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Sammanfattning 
 

Huvudområdet för röntgensjuksköterskan är radiografi. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att 

reducera stråldosen till patienten och samtidigt ge det bästa diagnostiska bildmaterialet. CT-

pulmonalis är en vanlig radiologisk undersökning. I samband med undersökningen ges 

kontrastmedel vilket kan leda till njurskada. Med ett 80 kV-protokoll kan en lägre 

kontrastmedelsdos ges till patienten. Enligt CT-fysiken blir stråldosen mindre vid minskning 

av kV. 

 

Syftet med studien är att jämföra stråldos mellan två grupper. Den ena gruppen har undersökts 

med en CT-pulmonalis med 80 kV och den andra gruppen har undersökts med en CT-

pulmonalis med 100 kV. Studien är av kvantitativ ansats som är utförd retrospektivt. 

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av RIS och PACS från Länssjukhuset Ryhov. 

Patienterna valdes ut via ett stickprov och det har tagits hänsyn till kön, längd och vikt i båda 

undersökningarna.  

 

Resultatet visade att ett 80 kV-protokoll gav 49 % mindre stråldos jämfört med ett 100 kV-

protokoll. Medelvärdet i 80 kV-protokollet visade att den effektiva dosen är <1mSv. Slutsatsen 

blev att patienterna som genomgått en 80 kV-undersökning fick lägre stråldos. Flertalet tidigare 

studier inom området har visat att 80 kV-protokollet ger lägre stråldos till patienten vilket 

stärker resultatet i studien.  
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Summary 
 
 

Radiation dose comparison of 100 kV CTPA and 80 kV CTPA 

 

The main area for the radiographer is radiography. The radiographer is always trying to keep 

the radiation dose to patient at a minimum while at the same time producing the best diagnostic 

imaging possible. CT-pulmonary angiography (CTPA) is a common radiological diagnostic 

test. During the procedure a contrast media is injected to the patient which can lead to kidney 

damage. With an 80 kV-protocol a lower dose of intravenous contrast media is needed during 

the procedure. According to CT-physics the radiation dose will be lower by reducing the kV. 

 

The aim of this study is to compare radiation dose between two different groups. One group 

has undergone a CTPA with the 80 kV-protocol and the second group has undergone a CTPA 

with the 100 kV-protocol. The study is a quantitative study performed retrospectively. The data 

has been gathered from RIS and PACS from the hospital Ryhov in Jönköping. The patients 

were selected randomly from the sample. Sex, height and weight has been taken to 

consideration creating the two groups.  

 

The result showed that an 80 kV-protocol gave a 49 % lower radiation dose compared to a 100 

kV-protocol. The average 80 kV-protocol gave an effective radiation dose of less than 1 mSv. 

The conclusion is that the patients that underwent the 80 kV-protocol were dealt a lower 

radiation dose. Several earlier studies on the subject have pointed to the 80 kV-protocol giving 

a lower radiation dose to the patient which confirms the results of this study. 

 

 
Keywords: computed tomography, radiation dose, protocol, pulmonary embolism, contrast-induced 
nephropathy 
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Inledning 

Computed Tomography (CT) är förstahandsmetod för att diagnostisera lungemboli (Laqmani 

et al., 2014). CT bilden ger tredimensionell (3D) information som är värdefull för diagnostik 

inom området. CT-undersökningar med frågeställning lungemboli är vanliga undersökningar. 

För att bedöma om det föreligger lungemboli måste kontrastmedel ges intravenöst till patienten. 

Kontrastmedel kan skada njurarna i form av njursvikt och risken för njursvikt ökar ju lägre 

glomerulär filtrationshastighet (GFR) patienten har samt ju högre kontrastmedelsdosen är 

(Aspelin & Pettersson, 2009). Flera tidigare studier visar att det går att sänka stråldoserna vid 

vissa CT-undersökningar genom att använda ett protokoll med lägre kilovolt (kV) (Aldosari, 

Moudi & Sun, 2017, Lu, Luo & Meinel 2014). Vid ett protokoll med lägre kV ges mindre 

kontrastmedel till patienten. I röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod läggs stor vikt på att 

använda minsta möjliga stråldos och tillämpa ALARA-principen (As Low As Reasonably 

Achievable) (Amis, 2007).  

 

I professionen som röntgensjuksköterska ska det arbetas för en god omvårdnad och för en säker 

vård. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att undersökningar utförs med minsta möjliga 

stråldos till patienten samtidigt som bilderna ska vara av bästa kvalité för att kunna ge rätt 

diagnos (Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor, 2008). Eftersom den minsta stråldosen ska 

användas så väcktes ett intresse under den verksamhetsförlängda utbildningen (VFU) att 

jämföra patientstråldoser vid CT-undersökningar.  
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Bakgrund 

Radiografi och röntgensjuksköterskans etiska kod 

Röntgensjuksköterskan arbetar för en god omvårdnad och säker vård. Huvudområdet är 

radiografi och bygger på beprövad erfarenhet och vetenskap. Röntgensjuksköterskan hämtar 

kunskap ifrån fyra olika områden: bild- och funktionsmedicin, omvårdnad, strålningsfysik och 

medicin (Svenskförening för röntgensjuksköterskor, 2012). Den här studien kommer utveckla 

författarnas kunskap kring bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. 

Röntgensjuksköterskan arbetar med omvårdnad, medicin, metodik och medicinsk teknik i en 

högteknologisk miljö. Röntgensjuksköterskan tillämpar röntgenstrålning för att få fram bra 

bilder till en så låg stråldos som möjligt. Röntgensjuksköterskan ska behandla patienten 

respektfullt oavsett ålder, hudfärg, handikapp, sjukdom, kön etc.  

Röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod riktar in sig på fyra huvudområden: 

• Röntgensjuksköterskan och vårdtagaren 

• Röntgensjuksköterskan och professionen 

• Röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården 

• Röntgensjuksköterskan och samhället 

Enligt den yrkesetiska koden har röntgensjuksköterskan ansvar för att minska patientstråldos 

vid undersökningar och behandlingar. Den yrkesetiska koden säger även att 

röntgensjuksköterskan ska vara med att bedriva forskning och utveckling samt ansvara för att 

forskningsetiska riktlinjer följs (Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor, 2008). 

 

Lungornas anatomi och fysiologi 

Människokroppen har två lungor som försörjs på två olika sätt via två kärlsystem. Det lilla och 

stora kretsloppet. Det syrefattiga blodet har hög koldioxidhalt och pumpas ut från höger 

kammare till lungartärerna mot lungkapillärerna som finns runt om alveolerna. Koldioxiden 

lämnas av i alveolerna och blodet tar upp nytt syre från inandningsluften. Det sker ett så kallat 

gasutbyte och blodet har nu hög syrehalt. Blodet dräneras från lungorna via lungvenerna som 

leder blodet vidare till hjärtats vänstra förmak (Ericsson, & Ericsson, 2012). Det syrerika blodet 

pumpas från vänster kammare ut till alla delar av kroppen genom det stora kretsloppet. Det 

syrerika blodet lämnar ifrån sig syre och näringsämnen samtidigt som blodet tar upp koldioxid 



   
 

3 
 

och andra avfallsprodukter. Blodet transporteras sedan vidare till hjärtats högra förmak och det 

lilla kretsloppet börjar igen (Bäcklund, Hedenstierna & Hedenström, 2000).  

 

Lungemboli 

I Sverige drabbas årligen ungefär 10 000 patienter av lungemboli. Lungemboli anses vara ett 

livshotande tillstånd och det har beskrivits att dödligheten ligger på cirka 30 %. Många patienter 

blir dock inte diagnostiserade på grund av att de inte får lika mycket symtom så med största 

sannolikhet är inte dödligheten så hög som 30 % (Aspelin & Pettersson, 2009).  

 

En ventrombos har oftast sitt ursprung från vener i benen och bäckenet. Ventrombosen kan 

lossna och transporteras i blodbanan till höger kammare i hjärtat och sedan vidare ut i lilla 

kretsloppet. I det lilla kretsloppet kan ventrombosen fastna i en lungartär och en lungemboli 

bildas (Ericsson, & Ericsson, 2008).  

 

Vanliga symtom vid lungemboli är plötslig andnöd, smärta vid in- och utandning, hosta, lätt 

feber och ibland blodtillblandade upphostningar men symtomen brukar vara diffusa. Ibland kan 

symtomen påminna om andra sjukdomstillstånd som pneumoni eller hjärtinfarkt. Om en patient 

drabbas av en massiv lungemboli kan det bli en ocklusion i en stor artär som sedan kan leda till 

en lunginfarkt. Om patienten drabbas av en lunginfarkt så finns det risk att lungvävnaden 

drabbas av nekros, vilket innebär att vävnaden dör (Ericsson, & Ericsson, 2008). Patienter som 

genomgått kirurgisk behandling eller trauma, som lider av sjukdomar som hjärtsvikt eller 

malignitet har ökad risk att drabbas av lungemboli. Patienter som är immobiliserade på grund 

av en fraktur, som har östrogenbehandling, äter p-piller eller är gravida har också ökad risk. En 

obehandlad lungemboli har hög dödlighet och därför ska utredning ske vid minsta 

misstänksamhet. Vid utredning av lungemboli ingår elektrokardiografi (EKG) och arteriella 

blodgaser. Ingen av de här två metoderna kan tala för lungemboli utan kan bara hjälpa till i 

differentialdiagnostiseringen. Ultraljud av djupa vener i benen kan diagnostisera djup ven 

trombos (DVT) men kan inte utesluta lungemboli. D-dimer är ett blodprov som är en indikator 

på fibrinnedbrytning. Ett förhöjt D-dimer kan indikera trombossjukdom men blodprovet är 

ospecifikt på grund av att det kan vara förhöjt vid andra sjukdomstillstånd. Däremot kan ett lågt 

D-dimer tala emot trombossjukdom. För att kunna diagnostisera lungemboli behövs 

radiologiska undersökningar eftersom det är svårt att diagnostisera lungemboli kliniskt. 

Lungscintigrafi är en metod för att diagnostisera lungemboli men CT rekommenderas eftersom 

det går snabbt att få diagnos, den är lättillgänglig, finns på samtliga sjukhus och är oftast 
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tillgänglig dygnet runt. Lungscintigrafi finns endast på större sjukhus (Aspelin & Pettersson, 

2009). 

Njurarnas anatomi och fysiologi 

Människokroppen har två njurar, en på höger respektive vänster sida. Normalt hos en vuxen 

människa är njurarna cirka 10–12 cm stora. Njurarnas storlek minskar något med åldern. 

Blodförsörjningen sker via arteria (a.) renalis dexter (dx) och sinister (sin) som utgår från 

bukaortan. Blodet som kommer från njuren går via venae (v.) renalis dx och sin och töms i v. 

cava inferior (Aspelin & Pettersson, 2009).  

 

Njurarna har många livsviktiga uppgifter för människokroppen. Njurarnas främsta uppgift är 

att rena blodet från slaggprodukter. Njurarna renar även kroppen från nedbrutna läkemedel, 

reglerar syra-basbalansen samt reglerar vätske- och elektrolytbalansen. Njurarna frisätter olika 

hormoner för att reglera blodtrycket och syrehalten i blodet samt ökar kalciumhalten. Alla 

restprodukter som njurarna gör sig av med lämnar kroppen med urinen. Urinen bildas i njurarna 

och transporteras genom urinledarna, vidare till urinblåsan och fortsätter sist ut i urinröret 

(Ericson & Ericson, 2012). Den lilla del av njuren som fungerar som en funktionell enhet kallas 

för nefron. En frisk njure består av ungefär en miljon nefron. Det är i nefronen som all filtration 

sker (Aurell & Samuelsson, 2014).  

Kreatinin och glomerulär filtrationshastighet  

Kreatinin är ett viktigt blodprov som mäter glomerulusfiltrationen i plasma. Kreatinin är en 

nedbrytningsprodukt av kreatin. Kreatin omvandlas till kreatinin i levern. Eftersom kreatin 

bildas i muskelcellerna så kan en patient med en liten muskelmassa ha falskt lågt kreatinin och 

en patient med stor muskelmassa kan ha falskt högt kreatinin. Blodprovet bör alltså värderas 

utefter patienten. (Ericson & Ericson, 2012).  

 

Glomerulär filtrationshastighet (GFR) är ett mått på njurfunktionen och mäts i ml/min. GFR är 

den volym av primärurin som filtreras från glomeruli kapillärerna i Bowmans kapsel i nefronet. 

En frisk vuxenperson har ett GFR på 100–130 ml/min. Njurfunktionen försämras med åldern 

men även sjukdomstillstånd som ateroskleros, diabetes mellitus och kronisk njurinflammation 

leder till försämrad njurfunktion. Det är viktigt att bedöma njurfunktionen eftersom ett lågt GFR 

kan leda till komplikationer vid en kontrastmedelsinjektion. Eftersom GFR är svårt att mäta 

direkt i njuren så finns det alternativ genom att skatta GFR. Den vanligaste metoden är genom 
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analys av kreatinin. Vid ett lågt GFR är kreatinin förhöjt och är ett tecken på nedsatt 

njurfunktion. Det går även med hjälp av matematiska formler skatta GFR. Ålder, kön, längd, 

vikt, kreatinin samt ibland etnicitet behövs för att kunna skatta GFR (SBU, 2012). 

Njursvikt 

Vid njursvikt kommer GFR sjunka och kreatinin öka. Njursvikt delas in i akut och kronisk 

(Ericson & Ericson, 2012). Kontrastmedel är en av de vanligaste orsakerna till akut njursvikt. 

Akut njursvikt kan i sin tur kan leda till många allvarliga konsekvenser som i värsta fall kan 

leda till döden. Akut njursvikt leder även till längre sjukhusvistelser för patienten (Newhouse 

& RoyChoudhury, 2013). Vid njursvikt upphör filtreringen i flera nefron vilket leder till att en 

av njurarnas viktigaste funktion försämras, reningsprocessen. Akut njursvikt kommer hastigt 

och är mer kortvarigt. Vanligtvis försämras njurfunktionen drastiskt under några timmar eller 

några dagar. Patienten får en snabb sänkt urinproduktion samt stigande kreatinin. Det är viktigt 

att behandla akut njursvikt snabbt och effektivt eftersom det kan leda till kronisk njursvikt. 

Kronisk njursvikt kommer mer smygande och är mer kvarstående (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Den kroniska njursvikten utvecklas smygande på grund av att nefronen succesivt slutar att 

fungera. Kronisk njursvikt delas in i olika stadier efter GFR, metabolisk rubbning samt 

subjektiva symtom (Ericson & Ericson, 2012). 

• Nedsatt njurfunktion: GFR <105 ml/min för patienter i 40–50-årsåldern, <60 ml/min för 

patienter >65 år och inga subjektiva besvär. 

• Måttlig njursvikt: GFR 25–50 ml/min med viss vätske- och elektrolytrubbning och 

måttlig kreatininförhöjning. 

• Avancerad njursvikt: GFR 10–25 ml/min med vätske- och elektrolytrubbning och 

kraftig kreatininförhöjning samt renal anemi och uremi. 

• Terminal njursvikt: GFR <5–10 ml/min med påtagliga störningar i vätske- och 

elektrolytbalansen samt acidos. Det här tillståndet är livshotande för patienten och 

dialys och/eller njurtransplantation är indicerat.  

Jodkontrastmedel och kontrastmedelsinducerad nefropati 

Inom radiologin finns det flera olika typer av kontrastmedel som kan tillämpas. Kontrastmedlets 

enda uppgift är att förstärka skillnader i patientens vävnader i kroppen. Vid CT-undersökningar 

används kontrastmedel som innehåller jod. Jodkontrastmedel ökar röntgenattenueringen med 
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cirka 50–1000 gånger per atom. Jodkontrastmedel utsöndras helt via njurarna genom 

glomerulär filtration (Aspelin & Pettersson, 2008). Vid normal njurfunktion är halveringstiden 

cirka 2 timmar och inom 24 timmar har all kontrastmedel eliminerats (FASS, 2016).  

 

Risken för att drabbas av kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN) ökar vid nedsatt 

njurfunktion men risken att drabbas betraktas ändå som mycket liten (0–2 %). Definitionen av 

KMN är om kreatinin hos patienten har ökat med mer än 25 % eller >44 μmol/l inom 3 dagar 

efter administrering av kontrastmedel utan annan klinisk orsak. Risken för KMN är mycket 

högre vid ett GFR <45 ml/min i kombination med vissa patientgrupper (Reddan, 2007). 

Patienter med diabetes mellitus tillhör en speciell riskgrupp för KMN eftersom de patienterna 

ofta får en smygande ökning av kreatinin som ibland missas kliniskt. Patienter som är äldre 

eller patienter med hjärt- och kärlsjukdomar har också högre risk för KMN. Eftersom 

dehydrering ökar risken för att drabbas av KMN, så är det viktigt att patienterna är väl hydrerade 

inför röntgenundersökningar där jodkontrastmedel kommer att administreras (Aspelin & 

Pettersson, 2008). Andra viktiga åtgärder för att förhindra KMN är att analysera riskfaktorer 

samt kontrollera kreatinin inför undersökningen. Hos riskpatienter bör även andra 

undersökningsmetoder övervägas. I de fall då det inte är möjligt bör patienten förutom att vara 

väl hydrerad även få nefrotoxiska läkemedel utsatta i god tid, använda minsta möjliga 

kontrastmedelsdos och följa diures samt njurfunktion. Det är också viktigt att undvika fler 

undersökningar med kontrastmedel samt större operationer på minst 2–3 dagar (Haglund, 

Hesselstrand, Nyman, & Sterner, 2005). 

Röntgenstrålning 

Det finns flera faktorer som påverkar patientstråldoser inom röntgendiagnostik. Det är rörström, 

rörspänning, exponeringstid, antal exponeringar, kroppsdel som bestrålas samt patientens längd 

och vikt. Det är viktigt att röntgensjuksköterskan har god kunskap om de olika 

röntgenapparaterna, undersökningsmetoder och strålskydd till patienterna. Rörspänning anges 

i kV och är röntgenstrålningens penetrationsförmåga genom vävnaden i patienten. Rörström 

anges i milli-ampere (mA) och är antalet elektroner som skickas ut från katoden till anoden. 

Ytterligare en vanlig faktor inom röntgen är mAs, vilket betyder den totala mängd elektroner 

som exponeras per sekund (Berglund & Jönsson, 2007).   
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Stråldoser 

Inom strålningsdosimetrin är absorberad dos (D) en grundläggande storhet som är baserad på 

mätning av den absorberade energin som finns i någon materia. Absorberad dos anger hur 

mycket energi som har angivits på ett visst ställe i den totala volymen som bestrålats. 

Absorberad dos räknas fram genom att D=E/m där E är den totala mängden energi som 

absorberats i vävnaden eller organet, m är massa i kg. Absorberad dos anges i enheten Gray 

(Gy). Det finns olika typer av joniserande strålning (alfa-, beta- och gamma), den absorberade 

dosen tar inte hänsyn till de olika stråltyperna och inte heller till vilken vävnad eller organ som 

bestrålats. Det går inte att använda den absorberade stråldosen för att se vilken biologiskeffekt 

strålningen har (Berglund & Jönsson, 2007).   

 

Den ekvivalenta dosen (HT) tar hänsyn till vilken typ av strålning det är och strålningen är olika 

beroende på strålslagets jonisationsförmåga. Olika typer av strålning är olika farlig och för att 

ta hänsyn till detta multipliceras den absorberade dosen (D) med en strålningsviktfaktor (WR) 

som är kopplad till den biologiska effekt en stråltyp har. Ju högre viktfaktor stråltypen har, 

desto större jonisationsförmåga och desto svårare biologisk effekt. Den ekvivalenta dosen 

räknas ut genom formeln HT=WR*DT där DT är medelvärdet av den absorberade dosen över 

organet (T). Ekvivalent dos anges i enheten Sievert (Sv) (Berglund & Jönsson, 2007) 

 

Den effektiva dosen (E) är inte ett mått på en dos, utan ett mått som speglar den slumpmässiga 

risken att till exempel utveckla cancer från en exponering av joniserande strålning 

(McCollough, C.H., Primak, A.N., Braun, N., Kofler, J., Yu, L., & Christner, J, 2009). Den tar 

hänsyn till de olika organens strålningskänslighet och beskriver bättre riskerna med 

bestrålningen. Sannolikheten att drabbas av en sen skada beror på vilket organ som bestrålats. 

E räknas ut genom att man multiplicerar de ekvivalenta doserna (HT) för varje organ med en 

vävnadsviktfaktor (WT) som uppger organets risk för sen skada. Dessa summeras ihop för att få 

den effektiva dosen. E tar hänsyn till den biologiska effekten av stråltypen och riskerna för sen 

skada på de olika organen. E anges i enheten Sievert (Sv) (Berglund & Jönsson, 2007).  

 

För att räkna ut den effektiva dosen vid en CT-undersökning måste ett DLP-värde (Dose Length 

Product) finnas. Värdet fås fram automatiskt efter undersökningen. DLP-värdet beskriver totala 

mängden strålning som patienten fått vid undersökningen och är bundet till den totala längden 

som blivit bestrålat och anges i enheten mGycm. Effektiv dos kan nu räknas ut genom formeln 
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E=EDLP*DLP där EDLP är en omvandlingsfaktor som tar hänsyn till vilken del av kroppen som 

blivit bestrålad (McCollough et al, 2009). 

Strålskydd  

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att undersökningar ska utföras med minsta möjliga stråldos 

till patienten samtidigt som bilderna ska vara av bästa kvalité för att kunna ge rätt diagnos 

(Svenskförening för röntgensjuksköterskor, 2012). Enligt strålskyddets huvudprincip får ingen 

yrkesutövning ske som medför strålrisker om det finns fler nackdelar än fördelar. Om dessa 

krav är uppfyllda ska undersökningen ske med minsta möjliga stråldos (Berglund & Jönsson, 

2007). Utifrån frågeställning ska undersökningsmetod väljas, vilka exponeringar och antal 

exponeringar är nödvändiga för att svara på frågeställningen. Exponeringsparametrar och 

bildparametrar ska vara lämpliga för bra bildbearbetning. Beroende på patienten storlek ska 

exponeringen anpassas, tunna patienter och barn ska ges mindre stråldos. 

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att strålfältet minimeras och att endast det område på 

kroppen som ska avbildas bestrålas (Aspelin & Pettersson, 2009). 

 

För att minimera CT-stråldoser och optimera bildkvalité finns en teknik som heter automatisk 

exponeringskontroll (AEC) och är tillgänglig för alla nuvarande CT-system. Användningen av 

AEC förbättrar och förenklar arbetet för att minska patientstråldoser med ca 20–40%, där 

bildkvaliteten är korrekt specificerad. Bilder med lägre kV tenderar emellertid till mer brus, 

främst på grund av att patienten har högre absorption av lågenergier. Därför måste en 

avvägning mellan bildstörning och kontrastförstärkning göras. Däremot standardiserar 

fysikerna vanligtvis kV och gantryrotationstiden för en given klinisk tillämpning. Den 

snabbaste rotationstiden bör användas för att minimera rörelseskärpa och artefakter, den 

lägsta kV som överensstämmer med patientstorleken bör väljas för att maximera bildkontrast 

(McCollough et al, 2009). 

 

En annan faktor som påverkar stråldosen är pitch, vilket innebär bordsförflyttning per 

rotation/totalsnitt tjocklek. Ju snabbare bordet rör sig genom röntgenstrålningen desto lägre är 

dosen till patienten. Om en pitch <1 har använts finns en överlappning vid varje vinkel från 

rotation till rotation vilket gör att stråldosen ökar. När en pitch >1 används finns inte någon 

överlappning och det är mellanrum mellan rotationerna och detta område omfattas inte av 

strålningen vilket minskar stråldosen (Aspelin & Pettersson, 2009). Ytterligare en faktor som 

minskar stråldosen är iterativ rekonstruktion (IR). Det är en matematisk algoritm som 
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tillämpas för att minska bildbrus och artefakter. IR möjliggör användning av lågdos CT, vilket 

innebär att det går att sänka parametrar som mA och kV utan att försämra bildkvalitén 

(Padole, Ali Khawaja, Kalra, Singh, 2015). 

Teknik inom datortomografi 

Vid en CT-undersökning passerar röntgenstrålningen i smala skikt genom patienten. CT utförs 

idag med spiralteknik, vilket innebär att röntgenröret roterar runt patienten samtidigt som bordet 

där patienten ligger förflyttas i patientens längdriktning. Fotonerna som passerar i varje snitt 

registreras och genom matematiska beräkningar synliggörs snittbilder av organen. Bilden visar 

de olika organens förmåga att attenuera strålning i förhållande till vatten, ju tätare materia desto 

högre attenuering. Attenueringsvärderna mäts i Hounsfield (HU), där vatten har 0 HU och luft 

-1000 HU. Värdena som fås fram omvandlas till gråskalenivåer, högre attenuering visar vitt i 

bilden och lägre attenuering svart. Det är dessa värden som gör att vi får en avbildning av 

organen. Det finns många fördelar med att göra CT jämfört med vanlig konventionell röntgen. 

Dels tas flera bilder under kort tid, det ger en bättre kontrastupplösning och det finns möjlighet 

att lägga till filter för att minska brus. När bilderna är framtagna kan rekonstruktioner göras i 

efterhand. Det innebär att det finns möjlighet att ta fram bilder i olika snitt såsom coronara, 

sagitella och axiella (Aspelin & Pettersson, 2009). 

CT-pulmonalis  

CT används idag för utredning av lungembolier. Genom att injicera intravenöst kontrastmedel 

och samordna bildtagningen till kontrastmedlets passage genom lungornas artärer kommer 

lungembolier visa sig genom fyllnadseffekter i lungartärerna. Undersökning av de stora 

lungartärerna har en mycket hög diagnostisksäkerhet, men med lite mindre diagnostisksäkerhet 

i de subsegmentella grenarna. Allt eftersom CT-tekniken utvecklas ökar den diagnostiska 

säkerheten även för små embolier genom snabbare scanning, rekonstruktioner i flera plan samt 

isotrop pixelstorlek (Aspelin & Pettersson, 2009). Enligt metodbladet på Länssjukhuset Ryhov 

ska patienten vara utredd med en lungröntgen och vara godkänd av en radiolog (Bilaga 1). 

Patienten ska även fyllt i ett frågeformulär (Bilaga 2) och tagit ett kreatininprov så att GFR-

beräkning kan göras. Patienten förbereds med en perifer ven kateter (PVK) med storlek 1,3 

alternativt 1,0. Patienten placeras i ryggläge med händerna över huvudet och fötterna in mot 

gantryt. I detta protokoll tas två topogram över thorax anteriort-posteriort (AP) och lateralt för 

att kunna planera undersökningen (Aspelin & Pettersson, 2009). Med hjälp av topogrammen 

tas en snittbild i höjd med bronkdelningen i lungorna. Sedan placeras region of interest (ROI) 
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i truncus pulmonalis för att kunna mäta kontrastfyllnad i kärlet. Därefter körs serie 1 som 

inkluderar översta revbensparet till och med hjärtat. Vid en 100 kV-undersökning används 

kontrastmedlet Omnipaque med styrkan 350mgI/ml och patienten får en standarddos på 43 ml. 

Om patienten är <40 år, gravid/nyförlöst eller överviktig med en vikt >100 kg används Omniject 

för beräkning av kontrastdos (Bilaga 1). Har patienten ett lågt GFR <45 ges en annan 

kontrastmedelsdos som läkaren tagit beslut om och ett 80 kV-protokoll används (Bilaga 3).  

 

Problemformulering 

I de fall när patienten har ett lågt GFR finns det istället möjlighet att tillämpa ett 80 kV-

protokoll. När ett 80 kV-protokoll används minskas mängden kontrastmedel. När patienten får 

mindre kontrastmedel så minskas risken för utveckling av KMN. CT-fysiken säger att 

stråldosen till patienten blir mindre när lägre kV används. Författarna vill med den här studien 

undersöka om patienterna verkligen får en lägre stråldos vid en 80 kV-undersökning jämfört 

med en 100 kV-undersökning.  
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Syfte 

 

Att jämföra patientstråldoser vid 100-kV CT-pulmonalis och 80-kV CT-pulmonalis.  
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Material och metod 

Metoden för den här studien är av kvantitativ design som är utförd retrospektivt, det vill säga 

att författarna gått bakåt i tiden. Studien är byggd på hypotesprövande statistik för att kunna 

jämföra statistiska hypoteser. Signifikansnivå är på fem procent (α =0,05). Studiens H0 är att 

det inte finns någon signifikant skillnad i patientstråldosen och H1 är att det finns en signifikant 

skillnad i patientstråldosen (Ejlertsson, 2012). Författarna tillämpade numeriska variabler både 

vid datainsamling samt vid presentation av resultatet (Davidson & Patel, 2011). Vid analys av 

datainsamlingen använde författarna t-test för två oberoende stickprov för gruppjämförelser. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av Radiography Information System (RIS) och 

Picture Archiving and Communication System (PACS) från röntgenavdelningen på 

Länssjukhuset Ryhov. 

Urval 

Författarna gick igenom samtliga patienter som genomgått 80 kV-undersökning i RIS och 

PACS. Därefter styrdes intervallet på längd och vikt efter tillgängliga patienter som genomfört 

80 kV-undersökningen. Författarna matchade sedan med patienter som genomgått en 100 kV-

undersökning. För att undvika en stor statistisk osäkerhet behövdes det minst 20 patienter från 

varje undersökning (SSMFS 2008:20). I denna studie är det 13 kvinnor och 7 män i varje 

undersökningsgrupp (Bilaga 4).  Författarna tog hänsyn till kön, längd och vikt för att minska 

risken för statistiska fel (SSFS 2008:20). 

 

Inklusionskriterier: Längd och vikt med en differens på +/- 5 cm och +/- 5 kg (SSMFS 

2008:20). De kvinnliga patienterna ska vara mellan 155–165 cm långa och väga 60–70 kg och 

de manliga patienterna ska vara mellan 170–180 cm långa och väga 70–80 kg. 

 

Exklusionskriterier: Patienter utanför ramen för aktuell längd och vikt, patienter under 18 år 

samt gravida patienter. 

Metod och tillvägagångssätt 

För att söka fram patienter till studien användes RIS och PACS. Författarna fick hjälp av en 

sjukhusfysiker som tog fram en undersökningskod på de patienter som genomgått en CT-

pulmonalis från 2015-09-01 till 2018-02-13. Uppgifter som inhämtades var kön, längd, vikt och 

totalt DLP-värde från 20 patienter som genomgått 100 kV-undersökning varav 13 kvinnor och 

7 män och 20 patienter som genomgått 80 kV-undersökning varav 13 kvinnor och 7 män 
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(Bilaga 1). All datainsamling skrevs ner med hjälp av programvaran Microsoft Excel. En artikel 

med aktuella och relevanta konversionsfaktorer togs fram med hjälp av en sjukhusfysiker. Ur 

artikeln fick författarna fram en koefficient som var 0,0146 mSv/mGycm (Deak, Smal, & 

Kalender, 2010). Med hjälp av koefficienten och DLP-värdet beräknades den effektiva dosen. 

Författarna jämförde sedan de effektiva doserna mellan de olika undersökningar som låg till 

grund för resultatet i studien. DLP-värdena är inhämtade från en CT-maskin tillverkad av 

Siemens.   

 

Vid den här kvantitativa studien användes ett statistiskt dataprogram Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) (Wahlgren, 2012). Med hjälp av SPSS kunde resultatet i studien 

presenteras och syftet uppfyllas. Flera statistiska mått beräknades fram för att jämföra 

stråldosskillnaderna i de två olika undersökningarna. Resultatet i studien presenteras i tabell 1 

och figur 1. Hypotesprövande statistik har genomförts i den här studien där H0 förkastas eller 

behålls kvar beroende på p-värdet. Författarna valde signifikansnivå på 5 % eftersom det är 

vanligast förekommande inom statistik (Ejlertsson, 2012).  

 

Etiska överväganden 

Forskningsetiken innefattar fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet,  

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). I den här studien har ett 

skriftligt samtycke inhämtats från verksamhetschefen på röntgenavdelningen på Länssjukhuset 

Ryhov (Bilaga 5). Eftersom datainsamlingen i den här studien består av avidentifierade 

dosrapporter från undersökningar som redan genomförts så är det inte relevant med 

godkännande från aktuella patienter (SFS 1998:204). Samtliga patienter vid den här studien är 

avidentifierade och inga patienter kommer att kunna kopplas till datainsamlingen (SFS 

2010:659). Tillsammans med handledaren har författarna genomfört Hälsohögskolans etiska 

egengranskning. Röntgensjuksköterskan ska enligt den yrkesetiska koden ansvara för att 

minimera stråldoser vid undersökningar och behandlingar (Yrkesetisk kod för 

röntgensjuksköterskor, 2008).  
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Resultat 

För att jämföra stråldoser vid de två olika CT-undersökningarna räknades medelvärde och 

median ut som presenteras i figur 1. Då inget extremvärde förekom i datainsamlingen valde 

författarna att använda sig av medelvärdet. Medelvärdet är det mått som ger mest information 

och bör användas om det är möjligt (Ejlertsson, 2012). Därför har jämförelsen mellan de två 

olika undersökningarna byggt på medelvärdet som ligger till grund för resultatet i studien. 

Medelvärdet var 0,89 mSv vid 80 kV-undersökning och 1,81 mSv vid en 100 kV-undersökning. 

En 80 kV CT-pulmonalis gav i snitt 49 % mindre stråldos. 

 

 

Figur 1: Stråldosjämförelse mellan undersökning med 80 kV och 100 kV. Stråldosen anges i 

mSv.  

 

Den effektiva dosen i 80 kV-undersökningen varierade mellan 0,70 - 1,34 mSv och i 100 kV-

undersökningen varierade stråldosen mellan 1,04 - 2,72 mSv (Tabell 1). I denna studie har en 

signifikansnivå på 5 % (α=0.05) använts. I SPSS har p-värdet räknats ut till p=0,02 vilket 

innebar att H0 förkastades. 

 

Tabell 1: Antal patienter, medelvärde, median, standardavvikelse, minsta samt högsta 

effektiva stråldoser. 

 

0,89 0,86

1,81 1,83

MEDELVÄRDE MEDIAN

Stråldos CT-pulmonalis

80 kV 100 kV

Statistiska mått 
i effektiv dos 

      

Undersökningstyp 
 
CT-pulmonalis 80 kV 
CT-pulmonalis 100 kV 
 

Antal 
patienter 
20 
20  

Medelvärde 
(mSv) 
0,89 
1,81 

Median 
(mSv) 
0,86 
1,83 

Std.avvik.  
(mSv) 
0,18 
0,43 

Min. 
(mSv) 
0,70 
1,04 

Max. 
(mSv) 
1,34 
2,72 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Röntgenklinikerna i Region Jönköping använder olika CT-maskiner. Länssjukhuset Ryhov 

använder Siemens medan Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö använder Toshiba. 

För att stärka studiens reliabilitet, det vill säga att resultatet blir den samma vid upprepade 

mätningar, så genomfördes datainsamlingen endast på Länssjukhuset Ryhov (Henricson, 2012). 

Från början var det tänkt att studien skulle omfatta ett år bakåt i tiden men då det saknades 

tillräckligt med data så fick författarna gå tillbaka tre år för att få tillräckligt med underlag. 

Datainsamlingen var tidskrävande och krävde stor noggrannhet då patienter i två grupper skulle 

matcha varandra. 

 

I denna studie ingick det 20 patienter i varje grupp.  Patienternas längd och vikt samt kön är 

matchade i de två olika undersökningar vilket stärker reliabiliteten i studien (SSMFS 2008:20). 

Validiteten i studien stärks eftersom DLP-värdena är inhämtade från PACS samt längd och vikt 

är inhämtade från RIS. Med validitet menas det att mätningarna är utförda på ett korrekt sätt 

och att rätt värden är inhämtade (Henricson, 2012). Tillförlitligheten hade ökat i studien om 

samma patient hade genomgått båda röntgenundersökningarna eller om ett större urval funnits 

med i studien (Ejlertsson, 2012). Reliabiliteten i studien kan minska på grund av den mänskliga 

faktorn eftersom det kan skett fel vid stråldosuträkningar. Likaså kan längd och vikt vara 

felaktigt ifyllt i RIS av vårdpersonal.  

 

Syftet med denna studie var att jämföra stråldoser av två olika CT-protokoll. Stråldosen mellan 

de två olika grupperna togs fram och jämfördes med varandra. T-test för två oberoende 

stickprov för gruppjämförelse användes för att påvisa att skillnader i stråldoser finns mellan de 

två undersökningsmetoderna. Testet passar studiens hypotesprövning där två oberoende 

stickprov jämförs (Ejlertsson, 2012).  

 

Vid hypotesprövning kan två typer av fel ske. Den ena är typ-1 som innebär att man förkastar 

H0 fast att den är sann. Det andra felet innebär att man accepterar H0 då H0 är falsk det kallas 

för typ-2. Det finns olika typer av signifikansnivåer 5 %, 1 % och 0,1 %. Vilken av dessa som 

generellt är bäst att välja går inte att säga. När signifikansnivå sänks från 5 % till 1 % så innebär 

det att risken ökar för att dra slutsatsen att ingen skillnad finns trots att en skillnad finns i 

verkligheten (Ejlertsson, 2012). 
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För att avgöra om resultatet är statistiskt signifikant valde författarna en signifikansnivå på 5 

%. I SPSS räknades ett p-värde ut som blev 0,02. Eftersom p-värdet hamnade under 

signifikansnivå så är resultatet tillförlitligt. Det bör beaktas att risken för att studien får ett typ-

2 fel ökar när urvalet är mindre (Ejlertsson, 2012). Författarna kunde inte påverka urvalet i den 

här studien eftersom antalet patienter som genomgått en undersökning med 80 kV var få. Om 

regionen hade haft likadana CT-maskiner hade författarna haft ett större urval och risken för ett 

typ-2 skulle minska. 

Resultatdiskussion 

Resultat i studien visar att 80 kV-protokoll ger 49 % mindre stråldos till patienten. I 80 kV-

protokollet visar medelvärdet att den effektiva dosen till patienten är <1mSv. Tidigare studier 

har visat att det finns flera fördelar med att använda 80 kV-protokoll. Genom att ge mindre 

kontrastmedel till patienten minskas risken för KMN (Haglund, Hesselstrand, Nyman, & 

Sterner, 2005). En annan fördel med att minska kV och kontrastmedelsdosen är att det leder till 

en ökad vaskulär kontrastförbättring (Gill, Vijayananthan, Kumar, Jayarani, Ng & Sun., 2015). 

Flera tidigare studier har visat att 80 kV-protokoll minskar stråldosen till patienten, vilket 

styrker resultat i studien. En studie som Lu et al. (2014) har gjort visar att 80 kV-protokoll 

minskar patientstråldosen med 50 % jämfört med ett protokoll med 100 kV samt att 

undersökningen erhåller tillräcklig bildkvalité för att kunna ge en diagnos. Den effektiva dosen 

till patienten i studien av Lu et al. (2014) blev också <1 mSv. Likaså i studien som Aldosari et 

al. (2017) har genomfört visar det sig att det skiljer 50 % i patientstråldos mellan ett 80 kV-

protokoll och ett 100 kV-protokoll. 

 

Det finns en oro att bildkvalitén ska försämras när kV sänks men flera studier visar att så inte 

är fallet (Lu et al., 2014; Laqmani et al., 2014). Undersökningar med lägre kV och mindre dos 

av kontrastmedel gjorda på patienter som väger <80 kg uppfyller samma bildkvalité jämfört 

med ett 100 kV-protokoll. Det rekommenderas att använda 80 kV-protokoll på patienter som 

väger <80 kg. För patienter som väger >80 kg bör 100 kV-protokollet användas eftersom det 

finns risk för att undersökningen får sämre bildkvalité (Viteri-Ramírez et al. 2012). Men 

Laqmani et al. (2014) visar i sin studie att inställningen av ett 80 kV-protokoll i kombination 

med iterativ rekonstruktion (IR) skulle vara genomförbart hos patienter med en kroppsvikt >80 

kg. Dock behövs det mer forskning inom området (Gill et al. 2015). 
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För att diagnostisera lungemboli är användning av jodkontrastmedel nödvändigt. 

Jodkontrastmedel används för att attenuera röntgenstrålar och få tydligare anatomisk 

kartläggning av blodkärlen. Kontrastmedel kan leda till KMN hos patienter med nedsatt 

njurfunktion och det är med stor fördel att tillämpa ett protokoll med lägre kV eftersom 

kontrastmedeldosen kan reduceras samtidigt som stråldosen till patienten minskar (Reddan, 

2007).  

Framtida forskning 

Författarna hade först tänkt att gå tillbaka 1 år tillbaka i tiden men då det inte fanns tillräckligt 

med patienter fick författarna gå tillbaka fler år. Ett förslag är man gör en liknande studie med 

en större datainsamling som innefattar fler regioner där samma CT-maskin används. Ett annat 

förslag på fortsatt forskning inom området är att jämföra stråldoser på män mellan 80 kV-

undersökning och 100 kV-undersökning respektive kvinnor. En annan intressant studie skulle 

vara att jämföra bildkvalitén mellan 80 kV-undersökning och 100 kV-undersökning.  

 

Kliniska implikationer 

I röntgensjuksköterskans yrkesroll ingår det att ansvara för optimering av stråldoser och minska 

skador till patienter. Inom professionen är det viktigt att förbättra sina kunskaper för att öka sin 

kompetens. Eftersom tekniken inom bild- och funktionsmedicin snabbt utvecklas så ökar 

kraven på röntgensjuksköterskans kunskaper. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan 

har den kompetens som krävs (Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska, 

2011). Resultatet som studien kommit fram till kan öka användandet av 80 kV-undersökning 

ute på röntgenklinikerna. Eftersom CT-undersökningar ökar mer och mer är det extra viktigt 

med stråldosoptimering och minskning av kontrastmedelsdoser. Utökad användning av 80 kV-

undersökning är en möjlighet för att kunna minska just de två faktorerna.  
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Slutsatser 

Syftet i studien är uppfyllt. Resultatet mellan de två olika undersökningsprotokollen visade en 

statistisk signifikant skillnad i patientstråldos. Studien skulle vara mer tillförlitlig om urvalet 

var större så möjlighet till fortsatt forskning inom området finns. Studien kan vara till nytta 

kliniskt för att öka användningen av 80 kV-protokoll. I röntgensjuksköterskans yrkesroll 

arbetas det för att minska stråldosen och att ständigt arbeta enligt ALARA-principen. Därför är 

det viktigt att utöka kunskapen inom detta område. 

Omnämnanden  

Vi vill tacka all personal vid Länssjukhuset Ryhov som varit till stor hjälp för oss i vårt  

C-uppsatsskrivande. Ett speciellt tack till vår handledare Tatiana Sterlingova som hjälpt oss och 

varit ett stort stöd under denna tid. Vi vill även tacka sjukhusfysikern Hans Johansson på 

Länssjukhuset Ryhov som hjälpt oss vid vår datainsamling och gjorde det lättare för oss att 

arbeta i RIS och PACS.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Metodblad CT-pulmonalis 
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Bilaga 2: Frågeformulär inför röntgenundersökning med jodkontrastmedel 
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Bilaga 3: Metodblad kontrastdos till patienter med GFR <45 
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Bilaga 4: Stråldoser 

CT-pulmonalis 80 kV 

 

 

 
 

CT-pulmonalis 100 kV 
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Bilaga 5: Ansökan om datainsamling på kandidatnivå 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


