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Abstrakt 

Bakgrund: Forskning visar att barn är känsligare för joniserande strålning än 

vuxna. Röntgenundersökningar får inte utföras i onödan och nyttan med 

undersökningen skall överstiga dess risker. Det är viktigt att optimera 

röntgenundersökningar och så långt som möjligt minimera stråldoser utan att 

påverka det diagnostiska resultatet, då forskning visar att även låga stråldoser kan ge 

upphov till DNA-skador och i förlängningen orsaka cancer. Syfte: Att beskriva 

metoder som optimerar röntgenundersökningar och minskar stråldosen till barn vid 

konventionell röntgen. Metod: Litteraturstudie vars resultat är baserat på 14 

vetenskapliga artiklar funna i databaserna PubMed och CINAHL samt via manuell 

sökning. Resultat: Det fanns ett flertal metoder och tillvägagångssätt som optimerar 

röntgenundersökningar och minskar stråldosen till barn vid konventionell röntgen. 

Metoderna berörde åtgärder i undersökningsrummet, parametrar, filtrering och ny 

teknik. Konklusion: Röntgensjuksköterskor med kunskap om optimering har goda 

möjligheter att sänka stråldoser till barn vid konventionell röntgen. 

Nyckelord: Barn, konventionell röntgen, optimering, dosreducering, 

röntgensjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Research shows that children are more sensitive to ionizing radiation 

than adults. X-ray imaging may not be performed unnecessarily and its necessity 

must exceed the risks. It is important to optimize the imaging and as far as possible 

minimize the radiation dose without affecting the diagnostic performance negatively. 

Research shows that even low doses of radiation can cause DNA damage and 

ultimately induce cancer. Objective: The aim of this paper was to describe methods 

that optimize the x-ray examination and reduce radiation doses to children in 

conventional radiography. Method: A literature study whose results are based on 14 

scientific articles found in the databases PubMed and CINAHL and manual searches. 

Results: There were several methods that optimize the x-ray examination and 

reduce the radiation doses to children in conventional radiography. These methods 

concern approaches in the examination room, parameters, filtering and new 

technology. Conclusion: Radiographers’ with knowledge of optimization have good 

opportunities to lower radiation doses in x-ray examinations of children in 

conventional radiography. 

Keywords: Children, conventional radiography, optimization, dose reduction, 

radiographer 
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Inledning 
 

Röntgen är en del av dagens moderna bild- och funktionsmedicin. Från att ha varit en 

specialitet som ställt diagnoser utifrån avbildning av kroppens anatomi finns idag 

möjlighet att undersöka organs olika funktioner i kroppen med hjälp av 

röntgenstrålning. Röntgenverksamheten är sammankopplad med den medicinska  

professionen och har en central roll inom hälso- och sjukvård vid utredning och 

diagnosticering av sjukdomar (Petterson, 2008, 13; SSMFS 2008:35). 

 

År 2005 uppgick antalet röntgenundersökningar som genomfördes på 

röntgenavdelningar i Sverige till 5,4 miljoner. Av dessa genomfördes cirka 400 000 

undersökningar på barn mellan åldrarna 0-15 år, varav 333 720 på modaliteten 

konventionell röntgen, vilket var den vanligaste modaliteten där barn röntgades. De 3 

vanligaste undersökningarna som utfördes vid konventionell röntgen, gällande både 

vuxna och barn, var hjärta/lunga, extremiteter och bäcken/höft (Almén, Richter & 

Leitz, 2008, 11, 14, 17-18). 

Bakgrund 

Joniserande strålning och dess risker 

Efter röntgenstrålningens upptäckt år 1895 visade det sig inom kort att strålning inte 

är riskfri. Röntgenstrålning som används vid undersökningar på konventionellt sätt 

påverkar kroppens celler genom att atomer i cellerna joniseras, därför kallas 

röntgenstrålning också joniserande strålning. Jonisering kan leda till att cellens 

kärna eller DNA tar skada. Kroppens reparationssystem tar hand om de flesta skador 

som uppstår, skadan kan dock bli bestående och medföra celldöd eller inducering av 

cancer (Axelsson, 2008, 13, 31). 

 

De biologiska effekterna av joniserande strålning kan indelas i två typer, 

deterministiska och stokastiska. Deterministiska effekter innefattar vävnadsskador 

som brännskador på huden och direkt vävnadsdöd. Dessa effekter uppkommer när 

tröskelvärden för stråldoser överstigs. Vissa kroppsdelar är särskilt känsliga för 

röntgenstrålning, som ögats lins och reproduktionsorgan. För dessa organ kan skador 

som linsgrumling, tillfällig eller permanent sterilitet uppstå (ICRP Publication 103, 

2007, 49-50).
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Stokastiska effekter, även kallat slumpmässiga effekter, innefattar inducering av 

cancer och DNA-skador som kan bli ärftliga. Dessa effekter är svårare att förutse än 

deterministiska skador. Det går inte med säkerhet att avgöra om en diagnostiserad 

cancer har sitt ursprung i strålningspåverkan, om det inte gäller en deterministisk 

effekt (ICRP Publication 103, 2007, 162-164). Istället beräknas sannolikheter utifrån 

den mängd strålning individen utsatts för. För stokastiska effekter antas att 

sambandet mellan exponering och risk är linjär när det kommer till inducering av 

cancer (Axelsson, 2008, 31; Johansson, 2011, 218).  

 

Riskberäkningar för stokastiska effekter är baserade på epidemiologiska studier från 

överlevande i kärnvapensprängningarna i Hiroshima och Nagasaki, vilka studerats 

under perioden 1950-2003 (Pierce et al, 1996; Preston et al, 2003; Preston et al, 

2007; Ozasa et al, 2012). Preston et al. (2007) fastställde att barn är känsligare för 

joniserande strålning än vuxna, då de fann att risken för att utveckla cancer av 

joniserande strålning är upp till 8 gånger större för en 10-årig individ jämfört med en 

30-åring. Detta fynd stärks i den senaste rapporten från Ozasa et al. (2012), som 

beskriver att fler individer av dem som blev bestrålade vid 10-års ålder har dött av 

cancer. Eftersom förekomst av cancer har konstaterats hos individer som utsatts för 

låga doser av joniserande strålning, finns inget tröskelvärde att förhålla sig till för 

stokastiska effekter. All joniserande strålning skall därmed användas med 

försiktighet (Axelsson, 2008, 31).   

Reglering av joniserande strålning i klinisk verksamhet 

Eftersom det finns risker med joniserande strålning regleras dess användning för 

verksamheter via lagar och förordningar (SFS 1988:220; SSMFS 2008:35).  

Strålsäkerhetsmyndigheten (2012) är den myndighet som ansvarar för föreskrifter 

gällande strålskydd och utövar tillsyn för landstingets verksamhet. 

 

Varje röntgenundersökning där patienten utsätts för joniserande strålning skall vara 

optimerad, berättigad och nyttan undersökningen medför ska överstiga dess risker. 

Röntgenundersökningar ska inte utföras i onödan. Denna strävan överensstämmer 

med ALARA (as low as reasonably achievable), ett internationellt begrepp från 1970-

talet som praktiseras än idag (ICRP Publication 22, 1973). ALARA eftersträvar att 

både patienten och närvarande personal ska erhålla lägsta möjliga dos joniserande 

strålning. Detta utifrån de förutsättningar som finns i den specifika situationen, de 
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tekniska begränsningar som utrustningen utgör, samt med hänsyn till sociala och 

ekonomiska faktorer som spelar in för verksamhetens organisation (Isaksson, 2011, 

204). 

Röntgensjuksköterskans ansvar gällande strålskydd 

Den som är ansvarig för att stråldosen till patienten blir så låg som möjligt vid 

bildtagningen, genom optimering av undersökningen utifrån vald modalitet och 

patientens individuella förutsättningar, är den röntgensjuksköterska som utför 

undersökningen och exponerar röntgenbilden. Kunskap om strålningsfysik 

kombinerat med bild- och funktionsmedicin utgör grunden för 

röntgensjuksköterskans yrkesutövning och ett strålsäkert arbetssätt. Vid bildtagning 

är det röntgensjuksköterskans uppgift att eftersträva tillvägagångssätt som i högsta 

mån begränsar och minskar stråldosen till patienten vid framställandet av en 

diagnostiskt användbar bild (Örnberg & Eklund, 2008; Örnberg & Andersson, 2012).  

Problemformulering 

En av de vanligast förekommande modaliteterna för barn är konventionell röntgen. 

Risken för att drabbas av cancer av joniserande strålning är högre för barn än vuxna. 

Därför blir kunskap om optimering av undersökningar särskilt viktig vid 

konventionell röntgen av barn. Med anledning av detta vill författarna till denna 

litteraturstudie undersöka metoder som röntgensjuksköterskan har användning av 

vid optimering av röntgenundersökningar för att kunna minska stråldosen till 

populationen barn. 

Syfte 

Att beskriva metoder som optimerar röntgenundersökningar och minskar stråldosen 

till barn vid konventionell röntgen. 

Metod 

Definitioner 

Attenuering: Avser hur strålningens intensitet dämpas och försvagas när röntgen- 

eller gammastrålning passerar genom materia (Isaksson, 2011, 90). 

Strålningsdivergens: Strålningens fortsatta divergens (koniska spridning) genom ett 

objekt som bestrålas gör att röntgenbildens ytterkanter missvisas med avseende på 

form och storlek (Murphy, Popovitch & Geise, 2010, 44). 
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Filtrering: Filtrerar strålningen för att undvika onödig strålning med låg energi till 

patienten. Energi som inte skulle gett diagnostisk information till bilden, utan endast 

fastnat i patienten, filtreras bort (Murphy, Popovitch & Geise, 2010, 63). 

 

Gonadskydd: Dämpar strålning. Ett sätt att undvika att strålkänsliga 

reproduktionsorgan får strålning vid röntgenundersökningar. Fysiskt skydd som 

placeras utanpå kroppen (Murphy, Popovitch & Geise, 2010, 65). 

 

Fantom: I denna litteraturstudie avser fantom ett objekt som efterliknar specifik 

anatomi hos barn. Fantom används för att utvärdera och analysera bildtagande 

tekniker och metoder utan att ge onödig stråldos till individer. 

 

Kilovolt (kV): Avser rörspänning. Elektronens rörelseenergi mellan katod och anod 

som påverkas av en elektrisk kraft. KV utgör ett mått på strålningens energi och 

genomtränglighet vilket varieras med hjälp av rörspänningen. 1 kiloelektronvolt (kV) 

= 1000 elektronvolt (eV) (Isaksson, 2011, 69). 

 

Milliampere x tid i sekund (mAs): Beräknar rörström. Hur många elektroner som 

använts, intensiteten på strålningen samt över hur lång tid exponeringen skett 

(Isaksson, 2011, 68; Murphy, Popovitch & Geise, 2010, 36). 

 

Exponeringsindex (Exposure Index, EI): Är ett numeriskt värde som representerar 

den mängd strålning detektorn eller bildplattan mottagit (Murphy, Popovitch & 

Geise, 2010, 49). 

 

Gray (Gy): Är en enhet för absorberad dos, den energi som absorberats i patienten. 

Ett mått på energimängd som överförts till en massa. 1 Gy är en stor absorberad dos, 

1 Gy = 1000 mGy = 1 000 000 μGy. Vanligtvis används µGy (Isaksson, 2011, 147). 

 

Ekvivalent dos (D): Enhet för stråldos. Tar hänsyn till olika strålslags biologiska 

skadeinverkan vid beräkning av stokastiska effekter. Anges i Sievert (Sv), oftast mSv 

(Isaksson, 2011, 205-206). 
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Effektiv dos (E): Enhet som tar hänsyn till att organ har olika strålkänslighet. För att 

räkna ut effektiv dos (E) används ekvivalent dos (D) samt ett värde för det aktuella 

organets strålkänslighet. Anges i Sievert (Sv), oftast mSv (Isaksson, 2011, 207). 

 

Entrance surface dose (ESD): Hudens absorberade dos (Murphy, Popovitch & Geise, 

2010, 60). Anges i Gray (Gy). 

 

Entrance surface air kerma (ESAK): Absorberad dos. Beskrivs utifrån partiklarnas 

växelverkan och hur mycket energi som överförts till rörelseenergi. Anges i Gray (Gy) 

(Isaksson, 2011, 147). 

 

Dos-area-produkt (DAP): I denna litteraturstudie avser DAP absorberad dos 

multiplicerat med arean som bestrålats. 

Sökmetod 

Litteraturstudiens syfte och sökord formulerades. Inför den systematiska 

litteratursökningen kontrollerades sökorden mot Mesh-termer och ämnesord för 

valda databaser. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och CINAHL och en plan 

för att gå systematiskt tillväga vid sökningen följdes. Sökord som användes var 

pediatrics, radiation protection, radiation dosage, pediatric radiology, children, 

optimization, pediatric radiography, exposure techniques, radiation safety, dose 

reduction och methods. Flera av sökorden kombinerades med varandra med hjälp av 

booleska operatorn AND. Manuella sökningar gjordes utifrån alla relevanta artiklars 

referenslistor. 

Urval  

För att smalna av sökträffarna och sortera bort artiklar som inte var relevanta för 

syftet formulerades inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var 

peer-reviewed, engelskt språk, empiriska studier och att kvantitativa artiklar skulle 

belysa metoder som optimerar röntgenundersökningar och minskar stråldosen till 

barn 0-18 år vid konventionell röntgen. Exklusionskriterier begränsades med 

booleska operatorn NOT framför modaliteterna datortomografi, 

magnetresonanstomografi, tandröntgen, genomlysning, intervention, strålbehandling 

och nuklearmedicin.  
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En tabell över sökningen i databaser och urvalet presenteras i söktabell 1 (bilaga 1). 

Sökningen inleddes med att artiklarnas titlar som innehöll valda sökord lästes 

igenom. Urval 1 visar artiklar vars titlar och abstrakt verkade svara mot syftet. De 

artiklar som verkade relevanta för litteraturstudien efter översiktlig genomläsning av 

artiklarna blev föremål för fortsatt granskning. Dessa redovisas i Urval 2. Urval 3 

visar artiklar av dessa som valdes ut för vidare analys av artiklarnas resultat och de 

som bäst svarade mot litteraturstudiens syfte inkluderades i analysen. Totalt 

inkluderades 14 artiklar i litteraturstudien, varav 5 artiklar blev resultatet av 

manuella sökningar. 

 

Det material som samlats in kvalitetsgranskades utifrån ett kvantitativt 

kvalitetsprotokoll (bilaga 2). Protokollet utformades med inspiration från Forsberg 

och Wengström (2013, 202-205) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 108). 

Ett poängsystem användes där ett positivt svar resulterade i en poäng, medan ett 

negativt eller ofullständigt svar gav noll poäng. Poängsumman låg till grund för 

artikelns kvalitetsbedömning där 1-4 betyder låg kvalitet, 5-8 medel kvalitet och 9-12 

hög kvalitet. 

 

Analys 

Analysprocessen inleddes med att artiklarna lästes igenom enskilt av författarna 

upprepade gånger och nyckelfynden i studiernas resultat noterades. Därefter 

kvalitetsgranskades artiklarna individuellt i ett försök att hålla författarna oberoende 

av varandra och stärka granskningens värde enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, 93). Underlaget låg sedan till grund för diskussion då författarna gick igenom 

nyckelfynden från artiklarnas resultat och kvalitetsgranskningen tillsammans. Några 

artiklars kvalitetsbedömning ändrades utifrån de individuella bedömningarna innan 

författarna enades om artiklarnas kvalitet. Den sammanfattande 

kvalitetsbedömningen och huvudresultatet av artiklarna inkluderade i 

litteraturstudien presenteras i tabell 2 (bilaga 3). 

 

När huvudresultatet sammanfattats analyserades artiklarnas resultat igen för att hitta 

likheter mellan dem. Dessa likheter mynnade ut i övergripande kategorier för 

resultatet. Kategorierna fokuserade på tillvägagångssätt i undersökningsrummet, 
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parametrar, filtrering och ny teknik. Utifrån kategorierna formulerades 

underkategorier med stöd av det som framkom i artiklarna. 

Forskningsetik 

Forskares studier skall styras av etiska överväganden genom forskningsprocessen 

vilket skall redovisas tydligt för läsaren (Forsberg & Wengström, 2013, 69). Detta 

eftersträvade litteraturstudiens författare genom att tydligt redovisa varje del i 

forskningsprocessen utan att undanhålla information. Vidare valdes från start att 

etiskt godkännande inte skulle vara ett krav för inklusion, medan ett av 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Författarna har 

också själva granskat artiklarna utifrån etiska aspekter. 

Resultat 
Analysen av artiklarna resulterade i fyra övergripande kategorier med 

understödjande underkategorier vilka presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Kategorier   Underkategorier 

 

I undersökningsrummet  Borttagande av dynor, Inbländning, Gonadskydd 

Parametrar   Rörström (mAs) och rörspänning (kV) 

Filtrering   Koppar/aluminium, Aluminium/hafnium 

Ny teknik   Detektor, Programvara 

  

I undersökningsrummet 

Tre studier, varav en utförd på barn och två på fantom, belyste hur stråldosen kan 

reduceras vid bröstkorgsundersökningar genom direkta åtgärder i 

undersökningsrummet (Soboleski et al, 2006; Rattan & Cohen, 2013; Duggan et al, 

2003). En studie tar upp åtgärder för att minska dosen till reproduktionsorgan vid 

bäckenundersökningar (Frantzen et al, 2012). 

Borttagande av dynor 

Rattan och Cohen (2013) visade i en studie att dynor som spädbarn ligger på vid 

mobil bröstkorgsröntgen som används kliniskt på en intensivvårdsavdelning i USA, 

potentiellt ger onödig stråldos till barn. Studien undersökte med hjälp av ett 
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lungfantom, motsvarande ett spädbarn med vikten 1500 g, hur dynor av olika 

tjocklekar påverkade exponeringsindex. Strålningen attenuerades av alla dynor, vilket 

visades av att exponeringsindex minskade när dynor användes. Exponeringsindex 

minskade mellan 6,4-74,5 % beroende på dynans tjocklek, där tjockare dyna gav ökad 

procentuell minskning. Detta visade att energi som skulle bidragit till röntgenbilden 

gick förlorad som onödig strålning eftersom den stannade i dynan.  

Inbländning 

Inbländning av strålfältet är en viktig faktor för att reducera stråldoser (Soboleski et 

al, 2006; Duggan et al, 2003). Soboleski et al. (2006) fann att inbländning vid 

bröstkorgsbildtagning enligt Merrill’s Atlas of Radiographic postitions, från skallbas 

till bäckenkant, ger onödig strålning till strukturer som inte hör till bröstkorgen. Det 

fanns en signifikant skillnad (p=0,002) mellan populationerna barn och nyfödda för 

förhållandet mellan bröstkorg/strålfält och bildstorlek för frontalbilder, dock inte för 

sidobilder (p=0,206). Den yngsta åldersgruppen nyfödda hade lägst ratio med endast 

55 % av bilden bestående av bröstkorg. Studien visade att strålning till strukturer 

utanför bröstkorgen inte tillförde någon diagnostisk information. 

 

Om bildtagningen innefattar både bröstkorg och buk, finns potential att minska 

stråldosen till barn beroende på hur bilden exponeras. Duggan et al. (2003) fann i en 

studie på fantom att överlappande exponeringsteknik, där bröstkorg och buk 

exponeras separat och området mellan dem överlappas på huden samt av 

strålningens divergens, höjde medelvärdet för huddos (ESD) med 30 % för det 

mindre fantomet och 100 % för det större fantomet. Genom att exponera en enskild 

bild över bröstkorg och buk istället för två bilder separat, skulle stråldosen (E) kunna 

minska.  

Gonadskydd  

Frantzen et al. (2012) utvärderade nyttan av att använda gonadskydd vid 

bäckenundersökningar på barn och ställde det mot risken att diagnostisk information 

döljs av skyddet, vilket skulle innebära omtag av bilden och ytterligare strålning. Av 

500 bilder med gonadskydd var skyddet felplacerat i 91 % (av 307) för flickor, och i 

66 % (av 193) för pojkar. Risken för ärftliga skador när gonadskydd inte användes var 

mellan 0,1×10-6 och 1,3×10-6 för flickor och 0,3×10-6 och 3,9×10-6 för pojkar. Av den 

totala risken för röntgenundersökningar där reproduktionsorgan var avbildade, gav 

användning av gonadskydd på flickor endast en 6 ± 3 % minskning av ärftlig 
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skaderisk jämfört med om gonadskydd inte användes. För pojkar var minskningen av 

ärftlig skaderisk i genomsnitt 24 ± 6 %. Studien visade att gonadskydd vid 

bäckenundersökningar inte bör användas på barn upp till 15 år eftersom riskerna är 

större än nyttan. 

Parametrar 

Rörström (mAs) och rörspänning (kV) 

Tre studier belyste hur parametrarna rörström och/eller rörspänning påverkar 

stråldos och bildkvalitet vid röntgenundersökningar av bröstkorgar på nyfödda 

(McParland et al, 1996; Frayre et al, 2012; Duggan et al, 2003), medan en studie 

undersökte åldergrupper från 0 till 14 år (Guo et al, 2013). Två studier belyste hur 

parametrar påverkar stråldos och bildkvalitet vid distala extremiteter och skallar 

(Hess & Neitzel, 2012; Offiah et al, 2005). 

 

Genom att använda lågdosteknik, rörspänning mellan 62 till 70 kV och rörström 

mellan 0,4 till 0,5 mAs, fann McParland et al. (1996) att stråldosen till huden (ESD) 

för bröstkorg och buk minskade signifikant (p<0,0005 för båda områdena) jämfört 

med högdosteknik vid röntgenundersökningar på nyfödda. Detta utan att 

bildkvaliteten försämrades då kvalitetsanalysen gav snarlika värden för teknikerna 

3,86 ± 2,77 (högdosteknik) och 3,66 ± 2,62 (lågdosteknik), där högre siffror innebar 

bättre kvalitet. Frayre et al. (2012) föreslog en liknande nivå för rörspänning med 

högre rörström, 60 kV och 0,9 till 1,1 mAs, efter att ha utvärderat huddoser (ESD) 

från 208 röntgenbilder och testat de optimerade parametrarna på ytterligare 20 

patienter. I en fantomstudie av bröstkorgar hos nyfödda, fann Duggan et al. (2003) 

att högre rörspänning var att föredra. För fantomet som representerade en nyfödd 

med en vikt på 2000 g, kunde huddosen (ESD) minskas med 27 % genom att öka 

rörspänningen från 54 kV till 70 kV. Ökningen medförde 20 % sämre kontrast i 

bilden, vilket försämrade bildkvaliteten. 

 

Guo et al. (2013) visade i en randomiserad kontrollerad studie av 4433 barn mellan 

åldrarna 0-14 år att rörspänning mellan 70-102 kV vid bröstkorgsundersökningar var 

mest fördelaktig ur strålskyddssynpunkt. De nivåer som jämfördes var mellan 50-55 

kV, 60-90 kV, 70-102 kV mot referensnivån för vuxna på 102 kV i kontrollgruppen. 

Högst dossänkning sågs vid rörspänning mellan 70-102 kV, då medelvärdet för dosen 

(DAP) minskade med 18,75 % jämfört med kontrollgruppen. Medelvärdet för 
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bedömningen av röntgenbilderna var signifikant lägre i kontrollgruppen jämfört med 

alla undersökningsgrupper (p<0,001). Vid lägre rörspänning än referensnivån 102 

kV, förbättrades bildkvaliteten.  

 

Hess och Neitzel (2012) undersökte rörspänningsnivåer på 40, 44, 50, 57 och 66 kV 

på fantom motsvarande distala extremiteter som händer och fötter hos barn. De fann 

att lägre rörspänning tenderade att minska den absorberade dosen. Vid 40 kV visade 

studien det lägsta medelvärdet för absorberad dos på 4,8 μGy. Minskningen från 60 

kV till 40 kV sänkte medelvärdet för absorberad dos med 50 %, medan bildkvaliteten 

bibehölls. Studien fann att värdet för signal-till-brus (CNR) minskade med ökad 

rörspänning, vilket indikerade att lägre rörspänningsnivåer var positivt även för 

bildkvaliteten. 

 

Offiah et al. (2005) genomförde en studie i syfte att potentiellt minska dosen till 

spädbarn vid skallundersökningar där det finns misstanke om misshandel. 

Möjligheten att nå uppsatta bildkriterier i den visuella bedömningen av 

röntgenbilderna ökade signifikant (p=0,001) med ökad stråldos (mAs) till en 

maxnivå av dosen 200 μGy. Vid den nivån nåddes en platå, vilket betyder att 

bildkvaliteten inte förbättrades med ökad rörström (mAs). 200 μGy motsvarade en 

dosnivå på 80 % av referensnivåerna 253 μGy och 246 μGy. De 

parameterinställningar som gav referensnivåerna var 65 kV och 4mA. 200 μGy 

uppnåddes vid nivåer något högre än 60 kV och 3,2 mA, som motsvarade 75 % av 

referensnivån.  

Filtrering  

Tre studier visade att stråldosen kunde minskas genom att använda tilläggsfilter 

(Staniszewska et al, 2000; Duggan et al, 2003; Butler & Brennan, 2009) medan en 

studie fann att optimeringen blev bättre utan tilläggsfiltrering (Hess & Neitzel, 2012). 

Aluminium/Koppar 

Butler och Brennan (2009) undersökte tilläggsfilter av varierande tjocklek av 

aluminium, koppar samt kombinationen aluminium/koppar, på människoliknande 

fantom av bäcken motsvarande åldersgrupper på 0 år, 5 år och 15 år. Studien visade 

att alla undersökta tilläggsfilter minskade huddosen (ESD) signifikant (p=0,05) 

jämfört med att använda ursprungsfiltret rekommenderat av European Comission. 

Maximal dosreduktion var 63 %, 56 % och 55 % för de olika åldersgrupperna. Störst 
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dosreduktionen uppnåddes med det kombinerade filtret. Ingen signifikant skillnad 

fanns mellan ursprungsfiltret och de undersökta filtren med avseende på 

radiologernas möjlighet att tolka bildkvaliteten.  

 

Staniszewska et al. (2000) undersökte också filter av aluminium och kombinationen 

aluminium/koppar, vid röntgenundersökningar av bröstkorgar på barn. Med filter av 

aluminium och aluminium/koppar tjockare än 4 mm var dosminskningen 

signifikant. Dosminskningen varierade mellan 41 och 47 % i alla patientgrupper när 

ett filter över 4 mm användes. Det var ingen signifikant förlust av diagnostisk 

bildkvalitet jämfört med utan tilläggsfilter. 

 

Även Hess och Neitzel (2012) undersökte tilläggsfilter av aluminium och 

kombinationen aluminium/koppar, på ett fantom motsvarande distala extremiteter. 

Medelvärdet för absorberad dos (MAD) blev lägre vid alla rörspänningsinställningar 

(kV) utan tilläggsfilter. Dosen ökade vid användning av filter samtidigt som kontrast 

och bildkvalitet försämrades. 

Aluminium/hafnium 

Duggan et al. (2003) undersökte tilläggsfilter av aluminium och kombinationen 

aluminium/hafnium i en studie på fantom av bröstkorg och buk. Det kombinerade 

filtret minskade huddosen (ESD) med 38 % för bröstkorg- och buk, jämfört med att 

bara använda standardfiltret av aluminium som maximalt sänkte dosen 27 %. 

Huddosen (ESD) sänktes från 33 ± 2 till 28 ± 2 μGy. Om sänkningen var signifikant 

redovisades inte. 

Ny teknik 

Detektor 

Precht et al. (2014) jämförde två detektorer i en fantomstudie för att undersöka om 

den nyare detektorn CXDI-70C med mindre pixelstorlek kunde sänka stråldosen och 

ge bättre bildkvalitet jämfört med CXDI-55C. Det numeriska värdet för exponeringen 

till detektorn för det prematura bröstfantomet var 52 % högre med CXDI-70C jämfört 

med CXDI-55C, vilket indikerade att en sänkning av stråldosen skulle vara möjlig 

med CXDI-70C detektorn med bibehållen diagnostisk bildkvalitet. Det registrerade 

bildvärdet (IQF, image quality figure) blev 42 % bättre med CXDI-70C detektorn. 
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Det fanns också en statistisk signifikant skillnad (p<0,05) till fördel för CXDI-70C 

gällande den visuella bedömningen radiologerna gjorde av röntgenbilderna.  

Programvara 

Studier visade att genom att använda en programvara är det möjligt att optimera 

röntgenundersökningar och minska stråldoser (Precht et al, 2012; Zhang et al, 2013). 

 

Precht et al. (2012) undersökte en programvara i en studie utförd på fantom som 

representerade ett lårben. Programvaran använde en multiprocessfunktion med 

möjlighet att processa röntgenbilden i datorn i efterhand med optimerad kontrast, för 

att kunna sänka stråldosen utan att påverka bildkvaliteten. Sänkningar av rörström 

från 16 till 6,3 mAs och huddos (ESD) från 311 till 125 μGy (61 %) påvisades utifrån 

radiologernas visuella bedömningsanalys av röntgenbilderna. Vidare visade studien 

att vid en sänkning till 2 mAs, motsvarande 88 % dossänkning, skulle frakturer 

fortfarande kunna urskiljas. Även om bildkvaliteten påverkades var den godtagbar. 

 

Zhang et al. (2013) undersökte en metod som kan ligga till grund för en programvara 

där individuellt anpassade rörströmsparametrar (mAs) för barn togs fram med hjälp 

av exponeringsindex och tjocklek (räknades ut med hjälp av vikt och längd). Studien 

testade metoden för bröstkorg, buk och bäckenröntgen av 180 barn, där hälften av 

barnen utgjorde kontrollgrupp för de optimerade parametrarna. Värdet för 

exponeringsindex varierade stort i kontrollgruppen och lite i målgruppen. Det fanns 

signifikanta skillnader (p<0,005) mellan genomsnittlig huddos (ESD) och DAP för 

alla undersökta grupper, jämfört med kontrollgruppen. Studien visade att genom att 

använda denna metod som optimering för parametrar, kunde huddosen (ESD) 

sänkas med 20-80 %. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva metoder som optimerar 

röntgenundersökningar och minskar stråldosen till barn vid konventionell röntgen. 

Resultatet delades upp i de fyra övergripande kategorierna; i undersökningsrummet, 

parametrar, filtrering och ny teknik och diskuteras i liknande följd. 
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I undersökningsrummet 

Litteraturstudien visade att genom direkta åtgärder i undersökningsrummet påverkar 

röntgensjuksköterskan vilken stråldos barn får vid konventionell röntgen. Dynor 

dämpar strålning och den energi som dämpats av dynan blir onödig strålning 

eftersom den inte bidragit till röntgenbilden. Slutsatsen är att allt material mellan 

spädbarn och bildplatta bör avlägsnas innan exponering. Att ta bort material från 

kroppen stämmer överens med hur röntgenundersökningar bör förberedas inför 

röntgen av barn. Murphy, Popovitch och Geise (2010, 651) menar att kläder, blöjor 

och annat material ska tas bort innan exponering för att undvika att bildkvaliteten 

försämras och samtidigt riskera omtagning av bilden. Detta på grund av de lägre 

rörspänningsnivåer som används på barn jämfört med vuxna. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att material också borde innefatta dynor eller exempelvis filtar 

som barnet ligger på, vilka borde avlägsnas av röntgensjuksköterskan innan 

bildtagning. Även om det resultat litteraturstudien kom fram till är baserat på en 

fantomstudie, indikerar det att strålningen skulle dämpas på liknande sätt vid 

röntgenundersökningar av barn, då studien tittade specifikt på dynans dämpning och 

inte barnets. Resultatet innebär viktig kunskap om en enkel åtgärd som 

röntgensjuksköterskor kan anamma direkt vid röntgenundersökningar av spädbarn, 

som anses vara dem som är mest känsliga för joniserande strålning (Ozasa et al, 

2012). 

 

I litteraturstudien framkom att inbländning från skallbas till bäckenkant vid 

bröstkorgsundersökningar ger onödig strålning till strukturer utanför bröstkorgen. 

Att använda så stor inbländning vid bröstkorgsundersökningar stämmer inte med 

annan litteratur gällande vilka anatomiska kriterier som ska finnas med på bilden: 

från ovan lungspetsarna kring halskota 7 till och med bröstkota 12 (European 

Comission, 1996; Schans & Wright, 2010, 658). Inbländning av strålfältet skulle ha 

minskat det bestrålade området med minst 5-10 cm och därmed reducerat onödig 

strålning till barnen. Detta styrker litteraturstudiens fynd. Det anatomiska området 

av intresse för undersökningen bör vara det som avgör hur stor inbländningen blir 

(Axelsson, 2008, 32; ICRP Publication 121, 2013, 30). Är det bröstkorgen som ska 

undersökas finns det ingen anledning ta med upp till skallbasen på huvudet eller ned 

till bäckenet. 
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Om frågeställningen innefattar både bröstkorg och buk, finns potential att minska 

stråldosen beroende på hur bilden exponeras. Litteraturstudien visade att huddosen 

(ESD) kan minskas genom att ta en bild över både bröstkorg och buk, till skillnad 

från två separata bilder, om hänsyn tas till att bildkvaliteten kan begränsas av 

strålningens divergens. Om det anatomiska området av intresse involverar 

bröstkorgen och till exempel övre delen av buken, finns det skäl att fundera om någon 

diagnostisk vinning ges av att hela buken exponeras. Det är dock viktigt att området 

som exponeras täcker hela området av intresse, så att det inte blir för litet och bilden 

måste tas om, vilket skulle innebära ytterligare strålning för barnet (Schans & Wright, 

2010, 651; ICRP Publication 121, 2013, 30). För att inte exponera ett onödigt stort 

eller för litet område, skulle författarna till denna litteraturstudie rekommendera att 

röntgensjuksköterskan konsulterar en radiolog innan bildtagning. Detta för att 

avgöra om strålningsdivergensen skulle riskera att påverka den diagnostiska 

bildkvaliteten, eller om det är möjligt att förlänga strålfältet och minska den totala 

huddosen till barnet. 

 

Litteraturstudien fann att gonadskydd inte bör användas på barn upp till 15 år. 

Majoriteten av gonadskydden var felplacerade, med tonvikt på flickornas. Liknande 

forskning med felplacerade gonadskydd och strålning till reproduktionsorgan finns 

beskrivet i andra retrospektiva studier på barn (Kenny & Hill, 1992; Wainwright, 

2005; Gul, Zafar, & Maffulli, 2005). Kenny och Hill (1992) och Wainwright (2000) 

fann att det var vanligare att skydden placerats fel för flickor jämfört med pojkar. 

Ytterligare en studie kom fram till en signifikant skillnad mellan könen, där skydden 

felplacerats i 94 % (av 32) för flickor och i 41 % (av 34) för pojkar (Warlow, Walker-

Birch & Cosson, 2014). Denna skillnad mellan könen utifrån ett genusperspektiv, 

beror sannolikt på de visuella olikheter som finns att förhålla sig till mellan flickor 

och pojkar vid applicerandet av ett gonadskydd på reproduktionsorgan. På pojkar går 

det visuellt att avgöra om testiklarna ligger skyddade inuti eller under ett skydd, på 

flickor måste det antas att skyddet är placerat korrekt över äggstockarna när det läggs 

på buken, eftersom dessa inte kan ses.   

 

Det råder delade åsikter om gonadskydd bör användas på barn eller inte. Flera 

studier rekommenderar gonadskydd och att mer fokus bör riktas på att utbilda 

röntgensjuksköterskor i korrekt placering av skydden (Kenny & Hill, 1992; 
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Wainwright, 2000; Gul, Zafar & Maffulli, 2005). Litteraturstudiens rekommendation 

att utesluta gonadskydd stöds gällande flickor av Warlow, Walker-Birch och Cosson 

(2014), som menar att risken för felplacering och omtagning av bilden är stor för 

flickor. Dock rekommenderar de fortsatt användning av gonadskydd till pojkar. De 

risknivåer litteraturstudien redovisat som försumbara nivåer för ärftliga risker 

stämmer med annan litteratur (ICRP Supporting guidence 5, 2006, 23). Svårigheten 

ligger i att litteraturen ger utrymme för egen tolkning av denna information. I en 

annan publicering fastslås nämligen att strålningskänsliga organ som 

reproduktionsorgan ska skyddas när de är närmare än 5 cm av primärstrålfältet och 

gonadskyddet inte riskerar att dölja diagnostisk information (ICRP Publication 121, 

2013, 30). Att använda gonadskydd på män i reproduktiv ålder, vilket också 

innefattar pojkar, är vedertagna rekommendationer (Axelsson, 2008, 33). Annan 

litteratur rekommenderar användning när reproduktionsorganen är närmare än 10 

cm av primärstrålfältet (Schans & Wright, 2010, 651; SSMFS 2008:20).  Med 

anledning av detta anser författarna att litteraturstudiens resultat är svårt att 

generalisera. Det finns stöd att utesluta gonadskydd på flickor, dock finns det inte 

tillräckligt stöd i annan forskning eller litteratur för att utesluta skydden för pojkar. 

Vidare borde fokus riktas på att utbilda röntgensjuksköterskor i korrekt placering av 

gonadskydd på pojkar och ytterligare forskning inom detta område behöver göras 

innan ett ställningstagande om att utesluta skydden för pojkar kan tas. 

Parametrar 

Litteraturstudien visade att rörspänning kring 60-70 kV är optimala parametrar vid 

bröstkorsundersökningar på nyfödda. Detta ligger nära europeiska riktlinjer som 

rekommenderar 60-65 kV (European Comission, 1996). En viss skillnad fanns mellan 

rekommenderade rörströmsparametrar i litteraturstudien. Vad denna skillnad beror 

på är svårt att avgöra. Det skulle kunna bero på införandet av direktdigital teknik, 

vilket skedde under tidsperioden då studierna genomfördes. För barn upp till 14 år 

visade litteraturstudien att 70-102 kV är optimala parametrar för rörspänning vid 

bröstkorgsröntgen. Liknande forskning, där barnen som medverkade i studien var i 

åldrarna 1 månad till 15 år, fann att dosen (ESAK) sänktes signifikant med 34 % 

genom att använda rörspänning mellan 60-80 kV jämfört med lägre parametrar 

(Ramanaidu et al, 2006). Det kan uppfattas som att litteraturstudiens resultat med 

högre parametrar skiljer sig mot annan forskning, dock undersökte Ramanaidu et al. 

(2006) inte parametrar högre än 80 kV. Enligt europeiska riktlinjer rekommenderas 
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nämligen rörspänning mellan 60-80 kV för barn upp till 15 år och mellan 100-150 kV 

för äldre barn (European Comission, 1996). Med de europeiska rekommendationerna 

för ytterligare ökad rörspänning för äldre barn i åtanke, anser författarna till denna 

litteraturstudie att individuella skillnader i storlek som finns mellan växande barn, 

vilket kan härledas till patientens ålder, skulle kunna vara en rimlig förklaring till att 

litteraturstudiens resultat inte kom fram till att lägre rörspänning var att föredra.  

 

För distala extremiteter visade litteraturstudien att rörspänning på 40 kV är optimal 

rörspänning. Detta resultat ligger lägre än rekommenderade nivåer av Schans och 

Wright (2010, 661, 663), som menar att 55-65 kV är lämpligt för övre extremiteter 

och 60-70 kV för nedre extremiteter. Sandborg (2008, 38) föreslår 50-60 kV. Det 

som eftersträvas vid undersökningar av distala extremiteter är god kontrast, vilket 

ges vid låg rörspänning. Litteraturstudiens författare anser att resultatet begränsas av 

att fantomen som användes inte undersökte spatiell upplösning och därmed inte gav 

information om hur väl finstruktur avbildas. Mer forskning kring lägre rörspänning 

än aktuella rekommendationer behöver göras innan det börjar användas i klinisk 

praktik.     

 

I litteraturstudien framkom att stråldoser skulle kunna minskas vid 

skallundersökningar där det finns misstanke om misshandel på spädbarn, genom att 

använda parametrar mellan 60 kV och 3,2 mA och 65 kV och 4 mA. Vid starka 

misstankar om barnmisshandel ska en systematisk utredning göras för att utreda 

misstankarna (Flodmark, 2008, 810). För patienten innebär detta att många 

projektioner behöver tas, upp emot 20 röntgenbilder, då radiologen behöver olika 

vinklar och motsvarande sidor på till exempel armar och ben att jämföra med (Offiah 

et al, 2009). Det stora antalet bilder som tas gör det särskilt viktigt med optimering 

inför varje exponering. Författarna till denna litteraturstudie har inte funnit liknande 

studier på spädbarn, endast europeiska riktlinjer som rekommenderar rörspänning 

mellan 65-85 kV och en maxdos på 1500 μGy för 5 åringar (European Comission, 

1996). Dosrekommendationer för yngre barn finns inte, vilket motiverar att mer 

forskning riktat mot yngre barn och optimering av parametrar bör göras. 

Filtrering 

Litteraturstudien visade att tilläggsfiltrering kan minska stråldoser vid 

röntgenundersökningar. Tilläggsfilter av aluminium och kombinationen av 
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aluminium/koppar tjockare än 4 mm gav en signifikant dosminskning till barn vid 

bröstkorgsundersökningar. Stråldosen till bröstkorg och buk minskade också med 

tilläggsfilter av kombinationen aluminium/hafnium. Även vid bäckenundersökningar 

minskade huddosen (ESD) signifikant med tilläggsfilter av aluminium och koppar. 

Annan forskning redovisar liknande dosreducerande resultat i fantomstudier av 

bröstkorg, buk och bäcken vid användning av tilläggsfilter (Smans et al, 2010; Brosi 

et al, 2011). Smans et al. (2010) fann att dosen till lungorna minskade med 25 % med 

tilläggsfilter av 1 mm aluminium och 0,2 mm koppar. Brosi et al. (2011) fann att tre 

nivåer på 0,1 mm, 0,2 mm och 0,3 mm koppar minskade huddosen (ESD) med 25–

32%, 32–39% och 40–44% beroende på rörspänning. Olika rörspänning användes 

för att simulera bildtagning för områdena bröstkorg, buk och bäcken. 

 

Enligt europeiska rekommendationer är aluminium ett fullgott material att använda 

som standardfilter i röntgenutrustning (European Comission, 1996). De 

rekommenderar dock att tilläggsfilter med fördel kan läggas till, upp till 1 mm 

aluminium + 0.1 eller 0.2 mm koppar eller likvärdigt, vid röntgenundersökningar av 

bröstkorg, bäcken och buk av barn. Litteraturstudien fann att stråldoser kunde 

minskas till barn med tilläggsfilter tjockare än europeiska rekommendationer, utan 

att den diagnostiska bildkvaliteten försämrades. Detta kan bero på att de europeiska 

rekommendationerna utfärdades 1996 och att stora tekniska framsteg har gjorts 

sedan dess inom radiologi. Rekommendationerna för tilläggsfiltrets tjocklek ökar 

också med ökad ålder. För vuxna rekommenderar strålsäkerhetsmyndigheten 

(SSMFS 2008:20) 3 mm aluminium + 0,1 eller 0,2 mm koppar vid 

bröstkorgsundersökningar samt filtrering ekvivalent med 4 mm aluminium vid 

bäckenundersökningar. Med anledning av detta rekommenderar litteraturstudiens 

författare vidare forskning på barn gällande tilläggsfiltrering tjockare än europeiska 

rekommendationer.  

 

Gällande distala extremiteter framkom i litteraturstudien att optimeringen blev 

bättre utan tilläggsfilter. Detta som kan tyckas motsäga fynden vid undersökningar av 

bröstkorg, buk och bäcken beror dels på att lägre rörspänning används vid 

röntgenundersökningar av barns extremiteter och dels på att de är tunna och har 

liten massa som dämpar strålningen (Isaksson, 2011, 256). Effekten av extra filtrering 

vid de låga rörspänningsnivåer som är aktuella vid röntgen av barns extremiteter blir 
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antingen att bildkvaliteten försämras eller att stråldosen måste öka. På grund av 

filtret blir det mer materia för strålningen att passera, vilket kompenseras med ökad 

exponeringstid och därmed ökar dosen. 

Ny teknik  

Litteraturstudien visade att en nyutvecklad direktdigital detektor skulle kunna 

minska stråldoser till barn. Liknande forskning där direktdigitala detektorer jämförs 

har inte kunnat finnas. Detta kan bero på att resultatet är publicerat 2014. Annan 

forskning stödjer dock att direktdigitala detektorer sänker stråldoser till patienter och 

ger förbättrad bildkvalitet jämfört med direktdigitala bildplattor och film-skärm 

system (Hosch et al, 2002; Bacher et al, 2003). Vidare har 

Strålsäkerhetsmyndigheten i sin rapport om patientdoser från 

röntgenundersökningar mellan 2005-2008, kommit fram till att övergången från 

film-skärm system till direktdigitala system har minskat patientdoser vid 

konventionella undersökningar i Sverige i snitt 21 % (Wolfram & Almén, 2010). 

 

Litteraturstudien fann att nyutvecklade programvaror kan sänka stråldoser till barn. 

En programvara bearbetade röntgenbilden i efterhand i datorn med en 

multiprocessfunktion. Detta optimerade kontrasten, vilket gör det möjligt att 

använda lägre parametrar och sänka stråldoser medan röntgenbilden fortfarande har 

god kvalitet. Annan forskning, där röntgenbilden processats för optimerad kontrast 

och minskat brus, redovisade liknande möjligheter till dossänkningar (Watanabe et 

al, 2010; Fukui et al, 2013). Den andra programvaran redovisad i litteraturstudien 

gör det möjligt att sänka stråldoser till barn genom att optimera parametern rörström 

utifrån exponeringsindex och barnens tjocklek. Detta ger en noggrannare optimering 

av röntgenundersökningen jämfört med att utgå från barnens vikt och ålder. 

Författarna till denna litteraturstudie har inte kunnat finna liknande forskning. 

Annan forskning har dock redovisat att dossänkning kan uppnås via optimering av 

exponeringsindex och rörström via automatisk exponeringskontroll (Zhang & Chu, 

2012). 

Betydelse för radiografi 

Radiografi är ett tvärvetenskapligt ämne och huvudområdet för 

röntgensjuksköterskor. Det hämtar kunskap från de fyra områdena omvårdnad, 

medicin, bild- och funktionsmedicin och strålningsfysik, samt belyser hur dessa delar 

interagerar och påverkar varandra i det dagliga arbetet på röntgenavdelningen. 
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Röntgensjuksköterskans yrkesutövning är en profession som bygger på 

evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet, vilket betyder att 

röntgensjuksköterskor har ett ansvar att arbeta utifrån vetenskap samtidigt som de 

ska delta i utveckling av professionen (Örnberg & Eklund, 2008). 

 

Resultatet av denna litteraturstudie belyser flera metoder som röntgensjuksköterskor 

kan tillämpa vid konventionell röntgen av barn. Åtgärder som röntgensjuksköterskan 

kan utföra direkt i undersökningsrummet, som att avlägsna dynor och inblända 

utifrån det anatomiska område som ska undersökas, är enkla medel att tillämpa i 

daglig praxis som reducerar stråldoser. Likaså att avstå från att använda gonadskydd 

på flickor, som visat sig vara svåra att placera korrekt och innebär att röntgenbilden 

kan behöva tas om. Att individanpassa parameterinställningar och filtrera 

röntgenstrålningen utifrån varje barn och vilken undersökning som ska utföras är 

också viktigt. Storleken på barnet och vilket anatomiskt område på kroppen som ska 

röntgas avgör optimeringen. För röntgensjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap 

om generell optimering vid specifika röntgenundersökningar, likväl som att ha 

kunskap och kompetens att frångå generella rekommendationer och anpassa 

undersökningar utifrån patientens individuella förutsättningar. Denna förmåga 

kommer med erfarenhet, eftersom röntgensjuksköterskans kompetens byggs på 

under ett livslångt lärande (Williams & Berry, 1999). 

 

Det är viktigt för röntgensjuksköterskan att känna till metoder som optimerar 

röntgenundersökningar eftersom de direkt påverkar vilken strålning barnen utsätts 

för. I förlängningen innebär optimering av röntgenundersökningar att onödigt 

lidande till barn förebyggs, även om detta är ett lidande som skulle kunna uppstå i 

framtiden (Pierce et al, 1996; Preston et al, 2003; Preston et al, 2007; Ozasa et al, 

2012). Eriksson (1994, 21) beskriver människans lidande som en kamp, eller något 

som är ont eller negativt. Det är därför röntgensjuksköterskans profession kräver 

kännedom om riskerna med joniserande strålning och en förmåga att kombinera 

kunskap om strålningsfysik, bild- och funktionsmedicin och omvårdnad vid 

konventionella röntgenundersökningar av barn. Optimering av 

röntgenunderundersökningar innebär att skydda patienter från onödig strålning och 

att förebygga onödigt lidande, vilket är förenligt med att utföra god omvårdnad för 

röntgensjuksköterskor (Andersson et al, 2008). 
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Metoddiskussion 

Då författarna ville få en överblick av kunskapsläget inom ett specifikt 

omvårdnadsområde valdes litteraturstudie som metod. Nackdelen med 

litteraturstudier är att de bygger på forskning som någon annan utfört. Detta kan leda 

till att felaktiga slutsatser dras, beroende på artiklarnas validitet och reliabilitet 

(Olsson & Sörensen, 2011, 147; Forsberg & Wengström, 2013, 25). 14 artiklar 

analyserades och presenterades i resultatet. Artikelsökningen genomfördes i 

databaserna CINAHL och PubMed. Endast artiklar som belyste metoder som 

optimerar röntgenundersökningar och minskar stråldosen till barn vid konventionell 

röntgen söktes, därför exkluderades andra modaliteter på röntgen. De inklusions- 

och exklusionskriterier som användes riktade träffarna mot syftet och sorterade bort 

artiklar som inte var relevanta. Trots detta genererades ett stort antal träffar vid vissa 

sökord. Författarna insåg i efterhand att conventional, som betyder konventionell, 

hade kunnat läggas till som sökord för att göra inklusionskriterierna mer specifika. 

Ingen åldersbegränsning användes för artiklarna. Detta resulterade i att en artikel är 

från 1996. Då metoden som undersöktes i artikeln ansågs relevant än idag 

inkluderades den i litteraturstudien. De inkluderade artiklarna visade sig ha stor 

geografisk och etnisk spridning där 6 studier är gjorda i länder utanför Europa. Då 

strålskydd och begreppet ALARA är ett internationellt begrepp, sågs inte detta som 

någon nackdel för litteraturstudien. 

 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklar startade författarna med ett urval på 22 artiklar. 

Två av dem sorterades bort på grund av exklusionskriterier. De andra valdes bort 

eftersom de inte var relevanta utifrån litteraturstudiens syfte. I de flesta fall berodde 

det på att deras syfte var att undersöka eller jämföra stråldoser, snarare än att 

undersöka metoder som sänker stråldoser. En studie exkluderades för att den 

blandade sin empiriska studie med andra studier, vilket författarna tolkade som att 

det var en översikt. Under kvalitetsgranskningen framkom att författarnas kunskaper 

om artikelgranskning var ofullständiga, vilket visades genom att författarna hade 

oenigheter om kvaliteten på vissa studier. Med anledning av detta fick författarna 

vända sig till facklitteratur för att förbättra sina kunskaper om vetenskaplig teori och 

metod, innan författarna enades om kvaliteten på artiklarna. Under analysen 

förekom att ord översattes till svenska med hjälp av lexikon då engelska inte är 
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författarnas modersmål. Detta skulle kunna leda till bias, på grund av feltolkningar av 

ord vid översättningen. 

 

Valet att ha ett brett fokus på metoder som optimerar röntgenundersökningar och 

minskar stråldoser till barn förklarar litteraturstudiens breda resultat. Det är möjligt 

att litteraturstudiens resultat skulle sett annorlunda ut om sökorden skulle riktats 

mot specifika undersökningar. De sökord som användes kan också ha begränsat vilka 

artiklar som hittades. Under sökprocessen fann författarna ett flertal studier som 

måste köpas för att få tillgång till dem. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om 

resurser till att köpa dem hade funnits. Tre studier inkluderade i litteraturstudien 

berör ny teknik som en detektor och programvaror. Detta är inte tekniker som 

röntgensjuksköterskan själv kan välja att byta och anpassa utifrån undersökningar, 

detta hamnar på landstingsnivå innan sådan teknik skulle införas i klinisk 

verksamhet. Det ingår dock i röntgensjuksköterskans profession (Örnberg & 

Andersson, 2012) att hålla sig uppdaterad om forskning som rör professionen, vilket 

författarna anser motiverar valet att ha med ny teknik i litteraturstudien. 

 

Metodbeskrivningen i ett par studier inkluderade i litteraturstudien går att diskutera. 

Staniszewska et al. (2000) har ett bortfall i studien som inte nämns. Av 89 deltagare 

redovisas stråldosresultaten endast för 80 deltagare. Dessutom redovisas resultatet 

för bildkvaliteten endast för 65 deltagare. Detta ökar risken för bortfallsbias och 

påverkar trovärdigheten av studien negativt enligt Forsberg & Wengström (2013, 98-

99). Vid kvalitetsgranskningen fick studien ändå ett medelbetyg och författarna valde 

att inkludera den i litteraturstudien, därför att ett liknande resultat skulle kunna ha 

klinisk betydelse. Offiah et al. (2005) beskriver resultatet av deras studie på ett 

bristande sätt. Syftet med studien var att komma fram till optimala 

exponeringsparametrar som sänker dosen till barn genom att undersöka parametrar 

som gav 35, 45, 70, 75, 100 och 120 % av referensdoser. Ändå redovisas endast 

dossänkningen, inte parametrarna för de undersökta nivåerna. De optimala 

parametrarna låg således något högre än 60 kV och 3,2 mA, som motsvarade 75 % av 

referensdoserna, och under 65 kV och 4mA som motsvarade 100 % av 

referensdoserna. Precht et al. (2014) undersökte tre fantom i deras studie, varav 2 

motsvarade kroppsdelar på vuxna. Eftersom litteraturstudiens syfte var inriktat mot 
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barn, inkluderades endast information från fantomet motsvarande en bröstkorg på 

en nyfödd. 

Forskningsetisk diskussion 

Etiska aspekter inom forskning som rör människor regleras både nationellt och 

internationellt (SFS 2003:460; World Medical Association, 2013). Syftet med att föra 

ett etiskt resonemang är att forskare ska visa på medvetenhet kring de etiska 

svårigheter som finns kring forskning. Alla forskare har ett etiskt ansvar att inte 

skada dem forskningen direkt involverar, likväl som att de har ett etiskt ansvar för 

dem som indirekt involveras av forskningens resultat och vilken betydelse den kan få 

(Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011, 16). Således finns ett samhälleligt 

perspektiv att beakta och det är viktigt att forskning utövas på ett etiskt försvarbart 

sätt. Det är oacceptabelt med ohederlighet och fusk inom forskning, det är därför det 

är viktigt att forskare redovisar forskningsprocessen utan att utelämna eller 

förvanska information (Forsberg & Wengström, 2013, 69). 

 

Hälften av de analyserade studierna utfördes på fantom, både tekniska och 

människoliknande. Fördelen med att med att använda fantom är att forskare inte 

behöver ta hänsyn till att individer utsätts för onödig strålning, samt att forskning 

kan prövas innan den testas på människor. Nackdelen är att bildförhållandena vid 

fantomstudier inte helt överensstämmer med de kliniska bildförhållandena, även om 

de ger en uppskattning av dem. Nödvändigheten av fantomstudier kan motiveras i 

enlighet med göra-gott-principen, eftersom forskningens mål är att vara till nytta för 

den patientgrupp det berör (Arlebrink, 2013, 359). Alla fantom motsvarade 

kroppsdelar på barn. 8 av analyserade studierna redovisade inte i artiklarna att de 

fått etiskt godkännande att utföra studien. I en artikel, som sammanväver två studier 

till en, förklarar forskarna att etiskt godkännande från den etiska kommittén inte 

behövdes för att artikeln beskriver en förlängning på den första studien (Frantzen et 

al, 2012). Detta skulle kunna tolkas som att forskarna fått godkännande till den första 

studien och att det därför inte behövdes något nytt godkännande av kommittén. Då 

författarna inte kunde avgöra detta med säkerhet, bedömdes det som ett nej till etiskt 

godkännande vid kvalitetsgranskningen. I de andra fallen har tidskrifternas 

publikationspolicy granskats via deras hemsidor för att se vad de har för kriterier 

gällande etik. Alla tidskrifter utom tre redovisade att studier måste godkännas etiskt 

innan publicering. Efter mailkontakt med kontaktpersonen för en av studierna 
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(Precht et al, 2014) framkom att etiskt godkännande inte ansetts nödvändigt med 

hänvisning till att studien utförts på fantom. En annan studie är publicerad i en tysk 

tidskrift, Fortschritte Röntgenstrahlen. Efter mailkontakt med dem framkom att allt 

material granskas enligt Helsingforsdeklarationen innan publicering.   

 

I den kvarvarande studien finns frågetecken. I artikeln framgår inget etiskt 

godkännande eller att vårdnadshavare givit medgivande till studien, trots att den 

utförts på barn (Staniszewska et al, 2000). Det fanns inte heller kontaktuppgifter till 

forskarna för att ställa frågor om detta. För tidsskriften, Radiation Protection 

Dosimetry, framgår dock att allt material som publicerats är peer-reviewed. Eftersom 

det inte går att avgöra om barn eller vårdnadshavare tagit del av information 

angående studien, blir detta problematiskt utifrån autonomi-principen som belyser 

individens självbestämmanderätt och rätt till information (Kjellström, 2012, 72; 

Arlebrink, 2013, 358; SSMFS 2008:35). För barn under 15 år är det föräldrar eller 

vårdnadshavare som skall ge sitt godkännande till medverkande i studier (Kjellström, 

2012, 82). Eftersom varken föräldrar eller vårdnadshavare utan utbildning inom 

sjukvård kan förväntas känna till de negativa aspekterna av joniserande strålning när 

de fattar beslut om barns medverkande i studier, är det sjukvårdens ansvar att 

informera om detta (Örnberg & Eklund, 2008). I studien beskrivs dock att barnen 

röntgades av klinisk orsak, vilket litteraturstudiens författare tolkar som att de skulle 

blivit röntgade även om de inte skulle ha deltagit i studien. 

 

God forskningssed och forskarnas etiska resonemang i två av de analyserade 

studierna kan diskuteras. Frayre et al. (2012) nämner att de optimerade 

parametrarna testades på ytterligare en kontrollgrupp på 20 patienter, utöver det 

tidigare beskrivna urvalet. Vilka dessa 20 patienter var eller hur de blev utvalda 

beskrivs inte. Offiah et al. (2005) utförde en studie på 6 avlidna barn. Forskarna 

redovisar varken etiskt resonemang kring detta eller att föräldrarna till barnen gett 

godkännande till studien, dock har de fått godkännande av den etiska kommittén vid 

barnsjukhuset där den utfördes. Trots detta kan forskningen ses som högst relevant 

även om det kan diskuteras hur etiskt försvarbar den är. Avlidna barn som röntgas 

med joniserande strålning tar ingen skada av strålningen och nyttan forskningen 

medför gynnar barn som är vid liv.  
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Konklusion 

Litteraturstudien visade att det finns flera metoder och tillvägagångssätt som 

röntgensjuksköterskan kan använda för att optimera röntgenundersökningar och 

minska stråldoser till barn vid konventionell röntgen. Dessa berör direkta åtgärder i 

undersökningsrummet, parametrar, filtrering och ny teknik. Författarna till denna 

litteraturstudie anser att röntgensjuksköterskor bör avlägsna allt onödigt material 

inom strålfältet och endast inblända utifrån det anatomiska området av intresse 

innan bildtagning. Gonadskydd bör inte användas på flickor, dock på pojkar. Vid 

bröstkorgsröntgen av spädbarn rekommenderar författarna rörspänning kring 60 kV. 

Inget extra tilläggsfilter rekommenderas vid röntgen av distala extremiteter. 

Detektorer med högre känslighet och programvaror som optimerar 

röntgenundersökningar har stor potential att sänka stråldoser och bli användbara för 

klinisk verksamhet i framtiden. 

 

Fortsatt forskning rekommenderas gällande gonadskyddets felplacering för pojkar, 

rörspänning vid bröstkorgsundersökningar för barn upp till 15 år, parametrar lägre 

än rekommendationer (50 kV) vid röntgen av distala extremiteter, optimala 

parametrar för spädbarn vid skallundersökningar, tilläggsfiltrering tjockare än 

europeiska rekommendationer vid röntgenundersökningar av barn samt utvecklingen 

av ny teknik som optimerar röntgenundersökningar. 
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Tabell 1. Artikelsökning i databaser samt urval   Bilaga 1 

Databas Sökord Datum Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL Radiation safety 
AND child 

06-03-14 English 
Peer reviewed 
NOT CT  
NOT computed 
tomography 
NOT MR NOT 
MRI NOT dental 
NOT radiotherapy 
NOT nuclear NOT 
interventional 
NOT fluoroscopy 

44 3 0 0 

CINAHL Pediatric radiography 
AND radiation dosage 

06-03-14 English 
Peer reviewed 
NOT computed 
tomography 

21 4 1 1 

PubMed Child AND radiation 
dosage AND 
protection 

06-03-14 English 
Peer reviewed 
NOT CT  
NOT computed 
tomography 
NOT MR NOT 
MRI NOT dental 
NOT radiotherapy 
NOT nuclear NOT 
interventional 
NOT fluoroscopy 

220 14 6 4 

PubMed Pediatric radiology 
AND dose-reduction 

06-03-14 English 
Peer reviewed 
NOT CT  
NOT computed 
tomography 
NOT MR NOT 
MRI NOT dental 
NOT radiotherapy 
NOT nuclear NOT 
interventional 
NOT fluoroscopy 

19 2 2 2  

PubMed Radiation safety and 
pediatrics 

06-03-14 English 
Peer reviewed 
NOT CT  
NOT computed 
tomography 
NOT MR NOT 
MRI NOT dental 
NOT radiotherapy 
NOT nuclear NOT 
interventional 
NOT fluoroscopy 

40 13 2 0 

CINAHL Pediatric radiology 
AND optimization 

06-03-14 Peer reviewed 
English 

0    

CINAHL Pediatric radiology 
AND methods 

06-03-14 Peer reviewed 
English 

65 0   



 
 

Fortsättning Tabell 1. Artikelsökning i databaser samt urval  Bilaga 1 

Databas Sökord Datum Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL Child AND exposure 
techniques 

06-03-14 Peer reviewed 
English 

249 0   

PubMed Radiation safety AND 
children 

06-03-14 English 
Peer reviewed 
NOT CT  
NOT computed 
tomography 
NOT MR NOT 
MRI NOT dental 
NOT radiotherapy 
NOT nuclear NOT 
interventional 
NOT fluoroscopy 

346 7 2 
(dublette
r) 

0 

PubMed Radiation protection 
AND pediatrics 

06-03-14 English 
Peer reviewed 
NOT CT  
NOT computed 
tomography 
NOT MR NOT 
MRI NOT dental 
NOT radiotherapy 
NOT nuclear NOT 
interventional 
NOT fluoroscopy 

96 9 2 1 

PubMed Radiation protection 
AND pediatric 
radiology 

06-03-14 English 
Peer reviewed 
NOT CT  
NOT computed 
tomography 
NOT MR NOT 
MRI NOT dental 
NOT radiotherapy 
NOT nuclear NOT 
interventional 
NOT fluoroscopy 

58 23 2 1 

Manuell 
sökning 

 07-03-14    2 2 

Manuell 
sökning 

 10-03-14    3 3 

Totalt     75 22 14 

 

 

 

 

 



 
 

Kvalitetsprotokoll för granskning av kvantitativa artiklar   Bilaga 2 

 

Titel:  

Syftet med studien:  

   

Är syftet tydligt beskrivet?     Ja  Nej  

Är designen lämplig för att besvara syftet?   Ja  Nej  

Finns urvalskriterier beskrivna?    Ja  Nej  

Är undersökningsgruppen representativ?   Ja Nej  

Är studien etiskt godkänd?    Ja Nej  

Är instrumenten valida?     Ja  Nej  

Är instrumenten reliabla?    Ja  Nej  

  

Är bortfallsstorleken beskriven?   Ja  Nej  

Var den statistiska metoden adekvat?    Ja  Nej  

Erhölls signifikanta skillnader?    Ja  Nej 

  

Huvudresultat: 

Slutsatser:  

 

Är resultatet generaliserbart?    Ja  Nej  

Kan resultatet ha klinisk betydelse?    Ja  Nej  

  

  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

 

9-12 Hög  

5-8 Medel  

1-4 Låg



 
 

Tabell 2. Kvalitet och huvudresultat av artiklar som ingår i litteraturstudien     Bilaga 3 

Författare, År, 
Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(Bortfall) 

Huvudresultat Etiskt  
godkänd 

Kvalitetsgrad 

Hess, R. & Neitzel, U. 
2012. Tyskland. 
Fortschritte 
Röntgenstrahlen. 

Optimizing Image 

Quality and Dose for 

Digital Radiography of 

Distal Pediatric 

Extremities Using the 

Contrast-to-Noise 

Ratio. 

Att undersöka hur kV och 
filtrering påverkar bildkvalitet 
och dos utifrån förhållandet 
mellan signal-till-brus (CNR) 
inom digital 
röntgenbildtagning av distala 
extremiteter på barn samt 
bestämma förhållandet som 
ger den bästa balansen mellan 
STB och patientdos. 

Fantomstudie. 
 
Rörspänning på 40, 44, 
50, 57 och 66 kV och 
filtrering (koppar och 
aluminium) undersöktes. 

- Utan filter var medelvärdet för 

absorberad dos (MAD) lägre vid 

alla kV-nivåer. Det bästa 

förhållandet mellan signal-till-

brus och patientdos var vid 40 kV 

och utan tilläggsfilter. 

Minskningen från 60 kV till 40 

kV sänkte MAD med 50 % medan 

bildkvaliteten bibehölls. 

Nej Medel 

Rattan, S. A. & Cohen, 
D. M. 2013. USA. 
Academic Radiology. 

Removal of Comfort 

Pads underneath 

Babies: A Method of 

Reducing Radiation 

Exposure to Neonates. 

Att undersöka hur strålningen 
påverkas av dynor vid mobil 
bröstkorgsröntgen för 
nyfödda. 

Fantomstudie. 
 
Fyra dynor med tjocklek 
mellan 0,5 inches och 8 
inches undersöktes. 
Detta jämfördes med 
nivåerna utan dyna. 

- Strålningen attenuerades av alla 

dynor oavsett tjocklek och 

rörspänningsnivå, vilket visades 

av att exponeringsindex 

minskade med dyna. Den 

procentuella minskningen av 

exponeringsindex varierade 

mellan 6,4–74,5  %. 

Nej Medel 

Duggan, L., Warren-
Forward, H., Smith, T. 
& Kron, T. 2003. 
England. British 
Journal of Radiology.  

Investigation of dose 

reduction in neonatal 

radiography using 

specially designed 

phantoms and 

LiF:Mg,Cu,P TLDs. 

Att undersöka tekniker som 
reducerar dosen till nyfödda 
genom att titta på kollimering 
(separat eller överlappande 
bröst/buk exponering) och 
strålningsenergi (kV och 
filtrering) genom att mäta 
huddos (ESD) med dosimeter 
(TLD). 

Fantomstudie. 
 
Jämförde 
kollimeringstekniker 
samt undersökte olika 
nivåer av rörspänning 
och filtrering 
(aluminium/hafnium). 

- Överlappande bröst/buk teknik 

ökade ESD med 30 % och 100 % 

(litet/stort fantom). Högst 

dossänkning (38 %) sågs med 

aluminium/hafnium filter. 

Genom att öka rörspänningen 

från 54 till 70 kV sänktes ESD 

med 27 %. Kontrasten 

försämrades upp till 20 % med 

ökad rörspänning. 

Nej Medel 

 



 
 

 

Fortsättning Tabell 2. Kvalitet och huvudresultat av artiklar som ingår i litteraturstudien     Bilaga 3 

Författare, År, 
Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(Bortfall) 

Huvudresultat Etiskt  
godkänd 

Kvalitetsgrad 

Soboleski, D., 
Theriault, C., Acker, 
A., Dagnone, V. & 
Manson, D. 2006. 
Kanada. Pediatric 
radiology. 

Unnecessary irradiation 

to non-thoracic 

structures during 

pediatric chest 

radiography. 

Att avgöra huruvida 
nuvarande riktmärken för 
inbländning av strålfältet vid 
bröstkorgsundersökningar 
resulterar i onödig strålning 
till strukturer som inte hör till 
bröstkorgen i populationerna 
nyfödda och barn. 

Retrospektiv studie. 
 
Undersökte 
röntgenbilder och 
räknade ut förhållandet 
(ration) mellan 
bröstkorg/exponerat 
strålfält. Jämförde 
resultatet mellan 
populationerna barn 
(195) och nyfödda (149)  

149 nyfödda 

och 195 

barn. 

Inbländningen gav onödig 

strålning till strukturer utan 

diagnostisk relevans. Det fanns 

en signifikant skillnad (p=o,002) 

mellan populationerna för 

förhållandet mellan 

bröstkorg/strålfält och bildstorlek 

för frontalbilderna, dock inte för 

sidobilderna (p=0,206). En 

signifikant skillnad (p<0,001) 

mellan förhållandet 

bröstkorg/strålfält och 

åldersgrupper fanns också. Med 

ökad ålder ökade förhållandet 

mellan bröstkorg/strålfält.  

Ja Hög 

Offiah, C. A., Grehan, 

J., Hall, M. C. & Todd-

Pokropekc, A. 2005. 

England. Clinical 

Radiology. 

Optimal exposure 

parameters for digital 

radiography of the 

infant skull: A pilot 

study. 

Att bestämma optimala 

exponeringsparametrar i syfte 

att potentiellt minska dosen 

till spädbarn vid 

skallundersökningar där det 

finns misstanke om att skador 

inte är relaterat till olyckor. 

Pilotstudie. 

35, 45, 70, 75, 100 och 

120 % av referensdoserna 

253 μGy och 246 μGy 

undersöktes med 

avseende på bildkvalitet.  

6 Möjligheten att nå uppsatta 

bildkriterier i visuell analys av 

röntgenbilderna ökade signifikant 

(p=0,001) med ökad stråldos 

(mAs) till en maxnivå av 200μGy, 

där nåddes en platå. 200µGy 

motsvarade 80 % av 

referensnivåerna för dos, detta 

vid parametrar strax över 60 kV 

och 3,2 mA (75 % av 

referensnivån). 

Ja Medel 

 



 
 

Fortsättning Tabell 2. Kvalitet och huvudresultat av artiklar som ingår i litteraturstudien     Bilaga 3 

Författare, År, 
Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(Bortfall) 

Huvudresultat Etiskt  
godkänd 

Kvalitetsgrad 

Zhang, M., Kai, L., 

Xuecai, N. & Xinli, L. 

2013. Kina. Pediatric 

Radiology. 

A method to derive 
appropriate exposure 
parameters from target 
exposure index and 
patient thickness. 

Att beskriva en lämplig metod 

för att beräkna individuellt 

anpassade 

exponeringsparametrar för 

barn inom digital röntgen med 

hjälp av exponeringsindex och 

tjocklek samt att räkna ut 

huddos (ESD) och DAP 

associerat till bröstkorg, buk 

och bäckenundersökningar. 

Fantomstudie och 

experimentell studie. 

Metoden testades först på 

fantom, sedan barn. 90 

barn utgjorde 

kontrollgrupp och 90 

barn utgjorde 

interventionsgrupp för de 

optimerade 

parametrarna. 

180 Värdet för exponeringsindex 

varierade stort i kontrollgruppen 

och lite i interventionsgruppen. 

Det fanns en signifikant skillnad 

(p<0,005) mellan genomsnittligt 

ESD och DAP mellan 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp för alla 

projektioner (bröstkorg, buk och 

bäcken). Genom att använda 

metoden för att optimera 

parametrar kunde ESD sänkas 

med 20-80 %. 

Ja Medel 

Precht, H., Gerke, O., 

Rosendahl, K., 

Tingberg, A. & Waaler, 

D. 2012. Danmark. 

Pediatric Radiology. 

Digital radiography: 

optimization of image 

quality and dose using 

multi-frequency 

software. 

Att undersöka huruvida en 

programvara med 

multiprocessfunktion kan göra 

det möjligt att minska 

stråldosen utan att 

bildkvaliteten påverkas vid 

direktdigitala undersökningar 

av ett fantom som 

representerar en 5 åring. 

Fantomstudie. 

Människoliknande 

fantom motsvarande 

lårbenet på en 5-åring 

samt ett tekniskt fantom 

användes. Röntgenbilder 

processades i efterhand 

med programvaran 

MLT(S) MFP version 7,0 

och bedömdes visuellt av 

radiologer (VGA). 

- Den visuella bedömningsanalysen 

av bilder processade med 

programvaran stödjer en 

dosreduktion från 16 till 6,3 mAs, 

vilket motsvarar en sänkning i 

ESD från 311 till 125 µGy (61 %) 

utan att bildkvaliteten 

påverkades. En sänkning till 2 

mAs, motsvarande 88 % 

dossänkning, var en acceptabel 

nivå för att kunna urskilja fraktur 

även om bildkvaliteten 

påverkades. 

Nej Hög 

 

 



 
 

 

Fortsättning Tabell 2. Kvalitetsbedömning och huvudresultat av artiklar      Bilaga 3 

Författare, År, 
Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod  Deltagare 
(Bortfall) 

Huvudresultat Etiskt  
godkänd 

Kvalitetsgrad 

Frantzen, J. M., 

Robben, S., Postma, A. 

A., Zoetelief, J., 

Wildberger, E. J. & 

Kemerink, J. G. 2012. 

Nederländerna. 

Insights Imaging. 

Gonad shielding in 

paediatric pelvic 

radiography: 

disadvantages prevail 

over benefit. 

Att omvärdera gonadskydd i 

pediatrisk bäckenbildtagning 

gällande reducerad 

strålningsrisk och förlust av 

diagnostisk information. 

Retrospektiv studie.  

Utvärderar felplacering 

av gonadskydd samt 

beräknar risker utifrån 

undersökningar med och 

utan gonadskydd. 

695 För flickor var gonadskyddet 

felplacerat i 91 % av fallen, för 

pojkar i 66 %. Med gonadskydd 

var minskningen av ärftlig risk 

för flickor i genomsnitt 6 ± 3 % av 

den totala risken för samma 

undersökning utan gonadskydd. 

För pojkar i genomsnitt 24 ± 6 %. 

Nyttan vägde inte upp riskerna. 

Nej Låg 

Butler, M-L. & 

Brennan, C. P. 2009. 

Irland. Journal of 

Medical Imaging and 

Radiation Sciences. 

Nonselective Filters 

Offer Important Dose-

Reducing Potential in 

Radiological 

Examination of the 

Paediatric Pelvis. 

Att undersöka hur filter med 

varierad tjocklek påverkar 

stråldos och bildkvalitet vid 

bäckenundersökning av 

människoliknande fantom. 

Fantomstudie. 

Fantom som motsvarade 

bäcken och 

åldersgrupper på 0 år, 5 

år och 15 år. Filter av 

varierad tjocklek av 

aluminium, koppar och 

aluminium/koppar 

undersöktes. 

- Det fanns en signifikant skillnad 

gällande ESD för standardfilter 

jämfört med undersökta filter. 

Inga signifikanta skillnader fanns 

mellan standardfilter och 

undersökta filter med avseende 

på radiologernas möjlighet att 

tolka bildkvaliteten. 

Nej Medel 

Guo, H., Liu, W-Y., 

He, X-Y., Zhou, X-S., 

Zeng, Q-L. & Li, B-Y. 

2013. Kina. Korean 

Journal of Radiology. 

Optimizing Imaging 
Quality and Radiation 
Dose by the Age-
Dependent Setting of 
Tube Voltage in 
Pediatric Chest Digital 
Radiography. 
 

Att undersöka och jämföra hur 

stråldos och bildkvalitet 

påverkas av rörspänning vid 

digital röntgen av bröstkorgen 

på barn. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Barn 0-14 år. 

Rörspänning mellan 50-

55 kV, 60-90 kV, 70-102 

kV jämfördes mot 102 kV 

i kontrollgruppen. 

4500 (67) Dosreduktionen var högst med 

rörspännings mellan 70-102 kV, 

med en signifikant minskning på 

18,75% jämfört med 

kontrollgruppen. Vid lägre 

rörspänning än 102 kV 

förbättrades bildkvaliteten. 

Ja Hög 



 
 

 

Fortsättning Tabell 2. Kvalitetsbedömning och huvudresultat av artiklar      Bilaga 3 

Författare, År, 
Land, Tidsskrift 

Titel Syfte Metod  Deltagare 
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Huvudresultat Etiskt  
godkänd 

Kvalitetsgrad 

Frayre, A.S., Torres, 

P., Gaona, E., Rivera, 

T., Franco, J. & 

Molina, N. 2012. 

Mexiko. Applied 

Radiation and 

Isotopes. 

Radiation dose 

reduction in a neonatal 

intensive care unit in 

computed radiography. 

Att utvärdera doser vid 

bröstkorgsundersökningar på 

nyfödda samt bestämma nivån 

där brusnivå och bildkvalitet 

är i balans, för att kunna 

minska dosen till barn. 

Retrospektiv studie. 

208 röntgenbilder 

utvärderades och låg till 

grund för optimeringen 

av parametrar för 

ytterligare 20 bilder. 

12 Stora variationer i parametrar 

fanns: låg rörspänning (mellan 

43-61, medelvärde 48,9 kv) och 

hög rörström (0,9-2, medelvärde 

1,51 mAs). Optimerade 

parametrar på 60 kV och 0,9-1,1 

mAs (medeldos 33,2 µGy) 

föreslås utifrån utvärderingen. 

Nej Medel 

Precht, H., Tingberg, 

A., Waaler, D. & 

Outzen, B. C. 2014. 

Danmark. Journal of 

Digital Imaging. 

New Developed DR 

Detector Performs 

Radiographs of Hand, 

Pelvic and Premature 

Chest Anatomies at a 

Lower Radiation Dose 

and/or a Higher Image 

Quality. 

Att utvärdera huruvida CXDI-

70C detektorn ger bättre 

bildkvalitet och/eller 

dosreduktion för hand och 

bäckenundersökningar samt 

bröstkorgsundersökningar för 

prematura barn jämfört med 

CXDI-55C. 

Fantomstudie.  

Fantom motsvarande 

bröstkorg på spädbarn. 

- Det numeriska värdet för 

exponeringen till detektorn för 

det prematura bröstfantomet var 

52 % högre med CXDI-70C 

jämfört med CXDI-55C. 

Bildvärdet var 42 % bättre för 

med CXDI-70C detektorn. 

Nej Hög 

Staniszewska, A. M., 

Bieganski, A., Midel, 

A. & Baranska, D. 

2000. Polen. 

Radiation Protection 

Dosimetry. 

FILTERS FOR DOSE 
REDUCTION IN 
CONVENTIONAL X 
RAY EXAMINATIONS 
OF CHILDREN. 
 

Att beskriva vilken effekt 

filtrering och hög 

rörspänningsteknik har på 

stråldos vid 

bröstkorgsundersökningar på 

barn. 

Experimentell studie. 

Filter av aluminium och 

aluminium/koppar med 

tjocklek mellan 1,1 mm 

till 4,1 mm undersöktes i 

4 grupper och jämfördes 

med en grupp utan 

tilläggsfilter. 

 

89 (9) Dosminskningen var signifikant 

vid filter tjockare än 4 mm. 

Minskningen varierade mellan 41 

och 47 % för alla patientgrupper. 

Ingen signifikant skillnad fanns 

mellan grupperna för 

bildkvaliteten. 

Nej Medel 
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Kvalitetsgrad 

McParland, J. B., 

Gorka, W., Lee, R., 

Lewall, B. D. & 

Omojola, F. M. 1996. 

Saudiarabien. The 

British Journal of 

radiology. 

Radiology in the 

neonatal intensive care 

unit: dose reduction 

and image quality. 

Att beskriva en prospektiv 

studie gällande stråldos på en 

intensivvårdsavdelning för 

nyfödda genom att jämföra 

nuvarande högdosteknik med 

en lågdosteknik 

rekommenderad av 

Commission of the European 

Communities (CEC). 

Fantomstudie och 

prospektiv studie. 

363 röntgenbilder totalt 

varav 101 bilder utgjorde 

kontrollgrupp.  

Lågdostekik (62-70kV, 

0,4-0,5 mAs) jämfördes 

med högdosteknik (50-

60 kV, 0,8 mAs) som 

utgjorde kontrollgrupp. 

77 nyfödda Det fanns signifikanta skillnader 

gällande minskning av huddos 

(ESD) för 

bröstkorgsundersökningar (p<0,

0005) och bukundersökningar 

(p<0,0005) med lågdosteknik 

jämfört med högdosteknik.  

Medelvärdena för bildkvalitet 

med högdosteknik var 3,86 ± 

2,77 och för lågdosteknik 3,66 ± 

2,62. 

Ja Medel 

 

 

 

 


