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Sammanfattning 
Röntgensjuksköterskans huvudområde är radiografi som innefattar bland annat 
användning av joniserande strålning. CT undersökningar av urinvägssystemen och 
dess funktion ökar. CT ger en högre stråldos till patienter, jämfört med konventionell 
röntgen, vilket kan medföra olika sorters skador hos den som bestrålats. ALARA-
principen skall användas för att minska joniserande strålning så mycket som möjligt. 
Studien är utförd på Höglandsjukhuset i Eksjö där de har implementerat 
lågdosprotokoll på CT-urografi när det gäller att kontrollera funktionen av 
urinvägarna. Syftet med studien är att jämföra stråldoser vid konventionell urografi 
med lågdos CT urografi. 
 
Studien är kvantitativ och retrospektiv. Data har insamlats från PACS och RIS. 
Jämförelse av stråldoser har gjorts mellan patienter som gjort urografier med 
konventionell röntgen och patienter som gjort lågdos CT. Patienterna har matchats i 
avseende på kön, vikt och längd. Resultatet visar att lågdos CT-urografi gav 2,5 
gånger mer stråldos till patienten än konventionell urografi. Detta var ett rimligt 
resultat som stämmer med andra studier inom området.  
 
Nyckelord: ALARA-principen, urografi, stråldoser, konventionell röntgen, lågdos CT 

Förklaring	till	förkortningar:	
ALARA	–	As	Low	As	Reasonably	Achievable	
CT	–	Computed	Tomography	
CTU	–	Computed	Tomography	Urografi	
DAP	–	Dose	Area	Product	
DLP	–	Dose	Length	Product	
GFR	–	Glomerular	Filtration	Rate	
HU	–	Hounsfield	
IVU	–	Intravenous	Urography	
PACS	–	Picture	Archiving	and	Communication	System	
RIS	–	Radiology	Information	System	
SPSS	–	Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	
	
	  



	

Summary 
Comparison of patient radiation dose with conventional urography and low- 
dose CT urography. 

Radiographer’s main area is radiography that involves the use of ionizing radiation. 
The examination of the urinary tract and its function using CT is increasing. CT gives 
a high radiation dose that can cause damage to the patient. ALARA-principle should 
be used to reduce ionizing radiation as much as possible. This study is conducted at 
the Eksjö hospital where they have begun to implement low-dose protocol on CT 
urography when it comes to examining the function of the urinary tract. The aim of 
this study is to compare radiation dose between intravenous urography and low-dose 
CT urography. 

 
The study is quantitative and retrospective. Data was collected from PACS and RIS. 
Comparison of radiation doses have been performed in patients who had done 
urography with conventional X-rays with patients who did low-dose CT. The patients 
were matched regarding their gender, weight and height. The results show that low-
dose CT-urography gave 2,5 times more radiation dose to the patient than 
conventional urography. This was a reasonable result considering that it conformed 
to other studies within the field. 
 
Keywords: ALARA-principle, urography, radiation dose, conventional radiography, 
low-dose CT 
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Inledning 
	
Konventionell röntgen har varit ”gold standard” vid undersökningar av urinvägarna. 
Undersökningen som görs på konventionell röntgen benämns i arbetet som IVU. 
Undersökningen ersätts numera med Computed Tomography (1, 2). CT bilden ger 
tredimensionell information som är värdefullt för diagnostik inom detta område i 
kroppen (2). Stråldoser är generellt betydligt högre vid CT jämfört med IVU (3). 
Studier har visat att det går att sänka stråldoser vid vissa CT undersökningar genom 
att använda ett lågdosprotokoll. Lågdos CT-urografi (lågdos CTU) protokoll innebär 
att minska stråldoser som kan vara jämförbar med IVU (4 , 5). Detta protokoll 
används enbart vid undersökningar där funktionen av njurarna och urinvägarna 
kontrolleras. Under praktik i Eksjö upptäcktes att urografier börjat göras med lågdos 
CT. Eftersom detta är ett nytt protokoll, blev författarna nyfikna att utföra denna 
studie. Röntgensjuksköterskor har en yrkesetisk kod där ALARA- principen används 
som lägger stor vikt på att använda lägsta möjliga stråldos vid en 
röntgenundersökning (6, 7). Eftersom lägsta möjliga stråldos skall användas så har 
författarna intresse av att se om lågdos CTU håller jämförbara doser med IVU. 
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Bakgrund 

Radiografi 
	
Huvudområde för röntgensjuksköterskan är radiografi. Det är ett tvärvetenskapligt 
kunskapsområde, vilket innebär att kunskaper inhämtas från omvårdnad, bild- och 
funktionsmedicin, strålningsfysik och medicin. Grunden inom radiografi är korta 
möten mellan röntgensjuksköterskan och patienten. Det är viktigt att ha en god 
kännedom om olika faktorer såsom teknik, vårdmiljö, människan med deras 
omvårdnadsbehov, samt samverkan mellan dessa faktorer. Planering, genomförande 
och utvärdering av röntgenundersökningar är centralt inom radiografi. För en säker 
vård är det viktigt att ha kunskap om bildkvalitet, stråldoser och strålningssäkerhet 
(8). 
 

Röntgensjuksköterskans profession 
 
Röntgensjuksköterskan arbetar med både teknik och människor i sin profession. Det 
krävs god evidensbaserad kunskap för utförande av arbete inom professionen. Det 
finns en yrkesetisk kod som röntgensjuksköterskor bör följa och som kan vara en 
vägledning i etiska beslut. Den inriktar sig på fyra huvudområden vilka innefattar 
röntgensjuksköterskan och vårdtagaren, röntgensjuksköterskan och professionen, 
röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården samt röntgensjuksköterskan och 
samhället (7). 
 
Enligt röntgensjuksköterskors yrkesetiska kod, ska patientens integritet och 
värdighet skyddas, respekteras och upprätthållas. Ingen patient ska bli utsatt för 
smärta och obehag vid undersökningar. Människors lika värde och mänskliga 
rättigheter ska inte begränsas av ålder, kön, hudfärg, kulturell bakgrund, sjukdom så 
väl som att alla patienter respekteras. Det är även viktigt att ge tillräcklig information 
till patienten inför undersökningen så att patienten kan känna sig delaktig. 
Patientens rätt till självbestämmande bör respekteras. Röntgensjuksköterskan har 
även ansvar att minimera stråldoser vid genomförande av röntgenundersökningar 
(7). 
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Inom professionen måste röntgensjuksköterskan ta ansvar för utvecklingen av 
verksamheten och hålla sig uppdaterad med ny forskning. Det kan användas som 
förbättring inom vård och verksamhet i framtiden. Som yrkesutövare inom vården 
bör strävan alltid finnas för ett gott samarbete med kollegor och andra 
yrkesprofessioner. Röntgensjuksköterskans ansvar i samhället är att bevara och 
skydda miljön, vilket bland annat kan göras genom restriktiv användning av strålning 
och på så sätt hålla ner stråldoserna (7, 8).  
 

Anatomi och fysiologi 
	
Det mänskliga urinvägssystemet utgörs av två renes (njurar), två ureteres 
(urinledare), en vesica urinaria (urinblåsa) och en uretra (urinrör). Njurarna är 
bönformade organ som vanligen är belägna på vardera sidan av ryggraden. Den högra 
njuren ligger vanligtvis något kaudalt än den vänstra njuren. Njurarnas storlek 
varierar mellan 10 - 12 cm hos vuxna människor och varje njure väger ungefär 150 
gram. Njurarnas placering i kroppen ligger ungefär mellan den tolfte thorakalkotan 
och första lumbalkotan. Läget kan variera hos olika individer. Precis som andra 
organ, behöver njurarna blodförsörjning (9).  

 
Fig 1: Urinvägssystemet (Illustratör: Jignasa Gohil) 

 
Njurarna får sin blodtillförsel från a. renalis, som förgrenar sig från aorta 
descendens. Blodet från njurarna töms i v. cava inferior genom v. renalis (10). 
Njuren är indelad i cortex renalis (bark) och medulla renalis (märg). Ungefär 10 - 15 
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pyramidformade lober finns i märgen. Från dessa töms urinen i calices (njurkalkar) 
och samlas i njurarnas bäcken, som förbinder njurarna och urinledaren. Njurarnas 
uppgift är till stor del att rena blodet från avfallsämnen, som sedan utsöndras ut ur 
kroppen med urinen. Den håller kroppens syra-basbalans nivåer stabila (9).  
 
Ungefär en miljon nefroner finns i varje njure. Nefroner är små filtrerings enheter 
vars huvudfunktion är att bilda urin. Nefron i sig innehåller en kapillärnysta, 
Glomerulus, och ett rörsystem, tubulussystem. I glomerulus sker filtration av blodet, 
som sedan filtreras vidare i tubulussystemet och urin produceras. Filtrationshastighet 
mäts genom GFR, glomerulär filtrations hastighet. Den anger mängd blodplasma 
som filtreras fullständigt per tids enhet, ml/min. Med andra ord är GFR mått på hur 
väl njurarna fungerar (2, 9).  
 
Från njurbäckenet, leds urinen vidare via en 20 - 25 cm lång urinledare. Den består 
av glatt muskulatur och för urinen till urinblåsan. Transport av urinen genom 
urinledaren sker via peristaltiska rörelser som är ostyrbara. Från urinledaren mynnar 
urinen ut i urinblåsan. Blåsan slutar i nivå med symphysis pubica (11). Eftersom 
urinblåsan består av glatt muskulatur, vidgar den sig när blåsan är fylld med urin. Vid 
urintömningen dras blåsan ihop. Urinblåsans funktion är att lagra urinen och kan 
rymma upp till 500 ml urin. Urinen töms ut ur kroppen via urinröret som hos män är 
cirka 20 cm och hos kvinnor 3-4 cm långt. Urinröret innehåller två slutmuskler.  För 
att förhindra läckage av urin ut ur urinblåsan finns en inre slutmuskel. Den yttre 
ringformade, viljestyrda slutmuskeln används för att hålla igen vid uppskjutning av 
blåstömning (9).  
 

Indikationer till urografi 
	
Urografi är den vanligaste röntgenundersökningen av njurar och urinvägar. Valet av 
undersökningsmetod väljs av läkaren beroende på frågeställning, patientens ålder, 
samt njurfunktion. Urografi ger en bra översikt över hela samlingssystemet och även 
missbildningar av njuren som till exempel duplex. Duplex är en vanlig 
förekommande missbildning av njuren, som framställs bra med IVU. Upptäckandet 
av fyllnadsdefekter som kan uppkomma på grund av konkrement eller tumör, 
synliggörs med denna metod (2). IVU har hög sensitivitet gällande bedömning av 



	 5	

avflödeshinder och utvidgning av övre urinvägarna. Kalkhaltiga konkrement syns bra 
med urografi. Dock förekommer det också konkrement som innehåller mindre kalk 
och kan missas på denna undersökning. IVU har däremot låg sensitivitet gällande 
bedömning av njurparenkym, patologiska förändringar som är mindre, såsom små 
cystor och mindre tumörer. Vid IVU kan undersökningen behöva kompletteras med 
projektioner från olika vinklar för att diagnostisering ska kunna utföras. (2).  
 
CT-urografi ger mycket bra information om expansivitet, njurstorlek, njurparenkym 
och vid hydronefros frågeställning. CT har hög känslighet när det gäller att bedöma 
inflammation eller blödning i njuren. Detta syns som en ökad dämpning av 
röntgenstrålning i det perirenala fettet som omger njuren (2). Konkrement som kan 
skymmas av tarminnehåll eller av skelett vid en IVU, upptäcks med en CT urografi. 
CT urografi är den föreslagna modaliteten även vid bedömning av hematuri, 
flanksmärta och uroteliala tumörer på grund av dess höga specificitet och sensitivitet 
(5). Uroteliala tumörer är en malign cancertyp som förekommer i urinsystemet. Vid 
akut uretärsten och njursten framställs patologin antingen med IVU eller med CTU. 
Andra förekommande sjukdomar där urografi blir en aktuell diagnostisk metod är 
metastaser, njurcancer, lymfom, sarkom och tumörer i njurbäcken, uretärer eller i 
urinblåsan (2).  
 

Konventionell röntgen och Computed Tomography 
	
Röntgenbilden alstras från röntgenröret när elektroner accelererar mot en anod i hög 
hastighet. Kollisionen ger upphov till att rörelseenergi förloras och röntgenfotoner 
avges. Detta medför joniserande strålning. Denna form av strålning bildas när 
elektroner slås ut från atomer och atomen förvandlas till en positiv jon. På 
konventionell röntgen står röntgenbordet, röntgenrör och detektor still, vilket bidrar 
till en bild i ett plan (fig 2). Det gör att konventionell röntgen ger mindre 
bildinformation jämfört med CT. Fördel med konventionell röntgen är att den ger 
mindre stråldos till patienten (2). 

 

CT bilden uppstår också genom joniserande strålning, som passerar igenom 
patienten och avbildas i tunna snitt. Röntgenrör och detektorer roterar runt patienten 
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och på så sätt kan data till bilden samlas från olika håll. Registrering sker med de 
fotoner som passerar i varje snitt och fångas in av detektorn. Det är sedan 
matematiska beräkningar som avbildar kroppen till en synlig bild. Det som visas i 
bilden är skillnader i attenuerings förmåga. Det mäts med hjälp av en skala, 
Hounsfield, där vatten används som referensvärde och har värde noll på grund av 
dess lägre attenueringsförmåga. Luft attenueras inte och har därmed ett minus värde 
-1000 HU medan tätare material som till exempel benvävnad har högre värde 
beroende på benens struktur. HU värde i benvävnad kan gå upp till +1000 HU. 
Värden blir sedan gråskalenivåer i bilden och organ kan framträda. Höga värden blir 
även i denna modalitet ljusare och lägre värden mörkare på bilden (2).  

 

Fördelar med CT är många och därför ersätts fler undersökningar från konventionell 
röntgen till CT. CT ger mer korrekt geometrisk avbildning av vävnader eller organ, 
bättre kontrast upplösning, rekonstruktionsmöjligheter samt många bilder under 
kort tid. En annan fördel med CT är dess förmåga att mäta attenueringsvärde i 
vävnad eller organ. Genom rekonstruktioner finns det möjlighet att i efterhand göra 
om bilder i olika snitt såsom coronara, axiala, sagittala samt tredimensionella bilder 
(fig 3, 4). Det går även lägga till filter som minskar brus. Den är även känslig för 
artefakter som kan uppstå från organrörelser. För att minska risken för dessa 
artefakter bör patienten hålla andan under exponeringstiden. Rörelseartefakter är 
ovanliga vid konventionell röntgen då avbildning sker under kort exponering (2). 
Fördelar med CTU är att denna form av urografi ger bättre kontrastupplösningen 
utan överlagring från andra anatomiska strukturer. Nackdelen kvarstår fortfarande 
att CT ger högre stråldoser jämfört med konventionell röntgen (5, 2). Enligt 
European Guidelines bör stråldos för CTU ligga under 11 mSv (12). 
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Fig 2: IVU bild efter 12  Fig 3: Lågdos CTU axialbild Fig 4: Lågdos CTU efter 

minuter (Källa: Ryhov) (Källa: Ryhov)  12 minuter (Källa: Ryhov)                    

   

Konventionell urografi 
	
Metodbladet för IVU som används på Höglandsjukhuset i Eksjö är funktionell 
urografi. Patientens position är liggande på rygg- eller i bukläge på ett 
undersökningsbord. Om patienten klarar av att ligga på mage tas första bilden i 
bukläge över njurarna, urinvägar och över urinblåsan. Om det inte är specificerat 
vilken njure som har problem, tas vridbilder över båda njurarna. Kontrastmedel 
administreras till patienten och det laddas sedan upp i njurar och urinvägar. 50 ml 
kontrastmedel är standard, men vid nedsatt njurfunktion kan mängden behöva 
minskas, eftersom kontrastmedel är nefrotoxisk. Kontrastmedlet som används vid 
IVU är Iomeron med en jod koncentration på 300mg/ml. Efter fyra och åtta minuter 
tas bilder som är över njurarna. När 16 minuter passerat efter att kontrasten 
injicerats, tas en bild till som skall vara från njurarna och ända ner till blåsbotten. 
Denna bild tas helst i bukläge, eftersom då trycks buken ihop och kontrastmedlet tas 
sig lättare ner i urinblåsan. När det är gjort ombeds patienten att tömma blåsan och 
en sista bild tas över urinblåsan i ryggläge (Bilaga 1). 
 

Lågdos CT urografi 
	
Protokollet för lågdos CTU går under namnet ”Sten CT med utsöndringsfas”. Här tas 
två topogram och två faser. En fas består av en serie med bilder. Den första fasen är 
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Sten CT fas och den andra är en utsöndringsfas. Vid vanlig CTU tas även en artärfas, 
vilket medför ökad stråldos. Vid lågdosprotokollet används en bestämd mängd 
kontrastmedel på 17 ml av märket Omnipaque med en jodkoncentration på 
350mg/ml. Patienten ligger på rygg på undersökningsbordet. Undersökningen inleds 
med topogram över buken. Det börjar från diafragma och slutar vid symfysen. Då 
topogrammet ligger rätt, körs den första fasen där hela njurarna och bäckenet ska 
avbildas. Första fasen tas utan kontrastmedel för att då syns förekomst av 
konkrement eller sten, vilket kan skymmas av kontrastmedlet. Innan andra fasen 
körs, injiceras kontrastmedlet. Efter kontrastinjektion uppmanas patienten att gå 
omkring i undersökningsrummet för att kontrastmedlet skall ta sig ner till blåsan. 
Tolv minuter efter administration av kontrastmedlet, körs utsöndringsfasen. 
Förekomst av förträngningar eller avflödeshinder synliggörs i denna fas (Bilaga 2).  
 

Stråldoser 
	
Stråldoser till patienten påverkas av olika faktorer som till exempel rörspänning, 
rörström, exponeringstid, mAs-talet (milli-Ampere per sekund), antal bilder som tas 
under en undersökning, längd och vikt av patienten samt vilket organ eller del av 
kroppen som blir bestrålat. Med rörström menas antal elektroner som skickas ut mot 
anoden och anges i milli-ampere (mA). Faktorn mAs är den totala mängd elektroner 
som exponeras per sekund. Röntgenstrålnings penetrationsförmåga genom vävnaden 
bestäms av rörspänning och anges i kilovolt (kV) (13).  
 

Den absorberade stråldosen, 𝐷, anger hur mycket energi av röntgenstrålning som har 

absorberats i bestrålad materia. Dosen räknas fram genom metoden: 𝐷 = E/m, där E 
är den mängd energin som absorberats i en vävnad eller ett organ och m är massa 
(kg). Enheten för den absorberade dosen är Gray (Gy). Dosen tar inte hänsyn till 
vilken stråltyp av joniserande strålning (alfa- beta-, gammastrålning) eller vilken 
organ som bestrålats. Därför kan inte den absorberade stråldosen användas för att få 
fram vilken biologisk effekt strålningen har (13).  
 
Olika stråltyper ger olika biologiska effekter i kroppen. Den ekvivalenta dosen, HT, tar 
hänsyn till vilken stråltyp som ett organ eller en vävnad har bestrålats med. Genom 

att multiplicera den medelabsorberande dosen i organ, 𝐷T, med strålningsviktfaktor, 
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beräknas den ekvivalenta dosen fram. Strålningsviktfaktor, wR, är den biologiska 

effekten som en viss stråltyp ger. Metoden att räkna fram dosen är: HT = wR * 𝐷T, där 

𝐷T är den medelabsorberade dosen i bestrålade organet eller vävnaden, wR är den 

aktuella stråltypen. Enheten för ekvivalenta dosen är Sievert (Sv) (13). 
 
Sannolikheten att drabbas av en sen skada, som uppträder på grund av stråldosen, 
beror på vilket organ eller vävnad som har bestrålats. Den effektiva dosen, E, 
beskriver sannolikhet av framtida skador med hänsyn till den biologiska effekten av 
stråltyp samt bestrålad organets känslighet till strålningen. För att få fram effektiv 
dos, viktas den ekvivalenta dosen med en så kallad vävnadsviktfaktor, wT, som anger 
organs eller vävnads risk till cancer beräknad från en jämn helskroppsbestrålning. 
Dessa summeras sedan för att få fram den effektiva dosen. Effektiva dosen räknas 
genom formeln: ∑T (wT * HT). Dosen mäts i enheten Sievert (Sv) (14).  
 
Vid konventionell röntgen lagras stråldoser till patient i datorsystemet som ett DAP-
värde. DAP-värdet visar den strålningsenergi som en patient får under 
undersökningen (dGy.cm2). DAP-värdet multipliceras med en omvandlings 
koefficient för att få fram den effektiva dosen, som mäts i enheten mSv. 
Omvandlingsfaktorn tar hänsyn till vilken del av kroppen som har bestrålats samt 
vilken stråltyp. Beräkningen av effektiva dosen sker med formeln nedan (14):  
E = EDAP * DAP, där EDAP är en omvandlings koefficient.  
 
Samma metod kan användas för att räkna den effektiva dosen för en undersökning 
vid CT. Dock används ett DLP-värde istället för DAP-värde. DLP står för Dose Length 
Product, och anger mängd strålning som en patient får under undersökningen. DLP 
är beroende av den bestrålade längden och enheten är därför mGycm. Effektiva dosen 
för CT fås fram genom den matematiska uträkningen: E = EDLP * DLP, där EDLP är 
omvandlingsfaktorn för bestrålade delen av kroppen (2, 14).  
 

Strålskador från joniserande strålning 
	
Människor är ständigt utsätta för joniserande strålning som är naturligt 
förekommande från rymden, marken, bergen men kan även komma från radon som 
finns i vissa bostäder. Det har räknats en total dos på ungefär 4mSv per person 
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årligen (13). Undersökningar med strålning inom vård ökar ständigt på grund av 
tillgänglighet och efterfrågan. Risker med strålningen är ett stort problem för de 
skador den orsakar. Därför bör undersökningar med joniserande strålning hållas ner 
och med minsta möjliga stråldos till patienten (2). Strålning som orsakas av 
jonisationer kan leda till skador på DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) eller på andra 
delar av cellen. De flesta skadorna reparerar kroppen själv, men en liten del leder till 
bestående skador. Skadorna delas in i två olika grupper, deterministiska 
(förutbestämda) och stokastiska (slumpmässiga) (2, 15). 
 
Deterministiska skador uppkommer när ett stort antal celler dör av bestrålningen. 
Det kan leda till att organfunktioner kan försämras eller till och med upphöra. Vid 
påverkan av några få celler påverkas inte funktionen. Skadorna uppträder när 
strålningen kommer över en viss nivå, det kallas för tröskelvärde. Exempel på denna 
form av skador är huderytem, håravfall och katarakt (grå starr) (15). Vid direkt 
bestrålning av testes kan fertilitet skadas tillfälligt. Strålningen kan även skada foster. 
Största risken för skador på foster sker när celldelningen är som mest aktiv, i 
graviditets veckor 6-12. Missbildningar är ovanliga. Om hjärnan bestrålas vid den tid 
då hjärnbalken utvecklas mellan veckorna 8-15, så kan det påverka den mentala 
kapaciteten (2). Stokastiska skador kan med en viss sannolikhet ge cancer senare i 
livet. Skadan beror på vilka cellers DNA som har skadats av strålningen. Den skadade 
cellen kan ibland överleva med förändrat utseende och på sikt kan omvandlas till en 
cancercell. Riskerna är större ju yngre patienten är när denne bestrålas. Samband 
mellan risk och stråldos för stokastiska skador är linjärt och inga tröskelvärden finns 
(2). 

 

Principer för strålskydd 
	
Röntgensjuksköterskan arbetar ständigt med strålning. Det innefattas i den 
yrkesetiska koden att använda eller minimera stråldosen så lågt som möjligt för att 
framställa röntgen bilder som är optimala och diagnostiserbara. Detta uppnås genom 
att använda de metodböcker som finns tillgängliga, ta de projektionerna som är 
relevanta för frågeställningen, berättiga undersökningen, minska exponeringstiden 
samt att blända in strålfältet. Raster skall användas som hindrar den spridda 
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strålningen till patienten. Röntgensjuksköterskor ansvarar att jobba på ett 
strålhygieniskt sätt och på så sätt skydda miljön (7). 

ALARA-principen: 
 
Denna princip är en optimeringsprincip som bör användas av alla 
röntgensjuksköterskor och personer som använder joniserande strålning. As low as 
reasonably achievable kan översättas till svenska till så lågt som det är praktiskt 
möjligt. Det är en riktlinje inom röntgen som visar att minsta möjliga stråldos skall 
användas utan att äventyra den diagnostiska informationen (6). 

 
Berättigande principen: 
 
Nyttan, den diagnostiska informationen, skall alltid vara större än skadan som 
beräknas uppkomma i samband med strålningen. Detta innebär att undersökningen i 
förlängningen bör ha en positiv inverkan på personens hälsa. Undersökningen skall 
bara svara på den kliniska frågan och ha betydelse för behandling. Fullständig remiss 
måste därför finnas (2, 6). 
 

Problemformulering 
	
Det är viktigt att hålla stråldoser så låga som möjligt enligt ALARA-principen. 
Urografier görs för att se njurarnas anatomi och urinvägarnas flöde. Undersökningen 
görs över både buk och bäcken. Buken är extra känslig för strålning då det finns 
många blodbildande organ som kan skadas. Att övergå till lågdos CT-urografi kan 
verka oberättigat, eftersom CT i allmänhet ger högre stråldoser. Enligt studier visas 
att lågdos CTU går att genomföras med lägre stråldoser än CTU med bibehållen 
bildkvalitet (4, 16). Förhoppningen är att stråldosen nu med lågdosprotokoll skall 
vara jämförbar med IVU. En studie från Frankrike visade att det ska vara möjligt att 
minska patientstråldoserna, så de är liknande för båda undersökningarna. Det 
gjordes i studien genom att minska på rörspänning från 100kV till 80kV (17). 
Personer med sten i njure eller dess system kan behöva göra om 
röntgenundersökningen flera gånger i uppföljande syfte (1). Det bidrar till att 
området blir mycket bestrålat. I enlighet med röntgensjuksköterskans yrkesetiska 
kod är det viktigt att minimera stråldoser så mycket som möjligt (2, 7). 



	 12	

Syfte 
	
Syftet med studien är att jämföra stråldoser vid konventionell urografi och lågdos CT-
urografi.	
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Material och metod 
	
Metoden som tillämpats i studien har kvantitativ ansats och är utförd retrospektivt, 
det vill säga att samla in data genom att gå bakåt i tiden. (18). Det innebär att 
numeriska variabler använts vid både datainsamlingen och i presentation av 
resultatet som tillämpar sig bäst efter syftet. Alla uppgifter till studien har inhämtats 
från Höglandssjukhuset i Eksjö.  
	

Urval 
	
Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten behövs det 20 personer för att en studie ska kunna 
ha ett resultat som inte ger en för stor statistik osäkerhet (19). Inklusionskriterier var 
att patienterna skulle ha genomförts den nya lågdos CTU undersökningen. Totalt var 
det 31 patienter som utfört lågdos CTU undersökningen på sjukhuset i Eksjö. Sex 
personer av dessa kunde inte ingå i studien på grund av ofullständig data i 
datainsamlingen. Data som fattades var bland annat att det inte fanns något värde på 
stråldoser eller att matchande personer inte kunde hittas. Studien bygger på de 25 
patienterna som gjort lågdos CTU. För att kunna jämföra stråldoser krävs 25 stycken 
patienter som har gjort IVU.  Pålitlighet i jämförandet i studien kan fås genom att 
personer som gjort lågdos CTU matchas med personer som gjort IVU med avseende 
på kön, längd och vikt. Längden och vikten är nära varandra i de olika grupperna, 
med en differens på +/- 5 cm och +/- 5 kg (19). Resultatet bygger på de 25 som gjort 
lågdos CTU och de 25 matchade personerna som gjort IVU. 
 
 

Metod/tillvägagångssätt 
	
Datasystemen PACS och RIS användes för att söka fram patienterna. En 
undersökningskod togs fram för att hitta patienter som hade genomgått lågdos CTU 
från studiedatum 2015-01-01 till 2016-02-04. Lågdos CTU är en ny undersökning, 
vilken infördes i Eksjö den 2015-10-01. Uppgifter som hämtades för respektive 
person som gjort IVU var kön, längd, vikt och DAP (Bilaga 3). För lågdos CT-urografi 
valdes matchande personer ut och dess DLP värde inhämtades (Bilaga 4).  
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DAP värden är inhämtade från modalitet Adora av Mediel som användes vid IVU 
undersökningarna. Antal bilder som tas under undersökningen kan variera. Ibland 
kan det behövas kompletterande bilder för att diagnos skall kunna ställas. Enligt 
Strålsäkerhetsmyndigheten bör antal projektioner, bilder inte överstiga 12 stycken 
(19). Den undersökningen med minst antal tagna bilder vid IVU i studien var sju 
stycken och den med högst antal bilder var 11 stycken. Hela undersökningen körs 
med en kilovolt på 80 och kan ändras beroende på patients storlek. DLP värden för 
lågdos CTU inhämtades från maskin av märket Toshiba Prime. De två olika faserna 
vid CT:n tas med olika kilovolt. Den första fasen tas med 120 kV som är standard.  I 
den andra fasen minskas det till 100 kV. 
 
För att få fram det totala DAP värdet för IVU togs varje bilds enskilda DAP värde ut 
och adderades. Det framtagna totala DAP värdet multiplicerades med en 
omvandlings koefficient som var 0,25 mSv/Gycm2. Sjukhusfysiker kontaktades och 
hjälpte till med beräkning av koefficienterna. Koefficienten tas fram för att kunna 
räkna ut den totala effektiva dosen patienten fått under IVU undersökningen. Ett 
program, PCXMC 2,0, har använts utav sjukhusfysiker för att få fram koefficienten. 
Programmet är till för att beräkna organdoser och effektiva doser vid medicinska 
röntgenundersökningar (20). I CT räknas den effektiva dosen fram med hjälp av DLP 
och en koefficient, vilken var 0,0141 mSv/mGycm (21). De uträknade effektiva 
doserna har sedan jämförts mellan de två urografier metoderna och blivit grund för 
studiens resultat. Jämförelsen gjordes genom att ta fram skillnaden av den effektiva 
dosen vid IVU och lågdos CTU. All insamlad data skrevs ner i programvaran Excel 
utgivet av Microsoft (Bilaga 4, 5).  
 
Data bearbetades med SPSS, vilket är ett statistiskt dataprogram för analysering av 
insamlad data för en kvantitativ studie (18, 22). Med hjälp av detta program 
beräknades resultatet som svarade på studiens syfte. Medelvärde, median, 
standardavvikelse, minsta och högsta effektiva stråldos togs fram för båda 
undersökningarna och jämfördes. Medianen valdes eftersom det fanns ett 
extremvärde som påverkade medelvärdet. Resultatet presenteras av tabell nr. 1 och 
figur nr. 5. Mann- Whitneys U-test har använts på insamlad data för att kunna se om 
resultat kan vara trovärdigt och för att urskilja om slumpen varit framme och bidragit 
till resultatet. En hypotesprövning har gjorts där nollhypotesen är att stråldosvärdena 
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för urografier är samma oberoende av modalitet. Mothypotesen är att det skulle skilja 

i stråldoser. Signifikansnivå på fem procent (α =0,05) valdes av författarna. P-värde 

över fem procent håller kvar noll hypotesen. Medan p-värde under fem procent 
resulterar i att nollhypotesen förkastas och då gäller mothypotesen. Fem procents 
nivå i statistik är en storlek som ofta används och därför valdes denna (18). 
 

Etiska överväganden 
	
Det finns fyra huvudkrav inom forsknings etik. De kraven är informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (23). I denna studie har ett 
skriftligt samtycke lämnats och godkänts av verksamhetschefen på medicinsk 
diagnostik Höglandssjukhuset i Eksjö. I samtycket önskades tillgång för data som 
behövdes till arbetet (Bilaga 5). Patient information bör enligt patientsäkerhetslagen 
vara dolt och inga personer skall kunna kopplas ihop med materialet. All persondata 
har hållits konfidentiellt och all insamlad data är oidentifierat för obehöriga (24). 
Uppgifter som kan identifiera patienter har inte lämnat sjukhuset eller varit synliga 
för obehöriga (23). Skolans egna etiska granskning för denne studie har genomförts 
med handledaren. En röntgensjuksköterska bör arbeta efter fyra etiska 
grundprinciper. Dessa principer är autonomiprincipen, vilken innefattar att 
respektera en patients självbestämmande, principen om att inte skada, principen att 
göra gott och rättviseprincipen (7, 8).	
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Resultat 
	
Medelvärde och medianen har räknats ut för att kunna jämföra stråldoser vid dem 
olika urografi undersökningarna. Detta visas i figur 5. Resultat visar att det finns 
skillnad i stråldoserna mellan de olika undersökningarna. Medelvärdena skiljde sig 
från 7,17 mSv på lågdos CTU och 2,73 mSv på IVU. Medianen var 6,69 mSv 
respektive 2,66 mSv. Detta resultat visar att lågdos CTU undersökningen gav mer 
strålning än IVU. Medianen valdes för att ett extremvärde fanns i insamlad data, 
vilket kunde medföra felaktigt medelvärde. Det visar sig att lågdos CTU gav 2,5 
gånger högre stråldos till patienten än IVU. 
 

	
Fig. 5: Den effektiva dosen jämförs mellan lågdos CTU och IVU. 

Effektiva stråldosen i IVU varierade från 1,28 - 3,98 mSv medan på lågdos CTU låg 
den mellan 2,86 - 27,15 mSv (Bilaga 4, 5).  

 
Tabell 1: Antal patienter, medelvärden, medianvärden, standardavvikelser, minsta 

respektive högsta effektiva stråldoser. 

Statistiska mått för stråldosmätning i effektiv dos
Undersökningstyp 
 

Antal 
 

Medelvärde 
(mSv) 

Median 
(mSv) 

Std avvik.  
(mSv) 

Min 
(mSv) 

Max 
(mSv) 

Konventionell 
urografi 
 

25	 2,73	 2,66	 0,75	 1,28	 3,98	

lågdos CT urografi 25	 7,17	 6,69	 4,40	 2,86	 27,15	
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P-värdet som räknades fram var < 0,01, vilket innebär att det finns 1 % risk att 
resultatet är fel, det vill säga att det inte finns någon skillnad i stråldoser (22, 25). 
Eftersom sannolikheten av att slumpen har bidragit till resultatet är under den valda 

signifikansnivån på fem procent (p < α), kommer nollhypotesen förkastas. Detta 

innebär med stor säkerhet att skillnad i stråldoser finns mellan de två olika 
undersökningsmetoderna.  

 
Diskussion 

Metoddiskussion 
	
I början var studien tänkt att genomföras på Ryhov i Jönköping. Där användes 
undersökningen mest som ett komplement och inte som enskild 
undersökningsmetod. Urvalet blev inte tillräckligt stort på Ryhov, så därmed 
hämtades data från Höglandssjukhuset i Eksjö. För att få mer förståelse om hur de 
olika undersökningarna går till, gjordes ett studiebesök på kliniken i Eksjö när lågdos 
CTU undersökningen utfördes. 
 
Studien går ut på att jämföra två olika urografi undersökningsmetoder. Liknande 
studier har gjorts där patienternas BMI (Body Mass Index) har använts för att hitta 
matchande kontroller (5). Människor med samma BMI kan skilja väldigt mycket i 
längd och kroppsmassa. Alla lågdos CTU patienternas kön, längd och vikt matchades 
med IVU patienter som hade liknande längd, vikt och samma kön (2, 19). Detta ökade 
reliabiliteten av studiens resultat. Varje patients längd och vikt har hämtats från 
inskannade frågeformulär i RIS. Stråldoser för varje person som jämfördes har 
hämtats från PACS. Detta ökar validiteten i studien. 
 
Ett ännu mer tillförlitligt resultat hade kunnat fås fram med ett större urval (18). Till 
denna studie var det 50 personer som ingick. 25 personer hade gjort IVU och 25 
lågdos CTU. Hade personerna även gjort båda undersökningarna kunde resultatet 
blivit ännu mer tillförlitligt. En patient i urvalet hade genomfört båda 
undersökningarna. Stråldosen för den personen var cirka två gånger högre vid lågdos 
CTU än IVU (Bilaga 3, 4). Eftersom syftet med studien var att jämföra stråldoser av 
två urografimetoder tyckte författarna att metoden var lämplig för ändamålet. 
Skillnaden av stråldoser togs fram och jämfördes med varandra i de olika 
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undersökningsmetoderna. Mann-Whitneys U-test har använts för att påvisa att 
skillnaden i stråldoser finns mellan de två undersökningsmetoderna. Valda testet 
passar studiens hypotesprövning där två oberoende grupper som inte är 
normalfördelade jämförs (18, 25). 
 
 
DAP värde för varje bild finns lagrade i PACS. Alla bilderna tagna vid IVU avsöktes 
och DAP värdet noterades bild för bild. Användning av Excel underlättade 
insamlingen av data. Dessa värden adderades sedan ihop för att få hela 
undersökningens totala DAP värde. Insamlingen av data i studien var tidskrävande 
och noggrannhet krävdes för att få personer som skulle matcha med varandra. Den 
mänskliga faktorn skall alltid tas i beräkning att uppgifter kan ha blivit fel på vägen. 
Det kan bidra till att reliabiliteten i studien minskas. 
 
Vid kvantitativ studie finns alltid en viss risk för att det blir fel i slutsatsen av 
resultatet. Det finns två typer av fel som kan förekomma. Typ 1 fel är när man 
förkastar nollhypotesen fast den är sann. Typ 2 fel är när nollhypotesen hålls kvar då 
den är falsk. Signifikans nivå på fem procent valdes för att kunna avgöra trovärdighet 
av studiens resultat. P-värde räknades med hjälp av SPSS för att få reda på hur stor 
risken är att slutsatsen är felaktig. Eftersom p-värdet hamnade under den valda 
signifikansnivån blir slutsatsen att resultatet skulle kunna gå att lita på (18, 23, 25). 
 
Risken är större att få typ 2 fel än typ 1 när urvalet är litet (18). Risken för typ 2 fel 

kallas β. Det finns olika faktorer som minskar β såsom att öka alfanivån, men då blir 

risken för typ 1 fel större, eller att ha ett större urval. Upprepade mätningar kan även 

minska β. Eftersom det fanns ett begränsat urval i denna studie, skulle typ 2 fel 

kunna inträffa (25). Detta är inget som författarna kan påverka då det inte var så 
många som hade genomgått lågdos CTU undersökningen. 
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet för denna studie visar att lågdos CTU gav högre stråldos än IVU. Median 
värdet på den effektiva dosen visade på 2,5 gånger mer stråldos. Flera studier har 
visat att CTU ersätter IVU (1, 4). Forskning visar att strålningen kan minskas på CTU. 
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Enligt ALARA-principen bör alltid minsta möjliga stråldos användas. Vissa studier 
visar att urografier vid CT går att göras med jämförbara stråldoser som vid 
konventionell röntgen (4, 5). Dock blev inte resultatet så i Eksjö. Stråldoserna på IVU 
ligger inom dosgränser som strålskyddsinstitutet satt upp (14). Euroupean 
Guidelines visade att stråldoser för CTU bör ligga under 11 mSv. Lågdos CTU i Eksjö 
hade en median effektiv dos på 6,69 mSv, vilket är 1,6 gånger mindre än CTU (12). 
 
Hög strålning som vid CTU ökar risk för skador på cellnivå. Urografi undersökningar 
behöver ibland upprepas flera gånger vid vissa medicinska frågeställningar, vilket 
medför att dessa personer kommer utsättas för höga stråldoser. Enligt en studie 
beskriver författarna att det är fler unga som gör urografier (4). Höga stråldoser på 
ett strålkänsligt område är negativt, vilket kan öka risken för cancer i framtiden. 
Stråldoser kan bero på flera faktorer och kan minskas på olika sätt. Till exempel 
genom att minska rörspänning, rörström, antal faser, öka pitch och minska 
scanningen i Z-riktning. Andra sätt att minska stråldosen är att använda sig av 
algoritmer såsom iterativ rekonstruktion och filtrerad bakåtprojektion. När stråldos 
minskas ökar brus och det kan påverka bildkvaliteten. För att kunna använda låga 
stråldoser kan brusreducerande filter användas. Minsta möjliga stråldos för 
undersökning vill eftersträvas. Fler studier har försökt att minska den totala 
stråldosen till patienten genom att använda låga rörspänningar. Att låg rörspänning 
alltid ger lägre effektiv dos är inte självklart. En studie visar att olika CT modaliteter 
med samma kV kan skilja i effektiv dos (3, 26, 27). 
 
För att se funktion av njurarna och urinvägssystem, görs undersökning antingen med 
IVU eller CTU. Kontrastmedel används som hjälpmedel i röntgenundersökningar för 
att få bättre kontrast i vävnader/organ. Jodbaserade kontrastmedel används vid 
urografier för att attenuera röntgenstrålar och bidrar till att lysa upp de 
kontrastfyllda strukturerna i bilden. Personer med nedsatt njurfunktion kan få 
njurpåverkan då kontrastmedlet är nefrotoxiskt och kan ge upphov till 
kontrastinducerad nefropati. Detta kan medföra dialysbehov och förlängd vårdtid för 
patienten. Med lågdosprotokoll kan mängden kontrastmedel minskas från 50 ml till 
17 ml. Detta för att jod attenueras bäst vid låg kV. Det är till fördel för patienter med 
dålig njurfunktion att minska mängd kontrastmedel och ger även positiv effekt på 
stråldosen (5, 17). Som blivande röntgensjuksköterskor finns ett ansvar att minimera 
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stråldoser och minska skada till patienten. Ökad kunskap ger en bättre kompetens 
och utförandet av arbetsuppgifter inom professionen (7, 8). 
 
Fler studier har visat positiva resultat i att minska stråldoser genom att minimera kV. 
Enligt Lee et al. reducerades den effektiva dosen med 31,8% genom att minska 
rörspänning från 120 kV till 100 kV samt bevarades bildkvaliteten (4). En annan 
studie visar en reduktion av den effektiva dosen från 7 mSv till 2,9 mSv genom att 
minska rörspänningen från 120 kV till 80 kV. Att minska rörspänning ger inte alltid 
positiva resultat. Nackdelen av låg rörspänning är att det ger ökat brus i bilden. 
Yanaga et al. menar att genom att använda ett brus-reducerande filter kan suddighet 
i bilden minskas, som uppkommer vid låga kV (17).  
 
CT är en ständigt utvecklande undersökningsmodalitet vars användning inom 
diagnostik av sjukdomar ökar varje dag. Modaliteten ger bra information i 
diagnostiseringen men den stora nackdelen, som är ett bekymmer, är att den ger 
höga stråldoser. Eftersom modalitetens användnings område ökar, blir det ännu 
viktigare att hålla ner stråldoser som CT undersökningarna ger. En rapport som 
framtagits efter ett toppmöte, där fokus låg på att minska stråldoser, visar på olika 
möjligheter att minska stråldoser. Deras framtidsvision är att kunna minska 
stråldosen vid en CT undersökning av buk från 10 mSv till mindre än 1 mSv. Detta 
skulle vara mindre än den bakgrundstrålningen som fås årligen. För att det skulle 
kunna vara möjligt säger rapporten att utrustning och programvara måste utvecklas 
och optimeras. Bilder ska kunna rekonstrueras i efterhand med hjälp av rådata och 
filter som minskar artefakter samt brus bör utvecklas (28).  
 

Slutsatser 
	

Studiens syfte har besvarats, jämförelsen visar att det finns en statistisk signifikant 
skillnad i stråldos mellan de två undersökningsmetoderna. Lågdos CTU gav högre 
stråldos än IVU. Studiens resultat kan användas som vägledning i verksamheten av 
röntgensjuksköterskor till vilken undersökningsmetod som kan användas vid 
urografier. I författarnas kommande profession som röntgensjuksköterska ligger ett 
ansvar att söka ny kunskap och utveckla sitt kompetensområde. Det görs genom att 
hålla sig uppdaterad gällande ny forskning och hela tiden sträva efter förbättring 
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inom verksamheten. Studien skulle kunna vara tillförlitligare med ett större urval så 
vårt förslag till fortsatt forskning är att göra studien på ett större urval. ALARA-
principen bör hela tiden vara i fokus. Därmed är ökad kunskap om vilka möjligheter 
som finns för att reducera stråldoser viktiga att ha. Forskning inom området att 
minimera strålning görs hela tiden och bör fortsätta att forskas i, eftersom 
undersökningar med joniserad strålning ökar hela tiden och kan ge upphov till 
skador.  
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