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Abstrakt                                                                                                               
Röntgensjuksköterskans kompetensområde radiografi är under kontinuerlig utveckling där 
röntgensjuksköterskan har en viktig roll i att försöka möta patientens behov samtidigt som 
ansvaret ligger i att få en bild av tillräckligt kvalité med minimerad stråldos.          
Joniserad strålning medför en risk för stokastiska effekter vilket är ett argument för att 
optimera stråldos vid röntgenundersökningar. Olika projektioner påverkar hur strålningen 
fördelas i kroppen och vilka organ som erhåller en högre stråldos. Därför är det lämpligt 
att studera vilka projektioner som minimerar stråldos vid konventionella  
röntgenundersökningar. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa 
kunskap om hur absorberad samt effektiv dos kan variera beroende på hur 
projektionsvinkeln är under konventionella röntgenundersökningar. Metod: En allmän 
litteraturöversikt valdes och 10 vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades, där likheter och 
skillnader togs fram för att presentera ett resultat. Resultat: Resultatet visar att 
infallsvinkeln från anterior posterior (AP) till posterior anterior (PA) kan påverka effektiv 
och absorberad dos till patienten. Konklusion: Sammanfattningsvis indikerar denna 
litteraturöversikt att det finns olika faktorer som påverkar hur stråldosen fördelar sig vid 
AP och PA projektioner. Därför är det av vikt för röntgensjuksköterskan att ha kunskap 
om att PA projektion kan minska stråldosen till känsliga organ och samtidigt ha kännedom 
om att rödbenmärg får högre stråldos vid PA projektion, vilket är ett skäl till diskussion 
och mer forskning behövs för att kunna styrka upp resonemanget om att PA är en bättre 
projektion utifrån stråldos synpunkt. 

Nyckelord: Absorberad dos, Bildkvalité, Konventionell röntgen, PA, Reducerad     
stråldos. 
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Wilhelm Conrad Röntgens experiment visade oavsiktligen avbilden av hans skelett på skärm 

den 8 november 1895, vilket var startskottet för användningen av röntgenstrålar. Inledningsvis 

användes röntgenstrålarna till nöjen och underhållning. Röntgenrör började tidigt användas 

inom sjukvården och 1899 genomfördes den första behandlingen av basalcellscancer hos en 

svensk kvinna (Widder, 2014). Läkaren Gösta Forsell och fysikern Rolf Sievert tog initiativet 

till mätningar och en ny enhet blev uppkallad, Sievert, som är storheten för ekvivalent och 

effektiv dos (Berglund & Jönsson, 2007, s. 10). Efter Wilhelm Röntgens upptäckt så 

klargjordes det att joniserande strålning inte var skadefritt för biologisk vävnad. Regler och 

förhållningssätt sattes upp av internationella strålskyddskommittén (ICRP) för att minska 

risken för skador (ICRP, 2012).  

 

Enligt ICRP (2013) är röntgenstrålning joniserande strålning som kan skada 

deoxiribonukleinsyra (DNA) i kroppens celler. Skadorna benämns som deterministiska eller 

stokastiska. Deterministiska effekter är akuta och utgörs av celldöd i organ och vävnader på 

grund av höga stråldoser. Det finns tröskelvärden för dessa skador, vilket innebär att 

strålningen måste nå en viss nivå för att denna effekt ska inträffa. Inom radiologin kan dessa 

tröskelvärden uppnås inom strålbehandling och interventioner som innefattar 

genomlysningsteknik. Vid konventionell röntgen uppnås inte dessa tröskelvärden. Stokastiska 

effekter riskerar att uppkomma redan vid låga stråldoser, vilket kan vara tillräckligt för att 

endast en cell kan skadas, och att cellen fortsätter föröka sig som vanligt och därmed bildar 

fler avvikande celler. Kroppen har ett försvar att reparera cellerna men försvaret kan svikta 

med malignitet som följd. Ärftliga skador är också en typ av stokastisk effekt som uppstår när 

könsceller skadas. Risken att drabbas av stokastiska effekter är låg, men ökar med antalet 

röntgenundersökningar. Foster och barn som exponeras för joniserande strålning har störst 

risk att drabbas, samt de som gör upprepade undersökningar på grund av sitt hälsotillstånd 

(a.a.). Latensperioden för stokastiska effekter kan vara flera år eller decennium (Engel – Hills, 

2006).    

ICRP (2013) menar att begreppet stråldos innefattar många storheter som absorberad dos, 

ekvivalent dos samt effektivdos. Stråldos till organ och vävnader mäts på olika sätt för att 

bedöma risken för stokastiska effekter. Absorberad dos används för deterministiska 

skaderisker och är en grundläggande storhet som beskriver energin som överförs till en viss 

vävnad eller organ, dividerat med organets/vävnadens massa, dess enhet är Gray (Gy). 
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Absorberad dos är praktiskt ohållbart att mäta i en patient, detta mäts på ytan för att få 

vägledning vid mätning eller beräkning av absorberad dos inuti patienten. En vanligt 

förekommande benämning för detta är Entrance surface dose (ESD). Jonisationsförmågan och 

kapaciteten att skada celler varierar med stråltypen (exempelvis alfa- ,beta- eller 

röntgenstrålning) varvid strålningen ges olika viktningsfaktorer.  Storheten ekvivalent dos har 

tagits fram för detta ändamål och används för stokastiska skaderisker i enskilda organ. Den 

beskriver organets absorberade dos multiplicerat med strålningens viktningsfaktor och har  

enheten Sievert (Sv). Eventuella skador som uppkommer på grund av bestrålning beror på 

vilket organ/vävnad som bestrålas. Olika organ är olika känslig mot strålning och tilldelas 

därför vävnadsviktningsfaktorer, se Bilaga 1, organviktningsfaktorer. Genom att summera 

produkten av ekvivalent dos och vävnadsviktningsfaktor för respektive organ erhålls effektiv 

dos som mäts i Sv (a.a.). Effektiv dos används för stokastiska skaderisker för kroppen i helhet. 

                                                                                                                                                                                                             

Vid undersökningar inom konventionell röntgen sätts patienten i olika positioner i relation till 

röntgenröret, för att framhäva önskvärda anatomiska strukturer i bilden. Dessa positioner kan 

utryckas i anatomiska termer. När strålningen riktas mot den frontala delen av kroppen kallas 

det anterior-posterior (AP) projektion. När patienten har ryggen mot strålkällan benämns det  

posterior-anterior (PA) projektion, (Cassola, Kramer, Brayner & Khoury,  2010). Genom att 

tillämpa AP eller PA projektion varierar absorberad dos till olika organ och vävnader som 

befinner sig närmast röntgenröret blir mer utsatt för strålning än de som befinner sig längre 

bort ifrån strålkällan. Faktorer som styr detta fenomen är inversa kvadratlagen och attenuering 

av strålningen, som varierar beroende på vävnadens densitet.                                            

Inversa kvadratlagen innebär att strålningens intensitet avtar, med ökat avstånd från 

strålkällan blir strålningen svagare (Robinson & Mclean, 2001). Vävnaderna i kroppen har 

olika densitet varav ben har den högsta och luft den lägsta med mjukvävnader däremellan. 

Vid exponering av röntgenstrålning innebär detta att benvävnaden absorberar större mängd 

strålning än mjukvävnaden (Oono, Araki, Tsuduki & Kawasaki, 2013). För att mäta stråldoser 

inom radiologi används fantom som är av människoliknande struktur och består av 

vävnadsliknande material (Scanflex, 2014). Bild 1, 2 och 3 visar exempel på olika fantom 

(Anthropromorphicphantoms, 2014). Studier som mäter stråldos på fantom benämns ex vivo, 

och innebär att studien utförs utanför den mänskliga kroppen. Studier som utförs på 

människor eller biologiskt material benämns in vivo (Fu et al. 2009). 
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Bild 1, 2 och 3 (Anthropromorphicphantoms, 2014). 

 

Radiografi är under snabb utveckling med fokus på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Röntgensjuksköterskan ska tillämpa kunskap inom strålningsfysik för att optimera stråldos till 

patienten och upprätthålla en bra bildkvalité. Inom radiologin finns det ett begrepp som  

tillämpas, ALARA som står för – as low as reasonably achievable. Det innebär att stråldosen 

till patienten anpassas efter bildkvalitén,  som endast ska vara så bra det är nödvändigt för att 

kunna ställa rätt diagnos (Uffman & Schaefer – Prokop, 2009).  

 

I röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning (Örnberg & Andersson, 2012) ingår att 

optimera stråldos och därmed förebygga hälsorisker vilket motiverade valet av ämne till 

denna studie. I denna uppsats uppmärksammas hur AP och PA projektioner påverkar 

stråldosen till patienten, för att öka kunskapen om hur röntgensjuksköterskan kan arbeta för 

att minimera risken för stokastiska skador vid exponering av joniserande strålning inom 

konventionell röntgen. Det är speciellt viktigt när det gäller röntgenundersökning av barn och 

tonåringar som är mer strålkänsliga än vuxna, samt för de patienter som gör upprepade  

radiologiska undersökningar (ICRP, 2013). Röntgenbilder som tas i AP position bestrålar 

många av kroppens mest strålkänsliga organ. Därför är det av stort intresse att belysa 

alternativa metoder som kan bidra till att minska strålningen till dessa organ. I denna studie 

jämfördes därför AP projektioner med PA projektioner inom konventionell röntgen. 

 

Syfte                                                                                                                                                         
Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om hur absorberad samt effektiv 

dos kan variera beroende på hur projektionsvinkeln är under konventionella 

röntgenundersökningar. 
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Metod                                                                                                                                     

Metoden i detta arbete följer en allmän litteraturöversikt vilket kan utföras som ett 

examensarbete på högskolenivå. Metoden är lämplig för denna studie då målet är att skapa en 

överblick av ett begränsat område med hjälp av tidigare forskning. Den allmänna 

litteraturöversikten kan innehålla både kvantitativa och kvalitativa studier och den utförs på 

ett strukturerat arbetssätt med en systematisk litteratursökning (Friberg, 2006, s.115-117).   

Vid analysen jämförs likheter och skillnader i resultat och metod (Friberg, 2006, s. 121).  

 

Litteratursökning                                                                                                                  

Studien inleddes med en pilotsökning i PubMed, för att se om det fanns tidigare forskning 

inom det tänkta området (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011, s. 61). Pilotsökningen var inte 

systematisk och fria söktermer och kombinationer användes. Resultatet av denna sökning var 

några enstaka träffar inom ämnet, vilket visade på att det fanns viss forskning inom området.                     

Vidare utfördes en systematisk litteratursökning som innebär att sökningen planerades, 

dokumenterades och startade från ett bredare perspektiv för att sedan smalna av (Friberg, 

2006, s.48). En plan för systematisk sökning upprättades där tänkbara informationskällor 

valdes, sökord utformades tillsammans med en planerad tidsplan enligt Friberg (2012, s. 60). 

Litteratursökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl. PubMed valdes för att det är 

världens största referensdatabas inom det medicinska området. Cinahl är mer inriktad mot  

vårdrelaterad vetenskap än PubMed (Backman, 2011, s.193). För att kunna utföra en mer 

exakt litteratursökning i PubMed identifierades först dem rätta söktermerna så kallade MESH-

termer med hjälp av Karolinska institutet (2012) hemsida, där söktermerna skrivs in på 

svenska och översätts till engelska (Willman et al., 2011, s. 72). I Cinahl har en liknande 

funktion använts  som kallas tesaurus, vilket är databasens egna ämnesordlista där rätt 

söktermer kan identifieras. Dessa termer benämns Cinahl headings (Friberg, 2012, s. 73). 

Använda sökord och kombinationer är PA projection, i kombination med lumbar spine, 

cervical spine, clavicle, abdomen, gonads, ovaries, scoliosis, skull, som ytterligare 

kombinerades med Radiography, Monte Carlo, dose reduction, effective dose. 

För att starta litteratursökningen med ett bredare perspektiv användes den booleska 

sökoperatoren OR för att kombinera söktermer. Det ger träffar i databasen där någon av de 

valda termerna ingår. Resultatet gav för många sökträffar, därför kombinerades sökorden med 

den booleska sökoperatoren AND vilket inkluderar alla valda söktermer i artiklarna i 
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träfflistan (Friberg, 2006, s. 59). På så vis har litteratursökningen smalnats av och intressanta 

artiklar som berörde ämnet kunde urskiljas.  

 

Inklusionskriterierna var artiklar som jämförde AP projektioner med PA projektioner inom 

konventionell röntgen. Någon avgränsning vad gäller årtal på studierna har inte gjorts, äldre 

forskning har tagits med om den ansågs ha hög kvalité. Det beror på att denna studie inte 

undersöker omkringliggande teknik, utan fokuserar på röntgenstrålning och dess absorption i 

vävnaden som är ett fenomen vars karaktär är oförändrad oavsett hur lång tid det har gått.  

Vid sökning i databasen Cinahl valdes funktionen peer reviewed som innebär att endast 

artiklar som är vetenskapligt granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter hamnar i 

träfflistan (Friberg, 2006, s. 66). PubMed har ingen sådan funktion men majoriteten av dess 

tidskrifter är vetenskapligt granskade (Karolinska institutet, 2012). Artiklar som är skrivna på 

engelska inkluderades då engelska är det språk som mestadels används inom vetenskap och 

forskning (Friberg, 2006, s. 38). Även artiklar som inte genomgått granskning av etisk 

kommitté inkluderades. Exklusionskriterierna var artiklar som inte gjorde några fysiska 

mätningar för att nå ett resultat som till exempel litteraturstudier. Artiklar där infallsvinkeln 

av AP och PA inte jämfördes exkluderades samt forskning som mätte dosnivåer på andra 

modaliteter än konventionell röntgen.  

 

Vid artikelsökningen lästes titlarna och en första gallring gjordes då artiklar med 

exklusionskriterier valdes bort. Abstrakten lästes igenom för att få en överblick om vad 

studien handlade om. Artiklar som hittades under sökningen och som mötte 

inklusionskriterierna samlades in från databaserna och presenteras i Tabell 1.                        

10 artiklar hittades som svarade mot syftet.                                                                                                                                 
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Tabell 1: litteratursökning n=10   

Syfte med litteratursökning: Att sammanställa vetenskapliga artiklar för att presentera 

underlag på hur absorberad dos samt effektiv dos kan variera beroende på hur 

projektionsvinkeln är under konventionella röntgenundersökningar.  

PubMed 2014-12-12    

Söknr *) Sökterm Antal 

träffar 

Antal valda 

1 Ft Pa projection 8906  

2 Ft Dose reduction 101489  

3  1 OR 2 110334  

4 Msh Monte Carlo method 25234  

5 Msh Radiography 921973  

6  4 OR 5 945837  

7  3 AND 6 5983  

8 Ft Lumbar spine 57993  

9 Msh Cervical vertebrae 32265  

10 Msh Clavicle 6810  

11 Msh Abdomen 132917  

12 Msh Gonads 146256  

13 Msh Ovary 127572  

14 Msh Skull 185946  

15 Msh Scoliosis 18539  

16  7 AND 8 OR 9 OR 10 OR 11 

OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 

87398  
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17  7 AND 8 OR 9 32433  

18  1 And 2 61 2 

19  18 AND 5 40 2 

20 Ft Effective dose 125530  

21  1 AND 20 62 2 

Cinahl 2014-12-12    

23 Ft Pa projection 5 2 

24 Ft Dose reduction 902  

25 Ft Monte Carlo 475  

26 Ft Effective dose 1101  

27 Ch Radiography 54142  

28  25 AND 26 AND 27 7 1 

29  24 AND 27 76 1 

*Msh – Mesh term PubMed, Ch – headings i Cinahl, Ft – fritext 

 

 

Kvalitetsgranskning                                                                                                                 
Författarna i denna studie har översatt varje artikel från engelska till svenska för att förbättra 

förståelsen av innehållet och inte gå miste om värdefull information. Artiklarna har tolkats 

och granskats systematiskt efter granskningsprotokoll för att kontrollera dess kvalité  

(Willman et al., 2011,  s. 173).  Därefter fått poäng efter varje positivt svar som sedan har 

omvandlats till trovärdighet låg, medel eller hög beroende på hur många poäng artiklarna 

kommit upp till (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006, s. 96).  Artiklarna med fantom kunde 

inte följa Willman et al. (2011) granskningsprotokoll eftersom kategorierna i protokollen inte 

var aktuella och modifierade frågor gjordes därför (Willman et al., 2011, s. 108). Det som 

legat till grund för utarbetandet av de egna granskningsprotokollet är hur metoden varit 

beskriven, beskrivning av fantom och om instrumenten varit kalibrerade, simulering 
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beskriven och simuleringsresultatet validerat, studerade undersökningstyper är klinisk 

relevanta och om resultatet är generaliserbart. Nio artiklar är kvantitativa varav en är både 

kvalitativ och kvantitativ. I Tabell 2 enligt (Willman et al ., 2011, s. 94) presenteras en 

översikt av artiklarna samt vilken kvalitet artiklarna bedömdes få. 

Tabell 2. Artikelgranskning n=10     

Författare 

År  

Syfte  Studie design  Deltagare  Resultat Kvalitet 
kommentar 

Ghearr & 
Brennan (1998) 

Jämföra AP 
och PA 
projektion med 
hänsyn till 
patient stråldos 
och 
bildkvalité.  

Clinical trial Fantom + 
23 
patienter, 
kvinnor 

Mindre stråldos vid PA 
projektion utan att 
försämra bildkvalité.  

Medel 

Mekis, Mc Entee 
& Stegnar 

(2010) 

Undersöka 
skillnad i 
stråldos till 
testiklar i AP 
och PA 
projektion. 

Ex vivo Fantom Lägre stråldos till testikel 
vid PA projektion utan 
gonadskydd.  

Hög 

 

Brennan & 
Madigan (1999) 

Jämföra AP 
och PA 
projektion av 
ländrygg med 
hänsyn till 
stråldos och 
bildkvalité. 

Clinical trial, 
Ex vivo, In 
vivo 

Fantom + 
30 patienter 

Dosimetrar inuti 
fantomet visade mindre 
stråldos & ESD 
minskade  hos patienten 
vid PA. 

Hög 

Mc Entee & 
Kinsella (2010) 

Att undersöka 
om PA är 
praktiskt och 
att se hur 
många bilder 
som tas om vid 
PA projektion 
i jämförelse 
med AP.  

Kvalitativ, 
Retrospektiv 
studie, 
observations 
studie 

10 patienter 
+ fantom 

Stråldosen till 
sköldskörtel, 
bröstvävnad och ögon 
minskade i PA. Dock 
fick bilderna tas om 
flertalet gånger vilket 
kräver  ytterligare studier 
för att fastslå 
röntgensjuksköterskornas 
kompetens. 

Hög 

Mazonakis, 
Damilakis, 
Raissaki & 
Gourtsoyianni 
(2004) 

Fastställa 
organdoser och 
effektiva doser 
vid AP, PA 
och av skalle. 

Kvantitativ 
studie, in 
vivo, ex vivo 

136 
patienter + 
4 fantomer 

Stråldos till ögats lins 
och thyroidea minskade 
vid PA projektion, men 
ökade stråldos till 
hjärnan. 

Hög 

Chaparian, 
Kanani & 
Baghbanian 
(2013) 

Jämföra 
effektiv dos för 
kvinnor och 
män vid olika 
projektioner. 

Kvantitativ 
studie, ex vivo 

Fantom Signifikant reducering av 
effektiv dos i PA 
projektion. 

Hög 



11 
 

Gialousis et al. 
(2005) 

Att beräkna 
effektivdos till 
barn mellan 
5/10år som 
utför 
ryggröntgen. 

Ex vivo Fantom  Stråldos minskar vid PA 
projektion till känsliga 
organ dock inte till 
ryggraden. 

Medel 

Shlomo, Bartal, 
Shabat & 
Mosseri, (2013) 

Räkna ut 
effektiv dos för 
4 projektioner 
hos barn med 
scolios. 

Kvantitativ, 
ex vivo 

Fantom PA projektion minskade 
effektiv dos till bröst.  

Hög 

Heriard, Terry & 
Arnold (1993) 

Stråldos vid 
PA projektion 
av ländrygg 
med hänsyn 
till 
kompression. 

Kvantitativ 
experimentell 
studie, ex 
vivo, in vivo 

10 patienter 

1 Fantom 

Organdosen minskade 
till ögon, sköldkörtel, 
ovarier och testiklar vid 
PA, men ökade till 
benmärgen. 

Medel 

Mc Entee & 
Kinsella (2009) 

Analys av 
bildkvalité och 
organdos i AP 
och PA. 

Kvantitativ, In 
vivo 

Ett lik Organdoserna var mindre 
vid PA än vid AP. 

Medel 

 

Etiska överväganden                                                                                                                
Inom forskning finns etiska regler, förutom respekt och integritet till personerna som deltar är 

det av vikt att all forskning är etiskt försvarbar. Deltagarna ska inte utsättas för onödig risk 

och information vad gäller deras egen medverkan ska framgå tydligt, de har rätt att avbryta 

när som helst under undersökningens gång. Data som samlas in ska hanteras på ett 

konfidentiellt sätt (Nyberg, 2000, s. 36). Många utav de vetenskapliga artiklarna som ingår i 

denna studie innefattar inte etiska överväganden. Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) finns 

etiska riktlinjer som berör människor, mänskligt material och andra informationsuppgifter 

rörande människor. Mätningarna i många av artiklarna, utförs inte direkt på människor utan 

görs på fantom. En del mätningar utförs på patienter som är remitterade för en 

röntgenundersökning oftast efter simuleringar på fantom. Vetenskapliga artiklar utan etiska 

överväganden kommer därför att inkluderas i denna studie.  
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Analys                                                                                                                        
Den allmänna litteraturöversikten är en beskrivande metod som inte går in allt för djupt i sitt 

analyserande (Friberg, 2006, s. 116-117). En modell som identifierar likheter och skillnader i 

tillvägagångssätt och teoretiska utgångspunkter, ett strukturerat upplägg där överblickstabell 

och beskrivande sammanställning av resultatinnehållet visas. Sortering av innehållet där 

beskrivande kategorier av likheter och skillnader presenteras (Friberg, 2012, s. 141). 

Författarna i denna studie läste igenom alla artiklar åtskilliga gånger. Detta gjordes separat av 

respektive författare för att få en klar bild över studiernas innehåll. Artiklarna jämfördes 

utifrån likheter och skillnader i syfte, metod och resultat och kategorier utformades efter 

innehållet i artiklarna. Resultatet presenteras utifrån de valda kategorierna och data har 

summerats för att komma fram till ett resultat. 

Resultat                                                                                                                                          
Artiklarna i denna litteraturöversikt genomför mätningar av stråldos på människor, in vivo, 

fantom, ex vivo eller båda delarna, en artikel gör mätningar på ett lik, ex vivo, i både AP och 

PA projektioner. Artiklarna tar upp olika aspekter som skillnad i bildkvalité, komprimering 

och kontraindikationer som sammanfattas i kategorier. I organdos Tabell (Bilaga 2) 

presenteras några av de stråldosmätningar som utfördes i artiklarna till studien. Detta för att 

visa exempel på hur variationer i stråldos ser ut mellan AP och PA projektion. 

Sammanställningen resulterade i fyra kategorier in vivo/ex vivo, bildkvalité, kompression och 

kontraindikation. Tabell 3 avspeglar om kategorierna tas upp i studierna (Friberg, 2006, s. 

121).  

Tabell 3. Framkomna kategorier  n=10    

Referens In vivo/Ex vivo Bildkvalite Kompression Kontraindikation 

Brennan & 
Madigan (1999) 

In vivo & Ex vivo Ja             Ja             Ja 

Mc Entee  & 
Kinsella (2010) 

In vivo & Ex vivo Nej Nej Nej 

Ghearr & Brennan 
(1998)              

In vivo & Exvivo Ja              Ja Nej 

Mekis, McEntee & 
Stegnar (2010)                   

Ex vivo Ja Nej Ja 

Mc Entee & 
Kinsella (2009) 

In vivo Ja Nej Ja 
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Chaparian, Kanani 
& Baghbanian 
(2013) 

Ex vivo Nämns men 
undersöks ej 

Nej Ja 

Shlomo, Bartal, 
Shabat & Mosseri 
(2013) 

Ex vivo Nämns men 
undersöks ej 

Nej Nej 

Mazonakis, 
Damilakis, 
Raissaki & 
Gourtsoyiannis 
(2004) 

In vivo & Ex vivo Nej Nej Nej 

Gialousis et al. 
(2005)  

Ex vivo                                      Nej Nej Nej 

Heriard, Terry & 
Arnold (1993) 

Ex Vivo Ja Ja Nej 

 

In vivo & Ex vivo                                                                                                                           

Brennan och Madigan (1999) jämför AP projektioner med PA projektioner av ländrygg för att 

fastställa om det fanns några fördelar att ta bilderna i PA jämfört med AP när det gäller 

bildkvalité och stråldos.  Dosimetrar placerades ut för att mäta ESD på 30 stycken 

slumpmässigt utvalda kvinnor som vägde ca 70 kg och var mellan 155-175cm långa. Fantom 

användes innan exponering av patient, där dosimetrar mätte ESD. Resultatet visar en 

minskning av stråldos i PA projektion. 

 

Ghearr och Brennan (1998) undersökte fördelarna med PA projektion av buken. 

Dosmätningar gjordes på kvinnor som var mellan 155-170cm lång och vägde mellan 10-66 

kg, både ESD och effektivdos mättes. Fantom användes där flera dosimetrar fördes in i olika 

positioner och djup för att mäta effektiv dos. Resultatet visar på att både ESD och den 

effektiva dosen minskar i PA och författarna i studien rekommenderar att AP projektioner 

ersätts med PA som standard. 

 

Mc Entee och Kinsella (2010) avsåg att studera om projektionen PA jämfört med AP av 

nyckelben kan förändra stråldos till känsliga organ som sköldkörtel, ögon och bröst. Studien 

utfördes i olika steg. Fem stora universitetssjukhus deltog, fem röntgensjuksköterskor ur varje 

sjukhus valdes ut, (utifrån erfarenhet av att vara handledare, nya erfarenheter av röntgen och 
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tillgänglig vid tidpunkten för intervjun). Intervju bland röntgensjuksköterskorna utfördes med 

fokus på hur bilderna av nyckelben togs, svaren lämnades in skriftligen. I den andra delen av 

studien jämfördes de fem olika sjukhusens metoder för att se variationer och identifiera 

eventuella avvikelser från normala projektioner över nyckelbenet. 10 patienter undersöktes i 

både AP och PA projektion. Innan patienterna undersöktes så utfördes tester på fantom. 

Resultatet visar en sänkning av organdos till ögon, sköldkörtel och bröst i PA projektion. 

Utvärderingen av intervjun visar att vid PA projektion fick röntgensjuksköterskan ta om 

bilden upprepade gånger då bilden inte uppfyllde kriterierna. Författarna i studien 

rekommenderar en uppföljning av studien för att studera kompetensnivån i större omfång av 

röntgensjuksköterskor. Studien visar minskade nivåer av kompetens när det gäller PA 

positionering och vill införa PA som standard projektion redan i grundutbildningen. 

 

Mazonakis et al. (2004) samlade in data från 136 utförda undersökningar av skallen i både 

AP, PA och laterala projektioner. Patienterna delades in i olika åldersgrupper, 0,5-2 år, 3-7 år, 

8-12 år och 13-18 år. ESD mättes med hjälp av dosimetrar och räknades ut av Monte Carlo 

programmet. Mätningar av effektivdos utfördes med användning av kalciumflouridkristaller 

med kalibrerade dosimetrar. Fantomer som simulerade geometrin hos barn i de olika åldrarna 

användes för att mäta ESD och effektiv dos.  Resultatet visar att stråldos till ögats lins och den 

effektiva dosen till skallen minskar men ökade stråldosen till hjärnan vid PA projektion. 

 

Ex vivo                                                                                                                                          

Mc Entee och Kinsella (2009) avser att studera alternativ projektion för röntgen av nyckelben, 

då många strålkänsliga organ exponeras vid den vanligt förekommande AP projektionen.      

Ett lik av en kvinna på 75 kg med en fraktur i nyckelbenet användes för ändamålet. 

Dosimetrar  uppmätte dos vid ingångsytan av ögon, sköldskörtel och bröstvävnad.                                       

Liket exponerades i AP och PA projektion. Organdoserna var mindre vid PA projektion till 

ögon, sköldskörtel och bröstvävnad. Författarna i studien rekommenderar att PA projektion 

införs i praktiken för patienter kring 75 kg, men rekommenderar mer forskning av patienter 

med annan vikt. 
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I studien av Shlomo et al. (2013) undersöks stråldoser till skolios patienter. Fantom som 

föreställer barn på 10 och 15 år bestrålades i 4 olika projektioner AP, PA, höger lateral och 

vänster lateral. Radiografiska parametrar baserades på data från 5 kliniker, organdos och 

effektiv dos räknades ut med hjälp av Monte Carlo simulering. Resultatet visar att huvud mot 

anod i PA projektion gav störst minskning av effektiv dos. Organen som bidrog till minskning 

av dos var bröst, tjocktarm, lever, och urinblåsa. Uträkning av effektiv dos baseras på ICRP 

103 vävnadsviktningsfaktorer.  

 

Mekis et al. (2010) exponerade ett manligt bäcken och ländryggsfantom i AP och PA position 

med och utan gonadskydd, för att fastställa stråldosen till gonaderna vid röntgen av 

sacroiliaca leder. Projektionerna utfördes i olika vinklar, varav vinkeln i PA var mindre än i 

AP för att få en så bra bild som möjligt av anatomin i området. Tre dosimetrar placerades vid 

ingångsytan av röntgenstrålningen och 4 dosimetrar placerades vid gonaderna. Resultatet 

visar att dosen vid ingångsytan var lägre vid PA än vid AP, och en signifikant skillnad i dos 

till gonaderna då de erhöll mindre dos vid PA projektion både med och utan skydd. 

Författarna i studien rekommenderar att PA projektion bör väljas då stråldosen till gonaderna 

blir mindre jämfört med AP projektion.  

 

Chaparian et al. (2013) nämner att optimering av projektioner kan påverka stråldosen 

fördelaktigt. I studien undersöktes stråldos till ländrygg, bäcken och buk på en fantom. 

Projektionerna var AP,  PA,  lateral samt vridningar på ländryggen. Dosimeter använder för 

att mäta stråldos och Monte Carlo programmet användes för att räkna ut effektiv dos. 

Uträkningar baserades på ICRP 103 vävnadsviktningsfaktorer. Resultatet var att effektiv dos 

minskade signifikant vid PA projektion av samtliga undersökningar involverade. Bukens 

organ erhöll lägre stråldos medan röd benmärg erhöll en högre dos vid PA projektion. 

Författarna till studien påpekar att användning av PA projektion minskar risken för 

stokastiska effekter och rekommenderar metoden. 

I studien av Gialousis et al. (2005) används fantom för att undersöka stråldos till 

skoliospatienter. Fantomerna föreställde barn på 5 och 10 år och effektiv dos räknades ut med 

Monte Carlo programmet. Resultatet var att Effektiv dos var uppenbart lägre vid PA 

projektion än vid AP. Vid PA var effektiv dos mindre än vid AP. Den ekvivalenta dosen var 
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högre till röd benmärg i ryggraden vid PA, men ekvivalent dos blev då mindre till 

bröstvävnaden. Risken för stokastiska effekter har dock beräknats vid uträkning av effektiv 

dos med hänsyn till bröstvävnad och ryggmärg.  

 

Heriard et al. (1993) utförde stråldosmätningar på en fantom  med mänskligt skelett och 

vävnadsliknande material i AP och PA position. Studien tog hänsyn till komprimering och 

dess effekt på stråldos, vilket sammanfattas under rubriken komprimering nedan. Dosimetrar 

placerades på fantom i 26 olika positioner för att mäta organdos. Organen som ingick var 

ögon, sköldkörtel, livmoder, testiklar och benmärg. Resultatet anger att organdoserna var 

högre vid AP än vid PA förutom benmärgen som fick en högre dos. Forskarna till studien 

anser att PA projektion gav större fördelar än AP och rekommenderas vid röntgen av 

ländrygg. 

 

Bildkvalité                                                                                                                                
Fem av artiklarna undersökte hur bildkvalitén påverkades vid PA projektioner. Mekis et al. 

(2010) konstaterade att sacrum blev något större vid PA projektion än AP projektion vid 

bildtagning av bäcken och ländryggsfantom. Totalt 48 bilder granskades av en radiolog och 

en röntgensjuksköterska som jämförde bilderna med en referensbild. Resultatet visade att fler 

bilder i AP projektion var bättre än i PA, med bilderna som var tagna i PA hade tillräcklig 

kvalité för att ställa diagnos. Mc Entee och Kinsella (2009) som gjorde bildkvalité mätningar 

vid AP och PA röntgen av nyckelben på ett lik. Fyra röntgensjuksköterskor med lång 

erfarenhet fick bedöma 37 bilder utifrån 10 kriterier. Av bedömningen framkom att PA 

projektion gav en viss försämring av bildkvalité men den var av tillräcklig kvalité för att ställa 

diagnos. Brennan och Madigan (1999) bedömde bildkvalité vid röntgen av ländrygg i AP och 

PA på fantom. Bedömningen var blindad och utfördes av 5 granskare vars resultat visar att det 

inte fanns någon signifikant skillnad i bildkvalité. Ghearr och Brennan (1998) bestrålade ett 

fantom med olika värden på parametrarna och de värden som gav bäst bild valdes ut inför 

undersökning av patient. Röntgenbilderna som togs på patienten presenterades för en 

bedömningspanel bestående av en radiolog och två röntgensjuksköterskor. Bildkvalitets 

bedömning var blindad och resultatet visar att ingen signifikant skillnad finns mellan AP och 

PA projektion av buk. Heriard et al. (1993) visade 10 bilder av ländrygg i AP och PA för två 

radiologer som bedömde eventuella skillnader. Forskarna konstaterar att kotkropparna i 
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ländryggen hamnade i bättre läge vid PA och gav därmed en mer verklig projektion. 

Chaparian et al. (2013) och Shlomo et al. (2013) som studerar röntgen av scolios i PA 

projektion, undersöker inte bildkvalité i sina studier men refererar till annan litteratur där de 

inte har upptäckts några skillnader där bildkvalitén ändå varit tillräcklig för att diagnostisera 

scolios.  

Komprimering                                                                                                                      
Heriard et al. (1993) valde ut 60 patienter slumpmässigt och gjorde mätningar över hur 

vävnadsomfånget minskade vid PA projektion av ländrygg till följd av kompressionen som 

uppstår. Tio projektioner i både AP och PA utfördes på 10 patienter. Vid varje projektion 

gjordes mätning över vävnadsomfånget för att kartlägga dess minskning till följd av 

komprimering. Resultatet var att omfånget minskade vilket bidrog till en reducering av Mas.                                                                                                                         

I studien Brennan och Madigan (1999) mäts vävnadsförskjutningen i PA projektion. 

Vävnadsminskningen är i detta fall en bidragande orsak till minskad stråldos  Ghearr och 

Brennan (1998) mäter inte vävnadsomfånget men beskriver hur volymen av vävnaden 

minskar och så även stråldosen till patienten.            

                                                                                                                                  

Kontraindikation                                                                                             
Gemensamt för majoriteten av artiklarna var slutsatsen att PA projektion kan tillämpas om 

patientens tillstånd tillåter det. PA projektion kan vara en kontraindikation för svårt sjuka eller 

smärtpåverkade patienter samt patienter som inte är tillräckligt mobila enligt Brennan och 

Madigan (1999). Mekis et al. (2010) konstaterar att AP projektion förmodas vara vanligare på 

klinikerna på grund av att det är mer bekvämt för patienten. Men påpekar samtidigt att PA 

projektion bör utföras då det är möjligt med hänsyn till patientens hälsostatus. Chaparian et al. 

(2013) anser att PA projektion kan medföra en del begränsningar avseende svårt sjuka 

patienter.   

 

Diskussion                                                                                                                                     
Syftet var att sammanställa vetenskapliga artiklar för att presentera underlag på hur 

absorberad dos samt effektiv dos kan variera beroende på hur projektionsvinkeln är under 

konventionella röntgenundersökningar. Resultatet visar att genom att förändra infallsvinkeln 

från AP till PA går det att minska både den effektiva och absorberade dosen till många av 
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kroppens organ förutom röd benmärg, utan att bildkvalitén påverkar diagnostiken. 

Komprimering är en orsak till stråldosreducering vid röntgenundersökning av ländrygg och 

buk. Majoriteten av artiklarna rekommenderar PA projektion men nämner även att patientens 

hälsotillstånd förutsätter att projektionen är möjlig. Röntgensjuksköterskan har en viktig roll i 

att försöka möta patientens behov samtidigt som ansvaret ligger i att få en bild av tillräckligt 

bra kvalité med minimerad stråldos. 

Metoddiskussion                                                                                                                       

Detta är en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs modell (Friberg, 2006, s. 115-117).         

En pilotsökning inledde arbetet och tidigare forskning hittades. Ett syfte utarbetades efter 

röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning (Örnberg & Andersson, 2012). Sökningen 

gjordes i databaserna PubMed och Cinahl sammanlagt tio artiklar har granskats systematiskt 

av vardera författare som styrker trovärdigheten enligt (Willman et al., 2011, s. 173). 

Artiklarna analyserades utifrån likheter och skillnader och sammanfattades i en tabell med 

identifierade kategorier som presenterade resultaten. Ämnesvalet i denna studie var mycket 

intressant och gav kunskap som är användbart för röntgensjuksköterskans arbete. 

Litteratursökningen försvårades av att få artiklar hittades som stämde mot syftet, samt att 

artiklarna undersökte olika anatomiska strukturer. Om större antal artiklar funnits hade endast 

en kroppsdel valts ut till studien, vilket kunnat bidra till ett mer rättvist resultat. Samtidigt var 

det intressant att artiklarna berörde flera olika kroppsdelar och röntgenundersökningar, då det 

visar att PA projektion går att tillämpa på olika sätt. Alla artiklar var skrivna på engelska som 

ger en viss marginal till feltolkning. Fördelen var att äldre artiklar kunde användas på grund 

av att studien gällde ett oförändrat fenomen i form av hur joniserande strålning fördelas i 

vävnad. Granskning och kvalitetsbedömning av artiklarna komplicerades då artiklarna inte 

kunde granskas enligt (Willman et al., 2011, s. 173) granskningsprotokoll och modifierade 

protokoll fick utarbetas som möjlig gjorde bedömning av kvalitén. Anledningen till att 

Willmans protokoll inte gick att använda var att en del av artiklarnas innehöll mer fysik än 

vårdvetenskap. Med hjälp av modifierade frågor, samt en bedömning av artiklarnas syfte,  

metod och resultat kunde medel och hög trovärdighet fastställas. Styrkan i de valda artiklarna 

ligger i att de baseras på fysiska stråldosmätningar utförda direkt av forskarna. Artiklarna 

granskades enskilt innan de diskuterades vilket styrker studiens kvalité (Willman et al., 2011, 

s. 93). Kategorier som ansågs vara av stor betydelse för ämnet valdes ut, men dessvärre tog 

inte alla artiklar upp samma ämnen i lika stor utsträckning, mycket på grund av att de 

undersökte olika kroppsdelar varav olika områden belystes. Kategorierna som valdes var 
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bildkvalité, komprimering och kontraindikationer, eftersom de har en avgörande betydelse för 

ämnet. Själva huvudresultatet för syftet presenterades under rubrikerna in vivo respektive ex 

vivo.  

En svaghet var att valet av ämne ligger mellan radiografi och fysik vilket har varit en 

begränsning då utryck och begrepp legat utanför kunskapsramarna hos författarna.               

Ett ytterligare hinder på vägen har varit att artiklarna gjort sina mätningar i olika enheter 

vilket kan ha försvårat en del men trots det pekar alla artiklar mot samma resultat vilket ses 

som en styrka. Artiklarna kommer från olika länder så som Irland, Grekland, Israel, Usa och 

Iran från en tidsperiod mellan 1990 talet till 2013 det pekar på att resultatet är generaliserbart 

(Willman et al., 2011, s. 110). 

 

Resultatdiskussion                                                                                                               

Artiklarna i denna studie var eniga om att stråldos minskade till känsliga organ vid PA 

projektion. Exempel på teorier som tas upp av Mc Entee och Kinsella (2010) är att 

benvävnaden i ryggraden och de kraftiga musklerna absorberar en stor del av strålningen. 

Denna teori kan stödjas av Salehi och Yusoff (2012) som undersökte strålningens fördelning i 

ett lårbensfantom, och konstaterade att stråldosen till skelettbenet var som högst medans 

vävnaden bakom det fick lägre strålning. Detta resultat skulle kunna jämföras med PA 

tekniken där skelettet i form av ryggrad och bäcken kan fungera som ett skydd för andra 

organ som ligger djupare i kroppen. Mc Entee och Kinsella (2009) nämner att organ belägna 

anteriort i kroppen kommer närmare strålkällan vid AP och därmed blir det raka motsatsen 

vid PA då avståndet ökar från strålkällan. Detta skulle kunna jämföras med en studie av 

Brennan och Nash (1998) som avser att undersöka hur stråldosen påverkas av ett ökat film 

fokus avstånd. Resultatet var att stråldosen minskade med ökat avstånd, vilket stämmer enligt 

teorin om inversa kvadratlagen. Vid införandet av PA projektion blir det en liten ökning i 

avstånd, vilket kanske kunde påverka att stråldosen blir lägre till de organ som befinner sig 

längst fram i kroppen som exempelvis bröstvävnad. Röntgensjuksköterskan ska ha förmåga 

att införa ny kunskap i praktiken men även att kritiskt granska litteratur och senaste forskning 

(Örnberg & Andersson, 2012). Till följd av resultaten och forskarnas rekommendationer 

kunde det anses att PA projektion bör ersätta AP projektion. Men på grund av den ökade 

stråldosen till röd benmärg vid PA projektion kan argumentet inte fastslås. Denna studie har 

inte tagit hänsyn till detta och vidare forskning behövs för att utvärdera effekten av en högre 
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dos till röd benmärg, som har hög strålkänslighet enligt ICRP (2008). Patientpositioneringen 

är extra viktig vid undersökningar av barn och tonåringar då dem är extra känslig för strålning 

som även styrks av studien Sidhu et al. (2010). Hjärnans dos blir högre vid PA trots det så 

rekommenderar ICRP, (2013) PA projektioner av skalle, thorax och rygg vid barnradiologiska 

undersökningar för att skydda ögats lins samt bröstvävnad hos unga kvinnor.   

I artiklarna blir bildkvalitén något påverkad i PA, men ingen utmärkande diagnostisk skillnad. 

Genom att använda PA projektion så hamnar vissa anatomiska strukturer längre bort från 

detektorn, vilket kan orsaka en viss förstoring av dessa i bilden. Det kan jämföras med 

lungröntgen då patienten placeras med vänster sida mot detektorn vid lateral projektion för att 

hjärtat ska vara närmare detektorn och ge så liten förstoring som möjligt (Bontrager & 

Lampignano, 2010, s. 82). Förstoringen som nämndes i denna forskning är dock av obetydlig 

karaktär enligt (Mekis et al. 2010), då bildkvalitén fortfarande är bedömbar. Detta kan 

hänvisas till ALARA principen, lägsta möjliga stråldos till patienten med tillräckligt 

diagnostisk kvalité på bilderna. Bildkvalitén behöver alltså inte vara bättre än nödvändigt. Tre 

av artiklarna tog upp komprimering som en bidragande orsak till stråldos reducering för 

röntgen av ländrygg och buk. Bildkvalitén blir även bättre vilket kan förklaras av 

vävnadsförskjutningen som kan styrkas upp av Olsson, Tingberg och Mattsson, (2010) som i 

en studie undersöker fenomenet komprimering på en fantom. De anger att kompression 

orsakar ett minskat vävnadsomfång vilket medför att mindre stråldos krävs. Kompression 

används på röntgenklinikerna som en vanlig strålskyddsåtgärd, och utförs i AP position med 

kompressions utrustning. Vid PA position när patienten ligger på mage, blir det enligt Olsson 

et al. (2010) en naturlig komprimering framförallt hos normal och överviktiga patienter. 

Naturlig kompression vid PA projektion med minskad strålning som följd, stödjer argument 

för införandet av PA projektion i praktiken. Detta kan vara ett sätt för röntgensjuksköterskan 

att optimera röntgenundersökningar avseende stråldos, vilket är ett av målen i 

kompetensbeskrivningen (Örnberg & Andersson, 2012) för röntgensjuksköterskor.  

Trots att resultatet pekar på en rad fördelar med PA projektion så är det inte alltid möjligt att 

tillämpa tekniken av medicinska eller funktionella skäl, som nämns i artiklarna bakom denna 

studie. Exempel är funktionshindrade, nyopererade eller smärtpåverkade patienter.               

En bedömning av vad patienten klarar av måste göras och undersökningen anpassas till 

patienten där bilder tas utifrån patientens förutsättningar. I slutändan är bilden viktig oavsett 

en viss stråldos eftersom bilden ger möjlighet till diagnos som kan förbättra hälsotillståndet.        

Enligt kompetensbeskrivning (Örnberg & Andersson, 2012) för röntgensjuksköterskor skall 
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observation och bedömning tillämpas, och röntgensjuksköterskan ska se till patientens 

specifika omvårdnadsbehov samt uppmärksamma upplevelser av smärta och obehag. 

Röntgensjuksköterskan bör observera patienten och bedöma om denne klarar av att röntgas i 

PA, men även ta hänsyn till när patienten utrycker smärta. 

 

Slutsat                                                                                                            

Röntgensjuksköterskans yrke innefattar  många olika delar, förutom att jobba efter den 

senaste evidensen finns ett professionellt ansvar att optimera stråldosen till patienten. Studien 

visade att bildkvalitén kan påverkas men fortfarande vara av tillräcklig diagnostiks kvalité.  

PA projektion kan endast utföras så länge patientens hälsotillstånd gör det möjligt. 

Komprimering bidrog även till reducerad stråldos vid röntgen av ländrygg och buk. Mindre 

exponering ger mindre risk att utsättas för joniserad strålning där stokastiska skador kan 

uppstå och ur samhällsperspektivet är detta en förebyggande vårdinsats. 

Röntgensjuksköterskan jobbar efter att bibehålla hög patientsäkerhet  och minimera skador 

vilket innebär att skyddsföreskrifter följs och att fortlöpande utbildning är önskvärd för att 

upprätthålla kompetensen. Sammanfattningsvis så visar denna studie att genom att positionera 

patienten i olika vinklar påverkas stråldosen, det är därför av vikt att ha kunskap om att PA 

projektion kan minska stråldos till känsliga organ. Det är av stor betydelse att ha kunskap om 

att röd benmärg blir mer utsatt för strålning vid PA, vilket är ett skäl till diskussion och mer 

forskning behövs för att kunna styrka upp resonemanget om att PA är en bättre projektion 

utifrån stråldos synpunkt.  
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Bilaga. 1 

Organviktningsfaktorer 

Tabell 4. Vävnadsvikt faktorer enligt ICRP 103 
Känslighet hos olika organ 
0,12 - hög 0,08 - medel 0,04 - medel 0,01 - låg 
Röd benmärg Gonader  Urinblåsa  Ben yta 
Bröstvävnad  Matstrupe  Hjärna 
tjocktarm  Lever  Spottkörtlar 
Lungor  Sköldkörtel  Hud  
Hjärta    
Njurar    
muskler    
Mjälte    
Livmoder    
Prostata     
Tunntarm     
Gallblåsa     
Bukspottkörtel     
Binjure     
Thymus     
Munslemhinna     
Lymfkörtlar     
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Bilaga. 2 

Organdos Tabeller 

Tabell. 5 över organdoser n=10    

Effektiv dos     

Referens Organ/kroppsdel AP PA Enhet 

Mc Entee & Kinsella 
(2009)                                                                                                               

ögon 0,009 0,004 mGy 

 sköldkörtel 0,02 0,004  

 bröstvävnad 

 

0,016 0,003  

Ghearr & Brennan 
(1998)              

livmoder 2,4 1,2 mGy 

 äggstockar 2,5 0,8  

 ESD 

 

13,4 11,3  

Chaparian et al. 
(2013) 

buk 0,521 0,259 mSv 

 ländrygg 0,459 0,226  

 Bäcken 

 

0,316 0,137  

Referens Ålder/Skalle AP PA Enhet 

Mazonakis et al. 
(2004) 

 

0,5-2 år  

3-7 år  

8-12 år  

13-18 år  

18 

15 

14,1 

13,9 

 

16,1 

14 

13,1 

12,8 

 

uSv 

 Ålder/öga   uSv 

 0,5-2 år öga 910 18  

 3-7 år öga 1144 14  

 8-12 år öga 1160 14  

 13-18 år öga 

 

1367 15  
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 Ålder/benvävnad   uGy 

 0,5-2 år 220 187  

 3-7 år 267 200  

 8-12 år 214 163  

 13-18 år 

 

160 129  

 Ålder/Hjärna   uGy 

 0,5-2år 200 202  

 3-7 år 201 216  

 8-12 år 210 232  

 13-18 år 

 

223 249  

 Ålder/Sköldkörtel   uGy 

 0,5-2 år 28 13  

 3-7 år 31 14  

 8-12 år 34 16  

 13-18 år 42 21  

Absorberad dos     

Referens Organ AP PA Enhet 

Chaparian et al. 
(2013) 

lever 0,896 0,440 mSv 

 bröstvävnad 0,019 0,006  

 Prostata 0,980 0,236  

 Benmärg 

 

0,170 0,530  

Shlomo et al.  (2013) 

 

 

 

 

 

 

Scoliosrygg 10 år 

Scoliosrygg 15 år 

0,98 

0,98 

1.0 

1.01 

mSv 



28 
 

Ekvivalent dos per 
ESD 

    

Referens Bröstvävnad AP PA Enhet 

Gialouis et al. (2005) 5 år 

10 år 

0,90 

1,18 

0,16 

0,16    

mSv-mGy 

 

 Rygg    

 5 år 0,25 1,13  

 10 år 0,22 1,06  

ESD     

Referens Organ AP PA Enhet 

Brennan & Madigan 
(1999) 

Ländrygg patient 7,9 4,85 mSv 

 Ländrygg fantom 

 

9,2 8,7  

Mekis et al. (2010) Testiklar med blyskydd 0,24 0,1 mGy 

 Testiklar utan blyskydd 0,24 0,02  

Medeldos     

Referens organ AP PA Enhet 

Mc Entee & Kinsella 
(2010) 

Sköldkörtel 0,019 0,004 mGy 

 bröstvävnad 0,016 0,003  

 ögon 0,009 0,004  

Referens Organ AP PA Enhet  

Heriard, Terry & 
Arnold (1993) 

öga 0,14 0,01 mrad 

 sköldkörtel 0,07 0,06  

 äggstockar 6,39 2,02  

 testiklar 0,90 0,09  

 benmärg 5,22 6,67  

 

 

 

 


