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Abstrakt 

Antalet undersökningar med datortomografi ökar i Sverige och världen, vilket bidrar till en 

högre stråldos till befolkningen och en ökad risk för strålningsinducerad cancer. Remitterande 

läkare har ett stort ansvar att patienter som skickas till medicinsk bilddiagnostik är berättigade 

en undersökning för att undvika onödig strålning. Studiens huvudsakliga syfte var att 

undersöka läkarnas allmänna kunskap om joniserande strålning inom datortomografin och 

riskerna som strålningen medför. Utifrån syftet med studien formulerades två olika 

frågeställningar: Vet remitterande läkare skillnaden i stråldos mellan datortomografi och 

övriga modaliteter med joniserande strålning? Är läkarna medvetna om riskerna med 

joniserande strålning? Litteraturöversikten innehåller 16 vetenskapliga artiklar vilka är 

framtagna ur databaserna Chinal och Medline. Resultatet visade att remitterande läkare hade 

en bristande kunskap om joniserande strålning vad gäller både stråldoser och skillnaden i 

stråldoser mellan olika undersökningar. Även risker som undersökningarna innebär var grovt 

underskattade. För att förbättra medvetenheten hos läkarna behövs en längre utbildning inom 

ämnet joniserande strålning samt klarare riktlinjer för berättigandet av remisser till medicinsk 

bilddiagnostik.  

 

 

Nyckelord: Datortomografi, Joniserande strålning, Kunskap, Radiografi, Remitterande läkare. 
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Abstract  
The number of examinations with computed tomography is increasing in Sweden and the rest 

of the world, which contributes to a higher radiation dose to the population and an increased 

risk of radiation induced cancer. Referring physicians has a major responsibility for patients 

who are sent to medical imaging concerning justification of the examination to avoid 

unnecessary radiation. The study's main purpose was to investigate physicians' general 

knowledge about ionizing radiation in computed tomography and the radiation risks. Based on 

the purpose of the study was two questions formulated: Know the referring physician 

difference in radiation dose between CT and other modalities with ionizing radiation? Are 

physicians aware of the risks of ionizing radiation? The literature review includes 16 scientific 

articles that are found in the databases Chinal and Medline. The result was that referring 

physicians have lacking knowledge regarding ionizing radiation both in terms of radiation 

doses and the difference in radiation doses, depending on the type of examination. Also the 

risk induced by the examinations was highly underrated. To increase the physician’s 

awareness they require more education about ionizing radiation and clearer guidelines for 

justification when referring patients to medical imaging. 

 

 

Key words: Computed Tomography, Ionized radiation, Knowledge, Radiography, Referring 

doctors. 
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Datortomografin (DT) är idag en av de vanligaste undersökningarna inom röntgendiagnostik. 

Den används ofta vid kartläggning av tumörer, allmänna bukproblem och flertalet akuta 

undersökningar. Tyvärr är denna undersökningsmetod inte bara till nytta. Det som gör att DT 

är en hälsorisk för patienter är den joniserande strålning som krävs för denna typ av 

bilddiagnostik (Dougeni, Faulkner & Panayiotakis, 2012). Under senare tid har frågan väckts 

om samtliga undersökningar verkligen är nödvändiga eller om det finns alternativa 

undersökningsmetoder att tillämpa (Koutalonis & Horrocks, 2012). 

 

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM, 2012) ökar antalet DT-undersökningar drastiskt. En 

undersökning av Dougeni, et al. (2012) visar att användningen av DT i USA har ökat med 10 

% per år sedan 1993 och i dagens samhälle står DT för drygt 15 % av alla 

röntgenundersökningar som utförs. Den höga stråldosen som denna undersökningsmetod ger 

medför att nästan 70 % av den totala stråldosen inom röntgendiagnostik kommer från DT. 

Detta trots att många undersökningar inte ens är berättigade, det vill säga att nyttan med 

undersökningen är större än den negativa skada strålningen ger. Enligt SSM (2012) är en av 

huvudprinciperna inom radiografi att varje undersökning ska vara berättigad. Att 

undersökningarna inte är berättigade innebär endast skada för patienter och risk för framtida 

hälsoproblem. 

 

En annan allmän regel inom radiografi är ALARA ”As low As Reasonably Achievable” vilket 

översatt till svenska blir ”Så låg som rimligen är möjligt”. Det handlar om att dosoptimera 

sina undersökningar enligt ALARA- principen (Axelsson, 2008, s.32). 

 

Enligt Koutalonis och Horrocks (2012) bestrålas vi människor årligen med ungefär 2-2,5 

millisievert (mSv) till följd av bakgrundstrålningen från jordskorpan och solen. Jämfört med 

en DT-undersökning är det betydligt fler människor som bestrålas mer vid en enda 

undersökning än vad bakgrundsstrålningen ger per år. Enligt Berglund och Jönsson (2007, s. 

82) ger en DT thorax drygt 8 mSv, jämfört med en konventionell lungröntgen vilket ger 0,1 

mSv. Detta är givetvis inte alltid jämförbart då det helt beror på frågeställningen. Däremot är 

det viktigt ur strålskyddssynpunkt att förstå hur pass mycket strålning en patient utsätts för vid 

olika typer av undersökningar. 
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Strålskador efter joniserande strålning kan vara akuta eller sena. Akuta strålskador innebär att 

strålningen orsakat att organ och vävnader har fått en sämre funktion eller helt dött. Symtom 

kan vara hudrodnader, sterilitet eller om strålningen ges i hög dos under kort tid kan det leda 

till död. Inom röntgendiagnostiken är det inte ofta det talas om akuta skador pga. joniserande 

strålning. Däremot är forskare idag överens om de risker som istället är sena, huvudsakligen 

cancer, vilket uppkommer flera år efter strålningen till följd av skadorna som strålningen gett 

(SSM, 2012).  

 

Risker för sena skador beror på flera faktorer. Dels beror det på vilka organ eller vävnadstyper 

som bestrålats, hur mycket strålning patienten totalt fått och även ålder på patienten. Små barn 

har större risk att utveckla cancer pga. av en högre celldelning i kroppen och en lång 

förväntad livslängd efter bestrålningstillfället. För att kunna få ett mätvärde på strålningen 

används olika mått. Det är absorberad dos, ekvivalent dos och effektiv dos (Berglund & 

Jönsson, 2007, s.134-137). Den absorberade dosen anger hur stor mängd strålning som tagits 

emot, det kan förklaras som den totala energin som absorberats i kroppen. Enheten mäts i gray 

(Gy). Den absorberade dosen tar inte hänsyn till vilken typ av strålning som används samt 

dess energi. Därför används även enheten ekvivalent dos vilket med hjälp av den absorberade 

dosen kan viktas med strålningsfaktorer. Det är genom att multiplicera den absorberade dosen 

med den strålningstyp och viktningsfaktor som använts som den ekvivalenta dosen kan 

uppges i enheten Sievert (Sv). Slutligen används även den effektiva dosen. Olika vävnader 

och organ är även olika känsliga för strålning. För att kunna ge en uppskattning av den 

biologiska effekt av strålningen används ytterligare en viktningsfaktor beroende på vilket 

organ som bestrålats (Dougeni, et al. 2012). 

 

Enligt en studie från strålsäkerhetsmyndigheten (SSM, 2012) var drygt 20 % av 

undersökningarna som genomförts med DT inte berättigade. Det innebär att var femte patient 

inte varit berättigad till en undersökning och anledningen förmodas vara stora brister eller 

avsaknad av kriterier och riktlinjer för en korrekt bedömning.  

 

En röntgensjuksköterska ska i enlighet med kompetensbeskrivningen ha ansvar för att 

strålskyddsföreskrifter följs och att förebygga hälsorisker hos vårdtagaren (Svensk förening 

för röntgensjuksköterskor, 2012, s. 7-8). Som röntgensjuksköterska har du ett ansvar med 

samtliga bilddiagnostiska undersökningar innehållande joniserande strålning. Detta ansvar är 
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givetvis även lagt på radiologer och naturligtvis också remitterande läkare. En 

röntgensjuksköterska bör med tanke på sitt yrke vara engagerad av att samtliga 

undersökningar som genomförs är berättigade då strålskydd i enlighet med 

kompetensbeskrivningen är ett av huvudområdena inom radiografi. En röntgensjuksköterska 

ska även i enlighet med kompetensbeskrivningen kunna ta ställning till lämplig 

undersökningsmetod utifrån remiss och frågeställning, samt tillämpa teknologi och 

strålningsfysik för att optimera undersökningar och begränsa stråldosen utan att påverka 

bildkvalitén (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2012, s. 13-14). Slutligen ska en 

röntgensjuksköterska ha en humanistisk människosyn och minska lidande samt ha respekt för 

vårdtagarens värdighet, autonomi och integritet (Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 

2012, s. 10-11). Förväntningen av denna litteraturstudie är att ge en ökad medvetenhet om 

berättigandet av undersökningar med joniserande strålning. 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka läkarnas kunskaper om joniserande 

strålning. Utifrån syftet framkom följande frågeställningar: 

 Vet remitterande läkare skillnaden i stråldos mellan datortomografi och övriga 

modaliteter med joniserande strålning? 

 Är läkarna medvetna om riskerna med joniserande strålning? 

 

Metod 

Denna studie är genomförd som en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att alla hittade 

artiklar granskas och därefter sammanställs efter en arbetsplan (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 85). Detta arbete är strukturerat efter sex av Goodmans sju steg för att 

finna och kunna bedöma vetenskaplig litteratur.  Dessa sex steg innebär att problemet 

preciseras, en beskrivning av inklusion och exklusionskriterier, litteratursökningen 

formuleras, genomförande av litteratursökning, insamling av studier som möter 

inklusionskriterierna, tolkning och värdering av samtliga studier, och till sist sammanställning 

av resultatet (Willman et al., 2006, s. 69). För att få en bra överblick av det område som ska 

bearbetas rekommenderas att allra först genomgå en pilotsökning. Detta för att på ett enkelt 

och snabbt sätt kunna fastställa huruvida det finns relevanta vetenskapliga artiklar och studier 

(Willman et al., 2006, s. 85).  

 

Inklusion och exklusionskriterier 
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I denna litteraturstudie har artiklar mellan år 2003-2013 inkluderats. Samtliga artiklar är sökta 

på engelska och i databasen Cinahl är även artiklarna peer reviewed. Denna studie inkluderar 

läkare i allmänhet och därför blir exklusionskriterierna samtliga radiologer. Dessa har under 

sin senare utbildning läst mer om strålning och modaliteter än den allmänna läkaren och/eller 

specialistläkare inom övriga områden. Magnetkameran och ultraljud som inte innehåller 

joniserande strålning är också exkluderade från studien. 

 

Litteratursökning 

Sökning av vetenskapliga artiklar och studier har gjorts i databaserna Medline (PubMed) och 

Cinahl. Sökningen gjordes med MeSH-termer i Medline för att skapa ämnesord av hög 

specificitet och därmed utesluta mindre relevanta artiklar och studier (Willman et al., 2006, s. 

69). De specifika MeSH-termerna fann jag genom att först söka ämnesorden i svenska MeSH 

för att på så sätt få en korrekt översättning till den engelska termen. De sökord som användes 

för att uppnå syftet i studien var följande: Radiation Ionizing, Radiation Injures, Clinical 

Competence, Physician’s Practice Patterns, Tomography, X-Ray Computed, Radiation 

Dosage, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Diagnostic Imaging, Physicians, Radiation, 

Knowledge, Referring Physician and Risk. 

 

Samtliga sökord utfördes först var för sig innan dessa kombinerade ihop orden för att få fler 

sökresultat. För att kombinera orden på olika sätt kan hjälp av booleska sökoperatörerna AND 

och OR vara till stor nytta. Syftet med detta är att kunna specificera forskningsområdet och 

även bredda det specificerade området studien ska omfatta (Willman et al., 2006, s. 73-74). 

Samtliga artiklar i sökningen har varit skrivna på engelska och publiceringen är begränsad så 

att de äldsta resultaten uppgår till max tio år. Begränsningen är gjord för att strålningslära, 

läkarutbildningen och radiografi är under ständig utveckling och med nya tankesätt. Med detta 

arbete är syftet att uppnå ett resultat som i största möjliga mån klarlägger nutiden. I databasen 

Cinahl valdes även filter Peer Reviewed då det innebär att samtliga artiklar och studier är 

kritiskt granskade av personer vilka har kunskap inom det specifika området (Willman et al., 

2006, s. 81). Under sökningarna i de olika databaserna framkom flera tusen olika 

artiklar/studier och genom olika kombinationer i sökningarna framkom flertalet resultat. 

Resultatet av sökningen redovisas i tabell 1 och 2. 
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Tabell 1. Översikt av artikelsökning i Medline 

Söknr. Söktermer Antal. ref. Antal utvalda 

artiklar 

 

1.      MeSH 

 

2.      MeSH 

 

3. 

 

4.      MeSH 

 

5.      MeSH 

 

6. 

 

7. 

 

Radiation, Ionizing 

 

Radiation Injures 

 

(1) OR (2) 

 

Clinical Competence 

 

Physicians Practice Patterns 

 

(4) OR (5) 

 

(3) AND (6) 

 

31853 

 

12918 

 

43104 

 

32223 

 

21157 

 

52146 

 

84 
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8.     MeSH 

 

9.     MeSH 

 

10. 

 

11. 

 

Tomography, X-ray Computed 

 

Radiation Dosage 

 

(3) OR (9) 

 

(6) AND (8) AND (9) 

 

123858 

 

24864 

 

60926 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

12.     MeSH 

 

13.     MeSH 

 

14.     MeSH 

 

15. 

 

Physicians 

 

Radiation 

 

Health Knowledge, Attitudes, Practice 

 

(12) AND (13) AND (14) 

 

26243 

 

107511 

 

42400 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

16.     MeSH 

 

17. 

 

Diagnostic Imaging 

 

(10) AND (8) AND (12) AND (16) 

 

612570 

 

3 

 

 

 

3 

 

18.     FT 

 

19.     FT 

 

20.     FT 

 

21. 

 

Referring physician 

 

Radiation 

 

Risk 

 

(18) AND (19) AND (20) 

 

1458 

 

229221 

 

838978 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Tabell 2. Översikt av artikelsökning i Cinahl 

Söknr. Söktermer Antal. ref. Antal utvalda 

artiklar 

     

1.       

 

2.       

 

 

Knowledge 

 

Radiation 

 

 

53511 

 

10471 
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3. 

 

4.       

Physicians 

 

(1) AND (2) AND (3) 

42169 

 

33 

 

 

6 

MeSH = Ämnesord i Medline 

FT = Fria sökord 

Antal. Ref. = Antal träffar 

 

Efter sökningarna hittades 16 artiklar som passade in mot studiens syfte. En del studier är 

funna i flera sökningar och på grund av detta ser det i tabellen över artikelsökningar ut som att 

24 artiklar är funna. Studierna är bedömda och granskade enligt ett kvantitativt 

granskningsprotokoll från Willman et al. (2006, s. 154 - 155), vilket har anpassats och 

utformats efter studierna för att kunna överrensstämma med litteratursammanställningen 

(Willman et al., 2006, s. 95-96). Granskningsprotokollet finns redovisat som bilaga 1. 

 

 

Granskningen med hjälp av protokollet gav mig en uppfattning om samtliga artiklars 

tillförlitlighet och genom att poängsätta olika kriterier tilldelades kvalitetspoäng. Varje 

kriterium som uppfylldes gav ett poäng, och avsaknad av detsamma innebar noll poäng. 

Summan räknades sedan ut i procent med hjälp av den totala möjliga poängsumman i 

protokollet. På detta sätt kunde varje artikel enskilt betygsättas av sin grad på vetenskaplig 

kvalitet. Samtliga artiklar som uppnått 80 % eller mer värderades som hög vetenskaplig 

kvalitet. Medelhög kvalitet var de artiklar som uppnått mellan 70-79 % av den totala summan 

och lågt värderade artiklar var samtliga med 69 % eller lägre (Willman et al., 2006, s. 96). 

 

Tabell 3. Bedömning av de utvalda artiklarnas kvalitet (Willman et al., 2006, s. 96). 

Kvalité  Procent Antal artiklar 

Hög 80-100 % 13 

Medel 70-79 % 3 

Låg 0-69 % - 

 

Sammanställningen av de artiklar som ingår i litteraturöversikten redovisas i ett 

sorteringsprotokoll med kvalitetsgradering i tabell 4 (William et al., 2006, s. 84). 

Tabell 4. Sorteringsprotokoll med kvalitetsgradering av funna artiklar 

Författare 

år land 

Typ av studie Deltagare Syfte/ frågeställning Huvudfynd Kvalité 

Bosanquet 

et al. (2011) 

Kvantitativ 

Två-vägs 

130 

deltagare 

Kunskap om 

joniserande strålning 

Trots en liten 

förbättring från ett 

 

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bosanquet%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21546010
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England 

 

enkätstudie 2003, 

112 

deltagare 

2010 

hos läkare och om det 

skett någon 

förbättring från 2003 

fram till 2010. 

medel på 23,3% 2003 

till 29,4% år 2010 är 

siffrorna fortfarande 

låga och den allmänna 

kunskapen om 

strålning är dålig. 

Hamarsheh 

& Ahmead 

(2012) 

Palestina 

 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

163 Bedöma läkarnas 

kunskap om risker 

med radiologiska 

undersökningar 

Endast 1/3 uppgav att 

de fått kurs i 

strålskydd. Hela 98,2% 

visste inte att det fanns 

en dosgräns enligt 

internationella 

rekommendationer och 

bara 6,1 % visste vad 

ALARA principen stod 

för. 

 

 

Hög 

Kada  

(2010) 

Norge 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

studie 

93 Läkares kunskaper 

om stråldoser under 

vanliga 

röntgenundersökning

ar, samt risker med 

joniserande strålning 

Dålig allmän kunskap, 

genomsnittlig poäng 

(av max 17) var 3,58 

varav 8 läkare inte fick 

en enda poäng. 

 

 

Hög 

Keijzers & 

Britton 

(2010) 

Australien 

 

Kvantitativ 

Prospektiv 

observations- 

studie 

96 Bedöma läkare på 

akuten och deras 

kunskap om 

stråldoser och 

information till 

patienterna.  

78 % underskattade 

livstiden (cancerrisk 

med strålning) och 

drygt 1/5 av läkarna 

ansåg att en 

lungröntgen gav mer 

strålning än DT-thorax. 

 

Hög 

Lee et al. 

(2012) Kina 

Kvantitativ 

Prospektiv 

enkätstudie 

133 Kunskap om strålning 

under vanliga 

radiologiska 

undersökningar och 

uppskattning av 

stråldoser till 

patienter. 

Ingen läkare kunde 

uppge korrekt stråldos 

vid en lungröntgen, och 

77 % underskattade 

stråldoser i allmänhet. 

Drygt 1/3 av läkarna 

kunde inte urskilja 

röntgenutrustningar 

med eller utan 

joniserande strålning. 

 

Medel 

Lee et al. 

(2004) USA 

Kvantitativ 

retrospektiv 

observationsstu

die 

45 Akutläkares 

medvetenhet om 

stråldos och risker 

vid radiologiska 

metoder samt 

patientinformation 

om detta. 

7 % av patienterna 

uppgav att de fått höra 

om risker och fördelar 

med DT medan 22% av 

läkarna uppgav att de 

gett sådan information. 

Endast 9 % av läkarna 

trodde på en ökad 

cancerrisk vid 

strålning. 

 

 

 

Hög 

McBride et 

al. (2012) 

USA 

Kvantitativ  

webbaserad 

enkätstudie 

105 Undersöka 

remitterande läkares 

attityder och 

kunskaper om DT 

relaterad strålning 

samt risker med 

modaliteten. 

99 % av läkarna 

uppgav att anledningen 

till att de oftast 

remitterade patienterna 

direkt till DT var för att 

den gav ett bra och 

säkert svar. Rädsla för 

rättstvister påverkade 

också att DT-remisser 

gjordes oftare än 

nödvändigt. 

 

 

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keijzers%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20955121
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Britton%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20955121
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Merzenich 

et al. (2012) 

Tyskland 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

295 Barnläkare, kirurger 

och allmänläkares 

kunskaper om 

strålning inom DT 

samt dess risker.  

De flesta av läkarna 

remitterade inte barn i 

”onödan” till en DT 

undersökning vilket var 

ett positivt resultat. 

Däremot visste bara 

3% risken för 

utveckling av cancer 

hos ett 1årigt barn som 

genomgår en DT. 

 

 

 

Hög 

Puri et al. 

(2012) USA 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

65 Kunskap om 

strålningsinducerad 

cancer vid DT 

undersökningar 

remitterade av 

akutläkare. 

Endast 18% av läkarna 

hade kunskap om 

cancerrisk vid en DT 

buk och bäcken. 62% 

ansåg mycket riktigt att 

cancerrisken vid en DT 

är högre hos yngre 

patienter än äldre, 

övriga 36% visste inte 

om det var någon 

skillnad och 2% trodde 

det var lägre risk hos 

yngre patienter.  

 

 

 

Hög 

Rassin et al. 

(2005) 

Israel 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

enkätstudie 

68 Bedöma läkare och 

sjuksköterskors 

kunskap och attityder 

om strålning och de 

potentiella riskerna 

med 

röntgenundersökning

ar. 

75% av läkarna i denna 

studie ansåg att deras 

kunskap om strålning 

var bra vilket ger 

läkarnas egen 

utvärdering ett högre 

resultaten än studien 

visar.  

62 % av läkarna var 

t.ex. omedvetna om 

skillnad i strålning 

mellan konventionell 

röntgen och DT. 

 

Hög 

Rehani 

& Berris  

(2012) 

Österrike 

 

Kvantitativ 

prospektiv  

webb enkät 

728 (från 28 

olika länder) 

En multinationell 

undersökning av 

läkare från 28 olika 

länder och dess 

kunskap om 

strålning, risk och 

åldersrelaterad 

strålkänslighet. 

Bara 34,7% av läkarna 

valde rätt alternativ av 

antalet lungröntgen 

med likvärdighet av en 

DT buk. 

16 läkare uppgav att 

MRI är den modalitet 

som ger högsta 

stråldosen till patienter. 

Något bättre kunskap 

hos I-länder jämfört 

med U-länder. 

 

 

Hög 

Rice et al. 

(2007) USA 

Kvantitativ 

webbaserad 

enkätstudie 

147 Barnkirurgers 

kunskap om 

potentiella risker med 

DT och alternativa 

metoder. 

27 % av kirurgerna 

skulle inte ändra sig i 

deras användning av 

DT oavsett cancerrisk. 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

kirurger med mer än 10 

år inom yrket 

jämförbart med 

kirurger med mindre än 

10 år inom yrket.  

 

 

Hög 

Ricketts et Kvantitativ 62 Bedöma kunskapen Hela 16,1% av läkarna  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Merzenich%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22364554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rehani%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22997065
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berris%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22997065
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al. (2013) 

Kanada 

tvärsnittsstudie hos läkare om 

strålning, risker och 

stråldoser till 

patienter. Även 

patienters kunskaper 

om strålning och 

risker (exkluderat i 

resultatet) 

var omedvetna om att 

bilddiagnostik inom 

radiologi använde sig 

av joniserande 

strålning och 9,4% av 

läkarna trodde att DT 

var den modalitet som 

gav minst strålning.  

 

Medel 

Thomas et 

al. (2006) 

Kanada 

Kvantitativ 

enkätstudie med 

flervalsfrågor 

220 Studera barnläkares 

medvetenhet om 

strålningsrisker samt 

kunskap om 

stråldoser vid 

radiologiska 

undersökningar. 

Hög underskattning av 

cancerrisk för barn som 

genomgår DT. 

Endast 15 % kände till 

ALARA principen 

nästan samtliga 

underskattade 

stråldosen vid en DT 

undersökning. 

 

 

 

Hög 

Uri (2012) 

England 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

100 

(undersöknin

gen avbröts 

efter 100 

deltagare) 

Kunskap hos läkare 

om 

strålningsinducerad 

cancer och stråldoser 

till patienten vid olika 

undersökningar. 

Bara 37 % kunde 

rangordna de 

radiologiska 

undersökningarna från 

lägsta till högsta 

stråldos.  

6 % av läkarna kunde 

uppge en korrekt dos 

vid en DT thorax, 

medan övriga 

underskattade 

stråldosen markant.  

 

 

 

Hög 

Wong et al 

(2012) Kina 

Kvantitativ 

retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

64 läkare (82 

med 

radiologer) 

Bedöma kunskap och 

praxis hos läkare 

avseende strålning i 

samband med 

radiologi. 

Kunskapen hos läkare 

om strålning är låg och 

kan leda till ett 

strålningsmissbruk och 

en ökning av 

strålningsintroducerad 

cancer. 80 % av 

läkarna underskattade 

samtliga stråldoser av 

radiologiska 

undersökningar. 

 

 

Medel 

 

Sammanställning av vetenskapligt stöd 

Enligt Willman, et al., (2006) kan ett bevisvärde för artiklarna presenteras genom att ställa 

upp samtliga artiklar i tabellform. Detta för att undersöka dess vetenskapliga stöd och kunna 

bedöma artiklarnas förmåga att besvara frågeställningarna. I tabell 5 visas graderingsmallen 

för vetenskapligt stöd. 
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Tabell 5. Gradering av vetenskapligt stöd (Willman et al., 2006, s. 99). 

Grad 1 

Starkt vetenskapligt 

underlag 

 

Grad 2 

Måttligt vetenskapligt 

underlag 

Grad 3 

Begränsat vetenskapligt 

underlag 

Grad 4 

Otillräckligt 

vetenskapligt underlag 

 

Minst två studier med högt 

bevisvärde, eller en 

systematisk review/meta-

analys med högt bevisvärde 

 

En studie med högt 

bevisvärde och minst två 

studier med måttligt 

bevisvärde 

 

En studie med högt 

bevisvärde eller minst två 

studier med måttligt 

bevisvärde 

 

En studie med måttligt 

bevisvärde och/eller 

studier med lågt 

bevisvärde 

 

Frågeställningarna gjordes om till påståenden för att kunna bedöma det vetenskapliga stödet.  

 Remitterande läkare är inte medvetna om skillnaden i stråldos mellan datortomografi 

och övriga modaliteter innehållande joniserande strålning. 

 Läkarna är inte medvetna om riskerna med joniserande strålning. 

 

Sammanställningens grund är de funna artiklarna som redovisat i tabell 4. De studier som 

stödjer ovanstående påståenden delades in för att värdera det vetenskapliga stödet. De två 

påståendena finns redovisat i tabell 6 (Willman et al., 2006, s. 158). 

 

Tabell 6: Grad av vetenskapligt stöd för frågeställningarna. 

Påstående Vetenskapligt stöd Referenser Metodisk 

kvalitet 

 

Remitterande läkare är inte medvetna 

om skillnaden i stråldos mellan 

datortomografi och övriga 

modaliteter innehållande joniserande 

strålning. 

 

 

1 

Bosanquet et al. 2011 

Hamarsheh & Ahmead 2012 

Kada 2010 

Keijzers & Britton 2010 

Lee et al. 2012 

Lee et al. 2004 

McBride et al. 2012 

Merzenich et al. 2012 

Puri et al. 2012 

Rassin et al. 2005 

Rehani & Berris 2012 

Rice et al. 2007 

Ricketts et al. 2013 

Thomas et al. 2006 

Uri (2012) 

 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög  

Hög 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Hög 
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Läkarna är inte medvetna om 

riskerna med joniserande strålning. 

 

 

1 

 

Hamarsheh & Ahmead 2012 

Kada 2010 

Keijzers & Britton 2010 

Lee et al. 2004 

McBride et al. 2012 

Merzenich et al. 2012 

Puri et al. 2012 

Rehani & Berris 2012 

Rice et al. 2007 

Ricketts et al. 2013 

Thomas et al. 2006 

Uri (2012) 

Wong et al 2012 

 

 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög  

Hög 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Hög 

Medel 

 

 

Etiskt övervägande 

Etik inom vetenskapliga studier hör till de grundläggande riktlinjerna. Att använda arbeten till 

sin litteraturstudie som inte medfört mänskligt lidande är en etisk aspekt samt att de studier 

som finns presenterade är godkända av en etisk kommitté. Plagiat eller stöld får inte 

förekomma inom forskning då det direkt är oetiskt och därför är samtliga studier i denna 

litteraturstudie granskade mot fusk och plagiat (Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). Till 

denna litteraturstudie är de studier som berörde läkarnas kunskap om joniserande strålning 

som granskats och oberoende på det resultat eller vinkling studierna kom fram till är alla 

studier presenterade. Att endast presentera resultat som förvränger sanningen är oetiskt, och 

samtliga studier finns refererade för att resultatet ska vara lätt att finna (Forsman, 1997, s. 84-

85). 
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Resultat 

Vet remitterande läkare skillnaden i stråldos mellan Datortomografi och övriga 

modaliteter med joniserande strålning? 

 

Flertalet studier har genomförts med syftet att bedöma kunskapen om joniserande strålning 

hos läkare som remitterar patienter till en röntgenavdelning. I samtliga studier är alla 

resultaten eniga om att kunskapen hos läkare i allmänhet är bristfällig och ett behov av 

förbättring behövs för framtiden. 

 

Enligt McBride, Wardrop, Paxton, Mandrekar, och Fletcher (2012) uppgav 99 % av läkarna 

(105 deltog) att de remitterade sina patienter till en DT för att det ger ett snabbt och säkert 

resultat på frågeställningen. Rassin, Granat, Berger, & Silner, (2005) gjorde en 

enkätundersökning bland 68 läkare från Israel. Där uppgav 70 % av läkarna att det nästan 

alltid skickade sina patienter till röntgenavdelningen för medicinsk diagnos. Det visade sig i 

samma undersökning att 62 % av dessa läkare var helt omedvetna om att det fanns skillnader i 

joniserande strålning mellan modaliteter och undersökningar. Trots detta ansåg 75 % av 

läkarna i studien att deras kunskap om strålning och modaliteter var bra vilket innebär att 

deras egen värdering av sig själv är högre än resultatet i studien (Rassin et al., 2005). 

 

Underskattning av joniserande strålning var ett återkommande dilemma i samtliga studier som 

berörde ämnet. Enligt Mcbride, et al. (2012) svarade endast 19 % rätt på frågan om stråldos 

vid en buk/bäcken undersökning på DT. Den största delen underskattade stråldosen till 

patienten.  Kada (2010) gjorde en undersökning i Norge där 93 allmänläkare ombads att 

uppskatta hur stor stråldos en DT thoraxundersökning ger i förhållande till en vanlig 

konventionell thorax. Endast 4 % kunde uppge att den ger mellan 200-499 gånger mer 

strålning än en konventionell thoraxundersökning.  

 

Bosanquet et al. (2011) gjorde en jämförande studie i England där 103 läkare bedömdes år 

2003 för att sedan göra en uppföljning år 2010 på samma sjukhus fast med andra läkare. Detta 

för att bedöma om kunskapen hade förändrats något under en period på 7 år. Resultatet visade 

på en viss förbättring inom strålningslära om än resultatet var långt ifrån godkänt. År 2003 var 

det ett snitt på 23,3 % som hade kunskap om strålning och olika modaliteter jämförbart med 

år 2010 då resultatet ökat till 29,4 %. Bosanquet et al. påpekar att även om resultatet har ökat 
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något i medel har kunskapen om strålning inom DT faktiskt blivit sämre. År 2003 kunde 9 % 

av läkarna uppge stråldosen för en DT buk, medan det år 2010 endast var 3 % av läkarna som 

hade rätt på den frågan. 

 

Lee, Chu, Graham, Rainer och Ahuja (2012) från Kina gjorde en undersökning på ett av 

universitetssjukhusen i Hongkong. 133 läkare svarade på en enkät som skickades ut. Ingen av 

läkarna i denna undersökning kunde uppge en korrekt stråldos i mSv av en konventionell 

lungröntgen (77 % underskattade stråldosen) och 33 % kunde inte urskilja modaliteterna med 

eller utan joniserande strålning. Flera andra studier påvisar samma dåliga och varierande 

resultat vid undersökning om olika stråldoser vid röntgenundersökningar. Lee, Haims, 

Monico, Brink, och Forman (2004) genomförde en studie i USA där 44 % av läkarna 

underskattade stråldosen vid en DT undersökning.  

 

Ricketts, Baerlocher, Asch och Myers (2013) visade att 62,5 % av läkarna i studien var 

medvetna om att DT var den modalitet som innehöll mest strålning. Däremot var 9,2 % 

omedvetna om att DT innehöll joniserande strålning och 3,3 % ansåg att MRT var den 

modalitet med högst joniserande strålning. 

 

Rehani och Berris (2012) gjorde en multinationell undersökning bland 28 olika länder med 

totalt 728 svar. Bland dessa 28 länder var 52,3 % från ett industriland och 47,7% från ett 

utvecklingsland. Endast 34,7% valde rätt alternativ i frågan om hur många 

lungröntgenundersökningar som är likvärdiga med en DT. Positivt var att 90 % av deltagarna 

kunde peka ut DT som den modalitet med högst strålning, om än 2,2 % uppgav att det var 

MRT som var källan till den största joniserande strålningen. 

 

Vid en undersökning av 105 barnläkare i Kanada visade det sig att 94 % underskattade 

stråldosen vid en DT undersökning. Exemplet som gavs i denna studie var att beräkna hur stor 

den effektiva dosen är för ett barn på 5 år vid en DT buk/bäcken vilket författarna uppskattat 

till 8,3 mSv. Detta är motsvarande 1300 konventionella lungröntgenbilder för ett barn i 

samma ålder. 58 % av läkarna uppskattade dosen till endast 10-50 gånger högre och 31 % 

uppskattade att en DT buk/bäcken var mindre än 10 gånger mer vilket är väldigt stor skillnad i 

förhållande till verkligheten (Thomas et al., 2006). En liknande undersökning som Thomas et 

al. (2006) genomförde i Kanada gjordes även i England av Uri (2012) där de första av 100 

svarande läkare blev dem som deltog i undersökningen. En uppskattning av antal lungröntgen 
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mot olika undersökningar genomfördes och vid en DT thorax var det endast 6 % som kunde 

uppge rätt svarsalternativ. Vid DT skalle var det däremot 44 % som valde rätt alternativ och 

vid DT buk/bäcken 37 %.  

 

En annan typ av undersökning för att bedöma läkares kunskaper om stråldos inom DT gjorde 

Hamarsheh och Ahmead (2012) när dem frågade 163 läkare i Palestina vilken enhet som 

levererar mest stråldos till patienten: singel-slice, spiralformad eller multi-slice. Trots att det 

bara fanns 3 olika svarsalternativ var det endast 13,5 % som valde det rätta svaret multi-slice.  

 

Rice, Frush, Harker, Farmer och Waldhausen (2007) gjorde en undersökning I USA bland 

165 barnläkare där dem valde att presentera två olika fall för att bedöma den nuvarande 

användningen av DT hos ovanstående. Det två fallen var följande: 

 

1. En 10 årig pojke kommer in med 2 till 3 dagars buksmärtor som utgår från den nedre 

högra delen av buken. Minimalt öm, och blodprov visar på normalt med vita 

blodkroppar. Misstänkt blindtarmsinflammation? 

 

11 % av läkarna svarade att det alltid skickade patienter som denna till en DT för utvärdering. 

24 % svarade att de aldrig skickade patienter till en DT med dessa symtom och övriga 65 % 

svarade att det skedde sällan/ibland.  

 

2. 6 årig pojke inkommer efter en våldsam trafikolycka. Har normala vitala tecken, inga 

kliniska tecken på blödning eller buksmärtor. Har en isolerad femurfraktur som 

planerats till operation dagen därpå.  

 

Vid detta fall var det hela 51 % av läkarna som omedelbart skickat vidare till en DT för 

utredning, medan övriga 49 % svarade nej och valde att avvakta i och med att pojken ändå var 

inneliggande för en femurfraktur. Det som Rice et al. (2007) ville påvisa med dessa frågor var 

antalet oberättigade undersökningar då det ansågs att båda fallen kunde använt andra 

alternativ än DT.   

 

Liknande fall utförde även Puri et al (2012) i USA med akutläkare och vuxna patienter som 

utgångspunkt.  
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 En 26 årig kvinna kommer in till akuten med andnöd efter intag av P-piller. Ett test har 

gjorts vilket visar på låg sannolikhet för lungemboli. För att utesluta risken för 

lungemboli av denna patient, vilket av följande metoder skulle du valt? 

a) Ventilation-perfusion scan 

b) DT thorax 

c) Inget alternativ. 

48 % valde att inte välja något av alternativen utan istället begära ett D-dimer test. Skulle 

detta visa positivt skulle de gå vidare i utredningen. Övriga 42 % var överens om att DT var 

enda utvägen vid en frågeställning som detta. Det författarna ville påvisa med detta fall var 

det faktum att patienter under 50 år med denna typ av frågeställning alltid skulle övervägas ett 

D-dimer test före en DT undersökningen gjordes (Puri et al. 2012).  

 

Merzenich et al. (2012) valde bl.a. i sin undersökning att fråga läkarna om strålkänslighet av 

olika organ. 79 % bekräftade helt riktigt att benmärgen är ett av de mest strålkänsliga organen 

i kroppen. Däremot trodde även 66 % att hjärnvävnaden hörde till detsamma. 

 

ALARA principen, vilket är en av de grundläggande principerna inom strålskydd förekom 

som kunskapsfrågor i ett fåtal studier. Hamarsheh och Ahmead (2012) frågade i sin studie 

bland 163 läkare om de visste vad ALARA stod för. Blott 6,1 % visste vad det var. Thomas et 

al. (2006) uppgav i sin studie att 15 % visste vad ALARA stod för, och än bättre var det i den 

norska undersökningen från Kada (2010) där 48 % av läkarna visste vad principen stod för. 

 

Enligt en studie från Australien av Keijzers och Britton (2010) uppgav 76 % av läkarna (96 

deltog) att det aldrig hade genomgått någon formell utbildning om strålning och risker. 70 % 

av dessa läkare ansåg även att mer undervisning inom radiologi och risker med joniserande 

strålning borde ingå i läkarutbildningen. Även Hamarsheh och Ahmead (2012) frågade 

läkarna i studien om de fått någon kurs i strålskydd och risker på sin arbetsplats eller via 

medicinska studier. 70,6 % svarade att de inte fått någon strålskyddskurs under sina studier 

och endast 30,7 % sa att de fått utbildning på sin arbetsplats.  

 

Sammanfattning 

 

Enligt de 15 artiklarna har inte läkarna rätt kunskap om joniserande strålning. Underskattning 

av stråldosen vid undersökningar är ett återkommande dilemma och även avsaknad av 
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kunskap om modaliteterna. Användning av DT och röntgendiagnostik för medicinsk diagnos 

är vanligt förekommande hos läkare idag, vilket de själva uttrycker ”ger ett snabbt och bra 

svar i de flesta fall” (Macbride et al., 2012). Kunskapen om joniserande strålning visar ingen 

bättring någonstans i världen trots att studierna är gjorda både i Asien, Australien, 

Nordamerika och Europa.  

 

Är läkarna medvetna om riskerna med joniserande strålning? 

 

Att joniserande strålning kan vara cancerinducerande är idag vetenskapligt bevisat.   

Enligt Thomas et al. (2006) var 48 % av barnläkarna medvetna om cancerrisken vid 

joniserande strålning. När så frågan fördjupades till risken för cancer för ett 1-årigt barn som 

genomgår en DT blev det en grov underskattning. Det vanligaste svaret var 1 på miljonen 

vilket 23 % svarade, och 14 % ansåg att det inte fanns någon ökad risk överhuvudtaget. 

Faktiskt var det bara 6 % av läkarna som korrekt kunde uppge att ungefär 1 på 1000 barn 

kommer att drabbas. 

 

Underskattning var ett återkommande resultat i många studier. Keijzers och Britton (2010) 

gjorde en studie på 96 läkare från akutmottagningen då de ansåg att de remitterade mest 

patienter till just röntgen och många gånger DT. Det visade sig att hela 78 % underskattade 

risken för strålningsinducerad cancer från en enda DT buk/bäcken. Ännu sämre resultat fick 

en studie av Merzenich et al. (2012) där 295 läkare från Tyskland fick frågan om risken för 

strålningsinducerad cancer vid en DT buk/bäcken av ett barn på 1 år. Endast 3 % besvarade 

frågan korrekt, trots att det fanns svarsalternativ att tillgå. 

 

Uri (2012) ställde frågan om risken för cancer vid både en vanlig lungröntgen (1 på 1 000 

000) och även vid en DT buk (1 på 2000). Av läkarna uppgav 82 % rätt bedömningsrisk vid 

en lungröntgen, medan bara 50 % kunde uppge rätt siffror vid en DT buk. 

 

Puri et al (2012) gjorde en enkätundersökning i USA där läkarna fick frågan hur ofta de 

kontrollerade patientens journal innan en remiss till DT för att kolla tidigare undersökningar 

som gjorts. Av läkarna var det 39 % som uppgav att de alltid kontrollerade antalet DT 

undersökningar sen tidigare. Dock sade 12 % att de sällan gjorde detta och 6 % uppgav att de 

aldrig hänt.  
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Samma undersökning visade även att endast 12 % av läkarna hade en exakt kunskap om 

risken för cancer vid strålning av buk/bäcken vid en DT undersökning (Puri et al., 2012).  

 

Undersökningarna av både Lee et al. (2004)  och Kada (2009) visade på att endast 9 % av 

läkarna ansåg att det fanns en ökad cancerrisk vid en DT undersökning. Vid en studie som 

bedömde barnläkares kännedom om cancerrisk gjordes av Rice et al. (2007). 165 barnläkare 

deltog och av dessa var det 32 % som ansåg att det inte fanns någon risk att utföra en DT 

buk/bäcken på ett 5 årigt barn. 31 % hade däremot korrekt svar att 1 på 1 000 barn kommer att 

drabbas av cancer pga. den joniserande strålningen. 

 

Wong et al. (2012) genomförde sin studie i Kina där läkare fick genomgå test för att bedöma 

deras kunskap om strålning och dess risker. 72 % av de 65 deltagande läkarna kunde påpeka 

att skadlig verkan av joniserande strålning existerade och hade vetenskapligt bevisats. Även 

kunskapen om att de skadliga effekterna var dosberoende visste 96 % av läkarna vilket var ett 

mycket positivt resultat i studien. Frågan om risk för framkallning av dödlig cancer var 

däremot ett sämre resultat då endast 9 % av läkarna kunde uppge hur många procent som i 

slutändan riskerar att drabbas. 

 

MacBride et al. (2012) valde att ställa enkla ”ja och nej” frågor i sin studie där 105 läkare 

deltog. På frågan om läkarna trodde att det fanns risk för strålningsinducerad cancer hos ett 

barn som genomgått en DT svarade 75 % ja. Samma fråga ställdes fast istället med frågan om 

risken hos en vuxen. Då ansåg bara 58 % att det fanns en risk för strålningsinducerad cancer.  

Enligt Rehani och Berris (2012) var flertalet läkare i deras studie överens om en kontroll av 

antalet exponeringstillfällen hos patienterna då de lättare kunde bedöma riskerna med 

strålningen. Hela 84,3 % var överens om att antalet DT- undersökningar under senaste 2 åren 

skulle påverka deras beslut när en remiss skulle skickas. I samma studie sade även 67,2 % av 

läkarna att de skulle finna de svårt att fastställa en nästa DT till en patient som redan fått en 

dos på över 100 mSv.  

 

Några av studierna berörde även ämnet om läkarnas information till patienterna angående 

risker och fördelar med en DT. Enligt Ricketts et al. (2013) hade 91 % av patienterna inte fått 

någon information om risker med strålning och 77,2 % av patienterna var inte heller medvetna 

om att joniserande strålning kan innebära en risk för cancer i framtiden. Liknande siffror som 

ovan fanns även i en studie av Lee et al. (2004) där 93 % av patienterna inte fått någon 
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information om undersökningens risker. Enligt läkarna i samma studie uppgav 78 % att de 

inte gav sina patienter någon information om risker och fördelar med en DT-undersökning. 

Hamarsheh och Ahmead (2012) uppgav i sin studie att 44,8 % av läkarna alltid informerade 

sina patienter om fördelar och risker med DT till sina patienter. Trots att det var nästan hälften 

av läkarna som sa att dem berättade om risker med DT inför en undersökning var det endast 

9,2 % som kunde uppskatta risken för strålningsinducerad cancer vid en DT buk/bäcken. 

 

Sammanfattning 

 

13 av 16 artiklar berörde riskerna inom joniserande strålning. Även här är samtliga studier 

överens om att kunskaperna om risker med röntgendiagnostik och framförallt DT med högt 

innehållande av joniserande strålning är dålig. Underskattning av strålningsinducerad cancer 

återkommer i studierna precis som underskattningen av mängden joniserande strålning. 

Information till patienten om risker och fördelar sker sällan och studierna som berörde barn 

inom röntgendiagnostik var otillräckliga med tanke på de risker de är för ett barn att genomgå 

en DT.  
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Metoddiskussion 

Min uppgift var att skriva en litteraturstudie inom ämnet radiografi. Sex av Goodmans sju steg 

har använts för att skapa studien. Ämnet blev efter många olika helikoptersökningar 

specificerat som kunskap hos läkare inom den medicinska bilddiagnostiken. I min 

litteraturstudie har jag valt att avgränsa området genom att inte använda mig av studier äldre 

än 10 år. Detta då jag vill använda mig av modern forskning och resultat som berör just nu. 

Radiografi är ett ämne under ständig utveckling och studier som blir för gamla kan därför ge 

ett felaktigt resultat. Jag valde även att exkludera alla övriga litteraturstudier som uppkom i 

sökningarna. Detta då jag ansåg att de inte hade en direkt koppling till en forskning som dem 

gjort utan ett resultat av flertalet studier. Att hitta studier som direkt forskat på läkares 

kunskaper blir både mer korrekt och i slutändan ett arbete format av mig och inte någon 

annan. 

 

Sökningarna har gjort i två databaser, PubMed och Chinal vilket gav ett brett resultat. 

Somliga studier hittades i båda sökmotorerna. Jag har använt flertalet olika sökord för att 

finna bra och relevanta artiklar för denna studie. Att först söka ämnesorden i svenska MeSH 

för att sedan använda den engelska titeln har gett artiklar med hög specificitet och sållat bort 

mindre relevant litteratur i sökningarna. 

 

Metoden i denna studie är beskriven på ett sådant sätt att det är möjligt att själv följa den för 

att uppnå samma resultat. Den anses även hålla en hög reliabilitet när det är så pass många 

studier som ingår i analysen. Vid få studier blir resultatet mindre hållbart (Thuren, 2007, s. 

34). Validitet är att mäta studiens giltighet, att studien verkligen har mätt det som faktiskt 

skulle mätas. Det leder till en förlitlighet i resultatet och även hur pass generaliserbar den 

funna kunskapen är (Willman et al., 2006, s. 185). En av de viktigaste delarna i arbetet har 

varit syftet och dess frågeställningar samt inklusions- och exklusionskriterierna. Detta är 

grunden för att nå det resultat och den process som gjorts i studien. Även att kunna uppnå 

tillförlitlighet vid resultatet speglas i syftet och frågeställningarna. 

 

Resultatet är studier från stora delar av världen. Asien, Australien, Nordamerika, och Europa 

är samtliga med i denna studie. Med det som utgångspunkt och det faktum att resultaten i 

studierna överensstämmer med varandra kan en slutsats dras som innebär att den funna 

kunskapen som gjorts är generaliserbar över hela världen. 

 



23 

 

Något som möjligtvis har begränsat studiens resultatkvalitet är den ibland något enkla 

enkäterna som många studier använt sig av. Frågorna i sig är bra och avser att testa kunskapen 

hos läkarna om joniserande strålning och risker. Dock har det i flera fall funnits 

svarsalternativ vilket ger en större chans till rätt svar. Trots detta var kunskapsnivån mycket 

låg i alla studier vilket kan tyda på att den sanna kunskapen faktiskt är ännu sämre i praktiken. 

En annan del som kan vara begränsad i denna studie är författarens kunskap om att genomföra 

en litteraturstudie. Detta är endast grundläggande vilket kan ses som en begränsning för att 

uppnå ett perfekt slutresultat. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beröra läkares kunskaper om joniserande strålning 

och riskerna som detta innebär.  Syftet innehöll två olika frågeställningarna: Vet remitterande 

läkare skillnaden i stråldos mellan datortomografi och övriga modaliteter med joniserande 

strålning? Är läkarna medvetna om riskerna med joniserande strålning? 

 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:569) ska arbete som utförs av hälso- och 

sjukvårdspersonal vara förenlig med beprövad erfarenhet och vetenskap. Det ska vara en hög 

patientsäkerhet, kostnadseffektivt samt vara av bra kvalitet. Den patientvård som bedrivs ska 

även inkludera att den radiologiska verksamheten och remitterande läkare ska samarbeta om 

patienten för en förbättrad säkerhet. I enlighet med Strålskyddslagen (1988:220) ska samtliga 

som bedriver verksamhet där strålning förekommer vara väl upplyst om riskerna, samt ha den 

utbildning som krävs för att kunna vidta rätt åtgärder och försiktighet vid användning av 

joniserande strålning.  

 

Samtliga 16 artiklar berörde ämnet om stråldoser och skillnaden mellan modaliteterna.  

Resultatet visar på att en stor del av läkarna som remitterar patienter till en röntgenavdelning 

för bilddiagnostik saknar medvetenhet om strålning vilket leder till stora risker för 

patienterna. Alla studier var väl överens om att mer kunskap behövs för framtiden, då 

användningen av DT ökar konstant vilket på sikt kommer ge nya hälsoproblem.  

 

Frågorna i de olika studierna var av olika svårighetsgrader. Att kunna rangordna vilken 

modalitet som ger mest strålning anser jag att samtliga som på nått sätt kommer i kontakt med 

bilddiagnostik måste vara medveten om. Att remittera en patient till en röntgenavdelning utan 

vetskap om vilken modalitet som är bäst för den frågeställning som ställs är oroväckande. 

Många läkare idag har undermåliga kunskaper om joniserande strålning, vilket är ett stort 

problem. Däremot är det kanske inte sagt att läkarna måste veta exakt hur mycket strålning en 

viss typ av undersökning ger. Kunskap om att modaliteterna ger olika mängder strålning, och 

en uppfattning om den avsevärt högre stråldosen vid en DT-undersökning skulle räcka långt. 

En ökad medvetenhet och bättre riktlinjer skulle enligt Holmberg, Malone, Rehani, McLean 

och Czarwinski (2010) minska antalet oberättigade undersökningar och kanske få ned det 

oroväckande ökningarna bland DT-undersökningar.  

 



25 

 

DT är idag den modalitet som ger högst joniserande strålning och därmed även innebär störst 

risk för att utveckling av cancer i framtiden. Idag genomförs drygt 70 miljoner DT 

undersökningar per år i USA, något som har ökat med 10 % per år sedan 1993. Detta innebär 

även att cancerrisken i samband med medicinsk strålning ökar, något som hamnat i 

skymundan för den enastående diagnostiken som utvecklats enormt senaste decennierna 

(Berrington de González et al., 2009). Strålning inom diagnostik och behandling är idag ett så 

pass stort och allmänt område att fler läkare måste bli medvetna om riskerna. Underskattning 

av stråldoser innebär att läkarna inte tänker efter innan de remitterar patienterna och på lång 

sikt skapas nya hälsorisker hos befolkningen (Holmberg et al., 2010).  I USA befaras att 

mellan 15 000- 45 000 människor som genomgått en DT-undersökning under 2007 kommer 

att drabbas av strålningsinducerad cancer i framtiden (Berrington de González et al., 2009).  

 

Den bristande kunskapen om ALARA principen visar på att förståelse och kunskap hos läkare 

idag är alldels för låg. Att ha kunskap om berättigade undersökningar och tydligare kriterier 

vid en remiss till medicinsk bilddiagnostik skulle enligt Oikarainen et al. (2009) minska det 

förhållandevis stora antalet oberättigade undersökningar som genomförs. Vid en studie av 

Simpson och Hartrick (2007) ansågs hela 68 % av samtliga DT- thorax undersökningar vara 

oberättigade, och Oikarainen et al. (2009) fick vid sin studie fram att 36 % av alla DT-hjärna 

var oberättigade. 

 

Med tanke på att alla de vetenskapliga studier som är inkluderade i denna litteraturstudie är 

genomförda i stora delar av världen är resultatet även generellt för alla, inte bara inom en viss 

världsdel. Undantaget finns dock för Sverige där ingen vetenskaplig studie ännu gjorts inom 

detta kunskapsområde. Jag anser ändå att resultatet är väl generaliserbart med Sverige och 

våra förhållanden till utbildning av läkare. 

 

Idag finns läkarprogrammet på 7 orter runt om i Sverige (Göteborg, Solna, Linköping, Lund, 

Umeå, Uppsala och Örebro). Kurser i bild- och funktionsmedicin vilket omfattar stora delar 

av strålningslära, radiofysik och diagnostik har mellan 2,5 -4,5 Högskolepoäng (Hp) beroende 

på universitet. Enligt studievägledare T. Sundström (personlig kommunikation, 22 oktober 

2013) innefattar bild och funktionsmedicin på Umeå universitet 4,4 Hp. Jämförbart med 

Göteborgs universitet omfattar bild och funktionsmedicin enligt studievägledare R. Zeilon 

(personlig kommunikation, 22 oktober 2013) 1,5 Hp samt även vissa moment i termin 8 under 

kirurgikursen. Av 5 ½ års studier, motsvarande 330 Hp är det en begränsad del inom ämnet 
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radiologi. Med tanke på de dåliga resultat som visas upp i samtliga studier är frågan om 

läkarna får tillräckligt mycket kunskap via sin utbildning.  Efter att ha läst alla studier och 

sammanställt resultaten så stöds resultatet i denna studie att läkare idag behöver mer kunskap 

om joniserande strålning och riskerna som det innebär att strålas vid en undersökning. 
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Slutsats 

Läkare som remitterar patienter till medicinsk bilddiagnostik har idag ett stort ansvar. De ska 

bestämma vart samtliga patienter ska hänvisas och utan rätt utbildning om strålning och risker 

är det svårt för läkarna att göra en korrekt avvägning. Idag anses drygt var femte patient vara 

oberättigad att undersökas och så länge läkarnas medvetenhet inte blir bättre kommer inte 

heller siffrorna att sjunka. På lång sikt kommer nya hälsoproblem i världen att skapas genom 

det ökade antalet strålningsinducerad cancer. Det ska dock förtydligas att allt ansvar inte kan 

ligga hos remitterande läkare. Som radiolog har du ett ansvar att godkänna och prioritera 

remisserna och som röntgensjuksköterska är en av huvuduppgifterna inom yrket att samtliga 

undersökningar som genomförs ska vara berättigade och att strålskyddsföreskrifterna följs. 

För att få bukt på problemet hos remitterande läkare behövs en längre utbildning inom 

medicinsk bilddiagnostik på läkarprogrammet. Klarare riktlinjer kan också främja ett minskat 

antal oberättigade undersökningar. Detsamma gäller kontinuerlig utbildning som behöver 

tillföras allteftersom den medicinska bilddiagnostiken går framåt. 
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Bilaga 1 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Forskningsmetod □ RCT □ CCT 

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

  □ Kontrollgrupp/er ……………………………………. 

Patientkarakteristika 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 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? □ Ja □ Nej □ Vet ej 

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

Analyserade i den grupp som de  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

randomiserades till?   

Blindning av patienter?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Bortfallsanalysen beskriven? □ Ja □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod?  □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?  □ Ja □ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet? □ Ja □ Nej 

Är instrumenten valida?  □ Ja □ Nej 

Är instrumenten reliabla?  □ Ja □ Nej 

Är resultatet generaliserbart? □ Ja □ Nej 

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

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 
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……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög □ Medel □ Låg 

 

Kommentar 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

 


