig ytterligare. Dessa 
förändringar kan inom sin tid leda till att okontrollerad tillväxt av cellen sker och då uppstår 
cancer, se figur 3. 
 

 
 

Figur 3. Beskrivning på hur en frisk cell omvandlas till en cancercell genom mutationscykler. 
https://my.inova.com/public/healthresearch/content 

 
Det är många steg som bestämmer om den friska cellen ska omvandlas till en cancercell. 
Första steget är mutationen och detta steg kallas för initiering, det innebär att latenta 
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tumörceller bildas men inte förökas vidare. Det andra steget brukar kallas för promotion, i det 
här fallet så har den latenta tumörcellen förbättrat sig och utvecklats till en delande tumörcell. 
En cell som initieras löper alltid risk att utvecklas till en tumörcell, däremot kan det gå lång 
tid mellan initiering och promotion, därav de långa latenstiderna innan sena effekter börjar 
uppstå. Till sist så följer en progression av tumörcellerna, de förökas då till en större eller 
mindre cancerhärd. Cellens initiering beror på många faktorer, t.ex. miljögifter, kost och 
ärftlighet, därför kan man inte att säga att cancer som orsakats av strålning kan skiljas från 
cancer av andra faktorer. Däremot spelar den ärftliga faktorn en roll i vissa typer av cancer 
som uppstått längre tillbaks i släktleden (Isaksson. 2002. s, 167). 
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4 Konventionell röntgen – Teknisk uppbyggnad 
Radiologin har haft en enorm utveckling under de två sista decennierna inte minst då 
datortomografi och magnetisk resonanstomografi introducerades. Ändå görs majoriteten av 
alla röntgenundersökningar med den konventionella röntgenmetoden eller konventionell 
radiografi som det också kallas, se figur 4.  I den konventionella röntgentekniken indelas 
projektionsbilderna i tre huvudgrupper som är direkt analog teknik, indirekt analog teknik och 
digital teknik. Med den direkta analoga tekniken så tas röntgenbilden direkt på ett 
detektormedium som kan vara en röntgenfilm eller en fluorescerande skärm. Både 
röntgenfilmen och den fluorescerande skärmen är analoga detektorer av röntgenstrålar, 
röntgenfilmen responderar med svärtning medan den fluorescerande skärmen responderar 
med synligt ljus (fluoriscens). Direkt radiografi är den konventionella röntgenfotograferingen 
(metoden) där röntgenstrålarna passerar genom patienten och lagrar projektionsbilden direkt 
på en fotografisk film (Pettersson, H. et al. 1993. s,32 -33). 
 

 
 

Figur 4. Konventionellt röntgenlabb med röntgenrör och patientbord. 
Källa: www.rontgen.com 

4.1 Bländare 
I bländarkåpan på röntgenröret finns en primär bländare placerad. Primärbländaren har 
blyskivor som avgränsar det primära strålfältet till den region som skall avbildas. Innan 
exponering ställer röntgensköterskan in fältets storlek och position som ses direkt på 
patienten. Ovanför bländarskivan så finns inställningsrattar för att ställa in fältstorlek och 
position, positionsfältet kan också ändras via patientbordet som är rörligt i sidled och 
längdled. Figur 5 visar ett lungstativ där operatören kan ställa inbländning via primär 
bländaren. Detektorenheten i lungstativ är höj och sänkbar (Pettersson, H. et al. 1993. s, 32 -
33). 
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Figur 5. Här visas mekaniken vid en konventionell röntgenundersökning, modulatorn bländar in 
strålfältet till en smal rad, film placeras i detektorenheten (Neubeck 2005. Kap 11. s, 7). 

4.2 Röntgenrör 
Glas kolven som omsluter röntgenröret innehåller en anod och katod som är fixerade i sina 
lägen mot varandra, se figur 6. Rörets glaskolv måste vara vaccumrådande, detta för att 
förhindra överslag mellan rörets elektroder. Anodytan och katodens glödtråd består av 
wolfram som har en högs mältpunkt på 3370 grader. Nackdelen med wolfram är att det är ett 
sprött material och om det upphettas finns det risk för att det spricker, därför har de nyare 
tillverkats där anod legeringen består av wolfram och en bas av molybden.  
 

 
 

Figur 6. Röntgenrörets uppbyggnad, anoden och katoden befinner sig inne i glaskåpan som         
omsluter röret. Anoden är fäst på en roterande axel (Carlsson et al 2005. s, 36). 

 
Röntgenstrålning kan framställas på olika sätt och ett sätt är att accelerera fria elektroner till 
höga energier, för att göra detta innesluts anod och katod i en vaccumbehållare, katoden 
upphettas och elektroner emitteras från spiralen, se figur 7.  
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Figur 7. Här visar figuren uppbyggnad och funktion hos röntgen röret, katodens elektroner 
accelereras mot anoden (Carlsson et al 2005 . s, 36). 

 
Röntgenröret är monterat i en rörkåpa som skall hålla röret stabilt på undersökningsstativet. 
Rörkåpan avskärmar också spridda röntgenstrålar som inte följer önskad riktning (Neubeck.  
2005. Kap 2. s, 5). 

4.3 Raster 
Kassetten med röntgenfilmen placeras i ett fack som går att dra ut, facket finns under 
patientbordet eller om det är ett lungstativ så finns det vid sidan om detektorenheten. Mellan 
patienten och filmen finns sekundärbländaren som också kallas för raster, rastret har den 
funktionen att spridd strålning från patienten reduceras som visas i figur 8. 
 

 
 

Figur 8. Här visas hur spridd strålning absorberas i rastret utan att nå filmen 
(Carlsson et al. 2005 s, 48). 

 
Istället för raster kan man använda sig av en så kallad luftgaps teknik som går till så att ett 
bestämt avstånd lämnas mellan patienten och filmen, den spridda strålningen kommer då inte 
att träffa filmen. Denna metod minskar den spridda strålningen mer än om ett raster skulle ha 
använts, och även dosen till patienten reduceras en hel del jämfört med raster teknik. 
Luftgaps tekniken är bra att använda vid undersökningar av thorax och lungor, figur 9 visar 
hur tekniken går till. 
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Figur 9. Luftgapsteknik som minskar spridd strålning (Carlsson et al. 2005. s, 48) 
 

Röntgenfilmen som används vid undersökningen består av fotografisk emulsion oftast på 
bägge sidor om kassetten. Emulsionen består av ett lager gelatin som innehåller 
silverbromidkorn, varför emulsionslager används beror på att både röntgenstrålning, 
ultraviolett ljus och synligt ljus kan svärta filmen. Silverbromidkornen joniseras av 
fotonenergier under verkan av silverjoner ( Ag + ), mängden silverjoner varierar med 
mängden fotoner som filmen vart utsatt för, desto större stråldos ju mer silverjoner läggs 
latent i emulsionsfilmen, detta syns först efter att filmen framkallats 
(Pettersson, H. et al. 1993  s, 32 -33). 

4.4 Fokus 
De flesta röntgenrör är utrustade med ett finfokus som behövs för bilder med höga krav på 
upplösning, katoden är utrustad med två trådar som är spiralformade varav den ena tråden är 
en finare tråd för finfokus och den andra tråden är en grövre tråd för grovfokus, varje fokus 
väljs var för sig åt gången. Streckfokus, se figur 10, används för att öka belastningsförmågan 
som den större träffytan ger och denna teknik ökar bildens upplösning. Nackdelen med 
streckfokus är att bildens geometriska upplösningsförmåga avtar i bilden ju längre del av 
fokus varje bildpixel ser (Jacobson, B. 1995. s, 395 -396). 
 

 
 

Figur 10. Metoden för fokus, anodens vinkel i förhållande till elektronstrålen kan man påverka genom 
att låta elektronstrålen sprida ut sig över en större yta på anodtallriken utan att fokus påverkas 

(Carlsson et al 2005. s, 38). 

4.5 Bländare 
Det finns två typer av bländare, primär bländare och sekundär bländare som används för att 
öka bildkontrasten och minska patientstråldosen. Primärbländaren är placerad mellan 
röntgenrör och patienten, den sekundära bländaren är placerad mellan patienten och 
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röntgenfilmen (kassetten). Genom att blända in ordentligt minskas den sekundära 
röntgenstrålningen som orsakar kontrastförsämring. Det går också att minska bestrålningen 
till patienten samt sekundär strålningen genom att komprimera objektet. Sekundär strålningen 
har en tendens till att svärta ner röntgenbilden utan att öka informationsinnehållet i bilden 
utan bidrar bara till bildens brus (Jacobson, B.1995. s, 401 - 402).  

4.6 Bilddetektering 
För att detektera, överföra, lagra och presentera den radiografiska bilden så används olika 
metoder, de vanligaste metoderna är analoga och digitala tekniker. Den analoga tekniken går 
till så att röntgenstrålningens intensitets variationer överförs till fotografisk film efter det att 
den penetrerat volymsobjektet, den fotografiska filmen får då olika grader av svärtning 
(Jacobson, B. 1995. s, 403).  

4.7 Bildåtergivning  
Vid analog teknikens metod så påverkar röntgenstrålningen den fotografiska filmen, 
röntgenfilmen har endast en mindre mängd ämnen med högt atomnummer, så därför 
absorberar filmen bara en liten del av röntgenstrålningen. Röntgenfilmen består av 
emulsionsskikt med silver bromidkorn, fotonerna som når silver bromidkornen har en hög 
energimängd och det behövs endast en mindre mängd energi för att silverbromidkornen skall 
bli framkallningsbara. Fotonerna har så mycket mer energi som behövs för att ge effekt till 
silverbromidkornen, av denna anledning så används film utan förstärkningsskärm enbart vid 
tandröntgen. Genom att placera förstärkningsskärmar på bägge sidor om varje emulsionsskikt, 
se figur 11, så kan man åstadkomma att varje foton gör ett stort antal silverbromidkorn 
framkallningsbara. Förstärkningsskärmen fungerar på så sätt att fotonerna från röntgenröret 
träffar förstärkningsskärmen. Där omvandlas energin till synligt ljus som är lättare för filmen 
att absorbera, eftersom ljuskvanta har lägre energi än röntgenkvanta. Förstärkningsskärmens 
tjocklek har stor betydelse för hur upplösningen i bilden blir, desto tjockare 
förstärkningsskärmen är desto mer av det fluorescerande ljuset kommer att spridas ut över en 
större yta som figur 12 visar.  
                                            

 
 

Figur 11. Förstärkningsskärm på bägge 
sidor om emulsionsskikt (Neubeck. 2005. Kap11. s 7). 
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Figur 12. Tjock förstärkningsskärm medför större spridning av fluorescerande ljus (Carlsson. 2005. s, 
46). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21



5 Datortomografens funktion  
Datortomografen samlar in informationen från det bestrålade området genom att röntgenrör 
och detektorer roterar runt patienten samtidigt som patientbordet förflyttar patienten genom 
det roterande röntgenröret och detektorerna, se figur 13. 
 

 
 

Figur 13. Gantry och patientbord 
Källa: www.rontgen.com 

 
Datortomografen består av:  
 
Manöverkonsolen; Härifrån styrs apparaten av röntgensköterskan som matar in patientdata, 
väljer körparametrar d v s ställer in det område som ska scannas, ställer in ström (mAS) och 
spänning (kV) till röntgenröret, scanproceduren startas och stoppas eller avbryts.  
 
Satelitkonsolen; Här kan tidigare patientundersökningar plockas fram för granskning, 
jämförelser från tidigare undersökningar och dessa bilder kan sedan behandlas. 
 
Gantry; Inne i rummet där patienten undersöks så finns gantryt d v s den stora öppningen 
som innehåller röntgenrör och detektorer, patienten ligger på patientbordet som sakta far 
igenom gantryt medan röntgenrör och detektorer roterar runt patienten. Se figur 13. 
 
Röntgenerator; Denna enhet förser röntgenröret med utvald rörström och rörspänning. 
 
Bilddator; Här samlas informationen in från det område som scannas, mätdata samlas in och 
sparas i minnet. 
 
Huvuddatorn; Innan undersökningen av patienten startar så måste detta godkännas av 
huvuddatorn, alla undersökningar har förprogrammerade data som måste godkännas av 
systemet innan start, t ex körparamterar, bordshastighet, bländarinställning. 
 
Bildlagringsminne; Här sparas alla undersökta bilder för granskning, långtidslagring 
(Neubeck. 2006. Kap 12. s, 3). 

5.1 Röntgenrör och kollimator 
Stativet som röntgenröret är monterat på måste vara stabilt och väl balanserat eftersom röret 
förflyttar sig med en konstant hastighet med en rotationshastighet ner till under 1 sekund.  
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I dagens datortomografer så sker spänningsmatningen till röntgenröret via så kallade 
släpringar som gör det möjligt för röret att rotera runt patienten i obegränsat antal varv i 
samma riktning. Röntgenröret är konstruerat för att kunna stå emot hög värme, detta gör att 
flera snitt kan köras utan paus mellan exponeringarna, se figur 14. 
 

 
 

Figur 14. Fokusstorlek avgör hur välavgränsat snittet blir (Carlsson 2005. s, 55) 

Röntgenröret innehåller en kollimator som visas i figur 14, kollimatorn har den funktionen att 
den fastställer snittjockleken och strålknippets spridning mot detektorn. Det går inte att 
bestämma strålknippets gräns eftersom röntgensrörets fokus har en viss spridning. Och 
beroende av fokus storleken kommer snittet inte att vara begränsat, det bildas då en 
halvskugga som gör att strålningens intensitet minskar mot snittkanten (Neubeck. 2006. Kap 
12. s, 25). 

5.2 Detektorer 
Detektorernas viktigaste uppgift är att absorbera så stor del som möjligt av strålningen för att 
kunna ge den elektriska signal som ska omvandlas och skickas vidare till datorn. Det finns ett 
flertal olika detektorer som är byggda på olika principer med olika funktioner, det finns 
gasdetektorer, scintillationsdetektorer och halvledardetektorer. Gas detektorer ger bäst 
reduktion av spridd strålning jämfört med halvledardetektorer. De parametrar som är viktigast 
för detektorerna är storleken och effektiviteten, ju bättre effektivitet detektorn har desto bättre 
precision får signalen och stråldosen blir mindre till patienten. Uppsättningen av detektorer 
skiljer sig mellan olika datortomografer, det finns tredje och fjärde generationens 
datortomografer, i tredje generationens apparater så är både detektor och röntgenrör roterande 
medan den fjärde generationens apparater har fasta detektorer och roterande rör som visas i 
figurerna 15 och 16 (Carlsson et al, 2005. s, 56).       
                          

                                
 

Figur15.                                                               Figur16. 
Generation 3 och 4 av datortomografer (Carlsson 2005. s 56). 
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5.3 Bildberäkning 
Under exponering så scannas patienten och mätdata samlas in för vidare rekonstruktion, data 
samlas in medan röntgenröret roterar runt patienten och det tas emot data i olika vinklar.  
I varje läge så mäts vävnadens attenueringsprofil som kallas projektion, då röntgenröret och 
detektorn gått ett varv runt så har det måttats 1000 – 2800 projektioner och varje projektion 
skickas till bilddatorn för behandling. Datorn väljer sedan ett lämpligt antal snitt som bestäms 
av det organ som ska undersökas samt av organets volym. Röntgenstrålningen penetrerar 
patientens kropp och detektorn tar emot strålningen och omvandlar den till en analog elektrisk 
signal, detta mäts av datorn och elektroniken omvandlar den analoga signalen till en digital 
signal som skickas till bilddatorn för bildbehandling (Påhlstorp. 2000. s, 7 -11). 

5.4 Mätvärden 
I Dagens datortomografer så mäts det under en scanning flera miljoner mätvärden, som är 
resultatet av antalet detektorer och projektioner, bildresultatet påverkas av antalet mätvärden 
och desto fler mätvärden desto bättre bildkvalitet får bilden, andra faktorer som påverkar 
bildkvaliten är vilken typ av detektor det är och vilken effektivitet den har (Carlsson et al, 
2005. s, 57). 

5.5 Spiralfunktion 
Det vanligaste sättet att göra en CT undersökning är att stegvis i flera snitt undersöka en viss 
del av kroppen, beroende på vilken del av kroppen som ska undersökas använder man sig av 
olika snittjocklekar och olika bordsförflyttning mellan varje snitt. Spiralfunktionen går till så 
att röntgenröret roterar varv efter varv medan bordet förflyttas hela tiden, detta innebär att 
man undersöker en volym av kroppen där varje snitt passar precis vid det föreliggande snittet, 
se figur 17. 
 

 
Figur 17. Spiralfunktionen (Carlsson. 2005. s, 57). 

 

Spiralens stigning kallas för pitch och det är förhållandet mellan bordsförflyttningen och 
snittets tjocklek. Med spiraltekniken är den stora fördelen att avsökningar kan göras över 
större område med kortare exponerings tid och det i sin tur medför mindre strålning till 
patienten. Fördelarna med en datortomograf som har roterande rör och detektorsystem är: 
 

• Multiscanteknik. Här kan operatören göra flera scan i en följd efter varandra 

• Undersökningen är väldigt snabb. 

• Det finns möjlighet till spiral CT 

• Rekonstruktioner kan göras i 3 dimensionella snitt 

• Dosbesparande möjligheter 
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• Snabb datainsamling 

• Röntgenröret tål höga belastningar 

• Precision på överföring mellan röntgenrörspänning och data från detektorsystem 
            (Neubeck, 2006. Kap 12. s, 28 – 29). 

5.6 Kanaler 
Det moderna datortomograferna har upp till 64 kanaler, en uppsättning av detektorer kallas 
för kanal, i dagens läge har man det som kallas för flerkanalssystem och det är en uppsättning 
av flera detektorer i patientens längsled. En datortomograf med flerkanalssystem är effektiv 
och undersökningen går fort eftersom varje rotationsvarv täcker en större volym. Detta gör det 
frestande att undersöka större områden än nödvändigt och det innebär ökad stråldos till 
patienten och fler antal bilder erhålls som gör granskningen mer tidsödande (Carlsson et al. 
2005. s, 57). 

5.7 Rekonstruktion 
Rekonstruktionen är ett matematisk förlopp som genomförs i datorn där transmissions-
mätningarna omvandlas till en snittbild, bilden rekonstrueras som en bildmatris av 256 x 256 
eller 512 x 512  bildelement eller bildpixlar. Varje pixel motsvarar en volym och 
volymselementet kallas för voxel som är en kub där varje sida är en pixel. När bilden 
rekonstrueras så kommer varje pixel att ges ett CT – värde som är relaterat till den linjära 
attenueringskoefficienten som är vävnadsvärdet i snittet, alla vävnader har sitt eget specifika 
värde som också kallas för Hounsfieldsvärde. Se tabell 8. Pixelvärdet benämnes oftast CT 
värde och uttrycks i hounsfields enheter som definieras enligt  
                               CT  Värde = ( μ vävnad – μ vatten ) 1000/ μ vatten. 
 
(Carlsson et al. 2005. s,57). 
 

Tabell 8. Hounsfield värde för olika vävnader. Källa: http://www.anst.uu.se 

                     

Vävnad Hounsfield värde 
Luft -1000 
Fett -40 till -100 
Vätska, likvor 0 till 20 
Mjukdelar 20 till 100 
Ben 1000 
Färskt hematom 55 till 75 
Vit substans 20 till 35 
Grå substans 30 till 40 

 
 
 
 
 

 25



5.8 Bildkvalitet  
Bildkvaliten bestäms förutom av de tekniska faktorerna också av de inställningarna som 
operatören ställer in. De scanparametrar som operatören ställer in är: 
 

• A. Röntgenrörströmmen  
mA ska ställas in så att största möjliga bildkvalitet erhålls samtidigt som stråldosen blir så 
låg som möjligt. Rörströmmen ökas för att få bra bildkvalitet vid undersökningar där 
objektet har större täthet som vid thorax, ryggrad och bäckenundersökningar, medan 
tunnare objekt som lungor kan köras med lägre mA. 
 
• kV. Röntgenrörspänningen  
Organ som har hög absorption t ex huvud och ryggrad bör undersökas med högre kV än 
att öka mA, när kV ökas så blir också andelen hård strålning större vilket ökar 
penetrationsförmågan hos röntgenstrålningen medan strålning som har låg energi minskar 
och det ger lägre patientdos. 
 
• Scantid 
Scantiden bör väljas så att den blir så kort som möjligt eftersom organrörelser kan orsaka 
rörelseoskärpa. Nackdelen med kort scantid är att brusnivån kan bli större och det medför 
sämre detaljupplösning. 
 
• Snittjocklek och Pitch 
Undersökningar på områden som har små kontrastrika skelettdetaljer får bäst upplösning 
med 2mm snitt.  
 
• Organ som levern kan behöva köras med snitt som är 10 mm för att undvika brus. 
Vid rekonstruktionen av ett spiral CT scan, innefattar scandata som ligger strax utanför 
snittet med scandata inom snittet. Detta ger en minskad patientdos med bibehållen 
bildkvalitet. 
 
• Alogaritm 
Alogaritm har till uppgift att smeta ut anatomiska strukturer för att framhäva t ex 
mjukdelar i bilden och förstärker kanterna i objektet för bättre detaljupplösning, nackdelen 
med kantförstärkning är att brusnivån blir större i bilden. 
 
• Fönster och centerinställning 
Datortomografen mäter objektets täthet och dessa täthetsvärden återges i matrisform på 
monitorn som en gråskala. Operatören kan välja fönstersättningar för de organ som ska 
granskas (Carlsson et al, 2005. s, 74). 
 

Det är många faktorer som avgör vilken kvalitet den färdigställda röntgenbilden kommer att 
ha, de tekniska faktorer som påverkar bildkvaliteten är bl.a. artefakter, upplösning, distorsion, 
kontrast och brus. Figur 19 visar vilka faktorer som påverkar bild och undersökningskvalitet, 
andra faktorer som spelar in är operatören som sköter utrustningen, datortomografens 
prestanda och läkarens kompetens (Carlsson et al, 2005. s, 74). 
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Figur 19. Förhållanden som spelar in i radiologiska undersökningar 
(Carlsson et al 2005. s 74). 

5.9 Brus 
Brus är den parameter som spelar störst roll i bildkvalitet och kontrastupplösning, bruset kan 
beskrivas som kornigheter i bilden och det är slumpmässiga variationer av signalintensiteten. 
Vid en hög brusnivå så blir det svårt att bedöma kontrastskillnader på t ex tidiga infarkter eller 
mindre paremkymblödningar. Figur 20 visar hur en hög brus nivå försämrar kontrasten. 
Faktorer som påverkas brusnivå är: 
 

• Matrisstorlek (beskrivs i kapitlet rekonstruktion) 
• Snittjocklek 
• Exponeringsdata 
• Stråldos 
 

Om antalet fotoner är lågt kommer bilden att uppvisa mycket brus genom den slumpvisa 
förekomsten av fotoner. Bruset i bilden bestäms bl.a. dosen till bildmottagaren, andra faktorer 
som spelar in är ojämnheter i framkallningsprocessen som kan bidra till statiskt brus 
(Svensk förening för neuroradiologi 2007. s, 6). 
 

 
 

Figur 20. Har bilden en hög brusnivå blir det svårare för bedömaren (radiologen) att ställa rätt 
diagnos (Carlsson et al. 2005. s, 77). 
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5.10 Kontrast 
Kontrasten i en röntgenbild bestäms av faktorer som: 

• Spridd strålning 
• Skillnader i atomnummer/material 
• Filter 
• Rörspänning och rörström (beskrivs i kapitel 6.8). 
 

Kontrast kan beskrivas som differenser i svärtning och för att den volym som man vill avbilda 
skall bli tydlig så är grundförutsättningen att objektet har en fysikalisk kontrast som visas i 
Tabell 9, objektets densitet och atomnummer skiljer sig från omgivningen. 
 

Tabell 9. olika vävnader har olika densitet, tabellen visar också densitet för jod och barium som 
används i olika kontrastmedel (Carlsson et al.2005. s, 76). 

 

 
 

En del av den strålning som penetrerar patienten kommer att spridas och det händer då att den 
spridda strålningen registreras av detektorerna och försämrar bildkvalitén, den spridda 
strålningen innehåller aldrig någon information utan orsakar endast kontrast försämring 
(Carlsson et al, 2005. s, 74). 
 
Vilken typ av rekonstruktionsfilter som används spelar också en roll i kontrastupplösningen, 
som regel så brukar tillverkarna tillhandahålla flera typer av alternativa filter till olika 
undersökningar, för undersökning av hjärnan så finns t ex flera olika rekonstruktionsfilter. Se 
Figur 21 (Svensk förening för neuroradiologi 2007. s, 6). 
 

 
 

Figur 21. Olika typer av filter (fönstersättning) för rekonstruktion 
www.anst.uu.se 
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5.11 Digitalteknik 
Den digitala tekniken omvandlar röntgenstrålningen till en analog signal via detektorn och 
med hjälp av en A/D omvandlare digitaliseras sedan signalen och lagras i ett datorminne. 
Data som nu sparats i minnet kan rekonstrueras och bilderna skickas sedan via en länk till 
bildarkivet. Vilken bildkvalitet som bilden erhåller beror på detektorns kapacitet och antalet 
pixlar i detektorn eller i TV monitorn. Figur 22 visar metoden för ett digitalt system. 
 

 
 

Figur 22. Här visas principen för det digitala systemet (Neubeck 2005. kap 11. s, 17) 
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6 Jämförelse mellan konventionell röntgen och Datortomografi 
Datortomografen samlar in informationen från det bestrålade området genom att röntgenröret 
och detektorer roterar runt patienten samtidigt som patientbordet förflyttar patienten genom 
det roterande röntgenröret och detektorerna. Bilden framställs genom att attenueringsprofiler 
tas upp i projektioner och sedan konstrueras bilden av det undersökta området. Mängden 
information från en datortomografi bild är mycket mer än en bild tagen med konventionell 
röntgen. Datortomografi har en rekonstruktions metod som kallas för multiplanar  
rekonstruktion och metoden gör det möjligt att se snittbilder som kan ses i olika plan och de 
kallas för axiella, coronara och sagittala plan, på så vis fås en mer detaljerad bildinformation 
som figur 24 visar, jämfört med den konventionella metoden som endast kan ta bilder i ett 
plan (Svensk förening för neuroradiologi 2007).  
 

 
 

Figur 24.Snittbilder i olika plan, sagitella, coronara och axiella snittbilder. 
 
CT tekniken möjliggör också geometrisk strikt avbildning jämfört med den konventionella 
metoden som förstorar området nära röret mer än avlägsna delar, detta gör att bilden 
förvrängs. Denna fördel med geometrisk avbildning gör att datortomografin fått ett stort 
användningsområde inom anatomiska planeringar som alltid görs innan patienten kan börja 
med strålterapi. Den höga kontrastupplösningsförmågan som saknas på vanliga röntgenbilder 
vid konventionell röntgen gör att datortomografi används mer inom diagnostik, tumörer, 
cystor, metastaser, och blödningar kan iakttas när de befinner sig inkapslade i annan vävnad 
samt att släpskuggor kan minskas (Jacobson, B.  1995. s, 438-439). 
 
CT metoden är mycket mer känsligt än konventionell röntgen när det gäller att avbilda 
vävnadsförändringar, det gör att en datortomografibild är bättre på att avbilda små detaljer 
och strukturer. En vanlig röntgenbild som figur 25 visar, kan avbilda vävnads förändringar 
som har densitet på 10 % i bakgrunden jämfört med CT metoden som kan upptäcka vävnads 
förändringar på 1 % densitet. Detta hjälper att upptäcka differentiella diagnoser, till exempel 
så kan en benign förändring skiljas från en malign förändring. En annan fördel med dator - 
tomografi är att den färdigställda bilden kan manipuleras och olika vävnader framställs med 
olika typer av fönstersättningar som möjliggör att de vävnader som ska granskas visualiseras 
så att det man inte vill se i bilden elimineras, detta visas i figur 26 till exempel om mjukdelar 
ska granskas så finns det ett speciellt filter som smetar ut anatomiska strukturer så endast 
mjukdelarna framhävs (Murphy. 2005. s, 734). 
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Figur 25. Konventionell röntgenbild, små detaljer ses inte lika väl som på en CT bild. 
Källa: www.rontgen.com 

 
 

 
 

Figur 26. Genom att använda olika fönstersättningar kan små detaljer och strukturer lättare ses 
(Carlsson et al. 2005. s, 83). 

 
CT används ofta som hjälpmedel vid olika typer av interventioner till exempel när dränage-
slangar måste inläggas för att minska överflödig vätska från hålrum eller organ, också 
punktioner görs med speciella instrument som ökar precisionen, punktion görs för att ta ett 
vävnadsprov från patienten, dessa undersökningar är en annan fördel med datortomografen 
jämfört med den konventionella metoden (Osterman. 1994. s, 131). 
 
Nackdelar med datortomografi är artefakter som kan uppstå vid avbildning, organen i kroppen 
rör hela tiden på sig i större eller mindre grad beroende på vilket organ det är, speciellt hjärta, 
lungor, tarmar och vätskefylld vävnad, dessa organrörelser kan göra att rörelseartefakter 
uppstår, likaså ger också metaller i kroppen artefakter, det kan vara tandfyllningar, proteser 
eller smycken. Andra typer av artefakter uppstår av tekniska fel i apparatur, partiell 
volymseffekt är en artefakt som uppstår oftast vid röntgen undersökning av skallen och det 
beror på delar av skallskelettet ligger delvis i det undersökta snittet och då uppstår 
bildberäkningsfel (Neubeck. 2006. s, 54-57). 
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CT används ofta som hjälpmedel vid olika typer av interventioner till exempel när dränage-
slangar måste inläggas för att minska överflödig vätska från hålrum eller organ, också 
punktioner görs med speciella instrument som ökar precisionen, punktion görs för att ta ett 
vävnadsprov från patienten, dessa undersökningar är en annan fördel med datortomografen 
jämfört med den konventionella metoden (Osterman. 1994. s, 131). 
 
Nackdelar med datortomografi är artefakter som kan uppstå vid avbildning, organen i kroppen 
rör hela tiden på sig i större eller mindre grad beroende på vilket organ det är, speciellt hjärta, 
lungor, tarmar och vätskefylld vävnad, dessa organrörelser kan göra att rörelseartefakter 
uppstår, likaså ger också metaller i kroppen artefakter, det kan vara tandfyllningar, proteser 
eller smycken. Andra typer av artefakter uppstår av tekniska fel i apparatur, partiell 
volymseffekt är en artefakt som uppstår oftast vid röntgen undersökning av skallen och det 
beror på delar av skallskelettet ligger delvis i det undersökta snittet och då uppstår 
bildberäkningsfel (Neubeck. 2006. s, 54-57). 
 
Fördelen med den konventionella röntgenundersökningen är att stråldosen är lägre än 
datortomografiundersökningen, patient dosen är relaterat till pitch (vid konstant mAs) som är 
förhållandet mellan rotationen och bordsförflyttningen, lägre pitch ger en högre stråldos, 
likaså ger tunnare snittjocklek en högre stråldos vid datortomografiundersökning (Murphy. 
2005. s, 735). 

6.1 Stråldoser 
Vid en konventionell sinusundersökning så utsätts patienten för en effektiv stråldos på  
0,05 – 0,07 mSv. För en Standard datortomografiundersökning av sinus så utsätts patienten 
för en effektivdos på 0,6 mSv. Med stråldosoptimeringsprogram så går det att få ner den 
effektiva stråldosen vid datortomografiundersökningar ända till 0,02 – 0,05 mSv (Mulkens et 
al. 2005. Hagtvedt et al. 2003). 
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7 Konventionell Röntgen eller Datortomografi vid diagnostik av sinus 
Den konventionella röntgenmetoden framställer vätska och slemhinnesvullnad relativt bra.  
Slemhinnesvullnad är vanligt vid sinuit (bihåleinflammation) och om det finns misstanke på 
tumörväxt eller destruktion av skelett skall de tre standardprojektionerna som är sidobild, 
frontalbild och vinklad frontal bild kompletteras med en axialbild och datortomografi -
undersökning, se figur 27. Framförallt så är datortomografi till stor hjälp när det gäller att 
beskriva inflammation i ethmoidalcellerna som blockerar dränage ur maxillarsinus. Vid 
frågeställningar som misstanke om tumör i skelettet så är datortomografi användbar när det 
gäller att påvisa om skelettumören är extra eller intrakraniell. Även också preoperativa och 
postoperativa kontroller kan med fördel göras i datortomografen ( Tidebrant. 1994.  s, 94). 
 

 
 

Figur 27.DT bild på tumörväxt i ethmoidalsinus. Källa: ENT- Ear, Nose & Throat Journal. December 
2006. 

7.1 Patologi 
I dagens läge så är det fortfarande en konventionell röntgenundersökning som gäller vid 
frågeställningar som Sinuit(slemhinnesvullnad), om patienten lider av kroniska och 
återkommande besvär så görs alltid en datotomografi undersökning, då diagnos inte kan 
ställas med konventionell röntgen. Finns det misstanke om malignitet eller destruktion är 
också datortomografi nödvändig, likaså görs alltid DT för att kartlägga anatomin innan och 
efter operation samt uppföljande kontroller efter en strål och cytostatika terapi. De problem 
som ofta uppstår vid axiala och coronara bilder är om patienten har tandfyllningar och dessa 
ger för det mesta stora artefakter. DT är nödvändig för att kunna diagnostisera cysta, polyp, 
abscess, tumör eller kärlmissbildningar, vid dessa fynd så ges kontrastmedel intravenöst och 
uppladdning sker så att patologin kan ses mer detaljerat (Osterman. 1994. s, 156 – 157). 

7.2 Jämförelse i diagnostik mellan datortomografi och konventionell röntgen 
Sinuit är en vanlig åkomma som drabbar uppemot 50 miljoner människor i USA per år. 
Konventionell röntgen används frekvent av många kliniker för att upptäcka paranasuala 
sjukdomar trots att metoden har låg noggrannhet. Datortomografi anses vara överlägset bättre 
på att upptäcka paranasual sinuit än den konventionella metoden. 
 
För att kunna jämföra diagnostiken mellan konventionell röntgen och datortomografi så 
gjorde Mc Alister et al 1989 en studie på 70 barn och vuxna som hade sinuit, i studien så 
upptäcktes skillnader mellan slätröntgen bilder och CT bilder, 74 % av patienterna visade på 
avvikande fynd, 46 % av patienterna undersöktes först med konventionell röntgen och inga 
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avvikande fynd hittades, sedan undersöktes de 46 % av patienterna med CT och avvikande 
fynd upptäcktes då. 34 % av patienterna med avvikande fynd på konventionella bilder visade 
däremot inga fynd på CT bilderna (Mc Alister et al 1989). 
 
I en annan studie så undersöktes 30 vuxna patienter och känsligheten för att upptäcka 
avvikelser för konventionell röntgen låg 48 – 67 % enligt Burke et al 1994. Goodman et al 
1995 undersökte 44 vuxna patienter med datortomografi och en komplett scan hade en 
känslighet på 93,3 – 89,3 %. Datortomografi sinus anses generellt som den bästa metoden och 
bör användas som gyllene standard undersökning när det gäller att hitta avvikelser för 
paranasuala sinus sjukdomar, nackdelen med datortomografi är att modaliteten är dyr och 
stråldosen relativt hög speciellt för ögats lins, en datortomografi undersökning med 4 slice 
räcker för en komplett undersökning av sinus, 4 slice tekniken gör också att stråldosen 
minskar med 80 % mot en komplett CT scan (Jean Pierre et al. 2004. s, 18). 

7.3 Frakturer i näsa och ansiktsskelett 
Frakturer i näsbenet är viktiga att reponera(dra på plats) snabbt för att återställa fri luft 
passage, ofta så är det broskdelen från nässeptum som blivit luxerad och blockerar luftvägen i 
näsan, vid konventionell skelettröntgen där det tas en sidoprojektion, axial gom projektion 
tillsammans med en gapande sinusprojektion så syns näsbens frakturer bäst. 
Av det frakturer som kan uppstå i ansiktsskelettet så är zygomaticumfrakturer vanligast, 
zygomaticum är benet nedanför ögonhålan, frakturerna sitter oftast i vid maxillarsinus laterala 
del, frakturer som uppstår här leder ofta till blödning och det gör att bihålan täpps igen av 
blod (Osterman. 1994. s,157). 
 
Maxillarfrakturer ses väl vid konventionell skelettröntgen och ofta så räcker det med denna 
undersökning, ibland kan dock dessa frakturer ge en sådan snedställning att läkaren blir 
tvungen att reponera skadan, och då kompletteras det ofta med en datortomografi. 
De frakturer som är belägna vid ögonbenshålan och maxillarsinus är det så kallade blow-out 
frakturerna som orsakas av trauma mot ögat, här har benfragment från (Orbita) ögonbenshålan 
,se figur 29 och 30, tryckts neråt i maxillarsinus, dessa skador måste också reponeras annars 
finns risk att patienten drabbas av dubbelseende, dessa frakturer utreds alltid med 
datortomografi (Osterman. 1994. s,157). 
 

 
 

Figur 29. DT bild på en blow - out fraktur, där benfragment tryckts neråt i bihålan. 
Källa:www.mevis.de 
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Figur 30. Konventionell röntgen bild på en blow out fraktur. 
Källa:www.mevis.de 

 
Om det uppstår frakturer i frontalsinus eller ethmoidalsinus så kan det ofta bli en spricka ända 
till främre skallgropen och därigenom gör det att liqvor ( ryggmärgsvätska ) kan läcka ut och 
rinna ner till näskaviteten. Se figur 31 (Osterman. 1994. s, 157). 
 

 
 

Figur 31. Sinus frakturer kan göra så att ryggmärgsvätska rinner ner till näskaviteten. 
(Bilder från: www.anst.uu.se) 

 

 
Vid många av dessa frakturer så har patienten ofta varit med om ett kraftigt trauma och är ofta 
svårt skallskadad så därför görs alltid datortomografi som första undersökning då både hjärna 
och ansiktsskelett kan bedömas (Osterman. 1994. s, 157). 
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7.4 Pediatrisk radiologi 
Det är sällsynt att barn drabbas av sjukdomar i bihålorna, i det flesta fall handlar det om 
infektioner, medan tumörer är ovanliga. Ett nyfött barn har föga utvecklade bihålor och 
utveckling och tillväxten sker långsamt. För barn under 6år så är konventionell röntgen 
mycket otillförlitlig på grund av bihålornas storlek. Om barn drabbas av sinuit (slemhinne-
svullnad) så är en sinusundersökning tveksam speciellt för yngre barn. Ethmoidit  är en typ av 
bihåleinflammation som drabbar bihålorna som är belägen mellan ögonen, ethmoidit kan 
angripa ögonhålan (orbita) och det finns då risk för att en abscess kan uppstå, vid misstanke 
om sådan komplikation skall ögonhålan undersökas med datortomografi. Frontalsinuit kan lätt 
spridas till kraniet eftersom det endast är ett tunt ben som avgränsar frontalsinus från 
skallbenet, det finns då risk för en intrakraniell spridning och detta kan orsaka en infektion i 
skallbenet, misstänks detta så bör datortomografiundersökning göras. Slemhinnesvullnad med 
utgjutning och varbildning kan påvisas med konventionell röntgen men om det finns tecken 
på destruktion i bihåleväggarna som framkallats av infektionen så syns det alltid bättre med 
CT. Andra tumörer som Juvenilt angiofibrom som är en godartad tumör kan växa in i 
näskaviteten och bihålorna, misstänker man en sådan diagnos så görs datortomografi 
(Osterman. 1994. s, 110 - 116). 

7.5 Intervju med odontolog 
I denna studie så har en odontolog intervjuats om sin åsikt vid användande av datortomografi 
och konventionell röntgen av sinus, alla sinus undersökningar bedöms av odontologen på 
Sunderby sjukhus och han är den som har störst expertis inom detta område, därför gjordes 
inga intervjuer med andra radiologer. Syftet var att ta reda på vilka för och nackdelar de båda 
metoderna har, vilken bildinformation och diagnostik som fås av respektive metod även också 
hur stråldosen påverkas vid byte av undersökning, nedan presenteras en sammanställning av 
intervjun. Frågor och svar visas i bilaga 1. 
 
Enligt odontologen så är den största fördelen med datortomografi den diagnostiska 
säkerheten, differential diagnostiken är väldigt bra och alla bihålor syns lika bra och 
diagnostiken blir också snabbare med datortomografi. Datortomografi är en fullständig 
undersökning där all information finns och patienten behöver inte gå igenom någon annan 
undersökning, detta gör att populationsstråldosen blir mindre hos befolkningen. Största 
anledningen till att patienten får göra datortomografi av sinus är att diagnostiken är både 
snabbare och säkrare och på det tjänar patienten. En annan fördel med metoden är att det nya 
lågdos programmen inte ger en högre stråldos än den konventionella metoden, lågdos 
programmen för DT sinus gör att diagnostiken blir lika bra till en fjärdedel av stråldosen 
enligt odontologen. 
  
Fördelen med konventionell undersökning är enligt odontologen att metoden är lättillgänglig 
ur ett globalt perspektiv, utrustningen finns tillgänglig på de flesta sjukhus i världen, på grund 
av den stora användningen av konventionell röntgen så har det gjort att metoden kunnat 
studerats i ett globalt perspektiv. Andra fördelar med den konventionella metoden är att 
stråldosen är måttlig jämfört med datortomografi. 
 
Nackdelen med datortomografi är att rekonstruktionstiderna är relativt långa, drygt 6minuter 
för en vanlig sinusundersökning, patienten riskerar att utsättas för hög strålning om operatören 
använder tekniken fel vid datortomografiundersökning och det är en nackdel enligt 
odontologen. Artefakter är en annan nackdel som metoden har, speciellt barn som har svårt att 
ligga still kan bli svåra att undersöka på grund av rörelse artefakter som då uppstår. 
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En annan nackdel som uppstår vid sinus undersökningar är den stora användningen av 
datortomografi och ofta så går andra undersökningar före sinusundersökningar.  
Att inköpa en datortomograf är en dyr historia men när man väl har den så är driftskostnaden 
inte speciellt hög Den största nackdelen med konventionell röntgen är att metoden har låg 
noggrannhet och en låg validitet, viss patologi är svårbedömd och då speciellt ethmoidit, 
sphenoidit samt kronisk sinuit, detta kan göra att patienten ändå måste genomgå en 
datortomografi för diagnos och det ger en högre total stråldos. 
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8 Resultat 

8.1 Diskussion och slutsats 
Under studien så har det framkommit att datortomografimetoden har mer fördelar än den 
konventionella metoden och litteratur studien, artiklar och intervjun visar på att 
datortomografi har få nackdelar och att metoden kommer att börja tillämpas ändå mer vid 
diagnostik av paranasuala sinussjukdomar. Litteraturen beskriver hela tiden den stora fördelen 
med säker diagnostik vid patologi, datortomografi metoden är mycket mer känslig än den 
konventionella metoden på att upptäcka vävnadsförändringar, avbilda små detaljer och 
strukturer. Datortomografi kan upptäcka vävnads förändringar på 1 % i bakgrunden jämfört 
med den konventionella metoden som upptäcker vävnads förändringar på 10 % och det är en 
stor skillnad. I den amerikanska studien så visade Goodman och Burke (2004) på att 
datortomografi hade en känslighet på  89,3 % - 93,3 % och den konventionella metoden hade 
en känslighet på 48 % - 67 % i att upptäcka avvikande fynd. 
  
Differential diagnostiken är också bättre med datortomografi och benigna förändringar kan 
skiljas från maligna förändringar vilket inte är möjligt på en slätröntgenbild. Det beror på att 
datortomografi har mycket bättre kontrastupplösningsförmåga. Datortomografi tekniken har 
också mer fördelar som att kunna välja fönstersättningar för den vävnad som ska granskas och 
röntgensköterska eller radiolog kan välja fönstersättning som visar t ex lungfönster, 
leverfönster, skelettfönster, hjärnfönster och andra mjukdelar. Utöver det så finns det också 
möjlighet att se vävnaden i olika plan med hjälp av multi planar rekonstruktion (MPR), 
tekniken gör att vävnaden kan ses i axiala, coronara och sagittala plan, man kan alltså se snitt 
för snitt i olika plan. Detta är en av förklaringarna till datortomografi metodens överlägsenhet 
i diagnostik. 
  
Datortomografi av sinus är en fullständig undersökning enligt odontologen och den mängd 
information som fås från undersökningen kan inte fås från den konventionella metoden. 
Eftersom slätröntgen har låg noggrannhet så kan diagnos inte alltid ställas, t ex kronisk sinuit 
kan inte fastställas med konventionell röntgen och det leder till en kompletterande 
datortomografi undersökning som gör att patienten utsätts för extra strålning. Om alla 
patienter skulle måsta genomgå två röntgenundersökningar så skulle det leda till en hög 
populationsstråldos. 
 
På grund av den minimala användningen av slätröntgen vid sinusundersökningar på Sunderby 
sjukhus har det inte varit möjligt att göra stråldosmätningar på plats, stråldoser för den 
konventionella metoden är hämtad från artiklarna Mulkens et al. 2005. Hagtvedt et al, 2003. 
Aalökken et al, 2003. 
 
Datortomografi av sinus anses vara den bästa metoden för att diagnostisera bihålorna. 
Problemet är den relativt höga stråldosen som datortomografi ger jämfört med konventionell 
röntgen, då sinusdiagnostiken på datortomografi ofta begränsas av högkontrast diagnostik 
(ben/mjukvävnad kontra luft) och anatomisk diagnostik så finns en potential minimera 
stråldosen vid DT - sinus genom att anpassa undersökningsprotokoll till frågeställning och 
patient (barn/vuxen). På senare år har studier visat att det är möjligt med dosvinster på upp till 
80 – 90 % jämfört med standard undersökningar och doser som är jämförbara med 
konventionell röntgen (Mulkens et al. 2005. Hagtvedt et al, 2003. Aalökken et al, 2003). 
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Den effektiva dosen för konventionell sinus röntgen ligger på 
0,05 – 0,07 mSv (Mulkens et al. 2005. Hagtvedt et al, 2003) För Standard datortomografi av 
sinus så ligger den effektiva dosen på 0,6 mSv, när datortomografi - protokollen optimerades 
så visade den effektiva dosen på 0,02 – 0,05 mSv med coronara snitt (Mulkens et al. 2005. 
Hagtvedt et al. 2003). 
 
Hojreh et al 2005 visade att bildkvalitet lätt kan bedömas på olika protokoll genom att mäta 
pixelbrus definierat som en standardavvikelse på Hounsfieldvärden. Metoden utfördes där 
man klassificerade lågdos, FESS, och högdosprotokoll med skelettfönster och 
kantförstärkning baserat på frågeställningen. Filtersättning har stor effekt på brusnivå. Ju 
”skarpare” filter (högre kantförstärkning), desto högre brus i bilden (Hojreh et al. 2005).  
 
På Sunderby Röntgenavdelning så testades stråldosoptimeringen på ett antal remitterade 
patienter där dosen successivt sänktes med olika kombinationer av mAs och kV, motsvarande 
CTDI värde noterades. Sedan så mättes standarddiveriationen som är ett enkelt mått på bruset 
i bilden och bruset mättes på C1 nivå (C1 – översta halskotan). Från rådata togs det sedan ut 
bilder med fyra olika fönstersättningar och brusnivåerna mättes över tuggmuskeln - 
(m.masseter). 
 
Enligt Odontologen på Sunderby Röntgenavdelning så gav de här försöken bra resultat och 
bilderna kunde diagnostiseras lika bra trots att stråldosen hade sänkts med en fjärdedel. 
På lågdosprotokoll för barn och grov diagnostik med frågeställning sinuit så användes 80 kV 
samt 45mAs och vid den effektiva dosen med DLP 47 uppmättes till 0,10 mSv. 
Det kan då jämföras med konventionell röntgen där 2 projektioner gav 0,05 mSv enligt 
Mulkens et al (2005). 
 
Från genomförda dosmätningar på Sunderby sjukhus på datortomografi av visdomstand säger 
Odontologen att ovanstående beräkning övervärderar dosen något. Sannolikt är verklig dos 
cirka 75 % av ovanstående. Det nya stråldosoptimeringsprogrammet ger nya möjligheter för 
både Läkare och patienter, bland fördelarna så räknas:  
 

• Lågdos protokoll för barn och grovdiagnostik ersätter vanlig slätröntgen sinus 
• Mindre resurskrävande 
• Säkrare svar 
• Kräver omfördelning av läkargranskning 
• Organbaserat i stället för lab-baserat granskningsansvar? 
• Reducerar antal patienter som genomgår flera sinusundersökningar 

 
Odontologen med flera på Sunderby Röntgenavdelning var intresserad av hur tidsåtgången är 
för sinusundersökningar och då utfördes det tio tidsmätningar för datortomografi av sinus. Tid 
mättes från det att patienten kom till undersökningsrummet tills det att patienten lämnat 
rummet och totalt togs tid på tio datortomografi undersökningar, tiden varierade från knappt 5 
minuter som var den kortaste tiden till drygt 8 minuter som var den längsta tiden. Faktorer 
som avgör tidsförloppet är hur erfaren operatören är och i vilken kondition patienten är. 
Nackdelen med datortomografi av sinus tidsmässigt är att rekonstruktionstiderna (den tid som 
datorn rekonstruerar bilderna) ligger på 6 minuter. Granskningstiden som är den tid det tar för 
läkaren att ställa diagnos varierar enligt odontologen och har avgör fynden tidsförloppet, t ex 
så går det alltid snabbare att diagnostisera sinuit än en tumör med destruktioner, 
granskningstiden för sinuit tar maximalt 5 minuter enligt Odontologen medan att ställa 
diagnos på en sinustumör kan ta mer än tio minuter beroende på tumörens omfattning. När det 
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ska ställas diagnos på en sinustumör så granskas anatomin mycket mer genomgående och 
utlåtandet tar också mycket längre tid. Här avgörs tidsförloppet också av läkarens kompetens. 
 
För de konventionella undersökningarna så utfördes det inga tidsmätningar på sinus beroende 
på den minimala användningen, däremot så kontrollerades tidsbokningen för tidigare patienter 
som genomgått konventionell sinusundersökning och tiden som patienten var bokad för låg på 
10 minuter. Momenten för denna metod omfattas av en sidobild, frontalbild och en vinklad 
frontal bild, eventuellt tas också en axialbild på läkarens begäran.  
Den tid det tar för läkaren att granska en konventionell röntgenbild ligger på maximalt 5 
minuter enligt Odontologen. Om det upptäcks fynd som tumörer eller allvarligare frakturer så 
kompletteras undersökningen alltid med en datortomografiundersökning. 
Fördelen med att ställa diagnos på en konventionell bild är att det är mycket mindre anatomi 
som ska granskas så diagnosen kan ofta ställas snabbare, å andra sidan så blir den 
diagnostiska säkerheten mindre med denna metod p.g.a. mindre information jämfört med 
datortomografi. Med den konventionella metoden så är det också faktorer som läkarens 
kompetens som avgör granskningstiden. 
 
Slutsatsen är alltså att datortomografi metoden ligger steget före den konventionella metoden 
på flera punkter vid sinusundersökningar. Och som det ser ut i dagens läge inom diagnostiken 
så föredrar de flest läkare datortomografi. Artikelförfattarna Mulkens och Hagtvedt visade att 
det går att göra datortomografi undersökningar med stråldosoptimeringsprogram där den 
effektiva stråldosen var i stort sett samma som för den konventionella röntgenmetoden. Och 
när datortomografi – protokollen optimerades så blev den effektiva dosen för datortomografi 
till och med lägre än med den konventionella metoden. Datortomografi metoden ger alltså 
mer och säkrare information ur diagnostiskt syfte enligt litteratur och artiklar. Och med 
stråldosoptimeringsprogram så kan man få ner stråldosen ytterligare till samma bildkvalitet.  
Statens strålskydds institut för ingen statistik för antalet sinusundersökningar eftersom dessa 
hamnar under skallundersökningar där det röntgas hjärna, ansiktsskelett etc. Så därför finns 
endast statistik för enstaka sjukhus, nedan visar tabell 10 hur många sinusundersökningar som 
görs på Örnsköldsviks sjukhus. Tabellen visar att det gjordes 226 sinusundersökningar för år 
2006, totalt utfördes det 375 röntgenundersökningar av hela skallskelettet inklusive epifarynx 
och larynx (luftstrupe och struphuvud).  
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Tabell 10. Här visas statistik för antalet röntgenundersökningar av hela skallskelettet för 
Örnsköldsviks sjukhus. 
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Bilagor 

 
Bilaga 1 - Intervju med odontolog 
1. Vilka för och nackdelar ser du med datortomografi undersökning jämfört med 
konventionell röntgenundersökning av sinus ? 
 
Konventionell röntgen.  
Fördelar med metoden är den är lättillgänglig ur ett globalt perspektiv, utrustningen finns på 
det flesta sjukhus runt om i världen och det har gjort att man har kunnat göra mindre studier 
globalt. Stråldosen är måttlig såvida att inga omtagningar behöver göras. 
 
Nackdelar med metoden är den harr en begränsad validitet och metoden har en låg  
noggrannhet i bedömningen, röntgenbilder på ethmoidalsinus och sphenoidalsinus är 
svårbedömda. 
Datortomografi. 
Fördelar med datortomografi är att metoden har en hög noggrannhet, den har en bra 
differential diagnostik av tumör och annan patologi, benpåverkan, destruktioner och 
expansioner ses bra. Datortomografi är bra på att avbilda tandförändringar som osteit 
 (rotspetsinflammation) och det kan orsaka sinuit i maxillarsinus. Fler fördelar är också att alla 
bihålor kan ses lika bra och det gör diagnostiken säkrare. 
 
Nackdelar med datortomografi är att apparaten är dyr i inköp, men när avdelningen väl har 
köpt apparaten så är driftskostnaden inte speciellt hög. Undersökningen har långa 
rekonstruktionstider drygt 6 minuter för rekonstruktioner av en sinusundersökning. 
Det finns risk för att patienten utsätts för hög stråldos om tekniken används fel, operatören 
måste jobba för att använda så liten stråldos som möjligt. När det gäller sinusundersökningar 
så ger metoden den nackdelen att många andra undersökningar går före en sinusundersökning 
eftersom användningen av datortomografi är så pass stor, och sinusundersökning kommer 
nästan alltid i andra hand. 
 
2. Vad är det som avgör att du hellre väljer datortomografi framför en konventionell 
undersökning av sinus? 
 
Datortomografi har en snabbare och säkrare diagnostik, den gör mitt arbetsmoment till samma 
kostnad som doskostnaden, samt att den diagnostiska kvalitén är högre på CT 
 
3. Datortomografiundersökningen ger mer information än den konventionella metoden, 
tycker du att det är någon nackdel med all information som CT ger vid 
sinusundersökning? 
 
När det gäller datortomografi så är all den informationen både på gott och ont, 
patologibedömningen blir säkrare men det gör också att det finns mycket mer i bilden som 
måste uteslutas (friskförkaras) all struktur som ska bedömas gör att granskningstiden också 
kan bli lång speciellt då fynd upptäcks. 
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4. Hur påverkas stråldosen till patienten när du låter göra en datortomografi istället för 
en konventionell sinusundersökning? 
 
Marginellt, populationsdosen blir ändå lägre med datortomografi, om patienten gör en 
datortomografi undersökning direkt så behöver inte patienten vara med om två 
undersökningar eftersom all information som behövs fås från datortomografi och diagnosen 
kan ställas direkt. Slätröntgen kan ej fastställa kronisk sinuit, vid misstanke om kronisk sinuit 
så brukar patienten returneras till sinoskopi undersökning. 
 
5. Tycker du att datortomografi eller konventionell röntgen är lämplig på barn om 
endast sinuit misstänks med tanke på stråldosen? 
 
Barn drabbas ytters sällan av sinuit eftersom bihålorna inte är fullt utvecklade, men om 
undersökning måste göras så är datortomografi lämplig med lägsta möjliga dos, stråldosen är 
inte större än den konventionell metoden eftersom CT har nya lågdosprogram som kan 
justeras, förutsättningen är att barnet måste ligga still under bildtagningen. 
 
6. Vad tycker du att man kan göra för att minska stråldosen till patienten? 
 
Man kan undvika undersökning om indikationer på sjukdom är för svag, vi borde förbättra oss 
på att returnera små remisser. 
 
7. Hur påverkas patienten tidsmässigt mellan de båda metoderna? Och vem tjänar mest 
på undersökningen läkaren eller patienten? 
 
Diagnosen går att fastställa mycket snabbare med datortomografi. Och patienten tjänar mest 
på datortomografi eftersom diagnosen är säkrare. 
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