
 

 

Institutionen för kirurgisk- och radiologisk vetenskap 

 

 

 

För och nackdelar med CT lågdos 

protokoll 
En kvalitativ litteraturstudie 

 

 

 

Författare     Handledare: 

Ange Marie Ingabire    Ulla Nikkola 

Mina Narmashiri    Examinator: 

     Hadis Honarvar 

Examensarbete i radiografi 15hp 

VT 2017



  

 

1 

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Ulla Nikkola och examinator Hadis Honarvar för all hjälp. De har 

delat sina kunskaper och tid med oss. Tack för allt tålamod som ni har visat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

SAMMANFATTNING	........................................................................................................................	4	

ABSTRACT	.......................................................................................................................................	5	

BAKGRUND	.....................................................................................................................................	6	

INLEDNING	.............................................................................................................................................	6	

CT	TEKNIK	..............................................................................................................................................	6	

RÖNTGENSJUKSKÖTERSKA	ROLL	VID	EN	CT	UNDERSÖKNING	............................................................................	7	

ALLMÄNT	OM	KONTRASTMEDEL	VID	CT	UNDERSÖKNINGAR	.............................................................................	7	

VILKA	UNDERSÖKNINGAR	UTFÖRS	MED	CT	OCH	VARFÖR?	...............................................................................	8	

STRÅLNING	.............................................................................................................................................	8	

RISKER	...................................................................................................................................................	9	
STRÅLSKYDD	...........................................................................................................................................	9	

LÅGSTRÅLDOSPROTOKOL	........................................................................................................................	10	

MINSKNING	AV	DOS	GENOM	JUSTERING	AV	PARAMETRAR	.............................................................................	10	

REKONSTRUKTION	.................................................................................................................................	11	

PROBLEMFORMULERING	.........................................................................................................................	11	

SYFTE	..................................................................................................................................................	12	

FRÅGESTÄLLNINGAR	...............................................................................................................................	12	

METOD	..........................................................................................................................................	12	

DESIGN	................................................................................................................................................	12	

SÖKSTRATEGI	........................................................................................................................................	12	

Tabell	1.	Söktabell	.........................................................................................................................	13	

Inklutionskriterier	.........................................................................................................................	13	

BEARBETNING	OCH	ANALYS	.....................................................................................................................	13	
Tabell	2.		Sammanfattning	av	artiklarna	som	ingår	i	litteraturstudien	(Willman	et	al.,	2011).	...	15	

KVALITETSBEDÖMNING	AV	ARTIKLARNA:	....................................................................................................	25	

Tabell	3.	Kvalitetsbedömning.	......................................................................................................	25	

ETISKA	ÖVERVÄGANDEN	.........................................................................................................................	26	

RESLUTAT	......................................................................................................................................	27	

DIAGNOSTISK	TROVÄRDIGHET	VID	BUKUNDERSÖKNINGAR	MED	LÅGDOSPROTOKOLL	..........................................	27	

BEGRÄNSNINGAR	VID	LÅGDOSPROTOKOLL	..................................................................................................	29	

FÖRDELARNA	AV	LÅGDOSPROTOKOLL	VID	BUKUNDERSÖKNINGAR	GENTEMOT	DESS	NACKDELAR	...........................	31	

DISKUSSION	..................................................................................................................................	32	

RESULTATDISKUSSION	............................................................................................................................	32	



  

 

3 

GER	ETT	LÅGDOSPROTOKOLL	EN	TROVÄRDIG	DIAGNOS	FÖR	BUKUNDERSÖKNINGAR?	.........................................	32	

VILKA	BEGRÄNSNINGAR	FINNS	VID	LÅGDOSPROTOKOLL?	...............................................................................	33	

ÖVERVÄGER	FÖRDELARNA	AV	ETT	LÅGDOSPROTOKOLL	VID	EN	BUKUNDERSÖKNING	DESS	NACKDELAR?	.................	33	

METODDISKUSSION	...............................................................................................................................	34	

Forsknings	etiska	övervägande	.....................................................................................................	35	

Förslag	till	vidare	försökning	........................................................................................................	35	

SLUTSATS	......................................................................................................................................	35	

REFERENSER	..................................................................................................................................	37	

BILAGA	1	.......................................................................................................................................	42	

BILAGA	2	.......................................................................................................................................	43	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Antal röntgenundersökningar som utförs med Computer Tomografi (CT) ökar 

ständigt i sjukvården, vilket har lett till en ökad mängd farlig strålning som patienter och 

vårdpersonal utsätts för och därmed följer en rad risker. Därför är det eftersträvansvärt att 

minimera denna stråldos men även bibehålla bildkvalité och diagnostisk säkerhet. Detta 

kommer dock med en mängd utmaningar som kräver nya tekniker och protokoll. För att dessa 

ska appliceras korrekt krävs även att den ansvariga vårdpersonalen besitter god kunskap inom 

området.  

Syfte: Syfte med denna studie är att beskriva fördelar och nackdelar med lågdos CT (LDCT) 

vid buk undersökningar. 

Metod: Den systematiska litteraturstudien sammanställer vetenskapliga artiklar från bland 

annat PubMed vars kvantitativa eller kvalitativa svar anses kunna besvara den kvalitativa 

frågeställningen.  

Resultat: Lågdosprotokoll för CT ger i många fall en liknande diagnostisk säkerhet som 

konventionell CT samtidigt som dosen sänks kraftigt. Dock begränsas effektiviteten av 

lågdosprotokollen för bukundersökningar i fall där patienten är överviktig och kan ibland inte 

appliceras alls om de patologiska fenomenen är för små. Överlag överväger fördelarna med 

lågdos CT dess nackdelar i de flesta fall. 

Slutsats: Resultatet har visat att lågdos CT kan uppnå samma diagnostiska säkerhet som CT 

undersökningar med standarddos. Vårdpersonal bör dock vara medveten om begränsningarna 

med lågdosprotokollen för att undvika risken för upprepning av undersökningar. Mer 

forskning kring ämnet kan potentiellt driva ner stråldosen ytterligare och med bättre kunskap 

bland personalen kan diagnoser ställas korrekt och risken för strålskador med CT kan 

minimeras.   

 

Nyckelord: Datortomografi låg dos, Buk undersökningar, bildkvalitet och CT strålning. 
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ABSTRACT 
Background: The number of medical x-ray examinations done using computer tomography 

(CT) is constantly increasing, which has resulted in a raise in the amount of radiation that 

patients and medical staff is exposed to thus leading to several risks. Therefore, it is desirable 

to minimize this radiation dose but also to maintain image quality as well as diagnostic 

accuracy. This comes with a great set of challenges which demands new techniques and 

protocols. For these to be applied in a correct way the responsible radiographers must be well 

knowledgeable of these new methods for x-ray. 

Aim: The aim of the study is to describe the advantages and disadvantages of low-dose 

abdominal CT-scans. 

Method: The systematic review of literature compiles scientific articles from PubMed among 

other sources. The studies were chosen by how well their quantitative or qualitative results 

could answer the qualitative question formulation. 

Result: Low-dose CT gives, in many cases, similar diagnostic accuracy as conventional CT 

while decreasing the radiation dose. However, abdominal examinations using low-dose CT 

are limited when the patient is obese or the pathological phenomenon is too small. Overall the 

advantage of low-dose CT does outweigh its disadvantages in most cases.  

Conclusion: The result shows that low-dose CT can achieve the same diagnostic accuracy as 

CT with standard dose. The staff should be conscious about the limitations of low-dose 

protocols, in order to decrease the risk for repeating the examinations. More research in the 

field could potentially reduce the radiation dose further and better knowledge among the staff 

would result in correct diagnosis as well as minimizing the radiation damage risks associated 

with CT.  

 
Keywords: CT low dose, Abdomen examinations, image quality and CT radiation dose. 
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BAKGRUND 

Inledning 
Computer Tomography (CT) ger, till skillnad från traditionell röntgen, tredimensionella bilder 

av organ och vävnader. CT ger snabbt detaljerade resultat som kan användas för att ställa 

trovärdiga diagnoser. Fördelarna har lett till att användningen av CT ökar ständigt vilket i sig 

medför att mängden farlig strålning som patienter utsätts för ökar. Denna strålökning beror på 

att röntgenstrålning används, precis som med konventionell röntgen, även i CT-

undersökningar. Därför är det viktigt att utveckla nya metoder för att kunna minska denna 

stråldos som ges i en CT-undersökning (Kalender, 2011, s. 14–19). 

 

CT- apparatens huvuddelar består av roterande gantry, röntgenrör, en detektor som registrerar 

och mäter strålningen och ett undersökningsbord som patienten ligger på under 

undersökningen. När röntgenstrålningen träffar kroppen kommer en viss del av strålningen att 

försvagas. Den försvagas p.g.a. att en del av fotonerna i strålningen absorberas och en del går 

igenom kroppen och registreras av en detektor. Mängden strålning som absorberas av 

kroppens vävnader varierar från organ till organ (Fukuda, Matsubara & Miyati, 2014).  

CT teknik 
CT teknik ger tunna bilder genom att röntgenröret snurrar runt 360 grader och varje varv ger 

ett antal bilder per rotation. Tidigare CT apparater gav endast en bild per rotation för att det 

fanns bara en detektor. Idag dock finns utvecklade CT apparater med inbyggda 

multidetektorer, vilket gör att undersökningen blir snabbare och bildkvalitén höjs (Kalender, 

2011, s. 37–46) 

 

Rotationstiden och antal detektorer har stor betydelse för hur snabbt en undersökning utförs. 

Till exempel finns idag CT apparater med 256–320 detektorer, vilket gör att 

bukundersökningar endast tar några sekunder (Kalender, 2011, s. 53–63). Det går att, i en 

dator, bearbeta CT bilder på olika sätt och få mer detaljerad information med mindre brus 

med hjälp av till exempel rekonstruktionsalgoritmer. Således kan en bra bildkvalité uppnås 

genom användning av rekonstruktion och därmed kan diagnostisk säkerhet upprätthållas 

(Yang et al., 2016). 
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Röntgensjuksköterska roll vid en CT undersökning  
En röntgensjuksköterska måste kunna utföra en CT undersökning från början till slut av 

undersökningen och samtidigt hantera stråldos och strålsäkerhet på ett professionellt sätt. 

Röntgensjuksköterskor ska lägga patientens förväntningar i centrum. Detta kräver att de 

tänker på patientens autonomi och patientens kliniska behov (Arlebrink, 2006, s. 75–79). 

Röntgensjuksköterskan ska utveckla sig med hjälp av erfarenhet från praktiska och teoretiska 

händelse kring sitt arbete område för att kunna fullfölja sina plikter (Örnberg, 2011, s. 10). 

 

En röntgensjuksköterska har ett ansvar att informera patienter gällande 

röntgenundersökningar. Detta då brist på sådant lätt skapar en oro hos patienten och 

delaktighet och samarbete från denne försämras. Patientens trygghet skapas även av 

röntgensjuksköterskornas arbetssätt och bemötande. Första bemötande mellan patient och 

röntgensjuksköterskor lägger en grund för patientens känsla av trygghet och tillit vilket kan 

påverka diagnostiskt resultat (Makanjee, Bergh, & Hoffman, 2015). Röntgensjuksköterskor 

måste veta om detta för att kunna anpassa sig efter patientens behov och kunna besvara på 

patientens frågor (Makanjee et al., 2015). 

 

Förutom för att bemöta och informera patienter måste röntgensjuksköterskor tillhandahålla 

god kunskap inom röntgenverksamheten för att till exempel CT parametrarna ska ställas in 

korrekt. Detta är väldigt viktigt då okunnigheten bland vårdpersonal ökar, vilket har lätt till en 

ökad mängd upprepade CT undersökningar och högre stråldos. (Foley, Evanoff & Rainnford, 

2013). En minskad stråldos till patienter innebär även att personalen utsätts i mindre 

utsträckning för strålningen och en röntgensjuksköterska har plikt att skydda alla individer 

som närvarar en CT undersökning (Örnberg, 2011, s. 10). 

Allmänt om kontrastmedel vid CT undersökningar 
Kontrastmedel är ett medel som används vid en mångfald av undersökningar inom röntgen. 

Syftet med användning av kontrastmedel är att kunna särskilja vävnader som har likartad 

attenuering d.v.s. hur mycket vävnaden dämpar eller absorberar strålningen. 

 

Det finns många olika kontrastmedel och deras användning beror på deras olika kemiska och 

Fysiska egenskaper. Vattenlösliga kontrastmedel med jod som används vid CT kan påverka 

njurarna och försämra deras funktion (Thomsen & Webb 2014, s. 4–5). Därför bör man mäta 

njurfunktionen med exempelvis glomerular filtration (GFR) via Omnivis innan 

undersökningen genomförs (Thomsen & Webb, 2014, s. 14). Andra förberedelser som bör 
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göras innan en CT undersökning är till exempel att förebygga eventuella biverkningar så som 

allergiska reaktioner men även uppehåll av metformin hos patienter med diabetes (Thomsen 

& Webb, 2014, s. 52–58). Vid vissa bukundersökningar får patienter intravenöst (IV) 

kontrastmedel. Kontrasmedel peroralt kan även användas som ett komplement eller enskilt 

(Alshamari, Norrman, M. Geijer, Jansson & H. Geijer, 2016) 

Vilka undersökningar utförs med CT och varför? 
CT är snabbt och effektivt. Således kan den utvecklade tekniken underlätta för radiologer att 

snabbt kunna se livshotande förändringar samt hitta akuta eller kroniska sjukdomar i 

människans kropp. CT är mycket känslig vid akuta situationer. CT görs vid undersökning av 

hela kroppen, hals, hjärna, thorax, buk och bäcken och extremiteter (Sierink, Saltzherr, Wirtz, 

Streekstra, Beenen, & Goslings, 2013). 

 

Nu förtiden används CT också mycket mer för att identifiera frakturer. CT ger bättre 

detaljerad information än konventionell röntgen. Tekniken är mycket användbar när det gäller 

att hitta rätt medicinsk behandling. Det är en smidig teknik och används mycket vid kliniska 

behandlingar (Konda, Goch, Leucht, Christiano, Gyftopoulos, Yoeli, & Egol, 2016).  

 

CT vid bukundersökningar 

Datortomografi av buken innebär undersökning av ett antal organ vid utredning av olika 

sjukdomar såsom tumörer, metastaser och tarmsjukdomar. CT används även vid akut 

cholecystit (inflammation i gallblåsan), cholestas (stas i gallvägar), njursten, appendicit 

(blindtarm inflammation). Vid undersökningar av olika sjukdomar i buken har CT en hög 

noggrannhet och känslighet vid diagnostiken (Alshamari, Norrman, Jansson, & Geijer, 2016). 

Strålning 
Joniserande strålning används vid CT-undersökningar. Joniserande strålning har tillräckligt 

med energi för att knuffa bort elektroner från deras atomer och bilda positivt laddade joner. 

Om denna jonisering sker i en molekyl kan dess struktur förstöras (strålskyddsmyndigheten, 

2010). 

 

Detta är extra påtagligt i de fall då DNA i en cell utsätts för denna typ av strålning. Om en 

jonisering sker i en DNA-molekyl så finns det en risk för att även en mutation sker. En 

mutation sker när cellen misslyckas med att laga skadan på DNA:t och kan ett genuttryck 

förändras. Om fel gen påverkas kan celldelningen och andra funktioner i cellen förändras på 
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ett sådant sätt att cellen utvecklas till en cancercell (Kuefner, Brand, Engert, Schwab, & Uder, 

2015). En mycket hög dos av joniserande strålning kan till och med döda celler. Joniserande 

strålning innefattar gammastrålning, som skapas från sönderfallande atomkärnor, och 

röntgenstrålning (strålskyddsmyndigheten, 2010). 

Risker 
Det förekommer två typer av strålrisker, akuta och sena strålskador efter exponering. Akuta 

strålskador skadar vävnader och organ i stort. Dessa skador kan påverka och försämra 

funktionen hos dessa organ. I värsta fall kan organet helt och hållet sluta fungera. Riskerna för 

akuta skador beror på flera olika aspekter liksom mängd av stråldos, exponeringstid, och 

storleken av området som har blivit exponerats. Vid akuta strålskador uppkommer specifika 

symtom som illamående, hudrodnader, ögonskador, försämrat immunförsvar, sterilitet och 

patienten kan även dö. Sena strålskador är de som skadar cellers DNA och därmed orsakar 

cancer och ärftliga skador de framkommande åren efter exponeringen. 

(strålskyddsmyndigheten, 2010).  

Strålskydd 
Det finns en speciell myndighet som har ansvar om strålskydd mot strålning i samhället. 

Denna myndighet återställer lager och krav av användning av strålning. I Sverige används 

strålning strålskydd enligt grundläggande internationella rekommendationer. Det finns 

specifika grundläggande principer som krävs på användning av strålning. Strålning ska inte 

användas i onödigt, nackdelar och fördelar måste beaktas inom vården gällande användning 

av strålning. Fördelar ska vara fler än nackdelar. Inom vården används strålning för att vårda 

röntgenundersökning föra att kunna motivera nyttan av den. Doser ska minskas så mycket det 

går eftersom undersökningar är dyra och samhälleliga villkor prioriteras. Stråldoser till 

personal är bestämd vilket skyddar varje person mot stora strålrisker. Däremot går inte den 

medicinska bestrålningen till patienten att begränsa. Principen om minskning av stråldos ska 

erhållas hela tiden under diagnostiska undersökningar. En verksamhet måste ha ett 

godkännande från strålskyddsmyndigheten för användning av joniserande strålning. 

Verksamheten ska följa grundläggande principer och strålskyddslagen från 

strålsäkerhetsmyndigheten. Personen som har fått tillståndet, har ansvar att titta om dessa krav 

följs i den egna verksamhet samt att kolla på att all personal kan de teoretiska och praktiska 

kunskap om strålning som krävs (strålskyddsmyndigheten, 2010). 
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Lågstråldosprotokol 
Att minska stråldosen vid en CT undersökning har varit mycket populärt och viktigt de 

senaste åren inom medicinska studier. Många radiologer är mycket fokuserade på att utveckla 

metoder för CT samt stråldosprotokoll (Guberina, Lechel, Forsting & Ringelstein, 2016). 

En av de metoder som kan reducera och begränsa stråldosen till patienter är att använda rätt 

protokoll och parametrar till rätt undersökta områden, till exempel användning av lågdos 

protokoller low-dose-CT (LDCT) vid CT buk undersökningar (Konda et al., 2016). Således är 

det utvecklade protokollet ett framsteg till syfte att kunna reducera strålningen utan att riskera 

diagnosen och få en bra bildkvalitet på bilder som kan bidra till att planera kirurgiska ingrepp 

med hjälp av 3D- rekonstruktionsteknik. Lågdosprotokollet minskar därför risken för cancer 

jämfört med ordinarie protokoll med högre stråldos (Konda et al., 2016). 

Minskning av dos genom justering av parametrar 
Det finns tre viktiga parametrar som påverkar styrkan på stråldosen. Dessa är spänning, ström, 

exponeringstid. Spänningen, som mäts i kilovolt (Kv), reglerar strålningens 

penetrationsförmåga. En högre spänning gör att strålningen lättare tar sig förbi patientens 

vävnader oh fler fotoner träffar detektorn. Hög Kv leder till sämre kontrast och mindre brus i 

bilden. Strömmen mäts i miliampär (mA) och representerar intensiteten av elektroner. Högre 

ström ger minskat brus i bilden men även mer strålning till patienten. Generellt ger längre 

exponeringstid, mätt i sekunder (s), bättre bildkvalité men även större stråldos (Foley, 

Evanoff & Rainnford, 2013). 

 

Exponeringstiden kombinerat med strömmen ger miliampärsekund (mAs) som beskriver den 

totala mängden strålning som patienten utsätts för. För att sänka stråldosen bör ett bra 

mellanläge hittas för strömmen och exponeringstiden så att mAs hålls så låg som möjligt utan 

att bildkvalitén försämras (Foley et al., 2013). 

 

Stråldosen kan minskas genom att låta inställningarna för rörströmmen automatiskt justeras. 

Inställningarna kan moduleras på olika sätt så som via Z-axeln av röret, XY-axeln eller 

genom en kombination av båda. Syftet med denna automatiska modulering är att anpassa 

mängden strålning i ett organ till dess attenuering. På så vis används inte mer strålning än som 

krävs för att få en bild av olika vävnader. Till exempel eftersom kraftiga patienter har mer 

vävnad i buken kommer det automatiska systemet att öka stråldosen för att bibehålla 

bildkvalitén. Detta kan innebära att dessa patienter får väldigt hög stråldos med ett sådant 

automatiskt system (Martin, Nelson, Rubin & Schindera, 2011). 
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En mer direkt metod för att minska stråldosen är att minska på rörströmmen i CT-röret. Dock 

ökar även mängden brus i bilden, vilket är invers proportionerligt mot bildkvalitén. Därmed 

krävs en balans om spänningen ska minska utan att bildkvalitén blir för dålig (Martin et al., 

2011). 

 

Mängden bildbrus i en bukundersökning ökar linjärt med patientens storlek. Därför måste 

patienter med högt kroppsmasseindex (BMI, kvoten mellan en persons massa i kilogram och 

dess längd i meter i kvadrat) ofta undersökas med en högre stråldos än önskvärt (Silva, 

Lawder, Hara, Kujak & Pavlicek, 2010). Ett annat sätt att kringgå problemet med försämrad 

bilkvalité är att använda sig av intravenösa kontrastmedel i samband med undersökning samt 

att träna radiologer att specifikt tolka bilder som getts av en lågdos-CT (Alagic et al., 2017). 

Rekonstruktion 
När stråldosen minskas leder detta till att bruset i bilden ökar, vilket trots standard 

bildrekonstruktion med Filter back projektion (FBP) gör att bildkvalitén försämras. Däremot 

nya rekonstruktionstekniker så som Adaptiv statistisk iterativ rekonstruktion (ASIR) och 

Modellbaserad iterativ rekonstruktion (MBIR) har möjligheten att minska mängden brus som 

skapas av lågdos CT. ASIR t.ex. fungerar genom att den tar data från FBP och använder en 

algoritm som hittar och tar bort brus från bilden. I och med denna minskning av brus kan 

lägre stråldoser användas utan att bildkvalitén minskar (Silva et al., 2010). 

Problemformulering 
Idag är CT en viktig del av radiologi. Vid undersökningar med CT bestrålas patientens kropp 

för att hitta patologiska förändringar i diagnostiskt och behandlingsmässigt syfte. Dock kan 

röntgenstrålning orsaka skada hos patienter. Röntgenstrålning är mycket farligt för både 

patienter och röntgenpersonal då det kan leda till diverse sjukdomar och därmed onödiga 

utgifter för samhället (Schonfeld & Berrington de Gonzalez, 2011). 

Ett lågdosprotokoll minimerar stråldosen till patienten och används därför mycket vid 

bukundersökningar. Dock finns det en risk för att bildkvalitén blir bristande med 

lågdosprotokollet. Därmed kan patienten behöva göra om CT undersökningen fast utan 

lågdosprotokollet och då får patienten mer strålning totalt än om undersökningen gjorts utan 

lågdosprotokollet från början. Därför kan det anses angeläget att belysa nackdelar och 
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fördelar av lågdos CT undersökningar för att förstå om dess fördelar överstiger dess nackdelar 

(Chytor, Rajababu, Jones & McKnight, 2016). 

 
Syfte 
Syfte med denna studie är att beskriva fördelar och nackdelar med lågdos CT vid buk 

undersökningar. 

Frågeställningar 
· Ger ett lågdosprotokoll en trovärdig diagnos för bukundersökningar? 

· Vilka begränsningar finns vid lågdosprotokoll? 

· Överväger fördelarna av ett lågdosprotokoll vid en bukundersökning dess nackdelar? 

·  

METOD 

Design 
Studiedesignen är en systematisk litteraturstudie. 

Sökstrategi 
För att hitta relevanta artiklar till studiens syfte och kunna svara på frågeställningar valde 

författarna att söka i en medicinsk databas, PudMed, med specifika sökord. De primära 

sökorden som användes var ”CT low dose”, ”abdomen examinations”, ”image quality” och 

”CT radiation dose”.  Även andra ord som framkom i artiklar användes i sökningen så som 

strålning och rekonstruktion. För att kunna begränsa antal träffar kombinerades flera av 

ovannämnda sökord med hjälpord som ”and” och ”or” (Willman et al., 2011).  

På grund av studiens syfte kombinerades alla sökord med CT eller CT lågdos. Vid sökning av 

artiklar märkte författarna att antal träffar i själva sökningen var många, då begränsades 

antalet genom inklusion- och exklusionskriterier. 
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Tabell 1. Söktabell 

Databaser Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

Pubmed CT low dose 4776 50 15 10 

Pubmed CT abdomen 5079 20 8 6 

Pubmed CT radiation and  

image quality 

2776 40 10 8 

Pubmed CT abdominal 

examination 

3296 25 9 6 

Totalt 30 stycken vetenskapliga artiklar som ansågs besvarar syftet och frågeställningar 

användes i denna studie, vilket 18 av dessa granskades i resultatet samt beskrevs i artiklarna 

sammanfattningstabell.  

 

Inklutionskriterier 

Val av artiklar skulle avgränsas för studien. Författarna avgränsade sig till obetalda artiklar 

från PubMed som genomgått peer-review. Artiklar som inkluderades var på engelska och 

relevanta för arbetet samt artiklar som handlar om bukundersökningar med CT, stråldos och 

bildkvalitet på CT bukundersökningar med lågdos utförda på barn och vuxna patienter. 

Endast artiklar som publicerats mellan 2010 och 2017 inkluderades.  

 

Exklutionskriterier 

Artiklar utan relevans för studien som ej var publicerade i PubMed och inte var skrivna på 

engelska exkluderades. Vetenskapliga artiklar som hade blivit granskade exkluderades. 

Artiklar skrivna före 2010 exkluderades. 

Bearbetning och analys 
Efter sökning av relevanta artiklar i PubMed antecknades utvalda vetenskapligt 

evidensbaserade artiklar. Resultaten lästes om flera gånger och analyserades noggrant. En 

upprepad läsning av artiklar gjordes för att kunna begripa och förstå helheten av innehållet. 
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Efter läsning noterades all relevant information till studiens syfte och insamlades med hjälp 

av Forsbergs och Wengströms bok ”Att göra systematiska litteraturstudier”. Studien är byggd 

på vetenskapliga tidsskriftartiklar enligt boken (Forsberg & Wengström, 2013, s. 26–33). 

Ett granskningsprotokoll från (Willman et al., 2011) användes för att kvalitetsgranska de 

valda artiklar som inkluderades i denna studie (se bilaga 1). Granskningsmallen utformades 

efter studiens syfte. Författarna läste genom artiklar var och en för sig och slutligen 

diskuterades artiklarna för att kunna göra en kvalitetsgranskning. De artiklar som hade ett 

välbeskrivet syfte, metod och urval samt resultat och diskussion poängsattes som hög kvalité 

och de artiklarna som innefattade några brister avseende ovan nämnda punkter granskades 

som medel eller låg kvalitet. 

 

Författarna läste igenom de 18 valda vetenskapliga artiklarna igen efter graden av kvalitet. I 

första hand diskuterades resultatet för varje artikel för att samla all information om lågdos CT, 

specificitet, sensivitet, fördelar och begränsningar på lågdosprotokollet. Utifrån den 

information som samlades lästes artiklarna igen och intressanta punkter som var relaterade till 

denna studie samlades ihop.



  

 

Tabell 2.  Sammanfattning av artiklarna som ingår i litteraturstudien (Willman et al., 2011). 
Författare 

Årtal, Land  

Titel Syfte Design Deltagare Resultat 

1- Yun, Ryu, 

Choi, Kim, Oh 

& Yang. (2017) 

Korea 

 

 

Comparison of 

Low- and 

Standard- Dose 

CT for the 

Diagnosis of 

Acute 

Appendicitis: A 

Meta-Analysis 

 

Bedöma noggrannheten av 

lågdos- CT jämfört med 

standarddos CT vid 

diagnos av akut appendicit. 

Systematisk  

litteraturstudie 

9 artiklar 

inkluderades i 

studien. 

2 bedömare 

granskade artiklar. 

Meta-regression 

användes 

 

Både lågdos-CT och 

standard-dos CT har hög 

känslighet och hög 

specificitet för diagnostik 

av akut appendicit. 

2- Aly, N. E., 

McAteer & 

Aly, E. H 

(2016) 

United 

kingdom 

Low vs. standard 

dose computed 

tomography in 

suspected acute 

appendicitis is: 

Is it time for a 

change? 

Att jämföra LDCT och 

SDCT vid diagnosen av 

appendicit 

Systematisk 

litteraturstudie 

Totalt 5 artikel 

granskades av 2 

författare. 

 

Effektiv LDCT från 1,2 

till 5,3 mSv. SDCT från 

5,2 till 10,2 mSv. Det 

fanns ingen signifikant 

skillnad mellan 2 

protokollen. 

 

3- Rob, Bryant, 

Wilson & 

Ultra-low-dose, 

low-dose, and 

Att undersöka om en 

minskning av stråldosen av 

Systematisk 

litteraturstudie 

7 artiklar som 

publicerades 

Studier påvisades att 

ULD och LD CT har en 



 

 

16 

Somani (2017).  

United 

Kingdom 

 

 

standard-dose 

CT of the 

kidney, ureters, 

and bladder: is 

there a 

difference? 

Results from a 

systematic 

review of the 

literature. 

datortomografi (CT) för 

njurarna, urinledarna och 

blåsan (KUB) för akuta 

urinvägs symtom samt 

effekter på specificiteten, 

känsligheten och 

upptäckten av 

njurstenar/konkrement. 

mellan 2002 och 

2015 från olika 

länder, totalt 1104 

patienter 

inkluderades 

(662 män & 442 

kvinnor) 

 

känslighet på 90 till 100 

% och en specificitet på 

86 till 100 %. 

LDCT var en bra 

alternativ metod för 

detektering av njurstenar 

som var större än 3 mm  

 

 

 

4- Niemann, 

Van Straten, 

Resinger, Bayer 

& Bongartz. 

(2011).  

Switzerland 

Detection of 

urolithiasis using 

low-dose CT—A 

noise simulation 

study 

Frågeställning: 

Hur påverkas känsligheten 

av en stråldosminskning 

med hjälp av automatisk 

rörströmmoduleringsteknik 

jämfört med SDCT vid 

detektering av 

förkalkningar? 

 

 Kvantitative 

 

 

 

 

 

 

 

Inkluderade 54 

patienter, 16 

kvinnliga och 38 

manliga,  

2 läsare 

Genom minskning av 

rörströmmen på standard 

dos CT protokoll kunde 

den effektiva dosen 

minskas. 

Lågdosprotokollet med 

rörströmmodulering kan 

vara ett alternativ för 

lokalisering av njurstenar. 

5- Moore, 

Daniels, Ghita, 

Accuracy of 

Reduced-Dose 

Att utvärdera och testa ett 

CT-protokoll med 

Prospektiv studie 

 

Jämförelse SDCT 

& LDCT vuxna 

LDCT med sensitivitet på 

90,3% och en specificitet 



  

 

Gunabushanam, 

Luty, Molinaro, 

& Gross (2015) 

USA 

Computed 

Tomography for 

Ureteral Stones 

in Emergency 

Department 

Patients 

reducerad dos på patienter 

med misstänkt njurstenar. 

patienter 201 (18 år 

och äldre) 

Tre radiologer 

Uppföljning av 

resultat utfördes 

vid 90 dagar 

på 99,0%, 

LDCT 
kunde användas för 
detektering och 
lokalisering av store 
njurstenar. 
 

6- Nguyen, 

Wong, 

Fatovich, 

Yeung, 

Persaud, Wood, 

& Mendelson 

(2012) 

 

Australia 

Low-dose 

computed 

tomography 

versus plain 

abdominal 

radiography in 

the investigation 

of an acute 

abdomen 

Att jämföra lågdos 

abdominal CT (LDCT) 

med vanlig abdominal 

radiografi (AR) vid den 

primära undersökningen av 

akut buksmärta för att 

avgöra om det finns 

skillnader i diagnostiskt 

Randomiserad och 

kontrollerad 

studie. 

 

 

Slumpmässig, 108 

patienter 

55 till AR och 53 

till LDCT 

LDCT hade 81,8% 

sensivitet jämfört med 

AR hade 62,5%. fördelen 

med LDCT högre 

diagnostik säkerhet samt 

minska antal ytterligare 

undersökningar 

7- Kim, K., 

Kim, Y. H., 

Kim, S. Y., 

Kim, S., Lee, 

Y. J., Kim, K. P 

& Lee, K. H. 

Low-Dose 

Abdominal CT 

for Evaluating 

Suspected 

Appendicitis 

Utvärderade måttet av 

onödig 

blindtarmsoperation efter 

lågdos mot standard dos 

CT i buken hos unga 

vuxna patienter med 

Randomiserad 

studie 

891 patienter 

14 radiologer och 

36 praktikanter 

 

LDCT med ett sensivite 

på 94,5 och specificitet 

med 93,3 har inga 

signifikanta skillnader 

med en SDCT protokoll 

sensivitet på 95,0 och en 
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(2012). 

Korea 

misstänkt 

blindtarmsinflammation. 

specificitet på 93,8 

avseende diagnostik av 

blindtarmsinflammation. 

LDCT var lika som 

SDCT. 

8- Alshamari, 

Norrman, 

Geijer, M., 

Jansson & 

Geijer, H. 

(2016)  

Sweden 

Diagnostic 

accuracy of low-

dose CT 

compared with 

abdominal 

radiography in 

non-traumatic 

acute abdominal 

pain: prospective 

study and 

systematic 

review. 

Att utvärderar diagnostisk 

noggrannhet av lågdos CT 

jämfört med 

bukradiologi(BR), vid 

liknande stråldosnivåer. 

Prospective studie 

and systematic 

review   

58 patienter 

(30 män och 28 

kvinnor). 

3 radiologer 

BR hade en sensitivitet av 

46 % och specificitet av 

87 % med LDCT hade en 

sensitivitet 75 % och en 

specificitet av 87 %.  

Studien visade att LDCT 

hade högre diagnostik 

säkerhet jämfört med BR. 

Således kan LDCT ersätta 

BR 

9- Camera, 

Liccardo, 

Romano, 

Liuzzi, Rispo, 

Diagnostic 

efficacy of 

single-pass 

abdominal 

Utvärdera den diagnostiska 

effektiviteten av singel 

pass kontrastförstärkt 

multidetector CT (CE-

Prospective studie 65 patienter (32 

män, 33 kvinnor, 

mellan 20–67 år)  

2 radiologer 

Den diagnostiska 

noggrannheten var nästan 

lika för båda protokollen. 

Enligt studie kan CE- 



  

 

Imbriaco & 

Brunetti (2017) 

Italy 

 

multidetectorrow 

CT: prospective 

evaluation of a 

low dose 

protocol. 

MDCT) som utförs med en 

låg-strålning med hög 

kontrast (LR-HC) dos 

protokollet i utvalda 

patienter med icke-

traumatisk akut 

tarmsjukdom 

MDCT med en LR-HC 

dosprotokoll säkert 

användas för 

undersökning av patienter 

med akuta tarmbesvär. 

10- Haller, 

Karlsson & 

Nyman (2010) 

sweden 

 

Can low-dose 

abdominal CT 

replace 

abdominal plain 

film in 

evaluation of 

acute abdominal 

pain? 

Utvärdera Non-contrast 

computed tomography 

(NCT), inklusive lågdos 

tomografi (LDCT, med 50 

mAs), ger mer diagnostisk 

information än APF hos 

patienter med icke-

traumatisk buksmärta samt 

jämföra det diagnostiska 

resultatet mellan SDCT 

och LDCT. 

Retrospektiv 

studie 

222 patienter (109 

män och 113 

kvinnor), 

CT med korrekt diagnos 

var högre signifikant 

jämfört med APF. 

Studien visade att APF 

kan användas när 

tarmobstruktion och 

förstoppning och LDCT 

kan användas för 

patienter med buksmärtor 

av oklar orsak.  

11- Fracchia, 

Panagopoulos, 

Katz, 

Adequacy of 

Low Dose 

Computed 

Är icke kontrast 

buk/bäcken CT den 

aktuella 

Prospektiv analys 101patienter 

Referensstandard 

(SDCT)  

Genomsnittliga DLP 

beräknades för LDCT och 

var 123 vilket 6-7 gånger 
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Armenakas, 

Sosa & 

DeCorato 

(2012) 

USA 

Tomography in 

Patients 

Presenting with 

Acute Urinary 

Colic. 

avbildningsstandarden för 

patienter som uppvisar 

akut urinväggsanfall?  

 

mindre än DLP för 

SDCT, 764 och på såsätt 

effektiv dosen minskades. 

Således visade studien att 

lågdos CT gav tillräckligt 

med information 

avseende diagnostik av 

urinvägar och detektering 

av njurstenar. Denna 

metod rekommenderades 

att använda första hands 

metod för undersökning 

av urinvägar. 

 

12- Alagic,  

Eriksson, 

Drageryd, 

Motamed & 

Wick (2017) 

Sweden 

 

A new low-dose 

multi-phase 

trauma CT 

protocol and its 

impact on 

diagnostic 

assessment and 

Utvärdera och jämföra 

stråldos, bildkvalitet och 

arbetsflöde mellan de två 

trauma-CT-protokollen 

(lågdos-multifas-trauma 

WBCT-protokollet och 

standard Single-phase 

Retrospektiv 

studie  

219 patienter 

Grupp A:141 

Grupp B: 121 

Totalt 100 

analyserades (50 

av varje grupp) 

Flera radiologer 

Bedömning av lågdos CT 

med extra skanningen har 

lägre känslighet med en 

67 % i preliminär 

bedömningen jämfört 

med slutiga bedömningen 

(R2) som visade en 



  

 

 

 

radiation dose in 

multi-trauma 

patients. 

trauma protokoll på de 

närliggande 64-bitars 

LightSpeed VCT).  

känslighet på 100 % . CE-

LDCT har markant 

förbättrat diagnostisk 

noggrannhet för 

traumarelaterade 

artärskador. 

13- Poletti, 

Becker, Becker, 

Halfon Poletti, 

Rutschmann, 

Zaidi & Platon 

(2017) 

Switzerland 

 

Emergency 

assessment of 

patients with 

acute abdominal 

pain using low-

dose CT with 

iterative 

reconstruction: a 

comparative 

study. 

Att utvärdera om den 

strålningsdosen som 

levereras vid CECT för 

patienter med akut 

buksmärta kan minskas till 

den dos som levereras vid 

bukradiologi (<2,5 mSv) 

med hjälp av lågdos CT 

(LDCT) med iterativ 

rekonstruktion Algoritmer. 

Jämförande studie 151 patienter (83 

kvinnor och 68 

män) 

2 oberoende 

radiologer. 

Studien visade att den 

strålningen från CECT 

kan reducera till nivå av 

standardradiografi med 

LDCT-MBIR. 

14- Silva, 

Lawder, Hara, 

Kujak & 

Pavlicek (2010) 

USA 

Innovations in 

CT Dose 

Reduction 

Strategy: 

Application of 

Att diskutera 

tillämpningen av en ny 

CT-

rekonstruktionsalgoritm 

(ASIR), för att minska 

Framgick inte 

tydligt i artikeln. 

Framgick inte 

tydligt i artikeln. 

Studien visade att ASIR- 

rekonstruktionsalgoritmen 

är en lovande teknik för 

att ge CT-bilder en hög 

kvalité för diagnostik vid 
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 the Adaptive 

Statistical 

Iterative 

Reconstruction 

Algorithm 

 

strålningsdosen vid CT 

jämförelse med lågdos och 

standarddoserad filtrerad 

bakprojektion CT. 

 

 

signifikant reducerade 

stråldoser. 

 

15- Xiang, 

Chan, Brown,  

Huo,  Chan & 

Ridley (2017) 

Australia 

 

Systematic 

review and meta-

analysis of the 

diagnostic 

accuracy of low-

dose computed 

tomography of 

the kidneys, 

ureters and 

bladder for 

urolithiasis. 

Att fastställa den 

diagnostiska 

noggrannheten hos LD-

CTKUB vid diagnos av 

patienter med kliniskt 

urinvägskonkrement.  

 

Systematik 

granskning och 

meta - analys 

9 databaser  

12 artiklar 

2 läsare 

LD-CTKUB är en 

lågdosmetod med höga 

känslighetsnivåer (93,1%) 

och specificitet (96,6%). 

LD-CTKUB kan 

användas för diagnostik 

av njurar och urinvägar 

med misstänkt 

konkrement. 

 

 

16- Chang, 

Wong, Wu, 

Chen, Wang, 

Lee & Chang 

Diagnostic 

Performance on 

Low Dose 

Computed 

Att jämföra skillnader 

mellan icke 

kontrastförstärkt LDCT 

(NE-LDCT) och 

Retrospektivstudie  101 patient 

(44 män och 57 

kvinnor) 

3 radiologer med 

AUC-värdena beräknades 

och användes för att 

utvärdera den 

övergripande diagnostiska 



  

 

(2016).   

 

Tomography For 

Acute 

Appendicitis 

Among 

Attending and 

Resident 

Radiologists. 

kontrastförstärkt SDCT 

(CE-SDCT). 

 observatörer och intra 

observatör av diagnostiska 

skillnader på icke-kontrast 

förstärkt LDCT (NE-

LDCT) och 

kontrastförstärkt 

standarddos CT (CE-

SDCT) för akut appendicit 

hos radiologer med olika 

kompetensnivåer. 

lång erfarenhet. 

3 radiologer med 

kortare erfarenhet. 

prestandan på båda 

modaliteterna hos varje 

läsare. Den diagnostiska 

prestationen var sämre 

hos yngre radiologer med 

NE-LDCT.  

Bör ha mer utbildning och 

träning 

17- Kwon, 

Chang, Moon, 

Lee, Park & 

Park (2015) 

 Korea 

Usefulness of 

Low-dose non 

enhanced 

Computed 

Tomography 

With Iterative 

Reconstruction 

for Evaluation of 

Urolithiasis: 

Utvärdera effekten av en 

CE-LDCT med iterativ 

rekonstruktionsteknik för 

urologen, avseende 

visualisering av njurstenar 

med en jämförelse av 

diagnos och observation 

mellan urologer och 

radiologer. 

Prospektiv  

 

116 patienter 

1 radiolog 

1 urolog 

Fanns inga signifikanta 

skillnader mellan två CT 

protokoll för 

karakterisering av 

njurstenar. DLP och 

effektiv dos minskades 

signifikant med en 

dosreducering av 76,5% - 

76,7% vid LDCT-IR 
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Diagnostic 

Performance and 

Agreement 

between the 

Urologist and the 

Radiologist: 

underökning. Genomsnitt 

strådosen var 1,39 mSv. 

18- Drake, Jain, 

Bryant, Wilson 

& Somani  

(2014).  

UK 

Should low-dose 

computed 

tomography 

kidneys, ureter 

and bladder be 

the new 

investigation of 

choice in 

suspected renal 

colic?: A 

systematic 

review 

Att genom en systematisk 

granskning av litteraturen 

se om det fanns bevis för 

att en reducering av 

effektiv strålningsdos av 

en CTKUB(CT kidneys, 

ureter and bladder) kan 

äventyra 

diagnosnoggrannheten.  

Systematisk 

litteratur studie 

Totalt 6 artiklar, 

2 läsare 

Studien visar att lågdos 

CTKUB är en säker 

metod för undersökning 

av patienter med akut 

smärta samt har 

signifikant lägre stråldos 

till patienter jämfört med 

standarddos. 



  

 

Kvalitetsbedömning av artiklarna:   
Tabell 3. Kvalitetsbedömning. 

Författare Undersökningsområde 
(Buk undersökning) 

Land Kvalitet 

Yun et al., 2016  

 

Buk (Lågdos- CT jämfört med 

standarddos CT). 

Korea Hög 

Aly et al., 2016 

 

Buk (Jämförelse mellan LDCT och 

SDCT vid diagnosen av appendicit). 

United 

Kingdom 

Hög 

Rob et al., 2016 

 

Buk (Jämförelse mellan Ultra-low-

dose, low-dose, and standard-dose 

CT) 

United 

Kingdom 

Hög 

Niemann et al., 2010 

 

Jämförelse mellan LDCT och SDCT 

vid diagnos av njurstenar 

Switzerland  Medel 

Moore et al., 2015 Utvärdering av ett CT-protokoll med 

reducerad stråldos på patienter med 

misstänkta njurstenar. 

USA 

 

Hög 

Nguyen et al., 2011 

 

Jämförelse mellan lågdos abdominal 

CT (LDCT) och vanlig abdominal 

radiografi (AR) 

Australia Hög 

Kim.K et al., 2012 

 

Utvärdering av lågdos CT för diagnos 

av misstänkt appendicit 

Korea Hög 

Alshamari et al., 2016 Utvärdering av diagnostisk 

noggrannhet för lågdos CT jämfört 

med bukradiologi 

 

Sweden 

 

Hög 

Camera et al., 2016 

 

Utvärdering av den diagnostiska 

effektiviteten av singel pass 

kontrastförstärkt multidetector CT 

(CE-MDCT) som utförs med en låg-

strålning med hög kontrast (LR-HC) 

Italy 

 

Hög 

Haller et al., 2010 Jämförelse av det diagnostiska 

resultatet mellan SDCT och LDCT. 

Sweden Hög 

Fracchia  et al., 2012 Utvärdering av noggrannheten för USA Hög 
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lågdos CT hos patienter med akuta 

njurstenar 

Alagic et al., 2017 Utvärdering och jämförelse av 

stråldos, bildkvalitet och arbetsflöde 

mellan de två trauman -CT- 

protokollen 

Sweden Medel 

Poletti et al., 2017 

 

Utvärdering av lågdos CT (LDCT) 

med iterativa 

rekonstruktionsalgoritmer. 

Switzerland Hög 

Silvia et al., 2010 

 

Jämförelse mellan lågdos CT och 

standarddoserad filtrerad 

bakprojektion CT. 

USA 

 

Medel 

Xiang et al., 2017 

 

Utvärdering av den diagnostiska 

noggrannheten hos LD-CTKUB vid 

diagnos av njurstenar. 

Australia 

 

Låg 

Chang et al., 2016 

 

Diagnostiska skillnader på icke-

kontrast förstärkt LDCT (NE-LDCT) 

och kontrastförstärkt standarddos CT 

(CE-SDCT) 

Framgick 

inte tydligt 

i artikeln. 

Hög 

Kwon et al., 2015 

 

Utvärdering av effekten av en EC-

LDCT med iterativ rekonstruktion 

teknikför. 

Korea Medel 

Drake et al., 2014 

 

Systematisk litteraturgranskning 

(diagnos noggrannheten CTKUB) 

United 

Kingdom 

Hög 

 

Etiska överväganden  
Denna studie byggdes på en samling artiklar från PubMed och därmed har de blivit 

expertgranskade (s.k. peer-reviewed). För alla valda artiklar har ett tillstånd från den etiska 

kommittén tillhandahållits. Använda artiklar kommer att arkiveras i en säkerställd 

datainsamling. Denna studie har utförts på hederligt sätt och uppfyllt alla kraven inom 

forskning enligt Forsberg & Wengströms bok (2013).  

 



  

 

RESLUTAT 
I denna studie granskades 18 vetenskapliga artiklar för att kunna svara på studiens 

frågeställningar som handlade om CT lågdos fördelar och nackdelar. Under granskning av 

artiklarna framkom flera kategorier av lågdos CT och att användning av dessa kan vara ett bra 

alternativ för att reducera strålning till patienter. Det som var mest uppenbart i alla artiklar var 

specificiteten, sensiviteten och den diagnostiska noggrannheten hos lågdos CT.  Alla dessa 

styrkor samt svagheter hos lågdos CT redovisas i löpande text enligt nedan.  

Diagnostisk trovärdighet vid bukundersökningar med lågdosprotokoll 
Yun et al. (2016) utvärderades en lågdos CT med en metaanalys och jämförelser. Syfte med 

studien var att bedöma en diagnostisk noggrannhet hos lågdos CT (LDCT) protokoll jämfört 

med standarddos CT (SDCT) för akut blindtarmsinflammation. Denna studie visade att lågdos 

CT protokollet med en 96,25% sensitivitet och en 93,22% specificitet hade stora likheter med 

SDCT och påpekade att lågdosprotokollet är ett acceptabelt protokoll för bedömning av akut 

blindtarmsinflammation. 
 

Aly et al. (2016) jämfördes lågdos CT med en standarddos CT genom att 5 vetenskapliga 

artiklar granskades.  Syftet med denna studie var att jämföra diagnostik noggrannheten mellan 

båda protokollen för diagnostik av blindtarmsinflammation. För diagnostik av 

blindtarmsinflammation hade LDCT en sensitivitet 92,6% och en specificitet på 93,2% medan 

SDCT hade en sensitivitet 93,5% och specificitet på 93,9%.  Genom beräknade 

genomsnittliga sensitiviteter och specificiteter för båda CT protokollen visade studien att det 

fanns inga stora signifikant skillnader mellan lågdos CT och en standarddos CT. Studien 

visade att LDCT ä inte sämre än SDCT avseende diagnostik av blindtarmsinflammation. 

 

Rob et al. (2016) granskade vetenskapliga artiklar i syfte att jämförelse mellan ultralågdos, 

lågdos, och standarddos CT. Studien granskade 7 publicerade artiklar för att undersöka 

sensitivitet, specificitet samt noggrannhet för Ultra-Low-Dose (ULD), LD och standarddos 

CT vid undersökningar av akut njurkolik (KUB) och njurstenar. Efter granskning av alla 

studier påvisades att ULD och LD CT har en känslighet mellan 90 % till 100 % och en 

specificitet på 86 % till 100 %. Således hade forskarna i denna studie kommit fram till att en 

minskning av stråldosen på ett CT protokoll medförde inga signifikanta skillnader i 

diagnostisk noggrannhet mellan alla undersökta protokoll. 
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Niemann et al. (2010) jämfördes 2 granskares bedömningar baserat på bestämda poäng för ett 

dosreducerat CT protokoll avseende visualisering av njurstenar. Studien visade att genom 

minskning av rörströmmen på standarddos CT protokoll kunde den effektiva dosen minskas 

och lågdosprotokollet med rörströmmodulering kan vara ett alternativ för lokalisering av 

njurstenar.  I en annan studie utvärderade en CT- protokoll med reducerad dos för patienter 

med misstänkta njurstenar. Denna studie visade att en dosminskning på en CT undersökning 

gav en sensitivitet 0,82 och en specificitet på 0,97, vilket kunde minimera den genomsnittliga 

dosen till 1,9 mSv. Således noterades i studien den lågdos protokollet kunde användas för 

detektering och lokalisering av stora njurstenar (Moore, Daniels, Ghita, Gunabushanam, Luty, 

Molinaro & Singh, 2014). 

 

Nguyen et al. (2011) jämfördes LDCT med konventionell röntgen/abdominal radiography 

(AR) för patienter med buksmärtor. Totalt 55 patienter undersöktes med AR metoden och 53 

som undersöktes med LDCT. Dem vanligaste kliniska diagnosen för båda metoderna var 

tarmobstruktion och perforation. Den genomsnittliga undersökningstiden var 1,52 timmar för 

LDCT och 0,92 timmar för AR. För diagnos av tarmobstruktion hade LDCT 81,8% sensivitet 

jämfört med AR som hade 62,5%. Specificiteten för LDCT metoden var 92,9% och för AR 

91,5%. Studien visade fördelar av LDCT i form av en högre diagnostisk säkerhet för patienter 

med buksmärtor jämfört med AR. LDCT kunde minska antal ytterligare undersökningar. 

 

K. Kim et al. (2012) utvärderades graden av felaktiga diagnoser av blindtarmsinflammation 

med lågdos jämför med standard dos CT. Resultatet av denna studie visade att LDCT med en 

sensitivitet på 94,5% och en specificitet med 93,3% inte hade signifikanta skillnader mot ett 

SDCT protokoll som har en sensivitet på 95,0% och en specificitet på 93,8% avseende 

diagnostik av blindtarmsinflammation. I studien noterades att användning av LDCT var lika 

trovärdigt som SDCT och kan användas första undersökningsmetod för diagnostik av 

blindtarmsinflammation hos unga patienter. 

 

Alshamari et al. (2016) framhölls den diagnostiska trovärdigheten av lågdos CT. Denna studie 

var prospektiv samt en litteraturgranskning av vetenskapliga artiklar. Författarna till studien 

jämförde bukradiologi (konventionell bukröntgen) med en LDCT för patienter med 

buksmärtor. Vid bedömning visade studien att bukradiologi hade lägre känsligheter jämfört 

med LDCT för diagnostiken av buken. I studien jämfördes såväl diagnostikresultatet, 

sensitiviteten och specificiteten i båda undersökningsmetoderna. Diagnostikresultatet visades 



  

 

37 positiva fall som behövde behandling. 32 av dessa positiva fynd kunde identifieras med 

LDCT hos alla bedömare medan dem missades totalt vid bukradiologi. 

 

Camera et al. (2016) utförde en studie i syfte att utvärdera effekten av en CE-MDCT 

(kontrastförstärkt multidetector CT) som utfördes med en lågdos- hög kontrast(LR-HC) 

protokoll. Efter beräkning av DLP och effektiv dos visade studien att fanns signifikant 

skillnad mellan två protokollen. Den genomsnittliga effektiva dosen var 7.5±2.8 mSv för LR-

HC och 14.1±5.3 mSv för SDCT. Studien visade att sensitivitet samt specificiteten för SDCT 

var högre jämfört med LR-HC men skillnaden var inte signifikant (95,4% respektive 91,3%) 

samt (90,9% respektive 88,8%).  

 

Haller et al. (2010) jämförde SDCT utan kontrastmedel och lågdos CT (50 mAs) med 

konventionell buk röntgen /abdominal plain film (APF). I SDCT och LDCT diagnoserades 

den korrekta diagnosen i 50 % jämfört med 20 % av patienter med APF. De genomsnittliga 

doserna beräknades för alla metoderna. APF (1,3 mSv), SDCT (7,3 mSv) och LDCT (4,2 

mSv). Därmed blev stråldosen högre vid undersökning med CT än APF trots lågdosprotokoll. 

 

Även Fracchia et al. (2012) jämförde LDCT med SDCT vid detektering av njurstenar. 

Genomsnittliga DLP för LDCT beräknades till 123 mGy vilket är 6–7 gånger mindre än DLP 

för SDCT, 764 mGy, och på så sätt minskades den effektiva dosen. Studien visade att lågdos 

CT gav tillräckligt med information avseende diagnostik av urinvägar och detektering av 

njurstenar.  

 

I alla de 10 artiklarna visades det att LDCT ger lägre stråldos än SDCT. Utöver detta visade 

inga av artiklarna att LDCT skulle ge en mycket sämre diagnostisk trovärdighet. En artikel 

pekade på att CT gav högre stråldos än APF även med lågdosprotokoll. Dock gav CT mycket 

högre diagnostisk noggrannhet för både SDCT och LDCT. Sammanfattningsvis visade 

samtliga artiklar på en minskad stråldos utan en försämrad diagnoskvalité med LDCT jämfört 

med SDCT.  

Begränsningar vid lågdosprotokoll 
Trots att visade fördelar med lågdosprotokoll fanns även begränsningar hos CT 

undersökningar med reducerat dos. Författarna (Moore et al. 2015; Niemann et al. 2010; Rob 

et al. 2016) visades att undersökningar med LDCT var bra på att detektera njurstenar men det 
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påpekades även ett antal begränsningar. Dessa begränsningar handlade för det mesta om 

njurstenars storlek. Storklek/diameter på njurstenar påverkade känsligheten hos 

lågdosprotokollet, vilket beskrivs i Rob et al. (2016) där det visades att den diagnostiska 

säkerheten för lågdosprotokollet var lägre än standarddos när det gällde njurstenar som var 

mindre än 3 mm. Dessa begränsningar blir större med överviktiga patienter med BMI>30 

kg/m2. 

 

I studien Alagic et al. (2017) jämfördes stråldos, bildkvalitet och arbetsflöde mellan två 

trauman CT protokoll. Ett lågdos-multifas-trauma WBCT- protokoll (protokoll A) och en 

standard Single-phase traumaprotokoll (protokoll B). Studien visade att i preliminär 

bedömning med protokoll A missades 67 % av arteriella skador. Dock hittades alla missade 

skador efter en slutgiltig bedömning. Författarnas slutsats var att detta berodde på att 

kompetensen och erfarenheten hos den som avläste bilderna var lägre i den preliminära 

gentemot den slutgiltiga bedömningen. 

 

En annan begränsning redovisades och handlade om överviktiga patienter med BMI ≥30. I 

studien var andelen korrekta diagnoser var 95,4% respektive 92,7% med användning av 

LDCT-IR-FBP och 99 % respektive 100 % med användning av LDCT-MBIR. Detta 

procenttal minskades hos patienter med BMI ≥30 (Poletti et al., 2017).  

 

I 4 av de ovanstående artiklarna (Moore et al, 2015; Niemann et al, 2010; Rob et al, 2016; 

Poletti et al, 2017) som redovisades av studien visade på begränsande effekter av fetma för 

LDCT. En låg noggrannhet för diagnos av eventuella bukpatologier redovisades av artiklarna 

(Xiang et al., 2017). 

 

Silva et al. (2010) användes ASIR- rekonstruktion tillsammans med LDCT. Studien visade att 

undersökningstiden med ASIR- rekonstruktion var cirka 30 % längre än med SDCT med 

FBP- algoritm. En annan nackdel som presenterades i studien var förekomsten av artefakter 

av de brusfria rekonstruerade bilderna. 

 

Chang et al. (2016) jämfördes diagnostiska skillnader mellan icke-kontrast förstärkt LDCT 

(NE-LDCT) och kontrastförstärkt standarddos CT (CE-SDCT) hos flera bedömare med 

varierande års erfarenhet för diagnostik av blindtarmsinflammation. Studien visade att 

radiologer med få års erfarenhet bedömde sämre med NE-LDCT än med CE-SDCT. För mer 



  

 

erfarna radiologer fann studien inga signifikanta skillnader mellan protokollen. 

 

Studierna visar på fyra olika nackdelar eller begränsningar med lågdosprotokollen. En studie 

visade att lågdosprotokoll presterar sämre vid diagnos av njurstenar med en diameter på 3 mm 

eller mindre. Fem av artiklarna kunde påvisa försämrad bildkvalité och diagnostisk 

trovärdighet för överviktiga patienter. I en annan studie mättes undersökningstiden för ASIR-

rekonstruktion, som används vid LDCT, till att vara 30 % längre än för SDCT med FBP-

rekonstruktion. Totalt kunde två av artiklarna påvisa att mindre erfarna radiologer presterar 

sämre med lågdosprotokoll än vid standarddos. Ingen av de visade dock på någon signifikant 

skillnad i erfarna radiologers diagnostiska trovärdighet mellan protokollen. 

Fördelarna av lågdosprotokoll vid bukundersökningar gentemot dess nackdelar 
Rob et al. (2016) utvärderade trovärdigheten av en låg -dos och en Ultra-låg -dos för 

undersökning av njurar, urinvägar och urinblåsan hos patienter med akut njurkolik. Studien 

bedömde de två lågdosmetoderna som effektiva med hög sensitivitet och specificiteten och 

som ger lika hög diagnostisk säkerheten som standarddos CT. Studien visades precis som 

(Moore et al. 2015; Niemann et al. 2010; Rob et al. 2016)  på begränsningar för visualisering 

av njurstenar mindre än 3 mm hos patienter med BMI >30 kg / m2. Trots dessa begränsningar 

rekommenderade studien att lågdosprotokollen borde användas som förstahandsmetod för 

detektering av njurstenar hos patienter med njure/urinvägsbesvär. 

 

Även i Kwon et al. (2015) undersöktes den diagnostiska noggrannheten och prestandan hos 

LDCT för detektering av njurstenar och fann inga signifikanta skillnader mellan SDCT-FBP 

och LDCT-IR. Studien visades en bra överenskommelse mellan urologer och radiologer 

avseende minskningen av stråldos utan försämrad diagnostisk trovärdighet för 

lågdosprotokollen. Dock endast för detektering av njurstenar mindre än 3 mm. Trots 

begränsningen rekommenderade studien att urologerna borde använda LDCT-IR som 

standard undersökningsmetod.  

 

Drake et al. (2014) undersökte CT njurar, ureter och blåsa (CTKUB) med standarddos och 

lågdos och fick liknande resultat som föregående studier. Trots begränsningarna med att hitta 

små njurstenar med lågdos CT rekommenderade studien användningen av lågdos CTKUB i 

första hand för patienter med njurbesvär, särskild för smala och unga patienter (Drake et al, 

2014). 
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Tre studier (Drake et al, 2014; Kwon et al, 2015; Rob et al, 2016) rekommenderade explicit 

lågdosprotokoll som primär undersökningsmetod för patienter med njurbesvär trots de tydliga 

begränsningarna med att hitta små njurstenar.  

 

Sammanfattningsvis påverkade inte svårigheterna för LDCT att upptäcka njurstenar 

rekommendationen att använda lågdosprotokoll i första hand vid njurstensundersökningar. De 

två andra begränsningarna som kunde påvisas var LDCT med överviktiga patienter samt 

oerfarna radiologers diagnoser. I alla andra fall fanns inga andra nackdelar med 

lågdosprotokollen än en något längre undersökningstid samtidigt som stråldosen minskas 

kraftigt.  

 

DISKUSSION 
I denna litteraturstudie har fördelarna samt nackdelarna med lågdos CT belysts och jämförts. 

Den minskade stråldosen samt bildkvalitén och den diagnostisk noggrannhet för LDCT står i 

centrum för studien. I arbetet framgår att lågdosprotokoll ger signifikant minskning av 

stråldos samtidigt som risken för felaktig diagnos inte ökar för många frågeställningar. 

Resultatdiskussion 
Denna litteraturstudie kunde väl besvara studiens syfte och frågeställningar gällande den 

diagnostiska trovärdigheten för lågdosprotokoll, nackdelarna med dessa samt huruvida 

fördelarna med lågdos CT överväger dess nackdelar. 

Ger ett lågdosprotokoll en trovärdig diagnos för bukundersökningar? 
I samtliga artiklar kunde en signifikant minskning av stråldos påvisas med lågdosprotokoll 

jämfört med standarddos. Specificiteten, sensitivitet visas vara samma eller med endast en 

svag minskning i artiklarna (Alshamari et al, 2016; Aly et al, 2016; Camera et al, 2016; 

Fracchia et al, 2012; Haller et al, 2010; K. Kim et al, 2012; Moore et al, 2015; Nguyen et al, 

2011; Niemann et al, 2010; Rob et al, 2016; Yun et al, 2016). Detta beror troligtvis på de nya 

rekonstruktionsalgoritmerna så som ASIR samt den ökade kunskapen om hur CT-apparatens 

parametrar kan balanseras för en minskad stråldos utan att försämra bildkvalitén. Den 

diagnostiska trovärdigheten för lågdosprotokoll vid bukundersökningar styrks därmed av 

majoriteten av artiklarna. Således kan slutsatsen dras att lågdosprotokoll ger trovärdiga 

diagnoser vid en bred mängd bukundersökningar.  



  

 

Vilka begränsningar finns vid lågdosprotokoll? 
På grund av att den totala attenueringen ökar med tjockare vävnad kommer en lägre andel av 

strålningen att träffa CT-detektorn vid bukundersökningar av överviktiga patienter. Detta syns 

i resultatet visade att lågdosprotokoll ger sämre bildkvalité än standarddos - CT när patienter, 

med ett BMI över 30 kg/m2, undersöktes. Detta resultat verkar rimligt då det stämmer överens 

med teorin samt att flera studier kom fram till samma resultat och slutsats (Moore et al, 2015; 

Niemann et al, 2010; Rob et al, 2016; Poletti et al, 2017; Xiang et al, 2017).  

 

Tre av artiklarna (Moore et al, 2015; Niemann et al, 2010; Rob et al, 2016) visade att lågdos 

CT missar njurstenar som är mindre än 3 millimeter. Detta beror på att mängden brus ökar 

med lågdosprotokoll och då kan information om små detaljer kan bli omöjlig att återfå av 

rekonstruktionsalgoritmerna. Denna begränsning är rimlig då ett flertal artiklar visade detta 

och därför bör den väga tungt i studiens slutsats.  

 

Angående undersökningstiden kunde endast Silvia et al. (2010) visa att LDCT med ASIR tar 

längre tid än SDCT med FBP. Detta gör det svårt att motivera för att denna begränsning ska 

väga tungt i denna studies slutsats. Två artiklar gav flera exempel på hur radiologer med liten 

erfarenhet hade diagnostik begränsningar oftare med lågdosprotokoll än med 

standardprotokoll. Dock visade samma studier ingen signifikant skillnad i hur bra erfarna 

radiologer kunde diagnosera med hjälp av LDCT och SDCT. Studierna diskuterade att 

orsaken kan vara bristande utbildning och träning med lågdosprotokoll. Detta resultat kommer 

att väga in i slutsatsen då två artiklar tog upp detta problem (Alagic et al., 2017 & Chang et 

al., 2016). 

Överväger fördelarna av ett lågdosprotokoll vid en bukundersökning dess nackdelar? 
En av de tydligaste begränsningarna med lågdosprotokoll, visualisering av njurstenar mindre 

än 3 mm, vägde inte tyngre än fördelarna enligt tre artiklar (Drake et al, 2014; Kwon et al, 

2015; Rob et al, 2016) Enligt dessa studier bör första-hands-CT-metod för patienter med 

njursmärtor vara lågdosprotokoll. Därmed finns starkt underlag för att fördelarna med 

lågdosprotokoll överväger begränsningen med undersökning av små njurstenar.  

Den försämrade bildkvalitén vid LDCT av överviktiga patienter, och därmed den ökade 

risken för upprepning av CT undersökningar, bekräftades av (Moore et al, 2015; Niemann et 

al, 2010; Rob et al, 2016; Poletti et al, 2017; Xiang et al, 2017).  Trots denna ökade risk 

rekommenderar ändå studierna att i första hand använda lågdosprotokoll vid njursmärtor och 

blindtarmsinflammationer.  
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Trotts att artiklarna visade att oerfarna radiologer missade diagnoser med lågdosprotokoll än 

med standardprotokoll så visade de även att radiologer med mer erfarenhet diagnoserade lika 

bra med båda protokollen. Den första artikeln visade även att i de fall där en oerfaren radiolog 

missade skador så hittades dessa ändå eftersom en erfaren radiolog alltid gjorde en sista 

analys av CT-bilderna. Det går inte att dra någon slutsats gällande hur mycket erfarenhet 

radiologerna behöver för att dra korrekta diagnoser och därför skulle ytterliga studier behövas 

(Alagic et al, 2017; Chang et al, 2016). 

 

Att LDCT med ASIR tar längre tid enligt Silva et al. (2010) överväger inte fördelarna med 

den minskade stråldosen då riskerna med en ökad sådan väger tyngre än en ökad 

undersökningstid. 

 

Trots flera begränsningar med LDCT protokoll var det tydligt i alla artiklar att lågdos CT vid 

bukundersökningar är en pålitlig och noggrann metod hos normala och smala patienter med 

misstänkta njurstenar eller blindtarmsinflammation. 

Metoddiskussion  
Denna studie är baserat på en gransknigning av vetenskapliga artiklar med syfte att lyfta fram 

de fördelar och nackdela av lågdos CT(LDCT) protokoll i samband med buk undersökningar 

hos vuxna patienter. Efter formulering av syfte och bestämda inklusions- och 

exklusionskriterier bestämde författarna att söka efter relevanta artiklar i medicin databasen 

PubMed med hjälp av sökord som CT, LDCT, sensivitet och specificitet. För att begränsa 

antal artiklar valdes i första hand de artiklar som har publicerats senaste åren då CT-tekniken 

har utvecklat snabbt och publicerade artiklar från äldre datum är inte längre relevanta. Totalt 

inkluderades 18 relevanta artklar i studien som kvalitetsgranskades utifrån ett 

granskningsprotokoll (Willman et al., 2011). Genom ett granskningsprotokoll poängsattes 

artiklarna till en hög, medel och låg nivå. Alla inkluderade artiklar förutom en nådde upp till 

hög eller medelgränsen. Denna kvalitetsfiltrering innebär att trovärdigheten för resultatet och 

analysen för denna studie hålls på en hög nivå. 

 

Noggrannhet, specificitet och sensitivitet utvärderas i nästan alla undersökta artiklar, vilket 

styrker slutsatserna som kan dras av dessa. Studien har främst fokuserat på att hämta och 

analysera data som påverkar den diagnostiska trovärdigheten gällande olika CT-protokoll. 

Dock missar studien att jämföra patientens upplevelse av de olika undersökningsmetoderna 



  

 

och därmed missar studien sådana potentiella för eller nackdelar med de olika protokollen. 

Studien har inte heller undersökt kostnaden för olika röntgenmetoder, vilket har stor påverkan 

på jämförelsen av fördelar respektive nackdelar. För att kunna ge ett mer trovärdigt svar på 

hur praktiskt genomförbar lågdos CT är så skulle alltså kostnaderna för detta behöva 

undersökas.  

Forsknings etiska övervägande 

Denna studie har ställts inför flera forskningsetiska ställningstaganden i val av vetenskapliga 

artiklar, metod och tillvägagångsätt. I form av valda artiklar valdes enbart undersökta 

artiklarna som har fått tillstånd från etiska kommittén, ingen av artiklarna innehöll 

information som kan kopplas till individers identitet. Artiklarna i studien har redovisat i tabell 

1, allt resultat har presenterats utan medvetet utesluten fakta av artiklarnas metod och resultat. 

Där av anses denna studie följa de forskningsetiska övervägandena för en litteraturstudie och 

trovärdigheten för denna studies etiska överväganden kan styrkas. 

Förslag till vidare försökning  

I och med noga utvalda artiklar och analysprocess har denna studie goda möjligheter till 

vidare forskning vilket är i stor vikt p.g.a dagens teknikutveckling där CT- undersökningar 

med lågdosprotokoll kan utföras med en allt högre diagnostisk säkerhet och samtidigt spara 

stråldos till patienter. Denna studie öppnar upp för nya kvantitativa studier, vilket är av stor 

vikt för att ta fram nya riktlinjer och protokoll för bild- och funktionsmedicinska avdelningar. 

Förslagsvis inför nya litteraturstudier bör en djupare inklutions- och exklutionskriterier av 

studiens valda artiklar tillämpas för att upprätthålla trovärdighet. Även en större mängd 

inkluderade och analyserade artiklar hade kunnat styrka studiens trovärdighet. En sista förslag 

till vidare forskning hade varit att djupare undersöka i vilken omfattning som lågdosprokoll 

används i praktiken, vilket ger ett större underlag för att kunna analysera hur användbara 

lågdosprotokollen är bortsett från numeriska data. 

 

SLUTSATS 
Efter granskning av 18 vetenskapliga artiklar och sammanställning av deras resultat avseende 

fördelar och begränsningar för lågdos CT har denna studie kommit fram till att lågdos CT kan 

användas med en diagnostik säkerhet för vissa frågeställningar liksom detektering av 

njurstenar som är större 3 mm.  
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De två tydliga begränsningarna med lågdosprotokollen som hittats är undersökning av små 

njurstenar samt bildbrus vid undersökning av överviktiga patienter. Trots detta är studierna 

överens om att lågdos CT bör användas i första hand. Författarna av denna studie anser även 

att begränsningen angående radiologers kompetens bör undersökas ytterligare. 

Sammanfattningsvis anser författarna av denna studie att lågdosprotokoll är ett bra 

förstahandsval för vissa frågeställningar i bukundersökningar. Redan idag överväger 

fördelarna med LDCT i de flesta fall nackdelarna och fortsatt utveckling av dessa protokoll 

kan i framtiden fortsatt minska riskerna med CT. 
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BILAGA 1 
 

Checklista för systematiska litteraturstudier:  

Beskrivning av studien, t.ex. metodval……………………………………….. 

 

Finns det ett tydligt syfte?                                         Ja                   Nej                Vet ej 

Patientkarakteristika  

· Antal…………………………………………………………………….. 

· Ålder……………………………………………………………………. 

· Man/kvinna……………………………………………………………... 

Är kontexten presenterad?                                       Ja                 Nej                  Vet ej                 

Etiskt resonemang?                                                     Ja                 Nej                  Vet ej          

Urval 

- Relevant?                                                         Ja                 Nej                   Vet ej 

- Strategisk?                                                       Ja                 Nej                   Vet ej                                                             

Är metod för: 

- Urvalsförfarande tydligt beskrivet?                 Ja                   Nej                Vet ej    

- Datainsamling tydligt beskrivet?                     Ja                   Nej                Vet ej  

- Analys tydligt beskriven?                                Ja                   Nej                Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-  Redovisas resultatet klart och tydligt?             Ja                  Nej               Vet ej 

      

Huvudfynd…………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                      Hög                  Medel           Låg 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

BILAGA 2 
Förkortningar: 

 Abdominal plain film (APF) 

Abdominal radiografi (AR) 

Adaptiv statistisk iterativ rekonstruktion (ASIR) 

Area under the curve (AUC) 

Buk radiografi (BR) 

Computer tomography (CT) 

Contrast-enhanced computed tomography (CECT) 

Contrast- enhanced multidetector computed tomography (CE-MDCT) 

Contrast-enhanced standard dose CT (CE-SDCT) 

Deoxyribonucleic acid DNA 

Low-dose-CT, LDCT 

Dose length product (DLP) 

Enheten för effektive dos, Sievert (mSv) 

Filter back projektion (FBP) 

Kidneys, ureters and bladder (KUB). 

Kilovolt (Kv) 

Kroppsmasseindex BMI 

Low radiation and high contrast (LR-HC) 

Miliampär (mA) 

Miliampärsekund (mAs) 

Modellbaserad iterativ rekonstruktion (MBIR) 

Non-contrast computed tomography (NCT) 

Non-enhanced low dose computed tomography (NE-LDCT) 

Standard dose computed tomography (SDCT) 

Whole-body computed tomography (WBCT) 


