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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Barn har en mycket större känslighet för strålning jämfört med vad en vuxen 

människa har, detta ger en större sannolikhet för att strålningen ska orsaka DNA-mutationer 

vilket kan leda till cancerutveckling. 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur hög stråldos som barn får vid 

röntgenundersökningarna datortomografi av hjärna, konventionell höft och 

miktionsuretrocystografi. Vidare var syftet att undersöka om det finns någon skillnad på 

stråldosen mellan sjukhus A och B.  

Metod: En kvantitativ enkätstudie utfördes där sex sjukhus med barnröntgen kontaktades, 

men endast två sjukhus valdes ut till att delta i studien. Sjukhusfysikerna på respektive 

sjukhus fyllde i enkäten med stråldoserna för de inkluderade barnröntgenundersökningarna. 

Resultat: Resultaten från sjukhus A och B visar att det finns en statistisk signifikant skillnad 

mellan stråldoserna för DT hjärna och konventionell höft. Sjukhus A hade ett lägre 

medelvärde än sjukhus B vid undersökning av DT hjärna, det var dock tvärtom vid 

konventionell röntgen av höftled. Det gick inte att beräkna signifikansnivån för MUCG då 

sjukhus B ej genomförde så många undersökningar under vald tidsperiod.  

Slutsats: Efter genomförandet av studien syntes en signifikant stråldosskillnad mellan 

sjukhus A och B, där DT hjärna var högre för sjukhus B och konventionell höftled var högre 

för sjukhus A. Författarna har egna teorier om att utbildning, stress, arbetsmiljö samt 

utrustning och protokoll kan vara möjlig orsak till denna stråldosskillnad. 

 

Nyckelord: Stråldoser, barnröntgen, pediatrik, röntgenstrålning  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Children have a much greater sensitivity to radiation compared to an adult, 

which gives a greater likelihood that the radiation will cause DNA mutations which can lead 

to cancer development. 

Purpose: The purpose of this study was to research the radiation dose that children receive 

during a CT scan of the brain, x-ray scan: hip, and MCUG. Another purpose was to research 

if there was a difference between the doses from hospital A and B.  

Method: A quantitative survey was conducted in which six hospitals with pediatric X-rays 

were contacted, but only two hospitals were selected to participate in the study. The hospital 

physicists at each hospital completed the questionnaire with the radiation doses for the 

included X-ray examinations. 

Result: The results from the study show a significant difference between hospitals. The 

results vary between the modalities. Hospital A had a lower mean compared to hospital B 

when it came to CT scan of the brain. Whereas hospital B had a lower mean when it came to 

X-ray hip. No statistical analysis could be calculated for the MCUG because hospital B did 

not have enough patients during the time of the research. 

Conclusion: After conducting the study, a significant radiation dose difference between 

hospital A and B appeared, where CT brain was higher for hospital B and conventional x-ray 

of the hip was higher for hospital A. The authors have their own theories that education, 

stress, work environment, and equipment and protocols may be causes to the radiation dose 

differences. 

 

Keywords:  Radiation doses, X ray Pediatrics, pediatrics, X-rays 
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BAKGRUND 

Inledning 

Röntgen är en grundläggande teknik för de flesta frågeställningar inom sjukvården och är mer 

förekommande metod, även för barn. I första hand strävar man efter att använda modaliteter 

med icke joniserande strålning när det kommer till barn, såsom ultraljud och magnetisk 

resonanstomografi (MR). Men det är inte alltid möjligt att genomföra på grund av tid och 

tillgänglighet. En datortomografiundersökning (DT) har både större tillgänglighet och är 

mera tidseffektiv, men ger också en högre stråldos jämfört med konventionell röntgen 

(Strålskyddsmyndigheten, 2017). 

Trauma, blödningar och tumörer är vanliga indikationer för DT hjärna på barn. Barn är 

speciellt känsliga för strålningen från DT-undersökningar eftersom att den är kopplad till 

cancerrisk. Barn utsätts för mer strålning under DT-undersökningar på grund av deras 

betydligt mindre kroppsvolym. Den ökade strålkänsligheten beror också på att barn har 

snabbare celldelning och längre förväntad livslängd. För att reducera stråldosen så används 

därför ALARA principen (as low as reasonably achievable), barnprotokoll och 

lågdosprotokoll (Sathya, 2019). 

Det finns ett flertal sjukdomar som barn kan drabbas av som orsakar höftbesvär. Besvären 

kan bero på medfödda missbildningar, infektiösa, inflammatoriska, traumatiska och 

neoplastiska förändringar. Konventionell röntgen är oftast förstahands metoden för dessa 

frågeställningar (Zucker, 2013). 

För att diagnostisera vesikoureteral reflux (VUR) hos barn så utförs oftast en 

miktionsuretrocystografi (MUCG). Denna undersökningen görs generellt på barn med 

återkommande urinvägsinfektion som kan orsaka permanenta skador på njurarna (Weitz & 

Schmidt, 2017).  

 

Joniserande Strålning 

Röntgenstrålning upptäcktes 1895 av Wilhelm Röntgen. Redan så tidigt som 1896 så 

upptäckte man att strålningen inte var helt ofarlig, utan kunde orsaka bland annat brännskador 

och håravfall om man exponeras för mycket för röntgenstrålningen. Om man däremot bara 

exponeras en gång per år, så var risken minimal utifrån dessa negativa effekter (Nicholls, 

2019). 
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Röntgenstrålning är joniserande strålning som ökar riskerna för att orsaka skada på kroppen 

ju mera man utsätts för den. Barn har en mycket större känslighet för strålning jämfört med 

vad en vuxen människa har, på grund av att barn har en högre celldelning under 

utvecklingsfasen. Detta ger en större sannolikhet för att strålningen ska orsaka 

DNA-mutationer som ej kan repareras på rätt sätt eller överhuvudtaget, vilket kan leda till 

cancerutveckling (Frush, 2011). 

En färdigvuxen människokropp har lättare för att kunna åtgärda sådana cellskador och är 

därför mera resistent mot strålning överlag (Hardell, 2017). 

Barn är den mest strålkänsliga patientgruppen som tidigare nämnts. Vid barnundersökningar 

är det vanligt med omtagning av bilder på grund av att de kan ha svårt att ligga still och förstå 

innebörden av undersökningen. Att bilder tas om, innebär ökad stråldos för barnet, och därav 

ökad risk för cellskador (Alzen, 2011).  

 

Strålningens effekter 

Vid bestrålning av levande vävnad kan två sorters effekter uppkomma. Deterministiska 

(förutsägbara) och stokastiska (slumpmässiga). Höga doser av joniserande strålning kan ge 

upphov till specifika effekter, dessa kallas för deterministiska effekter. Deterministiska 

effekter är förutsägbara och kan orsaka bland annat abnormitet i blodkroppar och 

kromosomer till strålsjuka och död. Effekten beror på stråldosen, ålder, immunsystemet och 

typen av strålning (Norman, 2017). 

Stokastiska effekter är en följd av att strålningen orsakar mutationer i cellens arvsmassa som 

cancer eller andra ärftliga förändringar. Dessa förändringar innebär cellpåverkan som visar 

sig relativt lång tid efter bestrålningen, till skillnad från deterministiska effekter som istället 

medför omfattande celldöd och visar sig kort tid efter bestrålningen (Isaksson, 2011). 

 

Dosbegrepp 

Hur farliga de biologiska effekterna av strålningen är beror inte bara på mängden utan även 

typen av strålning och vilka organ som bestrålas. Till exempel kan alfastrålning ge 

allvarligare skador än betastrålning på grund av att den joniserar atomer tätare. Vilka organ 

som träffas av strålningen har också betydelse eftersom de har olika känslighet för strålning.  

Absorberad dos används för att mäta hur stor mängd joniserande strålning som ett objekt, 

eller som i det här fallet, en patient har fått som har genomgått en röntgenundersökning. 
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Absorberad dos beskrivs som den energi som tas upp i en viss volym och divideras med 

massan av volymen, vid beräkningen av detta används enheten Gy, där 1 Gy motsvarar 1 

joule/kilogram (Hamada & Fujimichi, 2014) 

Effektiv dos och ekvivalent dos används vid uträkning av hur stor risken är för att patienten 

ska drabbas av strålskador och mäts i enheten Sievert (Sv). Effektiv dos är kopplad till 

strålrisk och tar hänsyn till olika organs varierande strålkänslighet. Ekvivalent dos, tar hänsyn 

till att olika typer av strålning påverkar kroppens vävnadstyper olika mycket (Isaksson, 

2011). 

För att mäta patientdosen används DAP/DLP värde, Dos-Area-Produkten/ 

Dos-Längd-Produkten som är ett värde på dosen på arean i strålfältet och är ett godkänt värde 

för att estimera stråldosen som patienterna utsätts för. Patientdosen mäts i 

graykvadratcentimeter (Gycm²) (Frush, 2011). 

 

Strålskydd 

Tekniken och riktlinjerna inom radiologi utvecklas och förändras ständigt, det kan vara till 

nytta att se ifall det påverkar stråldosen som patienten får. Enligt den yrkesetiska koden för 

röntgensjuksköterskor är det vårdgivaren som ansvarar för vårdens utveckling samt att 

minimera stråldosen vid undersökningar och behandlingar (Vårdförbundet, 2008). 

Vid bestrålning av patienter utgår man ifrån tre grundprinciper som måste var uppfyllda för 

att en röntgenundersökning ska få genomföras. Principerna följer: principen om berättigade, 

principen om optimering, och principen om dosbegränsande för personal och allmänhet. Med 

berättigande menas att undersökningen ska vara till större nytta än den risken patienten 

utsätts för genom röntgenundersökningen. Med optimering och dosbegränsning vill man 

uppnå en så låg stråldos som både patienter och personal utsätts för som möjligt (Isaksson, 

2011).  

 

Röntgensjuksköterskans ansvar och samhällsperspektiv 

Röntgensjuksköterskan ska alltid ifrågasätta om undersökningen är berättigad eller inte. 

Minimering av stråldoser kan upprätthållas på flera sätt; genom att följa ALARA-principen 

som står för As Low As Reasonably Achievable. Det innebär att undersökningen ska ge 

bilder som är adekvata nog för att bedöma och samtidigt ge patienten så låg stråldos som 

möjligt (Vårdförbundet, 2008).  
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Under en röntgenundersökning är det röntgensjuksköterskans uppgift att se till att patienten 

utsätts för så lite strålning som möjligt och har därför en viktig roll för att skydda allmänheten 

mot skadlig joniserande strålning (Vårdförbundet, 2008). Detta uppnås genom att använda 

rätt inbländning till aktuella undersökningstyper, samt användandet av strålskydd som tex 

gonadskydd (Budaden, 2011). 

Gonadskydd är högst viktigt att använda vid barnundersökningar, samt att se till att det är helt 

korrekt placerat. De fertila organen är mera strålkänsliga jämfört med andra organen, framför 

allt hos barn. Ett felplacerat gonadskydd i det här fallet ökar risken för skador och mutationer 

(Karami et al, 2017). 

En röntgenundersökning ska alltid göra mer nytta än skada dvs att undersökningen ska vara 

berättigad och utföras enligt ALARA. Genom att minska exponering så minskar även risken 

för att utsätta miljön, allmänheten och personalen för joniserande strålning som kan ge 

upphov till stokastiska och deterministiska effekter. Detta, ur ett etiskt och 

samhällsperspektiv, räknas som förebyggande vårdinsats (Cool, 2014). 

 

Tidigare forskning 

En undersökning utifrån en livslängd har utförts på överlevande efter atombombningen i 

Hiroshima. Undersökningen visar på de hälsoeffekter som uppstod efter att människor blivit 

exponerade av extremt höga stråldoser. Undersökningen inkluderade bägge könen och alla 

åldrar. Vid höga doser, men även vid mindre doser, ökar risken för att utveckla 

kardiovaskulära sjukdomar. Många år efter föddes barn med strålskador såsom deformerade 

skelett, leukemi, sterilitet mm som överfördes som ett direkt arv från föräldrarna som blivit 

utsatta för atombombningen. Bortsett från de offer efter Hiroshima-bombningen som dog vid 

själva explosionen och brännskador, så orsakade själva strålningen stora akuta 

deterministiska skador såsom benmärgsskador, håravfall och gastrointestinala skador. De 

överlevande löpte också en väldigt hög risk för att utveckla cancer, vilken många också 

drabbades ut av. Tre år efter bombningen drabbades många av leukemi, och det totala antalet 

som drabbades var som högst 6 till 7 år efter bombningen. Barn som var runt 10 år då de 

exponerades under bombningen löpte störst risk för att utveckla leukemi. (Kamiya, 2015).  

 

Under 2013 gjordes en retrospektiv tvärsnittsstudie som handlade om stråldoser på barn 

(Djupman, 2013). Syftet med studien var att ta reda på hur hög stråldos som barn mellan 0-15 
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år fick under 2012 efter att ha genomgått en röntgenundersökning på konventionell, 

datortomografi och genomlysning vid olika sjukhus i Sverige. Sju universitetssjukhus med 

röntgenkliniker som utförde barnundersökningar och hade de efterfrågade modaliteterna 

valdes ut. 

En enkät utformades där sjukhusfysiker fick fylla i stråldoserna för olika undersökningar vid 

de valda modaliteterna. Det man kom fram till är att stråldoserna ökar successivt med åldern, 

och resultatet var ungefär detsamma på samtlig undersökning från klinikerna i studien. 

(Djupman, 2013). 

År 2018 utfördes en enkätstudie i Storbritannien där syftet var att jämföra shuntprotokollet 

som de skapat med de befintliga protokollen på avdelningarna med förhoppningen att sänka 

stråldosen vid CT shuntundersökningar på barn. Enkäten skickades ut verksamhetschefer vid 

alla 36 neurokirurgi enheter i landet. Resultatet visade att 20 av de 26 som svarade utför barn 

röntgenundersökningar och 19 använder sig utav barnprotokoll. 10 avdelningar använde ett 

specifikt shuntprotokoll, medan 8 använde ett shuntprotokoll för barn. Studien visade att 

stråldosen vid CT undersökningar kan och borde reduceras, och att detta uppnås vid 

användning av lågdosprotokoll (Solth, 2018). 

Problemformulering 

Undersökningsmetoder inom radiografi utvecklas hela tiden och det gör även protokollen för 

undersökningar inom datortomografi (DT), genomlysning samt konventionell röntgen. 

Rutinerna för olika patientgrupper förändras också vid olika sjukhus. Detta påverkar 

stråldosen som barn mellan 0-2 år, den mest strålkänsliga gruppen får. Forskning tyder på att 

höga stråldoser ökar risken för att utveckla DNA mutationer som kan leda till cancersjukdom 

(Frush, 2011).  

Syfte 

Avsikten med enkätstudien är att undersöka hur hög stråldos som barn får vid en 

miktionsuretrocystografi (MUCG) på genomlysning, höftundersökning på konventionell 

röntgen, och en DT hjärna. Ett ytterligare syfte är att ta reda på om stråldosen vid dessa 

vanligt förekommande barnundersökningar skiljer sig mellan de två sjukhusen som valts ut 

till studien. 
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Frågeställningar 

Hur hög är stråldosen som barnen får vid undersökningarna (MUCG, Konv höft, DT hjärna)? 

Är det någon skillnad på stråldosen som patienterna får, vid en MUCG, konv höft och DT 

hjärna, mellan sjukhus A och B? 

METOD 

Design  

Studien genomfördes som en kvantitativ enkätstudie, och författarna använde en redan 

validerad enkät från en tidigare forskningsstudie (Djupman, 2013) dock med några 

modifikationer för att enkäten ska vara relevant för denna studie.  

Urval 

Studien riktade sig till två sjukhus som utför barnröntgen och har modaliteterna; 

genomlysning, konventionell röntgen och datortomografi. Enkäten riktades till ansvariga 

sjukhusfysiker som var anställda på sjukhusen som valdes ut till undersökningen. Inklusioner 

för patienterna som ingick i studien var barn mellan 0-2 år som genomgått en MUCG, konv 

höft och DT hjärna under perioden januari - juni 2019, oavsett kön och etnicitet. 

Exklusionskriterierna för patienterna var barn som var över två år gamla och genomgått en 

undersökning utöver perioden januari - juni 2019. Exklusioner för sjukhusen var sjukhus där 

ingen barnröntgen utförs och som saknar någon utav de efterfrågade modaliteterna. 

Till datainsamlingen valdes 30 barn ut för varje undersökning som ingår i studien. Studiens 

urval blir 90 patienter för respektive sjukhus, 180 totalt.  

Datainsamlingsmetod 

Datat samlades in genom en enkätstudie (Bilaga 2) som fylldes i av sjukhusfysiker på 

respektive sjukhus. Enkäten innehöll tre frågor om genomsnittsdosen för 30 patienter per 

modalitet (konventionell, datortomografi och genomlyssning) där dos-area-produkt (DAP) 

värdet efterfrågades på konventionell röntgen och genomlysning, och dos-längd-produkt 

(DLP) värdet efterfrågades för DT. Den insamlade datan bestod av hur hög stråldosen har 
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varit vid de valda undersökningarna inom de olika modaliteterna hos barn (MUCG, konv 

höft, DT hjärna), mättes i mGycm och dGycm. Därefter jämförde författarna stråldoserna för 

de inkluderade modaliteterna mellan sjukhusen som ingick i studien. Enkäten hade till avsikt 

att ge svar på både frågeställningarna angående stråldosen som barn får vid MUCG, 

konventionell höft, DT hjärna, samt om det är någon skillnad mellan de två utvalda 

sjukhusen. 

Tillvägagångssätt  

För denna studie använde författarna en tidigare använd enkät från en annan studie. Enkäten 

modifierades för att bättre passa ämnet och frågeställningarna i denna studie. Därför togs 

flera frågor bort och frågorna omformulerades en aning.  

Fem sjukhus som utför barnröntgen kontaktades och tillfrågades om de hade intresse av att 

delta i studien, därefter valdes två av dessa sjukhus, som svarade först, ut till studien. 

Ett informationsbrev skickades ut ihop med enkäten via mejl till sjukhusfysikerna på 

respektive röntgenavdelning. När fysikerna svarade att de kunde delta i studien så 

kontaktades verksamhetschefen på respektive röntgenavdelning för att ge tillstånd för 

genomförande av studien. När verksamhetschefen skrivit på tillståndet så kontaktades 

sjukhusfysikerna återigen om att de kunde svara på enkäten. Enkäten omfattade medelvärdet 

på stråldoserna för MUCG, konv höft och DT hjärna. Påminnelser skickades ut och 

svarstiden blev en aning fördröjd.  

Bearbetning och analys 

Författarna använde sig utav datorprogrammet Statistical Package for Social Science (SPSS). 

För att undersöka om det fanns skillnader avseende stråldosen mellan de två utvalda 

sjukhusen så användes Mann-Whitney U test, som är ett icke parametriskt test. Stråldoserna 

för varje undersökning som sjukhusfysikerna skickade tillbaka jämfördes av författarna. 

Medelvärdet för undersökningarna presenterades i stapeldiagram och även i löpande text. I 

diagrammet jämfördes genomsnittsdosen för miktionsuretrocystografi från de två sjukhusen 

och likaså för konventionell höft och DT hjärna. Resultaten presenterades även i en deskriptiv 

analys där de uträknade medelvärdena från enkäten redovisades i en tabell, den insamlade 

datan mättes enligt kvotskalan.  
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Forskningsetiska överväganden 

En grundläggande princip för medverkan i medicinsk forskning är att omsorgen om individen 

alltid måste gå före vetenskapens och samhällets intressen. Denna studie har ställts inför 

forskningsetiska ställningstaganden i val av metod och tillvägagångssätt. Deltagandet i 

studien var frivillig och sjukhusfysikernas samtycke inhämtades då enkäten besvarades. 

Undersökningen genomfördes endast efter att sjukhusfysikerna och verksamhetschefen gett 

tillåtelse till författarna att genomföra studien.  Sjukhusen och sjukhusfysikerna som ingick i 

studien var anonyma. Inga uppgifter samlades in eller publicerades om barnen som var med i 

undersökningen som gjorde att det gick att identifiera dem. Endast genomsnittligt DAP/DLP 

värde för åldrarna 0-2 år publicerades (Helsingforsdeklarationen, 2008). 

RESULTAT 

I resultatet kommer de två frågeställningarna att presenteras: hur hög är stråldosen som 

barnen får vid undersökningarna (MUCG, Konv höft, DT hjärna) och är det någon skillnad på 

stråldosen som patienterna får, vid en MUCG, konv höft och DT hjärna, mellan sjukhus A 

och B? Resultaten presenteras i tabeller och diagram med respektive sjukhus och 

röntgenundersökning.  

 

Tabell 1: Bakgrundsdata om antal deltagare per modalitet och sjukhus 

 Åldersgrupp DT hjärna Konventionell 
höft 

MUCG 

Sjukhus A 0-2 år 30 25 24 

Sjukhus B 0-2 år 30 30 - 

 

Tabell 1 ovan visar antalet deltagare i åldersgruppen 0-2 år för de inkluderade modaliteterna 

(datortomografi, konventionell röntgen, genomlysning) vid sjukhus A och B under 

tidsperioden januari- juni 2019.  

Sjukhus B valde att inte svara på frågan om MUCG eftersom att de inte hade 30 patientdoser. 

Därför vet författarna inte hur många sjukhus B utförde.  
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Hur hög är stråldosen som barnen får vid undersökningarna (MUCG, Konv höft, DT 

hjärna)? 

Tabell 2: Visar medelvärde av stråldos för DT hjärna, konventionell höftled och MUCG vid 

sjukhus A och B.  

 

 Ålders
grupp 

N DT hjärna N Konventionell 

höft 

N MUCG 

Sjukhus A 0-2 år 30 348,9 
mGycm 

25 0,70 dGycm² 24 0,83 dGycm² 

Sjukhus B 0-2 år 30 502,6 
mGycm 

 

30 0,18 dGycm² - - 

N=Antal deltagare 

 

Medelvärdet för stråldoserna och antal deltagare för de inkluderade modaliteterna presenteras 

i tabell 2. Resultatet för DT hjärna vid sjukhus A visar att stråldosen för 30 

barnundersökningar blev mycket mindre jämfört med resultatet från sjukhus B. För 

konventionell röntgen av höftled var resultatet från Sjukhus B däremot lägre än det resultat 

från sjukhus A. Sjukhus A hade bara 25 patienter i 0-2 år under perioden. Resultaten för 

genomlysningsundersökningen miktionsuretrocystografi vid Sjukhus A med 24 deltagare, 

kunde inte jämföras eftersom Sjukhus B utförde MUCG, men däremot genomfördes inte 30 

stycken undersökningar under perioden jan-juni 2019 som undersökningen efterfrågade, 

därför valde de att ej lämna något svar.  

 

Är det någon skillnad på stråldosen som patienterna får, vid en MUCG, konv höft och 

DT hjärna, mellan sjukhus A och B? 

I tabell 3 och diagram 1 redovisas antal deltagare och medelvärdet från undersökningen DT 

hjärna och resultatet från signifikansprövning. Diagram 1 nedan visar resultaten från DT 

undersökningen från sjukhus A och B. Utifrån dessa röntgenundersökningar redovisas 

genomsnittsdosen av stråldoserna för åldersgruppen 0-2 år för de inkluderade 

röntgenklinikerna. Under respektive diagram redovisas en kort sammanfattning av resultatet.  
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DT-hjärna utan kontrastmedel 

Tabell 3: Tabellen nedan visar medelvärde samt signifikanta skillnader för 30 DT hjärna 

undersökning vid sjukhus A och B. 

 

Sjukhus Undersökning N Medelvärde (Gycm²) 

A DT-Hjärna 30 348,9 

B DT-Hjärna 30 502,6 

P-värde 0,000   

N= Antal undersökningar 

 

Både sjukhus A och B utförde 30 datortomografiundersökningar av hjärnan utan 

kontrastmedel på barn mellan 0-2 år under tidsperioden jan - jun 2019. Medelvärdet för DT 

hjärna jämfördes mellan sjukhusen A och B visade en statistisk signifikant skillnad (tabell 3). 

Stråldosen vid sjukhus B var högre än vid sjukhus A.  

 

Diagram 1- medelvärdet av stråldos för DT hjärna vid sjukhus A och B 

 

Diagram 1: visar genomsnittliga stråldosen vid datortomografi av hjärnan för 30 

undersökningar från Sjukhus A och Sjukhus B. Stråldoserna är från perioden januari-juni 

2019 och mäts i mGycm.  

 

Konventionell röntgen av höftleden 
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I tabell 4 och diagram 2 redovisas antal deltagare och medelvärdet från undersökningen 

konventionell röntgen av höftled och resultatet från signifikansprövning. Diagram 2 nedan 

visar resultaten av stråldosen från röntgenundersökningen av höftled från sjukhus A och B. 

 

Tabell 4: Tabellen nedan visar medelvärde samt signifikanta skillnader för konventionella 

höftundersökningar vid sjukhus A och vid sjukhus B. 

 

Sjukhus Undersökning N Medelvärde (dGycm²) 

A konventionell höft 25 0,7 

B konventionell höft 30 0,18 

P-värde 0,000   

N= Antal undersökningar 

 

Sjukhus B utförde 30 barnröntgenundersökningar av höftled medan sjukhus A utförde 25 

undersökningar. Medelvärdet för konventionell höftled jämfördes mellan sjukhusen A och B 

visade en statistisk signifikant skillnad. Stråldosen för höftröntgen vid sjukhus A var högre än 

vid sjukhus B (tabell 4). 

 

Diagram 2- medelvärdet av stråldosen för konventionell röntgen av höftled vid sjukhus A och 

B 
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Diagram 2 och tabell 4: visar den genomsnittliga dosen (DAP) för 25 barn i åldersgruppen 

0-2 år som genomgått en konventionell röntgen av höftled vid Sjukhus A var 0,7 dGycm². 

Den genomsnittliga dosen för 30 undersökningar vid Sjukhus B var 0,18 dGycm². 

Stråldoserna är från perioden januari - juni 2019 och mäts i dGycm².  

 

Genomlysningundersökning miktionsuretrocystografi  

Den genomsnittliga dosen (DAP) för 24 barnundersökningar i åldersgruppen 0-2 år som 

genomgått en genomlysningsundersökning MUCG vid Sjukhus A var 0,83 dGycm². Sjukhus 

B utförde genomlysningsundersökningen MUCG, men eftersom att inte 30 stycken 

undersökningar genomfördes under perioden jan - juni 2019 så kan inga skillnader analyseras 

(tabell 2). Antal MUCG undersökningar som utfördes vid sjukhus B under vald tidsperiod är 

okänt. 

DISKUSSION 

Resultaten visar att det finns en statistisk signifikant skillnad mellan stråldoserna vid 

sjukhusen för både DT hjärna och konventionell höft. Vid sjukhus A var stråldosen högre för 

konventionell röntgen av höftled med 25 utförda undersökningar, medan sjukhus B gav högre 

stråldos vid DT hjärna med 30 utförda undersökningar.  

Sjukhus A hade en lägre genomsnittsdos än sjukhus B vid DT hjärna, det var dock tvärtom 

vid konventionell röntgen av höftled. Det gick inte att beräkna signifikansnivån för MUCG 

då sjukhus B ej genomförde så många undersökningar under vald tidsperiod.  

Resultatdiskussion 

Resultaten i denna studie jämfördes med tidigare forskning. Resultaten som kommer att 

diskuteras från denna studie är medelvärdet för DT hjärna, konventionell höft och MUCG 

från respektive röntgenklinik. Tidigare studie utförd av Djupman (2013) har inte genomförts 

på samma sätt eftersom fler åldersgrupper och deltagare har inkluderats än vid denna studie, 

samt att Mann Whitney U test ej utfördes, detta måste tas hänsyn till när resultaten jämförs. 

Därför kommer endast jämförelser med ungefär lika många deltagare och samma åldersgrupp 

att göras. Åldersgrupperingen i denna studie är 0-2 år medan Djupmans (2013) har delat upp 
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åldersgrupperna i 0-1 år och 2-5 år och så vidare och inkluderade 10 röntgenkliniker i sin 

studie. 

Stråldosvärdena för DT hjärna utan kontrastmedel under 2012 varierar från (DLP) 104 

mGycm till 582 mGycm i Djupmans studie (2013). Röntgenklinik A utförde 30 

undersökningar på barn i åldersgruppen 0-1 år och medelvärdet blev 104 mGycm. Samma 

klinik utförde endast 11 undersökningar på barn mellan 2-5 år och därför bortses resultatet 

här. Röntgenklinik D utförde 25 undersökningar på barn i åldersgruppen 0-1 år och 

medelvärdet blev 345 mGycm. Samma klinik utförde endast 15 undersökningar på barn 

mellan 2-5 år där medelvärdet blev 547 mGycm, som inte heller är så jämförbart. 

Röntgenklinik E utförde 29 DT hjärnundersökningar på barn i åldersgruppen 2-5 år och 

medelvärdet blev 526 mGycm.  

 

Stråldosvärdena för röntgenundersökningen konventionell höftled under 2012 varierar från 

0,08 dGycm² till 2,22 dGycm² i Djupmans studie (2013). Röntgenklinik C utförde 21 

undersökningar på barn i åldersgruppen 0-1 år och genomsnittsdosen blev 0,5 dGycm². 

Samma klinik utförde 73 undersökningar på barn i åldersgruppen 2-5 år och därför gjordes 

ingen jämförelse för åldersgruppen. Röntgenklinik H utförde 20 höftundersökningar på barn 

mellan 0-1 år där genomsnittsdosen blev 0,28 dGycm², kliniken utförde samma antal 

undersökningar på barn mellan 2-5 år där medelvärdet blev 0,58 dGycm². I denna studie 

inkluderades 25 barn från sjukhus A och 30 från sjukhus B där resultaten visade: sjukhus A 

0,7 dGycm² och sjukhus B 0,18 dGycm².  

 

Stråldosvärdena för röntgenundersökningen MUCG under 2012 varierade från 0,3 dGycm² 

till 38 dGycm² i Djupmans studie (2013). Röntgenklinik A undersökte 18 barn i 

åldersgruppen 0-1 år och genomsnittsdosen i DAP blev 36 dGycm². Samma klinik undersökte 

18 barn i åldersgruppen 2-5 år och genomsnittsdosen blev 38 dGycm². Röntgenklinik H 

undersökte 19 barn i åldersgruppen 0-1 år och genomsnittsdosen i DAP blev 0,35 dGycm². 

Samma klinik undersökte 10 barn i åldersgruppen 2-5 år och genomsnittsdosen blev 1,81 

dGycm². Resultaten från Djupmans studie (2013) visar att stråldosen för denna samt 

resterande undersökning ökar med åldern.  
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Jämför man detta med resultatet från denna studie som inkluderade 24 barn i åldersgruppen 

0-2 år så fick Sjukhus A 0,83 dGycm², vilket är ganska stor skillnad. Sjukhus B lämnade 

inget svar om antal undersökningar för MUCG.  

 

Medelvärdet för resultaten i Djupmans (2013) studie jämfört med resultaten från denna studie 

var rätt lika. De största skillnaderna berodde på åldersfördelningen där man kan observera att 

undersökningar som utfördes i den tidigare studien på barn mellan 0-1 år var lägre än de som 

utfördes på dem i åldersgruppen 2-5 år.  

 

I en enkätstudie som utfördes i Storbritannien Solth (2018) var syftet att jämföra DT 

shuntprotokoll mellan alla röntgenkliniker i landet. Forskarna jämförde röntgenklinikernas 

protokoll med ett som de själva konstruerat. Resultatet var att endast 8 av 20 röntgenkliniker 

som utför barnröntgenundersökningar använde sig utav ett speciellt shuntprotokoll för barn, 

medan de andra antingen använde sig utav vanligt shuntprotokoll eller barnprotokoll vid 

denna undersökning. Studien visade att stråldosen vid datortomografiundersökningen kunde 

reduceras med hjälp av lågdosprotokoll. Skillnaden mellan resultaten från Sjukhus A och B i 

denna studie kan bero på att sjukhusen använder olika protokoll och man kan även påstå att 

sjukhus A i såna fall kan reducera stråldosen och ändå få adekvata bilder. 

 

Stråldosen för DT hjärna 

Gällande skillnaden på resultaten i denna studie vid DT hjärna mellan sjukhus A och B så kan 

det bero på att sjukhus A använde sig utav lågdosprotokoll när dessa undersökningar 

utfördes, medan B inte använde sig utav det. En möjlig förklaring kan vara att själva 

protokollen i sig är olika utformade. Enligt Thilander-Klang (2017) har det betydelse vilken 

DT apparat som patienten undersöks med då apparaternas exponeringsautomatik har olika 

förutsättningar och jobbar på olika sätt. Olika sjukhus har varierande riktlinjer för hur de 

åldersfördelar patienter för olika frågeställningar vilket också kan påverka stråldosen. 

Exempelvis, kan ett sjukhus dela upp barnen enligt åldersgrupperna 0-1 år och 1-12 år, 

medan ett annat sjukhus delar upp åldersgrupperna 0-2 år och 2-10 år (Thilander-Klang, 

2017). 
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Enligt Thilander-Klang (2017) så ökar antalet datortomografiundersökningar i Sverige på 

grund av att röntgenundersökningarna flyttas från konventionell röntgen till DT, trots att nya 

tekniker ständigt utvecklas. Dagens DT-apparater kan uppge förväntad Computed 

Tomography Dose Index by volume (CTDIvol) och DLP innan undersökningen. Moderna 

DT apparater anger även vad dosen egentligen blev efter undersökningen, finns det någon 

skillnad mellan dessa två så kan det bero på att rörströmsmodulering använts. Skillnaden 

mellan CTDIvol och DLP är att det förstnämnda är en grov beräkning av den lokala 

stråldosen i medelvärde till den kroppsdel som undersökts. DLP är en uppskattning av den 

totala stråldosen för undersökningen. Problemet med båda begreppen är att de presumerar en 

bestämd storlek av personen som bestrålas. Patientens huvud representeras av en plexiglas 

cylinder som är 16 cm i diameter och kroppen av en cylinder som är 32 cm i diameter. För 

alla DT undersökningar med två fantom så bestäms CTDIvol, detta gäller dock egentligen för 

vuxna patienter som väger ca 70 kg. Den största avvikelsen blir för mindre patienter som till 

exempel barn. En del DT anger CTDIvol-värde baserat på mätningarna i fantomet som är 16 

cm i diameter och detta kan orsaka förvirring vid jämförelser. Det angivna CTDIvol-värdet är 

hälften så stort för samma exponeringsparametrar om det anges för 32 cm fantomet jämfört 

med den som är 16 cm i diameter (Thilander-Klang, 2017). 

 

Eftersom att tidigare forskning påvisar att stråldosen ökar med åldern, (Djupman, 2013) kan 

de högre stråldoserna för sjukhus B möjligtvis förklaras med att de hade patienter som var lite 

äldre, alltså fler patienter i tvåårsåldern.  

 

Stråldosen för Konventionell höftled 

Stråldosskillnaden mellan sjukhus A och B på konventionell höftled är resultatet för sjukhus 

A högre än B i denna studie. Med tanke på att sjukhus A endast lämnade 25 patientdoser, så 

måste det tas hänsyn till i resultatet. Författarna ansåg dock att den skillnaden inte skulle ha 

någon större inverkan på resultatet. 

DAP-värdet påverkas av exponeringsvärdena rörladdning, rörspänning och filtrering men 

också strålfältets storlek. Värdet ger den totala stråldosen av röntgenundersökningen, 

patientens storlek påverkar också värdet enligt Frush (2011). De höga stråldoserna kan bero 

på att apparaterna har olika inställningar för till exempel rörspänning och rörladdning. 
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En ytterligare möjlig förklaring kan vara att radiologerna vid sjukhus A vill ha flera 

projektioner på höftledsundersökningar, och ju fler bilder man tar desto högre blir stråldosen. 

Det kan också vara så att personalen vid sjukhus A inte är lika noggranna med inbländningen 

som sjukhus B, vilket också höjer stråldosen. Enligt författarna kan detta även bero på andra 

skillnader i protokoll, såsom användandet av raster och gonadskydd och övriga strålskydd. 

 

Stråldosen för MUCG undersökningar 

Gällande frågan om stråldosen för MUCG undersökningar så lämnade sjukhus B in ett blankt 

svar. Detta på grund av att de inte hade utfört det antal undersökningar som studien 

efterfrågade under den valda perioden.  

Detta kan bero på att sjukhus B, väljer att utföra andra undersökningar istället för MUCG vid 

den typen av frågeställningar. En annan teori är att sjukhuset helt enkelt inte har tillräckligt 

med patienter i den valda åldersgruppen under ett halvår. Det finns även en möjlighet att 

sjukhus B kanske tänker mer på berättigande av undersökningen och därav inte utför så 

många. Detta är dock ingenting som studien hade till avsikt att besvara. 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna ställa frågan om personal vid respektive sjukhus har 

tillräcklig utbildning i strålsäkerhet och dosreducering? Kan stress eller pressad 

arbetssituation göra att personalen blir slarviga när det gäller strålreducering? Olika 

utformade protokoll för modaliteterna kan möjligen ligga till grund för skillnaderna i stråldos, 

gammal och ny utrustning kan även ha någon relevans.  

Metoddiskussion 

De forskningsetiska överväganden som gjordes var att sjukhusen och alla individer som 

inkluderades i studien anonymiserades i resultatet. För att ta hänsyn till de individuella 

personer som medverkat i studien så samlades aldrig personuppgifter in från patienterna eller 

sjukhusfysikerna, detta var inte heller nödvändigt för studien. Detta gjorde också att ingen 

individ behövdes exkluderas från undersökningen så länge de befann sig i den efterfrågade 

åldersgruppen 0-2 år. Studien genomfördes som en kvantitativ enkätstudie, vilket endast hade 

till avsikt att besvara medelvärdet av stråldosen för 30 barnröntgenundersökningar per 

modalitet (DT hjärna, konventionell röntgen av höftled och MUCG).  
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Studiens fördelar 

Studiens fördelar var att de gick att uppnå en hög reliabilitet genom att författarna 

kontrollräknade resultaten åtskilliga gånger innan de redovisades. En annan fördel är att 

författarnas valda metod, kunde bevisa på att det faktiskt förekom en signifikant skillnad efter 

att alla individuella patientdoser var insamlade. Metoden kunde besvara studiens 

frågeställningar och syfte.  

 

Studiens nackdelar 

En svaghet med denna studie är att enkäten inte är utformad för att besvara signifikansnivå 

och p-värde. Detta eftersom författarna endast samlat in genomsnittdosen för 30 stycken 

undersökningar per modalitet. Lyckligtvis, hade sjukhusfysikerna sparat sina beräkningar av 

alla individuella stråldoser och då kunde författarna sammanställa allt i SPSS. Den enda 

modaliteten där 30 stycken undersökningar utfördes vid båda sjukhusen var DT hjärna. Detta 

kan också ses som en svaghet i studien eftersom att resterande modaliteter inte kunde 

jämföras på samma sätt. Om författarna hade samlat in patientdoserna för MUCG från 

sjukhus B, även om de inte hade 30 stycken, hade det möjligtvis ändå kunnat analyseras 

eftersom sjukhus A endast hade 24.  

I efterhand fick författarna alla individuella stråldoser och upptäckte räknefel som påverkade 

resultaten, vilket innebär att sjukhus A hade räknat in en patientdos för mycket än vad som 

efterfrågades (31 i stället för 30) för DT, fem för lite vid konventionell röntgen av höftled 

(25) och sex för lite vid MUCG (24).  

Det hade förmodligen varit enklare att få det antalet undersökningar som efterfrågades om 

författarna hade tagit en större åldersgrupp som 0 - 5 år istället för 0 - 2 år. 

En svårighet som studien möttes av var att få tag i kliniker att delta i studien. Det tog lång tid 

för verksamhetschefer att läsa projektplanen och ge godkännande. Detta var en anledning till 

att ingen jämförelse kunde göras på MUCG, författarna fick inkludera de första som svarade 

på enkäten. Det hade varit betydligt givande för undersökningen om en jämförelse av MUCG 

gick att inkludera. Det var svårt att få in svar under datainsamlingen, trots att det enbart var 

en enkät med tre frågor för respektive röntgenklinik som behövdes för att kunna framställa 

resultatet. Misstaget som författarna till denna studie möjligen begick, var att kontakta 

verksamhetschefen på varje röntgenklinik först, och sen kontaktades sjukhusfysikerna när 
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godkännandet hade givits. Efter att en omvänd strategi prövades visade det sig att genom att 

kontakta sjukhusfysikerna först, blev det betydligt lättare att få godkännande från 

verksamhetschefen. Många av fysikerna hjälpte då också till med att få fram ett tillstånd för 

studien. Dock var det många av sjukhusen som inte svarade förrän deadlinen för 

datainsamlingen hade passerat, och det var enbart två sjukhus som skulle väljas ut till studien. 

Därav kunde författarna enbart använda sig utav datan från de sjukhus som lämnades före då 

att deadlinen hade passerats. 

Vidare forskning 

Denna studie har väckt många nya frågor, men som kräver ytterligare forskning för att kunna 

besvaras. Studien skulle möjligen kunna ligga till grund till att starta ett sådant arbete med 

målet att minska stråldoserna till både barn och vuxna, eller till att kunna utföra vidare 

liknande studier. Eventuellt, utforma en ny studie vars mål riktar sig till att besvara hur 

metoderna vid stråldosreducering varier mellan olika röntgenkliniker. 

Det kan möjligen vara en ide att införa ett system där sjukhus/sjukhusfysiker enkelt kan 

jämföra stråldosresultaten med varandra. Samt att det sedan uppföljs med att etablera en 

kontakt där man kan jämföra hur undersökningsmetoderna skiljer sig åt mellan 

röntgenklinikerna. På så sätt kan man anamma de tekniker av varandra som bidrar till en 

reducerad stråldos till patienten. 

Efter att den här studien genomförts står det klart att det finns intresse bland sjukhusfysiker 

av att delta i forskningsundersökningar. Detta baserat på deras angelägna bemötande av att 

vilja bistå vid efterfrågan om deltagandet i studien, samt att de har visat stort intresse av att ta 

del utav resultatet när studien är genomförd. Vilket också författarna ska se till att de får.  

SLUTSATS  

I genomförandet av denna studie kunde man se att det finns en signifikant skillnad i resultatet 

för stråldoserna för DT hjärna och konventionell höft mellan sjukhusen A och B. Resultatet 

för DT hjärna vid sjukhus A visar att stråldosen blev mindre jämfört med resultatet från 

sjukhus B. För konventionell röntgen av höftled var resultatet från Sjukhus B däremot lägre 

än det resultat från sjukhus A. Författarna till denna studie har några egna teorier till vad detta 

kan bero på: Skillnaden mellan sjukhusen kan möjligen bero på hur pass utbildad personalen 

vid respektive sjukhus är i strålsäkerhet och dosreducering. Stress och en pressad arbetsmiljö 
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kan också leda till brister vid strålreducering. Vad det gäller utrustningen så kan skillnaderna 

bero på att protokollen för undersökningarna ser annorlunda ut vid olika sjukhus, antal 

projektioner som utförs kan variera. Röntgenapparaternas inställningar kan också variera 

beroende på sjukhus, gammal och ny utrustning kan även ha någon relevans.  

Inget av detta går att säkerställa utan att utföra en ny studie med syfte att besvara en annan 

frågeställning. 
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Omnämnanden  

Efter utfört arbete så vill författarna utbringa ett tack till de sjukhusfysikerna som deltagit i 

studien på respektive sjukhus, efter att ha visat stort intresse för studien och varit högst 

hjälpsamma med bidragandet till att kunna genomföra denna studie. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
Stråldoser vid barnundersökningar på röntgen- en enkätstudie 
 

 
 
 
Du tillfrågas härmed om att delta i en enkätstudie om stråldoser vid röntgenundersökningar på barn i 
åldrarna 0-2. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur hög stråldos som barn får vid 
miktionsuretrocystografi (MUCG) på genomlysning, höftundersökning på konventionell röntgen, 
och en DT hjärna. 
 
Vi är två röntgensjuksköterskestudenter som ska skriva vårt examensarbete och är intresserade av hur 
mycket strålning barn utsätts för vid dessa undersökningar och även jämföra stråldoserna mellan två 
olika sjukhus.  
 
Enkäten kommer att skickas till dig som jobbar som sjukhusfysiker vid sjukhuset och innehåller 
frågor om stråldosen som patienterna får i samband med undersökningarna. Vi vill gärna att du svarar 
på genomsnittsdosen för 30 undersökningar per modalitet. Dosvärderna som samlats in kommer 
därefter att jämföras mellan dessa sjukhus.  
 
Allt material gällande studien kommer att hanteras konfidentiellt och ingen obehörig kommer att ha 
tillgång till datainsamlingen och det är helt frivilligt att delta i studien. Sjukhusen kommer att vara 
anonyma vid behandling av svaren samt resultatpubliceringen. Era svar kommer enbart att användas 
vid statistiska sammanställningar.  
 
Tack för er medverkan! 
 
Studerande: Almedina Ibrahimovic & Jonas Nyren                    Handledare: Mitra Mehravaran 
Telefon: Almedina-0733303685 & Jonas-0735070390               E-post:mitra.mehravaran@radiol.uu.se  
E-post: almedina.ibrahimovic.0121@student.uu.se  
             jonas.nyren.5232@student.uu.se  
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Bilaga 2 Enkätformulär 

 

Nedan följer frågor som handlar om DT-undersökningar. 

1) Vad blev den genomsnittliga dosen (DLP) på 30 barn i åldersgruppen 0-2 år 

som genomgått en DT-hjärna utan kontrastmedel under perioden jan-jun 2019? 

Ålder:                                     Genomsnittsdosen (DLP): 

0-2 år (födelseår 2017-2019)  ______________ mGycm 

 

Nedan följer frågor som handlar om konventionella undersökningar. 

2) Vad blev den genomsnittliga dosen (DAP) på 30 barn i åldersgruppen 0-2 år 

som genomgått en röntgenundersökning av höftleden under perioden jan-jun 

2019? 

Ålder:                                      Genomsnittsdosen (DAP): 

0-2 år (födelseår 2017-2019)   _____________dGycm² 

 

Nedan följer en fråga som handlar om genomlysningsundersökningen 

MUCG(miktionsurethrocystografi). 

3) Vad blev den genomsnittliga dosen (DAP) på 30 barn i åldersgruppen 0-2 år 

som genomgått en genomlysningsundersökning MUCG under perioden jan-jun 

2019? 

Ålder:                                    Genomsnittsdosen (DAP): 

0-2 år (födelseår 2017-2019)  _____________dGycm² 

 

Som tack för att du har tagit dig tid att besvara enkäten så kan du få ta del 

av detta examensarbete när den är färdig. Kryssa i ett av följande 

alternativ. 

4) Vill du få tillgång till detta examensarbete när den är färdig? 

Ja [  ] 

Nej [  ] 
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Bilaga 3 Tillstånd 
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