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Sammanfattning 

 

Konventionell röntgen versus datortomografi vid pelvimetri  
Bakgrund: Pelvimetri kallas den undersökning där bäckenet hos den gravida kvinnan mäts 

för att kontrollera om förlossningskanalen är tillräckligt stor för att förlösa vaginalt. Dessa 

mätningar kan utföras med både konventionell röntgen och datortomografi, vilka båda 

använder röntgenstrålning för bildtagning. Röntgenstrålning har dock risker, som gör att 

fostret kan riskera att få skador från undersökningen.  

Syfte: Att genom en jämförelse av stråldos och tillförlitlighet vid pelvimetri-undersökningar 

utförda med konventionell röntgen eller datortomografi som kan avgöra vilken av dessa som 

är att föredra. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes, där 15 artiklar granskades, jämfördes 

och sammanställdes för att skapa ett resultat.  

Resultat: visar att det finns en god tillförlitlighet vid både konventionell röntgen och CT. 

Stråldoserna var acceptabla vid båda modaliteterna, men de granskade studierna är 

svårbedömda vad gäller direktjämförelse mellan konventionell röntgen och CT.  

Slutsats: Det föreligger en acceptabel stråldos vid båda modaliteterna och att ingen 

signifikant skillnad fanns vid tillförlitlighet hos konventionell röntgen och CT. 

Tillförlitligheten vid CT- undersökningar anses som säker så länge rätt typ av mätställen och 

höjd på bordet används. Ingen av modaliteterna kunde föredras mer än den andra utav detta 

resultat. Arbetet sträckte sig bara till dessa två modaliteter, så framtida forskning som jämför 

CT och konventionell röntgen med andra modaliteter rekommenderas. 

 

Nyckelord: Stråldos, Tillförlitlighet, Radiografi, Bäckenmätning,  

 

 

 

 

 



 
 

Summary 

Conventional x-ray versus computer tomography on pelvimetry 

Abstract: Pelvimetry is the name of the examination where you measure the pelvic structures 

to see if a pregnant woman is enabled to give birth vaginally. These examinations can be done 

with both computer tomography and conventional radiography, which both use ionizing 

radiation to create the pictures. Ionizing radiation may have consequential effects on the 

foetus.  

Purpose: the purpose of this study was to compare reliability and the radiation doses between 

computer tomography and conventional x-ray in pelvimetry procedures.  

Method: A systematic study was made, where 15 articles were reviewed, compared and 

compiled to create a result.  

Result: The result showed that there was a similar reliability between the both modalities. 

When it came to doses, both CT and conventional x-ray had an acceptable level, but a 

comparison of the two modalities were hard to perform.  

Conclusion: As for radiation dose and reliability, the two modalities are comparable and 

acceptable. The result in this study cannot recommend one modality before the other, because 

there is no significant difference in between the radiation dose or reliability.    

Keywords: Radiation dose, Pelvimetry, Reliability, Radiography, 
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Inledning 

Pelvimetri, även kallat bäckenmätning, är en röntgenundersökning som utförs för att fastställa 

förlossningskanalens storlek. Det är en undersökningsmetod som används vid kommande eller 

pågående förlossning om denna inte går framåt som planerat. Storleken på 

förlossningskanalen är avgörande inför en förlossning som inte går som tidigare planerat, där 

barnet bland annat kan hamnat i en sätesbjudning (rumpan kommer först vid förlossningen) 

eller liknande problematiska positioner som barnet kan hamna i (1). Andra anledningar till att 

göra en pelvimetri kan vara deformerade bäcken och andra typer av abnorma tillstånd hos 

bäckenet så som posttrauma efter graviditet eller liknande (2). Om förlossningskanalen inte är 

tillräckligt stor kan kejsarsnitt övervägas. Sjutton procent av alla barn i Sverige föds via 

kejsarsnitt (3). Röntgenstrålning ska i all mån undvikas vid graviditet och speciellt om fostret 

riskerar att bli bestrålat. Därför bör undersökningar som denna vara berättigande och absolut 

nödvändiga (2).  

Författarna hade en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Linköping, där de fick 

information om att de utförde pelvimetri-undersökningar vid både datortomografi (CT) och 

konventionell röntgen. I Linköping fick författarna information om att kliniken övervägde 

huruvida konventionell röntgen skulle användas eller inte. Då författarna varit på tidigare 

VFU och sett att pelvimetri utfördes med konventionell röntgen, väckte detta ett intresse.  

 

 

Bakgrund 

Röntgenstrålning 

Både konventionell röntgenteknik och datortomografisk teknik använder röntgenstrålning 

som är joniserad strålning. En jon är en elektriskt laddad partikel, antingen atom eller 

molekyl, som kan vara negativt eller positivt laddad. När en foton med hög rörelseenergi 

kolliderar med en atom eller molekyl kan fotonen ibland knuffa ut elektroner från atomen 

eller molekylens skal. Detta kallas för joniserad strålning (4). Joniserande strålning kan 
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passera genom olika typer av vävnader och avger då en strålenergi, i form av jonisationer och 

excitationer. Skillnaden mellan de två är att när en molekyl joniseras innebär det att elektroner 

i atomens skal blir utkastade helt och vid excitationer slås elektronen till ett annat skal. 

Joniseringen sker när bland annat röntgenstrålning vill skapas. Röntgenstrålningen skapas i ett 

så kallat röntgenrör. Det består av ett glasrör som är lufttomt. I glasröret finns en anod och en 

katod. Katoden är en glödtråd, som med spänning emitterar elektroner som skjuts med en 

accelerering mot anoden. När de träffar anoden övergår en stor del av rörelseenergin till 

termisk energi, vilket leder till att anoden hettas upp. Resterande del av rörelseenergin bildar 

röntgenfotoner, som färdas mot och igenom patienten för att till sist registreras i en detektor 

(5).     

Stråldos 

Det finns olika begrepp för att förklara och mäta stråldoser inom strålningslära. Bland annat 

finns absorberad dos, ekvivalent dos och effektiv dos.  

Med begreppet absorberad stråldos menas den dos joniserade strålning kroppen blivit utsatt 

för. Den absorberade dosen är den energi som patienten bestrålats med totalt och anges i dos 

per massenhet (vilket mäts i Joule per kilogram J kg-1) vilket omvandlas och mäts i Gray 

(Gy). 1 Gy= 1 J kg-1.  Den absorberade dosen tar inte hänsyn till de biologiska effekterna som 

kroppen har, detta är bara den totala dos som kroppen har utsatts för.  

  

Den ekvivalenta dosen utgår ifrån den absorberade dosen. Denna tar till hänsyn vilken typ av 

strålning som kroppen utsatts för, den biologiska effekten kan skilja sig mycket av vilken typ 

av strålning den utsatts för. Röntgenstrålning använder sig av viktningsfaktor 1, och den 

ekvivalenta dosen visar den biologiska effekten av själva strålningen, vilket mäts i Sivert (Sv).  

Den effektiva dosen handlar om att de biologiska viktningsfaktorerna läggs till i ekvationen. 

Genom den absorberade dosen kan mängden strålning mätas och genom den ekvivalenta 

dosen kan vilken typ av biologiska effekter den strålningen haft mätas. Om de sedan läggs till 

vid andra viktningsfaktorer, själva organens känslighet för den typen av strålning, kan den 

effektiva dosen räknas ut. Den effektiva dosen blir då summan av alla organ och vävnadens 

ekvivalenta doser viktade med alla organens känslighet för strålning. Sivert används även då 

som enhet. 
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Mätning av stråldos 

Det finns olika enheter för att mäta stråldos på, Gy(gray) eller mGy (milligray) används vid 

absorberad dos, förr användes rad som fortfarande kan förekomma i engelska och 

amerikanska publikationer. 1 Gy är omvandlat till 100 rad, det vill säga 1 rad= 0,01 Gy. Vid 

ekvivalent och effektiv dos används Sv (Sivert) eller mSv (millisivert) (5).  

 

De verktyg som vanligtvis används för att mäta stråldoser vid undersökningar heter 

dosimetrar. Thermoluminescence dosimeter (TLD) är en vanlig typ av dosimeter som används 

inom vården. De har väldigt hög känslighet för strålning och kan känna igen låga doser (6). 

Denna typ av dosimeter består av små tabletter som kan ”minnas” den stråldos som de 

absorberat. När detta material är bestrålat och sedan värms upp avger det ett ljus som 

motsvarar den stråldos den varit utsatt för (7). 

En annan typ av dosimeter som i princip har en liknande funktion kallas för ”Optically 

stimulated luminescence” (OSL) och skillnaden mellan de två typer är hur de avläses. Istället 

för att värmas upp som vid TLD används istället kontrollerad belysning för att läsa av OSL 

(8).  

Strålningseffekter 

Joniserande strålning har delvis en direkt påverkan på våra biokemiska strukturer i vävnad 

(DNA och liknande) och delvis indirekt påverkan genom att bilda fria radikaler, som i sin tur 

bryter ner protein, DNA och andra strukturer i cellen (2).  

De biologiska effekterna av strålningen kan delas upp i två kategorier: akuta (deterministiska) 

eller stokastiska (slumpmässiga) skador. Kroppen kan oftast reparera skador från strålning på 

rätt sätt men ibland repareras de felaktigt. Desto högre stråldos en kropp utsätts för desto mer 

ökar risken för ej reparerbara eller felaktigt reparerbara skador (2). 

     Ett händelseförlopp där hög strålning drabbar en människa kan leda till DNA-skador som i 

sin tur kan påverka funktionen av olika organ i kroppen. I värsta fall kan detta leda till 

livshotande tillstånd. Akuta skador är förutsägbara skador som uppstår en kort tid efter 

bestrålning. De är inte av slumpmässig art utan de är förutsägbara skador, överstiger 

stråldosen ett tröskelvärde för ett organ ökar risken för skador. Effekten av akuta skador 

resulterar i att celler dör, vilket på en stor skala kan förstöra vävnadens funktion.  

     Stokastiska skador framkommer först efter en längre tid. Till skillnad från de akuta 

skadorna så har stokastiska skadorna inte en tröskeldos. Skadorna ökar med högre stråldos 
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men hur allvarlig själva skadan blir beror inte på själva stråldosen. Det kan ta många år innan 

stokastiska skador förekommer, då oftast i form av cancer (9). 

Fosterpåverkan 

De finns även en tredje kategori hos strålningsskador, en grupp kallad för teratogen skada. 

Denna skada skiljer sig lite från de andra två, här räknas med att det finns en tröskeldos men 

även en viss slumpmässighet. Exempel på sådana skador är missbildningar, hämning av fysik 

eller mental tillväxt men även att barnet utvecklar cancer senare i livet. Fostret är mest 

känsligt för strålning under vecka 2–15. Vecka 26–38 är det mindre känsligt mot strålning 

men skall ändå inte utsättas för hög strålning då detta kan leda till missfall. Den största risken 

för att fostret utvecklar en mental efterblivenhet sker under vecka 10–17 då fostrets 

hjärnceller delar sig som mest (10). Röntgenundersökningar som konventionell röntgen och 

CT bör undvikas under graviditet eller bör vara väldigt restriktivt använda som val av 

undersökningsmetod, eftersom dessa innefattar joniserande strålning (2).   

     Joniserad strålning kan ha många olika effekter på fostret: stråldoser över 50 mGy kan vara 

skadliga för fostret. Effekterna av strålningen kan innebära utvecklingsstörningar, reducerad 

IQ upp till ungefär 31 poäng, tillväxtrestriktioner även risk för mikrocefali (detta är dock 

förknippat med högre doser upp till 1000 mGy). Det som alltid förknippas med joniserad 

strålning under graviditet är ökad risk för cancer, speciellt leukemi, vid tidig ålder (11).  

Det är därför viktig att alltid använda en så låg stråldos så möjligt vid röntgenundersökningar 

på gravida kvinnor för att inte utsätta fostret för onödig fara (2). 

 

 

 

 

 

Bäcken anatomi 

 

Bäckenet består av os coxae (höftben) men även os sacrum (korsbenet). På framsidan möts de 

två höftbenen och fästs i symphysis pubica (blygdbensfogen, kallad symfysen i vardagligt 

sammanhang) och förenas på baksidan vid sacrum genom sacroiliaca lederna (SI-lederna). Båda 

höftbenen består av tre olika ben, os pubis (blygdbenet), os ilium (tarmbenet) och os ischii 

(sittbenet) detta syns som det kvinnliga bäckenet i figur 1. Den kompletta ringen består av 
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höftbenen, symfysen, korsbenet och coccygis (svanskotan). Bäckenet delas upp i två olika delar 

utav linea terminalis, dessa delar kallas för det stora bäckenet (pelvis major, falska bäckenet) 

och lilla bäckenet (pelvis minor, äkta bäckenet)  

Det finns skillnader mellan det kvinnliga och manliga bäckenet, det manliga bäckenet är mer 

tungt och tjockt med en rund bäckenring samt har en blygdvinkel som är mindre än 90 grader. 

Det kvinnliga är mer grundligt, tunt och lätt med en mer oval bäckenring och en blygdvinkel 

på mer än 90 grader (12). 

 

Figur 1. Kvinnliga bäckenets anatomi visad genom en egenritad bild av författarna.  

 
 
 

Pelvimetri med konventionell röntgen  

Då det finns olika protokoll som används för att utföra pelvimetri med konventionell röntgen, 

därför beskriver författarna de vanligaste projektionerna för att ta dessa bilder. Dessa metoder 

står beskrivna av Aspelin et al. i boken ”Radiologi” från 2008. 

     Vid konventionell röntgen tas två bilder vid pelvimetri, en i frontal- och en i 

sidoprojektion. Om de två bilderna tas strax innan en förlossning kan olika aspekter hos 

fostret mätas så som dess läge, fostrets skalldiameter och "bjudning" (Den del av fostret som 

har hamnat djupast belägen i bäckenet). I kombination med klinisk bedömning och obstetriskt 

ultraljud ger detta en vägvisning huruvida modern kan föda normalt eller behöver opereras 

med kejsarsnitt (2). 
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     Vid projektionerna avbildas en linjal, antingen i plast eller metall som placeras mellan 

patientens benen på patienten för att mäta på bilderna. Denna linjal används för att mäta 

relationen och avståndet mellan de anatomiska mätpunkterna (2).  

    Genom röntgenbilderna hittas avståndet mellan mätpunkter i både bäcken och sacrum. På 

de anteiorposteriora (AP) bilderna går att mäta avståndet mellan spinae ischiadicae (inter-

spina på båda sidorna bäckenet) och avståndet på tuber ossis ischii (från en av strukturerna till 

dess motsvarande part på respektive sida). Med utgångspunkt från strukturerna går att mäta 

inter-tuber avståndet för tuber ossis ischii och inter-spinaavståndet för spinae ischiadicae. I 

sidoprojektionen är symfysen, svansbenet och sacrum de viktiga komponenterna, då avståndet 

mellan dessa kan mäta hur in- och utgångsdiametern kommer att visas sett ur sagittal riktning 

(2). Avståndet mellan sacrums övre kant och symfysen ger sagittal ingångsdiameter och 

avståndet mellan symfysen och svansbenet ger en ingångsdiameter av bäckenet (genom de 

måtten går sedan att mäta ut utgångsdiametern i sagittal riktning samt summan av 

utgångsmåttet) (2). 

 

Pelvimetri med Datortomografi 

Vid datortomografiska undersökningar läggs patienten i ryggläge med benen först in i 

Datortomografen. Där är viktigt att händerna ligger ovanför huvudet, att bäckenet ligger rakt 

och att svanskotan är något upplyft. Vid CT-pelvimetri brukar tre projektioner utföras under 

undersökningen; en anterioposterior (förkortat AP), en lateral och en axial (13). På AP-

projektionen och laterala projektionen är det samma strukturer som tidigare nämnts i 

konventionell röntgen som mäts. Vid axialprojektionen mäts inter-spinalavståndet fast i en 

transversell riktning (13).  

Andra metoder för att göra en pelvimetri undersökning 

Förutom konventionell röntgen och datortomografi kan pelvimetri också utföras medelst 

ultraljud, EOS och magnetresonanstomografi. Ultraljud baseras inte på joniserad strålning till 

skillnad från konventionell röntgen och CT. Ultraljudet sänds och fångas upp med hjälp av en 

transducer, olika vävnadsstrukturer i kroppen har olika impedans därför kan de avbildas, när 

och hur ljudet reflekteras från till dessa.  

     MRT är en annan metod för bildtagning inom radiologi som inte heller baseras på 

strålning. Denna bygger istället på kroppens vätekärnor och hur de reagerar mot ett mycket 
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starkt magnetfält. Med tanke på att två tredjedelar av kroppen består av vatten och i princip 

alla kroppens organ och vävnader innehåller det, finns väteatomer i hela kroppen, vilket gör 

denna undersökningsmetod möjlig. Magnetfältet som används är 2 000–60 000 gånger 

starkare än jordens magnetfält. Genom att sända ut en radiovåg som påverkar några av 

kroppens väteatomer och tar upp energi från radiovågen, kan bilden skapas. När väteatomer 

sänder ut en radiosignal då de blir påverkade kan detta detekteras av en mottagare. De 

mätbara signalerna avtar med tiden och vätekärnorna återgår till sitt vanliga stadium. Detta 

görs upprepade gånger och resultatet kan sedan med hjälp av en dator presenteras som bild 

(2).  

     En nyare modalitet för att erhålla bilder vid pelvimetri, som börjat komma till användning, 

kallas för EOS-systemet. Genom en tomografiliknande teknologi tar modulen bilder av hög 

kvalité till mindre stråldos, enligt utvecklare av systemet (11). EOS-system tar 

posterioranteriora och laterala bilder samtidigt. Systemet jobbar relativt snabbt då det tar ca 

20 sekunder att ta helkropps-bilder av en vuxen människa. Bilderna framkommer som 2D 

bilder men kan även rekonstrueras till 3D bilder med hjälp av en dator. Skillnaden med den 

datortomografiska metod som tidigare nämnts är att patienten står upp vid en undersökning 

hos ett EOS-system (11).  

Röntgensjuksköterskans profession   

Röntgensjuksköterskor arbetar i en högteknologisk miljö, där kunskapen om omvårdnad, 

medicin, bild- och funktionsmedicin samt även strålningsfysik måste vara ständigt 

uppdaterad. Dessa kunskaper kombineras sedan i det kliniska arbetet (14).   

Röntgensjuksköterskan jobbar efter fyra yrkesetiska koder. Den första, röntgensjuksköterskan 

och vårdtagaren, innebär att röntgensjuksköterskan ska skydda och respektera individens 

integritet, värdighet och även att lindra obehag och smärta vid undersökningar och 

behandlingar. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att minimera stråldoserna vid 

undersökningar och behandlingar. Det är viktigt att kunna ge information i samband med 

undersökningar och behandlingar som görs samt att stödja vårdtagaren inför fortsatta 

vårdhändelser. Röntgensjuksköterskan ska respektera individens rätt till självbestämmande 

och ge stöd till vårdtagarens beslut. Röntgensjuksköterskan och professionen är nästa 

yrkesetiska kod. Denna innebär att röntgensjuksköterskan tar ansvar för utvecklingen av sitt 

kunskapsområde utifrån evidens och erfarenhet. Att vara öppen för kritisk granskning av 

yrkesutövning och att bedriva forskning, utveckling och ansvarar för att forskningsetiska 

riktlinjer följs. Röntgensjuksköterskan ska även medverka till att prioriteringar i samband med 
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undersökningar, behandlingar utförs enligt behovs och solidaritetsprinciperna. Det är även 

viktigt att ansvar tas för vårdens och verksamhetens utveckling. Nästa yrkesetiska kod är 

röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården, som beskriver hur de ska verka för gott 

samarbete med kollegor och andra i vården. Röntgensjuksköterskan ska också ingripa för att 

skydda personer när vårdandet hotas av andra personers handlande och att det ska handleda 

och undervisa studenter, kollegor men även andra yrkesutövare. En annan viktig del är att visa 

respekt för andra yrkesutövares kunskap. Röntgensjuksköterskan är en expert inom sitt 

kunskapsområde och deltar i hälsofrämjande åtgärder och förebyggande hälsovård. Därför ska 

röntgensjuksköterskan agera på ett sätt där förtroende och tillit för professionen upprätthålls 

men även så att miljön bevaras och skyddas. Detta står skrivet i sista yrkesetiska koden: 

Röntgensjuksköterskan och samhället (14). 

    Röntgensjuksköterskor har som ansvar att kunna utföra personcentrerad vård och tillgodose 

patienternas särskilda behov, kunna informera patienten om vad som händer och varför det 

görs, vilket måste informeras på ett bra och respektfullt sätt. Det är viktigt att 

röntgensjuksköterskan överväger om vald undersökning bör göras vid graviditet och ta 

ställning till det. Strålskydd är en stor del inom röntgen där patienterna, de anhöriga och 

personal måste skyddas från strålning. (11) Röntgensjuksköterskor bör arbeta efter ALARA 

(as low as reasonably achievable) principen inom röntgen vilket innebär bästa möjliga bild till 

minsta möjliga stråldos (11). Som exempel, om en undersökning vid konventionell ger 

betydligt mindre strålning än vid CT kan denna väljas om bilderna har samma kvalitet och 

vice versa. 

Problemformulering 

Röntgensjuksköterskan har i sin profession en skyldighet att minimera obehaget och smärtan 

under undersökningar. Strålningen har en central roll i röntgensjuksköterskans arbete och att 

hantera den kräver det mest säkra och bästa utförande som går. Med detta menas att 

röntgensjuksköterskan ska utgå från vissa principer och yrkesetiska koder (15). Bland annat 

finns ALARA-principen, beskriven ovan, där yrkesutövarens jobb går ut på att få en adekvat 

kvalitét på bilderna med lägsta möjliga stråldosen (11). Röntgensjuksköterskan har därför 

alltid ett ansvar att själv kontrollera om undersökningen ger tillräcklig nytta för patienten och 

om frågeställningen kan besvaras med denna typ av undersökning. När det kommer till att 

använda joniserande strålning på den gravida kvinnan och fostret så krävs det att det skall 

vara absolut nödvändigt (2). Pelvimetri-undersökningar är viktiga för att se om en kvinna kan 
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föda vaginalt eller måste föda med kejsarsnitt. Denna undersökningen kan förebygga 

konsekvenser som dystoci (för trång födelsekanal). Dystoci kan leda till syrebrist hos fostret 

som i värsta fall kan leda till missfall, därför är pelvimetri en viktig undersökning för 

förlossande kvinnor (16). Eftersom dessa två system använder röntgenstrålning, såg 

författarna ingen bra metod att jämföra dem med ultraljud och MRT som inte har en stråldos. 

Dessutom skulle en sådan jämförelse kräva en utökning av jämförda faktorer, då 

modaliteterna har olika likheter och skillnader med respektive. Genom tidigare publicerade 

artiklar kring pelvimetri-undersökningar vid konventionell röntgen och datortomografi 

kommer detta arbete ge en fingervisning av vilken av dessa undersökningar som är mest 

fördelaktig att använda i dagens sjukvård.  

Syfte 

Syftet är att genom en jämförelse av stråldos och tillförlitlighet vid pelvimetri-undersökningar 

utförda med konventionell röntgen eller datortomografi för att avgöra vilken av dem som är 

att föredra. 

 

Material och metod 

Detta arbete gjordes som en systematisk litteraturstudie. Författarna ville ge en överblick av 

bildtagningen vid pelvimetri och ett underlag för vidare forskning, säkerhetsåtgärder och 

bedömningar. Eftersom forskning och kunskaper inom hälso- och sjukvården hela tiden 

utvecklas, är det viktigt att ständigt sammanställa denna.  Därför ansågs denna studiedesign 

som mest lämpad (17). Genom systematisk forskning gavs en bättre möjlighet att hitta och 

sammanställa information som ger uppfattningar om vissa effekter, metoder och problem. 

Dessutom skapades en större möjlighet för att hitta kunskapsluckor. Likt ett pussel samlades 

bitarna ihop i hopp om att göra det enklare att undersöka det som redan saknas eller de som 

behövde få säkrare underlag inom forskning (17, 18). 

Sökprocessen 

Tillvägagångssättet i detta arbete följdes enligt de förslag som Friberg skrivit, i fyra steg (17). 

Först utfördes en litteraturgenomgång, där syftet var att få generell kunskap kring 

frågeställningen och för att skapa mer stringenta inklusion- och exklusionskriterier. I 
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december utfördes detta genom att söka på ämnet och frågeställningen för att se om det finns 

tillräckligt med forskning publicerad. Dessa resultat dokumenterades inte, utan var bara till 

för att skapa en grundläggande syn av problemet. I april började sedan den officiella 

sökningen. För att skapa en större insikt om studiedesignen och om hur medicinska databaser 

fungerar, rådfrågades en bibliotekarie på biblioteket från Jönköping University med 

kunskaper inom databassökning. Dessutom rådfrågades handledare för förslag om 

tillvägagångssättet vid artikelsökningen. Om artiklar inte hittades på det sätt som blivit 

planerat gjordes manuell sökning för att hitta fler resultat. Detta skedde vid artikel nummer 35 

och 34, då dessa blev refererade i artikel 29, vilket vi därifrån hittade dessa. Sedan började 

själva ”sökprocessen” där kriterierna som tidigare sattes användes för att göra sökning av 

relevanta artiklar. När alla artiklar blivit funna gjordes en kvalitetsgranskning av dessa och de 

artiklar som blev ansedda ha en godkänd kvalitet blev använda i resultatet (17).  

Datainsamling 

Pubmed och MEDLINE blev de databaser som sökningen gjordes på. Pubmed är en databas 

som rekommenderades av Hälsohögskolan, handledare och studentlitteratur eftersom det är en 

av de största referensdatabaserna specialiserad på medicinska publikationer (17,18). 

MEDLINE är nära kopplat till pubmed och är en databas som författarna var vana vid att 

använda. För att avgränsa sökning har booleska sökoperatören ”AND” använts i 

sökprocessen. Exempelvis användes” Pelvimetry AND X-ray”. Andra booleska termer 

testades men då inget lämpligt resultat gavs vid dessa sökningar, valdes att inte dokumentera 

dessa (17,18). 

Granskningsmetoden i detta arbete gjordes genom att först läsa igenom de relevanta titlar som 

genererats från sökorden för att sedan skapa ett antagande om vad artiklarna handlar om. 

Artiklarna som hade en relevant titel blev antecknade och därefter lästes abstract hos alla 

artiklar antecknade, detta redovisas i bilaga 1. När artiklar med lämpligt abstract hittades 

antecknades dessa ner för kvalitetsgranskning, detta redovisades som granskade artiklar 

(17,18). Sökningsprocessen skedde mellan 2017-04-05 – 2017-04-10. Ett antal av artiklarna 

fanns inte tillgängliga på Jönköpings Universitys bibliotek, så dessa beställdes. Sökningar gav 

totalt 4,168 träffar, av dessa lästes 179 abstracts. Fem artiklar beställdes. Totalt hittades 19 

artiklar med antingen systematisk sökning eller genom efterföljande manuell sökning, vilket 

minskades till 15 efter att de blivit kvalitetsgranskade. Artiklar kan blivit hittade flera gånger, 

det vill säga, att de dykt upp vid olika sökord. Detta dokumenterades inte och antalet träffar 

och abstract lästa kan ha blivit dokumenterade flera gånger. En genomgång och 
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sammanställning av alla artiklar som hamnade i det slutgiltiga resultatet dokumenteras i 

bilaga 3. 

Urval 

Inklusionskriterier i detta arbete var att artiklar var publicerade mellan åren 1980–2017, 

skrivna på engelska, svenska eller norska samt att artiklarna handlade om dosjämförelser eller 

tillförlitlighet vid CT och eller konventionell röntgen. Det krävdes att artiklarna var etiskt 

godkända för att bli inkluderade. Gravida kvinnor som deltagande var prioriterat, men även 

andra patienter var inkluderade som acceptabla deltagare då relevansen av forskningen ansågs 

väga större än populationen. Dessutom var fantom där ett bäcken kunde projiceras också 

inkluderade som population, vilket inte ger patienter en stråldos. Syftet med forskningen skall 

ändå behandla tillförlitligheten och/-eller stråldosen under pelvimetriundersökningar. I arbetet 

har reviewartiklar exkluderats (17,18).  

Kvalitetsgranskning 

Det finns olika typer av studieupplägg för en artikel, som bedöms i olika grad av kvalitet. Större 

delen av studierna valda i detta arbete har enligt statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU) en ganska hög kvalitet, då dessa var kohortstudier (19).   

Artiklarna lästes igenom flera gånger för att säkerhetsställa att de verkligen var relevanta. 

Därefter skapades ett eget kvalitetsprotokoll för att bedöma vilken nivå av kvalitet som 

artiklarna var skrivna på. Detta protokoll var inspirerat efter rekommendationer från Friberg 

F. (17) samt från SBU (20) då de frågor som fanns förslagna var relevanta till detta arbetes 

syfte och problemformulering. I bilaga 2 finns det kvalitetprotokoll som skapades för denna 

studie. Total användes 14 frågor som stöd för detta. Friberg skrev också att en fyrgradig skala 

kan användas, bra (3 poäng), medel (2 poäng), dålig (1 poäng) eller ej relevant (0 poäng) (17). 

Detta redovisas i tabell 1 som en graderingsskala som användes i detta arbete. När poängen 

sammanställdes blev artikeln bedömd som bra kvalitet om den hade poäng på 28 eller högre, 

medel-kvalitet vid poäng på 18 eller högre och dålig kvalitet om den hade en poäng under 18. 

Maxantalet poäng som en artikel kunde ges var 39. (17)       
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Tabell 1. Kvalitetsgrupperna indelade i poängkriterier. 

Bra kvalité 28–39 poäng 

Medel kvalité 18–28 poäng 

Dålig kvalité 0–18 poäng 

 

Analys 

De valda artiklarna lästes och skillnader och likheter jämfördes, framförallt gällandes metod 

och resultat. Detta för att skapa olika teman för resultatet, vilket artiklarna sedan kunde delas 

in i. Grupperna gjordes efter relevans och koppling till syftet och frågeställningen. Artiklarna 

kan förekomma flera gånger i resultatet då de kan behandla olika ämnen i resultatet. 

Exempelvis kan en studie handla om jämförandet av given fosterdos och tillförlitligheten hos 

en modalitet. Då redovisas båda dessa resultat fast i respektive tema i resultatet (18).  Artiklar 

i respektive tema representeras av tabell 2 i resultatet. Eftersom artiklarna har använt olika 

typer av enheter för att mäta stråldoser, har en konvertering av stråldoserna och liknande 

mätvärden gjorts där rad har konverterats till milligray, 1 rad = 10 milligray (4). 

 

Etiska överväganden 

En etisk egengranskning blev påskriven av författarna och handledare av detta arbete, bifogat 

som bilaga 4. I detta arbete granskas artiklar bland annat utifrån deras etiska överväganden 

och trovärdighet i det ämnet som de är skrivna inom. Skulle det vara så att en forskning har 

tvivelaktiga skäl till vissa handlingar och metoder som direkt inskränker på människor så 

används inte forskningen i detta arbete, då den bedöms som olämplig. Detta gäller också 

frågor som integritet, diskriminering och om metoden eller liknande inom arbetet skadar 

individen (14). Dessutom kontrolleras om artiklarna och studierna är granskade och godkända 

av etisk kommitté eller liknande instanser som godkänt arbetet. Pubmed brukar som regel ha 

etiskt granskade artiklar, men som säkerhetsåtgärd kontrolleras detta ändå (18).  
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Resultat 

Resultatet redovisas i två teman – tillförlitlighet samt stråldos. Dessa teman delas sen in i 

subkategorier, tillförlitlighet i tre stycken och stråldos i två stycken. Artiklar deltagande i 

varje tema representeras i tabell 2.  

Tabell 2. Representerar vilket tema som respektive forskning används i. 

Tema + subkategorier Artikelnummer 

Tillförlitlighet 21*, 23*, 24*, 26*, 27*, 28*, 29*, 30*, 

31*, 32*.   

Modalitettillförlitlighet 21*, 23*, 24*, 30*.  

Metod & protokollsäkerhet 26*, 27*, 31*, 32*, 35*. 

Bedömningssäkerhet 21*,28*,30* 

Stråldoser 22*, 23*, 24*, 25*, 33*, 35*. 

Stråldoser vid CT 22*, 23*, 24*, 25*, 33*, 34*. 

Stråldoser vid konventionell 

röntgen 

33*, 24* 

 

1.1 Tillförlitlighet  

1.1.1 Modalitettillförlitlighet 

Totalt hittades tre artiklar från 1997,1993 och 1991 som jämför CT och konventionell 

röntgen, artikel 21*, 24* och 29*. Artiklarna behandlar mätningarnas tillförlitlighet. Enligt 

Raman et al. (21*) ingen signifikant skillnad mellan de uträknade mätvärden som 

producerades med konventionell röntgen jämfört med CT och ingen signifikant skillnad vid 

bedömningen mellan olika typer av läkare (radiolog, obstetriker och allmän läkare), oavsett 

om de granskade konventionell röntgen eller CT.  

Artikel 24* jämför måttskillnaden mellan konventionell röntgen och CT. Resultatet visade 

ingen större mätskillnad vid AP bilder och laterala bilder mellan konventionell röntgen och 

CT. En kontroll gjordes även med ett fantom för att jämföra måtten från modulerna med 

måttet genererat från ett skjutmått, vilket inte heller visade på en skillnad (24*). 
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    Badr et al. (29*) gjorde en bedömning av bildernas kvalitet med hjälp av två radiologer och 

en erfaren röntgensjuksköterska. De betygsatte bilderna baserat på hur synliga mätpunkterna 

var på bäckenet. En poäng för dålig, två poäng för adekvat och tre poäng för bra bild. 

Räckvidden av bildernas kvalité sträckte sig från 7–11 poäng vid konventionell röntgen, med 

genomsnitt på 9.1 poäng och mellan 7–12 poäng hos CT med genomsnitt på 8.8 poäng. (ingen 

signifikant skillnad).     

     Utöver detta gjorde Sigmann et al. (22*) en jämförande studie på pålitligheten mellan CT-

bilder och bilder tagna av ett EOS-system. I studien utfördes två olika protokoll utförda på 

datortomograf: spiral respektive tvärsnitts-CT. Tvärsnittsbilderna hade ett litet högre 

genomsnitt av avvikelser på bilden, men skillnaderna var minimala och bedöms att inte vara 

signifikanta. Slutsatsen blev att båda typerna av bilder från CT-maskinen är korrekta och 

därmed tillförlitliga.   

     Sammantaget visade alla fyra inkluderade artiklar att konventionell röntgen och CT är 

likvärdiga gällandes tillförlitligheten.  

1.1.2 Bedömningssäkerhet 

Här bedöms observatörernas tillförlitlighet. I tre artiklar skrivna 1991, 2005 och 2009 gjordes 

jämförelser av observatörerna som bedömde mätningarna på pelvimetri-bilderna utförda med 

datortomografi (28*,30*) där en artikel även jämförde dessa med konventionell röntgen (21*). 

Lenhard et al. (28*) utvärderade olika bedömningar på tre typer av bilder från två 

självständiga radiologer. Resultatet gav en hög tillförlitlighet, då det fanns en låg variation i 

observatörernas mätvärden. Detta stöds av Andersson et al. (30*) som inte kunde hitta en 

signifikant skillnad i mätvärden hos bilder producerade av CT-maskiner och av Raman et al. 

(21*) som inte hittade en skillnad i jämförelse med konventionell röntgen. 

    Sammantaget visar de tre artiklarna att observatörernas bedömning är tillförlitliga, då ingen 

signifikant skillnad fanns mellan dessa. Dessutom hittas ingen skillnad i bedömningen vid 

jämförelser med konventionell röntgen. 

 

1.1.3 Metod & Protokollsäkerhet vid CT 

Tillförlitligheten på protokoll avseende höjden på CT bordet 

I fyra artiklar från 1991, 1982, 2005 och 2006 gjordes mätningar på avvikelse i bilderna vid 

olika höjd på CT bordet (26*, 27*, 32*, 35*). Ernest et al. (26*) gjorde en 

fantomundersökning för att få en uppskattning på hur stor avvikelse som sker vid +10 cm, +5 
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cm, i mitten av rotationsfältet, -5 cm och – 10 cm, genom att ta bilder med två CT-maskiner 

med tillverkande företags rekommendationer på höjdinställningar vid pelvimetri-

undersökningar som bas. I studien hittades att mätningar i allmänhet blir 1.5% fel för varje 

centimeter ifrån centrum som bordet är placerat. Mätningarna av sagittal diameter var 

acceptabla men den transversella diametern kan variera till mer än 9%, om bordet inte ligger 

centrerat i mitten av rotationsfältet när bilderna tas. Det berodde, enligt författarna, på att 

stråldivergensen påverkar bilden om inte bordet står i vinkelrätt position från strålriktningen 

för att de transversella måtten ska bli korrekta. Federle et al. (35*) utförde en liknande studie, 

vilket gav författarna ett resultat där risken för fel ökar med 1% för varje centimeter som är 

från centrum av strålningsrotationen. Anderson et al. (27*) finner liknande resultat i en 

liknande studie, med 10-mm mellanrum mellan varje bildtagning och med 50 mm ovanför 

och under fabrikörs rekommenderade höjdinställningar. En felmätning på upp till 5 mm kunde 

ske vid mätningar av det sagittala utgångsmåttet. Risdal et al. (32*) använde en blylinjal 

under en fantom för att mäta avvikelserna vid olika höjder på bordet. Mätningar utfördes 

mellan högsta höjden bordet kunde nå vilket var 14 cm ovanför rekommenderad höjd och 

lägsta höjden vilket var på 7 cm under rekommenderad höjd. Vid 14 cm över rekommenderad 

höjd var avvikelsen 25% och vid 7 cm under var avvikelsen 12,5%. Författarnas slutsats blev 

att det är en tillförlitlig undersökning så länge patienten ligger i isocenter.  

De fyra studiernas resultat redovisas i tabell 3. Sammantaget visar dessa fyra studier vikten av 

att CT-bordet ställs in på den av tillverkaren rekommenderade höjden för att resultatet av 

mätningarna skall vara tillförlitliga.  

   

Tabell 3: bordshöjd och resultatavvikelse hos varje studie. 

Artikelnummer Höjdmätning Resultat 

Ernest et al, 1991 (26*) +10, +5, 0, -5, -10 cm 1.5% storleksfel per 

centimeter 

Federle et al, 1982 (35*) +10, +5, 0, -5, -10 cm 1% storleksfel per 

centimeter 

Anderson et al, 2006 (27*) + 5 – -5 cm  Fel på upp till 0,5 cm 

storleksfel. 

Risdal et al, 2005 (31*) +14– -7 cm +14– -7 cm gav 25%-12,5% 

storleksfel. 

 

Pålitlighet av mätställen vid CT pelvimetri 
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I två artiklar studerades om fovea capitis femoris kunde användas som tillförlitlig mätpunkt på 

pelvimetri-bilder. I en studie från Federle et al. 1982 (35*) studerades om datortomografi kan 

ersätta konventionell röntgen vid pelvimetri-undersökningar. I studien undersöktes tio 

patienter med fovea capitis femoris, äggliknande inbuktande del av lårbenshuvudet, kallas 

endast fovea, som riktlinje för att mäta på AP- topogram. Resultatet av studien visade att 

mätpunkten fovea var pålitligt och kunde användas som alternativ för Spinae ischiadicae (i 

detta arbete förkortat till spinae), då fovea ”oftast” fungerar som mätpunkt. 

     Dock visar Aronson et al. motsatsen i en studie från 1990 (31*), där de studerade hur 

tillförlitligt det är att göra mätningar vid fovea som mätpunkt vid AP-topogram, framförallt 

om inte spinae syns på bilden. I studien undersöktes 23 gravida kvinnor och en kontrollgrupp 

på 20 icke gravida kvinnor. I resultatet visades att ingen av de två grupperna hade spinae 

ovanför fovea. 65% av de gravida kvinnorna hade spinae under den nivå som fovae fanns på, 

med en genomsnittlig skillnad på 1,2cm. 65% av de icke gravida hade spinae på samma nivå 

som fovae. 35% av de icke gravida hade spinae under fovea, med ett genomsnittligt avstånd 

på 0,9 cm. Med dessa skillnader kan mätningarna bli bedömda med en överskattning av 

spinae med ett avstånd på 1 cm om fovea används som mätvärde istället för spinae. 

     Sammantaget visar dessa två studier att användningen av alternativa mätpunkter kan ge en 

felmätning av mätvärden.   

 

1.2 Stråldos 

1.2.1 Stråldos vid CT 

Fem av de utvalda artiklarna från åren 1989–2017 (23*, 24*, 25*, 32*, 34*) mättes 

stråldoserna som patienten och fostret får av exponeringen vid undersökningarna. Samma 

projektioner användes inom alla artiklarna, det vill säga en axial, en lateral och en AP-

projektion, förutom (23*) då denna använder spiral CT med en AP projektion med ett 

lågdosprotokoll. Författarna använder dock olika parametrar samt dosimetrar för att få fram 

bilderna och stråldoserna, vilket presenteras i tabell 4. 

    Morris et al. (24*) uppmätte stråldosen vid bilderna som producerades med CT och 

jämförde dessa med bilder från konventionell röntgen. De laterala bilderna gav huddos på 

0,14 mGy och bilderna i AP-projektion gav 0,3 mGy, totala stråldosen som patienten fick blev 

0,41 mGy.  
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     Ferguson et al. undersökte 1996 (25*) den stråldos som fostrets huvud får under två olika 

undersökningsprotokoll för CT. Maximala dosen som fostrets huvud fick uppmättes med en 

TDL-dosimeter på patientens hud vid AP och lateral projektion och två extra vid den axiala 

projektionen, som låg 1 cm högre upp på patienten. Genom att lägga ihop de tre 

projektionernas stråldos uppskattades fosterdosen 

 vid datortomograf pelvimetri med två olika metoder. En standardmetod användes (utan 

vinklat gantry) och en modifierad metod där gantryt vinklades mellan 17 och 29 grader för att 

undersöka om det går att vinkla strålriktningen så att fostrets huvud inte blir bestrålas. 

Standardmetoden som användes gav en huddos på 4,65 mGy och den modifierade metoden 

gav en huddos på 2,9 mGy. 

     1989 utförde Marleen et al. (34*) en undersökning av hur lågt stråldosen vid CT- 

pelvimetri kan bli genom att sänka mAs, från 240 (som var tidens standard) till 40 mAs. 

Genom att placera en TDL-dosimeter, på utsidan respektive insidan på en fantom kunde 

stråldoserna mätas. I studien användes således ett fantom för att mäta stråldoserna. När den 

vanliga metoden på 240 mAs användes uppmättes vid det laterala och AP topogrammet en 

summerad hudos på 0,9 mGy och en fosterdos på mellan 0,21–0,35 mGy. Vid det axiala 

topogrammet blev huddosen beräknad till 21 mGy och en uppskattad fosterdos på mellan 8,2–

13 mGy. När mAs minskades från 240 till 40 mAs vid det axiala topogrammet, blev den 

summerade huddosen 3,9 mGy med en fosterdos mellan 1,6–2,5 mGy. De tre projektionerna 

lades ihop vid denna mätning då det AP och lateral projektion blev totalt mindre än 1 mGy.  

     Risdal et al. (32*) studerade fosterdosen och huddosen som patienten får vid de 

exponerade bilderna. Genom användningen av ett dosberäkningsprogram inbyggt i CT-

maskinen kunde stråldoserna mätas. Den totala fosterdosen vi undersökningen blev 0,74 mGy 

och den effektiva dosen som patienten fick blev 0,3 mGy.  

      Ben A. et al (23*) gjorde en undersökning där stråldoserna jämfördes med EOS-system. 

Två OSL-dosimetrar sattes på patienterna, en anteriort och en posteriort. Båda dosimetrarna 

placerades i samma höjd. Resultatet blev en fosterdos på mellan 0,7–2,7 mGy och en 

genomsnittlig huddos på 1,7 mGy.  

Tabell 4. Beskriver vilka parametrar som användes vid de olika projektionerna som gjordes 

för att mäta fosterdosen. KvP= Högsta Kilovolt Ma= milliampere.  
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Typ av 

dosimeter 

Artikelnummer AP Lateral Axial 

KvP Ma KvP Ma Kvp Ma 

TLD 34* 120 40 120 70 120 120 

TLD 25* 120 120 120 40 120 200 

TLD 26* 130 30 130 100 130 50 

”CT 

dosimetry” 

(programvara) 

32* 120 10 120 60 120 40 

Nanodot 

(OSL) 

23* AP Lågdosprotokoll 

Kvp Ma Kvp Ma 

120  60 100 20 

1.2.2 Stråldos vid konventionell röntgen 

Två artiklar från 1993 och 1997 (24*, 33*) uppmätte stråldoserna vid konventionell röntgen. 

Morrison et al. utförde en studie (24*) som jämförde huddosen från konventionell röntgen och 

datortomografi. Två bilder togs vid konventionell röntgen, en lateral och en AP projektion. 

Tjugo patienter undersöktes med informerat samtycke, varav tio undersöktes med en extra 

konventionell AP-projektion. TDL-dosimetrar användes vid uppmätningen av huddosen hos 

patienten. I resultatet blev stråldosen för de tio patienter som tog två bilder 0,6–2,28 mGy 

beroende på patientens vikt och kroppsbyggnad. Medelvärdet av detta blev 0,8 mGy. 

Patienterna som projicerades på tre bilder blev stråldosen mellan 0,55 – 2,63 mGy och med ett 

medianvärde på 1,23 mGy. 

 

Holje et al. (33*) jämfördes konventionell röntgen och röntgenfilm mäta huddosen hos den 

gravida kvinnan samt hur denna går att minska. Arton patienter deltog i undersökningen, vilka 

delades in i två grupper en med åtta patienter som fick en minskad mAs vid de laterala och 

AP-projektionerna och tio patienter som fick en minskad kilovolt (kV) jämfört med de 

protokoll som sedvanligt användes. Patienterna som fick minskat mAs värde fick en huddos 

på 6,6 mGy (5,48–7,83 mGy) vid den laterala projektionen. Patienterna som genomgick 

undersökningen med högre kV fick en huddos på 4,40 mGy (3,71–5,46 mGy) vid den laterala 

projektionen. Vid AP-projektionen fick gruppen med mindre mAs en huddos på 0,32 mGy 

(0,23–0,37 mGy). Motsvarande grupp som genomgick undersökningen med högre kV fick en 
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genomsnittlig huddos 0.11 mGy (0,06–0,15 mGy). En kontrollundersökning gjordes på 

fantom, vilket gav liknande resultat.  

 

Tabell 5. sammanställning av huddoser vid CT respektive konventionell röntgen. Ingen 

statistisk jämförelse mellan modaliteterna har genomförts, då mätmetoderna mellan studier 

och modaliteter varierade för mycket. 

HUDDOS VID 

ARTIKLARNA 

CT KONVENTIONELL 

RÖNTGEN 

MODIFIKATION 

 (24*) 0,41 mGy  0,6–2,28 mGy  

 (24*)  0,55 – 2,63 mGy* *Med en extra AP 

projektion 

 (25*) 4,65 mGy    

 (25*) 2,9 mGy *  *17–29 grader vinklat 

gantry 

 (33*)  6,6 mGy*  *Med sänkt mAs, lateral 

bild 

 (33*)  0,32 mGy* *Med sänkt mAs, AP bild 

 (33*)  4,4 mGy* *Med höjd kV, lateral bild 

 (33*)  0,11 mGy* *Med höjd kV, AP bild 

 (34*) 0,9mGy    

 (34*) 3,9 mGy *  *Med 40 mAs 

 (32*) 0,3 mGy    

 (23*) 1,7 mGy    

 

 

Tabell 6. Sammanställning av fosterdoser vid CT undersökningar. 

Fosterdos 

(artikelreferens) 

CT 

Fosterdos (34*) 0,21–0,35 mGy (33*) 

Fosterdos (34*) 1,6–2,5 mGy (33*) * 

Fosterdos (32*) 0,74 mGy (31*) 

Fosterdos (23*) 0,7–2,7 mGy (22*) 

* = Sänkt ner till 40 mAs, där fosterdosen är kombinerad mellan axial, Lateral och AP-

projektion jämfört med bara lateral och AP-projektion.  
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Sammantaget visar resultatet i denna studie att det inte finns en signifikant skillnad vid 

tillförlitligheten hos datortomografi och konventionell röntgen och att de är tillförlitliga så 

länge de utförs på rätt sätt (med patienten i mitten av strålningen och att inte fovea används 

som mätpunkt). Stråldoserna vid båda modaliteterna är på en godkänd nivå, men kan inte 

jämföras, därför ser författarna ingen skillnad i stråldos hos modaliteterna. Detta leder till att 

ingen av dessa modaliteter är mer föredragen än den andra i detta resultat vad gäller 

tillförlitligheten och stråldosen. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Detta arbete är gjort i form av en systematisk litteraturstudie. Ingen av artiklarna var skrivna 

på respektive författares modersmål, vilket kan gjort att misstolkningar skett under läsandet av 

artiklarna. De utvalda artiklarna granskades ett flertal gånger av bägge författarna, på ett 

systematiskt sätt, för att minska denna risk. Tidsperioden kan påverka arbetets validitet 

eftersom det sträcker sig 35 år bak i tiden. Artiklar så långt bakåt i tiden har inkluderats för att 

få ihop ett tillförlitligt antal artiklar.  Författarna har i den mån det går beskrivit hur arbetet 

har gjorts och om studien skulle göras av någon annan skulle detta vara möjligt. Det finns 

artiklar som inte går att få tag på utan måste beställas vilket kan vara ett problem om 

forskningen skulle göras igen. Artiklar som är publicerade långt tillbaka i tiden kan bidra till 

problem om denna forskning skall göras i framtiden. Då ny forskning publiceras kan det vara 

svårare att återhitta dessa publikationer i framtiden, vilket försvårar möjligheten att återskapa 

denna forskning och metoden som använts i forskningen.  De äldre artiklarna kan också ha 

påverkat slutresultatet då röntgenvärlden ständigt utvecklas. Detta kan vara nya metoder, nya 

apparater, nya protokoll och ny kunskap som används som kan få resultatet att ändras om det 

skulle finnas ett adekvat antal artiklar inom ämnet. Resultatet kan också ha påverkats i och 

med att fantomer har använts i studier, om alla studier hade använt samma typ av 

forskningsobjekt kan detta spela roll.  

  

Sökningen som gjordes vid arbetet var begränsat till två databaser, som är tätt kopplade till 

varandra. Detta var en rekommendation från handledare och bibliotekarie. Anledningen till 

detta var att en större sökning kräver mer dokumentering, vilket inte var möjligt inom de 

tidsramar som denna studie blev skriven inom. Om fler databaser utnyttjades kanske fler 

relevanta artiklar skulle hittats 
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Alla artiklar kvalitetsgranskades med hjälp utav fjorton frågor, och dessa delades upp i hög, 

medel och låg kvalité (17,20). Artiklarna blev också granskade flera gånger av de båda 

författarna vilket kan stärka studiens validitet. För att artiklar med låg kvalité inte skulle 

påverka resultatet exkluderades fyra artiklar utöver de som använts i resultatet. Resten av 

artiklarna var utav medel eller hög kvalité (bilaga 3). 

 

Etik 

    Författarna har försökt så väl det går att granska de etiska överväganden som finns i 

artiklarna. Ett flertal av artiklarna använde ett fantom, vilket gjorde att inga patienter blev 

bestrålade i onödan. Majoriteten av de artiklar som har gravida patienter som deltagare, har 

frågat patienterna om lov för att utföra studien. Retrospektiva undersökningar har också 

gjorts, i dessa har deltagare tillfrågats om bilderna får användas som forskningsmaterial innan 

de granskats. Berättigandebedömning är adekvat när liknande studier görs inom pelvimetri då 

foster är i en större riskzon för allvarliga skador jämfört med andra studiegrupper.    

Förslag på ytterligare forskning 

Om liknande studie skulle göras i framtiden, rekommenderar författarna en väldesignad 

originalstudie med kvantitativ metod, hellre än en systematisk litteraturstudie. En sådan studie 

skulle kunna designas med syfte för att mäta stråldosen hos dessa modaliteter, med en 

radiolog som kvalitetsgranskande hjälp. Detta ger ett resultat som är mer tidsmässigt relevant, 

där dagens teknik och apparatur används för att få bästa möjliga resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Tillförlitlighet 

De femton artiklar som användes i det här arbetet studerar olika delar av frågeställningen. CT 

och konventionell röntgen visade sig ha en likvärdig tillförlitlighet.  

     Eftersom studierna undersökte olika saker (kvalitéten, stråldosen och bedömningssäkerhet) 

fick dessa sammanställas och redovisas separat. Huvudsakligen ville författarna hitta 

forskning som jämförde stråldosen mellan CT och konventionell röntgen, men då EOS-
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system också bestrålar patienter, kunde studier då CT jämförs med EOS ändå ses relevant för 

resultatet (22*,23*).  

Det fanns en stark tillförlitlighet hos bildgranskarna som bedömde bilderna i de valda 

artiklarna. Detta kan verka självklart då dessa är utvald, kompetent personal som gjorde 

mätningarna. Detta gjorde att författarna av det här arbetet såg det som en möjlighet för att 

undersöka om mätfelen istället beror på att bilderna är utförda med en viss modalitet. Har 

mätvärdena en stor felaktighet kan detta bero på vilken modalitet, parametrar eller protokoll 

som använts istället för själva observatören. Därför sågs jämförelse mellan observatörerna 

som en viktig del i detta arbete för att fastställa tillförlitligheten (21*, 24*, 29*).   

     I dessa artiklarna visades att höjden på CT bordet har som bäst tillförlitlighet när bordet är 

placerat i mitten av röntgenrörets rotation. Enligt en artikel är detta vanligtvis förinställt, då 

fabrikörerna redan undersökt vart denna höjden ligger, däremot betonar de hur viktigt det är 

att detta testas vid nya maskiner på avdelningar, för att säkerhetsställa att dessa 

förinställningar stämmer. Eftersom det kunde bli ett stort mätfel (med minst 1 % felvärden per 

centimeter) är detta viktigt att tänka på.   

     Federle et al. (35*) skrev att mätstället Fovea capitis femoris är ett acceptabelt mätställe 

för att göra mätningar på bilderna. Artikeln är från 1982 och som respons på detta 

genomförde Anderson et al, 1990 en studie (31*) för att undersöka om detta verkligen 

stämmer. Anderson et al. får inte samma resultat som Federle et al, men Anderson et al har 

utformat studien specifikt för att kontrollera om detta mätvärde är användbart ansågs 

resultatet från denna artikel mer tillförlitligt. Många av de utvalda artiklarna som studerar 

pelvimetri undersökningar med CT baserar dock protokollen på de instruktioner som Federle 

et al. beskriver, vilket direkt sänker tillförlitligheten, om än så marginellt (35*, 24*, 25*). 

Detta är också ett bra exempel på hur utvecklingen sker i artiklar och undersökningsmetodik.   

Stråldos  

Då de valda artiklarna oftast mätte stråldosen separat vid olika protokoll för konventionell 

röntgen eller CT istället för att göra en jämförelse mellan modaliteterna, blev det svårt att 

skapa en slutsats från detta. I tabell 5 redovisas alla huddoser som patienterna fick vid 

respektive modalitet. Sju av tolv artiklar var gjorda med olika protokoll (24*,25*,33*,34*). 

Som exempel på svårigheterna, redovisade Holje et al. huddosen för varje projektion 

individuellt, istället för att redovisa den kombinerade (alla projektioner) huddosen (33*). 

Detta kan skapa en felaktig syn på resultatet, då projektionernas enskilda huddoser ser mindre 
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ut jämfört med de totala doserna (de tre projektionerna kombinerade) som redovisas för CT 

undersökningarna.  Dessutom var stråldoserna exponerade genom olika parametrar och 

metodiker, vilket gjorde att en jämförelse mellan modaliteterna inte utfördes.  I artiklarna blev 

det spretiga resultat och några av resultaten blev överraskande höga. Detta kan bero på de 

olika årtalen som undersökningarna gjordes på, då maskiner ständigt förbättras. 

I några av artiklarna står det i diskussionen att CT är modaliteten att föredra, då andra 

aspekter än tillförlitlighet och stråldos tas upp. Exempelvis tiden för undersökningen (10 

min), att undersökningen ger en axial bild (mer mätningsmaterial) och att komforten blir 

smidigare för patienten (34*, 21*, 35*) var faktorer som vägdes till CT-undersökningars 

fördel. Detta beskrivs även i en studie utanför detta arbetes resultat som gjorde en liknande 

undersökning 1985 då de två systemen jämfördes mellan varandra. Där redovisades att det 

sker mindre problem av spridd strålning vid CT och att undersökningen har en mindre risk för 

omtagna bilder, speciellt vid kraftigare patienter (36). Vid konventionell röntgen kan det 

hända att bilder behöver omtas, vilket leder till en högre stråldos (37).  

Däremot visas också att den axiala bilden vid CT ger en hög stråldos för fostret. Detta kan 

påverka resultatet vid bedömningen av CT, gällande stråldos (34*). Det faktum att många av 

artiklarna använde fantomer påverkade också resultatet (23*, 32*, 33*, 35*). Det går inte 

exakt att säga att det blir samma resultat som vid riktiga undersökningar. Forskning med 

fantomer har, i forskningsperspektiv, en sämre tillförlitlighetsgrad (19). Metoden att mäta 

stråldos vid undersökningarna var också olika, vilket försvårar jämförandet mellan dessa. 

Parametrarna, som visat i tabell 4, var olika för olika röntgenkliniker. Var på patienten som 

mätningen gjordes spelade också en roll, då dosimetrarna under vissa undersökningar sattes 

på patientens eller fantomens utsida och i vissa fall dess insida. Redovisade resultat i 

artiklarna var också uppmätta med olika mätvärden, som exempelvis milligray eller millirad. 

Detta gjorde att resultatet först måste omvandlas för att jämföras.  

Resultatet i denna studie kan ses som en liten hänvisning till hur pelvimetri-undersökningar 

kan utföras i framtiden. Då båda modaliteterna används inom radiologin i Sverige är det 

viktigt att ha en bra evidens för varför dessa undersökningar utförs på dem, speciellt CT då 

denna undersökning är mer allmänt använd (23*). Pelvimetri med konventionell röntgen 

börjar att avta mer och mer vid röntgenavdelningar och detta kan bero på olika aspekter. Som 

röntgensjuksköterska bör ALARA-principen följas, som handlar om att skapa en adekvat bild 

med lägsta möjliga stråldos. Strålningen påverkar fostret och dess utveckling. Barn i 
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allmänhet påverkas av strålning, ju viktigare desto yngre de är och bör därför bara att 

bestrålas om det är berättigade (11).  

Slutsats 

Resultatet av detta arbete visar att det föreligger en acceptabel stråldos vid båda modaliteterna 

och att ingen signifikant skillnad fanns vid tillförlitlighet hos konventionell röntgen och CT. 

Tillförlitligheten vid CT- undersökningar anses som säker så länge rätt typ av mätställen och 

höjd på bordet används. Ingen av modaliteterna kunde föredras mer än den andra utav detta 

resultat. Arbetet sträckte sig bara till dessa två modaliteter, så framtida forskning som jämför 

CT och konventionell röntgen med andra modaliteter rekommenderas. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabellen beskriver när, var och hur forskningsartiklar hittades med olika söktermer 
och ord. 

Datum Databas Sökord och 

sökords 

kombinationer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

05.04.2017 

 

Pubmed Pelvimetry 1435 92 18 9 

09.04.2017 MEDLINE Pelvimetry 873 20 20 1 

06.04.2017 Pubmed Pelvimetry AND 

X-ray 

540 30 49 - 

09.04.2017 Pubmed Pelvimetry AND 

doses 

20 4 7 - 

09.04.2017 Pubmed Pelvimetry 

conventional x 

ray 

36 13 2 1 

09.04.2017 Pubmed Pelvimetry 

validity 

6 0 0 - 

09.04.2017 Pubmed Conventional x 

ray pelvimetry 

doses 

17 - 0 - 

09.04.2017 Pubmed Pelvimetry 

pregnancy 

923 20 8 - 

09.04.2017 Pubmed  Pelvimetry risk 

factors 

64 - 3 - 

09.04.2017 Pubmed Pelvimetry risks 139 - 0 - 

09.04.2017 Pubmed Pelvimetry 

featus effect 

7 - 2 - 

06.04.2017 Pubmed  

(inom 10 

år) 

Pelvimetry CT 27 - 2 1 
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06.04.2017 Pubmed ( 

(inom 10 

år) 

Pelvimetry 

factors 

42 - 8 - 

09.04.2017 Pubmed Pelvimetry CT 39 
 

15 1 

 

Bilaga 2. Kvalitétsgranskningen som gjordes i detta arbete följde denna mall. 

Artikel: År: Total poäng: 

Fråga Hög Medel Låg Ej Relevant 

Introduktion     

Har introduktionen en bra koppling till problemet?     

Hur bra är arbetet baserat på teoretiska utgångspunkter?     

Frågeställning     

Är problemet klart formulerat?      

 

Hur väl är problemet avgränsat? 

    

 

Sker en återkopplig till problemet? 

    

 

Finns det en Hypotes eller ett antagande om hur 

resultatet kommer se ut? 

 

    

 

Syfte 

    

Är Syftet klart? 

 

Hur väl är syftet avgränsat? 
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Metod 

 

Hur väl är metoden beskriven? 

    

Är de statistiska metoder som används för att analysera 

framställd data adekvat?  

    

 

Resultat 

    

 

Hur väl är resultatet redovisat? 

    

 

Diskussion 

 

    

 

Finns det en metoddiskussion? 

 

    

Besvaras ställd hypotes/antaganden om sådana finns?     

 

Förklaras bortfall i studien? 
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