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Abstrakt 

 

Åtgärder för att reducera stråldos med diagnostiskt accepterad 

bildkvalitet för barn som genomgår datortomografiundersökning 

-En litteraturstudie 

 

BAKGRUND: En datortomograf (DT) är uppbyggd av ett röntgenrör och flertalet 

detektorer, röntgenröret sänder ut joniserande strålning. Barn som utsätts för 

joniserande strålning under en datortomografiundersökning har en förhöjd risk för 

strålningsinducerad cancer under en livstid. Det är nödvändigt för 

röntgensjuksköterskan att ha god kännedom om åtgärder som kan reducera stråldos 

utan att riskera bildkvaliteten.  

 

SYFTE: Syftet med litteraturstudien var att beskriva åtgärder för att reducera 

stråldos med diagnostiskt accepterad bildkvalitet för barn som genomgår 

datortomografiundersökning. 

 

METOD: Nio kvantitativa studier inkluderades i litteraturstudien. Studierna 

kvalitetsgranskades och resultaten sammanställdes enligt en modell av Friberg. 

Databaser som användes för sökningen var Pubmed och Scopus. 

 

RESULTAT: Iterativa rekonstruktioner upprätthåller övergripande bildkvalitet 

utan att full dos används. En väl avvägd positionering och centring samt automatisk 

exponeringskontroll, minskning av kilovolt och milliampere*sekunder kan reducera 

stråldosen till barnet med diagnostisk accepterad bildkvalitet. Åtgärderna i relation 

med varandra påverkar bildkvaliteten och stråldosen. 

 

KONKLUSION: Röntgensjuksköterskan kan reducera stråldosen till barnet och 

bidra till minskad risk för strålinducerad cancer. Att ändra parametrarna påverkar 

bildkvaliteten vilket gör att detta ej kan göras oaktsamt. 

 

NYCKELORD: Barn, datortomografi, åtgärder, stråldosreducering, bildkvalitet 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

Actions to reduce the radiation dose to children undergoing a computer 

tomography with acceptable image quality.          

-A literature review 

BACKGROUND: Children are more sensitive against ionizing radiation and have a 

greater risk to obtain radiation-induced cancer under a life time. It’s required for 

Medical Radiation Technologists to have knowledge about actions to optimize the 

ionizing radiation and image quality. 

AIM: The aim of this literature review was to describe actions that can reduce 

radiation dosage to children undergoing computed tomography with a diagnostic 

acceptable image quality. 

METHOD: Results from nine quantitative studies were included. The studies were 

reviewed regarding quality and the results were compiled accordingly to a model by 

Friberg. The databases used for this literature review were Pubmed and Scopus. 

RESULTS: The result shows that iterative reconstruction, a well-adapted position 

and centering of the child, automatic exposure control, lowering of kilovoltage and 

milliampere*seconds can reduce the radiation dosage to the child. These actions can 

be used while maintaining diagnostic acceptable image quality. The combined use of 

these actions affects radiation dosage and image quality. 

CONCLUSION: Medical Radiation Technologists can reduce the radiation dose to 

the child and contribute to lower the risk of radiation-induced cancer. A change of 

parameters affect the image quality and cannot be done negligent. 

 

KEYWORDS: children, computed tomography, actions/methods, radiation 

reduction, image quality
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Bakgrund  

En datortomograf (DT, Eng. Computed tomography CT) är uppbyggd av ett 

röntgenrör och flertalet detektorer. Röntgenröret sänder ut joniserande strålning 

(fotoner) och roterar runt patienten i hastigheter kring 0.5-1s per varv. Röntgenröret 

roterar runt undersökningsbordet och förflyttas i kontinuerlig hastighet genom 

strålfältet (Hällström & Magnusson 2008, 503). Enligt Thilander-Klang (2008, 72-

73) bidrar inte all joniserande strålning som tränger igenom patienten till bilddata, 

en del absorberas av kringliggande väggar på detektorerna. 

 

I kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska beskrivs det att hen 

ska applicera sin kunskap inom strålningsfysik och teknik för att optimera 

bildkvalitet och stråldos för undersökningen samt tillämpa strålskydd till patient 

(Örnberg & Andersson 2011). I två systematiska litteratursammanställningar av 

Zacharias et al. (2013) och Sabarudin et al. (2012) samt i en litteraturöversikt av 

Raimondi och Warin-Fresse (2016) redovisas att tekniken för datortomografer är 

under fortlöpande utveckling. Fortsättningsvis redovisas att personal på 

röntgenavdelningen, såsom röntgensjuksköterskan, bör upprätthålla kunskapen 

gällande evidensbaserat arbete och uppdatera protokoll samt använda 

dosreducerande strategier.  

 

I en studie av Bosch de Basea et al. (2016) har data samlats in från åtta sjukhus i 

Katalonien, Spanien, för att fastställa frekvensen av DT-undersökningar under en 23-

års period. Fram till 2013 genomfördes 131 655 DT-undersökningar på 74 437 barn 

och yngre vuxna (<21 år). Den övergripande användningen av DT har ökat med 4.5% 

mellan 1991-2013. I en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten har Jorulf et al. 

(2015) bland annat kartlagt antal DT-undersökningar utförda på barn (0-15 år) i 

Sverige 2011 under två veckor. Det utfördes 653 st DT-undersökningar där 

hjärna/skalle utgör 41.7% av de undersökta kroppsdelarna. Vid uppdelning av 

barnen i två åldersgrupper (0-7 år och 7-15 år) ses jämförelsevis ett större 

användande av DT som undersökningsmetod för den äldre åldersgruppen. 
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Dougeni et al. (2011) redovisar i en litteratursammanställning att den effektiva dosen 

(ED) vid DT-hjärna till ett barn med ålder 1 år är från 0.3-5.6 mSv. I en studie av 

Watson och Coakley (2010) presenteras referensvärden avseende stråldos för 

pediatrisk DT med 32 cm i diameter-fantom med en medelålder på 9.9 år och vikt 

mellan 26-40 kg. Referensvärdet för DT-thorax uppmättes till ett CTDIvol på 4 mGy. 

Kharbanda et al. (2015) redovisar i en studie att medelvärdet för ED till ett barn som 

genomgår en datortomografiundersökning för huvudet och buken uppnår 2.68 mSv 

respektive 5.06 mSv. Kharbanda et al. beskriver även hur ED ökar med åldern och 

hos patienter över 15 år kan stråldosen uppnå >10 mSv. Vidare förklaras att 

sambandet mellan stråldos och ålder är beroende av vikten och styrks med att ED 

ökar per kilogram. I en studie av Järvinen et al. (2015) redovisas att ett barns vikt 

och längd kan variera oberoende av barnets ålder och att den erhållna stråldosen har 

ett samband med barnets storlek.  

 

I en retrospektiv observations kohort studie redogör Pearce et al. (2012) att risken 

för leukemi efter en DT undersökning med strålning till röd benmärg visar ett tydligt 

samband med den erhållna stråldosen (p=o.oo97). Vidare påvisas även ett tydligt 

samband mellan stråldos till hjärnvävnad och prevalensen för hjärncancer 

(p<0.0001). I en annan retrospektiv kohortstudie av Berrington de Gonzalez et al. 

(2016) redovisas att en stråldos på >30 mGy till röd benmärg jämfört med en 

stråldos på <5 mGy ökar risken för leukemi. I en litteraturöversikt av Kutanzi et al. 

(2016) och en systematisk litteratursammanställning av Braganza et al. (2012) 

konstateras att cancerrisken hos barn exponerade för joniserande strålning under en 

datortomografiundersökning är förhöjd under deras livstid jämförelsevis med vuxna. 

I en studie beskriver Sodhi et al. (2015) att utgångspunkten vid val av undersökning 

skall ske i enlighet med ALARA principen (As Low As Reasonably Achievable) vilket 

innebär att stråldosen reduceras så lågt det är möjligt och bidrar till patientsäkerhet 

under en datortomografiundersökning. Fortsättningsvis beskrivs det att uifrån denna 

princip bör det ifrågasättas om undersökningen är berättigad och en berättigad 

undersökning ska optimeras utifrån varje individ. Don et al. (2013) redogör i en 

litteraturöversikt att en uppdaterad ’Image Gently’-kampanj (riktlinjer för pediatrisk 

radiografi) kan ge stöd till röntgensjuksköterskan gällande optimerande av de 

tekniska parametrarna för att reducera stråldosen till barn. Lambert et al. (2014)  

och Young och Owens (2013) rapporterar att det är nödvändigt att de yrkesgruppper, 
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såsom röntgensjuksköterska vilka är delaktiga i arbetet att optimera en DT- 

undersökning, har god kännedom om datortomografen och dess funktioner samt 

begränsningar. Vidare beskrivs att väsentlig kunskap behövs för att förstå vad 

ändringar av parametrar har för effekt och påverkan på stråldos och bildkvalitet. I en 

litteraturöversikt av Beister et al. (2012) redovisas att standard för bildbearbetning 

för DT är filtrerad bakåtprojektion (FBP), vissa DT-maskiner har försetts med ett 

nyare alternativ, iterativ rekonstruktion (IR), vilket kan förbättra bildkvaliteten. Al 

Mahrooqi et al.(2015) uppger i en litteratursammanställning att optimering av bland 

annat topogram, kilovolt (kV), milliampere (mA), tid (s), pitch och IR är strategier 

för att reducera stråldos. 

Problemformulering 

Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är röntgensjuksköterskan skyldig att 

utföra förebyggande åtgärder för att minimera risken att patienten drabbas av vård 

skador. Optimering av bildkvalitet och stråldos är ett av de ansvars- och 

kompetensområden en röntgensjuksköterska har och det är ett område vilket kräver 

ständig uppdatering under yrkeslivet. Med tanke på teknikens kontinuerliga 

utveckling krävs det att röntgensjuksköterskan utvecklas i takt med denna för att 

kunna uppfylla kraven i sin kompetensprofil. Denna litteraturstudie kan bidra till 

ökad kunskap om hur röntgensjuksköterskan kan minska risken av 

strålningsinducerad cancer till barn genom att optimera stråldosen.  

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva åtgärder för att reducera stråldos med 

diagnostiskt accepterad bildkvalitet för barn som genomgår 

datortomografiundersökning. 

Metod 

För denna litteraturstudie har resultatet av kvantitativa studier analyserats då 

författarna ansåg att dessa kunde besvara syftet. Segersten (2012, 111) skriver att 

kvantitativ forskning kan beskriva om en åtgärd inom vården resulterat i en 

förbättring genom analys av mätningar och jämförelse av för-och nackdelar. 

Relevanta begrepp för litteraturstudien definieras i bilaga 1. 
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Sökmetod 

Val av databaser ska enligt Willman et al. (2016, 79, 84-85) vara baserat på vilket 

område en litteraturstudie inriktat sig på och för att den slutgiltiga datainsamlingen 

ska utökas kan sökning genomföras i ytterligare en databas. Artikelsökning för denna 

litteraturstudie gjordes i databaserna Pubmed och Scopus då dessa ansågs mest 

relevant för syftet. Pubmed innehåller över 5400 tidskrifter där ämnesområdet 

radiografi är inkluderat (Willman et al. 2016, 80).  Följande sökord användes; 

pediatric, children, radiation dosage, radiation protection/ methods, radiometry/ 

methods, computed tomography, tomography. Sökorden bestämdes med hjälp av 

SweMeSH och av författarna själva. Författarna valde att inte ha med ’reduction’ som 

sökord vilket har en direkt korrelation med syftet. Detta på grund av att det ordet 

inte är en MeSH-term, radiation dosage och radiation protection är övergripande 

MeSH-termer vilket författarna ansåg innefatta reducering av stråldos. Asterisk 

användes för de sökord vilka hade flertalet böjningsform och sökorden kombinerades 

genom boolesk sökteknik. Asterisk möjliggör träffar för ord med olika 

böjningsformer då det i de flesta databaser inte sker per automatik och boolesk 

sökteknik används för att beskriva förbindelsen mellan respektive sökord genom 

operatorerna AND, OR och NOT (jfr. Östlundh 2012, 68- 69). Manuell sökning 

genomfördes, dock utan resultat. Sökmetoden presenteras i bilaga 2. 

Urval 

Inklusionskriterierna var studier med datortomografiundersökningar av barn (0-18 

år) oberoende av aktuell undersökning och målorgan samt oberoende för typ av 

datortomograf. Denna inklusion gjordes för att fånga upp åtgärder och strategier för 

reducerad bestrålning till olika kroppsdelar. Valet att inkludera barn mellan 0-18 år 

och ingen ytterligare karaktäristisk faktor för patienten var på grund av att ålder är 

ett enkelt sätt att täcka upp en hel grupp för syftet. Avgränsning gjordes till att endast 

söka artiklar skrivna på engelska. I det första urvalet valdes titlar med relevans för 

syftet. Författarna läste sedan de utvalda artiklarnas abstrakt för att kunna göra urval 

två där artiklarnas syfte matchades mot litteraturstudiens syfte. Artiklar publicerade 

före 2006 exkluderades i urval två med tanke på att den tekniska utvecklingen sker i 

hög hastighet och nya tekniker för radiologisk utrustning framställs årligen. Artiklar 

vilka ej presenterade resultat av bildkvaliteten samt artiklar vars resultat var baserat 
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på fantom exkluderas i urval två då författarna ansåg att urvalet av artiklar avseende 

barn var tillfredsställande för litteraturstudiens syfte. De artiklar vars syfte och 

abstrakt vilka var av intresse valdes ut i urval tre och artiklarna lästes igenom i sin 

helhet. Nio artiklar blev slutligen inkluderade till litteraturstudien efter 

genomgången kvalitetsgranskning. Författarna kvalitetsgranskade enskilt artiklarna 

för att sedan gemensamt diskutera och bedöma artiklarnas kvalitet. 

Kvalitetsgranskning och kvalitetsbedömning genomfördes med en granskningsmall 

inspirerad av Olsson och Sörensen (2011, 284) för studier med kvantitativ metod. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att fem artiklar höll hög kvalitet och fyra artiklar 

höll medelhög kvalitet.  

Analys 

Artiklarnas resultat lästes igenom flertalet gånger av båda författarna varpå de 

registrerades i en översiktstabell, se bilaga (Bilaga 3). I ett första steg analyserades 

artiklarna enskilt för att sedan tillsammans nå en kongruens och skapa en helhetssyn 

av resultaten. Efter att ha analyserat artiklarna resultat utifrån likheter och 

skillnader, vilket gjordes enskilt och gemensamt, sorterades det in i kategorier 

utifrån huvudsaklig åtgärd för reducering av stråldos (jfr. Friberg 2012, 140-141). 

Vilka resultat gällande enheter avseende stråldos och bildkvalitet som togs ut till 

litteraturstudien bestämdes gemensamt. Ålder på barnet, typ av 

datortomografiundersökning, samt viktgrupper i den mån datan var tillgänglig 

noterades i översiktstabellen. Författarna valde att inte presentera uppmätta värden 

för den objektiva bedömningen. Den subjektiva och objektiva bedömningen av 

bildkvaliteten presenteras istället övergripande i text. Litteraturstudiens resultat 

framställdes genom medel- och medianvärden från studierna för dosreducering. 

Organspecifik stråldos samt värden för stråldos vilka ej är medelvärden eller 

medianvärden exkluderades från litteraturstudiens resultat på grund av dess 

omfattning. Medel- och medianvärdena sammanställdes i en tabell, se bilaga (Bilaga 

4).  

Etiska aspekter 

Enligt Forsberg och Wengström (2015, 59) ska den forskning som inkluderats och 

analyserats i en litteraturstudie ha genomgått en etisk granskning. 

Helsingforsdeklarationen är ett grundläggande dokument för humanforskning och 
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beskriver etiska riktlinjer. Den innehåller bland annat krav på att forskaren ska vara 

sakkunnig och insatt i forskningsområdet samt att vinsten av forskningen alltid ska 

vara större än risken (Olsson & Sörensen 2011, 86). Enligt lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) får forskning endast förekomma om 

den har godkänts genom en etisk prövning där bland annat känsliga personuppgifter 

ingår. Samtliga inkluderade artiklar har redogjort att de har erhållit etiskt tillstånd. 

Detta har verifierats genom en kontroll av ansvarig utgivare- och tidskrifts riktlinjer 

om etikprövning angivna på respektive hemsida. 

Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier, Iterativa rekonstruktioner (IR) och algoritm, 

Patientpositionering samt Strålparametrar vars innehåll i presenteras i löpande text.  

I Bilaga 4 beskrivs medelvärden för olika dosvärden före och efter åtgärd för varje 

studie.   

Iterativa rekonstruktioner och algoritm 

I denna kategori redovisas resultatet av fem studier där man applicerat ett 

rekonstruktions-program med flertalet algoritmer med syfte att minska stråldos och 

behålla acceptabel bildkvalitet. I kategorin presenteras en prospektiv kohortstudie, 

en intra-individuell studie och tre retrospektiva studier varav en innehåller 

observationer. Studierna behandlade filtrerad bakåtprojektion (FBP) och 

rekonstruktionsmetoderna iterativ rekonstruktion i bild matrisen (IRIS), sinogram- 

affirmed iterativ reconstruction (SAFIRE), adaptive nonlocal means (aNLM), adaptiv 

statistik iterativ rekonstruktion (ASIR) och iDose4. I en retrospektiv studie användes 

en dosreducerande organspecifik algoritm, XCareTM, med användningsområdet DT-

thorax för barn.  

 

Tricarioco et al. (2013) redovisade i en prospektiv kohort studie (n=40) att 

tillsammans med IR-metoderna IRIS och SAFIRE med halvdos kan stråldosen 

minska jämförelsevis med FBP vid kardiovaskulära DT-undersökningar. 

Medianålder för de barn som inkluderats var 55.5±3.5 månader, vilka delades in i två 

grupper beroende på remitterad undersökning. Barnen (n=19) vilka genomgick en 

DT-undersökning med EKG-synkronisering var signifikant längre, äldre och tyngre 

jämförelsevis med barnen (n=21) utan EKG-synkronisering (p<0.05). Beroende på 



 
 

8 
 

vikt justerades mAs värdena för fulldos-protokollet från 40-100 mAs och kV var satt 

till 80 eller 100 kV (<50 kg och >50 kg). Medianvärde för CTDI, DLP och ED 

resulterade i 0.56 mGy respektive 8 mGy*samt 0.3 mSv för barn utan EKG-

synkronisering. Medianvärde för CTDI, DLP och ED resulterade i 4 mGy respektive 

63 mGy*cm samt 1.36 mSv för barn med EKG-synkronisering. Den objektiva och 

subjektiva bedömningen av bildkvaliteten gav utfallet att brusnivån vid användning 

av SAFIRE och IRIS var lägre än vid användning av FBP (p<0.05) samt att en ökning 

av signal-brusförhållandet (SNR) och kontrast-brusförhållandet (CNR) uppstod 

(p<0.001). Graderingen vid kvalitetsbedömning för undersökningar med EKG-

synkronisering visade på en förbättring i bildbruset när simulerade rekonstruktioner 

av halvdos SAFIRE använts istället för fulldos FBP.  

 

I en retrospektiv studie (n=50) studerade Yu et al. (2015) reduktionen av stråldos 

med ett protokoll för simulerad halvdos tillsammans med aNML eller SAFIRE för 

datortomografiundersökningar av buk/bäcken och thorax jämförelsevis mot 

varandra och mot FBP (full- och halvdos). Detta resulterade i att en dosreduktion på 

50% inte påverkar bildkvaliteten vid användning av aNLM och SAFIRE beroende på 

typ av DT-undersökning. Metoden aNML utvärderades för sex undersökningar, två 

för buk och bäcken samt fyra för thorax. För 50% av barnen genomfördes DT-

buk/bäcken- undersökningar och för resterande 50% genomfördes DT-thorax-

undersökningar. Yu et al. rapporterade att det ej fanns en statistisk signifikant 

skillnad i bildkvalitet vid undersökning av buk och bäcken utförda med halvdos 

aNLM jämförelsevis med fulldos FBP (p=0.52). Den övergripande bildkvaliteten för 

buk och bäcken undersökningar bedömdes bättre för aNLM än SAFIRE (p<0.01). En 

signifikant förbättring av den övergripande bildkvaliteten sågs vid användande av 

SAFIRE eller aNLM jämförelsevis med FBP (p<0.01). Det visades inte en statistisk 

signifikant skillnad för halvdos SAFIRE och fulldos FBP vid thorax undersökningar 

då SAFIRE upprätthöll bildkvaliteten helt (p=0.67). Den övergripande bildkvaliteten 

förbättrades signifikant med SAFIRE (p<0.001) och aNLM bedömdes sämre än 

halvdos SAFIRE (p<0.01) och fulldos FBP (p<0.01). 

   

I en intra-individuell studie (n=26) jämförde Lee et al. (2012) barn vilka genomgick 

en kontrastförstärkt DT-thorax med FBP och senare en kontrastförstärkt DT-thorax 

med 50% FBP och 50% ASIR. Barnens medelålder var 11.7 år och det fanns ingen 
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signifikant skillnad hos barnen mellan undersökningarna avseende ålder, vikt och 

längd (p=0.993, p=0.553, p=0.321). Vid användning av ASIR redovisades en 

statistiskt signifikant minskning av stråldosen för samtliga mätvärden jämfört med 

användning av FBP (p<0.001). Efter DT-thorax undersökningarna med ASIR 

uppmättes ED till 1.84 mSv jämfört med undersökningar med FBP där den 

uppmättes till 4.12 mSv, detta innebar en genomsnittlig minskning med 55.2% av 

ED. Medelvärdet avseende CTDIvol resulterade i 7.43 mGy vilket innebar en 

minskning på 60.3% då det tidigare var på 18.73 mGy. DLP uppmättes till ett 

medelvärde av 134.51 mGy*cm jämfört med tidigare värde på 307.42 mGy*cm vilket 

betydde en genomsnittlig minskning på 56.2%. Objektiv mätning av attenuering 

visade att det inte var någon statistisk signifikant skillnad vid användning av FBP 

eller ASIR för aorta och paraspinal muskulatur (p=0.943 respektive p=0.226). 

Mätning av bruset resulterade likaså inte i en statistisk signifikans mellan FBP och 

ASIR beträffande aorta (p=0.726), dock ökade bruset vid användning av ASIR i 

paraspinal muskulatur (p=0.004). Den subjektiva bedömningen av bildkvaliteten 

genomfördes med en fyrgradig skala. Utifrån bildparametrarna brus och skärpa samt 

förekomst av artefakter visades det ingen större skillnad på bildkvaliteten mellan 

FBP och ASIR. Det visade likaså inte någon skillnad mellan FBP och ASIR gällande 

diagnostisk acceptans.  

 

I en retrospektiv studie (n=28) av Boos et al. (2014) studerades effekterna på 

bildkvaliteten vid kontrastförstärkta DT-thoraxundersökningar på med barn med en  

dosreducerande organspecifik algoritm (XCareTM). Barnens medelålder var 10.9±4.8 

år och en genomsnittlig vikt på 39.6±19.9 kg. CTDIvol uppmättes till ett medelvärde 

på 1.5±0.8 mGy och ett medelvärde för en storleksspecifik dos (SSDE) beräknades 

till 1.8±0.9 mGy. Sju av barnen hade tidigare genomfört samma undersökning utan 

algoritm och effektiv mAs på 44±21 (grupp A) vilket möjliggjorde en jämförelse av 

stråldosen med den upprepade undersökningen med algoritm (grupp B) med ett 

högre referensvärde för effektiv mAs på 47±16. Medelvärdet för grupp A och B 

resulterade i ett CTDIvol på 1.7±0.8 mGy (p=0.92). SSDE resulterade i 2±0.7 mGy i 

grupp A och 2.1±0.8 mGy i grupp B (p=0.8). En subjektiv bedömning av 

bildkvaliteten genomfördes med en femgradig skala (1-5) och visade ett medelvärde 

på 4.1±0.6. Ingen undersökning bedömdes ej acceptabel för diagnostik och 86% 

graderades in under högsta och näst högsta nivån på den femgradiga skalan. Den 
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subjektiva bedömningen av bildkvalitet för de sju barnen i grupp A och B visade ett 

medelvärde på 4.4±0.5 respektive 4.4±07 (p=0.96) och var således inte statistiskt 

signifikant. Det var ej likaså en statistisk signifikant avvikelse för SNR och CNR med 

eller utan den dosreducerande organspecifika algoritmen (p=0.58 respektive 

p=0.65). 

 

Berlin et al. (2015) genomförde en retrospektiv observationsstudie (n= 133) med 

syfte att minska stråldosen vid DT- thorax buk/bäcken på barn med hjälp av IR och 

en sänkning av kilovolt. Barnens medelålder var 10.5±5.4 år och studien utgick ifrån 

barnens laterala bredd och barnen delades in i fem storleksgrupper. Kilovolten 

reducerades från 120 kV till 100 kV alternativt 100 kV till 80 kV för samtliga 

undersökningar och rekonstruerades sedan med FBP och nivå 2-5 för IR-metoden 

iDose4.  Det rapporterades en dosreducering med 63% för iDose4 jämförelsevis med 

FBP då mätning skett med SSDE, stråldosen sänktes från 10.±4.18 mGy till 

4.69±0.79 mGy. Reduceringen av stråldosen för CTDIvol uppskattades till 60%, från 

5.91±3.7 mGy till 2.76±0.68 mGy (p<0.001). Uppskattad reducering av stråldosen 

för DLP var 50%, från 293±107 mGy*cm till 146±60 mGy*cm. För barn över 30 cm i 

lateral bredd kunde inte kilovolt sänkas mer än 120 kV utan att försämra 

bildkvaliteten. Den högsta använda nivån av iDose4  visade en signifikant minskning 

för medelvärdet av bruset till skillnad från rekonstruktioner med FBP vid den 

objektiva bedömningen (p<0.001). Den subjektiva bedömningen av bildkvaliteten 

visade en förbättring av visibiliteten av små strukturer och reduceringen av 

artefakter var signifikant högre med iDose4 (p=0.001).  

 

En sammanfattning av resultatet i denna kategori visar att IR och dosreducerande 

algoritmer såsom IRIS, SAFIRE, ASIR, iDose4, aNML och XCareTM reducerar 

stråldosen jämförelsevis med FBP då dessa upprätthåller den övergripande 

bildkvaliteten utan att full dos används. Rekonstruktionerna presterar bättre eller 

sämre för olika kroppsdelar och undersökningar enligt den objektiva och subjektiva 

bedömningen av bildkvaliteten.  

Patientpositionering 

Under denna kategori redovisas två studier med syftet att minska stråldosen med 

ändrad position av patienten. I en prospektiv studie undersöktes en ny 
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huvudposition för att minska stråldosen till cervikalkotor och thyroidea. I en 

retrospektiv studie presenteras delar av studiens resultat där barnen placerats i två 

olika riktningar under en kardiovaskulär DT-undersökning. 

 

I en prospektiv studie (n=49) av Didier et. al (2010) ändrades positioneringen för 

huvudet vid DT-ansiktsskelett hos barn (1.4±1.31 år) för att minska stråldosen med 

bibehållen diagnostisk bildkvalitet. Resultatet jämfördes sedan med ett matchande 

retrospektivt urval av barn (1.38±1.38 år) där huvudet var placerat i normalläge. Alla 

undersökningarna använde sig av samma strålparametrar vilket var ett kriterium vid 

matchningen (120 kV, 122 mA, 150 mAs). När huvudet positionerades med en 

extension av nackkotorna rapporterades en minskning av bildfältets längsgående 

riktning vilket var statistisk signifikant (p<0.0001). En signifikant minskning sågs 

även för DLP (p<0.0001) vilket gav utfallet för en 18%- minskning (p<0.001) av ED. 

En förändring av ED och DLP uppskattades till ett medelvärde av 2.32 mSv 

respektive 268.31 mGy*cm jämförelsevis med tidigare medelvärde på 2.82 mSv och 

317.08 mGy*cm. I en subjektiv bedömning av bildkvaliteten värderades det aldrig 

lägre än att bilderna var acceptabla för diagnostik då bilderna granskades i 

standardfönster (hjärna) eller fönstersättning för skelett. Bildkvaliteten i 

fönstersättningen för skelett visade en signifikant förbättring jämförelsevis med det 

retrospektiva urvalet (p<0.0001). I ett standardfönster bedömdes bildkvaliteten 

bättre för den prospektiva urvalsgruppen. I det prospektiva urvalet vid 3D-

rekonstruktioner rapporterades en bättre diagnostisk kvalitet i bilderna jämförelsevis 

med det retrospektiva urvalet (p=0.004). Didier et al. rapporterade att stråldosen 

kan påverkas vid ändrad position där framförallt DLP minskas men där CTDIvol inte 

påverkas nämnvärt. 

 

Goo och Suh (2006) undersökte i en retrospektiv studie (n=50) bland annat vilken 

påverkan patientpositionen och kön har för minskning av rörström (mA) under 

kardiovaskulära DT- undersökningar utan EKG-synkronisering där rörströmmen 

justerats längs x -y planet (angular) och längs z-axis. Median för ålder på barnen var 

1 år varav 29 pojkar och 21 flickor. Det presenterades att reducering av rörströmmen 

var av större signifikans för en kaudokranial riktning (n=13) än en kraniokaudal 

riktning (n=36), 21.2±9.2% respektive 14.2±11.3% (p=0.049). Mellan pojkar och 

flickor sågs ingen skillnad för dosreducering av rörströmmen. 
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En sammanfattning av resultatet i denna kategori visar att stråldosen ökar respektive 

minskar beroende på patientpositionering för DT-ansiktsskelett och kardiovaskulära 

DT-undersökningar. Vid planerad positioneringen av barnet under givna 

förutsättningar kan stråldosen minskas med accepterad bildkvalitet. 

Strålparametrar 

I denna kategori presenteras resultat från tre studier om hur stråldosen kan 

förändras vid förändring av specifika strålparametar. I en prospektiv och två 

retrospektiva studier redovisas hur dosreducering kan åstadkommas vid 

förändringar av kilovolt (kV), milliampare per sekund (mAs) och med automatisk 

exponeringkontroll (AEC). En av studiernas resultat har delvis presenterats under 

föregående kategori. 

 

Goo och Suh (2006) undersökte även (n=50) vilken påverkan vikt och ålder har för 

minskning av rörström vid en variation baserat på en kombination av angular-och z-

axis modulation med automatisk exponering. Rörströmmen justerades längs x -y 

planet (angular) och längs z-axis. För alla åldrar sågs gemensamt en reducering av 

mA med 15.8±11.1%. För samtliga åldersgrupper, vilka var indelade i viktgrupper, 

sågs en signifikant skillnad för procentuella minskningen av mA (p=0.017). Hos elva 

av barnen i viktklassen <4.9 kg och hos femton barn mellan 5-9.9 kg  sågs en 

reduktion av mA på 9.3±7.9% respektive på 14.3±9.3%. En reducering av mA på 

16.4±12.5% sågs hos sju barn vars vikt var mellan 10-19.9 kg och för nio barn 

tillhörande viktklassen 20-39.9 kg resulterade det i en reducering av mA på 

25.8±9.8%. Reduceringen av mA ökade för varje tyngre viktklass förutom för den 

tyngsta, 40-59.9kg, där åtta barn ingick och visade på en reducering av mA med 

15.9±12.7%, en reducering som således var mindre än viktklassen under (20-39.9 

kg). Detta resulterade i att det inte fanns något samband mellan ålder och reducering 

av mA då alla barn inkluderats. Vid exklusion av den tyngsta viktklassen 

innehållande åtta barn kunde ett signifikant samband visas mellan ålder och 

reducering av mA (p=0.003). Bildkvaliteten för samtliga undersökningar bedömdes 

vara acceptabla för diagnostik där 26 undersökningar fick 2 poäng respektive 24 

undersökningar som fick 3 poäng på en tregradig skala. 
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I en prospektiv studie (n=71) av Alibek et al. (2011) var syftet att göra en bedömning 

av dosreducering vid användning av AEC (CARE Dose 4D). Under ett år undersöktes 

barn med en medelålder på 7.2 år i följd, de inkluderade undersökningar var DT- 

thorax, övre buk och bäcken. För att bestämma effektiviteten gällande dosreducering 

beräknades en uppskattad stråldos för undersökning utan AEC och därefter 

genomfördes undersökningarna med AEC. Reduktionen av stråldos varierade 

beroende på typ av undersökning, den högsta reduceringen av stråldos sågs vid DT-

thorax och var högst 31.6%. DT-övre buk resulterade i ett medelvärde av reducering 

på 27.6% respektive 28% för DT-bäcken. För alla undersökningar var medelvärdet 

för dosreducering av ED 30.1% när dosen sänktes från 8.4±4.6 mSv till 5.8±3.1 mSv 

(p<0.001). Medelvärde för alla undersökningar beräknat i CTDIvol och DLP visade på 

en reducering från 10.9±3.2 mGy till 7.7±2.1 mGy och 457.4±280.8 mGy*cm till 

318.7±184.3 mGy*cm vilket var en reducering på 29.5% respektive 30.4%. Alla 

undersökningar var godkända för diagnostik där 54% bedömdes utmärkt och 46% 

diagnostiskt acceptabla.  

 

Kim et al. (2010) jämförde i en retrospektiv studie (n=120) skillnaden mellan två DT-

thoraxprotokoll, ett från år 2006 och ett från år 2008. Syftet var att kvantifiera 

effekterna av förändringarna av patientdos, bildkvalitet och bildbrus vid variationer 

av kilovolt vid DT-thorax undersökningar på barn. Det var ingen skillnad i ålder eller 

vikt för respektive viktklass mellan urvalsgrupperna 2006 och 2008. I protokollet 

2008 sänktes parametrarna till 80 kV och 100 kV för barn <15 kg respektive i 

viktklassen 15-60 kg, referensvärdet för mAs sänktes till 55. För barn <15 kg 

reducerades CTDIvol från 5.2 till 1.4 mGy. Även ED och DLP reducerades från 3 mSv 

och 108 mGy*cm till 0.8 mSv och 27.3 mGy*cm. Procentuellt reducerades CTDIvol 

samt ED med 73% och DLP med 75% (p<0.05). För viktklassen 15-60 kg reducerades 

CTDIvol från 6.5 till 3.6 mGy. Även ED och DLP reducerades från 3.1 mSv och 175.8 

mGy*cm till 1.6 mSv och 98 mGy*cm. Procentuellt reducerades CTDIvol, ED och DLP 

med respektive 45%, 48% och 44% (p<0.05). För den lättare viktklassen ökade mAs-

värdet till 80 mAs från tidigare 77 mAs och för den tyngre viktklassen sänktes det 

från 96 mAs till 90 mAs på grund av den automatiserade justeringen för 

datortomografen. Förändringen av strålparametrarna år 2008 påverkade 

bildkvaliteten negativt då bruset ökade med 55% respektive 49% för den lättare och 

tyngre viktklassen (p<0.05). Vid analys av den övergripande bildkvaliteten år 2008 
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graderades den till 2.5 för viktklassen <15 kg (p=0.23) och 1.7 för viktklassen 15-60 

kg (p=0.16) på en femgradig skala. Subjektiva bedömningen av bildkvaliteten visade 

på en försämrad kvalitet men ingen bedömdes icke diagnostisk acceptabel. 

  

En sammanfattning av resultatet i denna kategori visar att det är möjligt att reducera 

stråldosen genom variationer av tekniska parametrar till barn vid DT-

undersökningar och samtidigt uppnå accepterad bildkvalitet. Minskning av kV och 

mAs kan reducera stråldosen till barnet. Genom modulation av rörström sågs ett 

samband mellan ålder och minskning av mA för vissa åldersgrupper. Genom 

användande av AEC kan stråldosen reduceras. Bildkvaliteten påverkas av ändring i 

strålparamterar. Bildkvaliteten analyserades med ett subjektivt bedömningsmaterial 

och delvis av objektiva bedömningar och undersökningarna bedömdes minst 

diagnostisk acceptabla.   

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva åtgärder för att reducera stråldos 

med diagnostisk accepterad bildkvalitet för barn som genomgår 

datortomografiundersökning. Litteraturstudiens resultat visar att användandet av 

IR, AEC och förändringar av kV och mAs samt patientpositionering är åtgärder att 

reducera stråldosen och upprätthålla en diagnostisk accepterad bildkvalitet.   

Resultatdiskussion 

Iterativa rekonstruktioner 

Enligt litteraturstudiens resultat kan reducering av stråldosen uppnås till 50-63% vid 

applicering av IR med accepterad bildkvalitet med variation i enhet för beräkning. 

Enligt Willemink et al. (2013) är huvuduppgiften för IR att reducera brus och 

artefakter för att förbättra den slutgiltiga bildkvaliteten. Det beskrivs även att det är 

en stor variation hur stor dosreduktionen IR kan åstadkomma, den totala 

dosreduktionen överskattas något av företagen i marknadsföringen jämfört med den 

redovisade stråldosreduktion forskningen framhåller. I litteraturstudien beskrivs 

även hur rekonstruktions- metoderna XCareTM, iDose4, ASIR och aNLM reducerar 

stråldosen. Willemink et. al beskriver hur datortomografer har olika egenskaper och 

att IR benämns olika beroende på vilket tillverkande företag är. Det beskrivs 
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exempelvis att IRIS och SAFIRE är skapade av Siemens Healthcare, Idose4 av Philips 

och ASIR av GE Healthcare.  

 

Resultatet av litteraturstudien visar på att användningen av IR och dess inställda 

nivå ger en variation i bildkvalitet för olika kroppsdelar, exempelvis presterar 

SAFIRE bättre än aNLM vid thorax-undersökningar. Lee et al. (2015) uppger i en 

studie (n=21) att SAFIRE med halvdos reducerar stråldosen uttryckt i SSDE till 

9.4±3.5 mGy för ett barn <18 år vid en DT-buk undersökning med godkänd 

bildkvalitet. Den subjektiva samt den objektiva bedömningen av bildkvaliteten visar 

att bruset minskar linjärt med ökad nivå 1-5 av SAFIRE och vid nivå 5 sänks bruset 

men skärpan påverkas vilket resulterar i att SAFIRE presterar bäst i nivå 3 respektive 

4. I litteraturstudiens resultat redovisas en reducering av ED för en DT-thorax 

undersökning rekonstruerad med ASIR till 55.2 %. I en studie (n=234) av Singh et al. 

(2012) rekonstrueras thorax- och bukundersökningar för DT med ASIR och FBP 

vilket resulterar i en dosreducering av CTDIvol och DLP. Vidare redovisas 

medelvärdena för dessa dosenheter beräknade för DT-buk med ASIR 

vilka uppmättes till 5.0±1.2 mGy samt 216.86±94.4 mGy*cm, med ASIR är 

stråldosen signifikant lägre jämförelsevis med FBP (p<0.0001). Vid den subjektiva 

bedömningen av bildkvaliteten påvisas ingen avvikelse med undantag att bruset 

reduceras något mer vid ASIR än FBP.  

 

Litteraturstudiens resultat redovisar att aNLM kan upprätthålla bildkvaliteten trots 

en stråldosreduktion på 50% för buk- och bäckenundersökningar på barn. I en 

fantom-studie av Li et al. (2013) upprätthålls bildkvaliteten vid ett halvdos-protokoll 

tillsammans med NLM- algoritm och en synlig förbättring av bildkvaliteten för 

levern sågs. I en annan fantom-studie av Ramirez Giraldo et al. (2009) redogörs hur 

en NLM-algoritm reducerar brus samt bibehåller kontrast och skärpa i bilden, vid 

vissa inställningar av parametrar uppstår emellertid en brusartefakt vilket påverkar 

bildkvaliteten och diagnostiken.  

 

Resultatet av litteraturstudien visar att SAFIRE halvdos kan reducera stråldosen till 

barn vid DT-hjärta med EKG synkronisering med bibehållen bildkvalitet och visar att 

bruset minskar i bilden samtidigt som SNR och CNR ökar vid användning av halvdos 

SAFIRE. I studier av Nakagawa et al. (2015) och Zheng et al. (2013) analyseras 
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användandet av SAFIRE för kardiovaskulär DT-undersökning av barn tillsammans 

med andra åtgärder. De två studierna skilde sig åt i vilka parametrar de förändrade, 

kV eller mAs. Bildkvaliteten upprätthålls i de två studierna med en reducerad 

stråldos. Nakagawa et al. (n=46) och Zheng et al. (n= 62) redovisar ED på 0.58±0.18 

mSv respektive 0.06±0.03 mSv. I en studie (n=74) av Han et al. (2012), likvärdig 

ovanstående studier, rapporteras att stråldosen angett i DLP ej reduceras men att 

bildkvaliteten förbättras då bruset sänks (p<o.001) samt att SNR och CNR ökar. 

Yang (2017) rapporterar i en studie (n=160) hur iDose4 med halvdos resulterar i ett 

CTDIvol på 1.7±0.5 mGy samt SSDE på 2.0±0.5 vid kardiell DT-angio undersökning. 

Fortsättningvis redogörs det i den subjektiva bedömningen av bildkvaliteten att nivå 

4 för iDose4 är mest fördelaktig. 

 

Författarna för litteraturstudien drar slutsatsen att IR är en åtgärd för att minska 

stråldos till barn eftersom IR kan återskapa bilden med diagnostisk acceptans. Vilken 

IR och nivå av rekonstruktionen som används är beroende av datortomograf samt 

vilken kroppsdel/organ som undersöks.   

Patientpositionering 

Enligt litteraturstudiens resultat kan en reducering av stråldosen åstadkommas 

genom en ändring av positionering för huvudet och positionering i x, y, z-planet. 

Deltagare från studien av Didier et al. (2010) ingår som en av urvalsgrupperna i en 

liknande studie av Zarella et al. (2016). Zarella et al. rapporterar ett resultat för 

ytterligare en minskning av stråldosen. Barnens (n=325) huvud placerades i samma 

position med en extension av nackkotorna och rekonstruktion av bilderna gjordes 

med iDose4. Detta resulterar i ett medelvärde för ED på 1.22 mSv vilket innebär en 

minskning på 47.4 % jämförelsevis med referensgruppen och en reducering på 56.7% 

jämförelsevis med de barn vars huvud var i normalläge. Det var en statistisk 

signifikant skillnad mellan de erhållna stråldoserna (p<0.001).  

 

I två fantom-studier beskriver Perisinakis et al. (2013) med vuxna fantom och 

Kaasalainen et al. (2014) med ett femårigt och nyfött fantom hur en fel centrering 

ovan isocenter med 4-6 cm påverkar stråldosen. Enligt Perisinakis et al. minskar 

stråldosen till ögonlinsen och främre delar av huden med 14-18% och ökar för bakre 

delar av huvudet vid en DT-hjärna. Vid en DT-thorax redogör Kaasalainen et al. att 
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för ett femårigt fantom reduceras stråldosen med 12 % och 8 % för ett nyfött fantom 

med en ökad brusnivå. I en annan studie (n=710) har Bayer et al. (2011) testat två 

olika armpositioner för vuxna patienter vilka genomgått ett DT-trauma för helkropp 

vilket resulterar i en lägre stråldos med placering av armarna över huvudet 

jämförelsevis med placering på buken. Loewenhardt et al. (2012) har i en liknande 

studie (n=100) genomfört samma ändring av armposition och redogör en reducering 

av stråldos på 16-22%. 

 

En slutsats gällande patientpositionering är enligt författarna för litteraturstudien att 

en väl avvägd positionering av barnets huvud, armpositionering samt positionering 

längst Y-planet kan reducera stråldosen. Tillsammans med användning av IR kan 

stråldosen reduceras ytterligare. En fel centrering av barnet i alla plan kan påverka 

stråldosen. Även om författarna för litteraturstudien antar att armpostionering för 

barn är lika viktigt som för vuxna bör det noteras att flertalet av studierna är utförda 

på vuxna patienter och fantom. Att placera ett barn i datortomografen kan innebära 

påverkan av andra yttre faktorer såsom svårighet att förstå och fullfölja instruktioner 

vilket är viktigt för röntgensjuksköterskan att beakta. 

Strålparametrar  

Enligt litteraturstudiens resultat är det även möjligt att minska stråldosen genom 

variationer av tekniska parametrar till barn vid DT-undersökningar och samtidigt 

uppnå accepterad bildkvalitet. Undersökningen kan optimeras genom minskning, 

kombination och variation av kV och mA samt AEC och kombinerad modulation av 

den. 

Litteraturstudiens resultat visar att vid användning av AEC för undersökningar av 

barn kan stråldosen reduceras för thorax- bäcken- och övre bukundersökningar. I en 

studie av Herzog et al. (2008) jämförs protokoll med och utan AEC vid DT-thorax av 

barn och det redovisas en reducering av stråldosen med 57.8% vid användning av 

AEC. I en studie utförd på fantom likvärdiga med barn i åldrarna 1, 5 samt 10 år av 

Brisse et al. (2009) rapporteras en minskning av stråldosen vid användning av AEC 

med variationer över kroppen på grund av skillnader i attenuering. I två fantom-

studier av Papadakis et al. (2008) och Kaasalainen et al. (2014) redovisas hur 

patientpositionering och vinkeln av topogrammet påverkar AEC. De två studierna 

resulterar i att topogram med lateral- AEC minskar stråldosen till barnfantomet. 
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Papadakis et al. redogör att reduceringen av stråldos uppnår högst 14.4 % för thorax 

hos en nyfödd och 11.3 % för buk hos en 5 åring. Vidare redovisas att bildbruset ökar 

med lateral- AEC jämförelsevis med AP-AEC. Litteraturstudiens resultat visar att vid 

undersökningar med AEC bedömdes alla acceptabla för diagnostik. Greffier et al. 

(2016) redogör i en fantom-studie att kombinationen av SAFIRE och AEC bidrar till 

en reducerad stråldos för barn. Greffier et al. beskriver fortsättningsvis att enbart 

använda AEC som dosreduceringsmetod är problematiskt då mycket brus i bilden är 

tänkbart.  

Litteraturstudien visar att det är möjligt att reducera stråldosen genom att minska kV 

och mAs med acceptabel bildkvalitet för diagnostik. Bruset i bilden påverkas 

emellertid negativt och ökar linjärt med en minskning av mAs och enbart ändring av 

dessa parametrar kan därför inte göras oaktsamt. Detta bekräftas i en fantom-studie 

av Dong et al. (2012) där det visas att en höjning av mAs och kV ökar stråldosen för 

samtliga omkretsar av fantomen och att det finns ett linjärt samband mellan en 

höjning av mAs och erhållen stråldos. En förhöjning av stråldos resulterar i att bruset 

i bilden minskar för samtliga omkretsar. I en fantom-studie av Siegel et al. (2013) 

undersöks det hur ett automatiskt urval av kV (CAREkV) och rörströms modulation 

automatisk exponering (CARE Dose 4D) kan bidra till en reducerad stråldos för 

neonatala-, små- och stora barn. CAREkV bidrar till en minskning till 70 kV 

(neonatal och små barn) samt 80 kV (stora barn) och en kombination av CAREkV 

och CARE Dose 4D kan bidra till en dosreducering mellan 50-70% för DT-bukangio 

på barn med bibehållet CNR. Siegel et al. beskriver emellertid att bruset och 

kontrasten ökar med 60.4% respektive 75.4% vid denna kombination. I en studie av 

Kim et al. (2014) rapporteras det att förekomsten av brus kan motverkas med IR. 

Fortsättningsvis rapporteras att SAFIRE kombinerat med minskad kV med 10.5 % 

och sänkt mAs vid DT-buk på barn visar en ökning av bruset och en dosreducering 

uttryckt i SSDE på 64.2% jämförelsevis med FBP. I en prospektiv randomiserad 

kontrollerad studie (n=50) av Weis et al. (2017) beskrivs en annan metod för att 

bibehålla bildkvaliteten då skillnaden mellan 100 kV protokoll med ett filter, vilket 

sorterar bort ej bildgivande fotoner, och ett 70 kV protokoll med 100 mA (CARE 

Dose 4D) studeras. Studien genomfördes på barn med en medelålder på 6.8 ± 5.1. 

och resulterar i en reducering av stråldosen för protokollet med 100 kV jämförelsevis 

med 70 kV protokoll. För protokollet med 100 kV och filter redovisas det att 
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ekvivalent dos till ögonlinsen är 10 gånger lägre (p<0.0001) samt 3.4 gånger lägre till 

thyroidea (p<0.001) jämfört med 70 kV. Det är ej en övergripande skillnad av 

bildkvaliteten mellan de två protokollen (p=0.1163) förutom för vissa specifika 

strukturer där 100kV är bättre än 70 kV och vise versa.  

Författarna för litteraturstudien vill understryka att absorberad dos och ekvivalent 

dos inte är jämförbart med den effektiva dosen. Enligt författarna är slutsatsen att 

AEC och val av inställningar påverkas av vikt och omkrets på barnet och har ett 

samband med ålder. Författarna vill uppmärksamma att ålder och vikt inte alltid har 

ett linjärt samband. Röntgensjuksköterskan kan påverka parametrarna kV och mAs 

samt centrering och inställning av AEC för att reducera stråldosen. I kombination 

med IR kan bildkvaliteten upprätthållas till minst diagnostiskt acceptabel och 

stråldosen kan optimeras ytterligare. 

Röntgensjuksköterskans yrkesroll 

Schindera et al. (2011) redovisar i en studie optimering av stråldos till vuxna 

patienter vid DT-undersökningar före och efter utbildning av radiologer och 

röntgensjuksköterskor. Utbildningen gav en dosreduktion uttryckt i DLP vid DT-

sinus (37%), hjärna (9%), thorax (24%) och pulmonalis (42%) med undantag för att 

stråldosen uttryckt i DLP ej reducerats för DT-buk (p=o.60). Paolicchi et al. (2014) 

har likaså studerat hur sex månaders utbildning inriktad på stråldos optimering för 

radiologer och röntgensjuksköterskor påverkar stråldosen vid DT-hjärna för barn. 

Efter utbildningen ökade användningen av AEC från 10% till 60% för alla 

undersökningar, även signifikant reducering av kV sågs (p<0.001). Författarna för 

litteraturstudien anser att kontinuerlig utbildning för röntgensjuksköterskor är viktig 

och kan minska stråldosen. I Sverige ska röntgensjuksköterskan enligt 

strålskyddslagen (SFS 1988:220) ha kunskap kring risker, villkor och föreskrifter 

gällande strålskydd samt vidta åtgärder för strålskydd och motverka strålskador. 

Författarna för litteraturstudien anser att röntgensjuksköterskan således har en 

viktig roll när det gäller att minska stråldos och på detta sätt reducera risken för 

strålinducerad cancer. 

Tjønneland & Lagesen (2014, 40) beskriver att det inte är en självklarhet att barn kan 

vara själv i undersökningsrummet av flertalet anledningar. Författarna för 

litteraturstudien antar att om en röntgensjuksköterska är inne i 
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undersökningsrummet under exponering blir hen själv utsatt för joniserande 

strålning. Referensvärdena för alla verksamma inom strålningsverksamhet är 

beskrivna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling [SSMFS] (2008:51) och 

beskriver bland annat att ED under ett år inte ska överskrida 50 mSv, samt under en 

femårsperiod bör stråldosen ej överskrida 100 mSv.  

Författarna för litteraturstudien gör antagandet att vid en medenvetenhet om 

stråldosoptimering och parameterarnas påverkan vid barnundersökningar kan även 

stråldosen till assisterande personal i undersökningsrummet reduceras. I 

arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är det beskrivet att arbetstagaren ska få vara 

delaktig i arbetsmiljöarbetet och utföra de åtgärder som krävs för en fördelaktig 

arbetsmiljö samt tillämpa befintliga skyddsföreskrifter och hjälpmedel för att 

förhindra olycka eller ohälsa. Författarna till litteraturstudien anser att det är viktigt 

att röntgensjuksköterskan använder till exempel blyförkläde samt korrekt placering i 

rummet för att värna om sin hälsa under en datortomografiundersökning. 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet för denna litteraturstudie inkluderade författarna nio 

kvantitativa studier vilka presenterade olika åtgärder för reducering av stråldos till 

barn under datortomografiundersökningar där bildkvaliteten upprätthölls minst 

diagnostisk accepterad. Både retrospektiva och prospektiva studier inkluderades. 

Trovärdigheten värderas vara större i en prospektiv studie förhållandevis med en 

retrospektiv studie då det i en prospektiv studie genomförs mätningar över tid 

(Forsberg & Wengström 2015, 83; Willman et al. 2016, 93). Litteraturstudien 

innehåller majoriteten retrospektiva studier vilket för syftet kan anses vara den 

forskningsdesign vilket är att föredra utifrån ett etiskt perspektiv. Enligt Willman et 

al. (2016, 93) medför mindre urvalsgrupp inte lika stor trovärdighet som större 

urvalsgrupper gör. Litteraturstudiens resultat innehåller relativt små urvalsgrupper, 

vilket eventuellt kan förklaras med att strålning av barn inte ska göras oaktsamt och 

måste vara berättigat både ur ett forskningsperspektiv samt strålskyddsperspektiv.   

I förarbetet till denna uppsats genomförde författarna flertalet sökningar för att finna 

inspiration till litteraturstudiens slutgiltiga sökord. Sökorden togs fram med hjälp av 

SweMeSH och kombinerades med boolesk sökteknik samt trunkering. Enligt 

Forsberg och Wengström (2015, 64) kan sökning effektiviseras med hjälp av en 
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bibliotekarie, detta råd följdes ej av författarna vilket kan ha inneburit en förlorad 

chans för ytterligare förbättring av sökstrategi. Valet av att inte använda ‘reduction’ 

som ett sökord kan vara en svaghet i datainsamlingen. Trots att ordet inte är en 

MesH-term och att författarna anser att det innefattades under använda sökord, är 

det fullt möjligt att relevanta studier förbigåtts. 

Valet att exkludera fantom-studier togs av författarna det ansågs att urvalet av 

artiklar avseende barn var tillfredsställande i omfattning för litteraturstudiens syfte. 

Läsaren bör således vara medveten om att det kan finnas ytterligare studier vilka kan 

ha besvarat syftet som exkluderats. Begränsning för artiklar skrivna på engelska kan 

ha inneburit att artiklar som besvarade syftet filtrerades bort. Trots att ingen 

begränsning gjordes initialt för årtal då artiklarna publicerades, exkluderades 

artiklar publicerade tidigare än 2006. I litteraturstudien är publiceringsåret för 

majoriteten av de inkluderade studierna mellan 2010- 2015. En studie är publicerade 

2006 vilket har lyft frågan mellan författarna om den är på gränsen till att vara 

inaktuell på grund av kontinuerlig utveckling av stråldosoptimering (jfr. Östlundh 

2012, 74). Författarna beslutade att inkludera studien på grund av dess ingående 

beskrivning för modulation av AEC. Den globala variationen angående var de 

inkluderade studierna är genomförda är inte stor, fyra är genomförda i USA och 

övriga från Kanada/USA, Tyskland samt Sydkorea. Författarna anser att dessa är 

tekniskt välutvecklade länder med stora ekonomiska resurser och resultatet av 

studierna kan därmed inte appliceras och generaliseras för hela världen. Även de 

politiska systemen ser annorlunda ut i världen vilket direkt eller indirekt påverkar 

tillgänglighet och utrustning inom sjukvården. I en artikel av Waitzkin och Hellander 

(2016) beskrivs att hälso-och sjukvården i USA fram till 2016 varit uppbyggt med 

försäljning och förtjänster och inte setts som en rättighet för varje enskild individ i 

befolkningen. Resultaten om huruvida en reducering av stråldos är tillfredsställande 

anser författarna för litteraturstudien kan variera i olika länder.   

Vid kvalitetsbedömningen av de inkluderade studierna valde författarna att utgå från 

en granskningsmall för kvantitativa studier av Olsson och Sörensen (2011, 284) där 

ett fåtal punkter togs bort eller omformulerades. Författarna genomförde 

kvalitetsgranskningen i ett första skede oberoende av varandra för att sedan jämföra 

utfallet vilket enligt Henricson (2015, 473) ger stöd för en trovärdighet i 

granskningen. Författarnas erfarenhet av kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 
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är begränsad vilket kan vara en svaghet för litteraturstudien men då 

granskningsmallen utgick från ett poängsystem tydliggjordes den slutgiltiga 

kvalitetsbedömningen. Författarna har först enskilt och sedan tillsammans 

analyserat och värderat att medelvärde eller medianvärde samt övergripande 

bildkvalitet från studierna är tillfredställande för att kunna besvara litteraturstudiens 

syfte. Indelning i kategorier resulterade i en variation av antal studier mellan varje 

kategori och datainsamlingen är knapphändig för en kategori vilket påverkar 

tyngden i litteraturstudiens resultat avseende den aktuella åtgärden. I en av de 

inkluderade studierna har en av forskarna själv granskat och bedömt bildkvaliteten 

för undersökningen. Författarna för litteraturstudien anser att detta kan orsaka 

publikationsbias för denna artikel då forskaren är medveten om åtgärden vilket 

möjliggör en chans att hen har vetskap kring hur bilden kommer påverkas innan 

bedömning (jfr. Billhult & Gunnarsson 2015, 323). Läsaren bör emellertid ha i åtanke 

att den subjektiva kvalitetsbedömningen av bilderna i litteraturstudiens resultat har 

varierat med antalet granskare och erfarenhet. 

För denna litteraturstudie inkluderades barn (0-18 år) oberoende av aktuell 

undersökning och målorgan samt oberoende för typ av datortomograf.  Detta 

möjliggjorde en större bredd för olika typer av åtgärder, läsaren bör dock vara 

uppmärksam på att en jämförelse av stråldoserna vilka presenterats ej går att göra 

beroende på variationen av åtgärd, bestrålad kroppsdel och sjukdomstillstånd. På 

grund av litteraturstudiens begränsning i omfattning har inte eventuell användning 

av kontrast samt övriga inställningar hos datortomografen, exempelvis pitch och 

FOV, berörts. Det togs ingen hänsyn till vilken typ eller årgång av datortomograf som 

användes vilket kan tänkas vara en svaghet i litteraturstudien på grund av att den 

tekniska utvecklingen av den medicintekniska utrustningen kan variera över 

studierna. Författarna anser att en framtida systematisk litteratursammanställning, 

vilken är mer fördjupad på åtgärder i förhållande till specifik kroppsdel och/eller 

datortomograf, skulle bidra med mer jämförbara resultat. Författarna anser även att 

kontinuerlig empirisk forskning och systematiska litteratursammanställningar är en 

nödvändighet för dosoptimering då medicinisk teknik i form av röntgenapparatur 

sker i fortlöpande utveckling. 

Författarnas begränsade erfarenhet för att skriva litteraturstudier och bristande 

erfarenhet för tolkning av kvantitativa resultat samt begränsad kunskap inom 
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statistik och kvantitativa värden ska ses som en svaghet för denna litteraturstudie. 

Då författarna inte har engelska som modersmål kan även det ses som en svaghet. 

Det läsaren bör ha i beaktning är att litteraturstudien kan ha brister i resultat till 

följd av detta. 

Forskningsetisk diskussion 

De artiklar inkluderade i litteraturstudien har angett att de har erhållit etiskt tillstånd 

(jfr. Forsberg & Wengström 2016, 132). Två av studierna beskriver även ett 

godkännande utifrån HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 

1996). Författarna för litteraturstudien saknade ett etiskt resonemang kring 

bestrålning av barn i de prospektiva studierna. I de prospektiva studierna ändrades 

parametrar innan undersökningen för att resultatet troligen skulle orsaka en 

dosreduktion. Författarna för litteraturstudien kontrollerade därför att ansvariga 

utgivare av artiklarna angett etiska riktlinjer för att försäkra att en etisk granskning 

krävdes. Helsingforsdeklarationen (WMA 2013) beskriver att studier där människor 

är inkluderade ställer ett krav på forskaren att värdera riskerna och väga de negativa 

och positiva effekterna mot varandra. Att inkludera barn i forskning gällande 

strålning kräver ett etiskt övervägande då stokastiska effekter kan uppkomma 

oberoende av stråldos (Isaksson 2011, 176). De retrospektiva studierna och en 

prospektiv studie uttrycker hur skriftlig information gällande samtycke ej är relevant 

och nödvändigt för studiens syfte. En annan prospektiv studie beskriver att skriftligt 

samtycke finns och en beskriver inget om samtycke. Författarna för litteraturstudien 

anser att det ej är tillfredsställande att en studie uteslutit samtycke från föräldrarna 

(jfr. Helsingforsdeklarationen 2013; SFS 2003:460). Med vetskap om att ingen av 

barnen i studierna behövde utsättas för onödig stråldos, anser författarna att 

studierna ändå var etiskt acceptabla. 

Under kvalitetsgranskningen beaktades vart studierna var genomförda på grund av 

olikheter mellan ländernas etiska förhållningssätt. Helsingforsdeklarationen är en 

utgångspunkt många länder har i sin lagstiftning (Statens medicinsk-etiska råd u.å). 

Författarna för litterturstudien antar att det finns skillnader i sjukvårdssystemen 

mellan olika länder. I en studie av Hendee et al. (2010) beskrivs problematiken med 

USA’s sjukhussystem och överanvändandet av röntgenundersökningar där systemet 

bygger på att läkare eller att ansvariga för sjukhuset tjänar pengar för varje 
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undersökning. I en studie av Berdahl et al. (2013) jämförs användningen av DT -

undersökningar i Kanada och USA från 2003 till 2008. För barn under tio år 

minskade undersökningarna i Kanada samtidigt som de ökade i USA. 

Litteraturstudien har inkluderat fyra studier från USA. Författarna anser att det kan 

vara av läsarens intresse att en berättigad undersökning i USA inte behöver vara 

likvärdig med Sveriges berättigande och etiska syn på att genomföra DT-

undersökningar på barn.  

Könsfördelningen i resultatartiklarnas urvalsgrupper har i fem av nio artiklar 

majoriteten pojkar, i resterande anges ej könsfördelning. Författarna för 

litteraturstudien antar att denna fördelning var slumpmässig. Mahajan (2012) 

rapporterar en högre risk för flickor att drabbas av strålinducerad thyroideacancer 

jämfört med pojkar. Även Miglioretti et al. (2013) redogör i en retrospektiv 

observationsstudie att flickor är strålkänsligare och har en ökad risk för 

strålinducerad cancer vid DT- buk och bäcken undersökningar. Författarna för 

litteraturstudien vill lyfta att pojkar kan avskärmas mer mot strålning genom 

exempelvis gonadskydd vilket ej hjälper flickor. Huruvida om dosgränser och 

stråldosoptimering ska justeras för kön bevaras inte i denna litteratturstudie men 

frågan har lyfts mellan författarna om åtgärder för att reducera stråldos till barn även 

kan könsindelas ytterligare. 

 

För en litteraturstudie ska författarna tillsammans äga fullt ansvar och kritiskt 

granska varandra samt alla delar av helheten för att ärligt kunna stå för 

litteraturstudien (Segersten 2012, 18-19). Författarna för denna litteraturstudie har 

till största del arbetat tillsammans, alternativt i närvaro med varandra för att ha 

möjlighet att diskutera för att i möjligaste mån undvika feltolkning. Vid oenigheter 

mellan författarna diskuterades ett gemensamt beslut fram genom att ta vara på 

varandras styrkor och svagheter. 

Slutsats 

Röntgensjuksköterskan kan reducera stråldosen till barnet och således bidra till 

minskad risk för strålinducerad cancer. Att ändra parametrarna påverkar 

bildkvaliteten vilket gör att detta ej kan göras oaktsamt. Beroende på vilken 

kroppsdel eller organ som undersöks erhålls variationer i strålparametrarna och 
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således även stråldosen på grund av skillnad av attenuering i kroppen. Bildkvaliteten 

kan optimeras med hjälp av IR vilka upprätthåller den diagnostiska acceptansen i 

bilden då övriga strålparametrar sänks. Typ av IR beror på tillverkare och presterar 

varierande för olika organ vilket ökar vikten av att röntgensjuksköterskan har 

kunskap om den datortomograf hen handhar och har till förfogande då barn ska 

undersökas. Storlek, vikt och omkrets på barnet påverkar strålparametrarna och det 

är av stor vikt att röntgensjuksköterskan har kunskap om sådana faktorer för att 

optimera undersökningen och reducera stråldosen. Stråldosen påverkas av 

positioneringen av barnet vilket innebär att korrekt placering och centrering är 

synnerligen viktigt för patientsäkerheten. Forskning av röntgensjuksköterskor 

gällande stråldosoptmering till barn vid DT-undersökningar ser författarna för 

litteraturstudien en brist på och vill därför uppmana till det.
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Beskrivning begrepp        Bilaga 1. 

 
 

 
 

CTDIvol = 
CTDIw

Pitch
 

CTDIvol redogör en kvalificerad gissning av stråldosen till bestrålade organ (Thilander-Klang 

2017).  

 

DLP=CTDIvol × bestrålad längd (cm) 

DLP redogör för en uppskattnig av totala stråldosen patienten tagit emot. Vid beräkning och 

värdering av stråldos krävs värden för CTDIvol och DLP (Thilander- Klang 2008, 77). 

 

SSDE (mGy) = Konversionsfaktor×CTDIvol  

SSDE står för size-specific dose estimate och tar hänsyn till tätheten och tvärsnittsmåttet hos 

en patient (Thilander-Klang 2017). 

 

mA (milliampere) är variabeln för antalet elektroner som produceras och sänds från katoden 

till anoden per sekund. Uträkningen mA×sekunder (mAs) redogör antalet elektroner som 

sänds ut och exponeringstiden (Carlton & Adler 2013, 764; Woodward & Hedrick 2014, 47).  

 

kV (kilovolt) är en variabel för energin på röntgenstrålarna och avgör hur penetrerande 

strålarna är (Woodward & Hedrick 2014, 47). 

 

Absorberad dos beskriver mängden stråldos patienten utsätts för utan hänsyn för strålslag 

eller organ. Den ekvivalenta dosen är den absorberade dosen multiplicerat med 

viktningsfaktor för aktuellt strålslag och redogör skadan olika strålslag orsakar vävnaden. 

Effektiv dos (ED) tar med i beräkningen variationen av organens strålkänslighet, för att 

beräkna den stokastiska risken bör ED användas (Isaksson 2011, 205-208).   

 

AEC står för automatisk exponeringskontroll, denna funktion bidrar till att minska 

exponeringstiden (sekunder). När tillräckligt mycket fotoner uppnåtts för möjligheten att 

skapa en diagnostisk bild bryts exponeringen av AEC (Carlton & Adler 2013, 104). 

 

Algoritmer är matematiska formler för att framställa, förbättra och optimera bilden 

(Woodward & Hedrick 2012, 47).



 

Sökmetod                Bilaga 2.  

 

        

 

 

 

 

 
 

 

Datum Databas Sökord Begränsninga
r 

Totalt antal 
träffar  

Urval 1 
 

Urval 2 Urval 3 

17/2-17 Pubmed  children AND (radiation dosage 
OR radiation protection) AND 
computed tomography 

SweMeSH 1518 - - - 

17/2-17 Pubmed (children OR pediatic) AND 

(radiation dosage OR radiation 
protection/methods) AND 
computed tomography 

SweMeSH 1468 - - - 

20/2-17 Pubmed ((Pediatric* OR children) AND 
(radiation Dosage*) AND 
(radiation protection/ methods* 
OR radiometry/ methods*) AND 

(computed tomography OR 
tomography)) 

English 
SweMeSH 

209 58 13 6 



 

Sökmetod                Bilaga 2. forts. 

 
 

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Totalt antal 
träffar  

Urval 1 
 

Urval 2 Urval 3 

23/2-17 Scopus  children AND  
(radiation dosage OR radiation 
protection) AND computed 

tomography 

SweMeSH 1496 - - - 

23/2-17 Scopus  (children OR pediatic) AND 
(radiation dosage OR 
radiation protection/methods) 
AND computed tomography 

SweMeSH 1408 - - - 

24/2-17 Scopus ((Pediatric* OR children) AND 
(radiation Dosage*) AND 
(radiation protection/ methods* 
OR radiometry/ methods*) AND 
(computed tomography OR 

tomography)) 

English 
SweMeSH 

221 52 13 3 

Manuell 
sökning  

Studiers 
referenslistor 
och andra källor 

 - - - - - 

      Summa 

artiklar 
exkluderat 

dubbletter= 

9 

 



 

Översiktstabell                Bilaga 3. 

 
 

 
 

  

År/ 

författare/ 
Land 

 

Titel 

 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011/ 
Tyskland/ 
Alibek,S., 

Brand, M., 
Suess, C., 
Wuest, 
W., 

Uder, M., 
Greess, H. 

 

Dose 
reduction in 
pediatric 

computed 
tomography 
with 
automated 

exposure 
control 

 

Att beräkna 
effektiviteten av 
AEC i en 

multidetektor-
DT med fokus på 
dosreduktion vid 
undersökningar 

av barn.  
 

Barn (n=71) 
undersöktes i följd 
under perioden 

Aug 2004-sep 
2005. 
Undersökningar 
som inkuderades i 

studien var DT-
Thorax, övre buk 

och bäcken. 
41 pojkar 
30 flickor 
Medelåldern på 
7.2år (2-13år). 
 
 

Prospektiv studie. 
Erhållit etiskt tillstånd. 
Jämförelse med och utan CARE Dose 

4D (AEC). CARE Dose 4D bestämmer 
mA-värdet av data från topogramet 
för varje z-position genom beräkning 
av attundering. Individuell kroppsvikt 

för varje barn användes för att 
beräkna strålexponeringsnivå. För 

undersökningar utan CARE Dose 4D 
användes ett kroppsviktbaserat 
protokoll. För att beräkna hur mycket 
strålning barnet exponerats för 
användes  CT-expo version 1.4. 
För individuella patientprotokoll 
mättes och beräknades DLP, CTDIvol 

och mAs. Kontrollgruppen bestod av  
beräknade förväntade värden. 2 
radiologer bedömde bildkvaliteten 

med en tregradig skala. 
 

För alla barn var dosvärdena lägre än de 
beräknade värdena med 
standardprotokoll. 

Användning av AEC resulterade i en 
reducering av stråldosen med följande 
medelvärden: 
CTDIvol 29.5%,  från 10.9±3.2 mGy till 

7.7±2.1 mGy. 
DLP 30.4%, från 457.4± 280.8 mGy*cm 

till 318.7±184.3 mGy*cm.  
ED 30.1% , från 8.4±4.6 mSv till 5.8±3.1 
mSv (p<0.001) 
För thorax sågs den högsta reduceringen 
på 31.6%. 
28% var medelvärdet för reducering till 
bäcken.  

27.6% var medelvärdet för reducering till 
övre buk. 
 

Bildkvalitet; Alla bilder var godkända för 
diagnostik där 54% bedömdes som 
utmärkt och 46% diagnostiskt acceptabla.  
 

Hög   
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År/ 
författare/ 

Land 
 

Titel 
 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015/ 

Canada & 
USA/ Berlin, 
SC., Weinert, 
DM., 
Vasavada, 
PS., 
Martinez-

Rios, C., 
Parikh,RA.,  
Wien, MA., 
Jordan, DW., 
Novak, RD., 

Successful Dose 

Reduction Using 
Reduced Tube 
Voltage With 
Hybrid Iterative 
Reconstruction 
in Pediatric 
Abdominal CT  

Att bedöma 

minskning av 
stråldos, 
bildkvalitet och 
sensitiviteten vid 
granskning 
vid användande 
av låg kilovolt i 

kombination med 
en hybrid 
itterativ 
rekonstruktion 
vid  
kontrastförstärkt  

DT- 
buk för barn.  

Barn (n=133) som 

genomgått rutin 
och akuta 
kontrast-
undersökningar 
med en DT där 
iterativ 
rekonstruktions 

protokoll deltog. 
Undersökningarna 
utfördes i följd från 
juni 2012 till 
december 2012.  
 

70 pojkar och 63 
flickor. 
Medelåldern var 
10.5±5.4 år.  
 
45 undersökningar 

av DT-thorax buk 

och bäcken och 88 
undersökningar av 
DT- buk och 
bäcken.  
  
 
 

Retrospektiv och 

observationsstudie. 
Erhållit etiskt tillstånd. 
Image gently protokollen 
bestämde parametrarna 
för undersökningarna:  
120kV med storleks 
korrigerad rörström.  

 
En förändring i kilovolt 
från 120kV till 100kV 
samt för de minsta 
patienterna från 100 kV 
till 80 kV. DT 

parametarna var 
bestämda utifrån barnes 
laterala bredd och de 
delades in fem 
storleksgrupper. 
 

Efter bildtagning 

rekonstruerades bilderna 
med hjälp av FBP och 
idose4 nivå 2-5.   
 
Fyra blindade radiologer 
med varierande 
erfarenhet genomförde 

en kvalitetsbedömning. 
Den subjektiva 
bedömningen graderades 
enligt en femgradig 

skala.  
 

Vid rekonstruktion med iDose4  sågs en reducering av 

stråldosen mätt i SSDE på 63% jämfört med FBP 
(4.69±0.79 vs 10 ±4.18 mGy).  
 
Vid rekonstruktion med iDose4  sågs en reducering av 
stråldosen mätt i CTDIvol på 60% jämfört med FBP 
(2.76±0.68 vs 5.91±3.7mGy (p<0.001).  
 

Vid rekonstruktion med iDose4  sågs en reducering av 
stråldosen mätt i DLP på 50% jämfört med FBP 
(146±60 vs 293±107 mGy*cm). 
 
För barnen som är bredare än 30 cm i lateral bredd 
kunde inte kilovolten sänkas lägre än 120kV. 

 
Objektiv bedömning: Medelvärdet av bruset i bilden 
för idose4 nivå 5 var statistisk signifikat lägre än för 
undersökningarna med FBP ( p<0.001). 
 
Subjektiv bedömning: Det var en direkt relation 

mellan objektivt bildbrus och granskarnas poäng för 

subjektivt bildbrus. Radiologerna fann en signifikant 
förbättring av visualitet av små strukturer och 
artefakter reducerades med idose4  -rekonstruktioner 
jämfört med FBP-rekonstruktioner (p<0.001).  
 

Hög  
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År/ 
författare/ 
Land 

 

Titel 
 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014/ 

Tyskland / 
Boos, J., 
Kröpil, P., 
Klee, D., 
Heusch, P., 
Schimmöller, 
L., Schaper, 

J., Antoch, 
G., 
Lanzman, 
RS. 
  

Evaluation of 

the impact of 
organ-specific 
dose reduction 
on image 
quality in 
pediatric chest 
computed 

tomography  

Att bedöma 

påverkan av 
en ny organ-
specifik dos 
reducerande 
algoritm 
avseende 
bildkvalite 

vid en DT-
thorax på 
barn.  

Barn (n=28) som 

genomgick en 
kontrastförstärkt DT-
thorax med en organ-
specifik dosreducerande 
algoritm.  
Urvalsgruppen bestod av 
11 flickor och 17 pojkar. 

Genomsnittlig vikt för 
barnen var 39.6±19.9 
samt en medelålder på 
10±4.8. 
 
Indelning i två grupper 

(grupp A och grupp B). 
Grupp A (n=7) avser 
barnen vilka tidigare har 
genomfört undersökningar 
utan organspecifik 
dosreducering. Grupp B 

(n=28) avser hela 

urvalsgruppen av barn för 
undersökning med 
organspecifik 
dosreducering.  

Retrospektiv studie. 

Erhållit etiskt tillstånd. 
 
Kontrastförstärkt DT-thorax 
med en organ specifik dos-
reduktion algoritm XCareTM 
(Simens Somatom Difinition 
AS+).  

 
CTDIvol beräknades och 
hämtades för varje 
undersökning och 
storleksanpassad 
dosuppskattning 

beräknades  från 
topogramet. 
 
Referens mAs för grupp 
A:  44±21 
Referens mAs för grupp B: 

47±16 

Barnens undersökningar i 
grupp A användes som 
referensvärden för 
jämförelse med grupp B. 
 
Två blindade radiologer 
bedömde bildkvaliteten 

subjektivt genom en 5-
punktsskala.  

Övergripande medelvärde för CTDIvol var 1.5±0.8 

mGy. Hos de 7 barnen med upprepad undersökning 
var medelvärdet för CTDIvol 1.7±0.8 mGy (grupp A) 
och 1.7±0.8 mGy i grupp B (p=0.92). 
 
Övergripande medelvärde för SSDE var 1.8±0.9 
mGy. I grupp A var det 2±0.7 mGy jämförelsevis 
med grupp B 2.1±0.8 mGy (p=0.8). 

 
Övergripande skillnad mellan CTDIvol och SSDE var 
18.5% (p=0.1). 
 
För de 28 barnen var medelvärdet för den 
subjektiva bildkvaliteten 4.1±0.6. Det var ingen 

signifikant skillnad för medelvärdet mellan grupp A 
och B i den subjektiva bedömningen, 4.4±0.5 
respektive 4.4±0.7 (p=0.96).  
 
Av bilderna med organ-specifik dosreduktion 
bedömdes 86% som excellent till god bildkvalitet. 

Alla bilder var diagnostisk acceptabla.  

 
Skillnaden i SNR och CNR mellan grupp A och B var 
inte statistiskt signifikant (p=0.58 och p= 0.65). 
 
 

Medelhög  
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År/ 
författare/ 

Land 
 

Titel 
 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010/USA 

/Didier, 
RA., 
Kuang, 
AA., 
Schwartz, 
DL., 
Selden, 

NR., 
Stevens, 
DM., 
Bardo, 
DME. 
 

Decreasing the 

effective 
radiation dose 
in pediatric 
craniofacial CT 
by changing 
head position 
 

Det primära 

var att 
minska den 
effektiva 
stråldosen 
och 
samtidigt 
bevara den 

diagnostiska 
kvaliteten på 
undersöknin
gen.  
 
 

Prospektivt urval: Barn (n=91) 

som genomgick kraniofacial DT 
remitterades av interdisciplinär 
craniofacial-klinik mellan okt 
2008- och jan 2010. Majoriteten 
var pre- och postoperativa 
undersökningar vid 
craniosynostosis. Medelålder 

1.43±1.31.  
 
Retrospektivt Urval: Medelålder 
1.38±1.38. En lista från 
’craniofacial disorders clinical 
team’ urskiljde barn (n=119) som 

genomgått en craniofacial DT-
undersökning mellan 2004-2009 
utförda på forskarnas institution 
granskades. Barnen hade 
liknande diagnoser och 
indikationer som den prospektiva 

urvalsgruppen. Barn exluderades 

om ’brain’-, ’bone-’ eller 3Dbild ej 
fanns tillgänglig.  
För att jämföra metoderna med 
varandra inkluderades 49 barn 
från det prospektiva urvalet och 
49 barn från det retro 
perspektiva urvalet då dessa 

uppfyllde kriterierna för liknande 
parametrar (120 kV, 122 mA och 
150 mAs) och ålder. 
 

Ingen könsfördelning 
redovisades. 

Prospektiv och 

retrospektiv studie. 
Erhållit etiskt 
tillstånd. 
En ändring av 
position av huvudet 
på barn vid en 
craniofacial DT- 

undersökning, så 
kallad ’sniff position’, 
utfördes.  
 
Bildkvalitet och 
stråldos jämfördes 

mellan det 
prospektiva urvalet 
och retro perspektiva 
urvalet. 
  
Den subjektiva 

bildkvaliteten 

bedömdes med hjälp 
av en femgradig 
skala av tre blindade 
läkare. En 
kvantifiering av 
bildkvaliteten är 
beräknad med hjälp 

av Pearson’s test.  
 

För det prospektiva urvalet i ’sniff position’ var det 

en signifikant minskning med 16% av längden i z-
led jämförelsevis med det retrospektiva urvalet 
(p<0.0001). 
  
Minskningen av DLP resulterade i en statistisk 
signifikant minskning av ED med 18% (p<0.001).  
 

Medelvärden för det retrospektiva urvalet: 
CTDIvol 16.98 mGy.  
DLP 317.08 mGy*cm.  
ED 2.82 mSv.  
 
Medelvärden för det prospektiva urvalet: 

CTDIvol 17 mGy. 
DLP 268.31mGy*cm. 
ED 2.32 mSv. 
 
För diagnostiska kvaliteten i skelettfönster för det 
prospektiva urvalet sågs en statistisk signifikant 

förbättring (p<0.0001). 

I ett standardfönster bedömdes bildkvaliteten 
bättre för den prospektiva urvalsgruppen. Den 
övergripande subjektiva bedömningen i 
standardfönster (hjärna) resulterade i att bilderna 
för båda urvalsgrupperna betygsattes som minst 
godkända för diagnostik. I det prospektiva urvalet 
sågs en bättre diagnostisk kvalitet för 3D-

rekonstruktioner jämförelsevis med det 
retrospektiva urvalet (p=0.004). 

Medelhög  
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Land 

 

Titel 
 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2006/  
Sydkorea/ 

Goo, HW., 
Suh, DS.  
 

Tube current 
reduction in 

pediatric non-
ECG-gated 
heart CT by 
combined tube 
current 
modulation 
 

Att utvärdera en 
minskning av 

rörström (mA) 
under en ej EKG-
reglerad DT-
angiografi på 
barn genom 
kombinerad 
modulation av 

mA och bedöma 
den effekt vikt, 
ålder, kön och 
strålriktning har 
för mA-
reducering.  

 

Barn (n=50) med 
hjärtsjukdomar 

undersöktes i följd 
mellan september 
2004 och januari 
2005 genom en icke-
EKG-synkroniserad 
DT-thorax. 
 

27 barn undersöktes 
preoperativt och 23 
postoperativt. 
Barnen var mellan 1 
månad – 16 år med 
medelålder på 1 år. 

29 pojkar. 
21 flickor. 

Retrospektiv studie . 
Erhållit etiskt tillstånd. 

Modulationen av rörström som 
användes var baserad på 
kombinationen av 
angularmodulation och modulation 
i z-axis. Rörströmmen justerades 
längs xy-planet och längs z-axis. 
Brusnivån i bilden bibehölls. 

 
5-15 mAs var satt som 
referensvärde. Ett fixerat 
kilovoltvärde sattes till 80kV. 
Uträkning av vilken mAs ett barn 
skulle ha erhållit utan mA-

modulation gjordes. 
 
Både kaudokranial (n=13) och 
kraniokaudal (n=36) riktning 
användes beroende på om 
kontrastinjektion gjordes i en ven i 

arm eller ben.  

Utvärdering av förhållandet mellan 
varje kroppsvikt och mA-
reducering kunde ej genomföras 
på grund av studiens retrospektiva 
design. Grupper av viktklasser 
kunde jämföras. 
 

En pediatrisk radiolog 
kontrollerade bildkvaliteten och 
betyg satte dem efter en tregradig 
skala. 

 

Genomsnittlig minskning av mA på 
15.8±11.1%.  

I de fem viktklasserna varierade 
reduceringen;  
<4.9kg med 9.3±7.9%. 
5-9.9 kg med 14.3±9.3%. 
10-19.9 kg med 16.4±12.5%. 
20-39.9 kg med 25.8±9.8% . 
40-59.9 kg med 15.9±12.7%. 

Den procentuella minskningen för 
grupperna var av signifikant skillnad 
(p=0.017).   
 
En gradvis ökning av mA-reduktionen 
kunde ses beroende av vikten förutom för 

tyngsta gruppen. Samband mellan ålder 
och reducering av mA var inte statistiskt 
signifikant då samtliga 50 barn 
inkluderades. Då tyngsta gruppen med 8 
barn exkluderades kunde en korrelation 
ses (p=0.003). 

 

Reduktionen av mA var signifikant högre 
för kaudokranial bildtagning (n=13) 
(21.2±9.2%) än för kraniokaudal 
bildtagning (n=36)(14.2±11.3%). Ingen 
skillnad för reduktion av mA sågs mellan 
pojkar och flickor.  
 

Samtliga bilder höll acceptabel diagnostisk 
bildkvalitet. På en tregradig skala fick 26 
av undersökningarna 2 poäng och 24 av 
undersökningarna fick 3 poäng. 

 
 

Medelhög  
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Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2010/ USA/ 

Kim, J.-E 
Newman, B 
 

Evaluation of 

a radiation 
dose 
reduction 
strategy for 
pediatric 
chest CT 
 

Att kvantifiera 

effekten av 
förändringar 
gjorda för DT-
thorax 
protokoll 
gällande 
patientdos, 

bildkvalitet 
och brus i 
bilden vid 
användande 
av en strategi 
med låg kV. 

 
 

Barn (n=120) som 

genomgick en 
kontrastförstärkt 
DT-thorax.  60 
barn under 2006 
och 60 barn under 
2008.  
 

Dessa två grupper 
delades in i 
ytterligare två 
grupper <15 kg 
och 15-60 kg med 
30 barn i varje 

grupp. 
 
Ingen 
könsfördelning 
redovisades. 
 

 

Retrospektiv studie.  

Erhållit etiskt tillstånd. 
Jämförande mellan DT-
thorax protokoll. Under 
2006 var protokollet 
120 kV och referensen 
för mAs var 65. 2008 
var protokollet 80 

kV för barn <15 kg och 
100 kV för barn mellan 
15-60 kg med 
referensen för mAs 55. 
 
Bildbruset mättes med 

en ROI i aorta 
descendens vid den 
högra lungartären. 
Subjektiv bedömning 
av bildkvalitet 
utvärderades genom en 

5-gradig skala.  

Grupperna från 2006 
och 2008 jämfördes 
utifrån 
patientinformation, 
stråldos, bildkvalitet 
och brus. 
 

Medelvärde för gruppen <15kg 2006; CTDIvol 5.2 mGy 

DLP 108 mGy*cm, ED 3.0 mSv. 
Medelvärden för den <15kg 2008; CTDIvol 1.4 mGy 
DLP 27,3 mGy*cm, ED 0.8  mSv. 
Vid användandet av 2008-protokollet sågs en minskning av 
dosen i % CTDIvol- 73%, DLP- 75%, effektiv dos- 73% 
(p<0.05). Ingen större skillnad i ålder eller vikt för de båda 
grupperna mellan 2006 0ch 2008.  

 
Medelvärde för gruppen 15-60kg 2006; CTDIvol 6.5 mGy 
DLP 175.8 mGy*cm, ED 3.1 mSv.  
Medelvärden för gruppen 15-60kg 2008; CTDIvol 3.6 mGy 
DLP 98 mGy*cm, ED 16 mSv. 
Vid användandet av 2008-protokollet sågs en minskning av 

dosen  i CTDIvol- 45%, DLP- 44%, ED- 48% (p<0.05). 
 
Medelvärdet för mAs ökade i 2008 jämförelsevis med 2006 för 
barn <15 kg (80mAs vs. 77 mAs). För barn 15-60 kg 
minskade det mellan 2008 och 2006 (90 mAs vs. 96 mAs). 
 

Bruset i bilden ökade med 55% i gruppen <15 kg och 49% i 

gruppen 15-60 kg när protokollet byttes 2008 (p<0.05).  
Bildkvaliteten 2008 för gruppen <15 kg graderades till 2.5. 
För gruppen 15-60 kg graderades bildkvaliteten till 1.7. 
Bedömningen av bildkvaliteten visade på en försämring 2008 
men ingen undersökning bedömdes som ej diagnostisk. 

Medelhög  
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författare/ 

Land 

 

Titel 
 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2012 / 
Sydkorea 
Lee, SH.,  
Kim, MJ.,  
Yoon, CS.,  

Lee, MJ.  

Radiation dose 
reduction with 
the adaptive 
statistical 
iterative 

reconstruction 

(ASIR) 
technique for 
chest CT in 
children: an 
intra-

individual 
comparison  

Jämföra 
stråldos och 
bildkvalitet vid 
DT-thorax på 
pediatriska 

patienter med 

hjälp av ett 
rutin protokoll 
med tillhörande 
stråldos 
rekonstruerat 

med FBP och ett 
protokoll med 
låg dos och 
50% ASIR. 

Av 65 barn under 
18 år inkluderades 
26 i studien. Dessa 
genomgick en 
kontrastförstärkt 

DT-thorax med 

ASIR från Januari 
2011 till Augusti 
2011. En intra-
individuell 
jämförelse (n=26) 

för dessa barn som 
tidigare genomgått 
en 
kontrastförstärkt 
DT-thorax med 
FBP(rutin-
protokoll) och 

ASIR undersökning 
(ASIR-protokoll).  
13 flickor och 13 
pojkar, medelålder 
var 11.7 år.  
 
 

Retrospektiv studie 
med intra-individuell 
jämförelse.  
Erhållit etiskt tillstånd. 
 

Jämförelse av 

undersökningar (n=26) 
mellan låg-dos 
protokoll med 50% 
ASIR och ett 
standardprotokoll med 

FBP. 
 
Objektiv bildkvalitet 
och en patientspecifik 
kvantitativ 
brusmätning erhölls för 
varje undersökning 

med hjälp av en ROI. 
 
Subjektiv bildkvalitet 
genomförde av 3 
radiologiska 
barnöverläkare 
jämförde retrospektivt 

bilderna från båda 
studierna utifrån en 4-
gradig skala.  
 

Det var ingen märkbar statistisk skillnad i barnens ålder, vikt 
och längd mellan ASIR och rutin undersökningarna 
(p=0.993;p=0.553;p=0.321). 
 
För samtliga mätvärden redovisas en minskning av stråldos 

för ASIR jämförelsevis med rutin studien (p<0.001). 

 
Medelvärdet för CTDIvol för FBP var 18.73 mGy jämfört med 
7.43 mGy för ASIR, det resulterade i en minskning på 60.3% 
av CTDIvol. 
 

Medelvärdet för DLP var 307.42 mG*cm för FBP och 
134.51mGy*cm för ASIR och visar ett genomsnitt i minskning 
på 56,2%. 
 
Den uppskattade effektiva dosen beräknas som 4.12 
mSv  FBP och 1.84mSv för ASIR, en genomsnittlig minskning 
på 55,2% för den effektiva dosen. 

 
Objektiv bedömning av bildkvalitet: Visade ingen skillnad i 
attundering i både aorta och den djupa ryggmuskeln mellan 
ASIR och FBP (p=0.943) respektive (p=0.226). Bruset i aorta 
visade ingen signifikant skillnad (p=0.726). Bruset mättes 
högre i paraspinal muskulatur för ASIR (p=0.004). 
Subjektiv  bedömning av bildkvalitet: Det var ingen skillnad i 

resultaten mellan FBP och ASIR i form av brus, skärpa, 
artefakter och diagnostisk acceptans.  

Hög  
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Land 

 

Titel 
 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
 

2013/ USA/  
Tricarico, F., 

Hlavacek, 
AM., 
Schoepf, J., 
Ebersberger, 

U., Nance Jr, 
JW., 

Vliegenthart, 
R., Cho, YJ.,  
Spears, JR., 
Secchi, F., 
Savino, G., 
Marano, R., 
Schoenberg, 

SO., 
Bonomo, L., 
Apfaltrer, P.  

Cardiovascular 
CT 

angiography in 
neonates and 
children: 
image quality 

and potential 
for radiation 

dose reduction 
with iterative 
image 
reconstruction 
techniques 

Att utvärdera 
bildkvaliteten av 

en pediatrisk 
kardiovaskulär 
angiografi med 
lågdos 

protokoll  och 
jämföra de 

iterativa 
rekonstruktionerna 
IRIS och SAFIRE 
med FBP samt 
utvärdera 
potentialen för 
vidare 

dosreduktion.  
 

Barn (n=40) 
som 

genomgick 
en låg dos 
CTA för att 
utvärdera 

befintlig eller 
trolig 

medfödd 
skada på 
hjärtat under 
en period på 
4 månader 
under år 
2011.  

 
Urvalet 
bestod av 16 

flickor och 
24 pojkar 
med en 
medelålder 

på 
55.5 ± 63.5 

månader  
(0–192 
månader).  

Prospektiv kohortstudie.  
Erhållit etiskt tillstånd. 

Lågdos CTA med och utan EKG 
synkronisering med automatisk 
exponeringskontroll. 
Referensvärden: 

<10 kg 40 mAs 
10-25 kg 60 mAs 

26-50 kg 80 mAs 
51 kg 100 mAs 
80 kV applicerades för 39 barn med vikten 
<50 kg och 100 kV för 1 barn med vikt 
>50 kg. 
 
Data rekonstruerades med FBP, IRIS och 

SAFIRE. Rådatan var till en början 
genomförd med rekonstruktioner som 
baserats på data från ett detektorsystem 

med dubbla röntgenrör (fulldos). Rådata 
från EKG-synkroniserade undersökningar 
blev även rekonstruerade med FBP och 
SAFIRE där där användning av ett 

röntgenrör simulerades (halvdos). 
 
Varje rekonstruktion utvärderades för 
kvantitativ bildkvalitet av en blindad 
radiolog. Mätning av brus, SNR och CNR 
genomfördes. En subjektiv 

kvalitetsbedömning genomfördes av två 
blindade radiologer med hjälp av en fem-

gradig skala.  

Medianvärde för CTDI på 0,56 mGy 
och   

DLP på 8 mGy*cm motsvarande 
beräknad ED på 0.3 mSv för de barn 
utan EKG-synkronisering (n=21). 
Medianvärde för CTDI på 4 mGy och 

DLP på 63 mGy*cm motsvarande 
beräknad ED på 1. 36 mSv för de barn 

med EKG-synkronisering (n=19). 
 
Medianen för den effektiva dosen 
motsvarade protokollet för halvdos och 
var beräknat til 0.68 mSv. 
 
Barnen med EKG-synkronisering 

(n=19) var signifikant längre, äldre 
och tyngre (p<0.05) än de barn 
(n=21) utan EKG-synkronisering och 

erhöll en högre effektiv dos. 
 
Brusnivån var lägre vid användning av 
alla iterativa rekonstruktioner 

jämförelsevis med FBP (p<0.05). 
Bildbrus vid rekonustruerad halvdos 
SAFIRE var signifikant lägre 
jämförelsevis med fulldos FBP och i 
halvdos FBP (p<0.001).  
En signifikant ökning av SNR och CNR 

vid iterativa rekonstruktioner sågs 
jämförelsevis med full- och halvdos 

FBP (p<0.001). 
Subjektiv kvalitetsbedömning för EKG-
synkronisering: förbättring i 
bildkvaliteten vid halvdos SAFIRE 
jämfört med fulldos FBP.  

 

Hög 
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År/ 
författare/ 

Land 
 

Titel 
 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2015 /USA / 
Yu, L., 
Fletcher, 

JG.,  

Shiung, M., 
Thomas, 
KB.,  
Matsumoto, 
JM.,   
Zingula, SN.,  
McCollough, 

CH.  

Radiation 
Dose 
Reduction in 

Pediatric Body 

CT Using 
Iterative 
Reconstruction 
and a Novel 
Image-Based 
Denoising 
Method 

Att utvärdera 
potentialen för 
stråldos 

reducering med 

hjälp av en ny 
bildbaserad 
brusreducerande 
teknik för DT-
thorax och 
buk/bäcken 
undersökningar 

på barn och 
jämföra detta 
med en ordinarie 
iterativ 

rekonstruerings-
metod.  

 

Undersökningar 
av barn under 18 
år (n=50).  

25 buk- och 

bäcken 
undersökningar 
och 25 thorax 
undersökningar 
där det fanns 
arkiverad data 
samt att det 

använt 
storleksspecifiera
de protokoll 
29 Januari 2013- 

16 september 
2013. 

 
Pilotstudien 
grundades på 6 
undersökningar. 
 
Ingen 
könsfördelning 

redovisades. 

Retrospektiv och pilotstudie.  
Erhållit etiskt tillstånd. 
 

Undersökningar (n=50) motsvarande 

fulldos och halvdos simulerades och 
rekonstruerades med halvdos FBP, 
fulldos FBP och SAFIRE.  
 
Halvdos FBP rekonstruerades med 
aNLM. Metoden var bestämd utifrån en 
liten pilotstudie. En pediatrisk radiolog 

skattade benägenheter för SAFIRE och 
aNLM och deras brussäknings 
metoder.  
 

Subjektiv bedömning av tre radiologer 
utvärderade självständigt och blindat 

bilderna och skattade dem på en 5 
gradig skala.  
 
Objektiv bedömning, beräkning 
av  medelvärdet för HU och brus vid 
IR och aNLM. Brusreducerande bilder 
jämfördes med orginal FBP bilderna.  

 

Dosreduktionen kan uppnå en minskning med 
50 % vid användning av SAFIRE vid DT-thorax 
och aNLM vid DT-buk och bäcken 

undersökningar utan att offra bildkvalite.  

Ej statistisk signifikant skillnad för bildkvalitet 
vid undersökning av buk och bäcken utförda 
med halvdos aNLM och fulldos FBP (p=0.52). 
 
För buk och bäckenundersökningar sågs 
en  signifikant förbättring av den övergripande 
bildkvaliteten hos både SAFIRE och aNLM 

jämfört med halvdos FBP (p<0.01).  
Dock åstadkom aNLM en bättre bildkvalitet än 
SAFIRE vid buk och bäcken undersökningar 
(p<0.01).  

 
Vid thorax undersökningar fanns ej en 

statistisk signifikant skillnad i bildkvalitet för 
halvdos SAFIRE och fulldos FBP, upprätthöll 
bildkvaliteten fullständigt (p=0.67). 
 
aNLM metoden förbättrade bildkvaliten 
jämfört med halvdos FBP, men aNLM var 
betygsatt sämre än både fulldos FBP och 

halvdos SAFIRE.  
 
aNLM presterade sämre än halvdos SAFIRE 

och fulldos FBP (p<0.01). 
 

Hög    
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Författare 
/år  

Åtgärd Undersök-
ning 

Procentuell 

sänkning  

av stråldos 
(%) 

CTDIvol Före  

(mGy) 

CTDIvol 

Efter 

(mGy) 

Effektiv dos 

Före 

(mSv) 

Effektiv dos 

(ED) 

Efter 

(mSv) 

DLP 

Före 

(mGy*cm) 

DLP 

Efter 

(mGy*cm) 

Iterativa rekonstruktioner och algoritm 

Tricarico et 

al. 2013  

IRIS & SAFIRE DT-hjärta - - Utan EKG, 

median 0.56 

 

Med EKG, 
median 4 

- Utan EKG, 

median 0.3 

 

Med EKG, median 
1.36 

- Utan EKG, median 8 

 

Med EKG, median 

63 

Yu et al. 
2015  

aNLM & 
SAFIRE 

DT-thorax & 
buk/bäcken 

50 - - - - - - 

Lee et al. 

2012  

ASIR DT-thorax ED 55.2 

CTDIvol 60.3 

DLP 56.2 

18.73  7.4 4.12 1.8 307.42  134.51 

Boos et al. 
2014  

XCareTM DT-thorax - - 1.5±0.8 - - - - 

Berlin et 
al. 2015 

iDose4 DT-

thoraxbuk/b

äcken 

DT-

buk/bäcken 

SSDE 63 

CTDI 60 

DLP 50 

5.91±3.7 2.76±0.68  - - 293±107 146±60  

Patientpositionering  

Didier et 
al. 2010  

Ändra 
huvudets 

position 

DT-
ansiktskelett 

ED 18 16.98 
(16.95-17) 

17 2.82 
(1.70-4.19) 

2.32 
(1.51-3.62) 

317.08 
(249.17-

406.30) 

268.31 
(221.85-317.05) 

Goo & 
Suh   
2006 
 

Kaudokranial 
eller 
kraniokaudal 
 
 

DT-angio 21.2± 9.2       
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Författare
/år 

Åtgärd Undersök-
ning 

Procentuell 
sänkning av 
stråldos (%) 

CTDIvol före 
(mGy) 

CTDIvol efter 
(mGy) 

Effektiv dos 
före (mSv) 

Effektiv dos 
efter (mSv) 

DLP före 
(mGy*cm) 

DLP efter 
(mGy*cm) 

Strålparametrar och ACE   

Alibek et 
al. 2011  

Användning 
av ACE  

DT-thorax & 
övre buk & 
bäcken 

CTDIvol 29.5 

ED 30.1 

DLP 30.4  

10.9±3.2 7.7±2.1 
 

8.4±4.6 5.8±3.1  
 

457.4±  

280.8  

318.7± 

184.3  

Goo & 
Suh   
2006  

Rörströms-
modulation 

DT-angio <4.9 kg  
9.3 ±7.9 

5-9.9 kg  
14.3±9.3 

10-19.9 kg 
16.4±12.5 

20-39.9 kg 
25.8±9.8  

40-59.9 kg 
15.9±12.7 

- - - - - - 

Kim et al. 
2010 

Minskad kV DT-thorax <15 kg  
CTDIvol 73 

DLP 75 

ED 73 

15-60 kg 

CTDIvol 45 

DLP 44 

ED 48 

<15 kg  
5.2 

15-60 kg  
6.5 
 

<15 kg  
1.4  

15-60 kg  
3.6 

<15 kg  
3 

15-60 kg 

3.1  

<15 kg 

0.8 

15-60 kg 

1.6 

<15 kg 
108  

15-60 kg 

175.8 
 

<15 kg 

27.3  

15-60 kg  
98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


