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Sammanfattning 
 

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö med radiografi som huvudområde där 

undersökningar/behandlingar skall utföras med god omvårdnad samtidigt som optimala bilder 

skall framställas med minsta möjliga stråldos till patienten och hög patientsäkerhet. Syftet med 

denna studie var att undersöka kompressionsdokumentationen och kompressionens inverkan på 

stråldos till patienten vid konventionell röntgenundersökning av ländrygg. Studien är retrospek-

tiv med en kvantitativ ansats. Data samlades in från två olika sjukhus och resultatet redovisas i 

två delar. Första delen av resultatet visar tydligt att endast 49 % av personalen dokumenterat 

om kompression använts eller inte. Resultatdel två visar en effektiv stråldos med ett medelvärde 

på 0.84 mSv vid de undersökningar där kompression inte använts medan de undersökningar där 

kompression har använts visade ett medelvärde på 1,19 mSv. Utifrån resultatet kan slutsatsen 

dras att kompression används i större utsträckning på patienter med ett högt BMI och att dessa 

patienter trots kompression får en högre stråldos än de som är normalviktiga, vilket i sig är 

intressant och till god grund för framtida studier. För att bättre visa kompressionens inverkan 

på stråldosen till patienten kunde en studie på ett fantom ha gjorts.  

 

Nyckelord: Röntgensjuksköterskans yrkesroll, ländrygg, stråldos, strålskydd, kompress-

ion/kompressionsutrustning. 
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Summary 
 

Documentation of compression and the compression´s impact on patient dose 

in lumbar spine radiography 

 

The radiographer´s profession is in a high technological environment with radiography as a 

main area with examinations/treatments to be performed with a good care while optimal images 

have to be produced with the minimum radiation dose to patient and high patient safety. The 

aim of this study was to explore the documentation of compression and the compression´s im-

pact on the radiation dose to the patient in conventional lumbar spine radiography. The study is 

retrospective with a quantitative approach. Data were collected from two different hospitals and 

the results presented in two parts. The first result clearly showed that 49 % of the staff docu-

mented if compression was used or not.  The second result showed a radiation dose to the patient 

with a mean of 0.84 mSv in the examinations in which compression was not used whereas the 

examinations in which compression was used showed a mean of 1.19 mSv. Based on the result 

the conclusion can be draw that compression is used in a greater amount on patient with a higher 

BMI and that these patients receive a higher radiation dose than those who are normal weight 

which in itself is interesting and a good foundation for future studies. To give a better view of 

the compression´s impact to the radiation dose to the patient, a suggestion is that a study with 

a phantom could been made. 

 

Keywords: Radiographer´s profession, lumbar spine, radiation dose, radiation protection, com-

pression/compression equipment.  
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Inledning 
 

Detta examensarbete genomförs för att visa hur stråldosen till patienten påverkas vid använd-

ning av kompression vid konventionell röntgenundersökning av ländrygg, samt för att öka med-

vetenheten att använda kompressionsutrustning och därmed optimera och minska stråldosen till 

varje enskild patient vid denna typ av undersökning. 

 

 

Bakgrund 
 

Patienter som genomgår en konventionell röntgenundersökning av ländryggen utsätts för joni-

serande strålning. Enligt strålskyddslagen skall alla undersökningar med joniserande strålning 

vara berättigade och optimerade [1]. En av röntgensjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter 

är att arbeta med strålhygien. Den yrkesetiska koden för röntgensjuksköterskor beskriver att 

patienten inte skall utsättas för mer strålning än nödvändigt [2]. Vid konventionell röntgenun-

dersökning av ländrygg kan kompression användas [3], vilket är en metod för röntgensjukskö-

terskan att minska stråldosen till patienten. 

 

 

Röntgensjuksköterskans yrkesroll  
 

Röntgensjuksköterskans roll är mångfasetterad, bygger på evidensbaserad vård, har en veten-

skaplig grund, innebär professionalism och multikulturell kompetens [4]. Röntgensjuksköters-

kan har en unik professionell kompetens vid sin yrkesutövning med både omvårdnad och tek-

niskt avancerat arbete [5]. Röntgensjuksköterskans ansvarsområde är radiografi, här ingår pro-

fessionens forskning, kunskap och ansvar. Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde 

som utgår från bild-& funktionsmedicin, omvårdnad och medicin med utgångspunkt i veten-

skap och beprövad erfarenhet. Grundpelare i yrket är mötet med människor i olika kontext, ett 

kort möte vid genomförande av undersökningar och behandlingar som genomförs enligt metod 

och med hjälp av teknologi. Viktiga kunskapsdelar är planering, genomförande samt reflektion 

av undersökningar och/eller behandlingar utifrån stråldos, strålsäkerhet och bildkvalitet. Även 

patientsäkerhet är en utgångspunkt, undersökningen ska ske i samverkan med patienten utifrån 
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vägledning och kommunikation. Röntgensjuksköterskan ska ge information till den vårdsö-

kande vid undersökningen utifrån omdöme, noggrannhet och adekvat kunskap [6]. Då patienten 

som genomgår röntgenundersökningen ofta befinner sig i ett sårbart läge, är det viktigt för rönt-

gensjuksköterskan att främja patientens omvårdnad vid undersökningen och samtidigt produ-

cera högkvalitativa bilder [7]. En röntgensjuksköterska bör förstå syftet med undersökningen 

och ha kunskap om avbildningsteknik för att få en bra diagnostisk bild [8]. Enligt en artikel, 

som diskuterar röntgensjuksköterskans yrkesroll, beskrivs följande slutsats; en röntgensjukskö-

terska behöver ha ett gott omdöme och ett reflektivt sinne i sin yrkesutövning eftersom att varje 

patientmöte och varje bildframställning är unikt. Röntgensjuksköterskor bör utveckla självin-

sikt som medvetet hjälper dem att lösa dilemman. Då framställning av röntgenbilder inte kan 

gå på rutin, måste röntgensjuksköterskan ständigt se till att möta varje patient och lösa unika 

situationer. Om man förstår komplexiteten med yrket, blir det möjligt att utveckla verktyg för 

att hjälpa och stödja det som röntgensjuksköterskor behöver lära sig vid bildframställningsar-

bete [9]. Kön, ålder, kultur, hudfärg, sexuell läggning, trosuppfattning, etnicitet, politisk åsikt 

eller social status begränsar inte omvårdnaden utan alla respekteras. Röntgensjuksköterskans 

arbete sker i en högteknologisk omgivning där omvårdnad, medicin, medicinskt teknik och me-

todik utgör basen. Röntgensjuksköterskan framställer medicinska bilder enligt ALARA-

principen (As Low As Reasonably Achievable) optimala bilder med god patientsäker och med 

så låg stråldos som möjligt [2]. 

 

 

 

Anatomi och fysiologi  
 

Ryggraden columna vertebralis sträcker sig från skallen ned till bäckenet och har till uppgift 

att ge skydd åt ryggmärg och spinalnerver, bära upp kroppen, fungera stötdämpande för skallen, 

ge stadga åt bål och extremiteter samt överföra belastning till de nedre extremiteterna. Fem 

olika partier bygger upp ryggraden; halsryggrad columna cervicalis, bröstryggrad columna tho-

racalis, ländryggrad columna lumbalis, korsben os sacrum samt svansben os coccygi [10]. Den 

största skillnaden mellan dessa partier är vilken belastning de kan utstå samt hur ryggen kan 

böja sig i varje enskilt parti. Ryggraden är naturligt krökt och har karaktäristiskt S-format utse-

ende med flertalet kurvor (figur 1). I bröstryggrad och korsben är kurvorna böjda bakåt och 

kallas för kyfoser medan kurvorna i hals- och ländryggrad är böjda framåt och kallas för lordo-
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ser. Dessa kurvor bidrar till ryggradens rörlighet och elasticitet. De fem olika partierna i rygg-

raden består av olika antal kotor vertebrae staplade på varandra. Halsryggraden har sju kotor, 

bröstryggraden tolv, ländryggraden och korsbenet fem och svansbenet fyra. Sammanlagt byggs 

ryggraden (figur 1) 

 

      

Figur 1. Anatomisk bild av ryggrad (Marie Eng). 

 

upp av 33-34 kotor. Kotorna sitter ihop via muskulatur, diskar och ligament vilka samtliga har 

en viktig funktion. Ligamenten longitudinale anterius och posterius håller ryggraden upprätt, 

medan ryggens djupa muskler sträcker sig längs med ryggraden på vardera sidan bidrar till dess 

rörelse och stabilisering. Musklerna i ländryggen koordinerar ryggradens rörelser och håller 

den upprest [11]. Ryggradens diskar sitter mellan kotorna och har en stötdämpande funktion. 

Kotorna är förbundna med varandra på ett rörligt sätt, dock inte kotorna på kors- och svansben-

nivå, då de i vuxen ålder växer ihop och bildar två separata ben. Alla kotor har en liknande 

strukturell uppbyggnad i form av en kotkropp corpus vertebra och en kotbåge arcus vertebra 

som omsluter ett hålrum foramen vertebrale där ryggmärgen går. Varje kota skall orka bära upp 

tyngden ovanför innebär det att kotorna blir större och kraftigare i riktning nedåt, allra kraftigast 

är kotorna i övergången mellan bröstrygg och ländrygg. På båda sidor av varje kota finns en 

liten öppning, nervkanalen intervertebral foramina där nervrötter löper, vilka aktiverar muskler 

Halsrygg 

Bröstrygg 

Ländrygg 

Korsben 

Svansben 
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på motsvarande sida och överför sensoriska signaler till hjärnan. Artärer som försörjer rygg-

märgen med syrerikt blod och vener som dränerar ryggmärgen från syrefattigt blod löper också 

i dessa öppningar [12].  

 

 

Patofysiologi  
 

Ryggont är ett vanligt sjukdomstillstånd och drabbar nästan alla människor någon gång i livet. 

Ur klinisk synvinkel är det viktigt att identifiera om smärtan kommer från ryggraden och dess 

tillhörande delar eller om den härstammar från andra strukturer i kroppen. Smärta i ryggen kan 

nämligen härledas till organ som exempel bukspottskörtel och njurar vilket i vissa fall kan visa 

på cancer i bukspottskörteln eller njurtumör. Båda dessa tillstånd är allvarliga där rätt behand-

ling är livsviktig. För att inte missa tillstånd som dessa är det viktigt med noggrann bedömning 

vid ryggont och kunskap om att smärtan kan härstamma från andra anatomiska strukturer än 

från själva ryggen. En av de mer vanligare orsakerna till smärta i ryggen är skada eller patolo-

gisk förändring i ländryggen som exempelvis artros. Artros i ländryggen är vanligt då den ut-

sätts för tung belastning genom att bära upp stor del av kroppsvikten [13]. Artros påverkar i 

regel synovialleder och resulterar i degeneration av leden och dess isolering [10]. Typiska 

symptom vid artros i ryggraden är stelhet i ryggen och svårigheter att komma igång efter en 

lång tids stillasittande. Artros i ryggraden går inte att bota men både smärtstillande mediciner 

och sjukgymnastik kan lindra symptomen. Vid kirurgi stelopereras området vilket leder till 

sämre funktion men lindring av smärta och besvär i de områden närmast där det stelopererats.  

Artros är en av de vanligaste frågeställningarna vid en konventionell ländryggsundersökning, 

där kompressionsutrustning kan användas som en metod att reducera stråldosen till patienten 

[14].  

 

Röntgen/Röntgenbilden 
 

En ny form av strålning upptäcktes 1895. Denna upptäckt gjorde Wilhelm Conrad Röntgen han 

kallade den för ”X-rays”, på svenska röntgenstrålning [3]. 

Produktion av röntgen och framställning av röntgenbilden; röntgenröret (figur 2) består av ett 

rör av glas som är lufttomt, detta omges av en rör-kåpa. Kåpans uppgift är att fungera som 

strålskydd och elektriskt skydd. 
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Figur 2. Bild av röntgenrör (Charlotta Olausson).   

   

 I röntgenröret finns en katod och en anod, mellan dessa läggs en elektrisk spänning på ca 100 

kV. Katoden utgörs av en spiralformad glödtråd bestående av volfram, tråden glödgas genom 

att det läggs en spänning på ca 10V över denna, på så sätt emitteras elektroner mot anoden, en 

termisk emission. Elektronerna accelereras genom högspänning mellan anod och katod. 

Elektronerna krockar med anoden och deras rörelseenergi omvandlas till värme (99 %) och 1 

% avges som röntgenfotoner. Fotonerna utgör röntgenstrålningen som är en elektromagnetisk 

strålning som ligger inom ett frekvensområde mellan 1017 -1020 Hz, bromstrålning och karak-

teristisk röntgenstrålning avges. Genom ett hål i röntgenrörets kåpa passerar röntgenstrål-

ningen, den passerar ett aluminiumfilter där lågenergistrålning filtreras bort, denna bidrar inte 

till bilden utan ger patienten onödig strålning [15].  

 

Röntgenstrålarna från röntgenröret träffar kroppsdelen som ska undersökas, en del av strål-

ningen passerar igenom patienten, en del av strålningen dämpas i patientens vävnad och en viss 

mängd av strålningen blir spridd strålning. Fotonerna växelverkar med kroppens atomer, vid 

fotonernas växelverkan förloras energi och röntgenstrålningen bromsas (attenueras) i vävnaden 

[15]. 

 För att en röntgenbild ska få bra kontrast bör röntgenfotonerna växelverka genom fotoelektrisk 

effekt. Fotoelektrisk effekt är beroende av vilket atomnummer strukturen som träffas har. Ju 
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högre atomnummer ett ämne har, desto större attenuering av fotonerna. Skelett har medelatom-

nummer 14 (kol, fosfor) medan mjukdelar har medelatomnummer 7 (kol, väte, syre), detta med-

för att skelettet lyser vitt på röntgenbilden [15]. 

 

Spridd strålning uppkommer när inkommande röntgenfotoner förlorar energi och istället för att 

attenueras i vävnaden ändrar riktning [16]. En stor del av den spridda strålningen som lämnar 

kroppen kommer att stråla mot röntgenröret, spridas ut i rummet och bli en strålningsrisk för 

personalen om denna befinner sig i rummet vid exponering eller genomlysning, speciellt om 

personalen står placerad nära röntgenröret [3].  

En mindre del träffar detektorn och försämrar bildkvaliteten genom att kontrasten i bilden mins-

kar och bilden blir brusigare. Eftersom den spridda strålningen ändrar riktning, oftast flera 

gånger, bidrar den inte till detektionen av patientens anatomiska strukturer. Mängden spridd 

strålning ökar om patienten har ett högt BMI (Body Mass Index), normalvikt medför BMI < 

25, eftersom en större kroppsvolym exponeras, och/eller om en stor yta exponeras eftersom 

strålfältet då blir större. En metod att minska den spridda strålningen är att använda sig av kom-

pression vid undersökningen, en annan metod är inte ha för stort strålfält [3]. Vill man minska 

den spridda strålningen till detektorn används blylameller i ett så kallat raster som är placerade 

mellan patienten och detektorn, detta ger bättre upplösning av röntgenbilden [16]. 

  

 

Undersökningsmetodik  

 

Indikationer för att genomgå en konventionell ländryggsundersökning är många där fraktur och 

artros är två vanliga [3].  

Vid undersökningen följer röntgensjuksköterskan ett protokoll/metodblad som innehåller upp-

gifter om hur och när en konventionell ländryggsundersökning skall utföras. Protokollet kan 

skilja i utseende beroende av vilken klinik undersökningen genomförs på. Det är viktigt för 

röntgensjuksköterskan, oavsett vilken klinik hen arbetar på att vara insatt i de standard- och 

specialprotokoll som finns. Nedan beskrivs undersökningsmetodiken vid en konventionell 

ländryggsundersökning baserat på ett standardprotokoll (bilaga 1). 

 Fyra bilder tas om inte omtag eller kompletterande bilder behövs. De två första bilderna är 

frontalbilder och tas med patienten liggande på rygg med armarna längs med sidan. En kudde 

placeras under patientens knän för att räta ut ryggraden och öppna upp mellan kotkropparna. 
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Bild 1 (figur 3) skall avbilda kotkropparna Th12-S1 och visa strukturer som intervertebralleder, 

lumbala kotkroppar, processus spinosous- och transversus samt diskar. Bild 2 (figur 4) skall 

avbilda den lumbosacrala övergången, L5-S1 och visar SI-leder och sacrum. De två andra bil-

derna som tas är sidobilder med patienten liggande på vänster sida med benen lätt böjda mot 

bröstkorgen, detta för att även här räta ut ryggraden och öppna upp mellan kotkropparna. Bild 

3 (figur 5) skall avbilda kotkropparna Th12-S1 och visa foramen intervertebrale i L1-L4 nivå, 

bild 4 (figur 6) skall avbilda den lumbosacrala övergången, L5-S1 och visa diskarna mellan L5 

och S1 [13].  

 

   

  

    

Figur 3. Konventionell röntgen av ländrygg. 

Frontalbild. 

Figur 4. Konventionell röntgen av L 5. 

Frontalbild. 

Figur 5. Konventionell röntgen av ländrygg. 

Sidobild.  

Figur 6. Konventionell röntgen av L5. 

Sidobild. 
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Stråldoser 
 

                                            

        

Strålningsdosimetri eller bara dosimetri innebär läran om att kunna mäta och beräkna hur den 

absorberade energin fördelas i materia. Syftet är att beräkna en absorberad dos till organ eller 

hela kroppen vid bestrålning. Dosimetri är en viktig faktor vid strålskydd och strålbehandling. 

Doser som beräknas är absorberad dos, ekvivalent dos och effektiv dos [15].  

Absorberad dos ges som �̅� (absorberad medeldos) innebär absorberad energi per massenhet 

enl. följande formel: �̅� =
𝐸 

𝑚
 . 𝐸 =totala strålningsenergin (joule) som absorberas i ett or-

gan/vävnad med massan, 𝑚 (kg). Absorberad dos mäts i enheten Gy. Vid ekvivalent dos, (𝐻𝑇), 

vägs även en strålviktsfaktor 𝑤𝑅 in (hänger ihop med strålningens jonisationsförmåga) då tas 

hänsyn till den biologiska effekten av strålningen.  Enl. följande formel: 𝐻𝑇 = 𝑤𝑅 ∙ �̅�𝑇 [15]. 

Ekvivalent dos anges i enhet Sv. �̅�𝑇 är den absorberade dosens medelvärde över organet T från 

stråltypen R. Exempel på olika strålviktsfaktorer är fotoner, som har värdet 1, och alfapartiklar 

som har värdet 20 [15].  

Med effektiv dos E beräknas och görs en riskuppskattning utifrån en helkroppsbestrålning, även 

då bara ett organ bestrålats. En vävnadsviktsfaktor 𝑤𝑇 vägs in, som anger den relativa risken 

för organet att drabbas av cancer utifrån jämn helkroppsbestrålning. Vid effektiv dos beräknas 

en helkroppsdos fram, genom att lägga ihop de viktade ekvivalenta doserna 𝐻𝑇 för alla organ 

𝑇 som blivit bestrålade. Definition av effektiv dos: 𝐸 = ∑ 𝑤𝑇𝑇 ∙ 𝐻𝑇. Här tas hänsyn till strålty-

pens biologiska effekt samt den specifika cancerrisken för olika organ. Effektiv dos mäts i enhet 

Sv. Ett exempel på hög vävnadsviktsfaktor är 0,48 för röd benmärg, tjocktarm, magsäck samt 

lungor, medan hud och benvävnad har en låg vävnadsviktfaktor på 0,02 [15].  

 

Patientens totala stråldos anges i DAP-värde (dos-area produkt). DAP-värdet är produkten av 

dosen i strålfältet och dess yta. Värdet kan sedan användas till att med en faktor som är beroende 

av vilket område i patienten som undersöks beräkna den effektiva dosen [18]. Anges i enhet 

dGycm2 enlig DICOM-standard. DICOM (Digital Imaging Communications in Medicine) en 

internationell överenskommelse om standard vid utbyte av medicinska bilder [3]. 
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Bestrålning med joniserande strålning ger biologiska effekter med skador som är determinist-

iska, stokastiska eller teratogena [15]. I första hand skadas DNA-molekylen i cellerna som be-

strålas vilka kroppen har god förmåga att reparera [19].  

Deterministiska effekter ger skada om stråldosen överstiger en viss tröskeldos, under denna dos 

kan kroppen reparera skadan. Dessa skador är oundvikliga om tröskeldosen passeras vid be-

strålningen. De mest strålkänsliga organen är röd benmärg, könsorgan och ögats lins. Sto-

kastiska effekter är sannolik risk för skada vid joniserande strålning. Den totala risken att ut-

veckla cancer vid bestrålning är 5 % per Sv i en population inkluderande båda könen och alla 

åldrar. Två olika typer av skada beskrivs, om könsceller blir bestrålade kan detta ge upphov till 

ärftliga effekter. Om kroppsceller blir bestrålade kan dessa utveckla cancer. Teratogena effekter 

uppkommer om ett foster utsätts för strålning under graviditeten. Vad strålningen orsakar beror 

på i vilken trimester av graviditeten som skadan sker. Kända effekter är missfall och letala 

effekter på fostret, missbildning och mental retardation (deterministiska) samt cancer (sto-

kastiska) [19]. 

 

Strålskyddsarbete 

 

Strålskyddslagen 1988:220 är en svensk lag med syftet att skydda människor, djur och miljö 

från skadlig verkan av joniserande och icke joniserande strålning. Under allmänna skyldigheter 

beskriver § 7 att den som bedriver en verksamhet där icke joniserande eller joniserande strålning 

tillämpas skall ha en god kännedom om villkor, föreskrifter och de förhållanden som verksam-

heten bedrivs under. Strålskyddslagen skall även upplysa om de risker som förenas med verk-

samheten samt förvissa sig om att samtlig personal har relevant utbildning för att kunna utföra 

arbete med ett tillfredsställande strålskydd [1].  

För att upprätthålla strålskyddslagen finns Strålskyddsmyndigheten SSM som lyder under riks-

dagen och har till uppgift att arbeta pådrivande och förebyggande för att skydda människor, 

djur och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Regler och rekommen-

dationer för att minska risken för strålningsskador är i första hand utvecklade av Internationella 

strålskyddskommissionen (ICRP- International Committee of Radiation Protection) [1,3].  

Berättigande, optimering och dosgränser är de tre grundläggande strålskyddsprinciperna. Be-

rättigande beskriver att varje verksamhet där undersökningar/behandlingar med strålning bed-

rivs skall medföra en nytta större än den beräknade skadan. Optimering står för att alla stråldo-
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ser skall begränsas i möjligaste mån med hänsyn till ekonomiska och sociala faktorer. Dosgrän-

ser syftar till att det finns diagnostiska referensnivåer för undersökningstyper där dosmedelvär-

det till ett antal patienter inte skall överstiga de rekommenderade gränserna från ICRP. Opti-

meringskrav och dosbegränsningar finns också beskrivna i föreskrifter om röntgendiagnostik 

[20].  

Röntgensjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö [2] där strålskyddsarbetet regleras ut-

ifrån bestämmelser från den svenska strålskyddslagen, 1988:220.  Strålskydd till patient, anhö-

rig och personal skall tillämpas samtidigt som relevanta kunskaper inom strålningsfysik och 

teknologi behövs för att optimera undersökningar både vad gäller bildkvalité och stråldos [3,6]. 

Röntgensjuksköterskan ansvarar också för strålsäkerhet, utvärdering samt att de föreskrifter 

som finns efterföljs [3,6].  

Vid varje undersökning/behandling arbetar röntgensjuksköterskan efter skyddsprincipen 

ALARA [18] där filtrering av primärstråle, snäv kollimering, rätt val av filmskärmsystem, op-

timerad kV-teknik, kompressionsutrustning och minsta möjliga bildtagningar är sätt som be-

gränsningar stråldosen till patienten [3].  

Varje undersökning/behandling skall också samla den mängd information som behövs för att 

besvara frågeställningen men med så låg stråldos som möjligt [5,18]. Detta medför en diskuss-

ion om lämpliga exponeringsparametrar där exponeringsautomatiken anpassar stråldosen till 

patienten beroende på dess storlek. Är patienten kvinna i fertil ålder och skall genomgå under-

sökning i bukregionen skall hon tillfrågas om graviditet, skulle hon vara gravid eller har en 

stark misstanke så skall andra undersökningsmetoder beaktas [3, 18, 20]. Är patienten av man-

ligt kön skall gonadskydd användas om det finns en risk för att gonaderna hamnar direkt i eller 

strax intill strålfältet. Gonadskydd skall dock inte användas i de fall då det finns risk för att den 

diagnostiska informationen blir sämre [3].  

Det är också viktigt med noggrannhet vid inbländning så endast det aktuella området bestrålas 

och att placera patienten på rätt avstånd från röntgenröret då det minskar stråldosen. Ur perso-

nalperspektiv finns även här flertalet sätt att reducera strålningen. Ett av dem är att utsätta sig 

för strålning så kort tid som möjligt samt att öka avståndet till strålkällan vilken också skall 

avskärmas. Den största strålkällan vid en röntgenundersökning är den spridda strålningen från 

patienten vilken blir störst från patientens sida där den riktar sig mot röntgenröret. Alltså blir 

det mindre spridd strålning då röntgenröret är placerat under patienten [21]. Behöver personal 

eller anhörig vara i rummet vid exponering skall de ha strålskydd i form av blyförkläde och 

halskrage för sköldkörteln, dock skall både personal och anhörig undvika att vistas i rummet 
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under exponering i möjligaste mån. [3]. Ett komplement till blyförkläde och halskrage då per-

sonal behöver vistas i rummet vid exponeringen är rörliga och fasta strålskärmar av blyglas. 

Exempelvis ger en takhängd strålskärm av blyglas ett bra skydd mot strålning för huvudet vid 

en coronarangiografi (röntgenundersökning av hjärtats kranskärl) [3]. 

Enligt strålskyddsmyndighetens föreskrifter skall stråldosen till personal som arbetar inom den 

radiologiska verksamheten inte överstiga en effektiv dos på 50 mSv/år [19]. 

 

Beskrivning av kompressionsmetoder  
 

 

Kompression var tidigare en välkänd rutin på klinikerna för att minska stråldosen till patienterna 

vid konventionella röntgenundersökningar. På senare år har metoden att använda sig av kom-

pression minskat förutom vid mammografiundersökningar. Fördelen med användning av kom-

pression är att spridd strålning minskar, det blir bättre bildkvalitet, mindre mängd vävnad ex-

poneras vilket medför att stråldosen kan minskas, rörelseartefakter minskar och strukturer som 

ska undersökas kommer närmare detektorn. Kompression kan. användas vid buköversikt, uro-

grafier, ländryggsundersökningar samt bäckenundersökningar [22].  

En studie genomförd 2010 visar att det går att komprimera en patient upptill 7-8 cm utan att 

patienten känner obehag oavsett om patienten är tjock eller smal, när patienten är placerad på 

rygg vid undersökningen. Om patienten placeras på magen och har ett BMI på 33 sker det en 

naturlig kompression på cirka 4 cm, medan om patienten är normalviktig eller smal är kom-

pression försumbar [14]. Används kompression medför komprimering av patienten 3 cm att 

stråldosen till patienten minskar med 50 % [22].  

 

Kompression är en metod som används för att minska den spridda strålningen i samband med 

röntgenundersökningar exempelvis frontalprojektionen vid ländryggsröntgen. Genom att den 

spridda strålningen minskar blir strålningen till patienten mindre och bildkvaliteten ökar [3].  

Vid komprimering används en mekanisk anordning som ”plattar till” patienten i strålriktningen 

vilket medför att patienten trycks ihop, i och med komprimeringen blir patientens volym som 

bestrålas vid undersökningen mindre. Dessutom fixeras patienten och rörelseoskärpa undviks 

då patienten ligger stilla. Om den som ska genomgå en ländryggsröntgen, vid frontalprojekt-

ionen, läggs i bukläge medför läget med magen ned mot undersökningsbordet att patientens 

egen tyngd gör att patienten ”komprimeras”[3]. Vid en studie av kompressionens stråldosspa-

rande effekt som genomfördes med hjälp av ett antropomorfiskt fantom 2010, beskriver att med 
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modern röntgenteknik är det vid kompression möjligt att minska stråldosen till patienten 50 % 

eller mer [14]. 

 

På de båda klinikerna där datainsamlingen av dosprotokoll utfördes, används en typ av band-

kompressionsutrustning, medan det finns andra typer av kompressionsutrustning att tillgå. Här 

visas en typ av kompressionsutrustning (figur 7) som ger kompression via ett kraftigt band av 

plast som dras tvärs över röntgenbordet. Kompressionsutrustningen används på följande vis: 

utrustningen fästs på var sida om röntgenbordet. En fast kudde i röntgengenomsläppligt 

material läggs på patientens mage sedan dras den genomskinliga breda kraftiga plastfilmen över 

röntgenbordet, spänns fast på den andra sidan och dras åt, på så sätt komprimeras patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Bild på kompressionsutrustning- bandkompression (foto Eva Olausson). 
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Problemformulering 
 

 

Strålskyddsarbete är en viktig del av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter, enligt röntgen-

sjuksköterskans yrkesetiska kod.  Arbetet med strålskydd medför att röntgensjuksköterskan ska 

verka för att utföra undersökningar och behandlingar, framställa optimala bilder med minsta 

möjliga stråldos och hög patientsäkerhet. Röntgensjuksköterskan skall använda sig av olika 

metoder för att minska stråldosen till patient och anhöriga [1]. En metod att minska stråldosen 

till patienten är att använda sig av kompression och kompressionsutrustning vid undersök-

ningen [3, 14].  

Då kompression inte alltid används på ett optimalt sätt i samband med undersökningar skall 

denna studie öka medvetenheten om vikten att använda kompression och kompressionsutrust-

ning vid röntgenundersökningar, när detta är möjligt. Vad kompressionen har för inverkan på 

stråldosen till patienter som genomgått en konventionell ländryggundersökning kommer att stu-

deras, där stråldoserna skall hämtas ur registerdata. En del av studien är att belysa röntgensjuk-

sköterskans viktiga arbete med strålskydd och strålhygien. 
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Syfte 
 

 

Undersöka kompressionsdokumentation och kompressionens inverkan på stråldosen till patien-

ten vid konventionell röntgenundersökning av ländrygg. 
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Material och metod 
 

Val av metod  

Då studiens resultat skall kunna kvantifieras och generaliseras genomfördes den med en kvan-

titativ ansats [23]. Designen på studien är retroperspektiv eftersom datamaterialet redan finns 

registrerat i journaler [24].  

 

Urval  

Urvalet inhämtades konsekutivt med följande inklusionskriterier: 18 år eller äldre, genomfört 

en konventionell röntgenundersökning av ländrygg, 4-5 bilder ingått i undersökningen och 

dokumentation av kompressionsanvändning är registrerad.  

 

Tillvägagångssätt  

Datamaterialet består av patientdata i form av dosprotokoll från konventionellt utförda och do-

kumenterade ländryggsundersökningar, frekvensen av kompressionsdokumentation och fre-

kvensen av användning av kompressionsutrustning.  Datainsamlingen genomfördes på två kli-

niker med två olika metoder. Vid metod 1 (kompressionsdokumentation) inhämtades data ma-

nuellt från Sectra RIS (Röntgeninformationsystemet) och vid metod 2 (kompressionens inver-

kan på stråldos) inhämtades data från RIS med hjälp av sjukhusfysiker och Qlikview (datapro-

gram för hantering av data). 

 

Datainsamling - dokumentation av kompression 

Från Sectra RIS inhämtades registerdata. Alla ländryggsundersöknigar under tidsperioden 

2014-12-01 till och med 2015-02-28 inhämtades genom att manuellt gå in i journalsystemet 

och söka fram ländryggsundersökningar. Totalt antal undersökningar under perioden registre-

rades. Därefter öppnades varje enskild undersökning för att se om användning av kompression 

dokumenterats. Antal undersökningar där kompression är dokumenterat och hur många av 
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dessa är med eller utan kompression registrerades. Även orsaken som angetts till varför kom-

pression inte använts noterades. 

 

 

Datainsamling - stråldos till patienten med och utan kompression 

Med hjälp av sjukhusfysiker på kliniken och dataprogrammet Qlikview inhämtades lagrad data 

från Sectra RIS i Data Warehouse (dataprogram för lagring av patientdata). Data i form av 

dosprotokoll från totalt 172 konventionellt utförda röntgenundersökningar av ländrygg under 

tidsperioden 2013-01-01 till och med 2015-03-09. Från dosprotokollet inhämtade Qlikview 

DAP-värdet för hela undersökningen dvs. för 4-5 bilder varav kompression används vid två av 

de bilderna. Även patientens längd och vikt från de 172 undersökningarna plockades fram med 

hjälp av Qlikview för att sedan med hjälp av Excel beräkna BMI. DAP-medelvärdet omräkna-

des till effektiv dos för att kunna förstå strålrisken. DAP-värde i dGycm2 dividerat med 10 ger 

DAP-värde i Gycm2. För att få fram effektiv dos i mSv multiplicerades DAP-värdet i Gycm2 

med en omvandlingsfaktor i mSv/Gycm2. Omvandlingsfaktor för ländrygg är 0,21 mSv/Gycm2 

[25]. 

 

Dataanalys  

 

Insamlad data bearbetades och analyserades med hjälp av ett statistiskt dataprogram, SPSS 

(Statistical Package for the Social Science) version 21. T-test genom Levene´s test för 2 obero-

ende stickprov med en signifikansnivå på 0,05 utfördes, då det är ett stort material med 172 

stickprov. Materialet i hela urvalet var normal fördelat efter beräkning i SPSS. 

 

 

Etiska överväganden  

 

I röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod står det skrivet att röntgensjuksköterskan skall bed-

riva utveckling och forskning där hen ansvarar för att forskningsetiska riktlinjer följs [6]. Vid 

examensarbeten är essensen i forskningsetik att värna om de berörda människornas integritet, 

lika värde och självbestämmande [24]. Svensk lagstiftning i form av Personuppgiftslagen med 
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syftet att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning, be-

skriver att forskning endast kan accepteras om den kan utföras med respekt för människovärdet 

[26]. Innan datainsamlingen till denna studie påbörjades lämnades en etisk egenprövning till 

hälsohögskolan i Jönköping. I den etiska egengranskningen garanteras att deltagarna inte kan 

identifieras i studiens resultat (bilaga 2).  En skriftlig ansökan om datainsamling på kandidat-

nivå lämnades in till de två klinikerna där godkännande gavs av respektive verksamhetschef 

(bilaga 3,4). Då insamlad data består av avidentifierade dosrapporter från redan genomförda 

och registrerade undersökningar behövs inget godkännande från patienterna vars dosrapporter 

ligger till grund för denna studies resultat [27].  

 

Resultat 
 

 

Dokumentation av kompression  

Totalt har 322 ländryggsundersökningar utförts under tidsperioden 2014-12-01 till och med 

2015-02-28. Vid 157 (49 %) av de 322 undersökningarna har personalen dokumenterat om de 

använt kompressionsutrustning eller inte, vilket betyder att vid de 165 (51 %) resterande under-

sökningarna har personalen inte dokumenterat om de använt kompressionsutrustning eller inte 

(figur 8).   

 

 

Figur 8. Andel undersökningar där personal dokumenterat resp. inte dokumenterat användning av kom-

pression. 
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Av de 157 undersökningar där personalen dokumenterat om kompressionsutrustning har an-

vänts eller inte, har det vid 92 undersökningar (59 %) använts kompression medan kompression 

inte har använts vid 65 undersökningar (41 %) (figur 9). 

 

 

 

Figur 9. Andel personal som använt kompressionsutrustning resp. inte använt kompressionsutrustning 

vid de undersökningar där det är dokumenterat. 

 

Anledningar dokumenterade i journalen till varför kompression inte använts är att patienten har 

ont, är smal, ny opererad samt svårundersökt. 

 

Stråldos till patienten med och utan kompression 

Resultatet från hela urvalet bestående av 172 konventionella röntgenundersökningar av länd-

rygg som genomfördes under tidsintervallet 2013-01-01 till och med 2015-03-09 , n= 124 med 

kompression och n=48 utan kompression. DAP-värdets medelvärde utan kompression 40,07 

dGycm2 medan DAP-medelvärdet med kompression visade ett värde på 56,83 dGycm2. Den 

effektiva dosen utan kompression beräknades till 0,84 mSv medan värdet med kompression 

beräknades till 1,19 mSv  

Medelvärde för BMI i gruppen som inte komprimerats 23,78 medan medelvärde för i gruppen 

som komprimerats BMI 27,88. Dataanalys visar följande resultat; kraftiga patienter komprime-

ras gärna, smalare inte, dvs. BMI är signifikant lägre utan kompression (p<0,001). Därav följer 

att även DAP-värdet är signifikant lägre utan kompression, även här (p<0,001), detta medför 

att det inte går att visa kompressionen minskar stråldosen i detta fall (figur 10,11).  
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Figur 10. Spridningsdiagram BMI och DAP-värde vid hela urvalet utan kompression y-axel=BMI och 

x-axel=DAP-värde dGycm2 

 

 

 
Figur 11. Spridningsdiagram BMI och DAP-värde vid hela urvalet med kompression  y-axel=BMI och 

x-axel=DAP-värde dGycm2 

 

Då resultatet visade att kompression används vid ett högre BMI delas populationen upp i 2 

grupper: BMI < 25 och BMI ≥ 25.  

I gruppen BMI < 25, normalviktiga, (utan kompression n=35, med kompression n= 34) visade 

följande resultat: DAP-medelvärde utan kompression 32,57 dGycm2 , med kompression DAP-

medelvärde 35,32 dGycm2. Omvandlat till effektiv dos; utan kompression 0,68 mSv med kom-

pression 0,74 mSv. Gruppens BMI medelvärde utan kompression 22,35  med kompression 
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23,92. BMI signifikant skillnad (p<0,026). Kompression vid BMI > 22. DAP-värdet påverkades 

även här så att det är högre vid kompression, ingen signifikant skillnad (p=0,42) (figur 12,13). 

 

 

Figur 12. Spridningsdiagram BMI och DAP-värde där patienterna har ett BMI <25 utan kompression 

y-axel=BMI och x-axel=DAP-värde dGycm2 

 

 

 

 

Figur 13. Spridningsdiagram BMI och DAP-värde där patienterna har ett BMI<25 med kompression 

y-axel=BMI och x-axel=DAP-värde dGycm2 
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Gruppen med BMI ≥ 25, överviktiga, (utan kompression n= 13, med kompression n= 90) visade 

följande resultat: DAP-medelvärde utan kompression 57,67 dGycm2  , med kompression DAP-

medelvärde 50,09 dGycm2. Omvandlat till effektiv dos; utan kompression 1,21 mSv, med kom-

pression 1,05 mSv. BMI medelvärde för gruppen utan kompression 27,64, gruppen med kom-

pression 29,37. BMI visade signifikant skillnad (p<0,001). DAP-värde tendens till skillnad 

dock inte signifikant n= 13 (p=0,38). Här visades en tendens att kompressionen minskar strål-

dosen (14,15). 

 

 
Figur 14. Spridningsdiagram BMI och DAP-värde där patienterna har ett BMI ≥25 med kompression 

y-axel=BMI och x-axel=DAP-värde dGycm2 

 

 

 

 
Figur 15. Spridningsdiagram BMI och DAP-värde där patienterna har ett BMI≥25 med kompression  

y-axel=BMI och x-axel=DAP-värde dGycm2 
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Diskussion 
 

 

Metoddiskussion  
 

Studiens retrospektiva design har bidragit till att datainsamlingen varit enkel, billig och relativt 

snabb att genomföra [23]. Den har också bidragit till att den personliga integriteten har skyddats 

genom respektfull behandling av personuppgifter [24].  

Datamaterialet inhämtades på två olika sätt och från två olika sjukhus. Vid metoden för den 

första datainsamlingen inhämtades data i form av utförda röntgenundersökningar av ländrygg 

där det fanns dokumenterat om kompression använts eller inte, detta genomfördes efter genom-

gång med sjukhusfysiker. Denna typ av insamlingsmetod visade sig vara tidskrävande eftersom 

den skedde manuellt och att insamlad data skulle kontrolleras noggrant för att korrekta värden 

skulle dokumenterats.  

Antal röntgenundersökningar som sammanlagt plockades fram var 322. Vid denna metod får 

den mänskliga faktorn tas hänsyn till, då det trots noggrannhet vid datainsamlingen finns möj-

lighet till feldokumentation. Denna metod bidrar till en minskad reliabilitet på studien eftersom 

resultatet kan visa sig annorlunda vid en likadan datainsamling vid annan tidpunkt, detta bero-

ende på den mänskliga faktorn och den manuella inhämtningen av data. Denna metod bidrar 

till hög validitet då den visar antal personal som dokumenterat användning av kompression och 

vid hur många av de dokumenterade undersökningarna som kompression används eller inte, 

vilket belyser första delen av studiens syfte på ett tydligt sätt.  

Metoden som användes vid den andra datainsamlingen var inte lika tidskrävande då den skedde 

tillsammans med sjukhusfysiker och med hjälp av dataprogrammet Qlikview. Med datapro-

grammet kunde data i form av varje patients längd, vikt och DAP-värde vid en viss undersök-

ning lätt plockas fram. Mängden data var betydligt större än data vid insamlingsmetod 1 vilket 

sparade mycket tid och risken för feldokumentation av data kan hänvisas till dataprogrammet. 

En viktig aspekt är möjlighet till feldokumentation av personal vid själva undersökningen, detta 

måste beaktas och ses som en möjlig felkälla. Denna metod bidrar till en hög reliabilitet på 

studien då resultat skulle bli detsamma om undersökningen genomförs på nytt, dock endast om 

insamlingen av data utförs på samma sätt och med samma undersökningar. Metoden bidrar 
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dock till en låg validitet då den inte på ett rättvist sätt visar kompressionens inverkan på strål-

dosen till patienten vid konventionell röntgenundersökning av ländrygg vilket var studiens 

andra syfte. För att påvisa detta på ett mer rättvist och tydligt sätt behöver andra parametrar 

vägas in.  

Under analysen av data kunde extremvärden ses i form av exempelvis en patients vikt på 600 

kg där troligen personalen fyllt i en nolla för mycket eller en längd på 60 cm där personalen 

troligen skrivit vikten under kolumnen för längd. Värden som dessa hade bidragit till felaktig 

data eftersom längd och vikt användes till att räkna ut varje enskild patients BMI. Av denna 

anledning valdes extremvärden som dessa bort.  

I denna studie sätts DAP-värde i relation till patientens BMI för att visa stråldosen vid under-

sökningar där kompression har använts och vid undersökningar där kompression inte har an-

vänts. För att kunna jämföra patienternas stråldos vid användning av kompression eller inte 

skall undersökningarna vara så jämförbara som möjligt. Med detta menas att antal bilder som 

tagits vid varje undersökning bör vara samma antal eftersom varje bild i sig bidrar till mer 

stråldos. I denna studie ingår undersökningar med 4 och 5 bilder, då en standardundersökning 

består av 4 – 5 bilder [13]. Antalet bilder kan variera beroende på vilken klinik undersökningen 

har genomförts på. För att visa på ett mer noggrant och rättvist resultat skulle endast den första 

bild som tas vid undersökningen, frontalbild på ländryggen, valts då det är vid denna projektion 

som kompression kan användas. Datainsamlingen hade varit betydligt mer tidskrävande om 

denna metod valts då dataprogrammet inte hade kapacitet att plocka fram endast en bild, utan 

datainsamlingen skulle då istället behövt genomföras manuellt.  

I efterhand hade mätningar på en och samma patient med och utan kompression visat det mest 

rättvisa resultatet då kroppsstorlek och kroppstäthet vid de båda undersökningarna hade varit 

desamma. Då detta inte är etiskt försvarbart och strider mot strålskyddslagen [1] är mätningar 

på ett fantom en möjlighet.  

Tidigare forskning med ett antropomorfiskt fantom visar att kompression kan reducera stråldo-

sen till patienten med 50 %. Studien har dock en svaghet i att det antropomorfiska fantomet 

endast illustrerar underviktiga och normalviktiga patienter [14].  

Studiens urval har också bidragit till ett mer jämförbart resultat då patienter under 18 år har 

uteslutits eftersom ett barn på exempelvis 12 år givetvis inte har en kroppsstorlek och täthet 

som en vuxen. Därför ingick endast undersökningar som genomfördes på män och kvinnor över 

18 år. En annan faktor som kunde vägts in är inbländning vid exponering som bidrar till pati-

entens erhållna stråldos. Denna parameter är också tidskrävande då manuell mätning av varje 
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bild skulle behöva göras. Det finns flertalet parametrar som kunde vägts in i datainsamlingen 

för att visa stråldosen med kompression på ett tydligare och mer rättvist sätt. 

Den valda metoden har också lett fram till resultat som visar på brister i strålskyddsarbetet då 

endast personal dokumenterat kompressionsanvändning vid 49 % av ländryggsundersökning-

arna.  

 

Resultatdiskussion  

 

För att lättare åskådliggöra vad studien visar delas resultatet upp i två delar. Resultat från första 

delen av studien visar om det finns dokumenterat om kompression använts eller inte, vilket 

röntgensjuksköterskor åläggs i sitt strålskyddsarbete [22].  

I resultatet är kompressionen dokumenterad vid 49 % av undersökningarna. En rapport från 

SSM visar att kompression vid ländryggundersökning används vid 45 % av ländryggsunder-

sökningarna i Sverige, med en spridning från 4-100 % [22]. Detta styrker resultatet där kom-

pression dokumenteras vid hälften av ländryggsundersökningarna.  

Vid datainsamlingen från andra delen av studien var kompression inte dokumenterat vid 142 

undersökningar trots att data var inhämtad från en tidsperiod som sträcker sig över mer än två 

år.  När undersökningar med 4-5 bilder plockats ut och där dokumentation om kompressions-

användning fanns, återstår endast 172 undersökningar, detta styrker att röntgensjuksköterskor 

glömmer, inte prioriterar eller väljer bort att dokumentera om kompression används. Orsaker 

till att kompression inte är dokumenterat eller att kompression inte används kan vara att rönt-

gensjuksköterskan förlitar sig på exponeringsautomatiken, stress eller mindre tid för undersök-

ningens utförande.  

 Enligt en artikel från 2010 beskrivs orsaker till varför kompressionsanvändning minskat såsom 

ökat krav på att producera fler bilder på kortare tid, att personalen förlitar sig på AEC (expone-

ringsautomatiken) eller kanske en brist på att följa rutiner [14].  

Stressen för röntgensjuksköterskor har ökat, en engelsk studie visar att tid för varje undersök-

ning minskat till exempel har röntgensjuksköterskan cirka 3,5 minuter istället för tidigare 6 

minuter för en lungröntgen [28]. Så stress och mer press på röntgensjuksköterskor kan vara 

orsaker till att kompression glöms bort. Sjuksköterskor överlag har stor arbetsbelastning, kon-

flikter på arbetet, och emotionella krav vid omvårdnad och dålig arbetsledning ger stress i yr-

keslivet [29]. Denna stressituation kan översättas till olika vårdsituationer, kanske stress gör att 

röntgensjuksköterskor missar, struntar i kompression eller missar att dokumentera att kom-

pression använts. 
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Det som ses vid resultatet, där kompression är dokumenterat, är att kompression används vid 

59 % av undersökningarna medan vid 41 % av undersökningarna används inte kompression. 

Det ser ut som att det är lättare att komma ihåg att dokumentera om kompression har används 

medan om det finns anledning till att inte använda kompression missas det att dokumentera. 

Vid diskussion med röntgensjuksköterskor vid den verksamhetsförlagda utbildningen kring 

kompression framkom att många glömmer att dokumentera men att kompression ändå används 

[per se]. 

Vad skulle kunna göras för fler ska komma ihåg att använda kompression och dokumentera? 

Kanske någon form av pop-up fönster i journalsystemet så personalen blir påmind om kom-

pression och andra strålskyddsåtgärder såsom gonadskydd eller liknade. En tysk studie från 

2011 visar att med ett datorbaserat påminnelsesystem för att identifiera ofullständig doku-

mentation i journaler så ökar fullständiga journaler signifikant, i artikeln beskrivs att detta är 

tekniskt möjligt och effektivt i klinisk verksamhet [30]. 

 

Personal på radiologisk avdelning som genomför röntgenundersökningen skall dokumentera 

om kompression används eller inte [22]. De skäl till att kompression inte används, som fanns 

noterade på de framplockade undersökningarna är smärta, smal patient, nyopererad patient och 

svårundersökt patient.  

Patienter med lägre BMI får en lägre stråldos enligt resultatet i denna studie, men likväl kan 

kompression ge en ännu lägre stråldos till dessa patienter. I en artikel visades det att det går att 

komprimera även patienter med ett lägre BMI med upptill 7-8 cm [14].  

 

I en rapport från SSM som bygger på stråldoser från 2008 står det skrivet att vid en konvent-

ionell ländryggsundersökning erhålls en stråldos till patienten med ett medelvärde på 5,0 Gycm2 

i DAP-värde, omvandlat till effektiv dos medför det ett värde på 1,05 mSv. Medelvärdet råder 

för hela landet men det finns stora individuella skillnader mellan olika patienter och mellan 

olika sjukhus [31]. 

 I denna studie visade medelvärdet av den effektiva dosen i hela urvalet med kompression ett 

värde på 1,19 mSv medan dosen utan kompression ett värde på 0,84 mSv. Räknas ett medel-

värde på totalt stråldos vid alla undersökningar i studien blir den effektiva dosen i medeltal 1,02 

mSv på samtliga undersökningar i studien, vilket stämmer överens med medeldosen som redo-

visas SSM-rapporten 2010:14 [31].  
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Då validiteten för vår undersökningsmetod är låg kan inget tydligt resultat om stråldosreduktion 

vid kompression erhållas. Kompression är dock alltid en vinst för patienten då den bidrar till en 

ökad bildkvalitet[14], väl så viktig för patienten så att rätt diagnos kan ställas av radiologen.  

Det är en viktig del i vår yrkesetiska kod att väga samman både strålskydd, teknik och omvård-

nad [2].  

Syftet med andra delen av studien var att undersöka kompressionens inverkan på stråldosen till 

patienten i strålskyddshänseende. Det upptäcktes att kompression används om det är en patient 

med högre BMI, som får en högre stråldos trots kompression på grund av att patienten har en 

större kroppsvolym som ger upphov till mer spridd strålning och en högre absorption av strål-

ning hos patienten, som gör att stråldosen ökar mer.  

Röntgenundersökningar av patienter med övervikt och fetma är ett ökande problem inom rönt-

gendiagnostiken dels för att dessa patienter får en högre stråldos vid undersökningarna. Orsaken 

till detta är mer spridd strålning som orsakas av en större kroppsvolym men också till följd av 

att exponeringsautomatiken ger en högre dos för att få rätt dos till detektorn [32]. 

 

Undersökningens urval innebär alla ländryggsundersökningar med eller utan kompression un-

der ett visst tidsintervall, antal undersökningar med kompression är 123 medan de utan kom-

pression är 49. Då studien visade att patienter med högt BMI komprimeras i större utsträckning, 

delades resultatet upp i två grupper, överviktiga och normalviktiga, detta för att se resultatet för 

respektive grupp. I gruppen BMI ≥ 25 ses en tendens att kompression minskar stråldosen, dock 

är antal undersökningar utan kompression i denna grupp få. 

 

Framtida studier 
 

Det skulle vara intressant att vid framtida studier undersöka orsaken till varför kompression inte 

dokumenteras. Om forskning skall kunna bedrivas kring strålskydd, genom att kompression 

och andra strålskyddande åtgärder genomförs, måste dokumentationen öka. 

För ett trovärdigare resultat i framtida studier är det därför av vikt att antal undersökningar med 

och utan kompression i vardera gruppen är någorlunda lika i antal och BMI.  

Studiens metod har lett fram till och visat att kompression används i större utsträckning på 

patienter med högt BMI, vilket i sig är intressant och kan leda vidare till nya studier. 
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Slutsatser 
 

Röntgensjuksköterskan åläggs strålskyddsarbete enligt strålskyddslagen, trots detta dokument-

eras det endast vid 49 % av ländryggsundersökningarna om kompression använts eller inte. 

Patienter med ett högre BMI komprimeras i högre utsträckning vid ländryggsröntgenundersök-

ningar än normalviktiga, dessa får ändå en högre stråldos. En högre stråldos på grund av att 

spridd strålning ökar vid större kroppsvolym. Detta ger större effekt på stråldosen än kompress-

ionens strålreducerande effekt. Metoden minskar stråldos till överviktiga patienter som hade 

fått en ännu högre stråldos utan kompression. 

 

 

Omnämnanden 
 

Ett stort tack till vår handledare Sven-Åke Starck, Evas dotter Susanna Olausson samt sjukhus-

fysikerna Markus Hulthén och Andreas Engström.  
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