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Abstrakt 

 

 
Introduktion: Appendicit är en vanlig orsak till akuta buksmärtor och tillhör en av de 

vanligaste orsakerna till en bukoperation. För att kunna särskilja andra sjukdomar med samma 

symtom undersöks patienterna kliniskt och med radiologiska metoder. Idag används både 

ultraljud och datortomografi vid utredning av appendicit. Studier tyder på att många barn 

genomgår datortomografi och eftersom den avger relativt hög stråldos är ultraljud att föredra. 

Syfte: Syftet med studien är att ta reda på orsaker varför så många barn genomgår 

datortomografi vid utredning av appendicit samt att beskriva på vilket sätt 

röntgensjuksköterskan kan bidra till att reducera stråldosen vid dessa undersökningar. 

Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar 

inkluderades.  

Resultat: Allmänna sjukhus visar ett betydligt högre användande av datortomografi än 

barnsjukhus. Ultraljud är starkt operatörsberoende och det finns även brister på tillgänglighet 

av erfarna pediatriska sonografer på allmänna sjukhus. Pojkar, äldre barn och överviktiga är 

överrepresenterad vid användandet av datortomografi. Tre relevanta metoder som gör det 

möjligt att sänka stråldosen vid datortomografi identifierades: reducera mA, följa ALARA- 

principen samt följa specifika riktlinjer som bland annat innebär att använda intravenös 

kontrast vid dessa undersökningar för att minimera risken för missad diagnos. 

Konklusion: Ultraljud är bra en metod vid utredning av appendicit hos barn. Dock är den 

starkt operatörsberoende och varierar därmed i träffsäkerhet att ställa diagnos. Stråldosen vid 

datortomografiska undersökningar kan reduceras utan att påverka den diagnostiska 

säkerheten. I framtiden kan magnetkameran ersätta datortomografiska undersökningar och 

därmed skapa en strålningsfri bilddiagnostisk utredning av appendicit.  

 

 
 

Nyckelord: Appendicit, Datortomografi, Ultraljud, Barn, Dosreducering 
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Abstract 

 

Introduction: Appendicitis is a common cause of acute abdominal pain and belongs to one of 

the most common causes for abdominal surgery. In order to distinguish other diseases with 

the same symptoms, clinical and radiological methods are needed. Today, both ultrasound and 

computed tomography are methods used in this type of investigation. Studies indicate that 

many children undergo CT scans, and because it’s relatively high dose of radiation, 

ultrasound is preferred. 

Objective: The purpose of this study was to investigate the reasons why so many children are 

undergoing computed tomography in the diagnosis of appendicitis and to identify methods 

which the radiographer’s can use to reduce radiation dose in CT examinations in the diagnosis 

of appendicitis in children. 

Methods: The study was performed as a literature overview in which 10 scientific articles 

were included. 

Results: General Hospital shows a significantly higher use of CT scans than children's 

hospital. Ultrasound is highly operator dependent and there are also insufficient in the 

availability of experienced pediatric sonographers in public hospitals. Boys, older children 

and overweight are overrepresented in the use of computed tomography. Three relevant 

methods that make it possible to reduce the radiation dose in computed tomography are 

identified: reducing mA, follow the ALARA-principle and follow specific guidelines that, 

among other things, the use of intravenous contrast in these studies to minimize the risk of 

missed diagnosis. 

Conclusion: Ultrasound is a good method for investigation of appendicitis in children. But 

it’s highly operator dependent and therefore varies in accuracy of diagnosis. Radiation doses 

in the CT scan can be reduced without affecting the diagnostic accuracy. In the future, the 

MRI may replace CT scan and thereby create a radiation-free imaging evaluation of 

appendicitis. 

 

Keywords: Appendicitis, Computed tomography, Ultrasound, Child, Dosage. 
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En av de vanligaste orsakerna till akuta buksmärtor hos barn är inflammation i 

blindtarmsbihanget appendix vermiformis, så kallad appendicit. Akut appendicit tillhör en av 

de mest förekommande kirurgiska sjukdomar och omkring 10 000 operationer sker varje år i 

Sverige. Appendicit kan förekomma i alla åldrar men är vanligast bland barn. Risk att 

insjukna av en appendicit under sin livstid är ca 7 % (Haglund, 2013, s. 289). 

Inflammationen kan indelas i olika svårighetsgrader varvid perforerad appendicit är den mest 

komplicerade. Det går då hål i tarmväggen och orsakar en generell peritonit (Frenckner, 2013, 

s. 650). Risken för perforation är störst hos barn under 5 år. Orsaken kan vara att små barn 

inte har samma förmåga som vuxna att beskriva och lokalisera den för appendicit typiska 

smärtvandringen, vilket kan leda till en fördröjning i att ställa diagnos, samt att barn inte har 

ett färdigutvecklat oment som kan avgränsa inflammationen (Singh et al., 2014). 

Idag behandlas appendicit med appendektomi vilket innebär att blindtarmsbihanget opereras 

bort. Detta utförs med hjälp av laparoskopi eller med traditionell öppen operation, där ett snitt 

läggs ovan den så kallade McBurneys punkt i höger fossa iliaca. En appendektomi är inte 

alltid komplikations fri, bland annat kan en sårinfektion uppstå och vid djupare infektion finns 

även risk för abscessbildning vid ingreppet. Behandling vid dessa komplikationer är 

antibiotika och dränage (Andersson, 2012, s. 206-208). 

Tidigare opererades patienter enbart vid misstanke om appendicit och även om appendix var 

frisk opererades den bort. Enligt Kaiser el. al (2002) har sådana negativa appendektomier 

rapporterats med en frekvens på 15- 25%.  Både perforerad appendicit och appendektomi har 

på senaste tid uppmärksammats som en orsak till ofrivillig barnlöshet hos kvinnor. Vid 

perforerad appendicit finns risk för sammanväxningar i och omkring äggledare och 

äggstockar och även utförande av en appendektomi av ett friskt appendix har visat samma 

risk, vilket kräver mer precis diagnostik vid åtgärd av appendicit misstanke (Haglund, 2013, s. 

293). 

Vid diagnostisering av appendicit anses den kliniska bilden viktig och innebär 

läkarundersökning samt laboratorieprover. Vid undersökning palperar läkaren buken samt 

rektum för att lokalisera smärta och notera smärtreaktion. Laboratorieprover tas i form av 

CRP och vita blodkroppar. En stegring av CRP och vita blodkroppar i blodet, samt 

temperaturökning har visat sig vara viktiga indikationer (Haglund, 2013, s. 289-291). 
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I avsikt att gradera sannolikheten för en appendicit kan redskapet AIR (Appendicitis 

Inflammatory Response Score) användas. Detta är ett poängsystem vid utredning av misstänkt 

appendicit. Många sjukhus i Sverige och utomlands använder sig av AIR. Skalan är graderad 

från 0-12 poäng och olika variabler ger 1 poäng tillexempel ”smärta i högre del av buken” 

eller ”förhöjt CRP” (Järhult & Miden, 2014, s. 82). 

Enligt Al-abed et al. (2015) räcker inte den kliniska undersökningen och laboratorieprover 

som ensamma diagnostiska markörer utan menar att dessa måste, för att få en bättre 

diagnostisk träffsäkerhet, kompletteras med radiologiska undersökningar. På detta sätt 

minskar risken för negativa appendektomier. Boonstra et al. (2015) gjorde en studie mellan 

2008-2011 som visade att med hjälp av ultraljud och datortomografi vid utredning av 

appendicit bland barn minskades negativa appendektomier från 19 % till 5 %. 

Ultraljud och datortomografi är båda viktiga hjälpmedel vid utredning av appendicit bland 

barn. Fördelen med ultraljud är att den inte avger joniserad strålning. Ultraljud kan visualisera 

svullen och inflammerad appendix eller abscess. Små mängder vätska kan ibland ses vid 

appendix som tecken på inflammation. Nackdelen med ultraljud är att abscesser och 

tarminnehåll kan vara svåra att skilja från varandra. Gas i tarmar kan skymma en retrocekal 

appendicit, när appendix ligger bakom tarmen (Ringertz & Ullberg, 2008, s. 768). 

En datortomografi har hög träffsäkerhet för att ställa diagnosen appendicit och används 

numera mer eller mindre rutinmässigt på många sjukhus (Järhult & Midén, 2013, s. 83). 

Datortomografi kan visa tecken på inflammatorisk process i regionen och appendix kan ofta 

visualiseras och därmed ge ett mer specifikt stöd i diagnostiken samtidigt som 

differentialdiagnoser kan uteslutas (Haglund, 2013, s. 291). Det tänkta diagnostiska utbytet 

måste vägas mot den relativt höga stråldosen. Detta gäller speciellt hos barn, eftersom barn på 

grund av sin höga metabolism och celldelning, är mer strålkänsliga än vuxna (Ehrlich & 

Coakes, 2013, s. 38-39).  

Mellan år 2005 till 2009 gjordes en studie i USA för att utvärdera förekomsten av ultraljud 

och datortomografi vid utredning av appendicit bland barn. Datortomografi användes i större 

utsträckning än ultraljud men från 2007 sågs en minskning av datortomografi med 6 % och en 

ökning av ultraljud med 7,7 % (Bachur et al., 2012). 
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En studie som gjordes mellan 2008-2013 i Washington visade även ett ökat användande av 

ultraljud vid utredning av appendicit bland barn och att ultraljud numer används som första 

hands metod. Dock visade studien att över 40 % av barnen genomgick en kompletterande 

datortomografi när ultraljud varit ospecifik (Kotagal et al., 2015).  

Strålskyddsmyndigheten (2012) riktar i ett pressmeddelande oro över ett ökat användande av 

datortomografi bland barn i de nordiska länderna och uppmanar alla röntgenavdelningar att 

tillämpa ALARA-principen och ”Triple A” tillvägagångssätt. Grundprinciper vid ALARA 

(As Low As Reasonably Achievable) innebär ett berättigande och optimering av 

röntgenundersökningar och Triple A innebär ett tillvägagångssätt som innefattar medvetenhet 

(Awarness), Lämplighet (Appropriateness) och revision (Audit) vid planering och 

genomförande av röntgenundersökningar.  

Röntgensjuksköterskans främsta ansvarsområde är att tillämpa den kunskap inom 

strålningsfysik och teknologi som är relevanta för att optimera undersökningar avseende 

kvalitet och stråldos (Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska, 2012). 

Genom att optimera datortomografiska undersökningar vid utredning av appendicit hos barn 

minimeras risker för biologiska effekter orsakad av joniserad strålning. 

Utifrån ALARA-principen och ”Triple A” genomfördes denna studie som handlar om 

datortomografiska undersökningar vid utredning av appendicit hos barn. Punkten lämplighet 

(Appropriness) från ”Triple A” beskriver att radiologen tar beslut om patienten ska genomföra 

en datortomografi och därefter ska undersökningen optimeras för den enskilde patienten och 

den kliniska indikationen för att säkerställa att dosen hålls så låg som rimligen är möjlig. Här 

kommer röntgensjuksköterskans viktiga roll in- att optimera undersökningen. Optimerings-

arbete är något som ständigt ska pågå och röntgensjuksköterskan behöver vara uppdaterad i 

ny forskning som kan beskriva nya metoder och riktlinjer för att minimera stråldoser. 

Punkten lämplighet beskriver även vikten av att försäkra patienten som remitterats till en 

radiologisk undersökning verkligen behöver den. Om det finns alternativa metoder som inte 

avger joniserad strålning och kan svara på den kliniska frågeställningen ska dessa tillämpas. 

Remitterade läkare och radiolog har största ansvaret vid berättigande inför vald modalitet men 

det fråntar således inte röntgensjuksköterskans ansvar.  
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Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska (2012) ska en 

röntgensjuksköterska ha förmåga- när det gäller undersökningar och behandlingar- att ta 

ställning till lämplig undersökning utifrån remiss och given frågeställning. 

Syftet med studien är att ta reda på varför så många barn genomgår datortomografi vid 

utredning av appendicit samt att beskriva på vilket sätt röntgensjuksköterskan kan bidra till att 

reducera stråldosen vid dessa undersökningar. 
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Metod   

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att befintlig vetenskaplig 

data kring ämnet samlades in (Friberg, 2012, s. 133). Sex av Goodmans sju steg följdes 

genom att först precisera problemet, genomföra litteratursökningen och slutligen tolka och 

sammanställa resultaten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 57-58).  

Goodmans sju steg  

 precisera problemet   

 precisera inklusions- och exklusionskriterier 

 forma en plan för litteratursökning 

 genomför litteratursökningen och samla in studier som möter inklusions kriterier 

 tolka resultaten 

 sammanställ resultaten  

 formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet (ej aktuellt i vår studie) 

 

Litteratursökning 

Datainsamlingen började med att formulera sökord utifrån studiens syfte. Svenska Mesh 

användes som hjälpmedel vid engelska översättningar. Under litteratursökningen användes 

Boolesk sökteknik som innebär att kombinera sökord med sök operatorerna AND, OR och 

NOT (Östlundh, 2012, s. 69). Databaserna som användes vid litteratursökningen var Cinahl, 

Pubmed och Cochrane. Ett helikopterperspektiv gjordes i början av litteratursökningen för att 

skapa en övergripande översikt av vad som fanns publicerat inom det valda ämnet (Friberg, 

2012, s. 136-137). Artiklarnas titel var det första som studerades för att få en första blick om 

artikeln var relevant. Nästa steg var att läsa abstract för att få en djupare insikt om vad artikeln 

handlade om. Artikeln studerades därefter i sin helhet och bedömdes om den uppfyllde 

inklusions och exklusions kriterierna.  

Inklusions och exklusionskriterier 

Artiklar skulle vara skrivna på engelska eller svenska; vara publicerade mellan år 2004-2015; 

vara peer-reviewed och av kvantitativ studiedesign samt finnas tillgängliga i full text format. 

Vidare skulle de omfatta barn och ungdomar mellan 0-18 år samt att artiklarna skulle vara 

etiskt godkända. Artiklar som omfattade andra patologiska fynd än appendicit exkluderades. 
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Tabell 1. Presentation av litteratursökningen (2015-11-22) 

 

Databas Sök kombinationer Antal 

träffar 

Antal 

valda 

Artikel 

Cinahl Ultrasound AND 

Appendicitis AND Child* 

AND Computed 

tomography 

23 1 Properties of Serial Ultrasound Clinical 

Diagnostic Pathway in Suspected Appendicitis 

and Related Computed Tomography Use 

(Schuh et al., 2015) 

 

Cinahl Computed tomography or 

CT AND Optimization 

AND Child* 

17 1 Clinical application of Justification’ and 

‘Optimization’ principle of ALARA in 

pediatric CT imaging: How many children can  

Be protected from unnecessary radiation? 

(Sodhi et al., 2015) 

 

Cochrane Computed tomography 

AND Dosage AND Child* 

21 1 Effect of reduction in tube current on reader 

confidence in pediatric computed tomography 

(Shah et al., 2005) 

 

PubMed  Computer tomography or 

CT 

AND Appendicitis 

AND Child* 

AND Dosage or Dose 

38 2 Performance of CT Examinations in Children 

With Suspected Acute Appendicitis in the 

Community Setting: A Need for More 

Education 

(Kim et al., 2015) 

 

Pediatric CT Dose Reduction for Suspected 

Appendicitis: A Practice Quality 

Improvement Project Using Artificial 

Gaussian Noise- Part 2, Clinical Outcomes 

(Callahan et al., 2015) 

 

PubMed Computed tomography 

AND Ultrasound AND 

Appendicitis AND Child* 

AND Exposure  

9 2 Managing radiation exposure in children-

reexamining the role of ultrasound in the 

diagnosis of appendicitis 

(Thirumoorthi et al., 2012) 

 

Use and accuracy of diagnostic imaging in the 

evaluation of 

pediatric appendicitis 

(Kotagal el al., 2015) 

 

PubMed Appendicitis AND Child 

AND Ultrasound AND 

Factors 

17 1 Factors associated with imaging modality 

choice in children with appendicitis 

(Raval et al., 2012) 

 

PubMed Computed tomography or 

CT AND Appendicitis 

AND Child* AND 

Radiation Exposure 

33 1 Radiation exposure – how do CT scans for 

appendicitis compare between a free standing 

children’s hospital and non-dedicated pediatric 

facilities? 

(Sharp et al., 2014) 

 

PubMed  Radiation dosage AND 

Computed tomography 

AND X-ray AND 

Appendicitis 

 

22 1 Comparison of Conventional and Simulated 

Reduced–Tube Current MDCT for Evaluation 

of Suspected Appendicitis in the Pediatric 

population 

(Swanick et al., 2013) 

 

Total   10  
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna värderades och granskades kvantitativt utifrån termer som “validitet”, vilket 

innebär bland annat trovärdighet och “reliabilitet”, som innebär bland annat pålitlighet. Till 

hjälp vid kvalitetsgranskning användes granskningsprotokoll för kvantitativ studiedesign från 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 173) och förslag på frågor från Friberg (2012, s. 

139) se bilaga 1 och bilaga 2. En slutlig bedömning gjordes gemensamt och artiklarnas 

kvalité graderades vilket resulterade i låg, medel eller hög (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Kvalitet på artiklarna efter granskning 

 
Kvalité Antal 

Hög 8 

Medel 2 
Låg 0 

 

Dataanalys 

Artiklar som exkluderades från antalet träffar med olika sök kombinationer (Tabell 1) var 

artiklar som inte hade uppnått inklusions kriterier samt att titeln och abstract inte var relevant 

utifrån studiens syfte. Utförande av dataanalys av de artiklar som inkluderades i studien 

utfördes i form av tre steg som beskrivs i Friberg (2012, s. 140-142).  

Steg ett - övergripande områden identifieras 

De valda artiklar lästes ett antal gånger för att förstå innehållet och helheten. Svåra engelska 

ord översattes till svenska. För att underlätta analysen skrevs artiklarna ut och 

markeringspenna användes för att markera intressanta och relevanta information. Därefter 

lästes artiklarna tillsammans och tydliggjorde svåra begrepp och oklarheter.  

Steg två - sök likheter och skillnader  

Artiklarnas innehåll sammanställdes därefter kortfattat i en översiktstabell (Tabell 3). Genom 

att skapa denna tabell blir det lättare att finna likheter och skillnader i artiklarna. Översikten 

ger en möjlighet att ta del av granskningen samt att avgöra om valet av texter verkar rimliga 

utifrån problemformulering och syfte. 

Steg tre - gör en sammanställning  

I den slutliga delen av analysen sorterades artiklarnas innehåll utifrån likheter och olikheter 

och sammanställdes i en tabell (tabell 4).
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Tabell 3. Översikt av artiklarna  

Författare 

år, Land  

Titel Syfte Metod, Urval Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet 

Kotagal el al. 

2015, USA 

 

 

 

Use and accuracy 

of diagnostic 

imaging in the 

evaluation of 

pediatric 

appendicitis 

 

Att identifiera 

faktorer som bidrar 

till att använda 

DT* på barn i 

utredning av 

appendicit samt 

skillnader av 

användandet av DT 

bland olika sjukhus 

i Washington, 

USA. 

 

Data inhämtades från en databas 

SCOAP* från perioden 2008-2012 och 

involverar nästan alla sjukhus i 

Washington. Inhämtad data 

identifierar 2350 barn i åldern 0-18år 

som gjort UL* eller DT innan en 

appendektomi. 

Resultatet visar att 53 % gjorde DT 

som första metod. Faktorer: pojkar, 

äldre barn och överviktiga barn. På 

allmänna sjukhus var risken 8 

gånger högre att välja DT jämfört 

med barnsjukhus. Fler faktorer till 

detta kan vara tillgängligheten på 

sonografer, samt att de allmänna 

sjukhusen visade sämre diagnostisk 

noggrannhet med UL för att 

upptäcka appendicit.  

 

Hög 

 

 

 

Raval et al. 

2012, Chicago 

Factors associated 

with imaging 

modality choice in 

children with 

appendicitis. 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar valet av 

DT och UL innan 

utförd 

appendektomi. 

En tvärsnittsstudie med inhämtad data 

från en stor nationell databas i USA 

som innefattar 44 stater och som 

uppdateras vart 3:e år. Data är hämtad 

från år 2009 och inkluderar totalt 9377 

barn mellan 0-18 år som genomgått UL 

och/eller DT innan utförd 

appendektomi. 

Resultatet visade att 70 % 

genomgick DT och 22 % 

genomgick UL. Faktorer för de 

barn som genomgick DT var äldre 

barn, flest pojkar, mindre sjukhus 

där tillgängligheten av sonografer 

inte var stor och ökat DT 

användande på helgen. Det fanns 

även brister på kunskap om risker 

vid DT samt att de inte hade 

specifika barnprotokoll och 

riktlinjer. DT visade lägst 

användande bland barnsjukhus, 

universitets sjukhus och sjukhus i 

stora städer.   

 

Medel 
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Författare 

år, Land  

Titel Syfte Metod, Urval Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet 

Thirumoorthi et 

al. 2012. USA  

 

 

Managing radiation 

exposure in children-

reexamining the role 

of ultrasound in the 

diagnosis of 

appendicitis 

Att utvärdera 

ett protokolls 

effektivitet vid 

utredning av 

appendicit hos 

barn.  

En retrospektiv studie mellan år 2003-

2010. Studien innefattar 802 barn i ålder 

0-18 år som utreds vid misstanke om 

appendicit. År 2003 infördes ett 

protokoll som rekommenderar att 

använda UL som första hands metod 

och komplettering med DT endast om 

UL är ospecifikt.  

Före protokollet var UL väldigt 

begränsat men efter år 2003 när 

protokollet infördes sågs en 

markant ökning av UL och 

minskad användande av DT. 

Mellan perioden 2003-2004 sågs 

en ökning med 7 %. År 2009-2010 

var denna ökning uppe i 88 %. 

Barn som fick komplettera DT sågs 

främst bland äldre barn och 

överviktiga barn.  

 

Hög  

 

Schuh et al. 

2015, Canada 

Properties of Serial 

Ultrasound Clinical 

Diagnostic Pathway 

in Suspected 

Appendicitis and 

Related Computed 

Tomography Use.” 

Att utvärdera 

värdet av att 

använda 

upprepade UL 

vid 

diagnostisering 

av appendicit 

och jämföra 

dessa resultat 

med första UL.  

En prospektiv kohort studie som 

inkluderar tidigare friska barn mellan 4-

17 år som kommer till akuten med 

misstänkt appendicit. Efter bortfall 

inkluderar studien 302 barn som utreds 

för appendicit från mars 2012- mars 

2013.  

Med hjälp av upprepade UL kan 

den diagnostiska säkerheten 

förbättras än av att bara använda 

UL en gång. Detta resulterar även i 

en reducering av användandet av 

DT. UL utfördes av erfarna 

sonografer på ett barnsjukhus med 

konsultation från radiologer och 

UL fanns tillgängligt dygnet runt. 

 

Hög 

Shah et al. 

2005, Indien. 

Effect of reduction 

in tube current on 

reader confidence in 

paediatric computed 

tomography 

Att studera 

effekten på 

bildkvalité och 

diagnostisk 

säkerhet av 

enbart 

reducering av 

mA*.  

 

En prospektiv studie på barn mellan 0-

13 år som genomgår DT antingen på 

thorax, buken, bäcken eller skalle. En 

kontrollgrupp med reducerad dos av mA 

jämfördes med en interventionsgrupp. 

Två blindade radiologer bedömde sedan 

bilderna för att bedöma kvalitet samt 

diagnostisk säkerhet. 

 

En reducering med ca 60 % i mA 

gav ingen markant skillnad i 

diagnostiskt bildkvalité, tillräckligt 

bra nog för att kunna ställa en 

diagnos. 

Medel 
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Författare 

år, Land  

Titel Syfte Metod, Urval Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet 

Swanick et al. 

2013, USA. 

 

Comparison of 

conventional and 

simulated reduced-

tube current MDCT 

for evaluation of 

suspected 

appendicitis in the 

pediatric population. 

Att jämföra 

original DT 

bilder med 

simulerad 

reducerad mA i 

utvärdering för 

akut appendicit 

hos barn 

Retroperspektiv studie som inkluderar 

barn mellan 0-18 år som genomgått DT 

med misstanke om appendicit år 2005-

2007. DT bilder användes för att 

simulera reducerad mA. Med ett 

brusindex program ändrades brusnivån 

anpassad till reducerad mA.  

Med 50 % reducerad mA sågs 

ingen markant skillnad att 

visualisera en normal appendix och 

diagnostisera appendicit jämfört 

med originalet. Med 75 % 

reduktion av mA sågs ingen 

markant skillnad att diagnostisera 

appendicit men däremot sågs 

markant skillnad att visualisera 

normal appendix jämfört med 

originalet.  

Hög 

 

 

 

 

 

Callahan et al. 

2015, Boston  

Pediatric CT Dose 

Reduction for 

Suspected 

Appendicitis: A 

Practice Quality 

Improvement Project 

Using Artificial 

Gaussian Noise- Part 

2, Clinical Outcomes 

Att utvärdera 

effekten av 50 

% reducering 

av absorberad 

dos i utredning 

med DT vid 

akut 

appendicit hos 

barn.  

En retrospektiv studie mellan perioden 

2010-2012 inkluderar totalt 494 barn 

med misstänkt akut appendicit. År 2011 

reducerades mA och brusindex 

inställningar med 50 %. 244 barn utan 

dos reducering jämfördes med 250 barn 

efter dosreducering.  

Det sågs ingen markant skillnad i 

visualisering av appendix samt 

att diagnostisera appendicit med 

DT före jämfört med efter 

dosreducering.  

Hög 

Sodhi et 

al. 2015, Indien  

Clinical application 

of ‘Justification’ and 

‘Optimization’ 

principle of ALARA 

in pediatric CT 

imaging: “How 

many children can 

be protected from 

unnecessary 

radiation?” 

 

Att utvärdera 

om ALARA* 

principens 

inverkan i 

utvecklingsländ

er kan minska 

oberättigade 

undersökningar

. 

En prospektiv studie som under 6 

månader granskade 1302 remisser i 

Indien på begärd DT undersökning 

bland barn mellan 0-18år. Utifrån 

begreppet ALARA granskades 

remisserna av två radiologer med över 

10 års erfarenhet inom barn- radiologi. 

Genom att endast använda 

begreppet ALARA minskades 8 % 

oberättigade undersökningar (105 

av 1302 barn).   

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare 

år, Land  

Titel Syfte Metod, Urval Slutsats  Vetenskaplig 

kvalitet 

Sharp et al. 

2014, USA 

Radiation exposure – 

how do CT scans for 

appendicitis compare 

between a free 

standing children’s 

hospital and non-

dedicated 

Pediatric facilities? 

Att jämföra 

mängden 

stråldos på barn 

från DT 

undersökning 

mellan 

allmänna 

sjukhus och 

barnsjukhus.   

En retrospektiv studie inkluderar barn 0-

18 år som genomgått DT vid utredning av 

appendicit från jan 2011- nov 2012. Barn 

som genomgått DT på barnsjukhus 

jämfördes med barn som genomgått DT 

på allmänna sjukhus.  

 

Barn som genom gick DT på 

barnsjukhus visade sig har 86 % 

lägre stråldos exponering än barn 

på allmänna sjukhus med 

jämförelse av SSDE* (ett mått på 

patient stråldos- exponering 

beräknat på DLP* och CTDIvol*). 

Förklaringen till detta var att 

barnsjukhuset använde sig av 

barnprotokoll som rutinmässigt 

justeras och granskas genom att 

tillämpa ALARA principen. 

 

Hög  

 

 

 

 

Kim et al. 

2015, 

USA  

 

 

 

Performance of CT 

Examinations in 

Children With 

Suspected Acute 

Appendicitis in the 

Community Setting: 

A Need for More 

Education 

 

Att studera 

kvalitén vid DT 

undersökningar 

bland barn som 

utreds för 

appendicit och 

utvärdera om 

allmänna 

sjukhus följer 

ACR* 

riktlinjer. 

En retrospektiv studie under perioden 

2011-2012 som inkluderar barn mellan 

0-18 år som genomgått appendektomi 

efter bilddiagnostik av DT. Organ dos 

(baserat på CTDIvol) jämfördes mellan 

allmänt sjukhus och barnsjukhus. Data 

samlades in från ett allmänt sjukhus 

angående kontrastmedel användning, 

antal avbildningsfaser samt val av 

lämplig avbildningsfas vid kontrast 

administration.  

 

Resultatet av mätning från organdos 

visade ingen markant skillnad i 

venös fas i jämförelse mellan 

allmänt sjukhus och barnsjukhus. 

Däremot noterades 40 % felaktiga 

metoder vid DT undersökningar av 

barn på allmänt sjukhus. Felaktiga 

metoder enligt ACR riktlinjer 

handlar bland annat om att inte 

använda sig av 

intravenöst kontrastmedel (större 

risk för missad appendicit), samt att 

bildtagning i flera faser endast 

bidrar till onödiga stråldoser.  

Hög 

 

 

 

 

 
*DT (Datortomografi), *SCOAP (The Surgical Care Outcomes and Assessment Program), *UL (Ultraljud), *mA (Milliampere), *ALARA (As Low As Reasonably Achievable), *SSDE (Size 
Specific Dose), *DLP (Dose Length Product), * CTDIvol (Computed Tomography Dose Index Volume), ACR* (American College of Radiology).
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Resultat 

Resultatet är baserat på sammanlagt 10 artiklar som klassificerades utifrån: Indikationer till 

datortomografi; Röntgensjuksköterskans roll att reducera stråldosen (Tabell 4).  

 
Tabell 4: Likheter och olikheter av artiklarnas resultat  

Författare Indikationer till 

datortomografi 

Röntgensjuksköterskans roll 

att reducera stråldosen 

Kotagal et al. 

 

X  

Raval et al. 

 

X  

Thirumoorthi et al. 

 

X  

Schuh et al.  X  

Shah et al. 

 

 X 

Swanick et al. 

 

 X 

Callahan et al.  

 

 X 

Sodhi et al. 

 

 X 

Sharp et al.  

 

 X 

Kim et al.  X 

 

 

Indikationer till datortomografi 

Denna kategori beskriver möjliga orsaker till varför så många barn genomgår datortomografi 

vid utredning av appendicit hos barn.  

Enligt Kotagal et al., (2015) har allmänna sjukhus en ökad tendens till att använda 

datortomografi i jämförelse med barnsjukhus. På allmänna sjukhus genomfördes nämligen 

69 % datortomografiska undersökningar på barn vid utredning av appendicit jämfört med 7 % 

på barnsjukhus. De menar att orsaker till detta kan vara att tillgängligheten på sonografer och 

resurser av att använda ultraljud inte var lika hög på allmänna sjukhus som på barnsjukhus 

samt att det fanns osäkerhet vid att diagnostisera appendicit med ultraljud. 
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Raval et al. (2012) visade även att universitetssjukhus och sjukhus i stora städer använder 

ultraljud i högre grad än mindre städer. Ett ökat användande av datortomografi noterades på 

helger jämfört med veckodagar. Flera sjukhus saknade protokoll som rekommenderar 

ultraljud som första hands metod vid utredning av appendicit hos barn. 

Kotagal et al. (2015), Raval et al. (2012), Thirumoorthi et al. (2012) visade även att pojkar, 

äldre barn och överviktiga är överrepresenterade till att genomgå datortomografi vid utredning 

av appendicit. Enligt Kotagal et al. (2015) är 40 % av barnen som genomgick datortomografi 

som första avbildningsmetod vid utredning av appendicit överviktiga. 

Olika sätt att minska datortomografiundersökningar 

Thirumoorthi et al. (2012) studerade effekten av att införa ett protokoll som rekommenderar 

att använda ultraljud som första hands metod vid utredning av appendicit hos barn. År 2003 

infördes protokollet på två olika barnsjukhus. Resultatet visade att det skedde en ökning av att 

använda ultraljud som förstahandsmetod från 7 % till 88 % fram till år 2010. De beskriver att 

kirurger var osäkra på att enbart lita på ultraljud som diagnostisk metod i början av införandet. 

Erfarna sonografer på de båda barnsjukhusen utförde ultraljudsundersökningarna och 

resultatet från ultraljud visade en sensitivitet på 94 % och en specificitet på 98 % vid att ställa 

diagnos appendicit hos barn. Under studie perioden sågs ingen ökad risk varken för negativa 

appendektomier eller perforationer. 

Enligt Schuh et al. (2015) är det möjligt att använda upprepade ultraljud för att öka den 

diagnostiska säkerheten. Under år 2012-2013 studerades 294 barn med misstanke om 

appendicit som genomgick undersökning med upprepande ultraljud. Mellan första och andra 

ultraljudsundersökningen gick det 9 timmar. Av 111 barn som hade appendicit var det endast 

tre barn vars diagnos missades. Orsaker till detta var i två fall att appendix låg uppslagen 

bakom tjocktarmen och i ett fall att barnet var överviktig. Enligt dem är upprepade ultraljud 

en säkrare diagnostik och leder till ett minskat användande av datortomografi. 
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Röntgensjuksköterskan roll att reducera stråldosen 

Röntgensjuksköterskan viktigaste roll vid datortomografi är att på olika sätt optimera 

stråldosen.  

Rörström (mA) 

Shah et al. (2005) undersökte effekter av att reducera mA vid datortomografiska 

undersökningar hos barn mellan 0-13 år. De effekter som studerades var bildkvalitet och 

diagnostisk säkerhet. En jämförelse gjordes mellan en kontrollgrupp med ett intervall på 180-

250 mA och en dosreducerad grupp med ett intervall på 60-130 mA. Båda grupperna delades 

in efter ålder samt vilken anatomisk del som skulle undersökas, detta för att försäkra en så 

tydlig jämförelse mellan grupperna som möjligt. Inga andra parametrar än mA ändrades i 

undersöknings protokollet vid utförandet. Rörspänning (kV) för alla utförda undersökningar 

hade ett standard värde på 140 kV. Bildkvalitén samt diagnostisk säkerhet granskades av två 

radiologer, som var blindade för de olika mA. Studien visade att reducerad mA med 60 % till 

lägst 70 mA inte medförde någon försämring i varken bildkvalitet eller diagnostisk säkerhet 

(Shah et al., 2005).  

Swanick et al. (2013) och Callahan et al. (2015) menar att det är möjligt att reducera mA med 

50 % utan att påverka förmågan att visualisera en normal appendix samt att diagnostisera 

appendicit. Swanick et al. (2013) jämförde original datortomografi bilder hämtade från PACS 

(Picture Archiving and Communication System) med dosreducerade bilder. Original bilder 

från PACS var bilder tagna från barn med misstänkt appendicit. Ett brusindex program 

användes för att simulera de original datortomografi bilder från PACS till anpassad 

dosreducering av mA med 50 % respektive 75 %. Bedömning av bildkvalité och diagnostik 

säkerhet utfördes av tre radiologer som var blindade för de olika mA värden. Resultatet visade 

att med 50 % respektive 75 % reducering av mA inte gav någon större skillnad i att 

diagnostisera appendicit men däremot sågs en försämring vid 75 % reducering av mA att 

visualisera normal appendix. Callahan et al. (2015) menar även att med 50 % reducering av 

mA minskar den absorberade stråldosen med 39 % vid datortomografiska undersökningar av 

akut appendicit hos barn. 
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ALARA-principen 

Att följa ALARA-principen gör det möjligt att reducera stråldos vid datortomografiska 

undersökningar. Enligt Sodhi et al. (2015) kan ALARA-principen användas redan vid 

granskning och värdering av remisser. Under en 6 månaders period granskades 1302 remisser 

av två erfarna pediatriska radiologer genom att följa ALARA-principen. Utifrån ett 

berättigande kunde 64 av 1302 remisser antingen uteslutas helt från datortomografi eller att 

den kliniska frågeställningen kunde besvaras likvärdigt med ultraljud eller magnetkamera. 

Utifrån optimering gjordes bedömningen att undersökningar med intravenöst kontrastmedel 

endast skulle utföras i singel fas. Genom att följa ALARA-principen bedömdes stråldosen 

kunna reduceras med hälften. En uppföljning som gjordes bland de barnen visade att den 

reducerade stråldosen inte gav någon försämring av vården.  

Specifika riktlinjer  

Genom att följa specifika riktlinjer från ACR (American College of Radiology) kan 

datortomografiska undersökningar förbättras och bland annat stråldos reduceras (Kim et al., 

2015). Riktlinjerna handlar bland annat om att man rekommenderar att intravenöst 

kontrastmedel används vid utredning av appendicit hos barn. Appendix kan på detta sätt 

lättare visualiseras och därmed minskar risken för missad diagnos. När det gäller 

avbildningsfaser efter kontrast administration rekommenderas endast avbildning i singel fas 

(venös fas) och inte avbildning i flerfaser (venös, arteriell och fördröjd fas). På de sjukhus 

som inte följde riktlinjer från ACR visade det sig att 40 % av barnen genomgick 

datortomografi som utfördes med felaktiga undersöknings metoder. Detta innebar bland annat 

fel val av avbildningsfas efter kontrast administration eller att kontrastmedel saknades vid 

utförandet (Kim et al., 2015). Enligt Sharp et al. (2014) används intravenöst kontrast i 32 % 

av undersökningar vid utredning av appendicit vid allmänna sjukhus jämfört med 99 % av 

undersökningarna på barnsjukhus.  
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Diskussion  

Syftet med studien var att ta reda på orsaker varför så många barn genomgår datortomografi 

men framför allt att beskriva på vilket sätt röntgensjuksköterskan kan bidra till att reducera 

stråldosen.  

Resultatet visade att allmänna sjukhus har en högre tendens att använda datortomografi vid 

utredning av appendicit jämfört med barnsjukhus. Pojkar, äldre barn och överviktiga är 

överrepresenterad vid användandet av datortomografi. Vi fann även olika sätt att minska 

användandet av datortomografi och skapa en strålningsfri bilddiagnostisk utredning. 

Röntgensjuksköterskan kan påverka optimeringen av stråldosen när det gäller barn som 

genomgår datortomografi vid utredning av appendicit. Det är möjligt att reducera mA med 

50-60 % utan att försämra bilddiagnostik. Att ständigt använda sig av ALARA-principen samt 

att använda specifika undersökningsmetoder - exempelvis användandet av kontrastmedel och 

endast biltagning i singelfas - ger också en reducering av stråldoser.  

Metod diskussion  

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie där endast kvantitativa studier 

inkluderades i resultatet. En kvantitativ studiedesign valdes eftersom denna typ av design är 

en bra metod för att se skillnader i mätningar och observationer av ett forskningsområde. 

Studiedesignen är även lämplig för att kartlägga ett intresseområde samt att jämföra olika 

vetenskapliga studier (Billhult & Gunnarsson, 2012, s. 116). 

Vi valde att inkludera barn upp till 18 år i våra studie. Enligt barnkonventionen räknas varje 

människa under 18 år som barn (Barnkonventionen, 2009)  

Termer som validitet och reliabilitet användes vid värdering och granskning av de funna 

artiklarna. Dessa termer validitet och reliabilitet används vid kvantitativa ansatser och 

användandet av denna metodik kan hjälpa till att avgöra vilka artiklar som ska inkluderas och 

även vägleda författarna i sitt skrivande av ett litteraturbaserat examensarbete med god 

vetenskaplig kvalitet (Wallengren och Henricson, 2012, s. 485). 

Denna studie har endast följt sex av Goodmans sju steg. Eftersom detta är en allmän 

litteraturöversikt som omfattar en sammanställande av data utan någon djupare analys så 

uteslöts därmed sista steget av Goodmans sju steg.  
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Av de funna artiklarna var en från år 2005 och resterande var från år 2012 vilket innebär att 

studien innehåller relativ ny forskning. Detta är positivt speciellt då studien beskriver metoder 

på hur stråldos kan reduceras, eftersom tekniken för datortomografi hela tiden snabbt 

utvecklas.  

I studien användes granskningsprotokoll från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 173) 

och föreslagna frågor vid kvantitativa studier från Friberg (2012, s. 139). Dessa två källor 

kompletterade varandra vid kvalitetsgranskningen.  

Enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 492) ökar tillförlitlighet och trovärdigheten av att 

vara fler än en granskare. Därför granskades artiklarna först av författarna var för sig och 

sedan tillsammans.  

Vid gradering av artiklarnas kvalité beskriver Willman Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96) att 

det kan underlättas genom att använda ett poäng system som sedan räknas om till procent. 

Vidare beskriver de att det finns en risk med detta poängsystem nämligen att undervärdera 

eller övervärdera faktorer vid granskning. Detta kan bidra till en falsk bedömning av kvalitet. 

Ett poängsystem valdes därför inte vid kvalitetsvärderingen utan det gjordes en allmän 

bedömning av artiklarna utifrån de kriterier som beskrivs i bilaga 1 och bilaga 2.   

Utifrån syftet var främsta målet att hitta metoder för röntgensjuksköterskan att reducera 

stråldos. Vid litteratursökningen hade det varit bra att hitta mer specifika artiklar som handlar 

om mer specifika åtgärder som röntgensjuksköterskan direkt kan påverka vid 

datortomografiska undersökningar av appendicit hos barn. Röntgensjuksköterskan följer oftast 

undersökningsprotokoll med färdiga inställningar men denna studie kan bidra med ökad 

kunskap om dosreducering vid optimeringsarbeten. Det finns andra parametrar än mA och kV 

som kan reducera stråldos som till exempel pitch, centrering av patienten, snitt tjocklek med 

mera, men det fanns ingen artikel som analyserade så specifikt när det gäller utredning av 

appendicit hos barn.  

Resultat diskussion  

Denna studie undersöker bland annat orsaker till varför så många barn genomgår 

datortomografi vid utredning av appendicit. Röntgensjuksköterskan kan inte direkt välja 

vilken modalitet som ska användas eftersom detta beslutas av remitterad läkare och radiolog. 

Men resultatet kan användas för att öka förståelsen hos röntgensjuksköterskan om vikten av 

att samarbeta med andra sjukhus vid optimeringsarbete.  
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Allmänna sjukhus visade en högre tendens att använda datortomografi än barnsjukhus. 

Orsaker till detta är att allmänna sjukhus inte hade protokoll som innebär att använda ultraljud 

som förstahands metod och inte heller något undersökningsprotokoll som ständigt uppdateras 

efter ALARA-principen.  

Raval et al. (2012) visade att tillgängligheten av erfarna pediatriska sonografer är ett problem, 

speciellt på allmänna sjukhus. Detta kan vara en orsak till varför många barn genomgår 

datortomografi på dessa sjukhus. De visade vidare att undersökningar med ultraljud var högre 

på veckodagar än på helger, då tillgången till erfarna sonografer var bättre. 

Trout et al. (2012) visade att genom att oftare kunna visualisera appendix förbättras den 

diagnostiska säkerheten och antalet negativa appendektomier minskas. För detta menar de att 

det krävs engagemang hos personal och/eller en kompletterande utbildning inom detta 

område. I 39 % av fallen lyckades erfarna pediatriska sonografer visualisera appendix i 

jämförelse med 19 % av fallen bland oerfarna sonografer. Övervikt försvårade däremot 

visualisering av appendix bland både pediatriska och oerfarna sonografer. Vidare kan 

upprepande ultraljud förbättra den diagnostiska träffsäkerheten (Schuh et al., 2015). 

Det finns idag möjlighet för röntgensköterskor att utbilda sig till sonograf och detta vore en 

möjlighet till att öka tillgängligheten på pediatriska sonografer. Eftersom att erfarna 

pediatriska sonografer lyckas visualisera appendix i högre grad än oerfarna sonografer kan 

därmed den diagnosiska säkerheten öka. Detta borde medföra ett ökat användande av ultraljud 

och därmed kan datortomografiska undersökningar minskas.  

Resultatet av vår studie visade även att pojkar, äldre barn och överviktiga är 

överrepresenterad till att genomgå datortomografi vid utredning av appendicit. Övervikt 

försämrar diagnostiken vid ultraljudsundersökning eftersom att appendix blir svårare att 

visualiseras. Mindre barn anses som mer strålkänsliga än äldre barn. Varför pojkar är 

överrepresenterade till att genomgå datortomografi framkommer inte i artiklarna.  

Vi fann även olika sätt att minska användandet av datortomografi genom att bland annat följa 

specifika protokoll som rekommenderar ultraljud som första hands metod samt att använda 

upprepade ultraljud för att öka den diagnostiska säkerheten. För att ytterligare minska 

datortomografiska undersökningar och skapa en strålningsfri bilddiagnostisk utredning av 

appendicit hos barn kan magnetkamera användas istället för datortomografi som komplement 

till ultraljud (Aspelund et al., 2014).  Med modern magnetkamera kan denna undersökning 

utföras snabbt, utan kontrast och utan sedering (Johnson et al., 2012). 
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När det gäller dosreducering menar Swanick et al. (2013), Callahan et al. (2015) och Shah et 

al. (2005) att det är möjligt att reducera mA med 50-60 % utan att försämra bilddiagnostiken 

vid utredning av appendicit hos barn. De menar att detta inte påverkar förmågan att 

visualisera appendix samt att diagnostisera appendicit.  

Berlin et al. (2015) visade att en reducering i absorberad stråldos med 63 % inte gav någon 

skillnad i bildkvalité - förutom hos överviktiga - vid en kombination av låg kV tillsammans 

med hybrid iterativt rekonstruktion där brus i bilden reduceras med hjälp av ett speciellt filter. 

Likartat fynd fann Didier et al. (2014). De menade dock att resultatet inte direkt kan överföras 

eftersom det finns flera typer av iterativa rekonstruktionsfilter. De anser även att vid 

genomförandet av liknande protokoll bör det ske i samråd med en sjukhusfysiker som är insatt 

i den specifika tekniken inom datortomografi.  
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Konklusion 

Ultraljud är bra en metod vid utredning av appendicit hos barn. Dock är den starkt 

operatörsberoende och varierar därmed i träffsäkerhet att ställa diagnos. De barn som måste 

kompletteras med datortomografi finns möjligheter att reducera stråldos utan att påverka den 

diagnostiska säkerheten. Det är möjligt att reducera stråldosen utan att påverka den 

diagnostiska säkerheten och därmed kan barn som måste kompletteras med datortomografi få 

en lägre stråldos.   

I framtiden kommer nog magnetkameran att ersätta datortomografin och därmed skapa en 

strålningsfri bilddiagnostisk utredning av appendicit.



 25 
 

Bilaga 1.  

Mall för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 173-174). 

 

Beskrivningen av studien 

 

Forskningsmetod

□ RCT  

□ CCT  

□ Multicenter, antal center …… 

□ Kontrollgrupp/er

 

 

Forskningsmetod 

 

Patientkarakteristiska  

Antal …… 

Ålder …… 

Man/Kvinna …… 

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion? □ Ja □ Nej

 

Intervention 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej 

 

Representativt urval? □ Ja □ Nej 

 

Randomiseringsförfarande beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Likvärdiga grupper vid start? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till? 

□ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Blindning av patienter? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Blindning av vårdare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

 

Blindning av forskare? □ Ja □ Nej □ Vet ej 
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Fortsättning Bilaga 1.  

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? □ Ja □ Nej 

 

Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej 

 

Adekvat statistisk metod? □ Ja □ Nej 

 

Etiskt resonemang? □ Ja □ Nej 

 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? □ Ja □ Nej 

 

Är instrumenten reliabla? □ Ja □ Nej 

 

Är resultatet generaliserbart? □ Ja □ Nej 

 

Huvudfynd  

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

konfidensintervall, statistisk signifikans, klinisk signifikans, Power beräkning) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Bra □ Medel □ Dåligt 

 

Kommentar 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare Sign: … 
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Bilaga 2.  

Förslag på frågor vid granskning av kvantitativa studier (Friberg, 2012, s. 139). 

 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

Finns det någon i omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna iså fall 

beskriven? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusion- respektive exklusionskriterier)? 

Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?  

Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?  

Vad visar resultatet? 

Vilka argument förs fram? 

Förs det några etiska resonemang? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuterades metoden iså fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden?  
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