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Sammanfattning
Radiografisk bilddiagnostisering innebär högteknologiska metoder och är ett område inom
sjukvården som utvecklas i snabb takt. Med hjälp av olika modaliteter erbjuds detaljerad
diagnostik av patologi och skador på hela kroppen.
Yrket som röntgensjuksköterska är mångfacetterat och det är viktigt att snabb kunna
överblicka situationer och samtidigt skapa en bra relation till patienten under det korta mötet.
Den vanligaste metoden för undersökning av multipelt myelom är idag konventionell röntgen
vilket kan genomföras med så kallad slätröntgen eller alternativt med konventionell
genomlysning. Syftet med studien är att undersöka och jämföra stråldoser från konventionell
genomlysning med värden från lågdos datortomografi, då vissa sjukvårdsområden har lågdos
Datortomografi som en alternativ metod för undersökning av multipelt myelom.
Studien är kvantitativ och datainsamlingen har utförts genom mätning av stråldoser med hjälp
av fantomdocka i både konventionell genomlysning och datortomografi. Jämförande
stråldoser från tidigare utförda undersökningar i både konventionell genomlysning samt
datortomografi är hämtade från PACS.
Studiens resultat tyder på att det finns skillnader i stråldoser mellan metoderna, både vid egna
mätningar och jämförande värden från tidigare utförda undersökningar. Röntgen med
datortomografi ger en högre stråldos med en faktor på ca 2,9 jämfört med konventionell
genomlysning.

Nyckelord: Stråldoser, effektiv dos, genomlysning, lågdos CT, myelomskelett
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Summary
Title: Myeloma skeletal examination - difference in radiation dose between conventional
fluoroscopy and low dose CT scan.
Radiographic image diagnosis means high-tech methods and is a health care area in constant
development. Using different modalities offers detailed diagnostics of pathology and injuries
to the whole body.
The profession as radiographer is multifaceted and it is important to view and read situations
while creating a good relationship with the patient during the short meeting.
The most common method to examine multiple myeloma is conventional radiography which
can be performed with plain x-ray, or alternatively with conventional fluoroscopy. The purpose of this study is to examine and compare the radiation doses from conventional fluoroscopy with values from low-dose CT scan, due to some medical institutions having low-dose
CT scan as an alternative method to examine multiple myeloma.
This study is quantitative and the data collection used is measurement of radiation doses using
a phantom in both conventional fluoroscopy and low-dose CT scan. Comparative radiation
doses from previously performed examinations in both conventional fluoroscopy and lowdose CT scan are collected from PACS.
The results of the study suggest that there are differences in doses between methods, both in
our own measurements and comparative data from previous performed examinations.
X-ray using computed tomography provides a higher radiation dose by a factor of 2.9 compared with conventional fluoroscopy.

Keywords: Radiation doses, effective dose, fluoroscopy, low-dose CT, multiple myeloma
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Inledning
Multipelt Myelom är en kronisk sjukdom som påverkar patienten på flera sätt med trötthet,
smärta och ett försvagat, skört skelett. För att diagnostisera sjukdomen krävs röntgenbilder på
i stort sett hela skelettet och den vanligaste undersökningsmetoden är med hjälp av
konventionell slätröntgen eller konventionell genomlysning. Undersökningen är tidskrävande
då ett stort antal bilder ska tas och det kan vara smärtsamt för patienten att ligga stilla under
den långa tiden. Idag finns möjligheten att göra undersökningen med hjälp av lågdos
datortomografi, vilket används på ett av landets regionsjukhus. Detta väckte författarnas
intresse att jämföra stråldoserna mellan de båda undersökningsmetoderna konventionell
genomlysning (fluoroskopi) i fortsättningen benämnt som genomlysning i denna studie, och
lågdos datortomografi, i fortsättningen benämnt som lågdos CT.

5

Bakgrund
Röntgensjuksköterskans profession
Röntgensjuksköterskan möter hela tiden nya utmaningar i sin yrkesroll då den snabba
tekniska

utvecklingen

tillsammans

med

fokus

på

kostnadseffektivitet

och

kvalitetsförbättringar ställer krav på yrkeskunnande. En legitimerad röntgensjuksköterska är
verksam inom flera områden med varierande undersökningar och behandlingar, samt möter
människor med väldigt blandad sjukdomsbild. Yrket ställer krav på professionellt
förhållningssätt, självständighet, etiskt handlande och ett moraliskt ansvar i fråga om beslut
och bedömningar (SFR, 2012).
Omvårdnad ska vara likvärdigt för alla människor oavsett etnicitet

, ålder, kön, socialgrupp,

sjukdom eller handikapp. Röntgensjuksköterskans etiska kod anger fyra huvudområden vilket
sammanfattar riktlinjer för ett etiskt förhållningssätt och agerande.
• Röntgensjuksköterskan och vårdtagaren
• Röntgensjuksköterskan och professionen
• Röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården
• Röntgensjuksköterskan och samhället (Vårdförbundet, 2008)

Radiografi
Radiografi är ett tvärvetenskapligt ämne som involverar strålningsfysik, bild- och
funktionsmedicin samt omvårdnad, och där kunskap om patientsäkerhet ligger till grund i det
dagliga arbetet. Inom området radiografi genomförs bilddiagnostik med ett flertal
undersökningstekniker, både med joniserande strålning samt radio- och ljudvågor.
Utvecklingen går starkt framåt och idag är det möjligt att få en detaljerad diagnostik med
hjälp av lämplig metod eller metoder i kombination med varandra (Hälsohögskolan, 2015). I
den här studien jämförs stråldoser från genomlysning och lågdos CT vilka båda innebär
joniserande strålning till patienten.
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Multipelt Myelom
Skelettet
Människans skelett består av ungefär 200 olika ben vilka inte bara ger stadga åt kroppen utan
även påverkar kroppsbyggnaden. Skelettet indelas i fem olika delar: Ryggrad - Columna
vertebralis, bröstkorg - Thorax, den övre extremiteten, den nedre extremiteten samt skallens
skelett – Kraniet (Berg, 2011). Ben består till största delen av kollagen (proteintrådar) och
kalciumsalter, dessa komponenter gör benet tåligt för mekanisk belastning tryck och
böjningar. Benvävnaden är under ständig omsättning med hjälp av benbildande celler
(osteoblaster) och nedbrytande celler (osteoclaster). Proceduren regleras med hormoner från
sköldkörteln och bisköldkörteln (Lännergren et al., 2012).

Patologin
I Sverige diagnostiseras över 600 nya fall av myelom varje år. Vanligen drabbas patienter
över 60 år, sjukdomen är ovanlig före 40 års ålder (Mellqvist, 2015). Sjukdomen utgår från
plasmaceller, en typ av vita blodkroppar, som finns i skelettets benmärg. Plasmacellernas
uppgift är att tillverka antikroppar som försvar mot bakterier och virus. Vid sjukdomen
myelom tumöromvandlas en plasmacell och förökar sig sedan i benmärgen. De omvandlade
plasmacellerna bildar immunglobulin, så kallat M-komponent, som kan avläsas i blodet. Dock
visar sig inte alla myelom via imunglobulin i blodet utan andra varianter påvisas i urinen.
Sjukdomen visar sällan symtom i tidigt stadie, senare under sjukdomsförloppet är det dock
vanligt med skelettsmärtor i rygg och bröstkorg. Detta beroende på att sjukdomen bryter ner
skelettet som urkalkas och blir skört. Ett skört skelett gör att patienten lättare kan drabbas av
frakturer samt att ryggkotor kan skadas och ge smärtor på grund av att nerver kommer i kläm
(Ericson & Ericson, 2012).
Myelom diagnosticeras med hjälp av röntgenundersökning, benmärgsprov, blodprov samt
urinprov. Vid diagnostisering med röntgen vill man undersöka om skelettet påvisar någon
skörhet eller skada orsakad av sjukdomen (Ericson & Ericson, 2012).

Stadieindelning
År 1975 infördes ett klassificeringssystem som kallas för Durie/Salmon och har sedan dess
används till diagnostisering och stadieindelning av myelom. Dess avsikt var att kategorisera
sjukdomen så tydligt som möjligt in i olika stadier vid diagnostisering utifrån den bedömda
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omfattningen av myelomceller som ev. har spridit sig i skelettet. Konventionell röntgen har
varit tyngdpunkten för diagnostisering av multipel myelom som sin enda radiologisk
kriterium (Durie, 2006). Patienter som har mer än två entydiga områden med skadad
benvävnad (lytiska lesioner) klassas i stadiet III, som omgående behöver behandlas.
Radiologerna bedömer i vilken stadienivå sjukdomen befinner sig i beroende på skadornas
omfattning på skelettet. För fastställande av diagnos görs även en benmärgsbiopsi för slutligt
bekräftande (Horger et al., 2005). Ett ytterligare system som är en vidare utveckling från
Durie/Salmon systemet har kommit, vilket tar mer hänsyn till Magnetisk ResonansTomografi
(MRT), lågdos CT och Positrons Emissions Tomografi/Computed Tomography (PET/CT) i
sitt klassificeringssystem för diagnostisering av multipelt myelom (Healy et al., 2011).

Genomlysning
Vid genomlysning attenuerar röntgenstrålningen i olika grad beroende på vävnadens
beskaffenhet, därefter träffar strålningen detektorn i ett plan, vilket gör att en tvådimensionell
bild skapas. Röntgenröret omges av en kåpa som på insidan är beklätt med bly, olja cirkulerar
runt i utrymmet mellan röret och kåpan vars avsikt är att kyla röntgenröret. Inuti kåpan finns
filter som filtrerar bort den låga energin hos röntgenstrålningen, vilket minskar stråldosen till
patienten (Berglund, 2007).
Utseendemässigt

finns

det

flera

varianter

av

genomlysningsapparatur,

den

mest

kännetecknande är c-bågen. I ena änden av c-bågen finns röntgenröret medan placeringen av
detektorn befinner sig mittemot röntgenröret på c-bågen. Denna sorts genomlysning har en
stor rörlighet, bågen kan roterats fritt runt patienten och komma åt alla positioner.
Diagnostisering

av

myelomskelett

görs

med

konventionell

slätröntgen

alternativt

genomlysning vilket ger möjlighet till både statiska och dynamiska bilder. När genomlysning
används behövs dock något fler bilder tas, då bländarfältet är mindre än på en röntgenkamera
för slätröntgen, men det blir å andra sidan mer definitiva bilder då man med hjälp av
genomlysningen direkt kan fastställa att bilden tas över exakt rätt område (Bontrager, 2014).
Genomlysning av myelomskelett utgörs av flertalet projektioner som tas varierat i frontal och
lateral vy över skalle, hals-, bröst- och ländrygg, bröstkorg, bäcken, övre extremiteter förutom
underarmar samt nedre extremiteter förutom underben (Healy et al., 2011) (Bilaga 1).
Den uppmätta strålningen från genomlysning uttrycks i enheter Gycm2 vilket betecknar Dos
Area Produkten (DAP) (SSI FS 2002:2).
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Datortomografi (CT)
Datortomografi avbildar människokroppen i snitt och åskådliggör kroppen i olika plan, vilket
innebär att bildinformationen blir tredimensionell.
Vid en datortomografisk undersökning ligger patienten på en brits inuti i en kort cirkulär
öppning som kallas för gantry. Innanför gantryt finns röntgenrör och detektorer som i hög fart
roterar runt människokroppen samtidigt som britsen rör sig i patientens längdriktning, vilket
gör att en spiralformad bana bildas. Röntgenröret producerar röntgenstrålning, vilket
registreras av detektorer. Från detektorerna sker mätningar i olika vinklar av
människokroppen p.g.a. rotationsrörelsen, vilket är grunden för att en tredimensionell bild kan
uppstå (Berglund, 2007).
Kroppsvävnadens uppbyggnad har betydelse för hur mycket utav röntgenstrålningen som
kommer att attenueras. Detektorbågen i gantryt består av ett stort antal mindre detektorer
vilka har betydelse för upplösningen i bilden (Thilander Klang, 2008).
Elektriska signaler från detektorn översätts till en digital form och lagras i en dator för vidare
beräkningar och konstruktioner t.ex. att göra tvärsnitt i olika plan (Berglund, 2007).
Det finns möjlighet att använda lågdos CT vilket betyder att körprotokollet optimeras för att
ge en så låg stråldos som möjligt. Detta möjliggör utökat användande av lågdos CT i
diagnostiserande syfte; bl.a. för myelomskelett. (Fuentos-orrego & Sahani, 2013).
En vetenskaplig studie rekommenderar lågdos CT som undersökningsmetod med argumenten
att metoden ger en snabb och exakt diagnos av sjukdomstillståndet samt att det är en
accepterad metod både hos patienter och personal med möjlighet att se sjukdomens påverkan
på skelett och även andra organ (Horger et al., 2005). Vid undersökning av myelomskelett
med lågdos CT skall field of view (FOV) täcka området från patientens skalle till en bit
nedanför knäet (Bilaga 2). Inom CT mäts stråldoserna i Computed Tomography Dose Index
(CTDI) och Dose Lengthe Product(DLP) (Thilander Klang, 2008).

9

Dosbegrepp
Effektiv dos är den benämning som används till att beskriva den totala mängden strålning som
eventuellt kan ge framtida skador, beroende på vilka vävnader och organ som har bestrålats.
Kroppens vävnader och organ viktas mot ett tal mellan noll och ett, skalan indikerar hur
strålkänsliga vävnaderna och organen är och betecknas som vävnadsviktfaktorer. Effektiv dos
tar hänsyn till vilka organ och vävnader som har bestrålats och summering av de viktade
ekvivalenta doserna ger en slags helkroppsdos. Vävnadsviktfaktorerna visar risken för cancer
om hela kroppen skulle ha utsättas för strålning s.k. helkroppsdos. Enheten för effektiv dos är
Sv (Berglund, 2007).
Fastställande av den effektiva dosen från konventionella undersökningar bestäms av att DAPvärdet multipliceras mot en viktningsfaktor. Viktningsfaktorn varierar beroende på
strålkänsligheten i vävanden eller organet. EDAP är en omvandlingskoefficient för en specifik
vävnad och den effektiva dosen kan beräknas från formeln E = EDAP × DAP (mSv) (SSI FS
2002:2).
För beräkning av den effektiva dosen finns det vissa likheter för tillvägagångssättet emellan
CT och konventionell röntgen. Beroende på vilken del av människokroppen som har
bestrålats så kan den effektiva dosen räknas fram enligt E = EDLP × DLP (mSv), där
stråldosen från CT är uttryckt i DLP och EDLP och beskriver viktningsfaktorn för det
anatomiska området (Thilander Klang, 2008). För jämförelser av stråldoser mellan
konventionell röntgen och CT görs en omräkning till effektiv dos för de olika modaliteterna
(SSI FS 2002:2).

Strålrisker
Strålningens skadliga effekt kan delas in i deterministiska (akuta) och i stokastiska
(slumpmässiga) skador hos individer. Deterministiska skador kan förutspås och visar sig efter
en kort tid efter att patienten har utsatt för strålning. Vävnaderna har olika strålkänslighet,
vilket anges som tröskeldos och små stråldoser som ligger under tröskeldosen ger ingen
skada. Tröskeldosen beskriver vilken stråldosnivå som behövs för att en strålskada ska
uppkomma. Akuta skador ger celldöd, vilket tilltar efter att stråldosen har passerat den
specifika tröskeldosen för kroppens vävnader. Vävnader som benämns strålkänsliga är bl.a.
testiklar, äggstockar och benmärg.
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Stokastiska skador inträffar lång tid efter att patienten har utsatt för strålning. Finns ingen
tröskeldos men däremot ökar sannolikheten för sena strålskador när stråldosen ökar. Till sena
strålskador räknas cancer. Vid cellreparationer finns det en viss sannolikhet att det går fel så
att cancerceller utvecklas efter att en strålskada har skett. Stråldoserna i samband med
deterministiska effekter mäts i absorberad dos och stokastiska effekter mäts i effektiv dos
(Berglund, 2007).

Strålskyddsfaktorer för patienten
Svenskt reglemente för strålskydd grundas utifrån internationella riktlinjer, exempelvis
berättigande och optimering. Optimering innebär att patienten inte ska utsättas för onödig
strålning, den ska hållas så låg som möjligt i förhållande till nyttan av undersökningen. Att ta
ansvar för stråldosen till patienten är ett av röntgensjuksköterskans huvudansvar vilket vilar
på ett kontinuerligt arbete utifrån ALARA-principen (As Low As Reasonably Achievable)
(Stuk, 2014). Inför patientundersökningar eller behandlingar gör läkare en bedömning om
undersökningen är berättigad (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2010).
En fråga som röntgensjuksköterskan bör ställa sig angående stråldosen vid konventionell
röntgen är om alla projektioner behövs utifrån den frågeställning som är remitterad, vid
tveksamheter tillfrågas radiologen. För reducering av stråldosen skall bländarfältets bredd och
höjd vara så litet som möjligt efter det område som undersöks på patienten. Kompression är
en åtgärd som även bidrar till en minskad stråldos och skall utföras om det finns möjligheter
till detta. För att undvika bestrålning av foster skall kvinnor mellan 15 - 45 års ålder tillfrågas
om graviditet vid undersökning av buken. Vid misstanke eller om patienten svarar ja på
frågan om graviditet så skall en radiolog tillfrågas och resonera om det finns andra
undersökningsmetoder tillgängligt. I fall där undersökningen måste utföras ska en minsta
tänkbara stråldos ges till fostret. Män upp till 50 år som ska undersökas med konventionell
röntgen bör ha gonadskydd som reducerar stråldosen till testiklarna om undersökningen sker i
bukregionen (Axelsson, 2008). Vid en CT-undersökning är det viktigt att patientens
horisontella medellinje placeras i isocentret, stråldosen till patienten ökar om patienten är
placerat för högt i gantryt i förhållande till isocentret. Field of view (FOV) ställs in så
begränsat som möjligt, dock är det viktigt att de delar av kroppen som ska diagnostiseras finns
med i FOV (Bontrager, 2014).
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Problemformulering
Författarna vill vi undersöka om valet att övergå till lågdos CT som standardundersökning för
Myelomskelett är rätt för patienten, med utgångspunkt från stråldos. Det är en viktig del i
professionen att kritiskt granska metoder och rutiner samt att kontinuerligt arbeta utifrån
ALARA-principen och därmed ta ansvar för stråldosen till patienten (Stuk, 2014).
Diagnos av myelom görs vanligen med konventionell röntgen eller genomlysning som metod
på grund av dess tillgänglighet (Healy et al., 2011). Dock finns nu alternativa metoder för
diagnostisering med hjälp av lågdos CT, vilket används som standard på ett av landets större
sjukhus. Författarna vill med röntgensjuksköterskans etiska kod som bakgrund jämföra
stråldoserna, för att studera om det finns skäl att byta undersökningsmetod för att om möjligt
lindra smärta och obehag för patienten i samband med undersökningen (Vårdförbundet,
2008).
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Syfte
Studera skillnaden i stråldos mellan genomlysning och lågdos CT, vid frågeställning
Myelomskelett.
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Material och metod
Urval
Egna mätningar har utförts med hjälp av fantomdocka som verktyg i modaliteterna
genomlysning samt lågdos CT.
Jämförande värden är inhämtade från datasystemet Picture Archiving and Communication
System (PACS) från undersökningar av patienter med frågeställning myelomskelett. Urvalet
är slumpmässigt med ett antal av 25 patienter per metod utifrån modaliteterna genomlysning
och lågdos CT. Datainsamlingen är hämtad från tidsperioden 2014-07-01 till 2015-02-28 och
antalet inhämtade undersökningar begränsades utifrån datainsamlingens stora omfattning.

Metod
Studien är kvantitativ och utförd i samarbete med två av landets regionsjukhus som tillämpar
varsin undersökningsmetod, genomlysning respektive lågdos CT, med syfte att jämföra
stråldosen i de respektive modaliteterna.
Analys av insamlad data sker med hjälp av hypotesprövning. Nollhypotesen föreslår att det
inte är någon skillnad i stråldos mellan metoderna genomlysning respektive lågdos CT.
Mothypotesen föreslår att det finns skillnad i stråldos mellan metoderna.
Testet som använts i hypotesprövningen är Mann-Whitney, vilket utförs gruppvis på inhämtad
data per metod. Orsaken till att testet väljs i studien är att antalet är få och avsaknad av
normalfördelning i grupperna. Testet beskriver om det finns en statistisk skillnad i stråldos
eller inte, med signifikansnivån satt till 5 %. Datamaterialet analyseras i statistiska
programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 17.0) och presenteras i
tabellform (Ejlertsson, 2003).
Utförda beräkningar till effektiv dos är viktade enligt senaste utgåva av ICRP103-2007, en
författning som företräder lämpliga viktningsdoser för vävnader samt organ inför beräkning
av stråldoser (Brady et al., 2011). Ett uppskattat värde för genomlysningstid på 0,14 mGycm2
är tillagt på respektive projektion, både vid egna mätningar med genomlysning samt
jämförande mätvärden hämtade från PACS (bilaga 3,4).
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Egna mätningar
Egna mätningar har utförts med hjälp av fantomdocka för fastställande av stråldos vid
genomlysning respektive lågdos CT. Gällande metodblad för respektive röntgenavdelning har
använts. Mätningarna har utförts på ett av regionsjukhusens röntgenavdelning och ligger till
grund för resultatanalysen i studien. Fantomdockan som har använts vid dosmätningarna är en
Whole Body Phantom PBU-60, vilket är en helkroppsmodell av en människa med avbildat
syntetiskt skelett inbäddat i radiologiskt reagerande material. Knä-, armbågs-, axel- och
höftleder är flexibla och medger rörelser och nödvändiga positioner för undersökningen.
Fantomdockan motsvarar en patient med längden 165 cm och 50 kg (Kyoto Kagaku co.,
2012).

Figur 1. Whole Body Phantom PBU-60, CT Siemens AS+ 2011.

Mätningar från genomlysning utfördes med hjälp av strålfysiker och en legitimerad
röntgensjuksköterska. Fantomdockan positionerades på britsen och totalt exponerades 25
bilder enligt för avdelningen gällande metodblad (bilaga 1). För vissa projektioner användes
kuddar och andra hjälpmedel för att kunna vinkla fantomdockan, helt enligt normala rutiner
för en undersökt patient. Mätvärden såsom avstånd Focus-Skin-Distance (FSD), vinkling av
patient, strålfältets bredd & längd samt DAP-värdet noterades i tabell för senare omberäkning
till effektiv dos. Ett generellt påslag för genomlysningstid är tillagt i beräkningen (bilaga 3).
Dataprogrammet PCXMC 2.0 har använts för omvandling av DAP-värden för beräkning av
effektiv dos. I programmet används matematiska fiktiva patienter relaterade till olika åldrar
och kroppsstorlekar. Aktuella vävnader och organ hos de fiktiva patienterna är viktade mot ett
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effektivt värde som har fastställts av det rådgivande organet International Commission on
Radiological Protection (ICRP) (Tapiovara & Siiskonen, 2008). Beräkningar har utförts i
samråd med strålfysiker.
Mätningarna från lågdos CT utfördes tillsammans med samma strålfysiker och
röntgensjuksköterska. Fantomdockan positionerades på britsen och undersökningen kördes
utifrån protokoll samt metodblad hämtat från det sjukhus där myelomskelett körs med lågdos
CT som standard. Parametrar såsom kilovolt (kV), milliamperesekund (mAs) och DLP för
undersökningen behövde ej noteras då det fanns tillgängligt direkt från programmet vid den
körda undersökningen, vilket sedan direkt kunde omvandlas till effektiv dos av behjälplig
strålfysiker. Beräkning till effektiv dos utfördes i programmet CT-expo (Abdullah et al.,
2012). Dosvärden och det framtagna effektiva värdet presenteras i tabellform och ligger till
grund för jämförelsen av stråldoser mellan modaliteterna (bilaga 3).

Jämförande värden från PACS
Värden från 25 slumpvis utvalda patienter med frågeställning myelomskelett, undersökta med
genomlysning, hämtades från PACS. Författarna har hämtat data i form av DAP-värde, kV
samt bildstorlek för att kunna beräkna ett slutgiltigt värde på den effektiva dosen per
undersökning. Ett generellt påslag för genomlysningstid är tillagt i beräkningen (bilaga 4).
Varje undersökning låg på mellan 19 till 25 tagna bilder. Insamlad data sammanställdes i
Excel för vidare bearbetning i dataprogrammet PCXMC 2.0 (Tapiovara & Siiskonen, 2008).
Den effektiva dosen räknades fram för varje enskild patient vilket sedan sammanställdes som
ett genomsnittligt värde för hela gruppen på 25 patienter. Definitionen av effektiv dos är
medelvärde av viktningsfaktorer över båda könen och alla åldrar. ICRP råder att värdena inte
kan appliceras på enskilda individer och undersökningar utan bara på en större grupp
(International Commission on Radiological Protection (ICRP), 2007).
Värden från 25 slumpvis utvalda patienter med frågeställningen myelomskelett, undersökta
med lågdos CT, hämtades från PACS. Författarna fick hjälp av strålfysiker med
färdigställande av beräknat snittvärde, vilket utfördes i dataprogrammet CT-expo (Abdullah et
al., 2012). Även här räknades den effektiva dosen fram för varje enskild patient vilket sedan
sammanställdes som ett genomsnittligt värde för hela gruppen på 25 patienter, för att uppfylla
ICRP´s kriterier enligt ovan.
Den sammanförda tabellen (bilaga 4) är utgångspunkten för hypotesprövning.
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Etiska överväganden
I den här studien kommer inga undersökningar att utföras på patienter och alla uppgifter kring
stråldoser är avidentifierade. Uppgifter som hämtats från PACS behandlas enligt
patientsäkerhetslagen kap 6 § 12 (SFS 2010:659), och skriftliga tillstånd har erhållits
undertecknade av respektive avdelningschef för de regionsjukhus som har delgett
informationen om stråldoser (bilaga 5, 6). Egna mätningar med fantomdocka har utförts med
gällande strålskyddsregler enligt Strålskyddslagen (SFS 1988:220).
Då multipelt myelom är en sjukdom som påverkar patienten med trötthet och smärta på grund
av ett skört skelett vill författarna med röntgensjuksköterskans etiska kod som bakgrund
jämföra stråldoserna. Detta för att studera om det finns skäl att byta undersökningsmetod och
om möjligt kunna lindra smärta och obehag för patienten i samband med undersökningen
(Vårdförbundet, 2008).
En etisk egengranskning av studien finns undertecknad av handledare och författare (bilaga
7).
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Resultat
Egna mätningar
Författarnas egna mätningar är utförda med fantomdocka i modaliteterna genomlysning
respektive lågdos CT med en undersökning i vardera modalitet. Stråldoserna presenteras i
tabellform (bilaga 3). Resultatet visar att det finns en skillnad i stråldos mellan modaliteterna,
där lågdos CT står för en högre effektiv stråldos på 1,5 mSv jämfört med 0,46 mSv vid
genomlysning. Redovisning av resultat i följande diagram:

Stråldosmätning med fantomdocka
2
1.5
mSv

1.5
1
0.5

Genomlysning
0.46

Lågdos CT

0
Fantomdocka

Figur 2. Stråldosmätning utfördes på modaliteterna genomlysning och lågdos CT med fantomdocka
för jämförelse av effektiv dos.

Jämförande värden från PACS
Sammanlagt inhämtades stråldoser från 50 undersökningar jämnt fördelade på respektive
modalitet, genomlysning och lågdos CT. Stråldoserna är hämtade ifrån PACS och omgjorda
till effektiv dos. Stråldoserna presenteras i tabellform (bilaga 4). Resultatet visar att det finns
en skillnad i stråldos mellan modaliteterna, där medelvärdet visar att lågdos CT står för en
högre effektiv stråldos på 4,7 mSv jämfört med 1,65 mSv vid genomlysning.
Standardavvikelsen har ett högre värde på lågdos CT på grund av en större spridning av
insamlade stråldosvärden.
Då ett mätvärde i tabellen (bilaga 4) avviker stort har författarna valt att även ta med
medianvärdet, vilket visar att lågdos CT står för en högre effektiv stråldos på 4,3 mSv jämfört
med 1,56 mSv vid genomlysning. Medianvärdet ger ett mer rättvist genomsnittsvärde
(Ejlertsson, 2003).
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Redovisning av resultat i följande tabell och diagram:

Tabell 1: Antalet patienter redovisas här med sin sammanlagda stråldos uttryckt i medelvärde, median,
standardavvikelse samt det minsta och det största värdet i gruppen för respektive modalitet.

Statistiska mått för stråldosmätning i effektiv dos.
Antal

Medelvärde (mSv) Median (mSv) Std avvik. (mSv)

Min (mSv) Max (mSv)

Genomlysning

25

1,65

1,56

0,514

0,94

2,93

Lågdos CT

25

4,75

4,30

3,423

1,95

19,5

Genomsnittsvärden för effektiv stråldos
4.7

5

4.3

mSv

4
3

Medelvärde
2

1.65

1.56

Median

1
0
Genomlysning

Lågdos CT

Figur 1: Stråldos beräknad till medelvärde och medianvärde för 25 patienter i modaliteterna
genomlysning respektive lågdos CT, uttryckt i effektiv dos.

Det finns en signifikant skiljaktighet för den effektiva stråldosen mellan modaliteterna, vilket
har åskådliggjorts i Mann-Whitneys U-test. Det beräknade P-värdet visade 0,0000000154
vilket innebär att det är betydligt mindre än den satta signifikansnivån på 5 %.

Sammanlagt resultat
Sammanlagda beräkningar från egna mätningar med fantom samt jämförande värden från
PACS visar att lågdos CT ger en högre stråldos med en faktor på cirka 2,9 i jämförelse med
genomlysning, beräknat utifrån totalt antal värden i studien.

19

Diskussion
Metoddiskussion
Det material vi behövde för att genomföra studien visade sig vara omfattande att både få fram
och jämföra. Det var ett tidskrävande arbete att hämta uppgifter från PACS som sedan skulle
beräknas i särskilda program. Målet var från början att kunna jämföra omkring 50
undersökningar per modalitet, men då allt arbete fick göras manuellt och krävde mycket
bearbetning fick antalet undersökningar reduceras till 25 styck per modalitet. Det visade sig
vara många parametrar att ta hänsyn till vid beräkningarna och det fanns under arbetets gång
en stor ovisshet i hur vi skulle presentera resultaten. Enligt en förordning från Statens
Strålskyddsinstitut bör ett mätningsunderlag innehålla värden från ett minimum av 20
patienter för att undvika en alltför stor statistisk osäkerhet, vilket vår studie uppfyller. Dock
saknas vikt och längd på patienterna i denna studie vilket kanske skulle gett ett mer
rättvisande resultat (SSI FS 2002:2).
I samband med våra egna mätningar användes fantomdocka, vilket var ett bra sätt att få fram
värden på respektive modalitet. Dockan är av senaste modell vilket gör den både lätthanterlig
och mångsidig att använda vid stråldosberäkningar. Dock är det tveksamt om fantomdockan
är representativ för en genomsnittlig patient då den är 165 cm lång och väger 50 kg (Kyoto
Kagaku co., 2012). FSD-avstånd, strålfältets bredd o längd samt DAP-värden skulle vid
patientundersökningar med genomlysning bli väldigt olika beroende på patientens
kroppsstorlek. För att kompensera detta har man i dataprogrammet använt matematiska fiktiva
patienter relaterade till olika åldrar och kroppsstorlekar. Undersökningen med lågdos CT var i
jämförelse med genomlysningen enkelt genomförd, då alla värden registrerades i protokollet
utifrån fantomen samt det FOV som fastställts. Därefter utfördes beräkningen av strålfysiker i
särskilt dataprogram, CT-expo (Abdullah et al., 2012).
Materialet från konventionell genomlysning som hämtades från PACS hade relativt stor
variation med antal tagna bilder vilket kan ha berott på att strålfältets storlek inte räckt till för
patientens kroppsstorlek då genomlysningslabbets detektor är något mindre i storlek jämfört
med t.ex. en detektor vid konventionell slätröntgen. Vid bröstkorg, buk och bäcken togs flera
bilder för att få med allt enligt metodbladet. Tack vare genomlysningsmöjligheten kan man
göra strålfältet relativt snävt eftersom man ser precis var som är med i bilden, dock gör
genomlysningstiden att man måste lägga till en genomsnittlig mängd strålning, i vårt fall 0,14
mGycm2 per bild. Den mänskliga faktorn hos röntgensjuksköterskan måste även vägas in i
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skillnaderna i stråldos, då variation i bildtagning är fullt naturligt. Samma sak gäller
inställning av FOV vid lågdos CT, det blir aldrig exakt lika för varje undersökning. Till
jämförelsen mellan modaliteter behöver även omtagsbilder diskuteras. Det finns ingen
registrering per undersökning på de projektioner som en röntgensjuksköterska väljer bort till
förmån för nya bättre bilder, vilket också bidrar till att det är omöjligt att uppskatta den totala
stråldosen för en undersökning.
Ett högt avvikande värde från de utförda undersökningarna med lågdos CT hämtade från
PACS bidrog till att genomsnittsvärdet ökade markant. För att få ett mer rättvist snitt valde vi
att även beräkna medianvärdet för den aktuella gruppen (Ejlertsson, 2003).

Resultatdiskussion
Studien visar att det finns skillnader i stråldos mellan genomlysning och lågdos CT, både vid
egna mätningar och hos jämförande strålningsvärden från genomförda undersökningar i
PACS. Studien tyder på en högre strålningspåverkan vid lågdos CT som undersökningsmetod
jämfört med genomlysning, vilket även tidigare forskning pekar på. Dock framgår det inte om
andra studier har jämfört med konventionell strålning utfört med slätröntgen eller
genomlysning som metod.
Det är mycket som påverkar resultatet såsom utrustning, undersökningsrutin, patientens
kroppsförhållanden, parameterinställning och det finns en mängd faktorer som bör registreras
vid bestämning av diagnostiska doser för konventionella röntgenundersökningar (SSI FS
2002:2). Så i jämförelse är vår studie relativt långt ifrån en optimal grund för att jämföra
strålningsvärden, dock anser vi att studien är utförd på ett korrekt sätt utifrån de
förutsättningar som vi har erhållit.
Styrkan med vår studie är jämförelsen mellan metoderna genomlysning och lågdos CT då vi
ej har funnit detta i någon annan studie. Dessutom innehåller studien både undersökningar
hämtade från PACS samt egna mätningar för att se om resultaten pekar åt samma håll, vilket
gör studien mer komplett.
Det resultat vår studie visar har vi jämfört med en tidigare genomförd studie där det framgår
relativt likvärdiga resultat, dock något högre värden på den effektiva dosen. Studien är gjort år
2008 så skillnaden kan bero på flera orsaker såsom äldre teknik och utrustning samt skillnader
i parameteruppsättning (Kröpil et al., 2008).
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Enligt en review-artikel från Healy et al. finns det en påvisad nackdel med CT som
diagnostiseringsmetod. CT visar oftast det ihållande sjukdomsförloppen men det är svårt att
bedöma fortsatt påverkan av myelom i redan skadad benvävnad. Med den här aspekten i
beaktande väljs MRT alternativt PET/ CT som ett bättre alternativ, beroende på vad som ska
diagnostiseras.
En annan artikel gjord år 2008 i Tyskland tar upp dosskillnaderna som ett hinder för en mer
utbredd användning av lågdos CT för diagnostisering av myelomskelett. I artikelns resultat
påvisas även skillnader i tid för undersökning samt kostnaden i jämförelse. Konventionell
röntgen har en betydligt längre undersökningstid men anses vara en billigare metod. I
artikelns diskussion tar dock författarna upp fördelar såsom tillförlitlighet och känslighet i att
diagnostisera sjukdomen med hjälp av lågdos CT som metod (Kröpil et al., 2008).

Utöver stråldoserna, som vår studie har fokuserat på, finns flera andra aspekter att ta hänsyn
till, inte minst utifrån patientens upplevelse. Myelom påverkar patienten med trötthet, smärta
och ett skört skelett och tiden för konventionell skelettundersökning är lång och kräver
mycket av patienten, något som kan vara svårt, smärtsamt och orsaka patienten vårdlidande på
flera sätt (Dahlberg, 2002).
Flera studier belyser fördelarna med lågdos CT och dess överlägsna diagnostik, tidsbesparing
samt bättre vårdkvalitet för patienten som positivt då den genomsnittliga åldern hos patienter
med myelom är relativt hög (Field & Clarke, 2013; Horger et al., 2005; Chassang et al.,
2007). Enligt Horger et al. ur en artikel från 2005 diskuteras patienternas acceptans för den
korta undersökningstiden med lågdos CT som metod, vilket vägs in som ett av flera starka
skäl till lågdos CT som lämplig diagnostik jämfört med konventionell röntgen.
Artikeln går helt i linje med de olika aspekter vi som författare har vägt som för och nackdelar
efter att ha utfört studien. Sett ur ett etiskt perspektiv med möjligheten att förkorta
undersökningstiden, lindra smärta samt beakta patientens autonomi, skulle lågdos CT som
metod kunna bli förstahandsvalet.
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Om tid och möjlighet hade funnits skulle det varit intressant att göra en mer omfattande studie
med mätvärden även ifrån konventionell slätröntgen, för att se om det ger någon skillnad
jämför med genomlysning. Det skulle även varit intressant att inkludera patienters kroppsmått
i längd och vikt för att se hur stor påverkan det har på den effektiva dosen.
Vår ambition med studien var att se möjligheter till vinster för både patienter och personal,
med en förhoppning om att metoderna inte skulle skilja sig åt beträffande stråldos.
Det skulle vara mycket intressant att se fortsatt forskning i ämnet. Vi tror att med tiden och
den tekniska utvecklingen så kommer stråldoserna att fortsätta minska med lågdos CT, och
för patientens skull är det utom alla tvivel en betydligt snabbare, bekvämare och mer
tillförlitlig diagnostiseringsmetod (Field & Clark, 2013).
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Slutsats
Studiens syfte att jämföra skillnader i stråldos har besvarats med hjälp av egna mätningar med
fantom samt jämförande värden från tidigare utförda undersökning i respektive modalitet.
Då de jämförande mätvärdena är hämtade från ett mindre urval av undersökningar är det
tveksamt om det resultatet är tillräckligt för att dra slutsatsen om dosskillnad. Mätningar med
fantom styrker dock skillnaden då de visar en tydlig skillnad i dos.
Andra aspekter bör tas i beaktande i frågan om byte av undersökningsmetod, vilket även flera
vetenskapliga artiklar väger som fördelar gentemot stråldosskillnaderna. Vikten av säker
diagnostik och god patientvård utan onödigt lidande är de faktorer som väger tyngst gentemot
stråldoserna i valet av undersökningsmetod.

Omnämnanden
Vi vill rikta ett stort tack till Ellinor Svensson, Röntgensjuksköterska, som gav oss idén till
det intressanta ämnet, samt de strålfysiker och röntgensjuksköterskor på aktuella sjukhus som
hjälpt oss att genomföra mätningarna på ett korrekt sätt.
Stort tack till vår handledare Åsa Calmell, för att du har varit vårt stöd och bollplank under
hela uppsatsen.
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