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Vad kan vi göra för att minska stråldosen? 



 

En litteraturöversikt om fysiska strålskydd vid DT-
undersökningar av barn 

 
Madeleine Äng Jonsson  

Jenny Thomsson  
Institutionen för Hälsovetenskap  

Luleå Tekniska Universitet 
 
 
Abstrakt 

Barn som genomgår undersökningar med joniserande strålning har en 

högre risk att drabbas av cancer. Barn är känsligare för joniserande 

strålning eftersom att deras organ håller på att utvecklas och är 

känsligare för effekterna av strålningen. Risken att drabbas av cancer 

ökar med en högre stråldos. Datortomografiundersökningar ger 

mångdubbelt högre stråldoser än en konventionell 

röntgenundersökning. Röntgenundersökningar på barn med 

datortomografier ökar trots medvetenheten om de höga stråldoserna. 

Det är viktigt att skydda strålkänsliga organ hos barn, rätt strålskydd 

bör användas för att minimera stråldosen. Syftet med denna 

litteraturstudie var att studera fysiska strålskydd, om dessa reducerar 

stråldosen till känsliga organ hos barn samt om det finns några hinder 

för att använda dessa. 11 vetenskapliga artiklar valdes ut efter 

granskning och ingår i analysen. Resultatet av studien visar att fysiskt 

strålskydd reducerar stråldosen till känsliga organ. Vissa hinder 

förekommer såsom artefakter och brus. 

 

Nyckelord: Barn, Datortomograf, Litteraturstudie, Radiologi, 

Strålskydd 
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Abstract 

Children who undergo examinations with ionizing radiation have a 

higher risk of cancer. Children are more sensitive to ionizing radiation, 

since their bodies are developing and are more susceptible to the 

effects of radiation. The risk of cancer increases with a higher 

radiation dose. Computed tomography surveys provide many times 

higher dose of radiation than a conventional X-ray. X-ray 

examinations of children with CT scans increases despite awareness of 

the high radiation dose. It is important to protect radiosensitive organs 

in children. The aim of the study was to study the physical radiation 

shielding if it reduces the radiation dose to sensitive organs in 

children, and if there are any obstacles to use these. 11 articles were 

selected for review and included in the analysis. Results of the study 

show that physical radiation shielding reduces radiation dose to 

sensitive organs with some holdbacks such as artifacts and noise. 

 

Key Words: Children, Computed tomography, radiation protection, 

literature review, radiology. 
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Stålskyddet vid röntgen med joniserandestrålning är till för att 

förhindra stokastiska (slumpmässiga) effekter av strålningen som till 

exempel cancer. Joniserande strålning leder vid för hög stråldos till 

stokastiska effekter på människan (Berglund & Jönsson, 2007). Det är 

stokastiska effekter som i första hand inducerar cancer. Denna effekt 

beror på att strålningen orsakar skador på enskilda cellers DNA 

(Axelsson, 2008).  Stokastiska skador uppkommer efter lång tid, det 

kan dröja så länge som tio till trettio år innan de kan observeras och 

risken för att få dessa ökar med en högre stråldos (Berglund & 

Jönsson, 2007). 

 

Varje år utförs ungefär 5,4 miljoner röntgenundersökningar i Sverige. 

Röntgenundersökningar som ökar mest är datortomografi (DT). Bara 

från 90-talet har antalet utförda DT- undersökningar mer än 

fyrdubblats. Mellan 2005 – 2008 ökade DT-undersökningarna med 28 

%. År 2008 utfördes 840 000 DT- undersökningar i Sverige. 

Stråldoserna vid en DT-undersökning kan vara 100 gånger högre än 

vid en konventionell röntgen av samma organ (SSM, 2011) men ger å 

andra sidan flera fördelar som till exempel förbättrad diagnostik. 

 

Av den totala stråldosen från diagnostiska röntgen undersökningar i 

Norden står DT- undersökningarna för cirka 50-80 procent 

(SSM,2012).  Strålskyddsmyndigheterna tycker att det är oroväckande 

att fler DT-undersökningar görs på barn trots att det är känt att barn är 

känsligare för strålningen än vuxna.  
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Barn som genomgår undersökningar med joniserande strålning har en 

högre risk att drabbas av cancer än vuxna på grund av strålningen. 

Den högre risken för cancer hos barn förklaras av att de har en längre 

livslängd, att deras organ utvecklas och är mer känsliga för strålningen 

och dess effekter än vuxnas (Khong, Frush & Ringertz, 2011).  

I en studie av  Krille et al. 2012 går att läsa att olika modeller av 

datortomografer undersökts för att uppskatta cancerrisken hos barn 

orsakad av joniserande strålning och alla modeller pekar på en högre 

cancerrisk hos barn jämfört med hos vuxna som genom gått DT-

undersökningar. 

 

                      

Figur 1. Bilder på hur vismutskydd kan användas. (a) Vismutskydd till 

ögonen. (b) Vismutskydd till brösten. 

Det fysiska strålskyddet som kan används på röntgenavdelningarna är 

bly och vismut. Både bly (Pb) med atomnummer 82 och vismut (Bi) 

med atomnummer 83 är metaller  med hög densitet vilket gör dem till 

effektiva skydd mot röntgenstrålning (Nationalencyklopedin, 2012). 

Vismutskydden görs som tunna och flexibla skydd. Dessa skall 
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användas till att skydda känsliga organ vid DT-undersökningar, som 

till exempel båda brösten vid en thorax undersökning. Vismutskyddets 

funktion är att stoppa fotonerna med låg energi då dessa inte påverkar 

bildkvaliten utan enbart påverkar stråldosen till patienten (Geleijns et 

al., 2010).  

 

Strålskydd är en stor del i röntgensjuksköterskans arbetsdag. I 

röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod (2008) beskrivs att 

röntgensjuksköterskans ansvar i det dagliga arbetet är att minimera 

stråldoser vid underökningar och behandlingar, tillämpa strålskydd till 

vårdtagare, närstående och personal. Röntgensjuksköterskan skall 

arbeta självständigt och ansvara för att genomförandet vid bildtagning 

blir med minsta möjliga stråldos och bästa diagnostiska bildkvalité 

(svensk förening för röntgensjuksköterskor 2011). 

 

En rapport från Strålskyddsmyndigheten  visar  på stora brister när det 

gäller strålskyddsarbetet i den svenska sjukvården (SSM, 2012). Detta 

gäller inte minst vid undersökningar utförda med den allt vanligare 

datortomografin (DT). Syftet med den här studien är att undersöka det 

fysiska strålskyddet till barn vid DT-underökningar, om det reducerar 

stråldosen till känsliga organ och vilka hinder det finns till att använda 

dessa skydd.  

 



7 

Metod 

Det här arbetet är en systematisk litteraturöversikt som är gjord efter 

sex av Goodmans sju steg. Dessa steg innebär att systematiskt söka 

och bedöma vetenskaplig litteratur för att svara på syftet enligt 

följande: problemet preciserades för utvärdering. Studiens 

inklusionskriterier och exklusionskriterier preciserades. En plan för 

sökande av vetenskaplig litteratur sattes upp. Litteratursökningen 

genomförs och studier som möter inklusionskriterier plockas ut, sedan 

tolkades de vetenskapliga stöden i studierna och slutligen 

sammanställs dessa. (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Specificering av frågeställning 

Innan frågeställningen och syftet beslutades gjordes en pilotsökning 

för att säkerställa att vetenskaplig litteratur fanns för att kunna besvara 

syftet (Willman et al., 2011). Under pilotsöket användes databaser via 

universitetets bibliotek som visade att det fanns litteratur som kunde 

svara mot syftet. Med hjälp av dessa artiklar har syfte och 

frågeställningar preciserats. Frågeställningarna utformades sedan efter 

Flemmings tabell, tabell 1(Willman et al., 2011). 
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Tabell 1. Specificering av frågeställning enligt Flemmings tabell. 
Population Intervention Resultat 
Barn som genomgår en 
datortomografiunderökning. 

Fysiskt strålskydd vid 
undersökningen. 

1. Reduceras 
stråldosen till känsliga 
organ? 
2. Finns hinder för 
användandet av 
fysiskt strålskydd? 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för studien var  artiklar skrivna på engelska och 

publicerade mellan januari 2002 och december 2012. Endast artiklar 

som rapporterade undersökningar utförda på människor eller fantomer 

inkluderades. 

Litteratur sökning 

Innan sökarbetet började kontrollerades vilka sökord som skulle 

användas för att hitta relevant material till arbetet. Eventuella MeSH 

termer kollades upp för att lättare kunna specificera sökningen.  

 
Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och Scopus. 

Dessa databaser är inriktade på medicin, omvårdnad och hälsa. 

PubMed omfattar nästan 95 % av den medicinska litteraturen som 

finns (Willman et al., 2011). Sökorden som användes var radiation 

shieldning, children, computed tomography som presenteras i tabell 3 

och 4. Sökningen gjordes både med MeSH termer och med 
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fritextsökning och dessa sökord kombinerades. Vid användning av 

sökorden enligt tabellen nedan så hittades de referenser som svarade 

mot syftet. Även sökord som radiation dosage, radiography, bismut 

shield, led shield kombinerat på olika sätt användes men dessa ord gav 

inte några fler referenser till aktuellt område. Artiklar som motsvarade 

vårt område, fanns i fulltext och ansågs svara mot syftet med studien 

sparades. Artiklar vars abstrakt såg intressanta ut men inte fanns i 

fulltext beställdes via Luleå Tekniska Bibliotek. Artiklarna lästes 

igenom och artiklar som inte svarade mot syftet gallrades bort. I 

PubMed fanns 8 användbara artiklar och i Scopus fanns dessa och 

ytterligare 3 artiklar. De 11 artiklarna som blev kvar har bedömts 

enligt tabell 2 kriterier för bevisvärde. Bevisvärdet redovisas i tabell 7. 

Egenskaper som granskades för att studierna skulle bedömas ha högt 

bevisvärde var om de var utförda på fantomer och människor. 

Dessutom bedömdes hur människolikt fantomerna var uppbyggda, var 

syftet tydligt, hur många mätningar som gjordes samt om resultatet 

var väl beskrivet. Bedömningen finns presenterad i tabell 6. I bilaga 1 

finns en sammanfattning av dessa 11 artiklar där författare, syfte, 

metod, resultat och bevisvärde redovisas. 
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Tabell 2 . Kriterier för bevisvärde. 

 
 

Tabell 3. Utfall av litteratursök med utvalda artiklar för granskning. 
PubMed 2012-12-17. Kriterier för sökningen: English, Humans, januari 
2002- december 2012. 

Tabell 4. Utfall av litteratursök med utvalda artiklar för granskning. Scopus 2012-
12-17. Kriterier för sökningen: English, januari 2002- december 2012. 

Söknr. Söktermer Antalträffar  Utvalda artiklar 

1 
 

Radiation shielding 11 453  

2 
 

Children 2 148 812  

3 
 

Computed tomography 394 271  

4 #1 AND #2 AND #3 28 3 
 

Högt bevisvärde Medelhögt bevisvärde Lågt bevisvärde 
Tillräckligt stor studie, 
lämplig studietyp, väl 
genomförd och analyserad. 
Kan vara en stor, 
randomiserad kontrollerad 
studie (RCT) när det gäller 
utvärdering av en 
behandlingsform. För 
övriga områden: Uppfyller 
väl på förhand uppställda 
kriterier 
 

Behandlingseffekter: Kan 
vara stora studier med 
kontroller från andra 
geografiska områden, 
matchade grupper eller 
liknande. För övriga 
områden: Uppfyller delvis 
på förhand uppställda 
kriterier 

Skall ej ligga som enda 
grund för slutsatser, t ex 
studier med selekterade 
kontroller (retrospektiv 
jämförelse mellan 
patientgrupper som fått 
respektive inte fått en viss 
behandling), stora bortfall 
eller andra osäkerheter. För 
övriga områden: Uppfyller 
dåligt på förhand 
uppställda kriterier. 

Söknr Söktermer Antal träffar Utvalda artiklar 

1 Radiation shielding 2684  

2 Children 176 7337  

3 Computed tomography 360504  

4 #1 AND #2 AND #3 24 8 
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Resultat 

Fysiska strålskydd reducerar stråldosen till känsliga 

organ hos barn. 

 Detta resultat har visats i alla 11 granskade artiklar. Graden av 

vetenskapligt stöd för detta påstående värderas som högt . I tabell 5 

nedan redovisas 10 av de 11 artiklarna. Artikeln av Kim et al. (2009) 

redovisas inte i tabellen då den inte mätte stråldosen till något organ 

utan undersökte hur vismutskydd dämpar strålningen och om det ger 

upphov till spridd strålning vid DT–undersökningar. 

 
Studierna som gjordes för att undersöka stråldosreduceringen vid en 

DT-undersökning gjordes på människoliknande fantomer. Fantomerna 

motsvarade barn i olika åldrar från nyfödd till 10 år. Fantomerna är 

uppbyggda i olika vävnadsliknande material för att kunna motsvara 

kroppens olika organ och där placerades dosimetrar för att mäta 

stråldosen till det specifika organet. 

 
Kim et al. (2009) gjorde sin studie för att mäta primär dämpning och 

mängden spridd strålning från vismutskydd vid en DT- undersökning. 

En jonkammare och en platt fantom med material som var 

vävnadsekvivalent användes vid mättningarna. Ett vismutskydd 

anpassat för barn, med 2 skikt (0,5 mm tjockt) vismut användes. 

Resultatet från mätningarna med jonkammaren visar att stråldosen 
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från primär dämpning minskade med 23 % fritt i luften och med 22 % 

i vävnadsplattorna. Stråldosen från den spridda strålningen ökade med 

2,6 % fritt i luften och 0,7 % i vävnadsplattorna. 

 
Tabell 5. Översikt av de olika skyddens dosreduktion till strålkänsliga organ. 

 

Alla artiklarna visar att fysiskt strålskydd reducerar stråldosen till 

känsliga organ på barn vid DT undersökningar.  

Författare Typ av 
fysiskt 
strålskydd 

Ögon Bröst Sköldkört
el 

Könskörtl
ar 

Coursey et al. 
(2007) 

Vismut 26 %    

Dauer et a.l 
(2007) 

Bly    55 % 

Fricke et al. 
(2003) 

Vismut  29 %   

Mukundan et al. 
(2006) 

Vismut 42 %    

Lai et al. 
(2011) 

Vismut 24 % 25 %   

Perisinakis et al. 
(2005) 

Vismut 34 %    

Raissaki et al.  
(2010) 

Vismut 32 %    

Säther et al. 
(2009) 

Vismut 
1 lager 

  
30 % 

  

2 lager 45 % 
3 lager 75 % 

Wang et al. 
(2011) 

Vismut  21 %   

Williams et al. 
(2005) 

Bly   58 %  
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Hinder finns för användandet av fysiskt strålskydd. 

Fem artiklar som stödjer påståendet och där det vetenskapliga stödet 

är starkt ligger till grund för detta resultat. Fyra av dessa studier Wang 

et al. (2011), Raissaki et al. (2010), Lai et al. (2011) och Saether et al. 

(2009) bygger på användandet av vismutskydd som strålskydd. 

Studien som Dauer et al. (2007) skrivit används blyskydd som 

strålskydd. 

 

Dauer et al. (2007) har gjort mätningar på gonader där blyskydd 

använts. Mätningar har gjorts både på spridd strålning från 

bukundersökningar och direkt i strålkällan vid bäckenundersökningar. 

Mätningarna visade att blyskyddet som användes för att hindra spridd 

strålning inte påverkade bildkvalitén för att kunna diagnostisera 

bilderna. När blyskyddet användes direkt i strålfältet  blev bildkvalitén 

extremt dålig på grund av flera stråk artefakter och dessa bilder kunde 

inte användas för att ställa diagnos. I studien kom de också fram till att 

svårigheterna med att placera skyddet på patienten i området för 

spridd strålning inte alltid är motiverat då stråldosreduktionen inte är 

så hög på den spridda strålningen. Om patienten inte förväntas att göra 

flera undersökningar bör blyskyddet inte användas. 

 

Raissaki et al.(2010) beskriver artefakter vid användandet av 

vismutskydd på ögon. Artefakterna delas upp i 4 olika typer där typ 1 

är artefakter begränsade till orbitaområdet och som inte bedöms 

påverka det diagnostiska resultatet. Typ 2 är artefakter på orbita och 

som sträcker sig till intrakraniella strukturer men inte bedöms påverka 

det diagnostiska resultatet. Typ 3 är artefakter som är begränsade till 
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orbita området som anses påverka det diagnostiska resultatet. Typ 4 är 

artefakter på orbita och som sträcker sig till intrakraniella strukturer 

som anses påverka det diagnostiska resultatet. För att undvika 

artefakter är det viktigt att vismutskyddet ligger rätt på plats utan att 

vara skrynkligt. I studien redovisas inga artefakter typ 4 men vid 8 

tillfällen artefakter typ 3. Om en distans till vismutskyddet användes 

så att det inte låg direkt på ögonen uppkom inga artefakter typ 3. 

Artefakter på grund av skrynkligt vismutskydd hittades i 8 av nio 

scan, en av dessa var typ 3 artefakt. Vismutskydd för ögonen bör 

endast användas med en distans och vara så slätt som möjligt. Det är 

också viktigt att personerna som utför och ska granska bilderna där 

artefakter typ 1 och 2 förekommer är bekanta med dessa artefakter för 

att kunna ställa rätt diagnos. 

 

Lai et al. (2011) belyser ett annat problem i sin studie där 

vismutskydd används till ögon, thorax och buk. Där anses att 

vismutskydd inte är lämpligt att använda när automatisk 

rörströmsmodulering används då systemet kommer att kompensera för 

den extra patientattenueringen. Ska vismutskydd användas måste 

skyddet läggas på efter att scoutbilden tagits eftersom det är när 

scouten tas som rörströmmen räknas ut. 

 

Wang et al. (2011) beskriver i sin studie mätningar av brus i bilderna 

med hjälp av ”TCM” Tube current modulation (automatisk 

rörströmsmodullering) teknik. TCM teknik används som standard i 

protokollen vilken justerar milliamperen (mA) för att optimera dosen 

till patienten beräknat på patientens storlek och scaningsparametrar.  
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När vismutskydd används på thorax blev det ökat brus i både hjärta 

och lungområdet på bilderna, där bruset stiger i området nära 

vismutskyddet. Vismutskyddet ledde också till ökade 

attenueringsvärden i både hjärt- och lungregionen. Detta syns tydligast 

i området närmast vismutskyddet, där det ökade attenueringsvärdet 

med 10-20 HU. Enligt mätningar som gjorts så anses det att 

organbaserad TCM inte höjer bruset i bilden.  

 

Sather et al.(2009) har gjort mätningar på barns bröst vid 

undersökningar av lungorna. I studien har de gjort mätningar med ett, 

respektive två och tre lager vismut där ett lager motsvarar 0,015 mm 

bly. Vismutskyddet är lagt på 1cm skumgummidistans. När 

vismutskyddet användes i två eller tre- lager steg attenueringsvärdet 

och blev förhöjt med 33 % medan användandet av ett lager endast 

ökade attenueringsvärdet med 8 %. Brus i bilden med två och tre lager 

vismut ökade med 56 % medan ett lager vismut ökade bruset med 14 

%. Med två och tre lager vismut blev också artefakterna i bilden 

tydliga. När ett lager vismut användes hittades inga artefakter som 

hade någon betydelse för den diagnostiska kvalitén.  

 

När fysiskt strålskydd i form av bly används har resultatet i studien 

blivit att det endast kan användas för att minska den spridda 

strålningen. Direkt i strålfältet så påverkar skyddet den diagnostiska 

kvalitén för mycket. Vid användandet av vismutskydd kommer 

studierna fram till olika saker som påverkar bildkvalitén beroende på 

vilket område som ska undersökas. När vismutskydd används på 

ögonen bör en distans användas och dessutom så ska skyddet vara 
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slätt. Artefakter förekommer men dessa påverkar inte den diagnostiska 

kvalitén, personal som utför och som ska granska bilderna ska ha 

kunskap om dessa artefakter. Vikten av att lägga på vismutskydd efter 

att scout bilden tas för korrekt dosautomatik beskrivs också. De har 

även kommit fram till att vismutskyddet inte kan användas i för 

många lager på bröst då det ger för kraftiga artefakter. Ett lager vismut 

ger bra dosreduktion och påverkar inte bilden för mycket. Därför 

rekommenderas att använda endast ett lager vismut till bröst. 

 

Vetenskapligt stöd 

För att gradera det vetenskapliga stödet användes tabellen gradering 

av vetenskapligt stöd som presenteras i tabell 6. 

 

Påståendena som formulerats visar båda på starkt vetenskapligt 

underlag och att båda påståendena har  starkt vetenskapligt stöd. 

 
Tabell 6. Grad av vetenskapligt stöd (Willman et al., 2011). 

 
 
 
 

Starkt 
vetenskapligt 
underlag (1) 

Måttlig 
vetenskapligt 
underlag (2) 

Begränsad 
vetenskapligt 
underlag (3) 

Otillräckligt underlag 
(4) 

Minst två studier 
med högt 
bevisvärde, eller 
en systematisk 
review/ 
metaanalys med 
högt bevisvärde 

En studie med högt 
bevisvärde och 
mints två studier 
med måttligt 
bevisvärde 

En studie med 
högt bevisvärde 
eller minst två 
studier med 
måttligt 
bevisvärde 

En studie med måttligt 
bevisvärde och/eller 
studier med lågt 
bevisvärde 
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Tabell 7. Översikt av vetenskapligt stöd och bevisvärde. 
Påstående Vetenskapligt stöd Referenser Bevisvärde 

Fysiskt strålskydd 
reducerar stråldosen 
till känsliga organ 
hos barn vid DT-
undersökning.  

 

 
1 

Lai et al. 2011 
Wang et al. 2011 
Raissaki et al. 2010 
Fricke et al. 2003 
Dauer et al. 2007 
Saether et al. 2009 
Mukundan et al. 2007 
Williams et al. 2005 
Coursey et al. 2008 
Kim et al. 2009 
Perisinakis et al. 2005 

Högt 
Högt 
Högt 
Högt 
Medelhögt 
Medelhögt 
Högt 
Högt 
Högt 
Medelhögt 
Högt 

Hinder finns för 
användandet av 
fysiskt strålskydd. 

 
1 

Lai et al. 2011 
Wang et al. 2011 
Raissaki et al. 2010 
Dauer et al. 2007 
Saether et al. 2001 

Högt 
Högt 
Högt 
Medelhögt 
Medelhögt 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien är utförd som en systematisk litteraturöversikt. Studien är 

utförd med stöd av Goodmans steg för struktur i arbetet (Willman et 

al., 2011). Artiklarna i studien har sökts i databaserna PubMed och 

Scopus. Studien har begränsats till fysiska strålskydd på barn vid DT 

undersökningar där artiklarna inte ska vara publicerade tidigare än år 

2002. Anledningen till att artiklar valts som går tillbaka 10 år är för att 

få fler artiklar i studien. Totalt har 11 artiklar använts i resultatet där 

alla är kvantitativa. Dessa har bedömts enligt SBU:s (2012) protokoll 

för bevisvärde där 8 artiklar anses ha högt bevisvärde och 3 artiklar 

anses ha medelhögt bevisvärde. 
 

Forskningsfrågan i studien är tydlig och artiklarna som använts svarar 

mot syftet. Då artiklarna är sökta i endast två databaser kan en risk 

finnas att yttligare artiklar som svarar mot syftet finns. Databaserna 

som använts har som huvudområde medicin och hälsa, PubMed 

omfattar nästan 95 % av den medicinska litteraturen. Artiklarna som 

hittades är alla utförda på likande sett med fantomer och resultatet kan 

på så vis vägas samman och jämföras (Willman et al., 2011). 

 

Det som stärker studien är att den är systematiskt strukturerad samt att 

studien är gjord av två författare som båda läst och granskat artiklarna 
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oberoende av varandra för att minska subjektiviteten och höja studiens 

trovärdighet (Willman et al., 2011). Svagheter som finns i studien är 

att alla artiklarna är på engelska och viss risk för tolkningsfel finns 

tack vare att artiklarna är översatta av författarna var för sig. 

Författarna har inte tidigare gjort studier av liknande art vilket också 

är en svaghet.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visa att det fysiska strålskyddet går att använda på ett flertal 

organ på patienten. I studien visas hur stråldosen reduceras till bröst, 

ögon, thyroidea och gonader hos barn. Resultatet blev att alla fysiska 

strålskydd reducerar stråldosen till de strålkänsliga organen. Jonsson 

och Wikström (2011) gjorde en studie på vuxna om effekten av 

fysiska strålskydd vid DT – undersökningar och deras resultat blev 

likvärdigt med vårat, att fysiska strålskydd ger stora dosreduktioner 

till känsliga organ vid DT-undersökningar. 

 

I vår studie kom det fram att användandet av vismutskydd reducerar 

stråldosen till brösten hos barn med 21 – 30 %. Det resultatet styrks av 

en studie gjord av Geleijn et al. (2006) gjord på en bröstkorgsfantom 

av en vuxen människa. De kom fram till att ett vismutskydd reducerar 

stråldosen med 30 % till brösten. I deras studie undersöktes även 

dosreduktionen till ögonen vid användandet av vismutskydd, dosen till 

ögonen reducerades med 27 % hos vuxna. Vår studie visar på en 

dosreduktion från 24 % - 42 % till ögat hos barn. 
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I en tidigare studie gjord av Grobe et al. (2008) som handlar om 

blyskydd kom det fram att blyskydd över gonaderna reducerar 

stråldosen med 96 % vid direktstrålning på manliga patienter. De tar 

däremot inte upp om bildkvalitén är tillräckligt bra för att kunna 

använda dessa bilder. Vårt resultat visar på samma reducering av 

stråldosen, att den minskar till gonaderna med 95 % vid 

direktstrålning, men dessa bilder fick för mycket artefakter och kunde 

inte användas. Den spridda strålningen tas inte upp i studien av Grobe 

et al. (2008) 

 

Som vårat resultat visar finns vissa hinder för användandet av fysiska 

strålskydd. Vid användandet av vismutskydd bör personalen vara 

medvetna om effekterna som kan bli på bilderna och vad som ska 

tänkas på vid användandet av vismutskydd. Det resultatet styrks av 

studien som Sarong, Donald & Terry (2010) gjort. De anser att en 

viktig del för att inte få artefakter och störningar i bilden är att 

vismutskyddet ligger rätt på patienten, och att det inte ligger direkt på 

skinnet utan det ska vara en distans mellan kroppen och skyddet. 

Skyddet måste också vara slätt. Är det skrynkligt eller veckat blir det 

artefakter i bilderna. 

 

Det är också viktigt att personalen vet hur skydden används och får 

bra utbildning om fördelarna med användandet av vismutskydd. 

Dobbs, Ahmed och Patrick (2011) beskriver i sin studie vikten av att 

lägga på vismutskyddet rätt och efter att scouten tagits för att inte den 

automatiska stråldosberäkningen ska öka på grund av att patienten 

upplevs tätare. 
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I studien som Geleijns et al. (2010) gjorde ansågs att likvärdig 

stråldosreducering kan uppnås utan fysiskt strålskydd genom att 

använda sig av att sänka rörströmmen i datortomografen. Det medför 

inga artefakter eller ökningar i attenueringsvärdet och bör således 

användas istället. Deras resultat är likvärdigt med resultatet i studien 

skriven av Wang et al. (2011). De förespråkar också att sänka 

rörströmmen istället för att använda vismut som strålskydd. Genom att 

minska rörströmmen kan samma dosreduktion uppnås som vid 

användandet av vismutskydd med likartat brus i bilden men utan 

artefakter eller förändringar i attenueringsvärdet. 

 

Det vore intressant om fler studier gjordes för att jämföra och 

undersöka rörströmsmodulering och användandet av vismut för att få 

ett tydligare resultat gällande hur dessa kan användas tillsammans för 

att uppnå största möjliga stråldosreducering till patienten. 

Slutsats 

Fysiskt strålskydd vid DT–undersökningar är användbart och 

reducerar stråldosen till känsliga organ. Det är dock viktigt att veta hur 

och när det ska användas för få optimala bilder med största möjliga 

dosreducering. På grund av den exakta användingen är det viktigt att 

personalen som ska arbeta med dessa strålskydd är korrekt utbildade 

och vet hur skydden ska användas och förstår fördelarna med skydden 

när de används på rätt sätt. Vi anser att även om dessa fysiska 

strålskydd reducerar strålningen får vi inte glömma att stråldosen kan 

reduceras mycket genom att optimera program och sänka rörströmen. 
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Studier om vismutskydd och rörströmsmodulering skulle vara 

intressanta för att se om dessa kan kombineras för att minimera 

stråldosen ännu mer. 
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Bilaga 1 

Sorteringstabell med kvalitetsgradering av funna artiklar (Willman et al., 
2011). 

Författare 
År & Land 

Syfte Deltagare Resultat Bevisvärde 

Coursey et 
al. 
(2007) 
USA 

Utvärdera 
effekten på 
stråldosen och 
bildbruset vid 
DT- 
undersökning 
av thorax på 
barn. 

Undersökningen 
utfördes på en 
människoliknande 
fantom, liknande 
ett femårigt barn 

Bara 
vismutskyddet 
reducerade 
stråldosen med 26 
%. Skyddet + 
automatisk 
Rörströms 
modulering 
minskade 
stråldosen med 52 
%. 

Högt 

Daver et al. 
(2007) 
USA 

Kvantifiera den 
reducerade 
stråldosen till 
gonaderna och 
se hur 
bildkvaliten 
påverkas av 
gonad skydd till 
pojkar vi DT-
undersökning 

Mätningarna 
gjordes på en 
bäcken fantom 
liknandes en liten 
vuxen eller stort 
barn. Jonkammare 
användes vi 
mättningarna 

Användning av 
skyddet minskade 
den spridda 
strålningen med ca 
55 % med ingen 
påverkan på bilden 
och reducerade 
den direkta 
strålningen med 
95 % men med en 
bildkvalité som 
inte går att 
använda i 
diagnosiskt syfte. 

Medelhögt 

Fricke et al. 
(2003) 
USA 

Utvärdera 
dosreduktionen 
och bildkvaliten 
vid användning 
av ett vismut 
skydd på bröst 
och mage hos 
flickor vid DT-
undersökning 

Vid 50 
undersökningar 
användes vismut 
skyddet på flickor 
mellan 2 mån – 18 
år. Även en 
fantom användes 
för att mätta 
stråldosen 

Alla 
undersökningar 
med 
vismutskyddet 
ansågs vara av 
diagnostisk 
kvalité. Stråldosen 
minskade med 6,7 
% till lungorna 
och 29 % till 
brösten 

Högt 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Kim et al. 
(2009) 
USA 

Mäta den 
primära 
attenueringen 
och den spridda 
strålningen vid 
användandet av 
ett vismut skydd 
på barn (2 ply) 

Undersökningen 
gjordes på en platt 
fantom med hjälp 
av en jonkammare 

Den primära 
attenueringen 
minskade med 23 
% i luften och 22 
% i 
vävnadsplattorna. 
Den spridda 
strålningen ökade 
med 2,6 % i luften 
och 0,7 % i 
vävnadsplattorna. 

Medelhögt 

Lai et al. 
(2011) 
Taiwan 
 

Syftet med 
studien var att 
bedöma stråldos 
reduktionen vid 
användandet av 
vismutskydd på 
barn under DT 
undersökningar 
 

Undersökningen 
gjordes på en 
fantom 
motsvarande ett 
tioårigt barn. 
 

Studien visar att 
stråldosen till ögat 
reduceras med 51 
% till bröstet 27% 
när vismutskydd 
används. 
Artefakter pga 
vismutskyddets 
bedömdes inte ha 
någon inverkan på 
diagnostiken 
 

Högt 

Mukundan et 
al. 
(2006) 
USA 

Mäta stråldosen 
till ögat vid en 
barn 
undersökning 
av huvudet med 
DT 

Undersökningen 
gjordes på en 
fantom av ett 5-
årigt barn 

 Med att cranio 
facial protokoll 
reducerades 
stråldosen som 
mest med 42 % till 
orbita och 45 % 
till linsen. Vid 
axiellt protokoll 
39 % till orbita 
och 28 % till 
linsen. 

Högt 

Perisinakis 
et al. (2005) 
Grekland 

Utvärdera 
reducering av 
strålning till 
ögats lins vid 
användandet av 
bismutskydd 
under 
undersökning 
av DT skalle 

16 patienter i 
åldern 3mån- 
13år. 
Människoliknande 
fantomer 
motsvarande 
åldrarna nyfödd, 
1år, 5år, 10år och 
15 år 

Upp till 38,4% av 
stråldosen 
reducerades till 
ögats lins på 
fantomen när 
vismutskydd 
användes. Upp till 
34 % av 
stråldosen 
reduceras till ögats 
lins på patienterna. 

Högt 

 
Raissaki et 
al. 
(2010) 
Grekland 

 
Bedöma 
möjligheten att 
använda 
vismutskydd 
och vilka 
artefakter de ger 
vid en DT 
skalle 
undersökningar 
på barn. 

 
60 barn deltog, 
ålder 5v -16 år. 
Bortfall på 4 
stycken som inte 
ville använda 
skyddet. Fantom 
av ett 5 årigt barn 
användes för att 
mäta stråldos 

 
Avsaknad av 
artefakter i 44,6% 
av 
undersökningarna. 
Dosreduktionen 
när skyddet 
användes direkt på 
fantomen var 32 
%. 

 
Högt 



 

 
 

Saether et al. 
(2009) 
Norge 

Utvärdera 
nyttan av 
vismutskydd på 
bröst hos flickor 
vid DT-
undersökningar. 

Undersökningen 
gjordes på en 
fantom av ett barn. 

Stråldosen i 
bröstregionen 
reducerades med 
30 %, 45 % och 75 
% beroende på hur 
många lager 
vismut som 
användes. 

Medelhögt 

Wang et al 

(2011) 

USA 

 

Utvärdera dos, 
prestanda och 
bildkvalitén vid 
en DT thorax 
med tre 
metoder, för att 
minska dosen 
till brösten. ( vi 
redovisar bara 
resultatet av 
vismutskydden) 

Undersökningen 
gjordes på 
människoliknande 
fantomer, i fyra 
olika storlekar, 
med en som 
liknade ett tvåårigt 
barn. 
 

Stråldosen 
minskade med 21 
% vid användning 
av vismutskyddet. 
Bildbruset ökade i 
alla bilder när de 
använde 
vismutskyddet, 
även andra 
artefakter uppstod 

Högt 

Williams et 

al (2005) 

Storbrittanie-
n 

Undersöka hur 
mycket spridd 
strålning till 
tyroidea 
minskar med 
hjälp av 
blyskydd under 
DT 
undersökning 
av huvudet vid 
tre olika 
protokoll. 

Människoliknande 
fantom med ett 
mänskligt skelett 

Effektiviteten av 
skyddet varierade 
beroende på 
scanningsteknik. 
Blyskyddet 
reducerade dosen 
till tyroidea med 
46-58% på ytan av 
tyroidea och med 
37-44% 1cm in i 
tyroideas vävnad. 

Högt 


