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Sammanfattning (högst 150 ord). 
Abstract (150 words) 
 Syftet med detta arbete var att utreda felkällor som förekommer vid användning av olika 

tekniker/modaliteter vid bäckenmätning. Då det finns risker med röntgenstrålning önskar 
man reducera stråldosen vid undersökningarna samtidigt som man vill använda sig av en 
enkel metod. De olika modaliteterna som jämförs är i) direktdigital detektor och bildplatta, 
ii) bildförstärkarteknikteknik, iii) CT. 
Den modalitet man använder sig av idag är direktdigital detektor och bildplatta. För att 
korrigera för förstoring som uppkommer vid röntgenundersökningen placeras en mätsticka i 
bildfältet. Om mätstickan vinklas mot sagittalplanet blir korrigeringen fel och detta visas i 
teori och praktiska försök. 
Bildförstärkare kan användas för att ta sidobilden. Bildförstärkarens geometriska 
egenskaper ger dessvärre en måttdistorsion så att objekt i det perifera bildfältet blir 
förstorade mer än objekt centralt belägna. Det har inte framkommit något bra sätt att 
korrigera för distorsionen. 
CT har inte använts vid bäckenmätningar på Helsingborgs lasarett tidigare. Att använda 
topogrammet vid CT-undersökning kan även det vara behäftat med längddistorsion och 
förslag ges hur man kan korrigera för felet. I CT-snittbilder fås ingen längddistorsion. 
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Abstract 
 

The purpose of this report is to investigate the errors that occur when using different 
techniques in radiological pelvimetry. Considering the biological risk there is a desire to 
minimise the radiation dose at x-ray examinations at the same time as the examination method 
should be easy to perform. The different techniques of current interest are pelvimetry with 
direct digital detector and image plate, pelvimetry with x-ray image amplifier and pelvimetry 
with multi slice CT (Computed Tomography). 
The technique currently used  is pelvimetry with direct digital detector and image plate. For 
correction of the enlargement that occur in an x-ray image a reference pin is placed at the 
same level as the object that shall be measured. The angle of the reference pin is very 
important. This was shown by taking x-ray images on a special test phantom. 
The side projection image can be taken with an image amplifier. The geometry of the image 
amplifier causes a measuring distortion in the image that is called “pin cushion distortion”. 
The pin cushion distortion was calculated and measured and the conclusion is that we can not 
correct the distortion with any easy method. 
CT has not so far been used in pelvimetri in the X-ray department at the Helsingborg hospital. 
A literature study to investigate different methods using CT for pelvimetri was done. We have 
investigated the different methods and the measuring distortion that can occur. 
 
 



  



  

Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att utreda felkällor som förekommer vid användning av olika 
tekniker/modaliteter vid bäckenmätning. Då det finns risker med röntgenstrålning önskar man 
reducera stråldosen vid undersökningarna samtidigt som man vill använda sig av en enkel 
metod. De olika modaliteterna som jämförs är i) direktdigital detektor och bildplatta, ii) 
bildförstärkarteknikteknik, iii) CT. 
Den modalitet man använder sig av idag är direktdigital detektor och bildplatta. För att 
korrigera för förstoring som uppkommer vid röntgenundersökningen placeras en mätsticka i 
bildfältet. Om mätstickan vinklas mot sagittalplanet blir korrigeringen fel och detta visas i 
teori och praktiska försök. 
Bildförstärkare kan användas för att ta sidobilden. Bildförstärkarens geometriska egenskaper 
ger dessvärre en måttdistorsion så att objekt i det perifera bildfältet blir förstorade mer än 
objekt centralt belägna. Det har inte framkommit något bra sätt att korrigera för distorsionen. 
CT har inte använts vid bäckenmätningar på Helsingborgs lasarett tidigare. Att använda 
topogrammet vid CT-undersökning kan även det vara behäftat med längddistorsion och 
förslag ges hur man kan korrigera för felet. I CT-snittbilder fås ingen längddistorsion.



  



  

Förord 
 

Detta arbete är utfört på röntgenavdelningen vid Helsingborgs lasarett för att tillföra kunskap 
om felkällor, noggrannhet och precision vid de olika modaliteterna som kan användas inom 
bäckenmätning. 
Jag vill tacka all personal på röntgenavdelningen för all hjälp jag fått under arbetets gång. 
Speciellt vill jag tacka min handledare Magnus Olsson, Sjukhusfysiker vid 
röntgenavdelningen, för all den tid och kunskap han delat med sig av. 
Ett stort tack även till Examinator Eva Lund vid IMV samt Göran Salerud och Susanne Skytt 
vid IMT Linköpings Universitet. 
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Förteckningar 
 

Här ges en kort beskrivning av figurer, bilder, tabeller och diagram i detta arbete. Notera att 
alla röntgenbilder är benämnda bilder. Figurer och foton är benämnda figurer. 
 

Figurer 
 

Figur 2.1 En principskiss över ett röntgenrör och bländare 
Figur 2.2 Röntgenstrålnings energispektrum 
Figur 2.3 Bildförstärkarsystem SIEMENS POLYSTAR RX 
Figur 2.4 En principskiss av en bildförstärkare 
Figur 2.5 Röntgenrör och detektors rotation i en datortomograf 
Figur 3.1 a) Kvinnans placering vid tagning av sidobild. b) Kvinnans ligger i 

”grodställning”. c) Humanbäckenfantom 
Figur 3.2 Mätuppställning vid undersökning av mätstickans vinkelberoende 
Figur 3.3 NRT Standard testfantom är placerad i gantryöppningen 
Figur 3.4 Humanbäckenfantomets placering i CT med gantryvinkel 20 grader 
Figur 3.5 Röntgenstrålfältets förstorande effekt på avbildat objekt 
Figur 3.6 Principskiss över mätstickans vinkelpåverkan av förstoringsfaktorn 
Figur 3.7 Röntgenrörets två positioner vid tagning av fönsterbild (dubbelexponerad 

frontalbild) 
Figur 3.8 Bildförstärkare i genomskärning samt dess geometri 
Figur 3.9 Principskiss av datortomografens geometri 
 
Bilder 
 

Bild 3.1 Sidobild och fönsterbild tagna med direktdigital detektor och bildplatta 
Bild 3.2 Lateralt topogram av NRT STANDARD TESTFANTOM 
Bild 3.3 Röntgenbilder av bäckenfantomet tagna enligt olika metoder i CT 
Bild 4.1 Röntgenbild där mätstickan krökts 
Bild 4.2 Röntgenbild av vinklade mätstickor 
Bild 4.3 Kuddistorsion i bildförstärkare 
 
Tabeller 
 

Tabell 4.1 Tabell över parameterinställningar på rum 15 och 16 
Tabell 4.2 Organdos och effektiv dos vid undersökningarna på rum 16 och 16 
Tabell 4.3 Uppmätta bäckenmått vid undersökningarna på rum 15, 16 och vid CT 
 
Diagram 
 
Diagram 4.1 Kuddistorsionen hos bildförstärkaren på rum 17 
Diagram 4.2 Den uppmätta längddistorsionen i CT 
Diagram 4.3 Diagram över de uppmätta måtten i undersökningarna på rum 15, 16 och vid 

CT 
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Ord och förkortningar 
 
AP Anterior Posterior. Riktning framifrån (Se bilaga A). 
BF Bildförstärkare 
COR Rotationscentrum (Eng. Centre Of Rotation) hos CT. 
CT Datortomograf (Eng. Computed Tomography) 
DAP Dos Area Produc t 
PACS Bildarkiv (Eng. Picture Archiving and Communication System) 
Lateral Riktning (se bilaga A). 
Pelvimetri Bäckenmätning. 
Sagittalplan Plan som delar kroppen i höger och vänster sida (se bilaga A). 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ges bakgrunden till arbetet samt syfte och frågeställning. Här tas också de 
avgränsningar upp som gjorts och vilken disposition denna rapport har. 
 
Bäckenmätningar, pelvimetri, utförs på gravida kvinnor där man misstänker bäckenträngsel, 
stort barn eller där barnet förväntas födas med ofördelaktigt läge vanligen s.k. sätesändläge. 
Bäckenmätningen utförs normalt i de sista veckorna av graviditeten. Bäckenmätningarna 
utförs för att bedöma om barnet kan födas fram vaginalt alternativt förlösas med kejsarsnitt.  
De fyra mått som bestäms är (figur 1.1) sagittal ingångsdiameter (från promotorium till 
symfys), sagittal utgångsdiameter, intertubaravstånd samt interspinalavstånd, där de senare tre 
måtten räknas samman som en summa på utgångsdiametrarna. Detta görs normalt med en 
sidobild med mättsticka för bestämning av förstoringsgraden i bilden, samt med 
dubbelexponerad frontalbild där röntgenröret flyttas 10 cm mellan exponeringarna. 
 
 

Tuberous 

Symfys 

Promatorium 

Spinae 

Intertubaravstånd 

Interspinalavstånd 

Sagittal 
ingångsdiameter 

Sagittal 
utgångsdiameter 

 
Figur 1.1 I figuren ser man de fyra mått (de streckade pilarna) som bestäms vid 

bäckenmätning. 

 
För en tid sedan noterades att bäckenmätningar som utfördes med hjälp av genomlysning och 
bildtagning med bildförstärkare (BF) gav ett systematiskt fel pga. distorsion i BF-bilden. 
Detta föranleder en översyn av vilken teknik som bör vara förstaalternativ vid bäckenmätning. 
Eftersom det finns risker med joniserande strålning (röntgen) önskar man minimera stråldosen 
till den gravida kvinnan och fostret, samtidigt som man önskar god noggrannhet i uppmätt 
bäckenstorlek och enkelhet i undersökningen. 
 
De tekniker/modaliteter som är aktuella är: 
1) BF-teknik, eventuellt med korrektioner p g a bilddistorsionen 
2) Mätning med direktdigital detektor och bildplatta 
3) Mätning multislice CT 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med examensarbetet är att tillföra röntgenavdelningen kunskap om felkällor, 
noggrannhet och precision vid olika modaliteter som kan användas inom bäckenmätning. 
Detta sker genom att  

 
• Kartlägga systematiska och slumpmässiga felkällor vid de olika modaliteterna. 
• Jämföra olika modaliteter vid bäckenmätning avseende noggrannhet och precision. 
• Att i samarbete med sjukhusfysiker uppskatta absorberad dos till kvinna och foster vid 

de olika modaliteterna. 
• Utreda om befintliga metoder kan/bör kompletteras med korrektioner för att förbättra 

noggrannheten. 

1.2 Avgränsningar 
 

Flera faktorer bidrar till variationen i resultaten från en mätmetod. De flesta av dessa faktorer 
tas det hänsyn till i detta arbete men några faller utanför ramen för utredningen och kommer 
inte att behandlas. En av dessa utelämnade faktorer är radiologens val av landmärken i bilden. 
Var landmärken börjar och slutar är en subjektiv bedömning.  
 
För att uttrycka precisionen för en modalitet och mätmetod krävs en större statistisk 
undersökning under verkliga betingelser. Det har tyvärr inte funnits möjlighet att genomföra 
en sådan undersökning då tillgången av röntgenpersonalens tid varit begränsad samt att 
bäckenmätningarna varit få under arbetets gång. 
 
För att jämföra den effektiva dosen som fås vid de olika modaliteterna har vissa förenklingar 
och antaganden gjorts. Testfantomet som använts i undersökningarna är inte kvinna och 
gravid därmed har den beräknade dosen vid undersökningarna blivit lägre än den normalt blir.  
Förhållandena i absorberad dos mellan de olika modaliteterna antas dock i detta arbete vara 
desamma för en gravid som för vårt testfantom. 
Den effektiva dosen har inte varit möjlig att fastställa vid CT-undersökningarna då det inte 
funnits tillgång till lämpliga fantom och dosimetrar för att mäta detta. Detta innebär att en 
jämförelse mellan de olika modaliteterna avseende effektiv dos inte kunnat genomföras. 
 

1.3 Metod 
 

För att förstå uppgiften har först en litteraturstudie gjorts över olika tekniker/modaliteter som 
tillämpas vid bäckenmätningar och vilka strålningsrisker metoderna innebär för foster och 
kvinna. En studie har även utförts på gamla bäckenmätningar för att få vägledning om vilka 
fel som kan uppkomma. För att kartlägga de geometriska felkällorna vid de olika 
modaliteterna har olika testfantom använts. Slutligen har ett humanfantom använts för att 
simulera verkliga bäckenmätningsundersökningar för de olika modaliteterna. 
  

1.4 Källor 
 
Den litteratur som främst använts i arbetet är ”Radiologic Pelvimetry” skriven av I Fernström 
och U Borell [1].  Denna bok beskriver den metod som för närvarande används vid pelvimetri. 
Vid undersökningarna kring pelvimetri utfört med datortomograf har framförallt artiklarna 
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”Improvement in CT Pelvimetry” av Ernest J Weisen [2] och ”Fetal radiation exposure is 
minimal after pelvimetry by modified digital radiography” av J E Ferguson [3] använts. 
Utöver ovannämnd litteratur har information inhämtats från faktaböcker om röntgen, 
internetsidor, muntlig information från Siemens Medical Solutions och personal på 
röntgenavdelningen vid Helsingborgs lasarett. Alla källor är listade under rubriken Källor i 
slutet av arbetet. 
 

1.5 Målgrupp 
 
Detta arbete är främst riktat till studerande inom Medicinsk teknik men tekniskt intresserade 
inom andra områden skall även kunna förstå och tillgodogöra sig innehållet. 
 

1.6 Struktur 
 

Kap två Här beskrivs teorin bakom röntgen, joniserande strålnings spridningseffekter, 
dosimetri och bildgenerering. Principer för olika röntgentekniker samt 
noggrannhet och precisionsbegreppen beskrivs i korthet. 

 
Kap tre I detta kapitel beskrivs hur de olika försöken genomförts, vilken 

utrustning/modalitet som använts och vilka parametrar man vill belysa. Som stöd 
för förståelsen av geometrisk distorsion av måtten avslutas kapitlet med 
teoretiska beräkningar. 

 
Kap fyra Här redovisas resultaten av försöken och vilka slutsatser som kan dras vid 

återkoppling till arbetets syfte. 
 
Kap fem I denna del förs en diskussion om hur resultatet kan användas i praktiken och 

förslag på vad man mer kan göra på området. 
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2 Grundläggande teori 
 

I detta kapitel finner man grundläggande teori om röntgen, joniserande strålnings 
spridningseffekter, dosimetri och bildgenerering. Principer för olika röntgentekniker samt 
noggrannhet och precisionsbegreppen beskrivs i korthet. 
 

2.1 Röntgenstrålning 
 

I diagnostisk röntgen utnyttjar man att röntgenstrålning transmitteras och till viss del 
absorberas i kroppens olika vävnader. Röntgenbilden visar hur stor del av strålningen som 
transmitterats genom vävnaden. 
Röntgenstrålning är elektromagnetisk strålning precis som ljus men med mycket högre 
frekvens vilket medför en kortare våglängd. Strålningen kan betraktas som emitterad kvanta, 
fotoner med en bestämd mängd energi. Röntgenstrålning från en punktkälla (röntgenröret i 
detta fall) formar en divergent stråle och precis som synligt ljus så propagerar 
röntgenstrålning linjärt. Mängden fotoner som passerar per areaenhet, fluensen, avtar med 
inversen av radien i kvadrat. 
Ett röntgenrör (Figur 2.1) består av en katod och en anod. Katoden består av en tunn glödtråd 
som genomflyts av en ström som kallas glödström. Anoden är en roterande skiva, anodtallrik, 
bestående av tungmetallen Volfram [4]. 
 

 
Figur 2.1 En principskiss över ett röntgenrör. Elektroner accelereras från katoden mot 

anoden och när de träffar uppstår röntgenstrålning. 
 
Över katod och anod läggs en spänning, rörspänning (kV) vilken accelererar katodelektroner 
mot anodtallriken. När elektronerna träffar anodytan övergår ungefär 99 % av elektronernas 
rörelseenergi till värme. Anodskivan roteras för att inte överhettas och förstöras. Ca 1 % av 
elektronernas energi övergår till röntgenstrålning genom två olika processer, karakteristisk 
röntgenstrålning och bromsstrålning. Den för wolfram karakteristiska röntgenstrålningen 
uppkommer då en vakans i ett inre elektronskal fylls av en elektron från ett yttre valensband. 
Fotonens energi beror på hur stor lägesenergiskillnaden var mellan de två valensbanden. 
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Vakansen kan bero på excitation eller jonisation. Karakteristisk röntgenstrålning ses som 
”spikar” i röntgenspektrumet.  
Bromsstrålningen uppkommer då katodelektronerna bromsas upp av anodens atomkärnor. 
Den förlorade rörelseenergin sänds ut i form av bromsstrålning. Energimängden hos 
bromsstrålningsfotonerna beror på hur mycket elektronen bromsades upp när den passerade 
kärnan. Genom att variera strömmen till katodens glödtråd så varierar man mängden av 
elektroner som finns tillgängliga att accelereras mot anoden. Den mängd elektroner som finns 
tillgänglig kallar man rörström. Antalet röntgenfotoner som används vid bildtagning ges av 
produkten rörström (mA) och exponeringstiden (s) och kallas för ”mAs”. Strålningens energi 
bestäms av rörspänningen. Vid valet av rörspänning och rörström tar man hänsyn till vilka 
vävnader som ska avbildas, vilken växelverkansförmåga vävnaden har, stråldos och vilken 
bildkvalitet man vill ha [4]. 
 

 
Figur 2.2. Röntgenstrålens energispektrum efter en viss filtrering. Genom att variera 

rörspänning, exponeringstid och rörström så ändrar man intensitet och storlek 
på röntgenstrålningen [4]. 

 
Fotoner med låg energi absorberas sannolikt av vävnaden utan att bidra till bilden. Därför är 
dessa fotoner inte önskvärda och filtreras bort innan de når kroppen. 
För att begränsa röntgenstrålens utbredning i oönskade riktningar skärmas den av med hjälp 
av en bländare. Till hjälp för att ställa in strålningsfältet finns en ljuskälla och en spegel som 
riktar ljuset i röntgenstrålens riktning [4]. 
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2.1.1 Joniserad strålnings växelverkan med vävnad 
 

När röntgenstrålningen interagerar med vävnaden säger man att fotonerna växelverkar med 
vävnaden. De två växelverkansmekanismer som är mest aktuella vid röntgenundersökningar 
som pelvimetri är fotoelektrisk effekt och comptonspridning. 
Fotoelektrisk effekt uppstår då en röntgenfoton slår en elektron ur sin bana runt atomkärnan 
och en vakans bildas. Vid kollisionen övergår all fotonens energi till elektronen som får en 
rörelseenergi lika med skillnaden i fotonenergi och elektronens bindningsenergi. Elektronen 
ger sig iväg från sin atom mot närliggande atomer. Vakansen som bildades då elektronen 
slogs bort ur sin bana fylls av en elektron från ett yttre skal och skillnaden i bindningsenergi 
sänds ut i form av karakteristisk röntgenstrålning eller som en Auger-elektron. Sannolikheten 
att växelverkan är av fotoelektriskt slag ökar då vävnadens atomnummer ökar och är högre för 
lägre energier [4]. 
Comptonspridning uppstår då en elektron slås ur sin bana men till skillnad från fotoelektrisk 
effekt överförs bara en del av fotonens energi till rörelseenergi hos elektronen. Fotonen 
fortsätter med lägre energi och en annan riktning efter kollisionen.  
Joniserad strålning är mycket energirik och kan förändra strukturen hos atomerna i dess väg 
genom att en del av strålningens energi övergår till atomerna varvid bindningarna mellan 
atomer i molekylerna kan förstöras. Detta kan leda till att celler skadas och dör vilket ger en 
akut strålskada. Akuta strålskador förekommer dock inte vid en vanlig röntgenundersökning 
utan det är då risk för senare strålskador som t ex cancer. Hur stor risken för skada på 
bestrålad vävnad blir beror på dosen. En foton skadar färre celler inom en liten volym då den 
ofta bara träffar en atom där men en frigjord elektron gör större skada i den lilla volymen då 
den kolliderar med flera atomer och avger hela sin energi till volymen innan den stannar [5]. 
 

2.1.2 Dosbegrepp 
 

Absorberad dos (D) är ett mått på hur stor mängd energi som ett masselement vävnad 
mottagit [7]. Absorberad dos anges i Gray (Gy), där 1 Gy = 1 J/kg [6]. 
 
Ekvivalent dos (H) är det beräknade medelvärdet av den absorberade dosen i ett organ viktad 
beroende av typen av strålning. Olika slags strålning, t ex alfa-, beta-, gamma- och 
fotonstrålning, skadar olika mycket även om dosen är densamma. Vid röntgenbestrålning, 
fotonbestrålning, är denna viktfaktor lika med ett. Ekvivalent dos anges i sievert (Sv). 
1 Sv = 1 J/kg [6]. 
 
Effektiv dos (E) anger hur farlig den absorberade dosen är eller vilken ”biologisk risk” dosen 
medför. Olika organ och vävnadstyper (T) har olika känslighet för joniserad strålning och 
viktas därför med faktorer Tw enligt Tabell 2.1 [6]. 
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Tabell 2.1 Viktfaktorer Tw  för olika vävnader och organ [6]. Viktfaktorerna multipliceras 
med uppmätt ekvivalent dos för att få effektiv dos. 

 
 
Viktfaktorer för organ/vävnad är framtagna bl.a. efter studier gjorda på människor som 
utsattes för atombomberna i Hiroshima och Nagasaki [7]. För att få effektiv dos till bestrålat 
organ så multipliceras den ekvivalenta dosen med det aktuella organets/vävnadens viktfaktor.  
Effektiv dos till hela kroppen fås som summan av de bestrålade organens/vävnadernas 
effektiva doser. Summan av alla organens viktfaktorer i Tabell 2.1 är lika med ett. 

∑ ⋅=
T

TT HwE där 1=∑
T

Tw  

Effektiv dos anges i sievert (Sv) [6]. Den erhållna effektiva dosen likställs med hur stor dos 
som skulle krävas vid helkroppsbestrålning för att ge samma biologiska risk [7]. 
 

2.1.3 Biologisk risk 
 

Vid celldelning är cellen extra strålkänslig då dess DNA delas och kopieras. DNA består av 
två strängar som är sammanbundna med bindningar till en dubbelspiralstruktur som är 
självrättande, det är bara vissa kombinationer av bindningar som fungerar. Vid celldelning 
delas spiralen i två strängar och varje sträng bildar en ny DNA-spiral [8]. Då strängarna 
befinner sig i delat tillstånd finns inte den självrättande mekanismen. DNA-strängen som då 
skadas av den joniserande strålningen kan lättare få fel kodning. Foster och barn är känsligare 
än vuxna för strålning då de har en högre celldelningsaktivitet när de utvecklas [7]. Risken för 
dödlig cancer är 0.16/Sv för flickor i åldern yngre än 15 år och för pojkar i samma ålder är 
risken 0.14/Sv. För vuxna är risken att dö i cancer ca 0.05/Sv [9]. Foster mellan 8-15 veckor 
är extra känsliga för strålning då centrala nervsystemet utvecklas som mest under denna tid 
[10]. 
 

2.2 Detektion av röntgenstrålning 
 

Det finns olika system för att detektera den röntgenstrålning som transmitterats genom 
patienten. Det traditionella sättet är att använda ett analogt skärmfilmsystem där en ljuskänslig 
film placeras i en kassett. Kassettens insida består av ett fluorescerande skikt som omvandlar 
fotonerna till synligt ljus vilket svärtar filmen. Svärtningen antar alla värden mellan svart och 
vitt. Digitala detektorsystem kan vara ”direkt avlästa” vilka sitter fast inbyggt i britsen, eller 
”manuellt avlästa” bildplattor som kan vara portabla, sitta lösa i kassetter eller sitta fast 
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monterade i britsen. Svärtningen antar bara ett visst antal diskreta värden mellan svart och 
vitt. Det senaste på marknaden är fotonräknande detektorsystem som räknar antalet 
inkommande fotoner över en viss tröskelnivå [11]. Då bildförstärkarsystem (figur 2.3) 
används detekteras röntgenstrålarna vid ingångsskärmen, bildförstärkaren förstärker energin 
och på utgångsskärmen avges ljusfotoner. Vid utgångsskärmen sitter en videokamera som är 
kopplad till en TV-monitor. Det är möjligt att spara en enstaka bild eller en filmsekvens [7]. 
 

 
 

Figur 2.3 SIEMENS POLYSTAR RX [12]. Bildförstärkarsystem där de detekterade 
röntgenstrålarnas förstärks vilket medför att en låg stråldos ges till patienten. A) 
Röntgenrör, B) Bländare och C) Bildförstärkare. 

 
För att minska bruset i röntgenbilden från den spridda strålningen sitter ett raster placerat 
mellan patient och detektor. Rastret absorberar de röntgenstrålar som inte är parallella med 
röntgenfältet och som utgör delar av bruset i bilden. Rastret absorberar även en liten del av de 
parallella strålarna vilket medför att strålningens intensitet till detektorn minskas och detta 
kompenseras med ökad dos till patienten [13]. 
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2.3 Bildförstärkare  
 

Röntgenstrålarna från patienten träffar bildförstärkarens ingångsskärm där röntgenfotonerna 
omvandlas till ljusfotoner. Ljusfotonerna omvandlas till fria elektroner vid fotokatoden och 
accelereras därefter i ett elektriskt fält mot anoden och får då kinetisk energi. Längs med 
bildförstärkaren sitter fokuseringselement som ser till att elektronerna fokuseras vid rätt 
punkt. Genom att accelerera elektronerna får de högre energi och när elektronerna träffar 
utgångsskärmen har de en mycket hög kinetisk energi. Den kinetiska energin görs om till 
ljusfotoner. För varje ljusfoton som träffar fotokatoden ges ungefär 50 stycken ljusfotoner på 
utgångsskärmen. Det ökade ljuset beror dessutom på att bildytorna hos ingång- och 
utgångsskärm är olika stora. Bildytornas olika storlek bidrar till ungefär 100 gånger i 
ljusförstärkningen. Totalt sätt erhålls en förstärkning på ca 5 000 gånger [7]. 

 

 
 
Figur 2.4  Principskiss av en bildförstärkare [7]. Röntgenstrålarna som passerat genom 

patienten träffar ingångsskärmen där de omvandlas till ljusfotoner som i sin tur 
omvandlas till elektroder vid fotokatoden. Elektroderna accelereras genom 
bildförstärkaren och vid utgångsskärmen omvandlas de till ljusfotoner. 

 

2.3.1 Kuddistorsion 
 

Förstoringen längs med förstärkaren är inte helt likformig vilket ger en distorsion av bilden 
(bild 4.3). Räta linjer blir kurviga nära bildens ytterkanter [7]. 
Den förstorande effekten i bildfältets utkant kan avhjälpas genom att justera 
fokuseringselementen. Fokuseringselementen (se figur 2.4) består av spolar som genomflyts 
av ström. Vilka spolströmmar som ger rätt spänning i bildförstärkaren mäts upp vid fabriken. 
Vid service av bildförstärkaren kan spolströmmarna kontrolleras och vid behov ställas in [13]. 
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2.4 Datortomografi 
 

En datortomograf, CT (eng. Computed Tomography), är en röntgenutrusning som använder 
en annan teknik än vanlig röntgen. Röntgenröret och detektorerna roterar runt patienten och 
tar bilder i olika projektioner runt kroppen. Snittbilden beräknas sedan utifrån dessa bilder 
med hjälp av en speciell algoritm. För att avgöra var dessa snittbilder ska tas så börjar 
undersökningen med att ett topogram (se bilderna 3.3 a, c och e) tas över det aktuella området. 
När topogrammet tas står röntgenrör och detektor stilla och bilden påminner om en 
traditione ll planröntgenbild. Men den är bara förstorad pga. divergerande röntgenstrålar i en 
riktning. Röntgenröret och detektorer sitter i ett gantry som kan vinklas och man får då sneda 
snitt [13]. 
 

 
 
Figur 2.5 Röntgenröret och detektorerna roterar runt patienten och tar bilder från olika 

projektionsvinklar. Britsen förflyttar sig en bit genom gantryt för varje varv som 
roteras [13]. 
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2.5 Noggrannhet och Precision 
 

Termen noggrannhet är ett samlat begrepp på precision och riktighet. Det finns många 
faktorer som kan inverka på en metods variation av mätresultat vid bäckenmätning 
Då flera olika sköterskor och läkare varit delaktiga och där flera olika modaliteter och 
utrusningar används kommer vanligtvis variationen att vara större. Då ett mindre antal 
personer varit delaktiga och ett färre antal utrustningar har används är variationen mindre. 
 
Precisionen vid använd mätmetod beror på fördelningen av slumpmässiga fel och är den 
generella termen för variationen mellan upprepade mätningar. För att beskriva variationen 
(precisionen) i en mätmetod använder man sig av repeterbarhets- och 
reproducerbarhetsbetingelser. Under repeterbarhetsbetingelser antas källorna som kan påverka 
variation i resultat hållas konstanta och förväntas inte bidra till variationen. Under 
reproducerbarhetsbetingelser varieras källorna och bidrar till variationer i mätresultatet. 
Repeterbarhet - och reproducerbarhet betraktas som de båda ytterligheterna i precisionsmåttet. 
Repeterbarhet är den minsta variationen och reproducerbarhet ger den största variationen för 
metoden. Som mått på precision används standardavvikelser [14]. T.ex. om flera radiologer 
granskar och mäter mått i samma röntgenbild fås en normalfördelad spridning av måtten med 
± 2% [15].  
 
Riktigheten för mätmetoden påverkas av systematiska fel, dvs. fel som inte påverkas vid 
upprepade mätningar, och fås genom jämförelse med ett accepterat referensvärde och det 
erhållna mätvärdet för den använda metoden. Ett systematiskt fe l från använd modalitet är t ex 
kuddistorsion vid BF-teknik eller den geometriska distorsionen i ett CT-topogram. Riktighet 
uttrycks normalt med ett systematiskt numerisk fel [14]. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel redogörs för hur utredningen genomförts, vilka försök som gjorts, hur försöken 
har genomförts och vilken apparatur och vilket  material som använts. I slutet av kapitlet 
återfinns teoretiska beräkningar på geometri och distorsion hos använda modaliteter. 
 

3.1 Tillvägagångssätt 
 

För att kartlägga vilka felkällor som kan inverka på noggrannheten och precisionen av 
bäckenmåtten vid de olika modaliteterna och storleken av de fel som fås har ett flertal olika 
undersökningar och teoretiska beräkningar genomförts. Varje modalitet behandlas var för sig. 
Vilken utrustning, metod och vilket material som används i de olika undersökningarna nämns 
i anknytning till aktuell del och i tabell 3.1 och tabell 3.2. De teoretiska beräkningarna 
presenteras sist i detta kapitel och syftar till att ge en matematisk bild av felkällorna och felens 
storlek. 
En litteraturstudie har genomförts för att kartlägga vilka olika metoder och modaliteter som 
tillämpas inom bäckenmätning och vilka fördelar och brister dessa har. 
För att få en bild av vilka problem och felkällor som funnits vid bäckenmätningar gjorda vid 
Helsingborgs Lasarett har en genomgång gjorts av de digitala röntgenbilderna från de 
undersökningar som genomförts under de senaste två åren. Det som undersöktes var vilka 
felkällor som funnits och om extrabilder behövt tas och i sådana fall varför. För att titta på 
dessa bilderna har Agfa-Gevaert:s bildvisningsprogram CD Viewer 4.5.1 använts. 
 

3.1.1 Material 
 

Vid undersökningarna har olika röntgenutrustningar i olika röntgenlabb (rum) använts. I tabell 
3.1 listas vilka labb som använts och den fasta utrustningen i varje labb. 
I tabell 3.2 är materialet som använts listat. 
 
Tabell 3.1 Utrustningen i de olika röntgenlabb som användes vid de olika 

undersökningarna. 
Rum 10 SIEMENS Siregraph D med detektor AGFA ADCQS bildplattesystem. 
Rum 12 

CT 
CT SIEMENS SOMATOM Sensation 16 

Rum 15 MEDIEL Medical diagnostics & electronics. Detta röntgensystem består av 
röntgengenerator CPI INDICO 100, ett takstativ och undersökningsbord ARCONA 
Arco Ceil och Arco table. Detektorsystemet är Canon CXDI-1 system (Digital 
Röntgenkamera) som sitter fast monterat i bordet. Röntgenutrustningen har en total 
filtrering på 4,7 mm Al. 
Den absorberade dosen mäts med en DAP-mätare som sitter fast monterad vid 
bländaröppningen. 

Rum 16 SIEMENS DM2 med detektorsystem AGFA ADCQS bildplattesystem. 
Röntgenutrustningen har en total filtrering på 5 mm Al. 

Rum 17 SIEMENS POLYSTAR RX (figur 2.3) 
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Tabell 3.2 Tabell över material och testfantom som användes vid de olika försöken 
Mätsticka 
(förlängd 
Åkerlundssticka) 

En metallsticka på ca 25 cm där markeringskulor är placerade vid varje cm. 
Stickan består av en metallegering och är därmed svårgenomtränglig för 
röntgenstrålning. Mätstickan möjliggör korrigering av förstoringsfaktorn 
som de divergenta röntgenstrålarna ger upphov till i bilden. 

NRT  
STANDARD 
TESTFANTOM 

En rektangulär plastplatta där föremål och linjer som stoppar 
röntgenstrålarna gjutits in. Linjerna är placerade i räta linjer och kvadrater 
med olika avstånd sinsemellan. I centrum av fantomet är föremål placerade 
för att man ska kunna bestämma upplösning och kontrast i röntgenbilden. 

Bäckenfantom Humanbäckenfantomet består av delar av ett skelett som är ingjutet i ett 
material som har vävnadsekvivalenta egenskaper då det träffas av 
röntgenstrålning (figur3.1 c). 

Testrigg  Testriggen består av en pappkartong med lock, två mätstickor, ett 
vinkelmätningsverktyg. Mätstickan som används som referens är placerad 
på kanten av papplådan, parallellt med sagittalplanet. Den andra mätstickan 
är placerad på locket av lådan (figur 3.2). 

 

3.2 Direktdigital detektor och bildplatta 
 

Den metod som för närvarande används vid röntgenavdelningen i Helsingborg är den metod 
som utarbetats av Ingmar Fernström och Ulf Borell [1]. Det analoga skärmfilmsystemet har 
dock bytts ut mot direktdigital detektor- och bildplatteteknik. Dessa undersökningar görs 
normalt på rum 15. För att simulera riktiga undersökningar gjordes en undersökning på rum 
16 och en på rum 15. Syftet med dessa två undersökningar var att se om bäckenmåtten 
blir/bedöms olika om utrustning och röntgenpersonal varieras. Bildtagning, inställning av 
utrustningen och placering av bäckenfantomet utfördes av röntgensjuksköterskor. Vid 
undersökningarna användes humanbäckenfantomet (figur 3.1 c). 
För att mäta sagittal ingång- och utgångsdiameter tar man en sidobild (bild 3.1 a) där 
detektorsystemet är det fasta. Bäckenfantomet är placerat liggande på sida på britsen. 
En mätsticka placeras mellan bäckenfantomets ben parallellt med röntgenrör och detektor 
samt parallellt med fantomets transversalplan. Mätstickan möjliggör korrigering av 
förstoringsfaktorn som de divergenta röntgenstrålarna ger upphov till i bilden. Röntgenröret 
centreras i höjd med symfysens mitt och tuberculum (se figur 3.1 a). Avståndet mellan 
röntgenrör och detektor är 110 cm. Primärbländaren roteras o45  och bilden skall vara högst 

3131× cm. Mätstickan ska ses i bildens nedre hörn och minst 10 prickar bör vara med. 
Promontorium ses i det övre hörnet och sacrumspetsen i bildens bakre hörn. På detta sätt ska 
inte buken med foster behöva bestrålas i onödan. 
Intertubaravstånd och interspinalavstånd mäts i en dubbelexponerad frontalbild (s.k. 
Fönsterbild) (bild 3.1 b). Denna bild måste tas med bildplatta (förr med film) då det inte finns 
möjlighet att addera två direktdigitala bilder. Förfarande enligt följande sätt: 
Bildplattan placeras mellan fantomet, som nu ligger på rygg, och britsen (figur 3.1 b). 
Röntgenröret vinklades o23  mot huvudändan vilket medför att spinaespetsarna framträder 
bättre. Bildfältet avbländas till en storlek på ca 7x12 cm i bildplanet, där den övre delen av 
fältet ligger vid symfysens övre kant. För att få rätt position i sidled mellan de två 
projektionerna centrerar man först i fantomets mittlinje. Därefter förskjuter man röntgenröret 
eller britsen 5 cm i sidled där den första bilden tas. I nästa steg återgår man till den centrerade 
positionen och sedan gör man en förskjutning på 5 cm i andra ledet där nästa bild tas. De 
avbildade objekten befinner sig (ungefär) rakt under röntgenröret vid de två bildtagningarna 



 17 

och blir därmed nästintill korrekt avbildad i sidled. Förskjutningarna görs för att man vill 
undvika förstoring av avståndet mellan objekten. 
Vid undersökningen på rum 16 användes den fasta utrusningen enligt tabell 3.1. Vid 
sidobilden är bildplattan är placerad i en kassett som sätts in i kassetthållare i 
undersökningsbordet och vid fönsterbilden är kassetten placerad under baken på patienten. 
Vid bildtagning på rum 15 användes den fasta utrustningen enligt tabell 3.1. 
Vid tagning av frontalbilden används AGFA ADCQS bildplattesystem för att detektera 
bilden. Bildplattan placerades mellan fantomet och britsen. 
Den absorberade dosen mäts med en DAP-mätare (Dos Area Produkt) som sitter fast 
monterad vid bländaröppningen. 
 

            
a.  b. 
 

 
c. 
Figur 3.1 a) Kvinnan ligger på sidan på en brits vid tagning av sidobilden. b) Vid tagning 

av den dubbelexponerade frontalbilden ligger kvinnan i ”grodställning på 
britsen”. c) Humanbäckenfantomet som används vid undersökningen består av 
ett bäckenskelett ingjutet i ett plastmaterial. Fantomets material har 
vävnadsekvivalenta egenskaper då det träffas av röntgenstrålning. 
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a. b. 
  

Bild 3.1 a) Sidobild av bäckenfantomet. Primärfältet är roterat 45 grader och mätstickan 
ses i den nedre delen av bildfältet. b) Dubbelexponerad fönsterbild av 
bäckenfantomet. 

3.2.1 Beräkning av effektiv dos och fosterdos 
 

Vid beräkning av doserna till mor och foster vid bildtagning med direktdigital detektor och 
bildplatta har det PC-baserade programmet PCXMC framtaget av STUK (Radiation and 
Nuclear Safety Authority in Finland) använts. Programmet använder sig av Monte Carlo-
simuleringsmetoden för att beräkna doser [16]. Man utgår från DAP- värdet. För att förenkla 
beräkningarna har antagits att dosen till barnet blir likvärdig med dosen till livmodern. Att 
göra denna förenkling ger inte en helt korrekt fosterdos. Då fostret tränger bort vissa av 
kvinnans organ från det direkta strålfältet blir dosen till dessa organ mindre än de beräknats 
till. 
 

3.2.2 Vinkling av mätsticka 
 

När mätstickan placeras mellan kvinnans ben blir den inte alltid parallell med sagittalplanet. 
För att undersöka vilken betydelse mätstickans vinkel mot sagittalplanet har för måtten i 
röntgenbilden så använde vi oss av en testrigg (figur 3.2). Testriggen består av en 
pappkartong med lock, två mätstickor, ett vinkelmätningsverktyg samt ett antal gem och mynt 
till hjälp för att identifiera röntgenbilden. Mätstickan som används som referens är placerad 
på kanten av papplådan, parallellt med sagittalplanet. Den andra mä tstickan är placerad på 
locket av lådan. Ett vattenpass är fäst vid locket till hjälp att ställa in vinkeln. För att få en 
verklighetstrogen förstoring av mätstickorna är lådan placerad på frigolitskivor som gör att 
avståndet mellan referenssticka och röntgenbordet är ca 20 cm 
 

  
a. b. 

Figur 3.2 (a) Bild som visar två avbildade mätstickorna parallella mot varandra. 

(b) Mätstickorna har en inbördes vinkel på 20 grader. 
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Mätningarna genomfördes i rum 10 där utrustningen är SIEMENS Siregraph D med detektor 
AGFA ADCQS bildplattesystem. Bilderna utvärderades med CD Viewer 4.5.1. Felet som den 
vinklade mätstickan ger presenteras som kvoten mellan mätstickan parallell med 
sagittalplanet och den vinklade mätstickan. 
 

3.3 Metod vid utredning av kuddistorsion 
 

För att utreda bilddistorsionen vid bildförstärkarteknik utfördes bildtagning på röntgenlabb 17 
vid röntgenavdelningen på Helsingborgs lasarett. Bildtagningen utfördes efter den årliga 
servicen av bildförstärkaren. Utrustningen på rum 17 är SIEMENS POLYSTAR RX (figur 
2.3). 
För att mäta den geometriska distorsionen togs bilder på NRT STANDARD TESTFANTOM. 
Fantomet placerades på britsen med ett avstånd av 101 cm från röntgenfokus. Diametern på 
bildförstärkaren är 40 cm. Vid måttbestämning användes det elektroniska måttverktyget i CD 
Viewer 4.5.1. För att bestämma vilket fel bilddistorsionen ger i bilden med ökat avstånd från 
centrum dividerades linjemåtten tagna i bilden med fantomets verkliga mått. Distorsionen 
plottades som funktion av avståndet från bildförstärkarens centrum. 
 

3.4 Bäckenmätning med CT 
 

Vid utredning av bäckenmätningar med datortomograf (CT) användes utrustningen på rum 
12. 
 

3.4.1 Geometrisk distorsion i CT 
 

För att bestämma den geometriska måttdistorsionen togs ett lateralt topogram (bild 3.2) av 
testfantomet: NRT STANDARD TESTFANTOM uppställt på högkant, centrerat i 
rotationscentrum (COR) och med vinkel 45 grader mot britsens centtallinje (figur 3.3). 
För att mäta avstånden mellan fantomets linjer användes en måttfunktion i 
bildvisningsprogramet CD Viewer 4.5.1. Distorsionen vid ett visst avstånd från 
rotationscentrum beräknades genom att dividera detta måtten med centrumlinjens mått och 
plottades i ett diagram (Diagram 4.2). 
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Figur 3.3 NRT Standard testfantom är placerad i gantryöppningen med 45 graders vinkel 
mot strålningsriktningen. 

 

 

 
 

Bild 3.2 Röntgenbild av NRT STANDARD TESTFANTOM där centrum av fantomet 
befinner sig i CT: ns rotationscentrum. Fantomet är uppbyggt av kvadratiska 
rutor. Genom vinkling av fantomet med 45 grader fås en längddistorsion av 
linjerna i bilden som beror av röntgenstrålningens divergens. 

Röntgenrör 
Detektor 
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3.4.2 Val av metod vid bäckenmätning med CT 
 

Lämplig metod vid CT-bäckenmätning utreddes på följande sätt: 
Bäckenfantomet placerades på rygg med fotändan först in i gantryöppningen och centrerad på 
britsen. 
Ett lateralt topogram togs enligt den metod som Fergusson [3] och Wiesen [2] föreslagit. 
Sagittal ingång- och utgångsdiameter mättes sedan i bilden med hjälp av det elektroniska 
mätverktyget. Måtten kan anses korrekta då sagittalplanet och COR sammanfaller. 
 
Metod för att bestämma interspinalmåttet:  
Enligt Fergusons modifierade metod [3] vinklas gantryt 20 grader (figur 3.4) relativt den 
vertikala axeln. M h a det laterala topogrammet tas ett axiellt snitt över spinae.  
Interspinalmåttet kan anses som ett korrekt mått om snittet är taget på rätt nivå. Då gantryt 
vinklas kommer inte fostret med i det direkta strålfältet och man minskar därför dosen till 
fostret. 
 

 
 
Figur 3.4 Humanbäckenfantomet är placerat med fotändan in i gantryöppningen. Gantryt 

är vinklat 20 grader när snittbilderna tas. 
 
För att utreda olika metoder att bestämma intertubarmåttet gick vi tillväga enligt två olika 
metoder. 
Metod A, intertubarmått: 
I denna metod tas ett topogram i AP-läge. Intertubarmåttet mäts mellan tuberous (bild 3.3 c). 
Detta mått måste korrigeras med en faktor som beror av tuberoustangentens avstånd från 
COR. avståndet som används vid korrigeringen mäts i det laterala topogrammet (bild 3.3 a). 
 
Metod B, intertubarmått: 
Ett axiellt snitt tas i höjd med tuberous tangeringspunkter. Gantryt vinklas 20 grader relativt 
den vertikala axeln då det är bakre delen av tuberous som ska avbildas. 
Det är viktigt att patienten inte rör sig mellan tagningarna. Gantryvinkeln begränsas av 
britsens placering i öppningen vilket medför att 20 graders vinkel ibland inte kan uppnås.  
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Bild 3.3. a) Lateralt topogram där sagittal ingångsdiameter och sagittal utgångsdiameter 

mäts. Den sneda markerade linjen i bilden visar höjden och vinkeln på snitt b. b) 
En snittbild då gantryt är vinklat 20 grader. Interspinalmåttet mäts mellan spinae.   
c) Metod A. Ett AP topogram där man kan mäta intertubaravtånd. Måttet måste 
justeras med en faktor som beror av tuberous avstånd från COR. d) Metod B- 
Gantry 0 grader. Intertubarmåttet mäts mellan tuberous tangeringspunkter 

 

 

 

 
         a.             b. 
 
Bild 3.4 a) Lateralt topogram som visar hur snittbilden i b är tagen. b) Snittbild tagen 

enligt Metod B. Gantryt är vinklat 20 grader. 
 

a. b. 

c. d. 
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3.5 Teoretiska beräkningar 
 

Geometrin presenteras på följande sätt i avsnitt 3.5.1. 
 

1. Bilden förstoras/förminskas med en faktor 
2. Bilden korrigeras med en faktor 
3. Bokstavsförklaring 

• M   Längden av mätstickan 
• A  Längden av den avbildade mätstickan. 
• h   Avståndet mellan röntgenrör och detektor. 
• Φ  Mätstickans vinkel mot sagittalplanet. 
• a  Avstånd mellan bäcken och bildplatta. 
• b  Avstånd mellan röntgenrör och bildplatta 
• d  Avståndet mellan mätobjekt och D i x-led. 
• e  Det avbildade avstånd mellan mätobjekt och D i x- led. 
• korrX  Det korrigerade måttet 
• bildx  Måttet avläst i bilden 
• D  Bildrörets avstånd mellan de två exponeringarna 
• x∆  D subtraherat från bildavståndet 

 

3.5.1 Måttens förstoring i bilden vid konventionell röntgen 
 

 
Figur3.5 Det divergenta strålknippet ger upphov till en förstoring av de avbildade objekten 

beroende på deras läge i höjdled. 
 

Teorin om likformiga trianglar ger att röntgenbilden blir förstorad med faktorn 
M
A

 [17]. 

För att korrigera måtten dividerar man bildmåtten med förstoringsfaktorn: 
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A
M

xX bildkorr ⋅=    

Ex. 1 M=10 cm, A=12 cm, bildx =11 cm ⇒ korrX =9,2 cm 
 
 
 
Bildmåttens beroende av mätstickans vinkel 
 

 
Figur 3.6 Då mätstickan vinklas mot det plan där måtten ska tas  minskas förstoringsfaktorn.  
 
Vinkeln Φ mellan horisontalplanet och mätstickan gör att förstoringsfaktorn i figur 1 minskar 

med faktorn Φcos . Den  totala förstoringsfaktorn för situationen i figur 3.6 blir 
Φ⋅ cosM

A
 

[17]. 
   

För att korrigera måttet divideras bildmåttet med förstoringsfaktorn 
A

M
xX bildkorr

Φ⋅
⋅=

cos
 

 
Ex M=10, A=11, bildx =11 cm, 8,910 =⇒=Φ korrXo cm 
 
Ex Om o8<Φ  blir felet orsakat av vinkeln mindre än 1% 
 
  

cosF 

F  



 25 

Hur påverkas bilden av variation i b vid tagning av fönsterbilden? 
 

 
a.      b. 
 
Figur 3.7 (a) Röntgenrörets två positioner vid den dubbelexponerade frontalbilden. (b) Om 

inte röret befinner sig rakt över objektet som ska avbildas fås en 
förstoring/förminskning. 

Bilden förminskas eller förstoras med faktorn  
ab

b
−

 beroende på i vilket läge röntgenröret 

befinner sig. Ett korrekt bildmått fås genom att korrigera för förstärkning/förminskning med 

b
ab

xDX korr
−

⋅∆±= . Tecknet framför Dxx bild −=∆  är + då x∆ >D och - då x∆ <D [17]. 

Där D är förflyttningen mellan läge 1 och 2 (D=10 cm) [1] 
 
Hur påverkas bildmåtten om patienten inte är centrerad vid tagning av sidobild? 
 
Då patienten inte är ”centrerad” i sidobilden avbildas inte höftkulorna över varandra. Om 

mätstickan är placerad parallellt med sagittalplanet så blir förstoringsfaktorn 
M
A

 samma som 

i figur 3.5 [17]. 
Att patienten är ”centrerad” eller inte gör således ingen skillnad mot situationen i Figur 3.5. 
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3.5.2 Kuddistorsion 
 

Kuddistorsion orsakas av att bildförstärkarens ingångsyta s är konvex. För att ge en bild av 
hur stor kuddistorsionen kan bli i vår bildförstärkare gör vi en teoretisk beräkning. 
Höjden av ingångsskärmen är h=72.2 mm, diametern är x=400 mm. Konturen av 
ingångsskärmen är elliptisk men för att förenkla beräkningarna ses den som sfärisk [18]. 
Sambanden mellan r, h, x, α (rad)och s (Figur 3.8 a) ges av 

( )
















⋅=







 −⋅=







=−⋅⋅

rs

rh

x
hrh

α

α
2

cos1

2
2

2

 [17]  

 
Med h=72.2 mm och x=400 mm insatt får man ut att ingångens yta blir s=433.9 mm. 
Förstoringsdistorsionen ges av kvoten mellan s och x. 
 

 

   
a.   b.   
Figur 3.8 (a) Bildförstärkarens kuddistorsion beror på att ingångsytan buktar. Figuren 

visar en skiss av bildförstärkarens geometriska parametrar som används för att 
beräkna förstoringsdistorsionen.  (b) Genomskärning av den aktuella 
bildförstärkaren [18] . 

 

Detta medför att måttförstoringen i utkanten av bilden är 08.1=
x
s

, d vs 8 % längre än i 

centrum av bildförstärkaren. 
Antagandet att ingångsytan är sfärisk ger ett större fel än om man antar att ytan är elliptisk. 
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3.5.3 Beräkning av geometrisk distorsion i CT 
 

När datortomografen presenterar topogrammet är objekten korrigerade med en faktor som 
beror på avståndet mellan datortomografens röntgenrör, detektorer och COR i x- led (figur 
3.9). De objekt som ligger i nivå med COR i x- led återges med korrekt mått men objekt som 
befinner sig under/över nivån för COR blir förminskade/förstorade. 

 
Figur 3.9 Datortomografens geometriska parametrar [18] . Den detek terade bilden 

korrigeras så att objekten längs COR (x- led) återges i naturlig storlek.  
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4. Resultat 
 

Detta kapitel innehåller resultat och slutsatser av utredningen. Här görs även en återkoppling 
till syftet samt förtydligande av resultatets fördelar och begränsningar. 
 

4.1 Bildstudie på gamla bilder 
 

Under tiden 2003-02-11 till 2004-04-01 gjordes 68 bäckenmätningar vid röntgenavdelningen i 
Helsingborg. Vid 8 av bäckenmätningarna togs bilderna med bildförstärkare vilket har gett en 
systematisk underskattning av bäckenmåttet med ca 4-5 % orsakat av bildförstärkarens 
kuddistorsion. I tre av undersökningarna var mätstickan krokig vilket kan ha medfört (bild 
4.1) att bäckenmåtten överskattades med mellan 1-2 %. Att mätstickan kan krökas och 
därmed ge ett överskattande fel har inte utretts närmre. 
 

 
 
Bild 4.1. Röntgenbilden visar en sidobild där sagittal ingångsdiameter och sagittal 

utgångsdiameter mäts. Mätstickan som krökts kan medföra en överskattning av de 
korrigerade måtten. 

 
Vid 11 undersökningar togs extrabilder, d.v.s. bilder togs om. Det finns troligen även ett 
mörkertal av bilder som tagits och som ej blivit bra och därför inte sparats i PACS:et 
Faktorer som har lett till omtag av bilder är bl. a. 

• Mätstickan innehåller inte tillräckligt många markeringar (minst 10) 
• Höftkulorna ligger ej över varandra (patienten är ej centrerad) 
• strukturerna som man ska mäta mellan är inte med i bilden. 

Om höftkulorna är centrerade eller ej har inte någon betydelse bara mätstickan är parallell 
med sagittalplanet. Numera tas inte bilder om ifall patienten inte är centrerad. 



 30 

4.2 Direktdigital detektor och bildplatta  
 

4.2.1 Frontalprojektionen 
 

Enligt gällande rutiner vid frontalprojektion (fönsterbilden) är avståndet mellan röntgenrör 
och bildplatta 100 cm och avståndet mellan mätpunkterna och bildplatta är mycket litet (<3 
cm). Då kvinnan är placerad i grodställning, dvs. liggande på rygg med böjda ben och knäna 
pekande åt sidorna, pressas mjukdelarna ihop så att de verkliga måtten 
överskattas/underskattas försumbart. Bäckenfantomets mått underskattades med ca 1.75 mm 
då måtten är mycket mindre än 10 cm (manligt bäcken) och att fantomet inte är 
komprimerbart. Detta ger ett fel på 2,6 %. Avståndet mellan de delar som mäts och bildplatta 
var ca 5 cm vid bildtagningen. Vid en normal bäckenmätning blir detta fel mindre än 0,5%. 
Om avståndet mellan röntgenrör och bildplatta minskar ökar man detta fel mycket lite. 
Metoden kan därför anses ge en mycket god riktighet i geometrisk överensstämmelse. 
 

4.2.2 Sidoprojektion 
 

Precisionen i måtten som mäts i sidoprojektionen beror bl.a. av mätstickans vinkel mot 
sagittalplanet samt vilka landmärken som radiologen väljer att mäta mellan. Hur måttens 
påverkas av mätstickans vinkel visas i bild 4.2.  
 

    
a.  b.  c. 
 

Bild 4.2 Röntgenbilder av två mätstickor där en av dem vinklas och den andra hålls 
parallell med sagittalplanet. Bilderna är tagna vid vinklarna (a) o0 , (b) o10 och 
(c) o20 mot sagittalplanet. När mätstickan vinklas 10 grader får man ett fel på 
1,5 % och vid vinkel 20 grader ökar felet till 6 %. 

 
De mått som fås vid vinkling av mätstickan är 26.1810cos54.18 =⋅ o  och 

47.1720cos59.18 =⋅ o . Detta ger fel på 1,5 % respektive 6 %. 
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Det är kritiskt att överskatta summan av utgångsmåtten då det kan leda till att barnet fastnar 
vid födseln. Då mätstickan vinklas vid en bäckenmätning så överskattas således det uppmätta 
måttet vid korrigeringen. En vinkling av mätstickan med mindre än 10 grader utgör en 
mycken liten överskattning av det totala utgångsmåttet då det bara är ett av tre mått som 
överskattas. 
Variationen av referensstickans längd beror av mätmetodens inbyggda svagheter. 
 

4.2.3 Parametrar och dosbelastning vid användning av bildplatta och direktdigital 
detektor 
 

I tabellen nedan presenteras data från de två undersökningarna av bäckenfantomet vid 
direktdigital detektor och bildplatta. Måtten har bestämts av Jan Blond, radiolog vid 
Röntgenavdelningen, Helsingborgs lasarett. Röntgenbilderna är tagna av 
röntgensjuksköterskor på Röntgenavdelningen. CT-undersökningen är utförd av 
sjukhusfysiker. 
 
Tabell 4.1. Tabellen visar parameterintällningar och uppmätt absorberad dos (DAP-värde) 

vid bäckenmätningarna på rum 15 och rum 16. 
  Rum 15   Rum 16   
Röntgensköterska Jorma   Constance   
Radiolog Jan Blond   Jan Blond   
          
  Frontalbild Sidobild Frontalbild Sidobild 
Rörspänning 60 kV 100 kV 60 kV 96 kV 
mAs-tal 8.0 mAs 23 mAs 8.0 mAs 17.3 mAs 
Storlek av strålfält 2x12x7 cm 31x31 cm 2x12x7 cm 31x31 cm 
Filtrering 4,7 mm Al 4,7 mm Al 5 mm Al 5 mm Al 
Röntgenrörets vinkel 23 grader 0 grader 22 grader 0 grader 
FSD 100 cm 110 cm  100 cm 110 cm 
DAP/KAP 9,6+9,6 mGycm2 1027,2 mGycm2 12,48+12,45 mGycm2 630 mGycm2
 

Vid tagning av sidobilden krävs ett högre mAs- värde då det är en längre väg genom kroppen, 
mer ben att penetrera och den spridda strålningen blir därmed större. 
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Tabell 4.2 Tabellen visar vilka organ som fått högst dos samt den effektiva dosen vid de två 
undersökningarna utförda med direktdigital detektor och bildplatta. För att 
beräkna doser till de enskilda organen och de effektiva doserna till mor och 
foster har vi använt det PC-baserade programmet PCXMC. Programmet 
använder sig av Monte Carlo simuleringsmetoden för att beräkna doser [16].  

  Rum 15   Rum 16   

  Frontalbild Sidobild Frontalbild Sidobild 

livmoder 4,8 uGy 0,10 mGy 6,5 uGy 0,06 mGy 

Äggstockar 0,9 uGy 0,17 mGy 3,9 uGy 0,07 mGy 

Skelett 0,9 uGy 0,14 mGy 1,2 uGy 0,08 mGy 

Urinblåsa 36,6 uGy 0,14 mGy 48,48 uGy 0,07 mGy 

Skin 2,7 uGy 0,12 mGy 3,6 uGy 0,07 mGy 

Tunntarm 0,3 uGy 0,12 mGy 0,9 uGy 0,06 mGy 

Tjocktarm 0,2 uGy 0,22 mGy 0,3 uGy 0,13 mGy 

Effektiv dos 8,3 uSv 66,0 uSv 11,0 uSv 34,8 uSv 
 
Under graviditeten trycks äggstockar och tunntarm undan av barnet. Detta betyder att tabell 
4.2 inte stämmer för en gravid kvinna. Man kan dock anta att dosen till barnet är ungefär den 
som tjocktarmen fått och till viss del även den som tunntarmen fått. 
 

4.3 Kuddistorsion hos bildförstärkare 
 

Linjerna på testfantomet kröks närmre kanterna av bildförstärkaren (bild 4.2). 
Då mätstickan vid bäckenmätning placeras i bildfältets ytterkant blir den förstorad mer än 
objekt som ligger mer centralt i bilden. Man kommer vid förstoringskorrigeringen att 
underskatta de mått som mäts mer centralt i bilden. Den systematiska underskattning som 
kuddistorsionen ger kan vara upp till 4,5 %. 
Hur stor kuddistorsionen är varierar mellan bildförstärkare och korrektionselementens 
strömstabilitet. Spolströmmarna och kuddistorsion kontrolleras inte vid service och man kan 
därför inte lita på att bildförstärkaren visar korrekta mått. Det finns ingen enkel metod om 
man på korrekt sätt vill korrigera för distorsionen. 
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Bild 4.3 Röntgenbild av Standard testfantomet som är tagen med 

bildförstärkarutrustningen på rum 17. Man ser tydligt att de perifera linjernas 
krökning. 

 
Diagram 4.1. Kuddistorsionen hos bildförstärkaren på rum 17 ökar med ökad radie. 
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4.4 Geometrisk distorsion CT 
 

Diagram 4.2 Diagrammet visar förhållandet mellan längddistorsion som uppkommer i 
topogrammet och avstånd y cm från topogrammets rotationscentrum (COR). 
Inom 7 cm avstånd från COR kan man approximera distorsionen till en rät linje.  
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Den geometriska distorsionen i CT: ns topogram är approximativt linjär inom det område som 
mätts upp runt rotationscentrum (COR). Distorsionen beror på avstånden mellan röntgenrörets 
fokus, rotationscentrum och detektorer. Distorsionen beror endast av förhållande till COR i y- 
led. Distorsionen kan variera mellan olika fabrikat och modeller och bör därför mätas upp och 
verifieras för den utrustning som ska användas. För Siemens SOMATOM Sensation 16 fås ett 
distorsionsberoende enligt diagram 4.2. I diagrammet är de uppmätta måtten plottade och en 
approximerande linje är utritad. 
För att korrigera ett mått multipliceras det med linjen )022,01( y⋅+ , där y cm är negativ om 
måttet mäts mellan röntgenrör och rotationscentrum och positiv om måttet ligger i riktning 
mot detektorn. Avståndet, y cm, mellan det som ska mätas och rotationscentrum mäts i det 
laterala topogrammet. 
 

4.5 Uppmätta bäckenmått 
 

Om man jämför mätningar som olika radiologer gjort på samma bilder så varierar 
mätresultaten normalfördelat mellan ± 2 %. Detta beror på att landmärken väljs olika. 
Radiologerna är mycket noga med att inte ange ”för stora” mått utan måtten anges avrundade 
nedåt då ett för stort mått medför att man kanske genomför en vaginal förlossning fastän 
bäckenet egentligen är för trångt. Barnet kan då fastna vilket kan få mycket allvarliga 
konsekvenser [15]. Fernström och Borell [1] ger riktlinjer för hur stor summan av 
utgångsmåtten bör vara för att inte bäckenträngsel skall föreligga. Då fostret ligger med 
huvudet först så anses summan av utgångsmåtten mer än 31,5 cm vara tillräckligt för att 
födseln sker vaginalt. Om måttet är mindre än 29,5 tas kejsarsnitt. 29,5-31,5 är gränsfall då 
man tittar mer på de enskilda måtten. Vid sätesbjudning sker födseln vaginalt vid summan 
mer än 33,5 cm. Vid mindre mått tas kejsarsnitt [1]. Numera tar inte förlossningsläkarna dessa 

)022,01( y⋅−
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mått så allvarligt längre utan de betraktas som riktlinjer. Genom ultraljudsundersökningar vet 
man ganska väl hur stort barnet är samt att foglossning gör att bäckenmåtten kan bli större vid 
förlossningen. Dessa faktorer gör att det finns lite mer utrymme att ”tänja” på och mindre 
bäckenmått accepteras då födseln sker vaginalt [15]. 
 
Tabell 4.3 Tabellen visar de bäckenmått som utlästs ur bilderna på bäckenfantomet från de 

tre undersökningarna. *är mått mätt i AP topogram som korrigerats med 
)022,01( x⋅+  

Mått anges i cm Rum 15 Rum 16 CT Medel 
Sag. Ingångsdiameter 9,07 9,45 9,3 9,27 
Sag.utgångsdiameter 8,8 9,26 9,17 9,08 
Interspinalavstånd 6,15 6,22 6,33 6,23 
Intertubaravstånd 6,27 6,04 6,37 * 9,34 
Sum. utgångsdiametrar 21,22 21,52 21,87 21,54 
     
 

Bäckemått humanfantom

0
5

10
15
20
25

cm

cm

Rum 15

Rum 16

CT

 
Diagram 4.3 Diagrammet visar de fem presenterade måtten i tabell 4.3. 
 
Måtten mätta i CT är tagna enligt föreslaget sätt. Sagittal in- och utgångsdiameter är uppmätt i 
det laterala topogrammet. Dessa mått har god riktighet ifall kvinnan ligger centrerad i sidled 
på britsen. Interspinalmåttet är uppmätt i snittbilden tagen över spinae. Intertubarmåttet är 
uppmätt i AP topogrammet och korrigerad enlig föreslagen metod. Snittbilderna tagna i CT: n 
ger god riktighet. 
Att måtten är mycket små beror på att det är ett manligt bäckenfantom. 
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras resultaten som presenterats i kapitel 4. Här ges även förslag på hur 
resultaten kan användas i framtiden. 
 
Det traditionella sättet att ta fönsterbilden ger en mycket låg dos till kvinna och foster om den 
tas rätt. Metoden som används medför även mycket god riktighet i måtten. 
Vid tagning av sidobilden är det svårt att avgöra om mätstickan är vinklad mot sagittalplanet. 
Vid små vinklar upp till 8 grader blir inte felet större än 1 % men om vinkeln ökar blir felet 
snabbt större. Då mätstickan vinklas leder det till en överskattning av det korrigerade måttet. 
Om mätstickan vinklas mer än 8 grader bör den observanta sköterskan se detta och korrigera 
innan bildtagning. Om given metodik följs vid bildtagningen och vinkeln på mätstickan inte 
blir för stor fås god precision i mätvärdena. 
Den befintliga metoden ger en mycket hög noggrannhet och god precision och det har inte 
framkommit att metoden behöver kompletteras. 
 
Bildförstärkarens distorsion är inte konstant utan ändras med tiden. Då man inte har kontroll 
på hur stor kuddistorsionen är och därmed inte kan göra en god korrigering av måtten bör man 
undvika att använda bildförstärkare vid bildtagning. 
 
Att använda CT vid bäckenmätningar innebär att man slipper använda mätsticka när man tar 
det laterala topogrammet för att mäta av sagittal in- och utgångsdiameter. Därmed minskar 
risken för slumpmässiga fel och precisionen höjs. Kvinnan måste dock ligga centrerad i sidled 
på britsen för att precisionen ska bli god. De sneda snittbilderna ger mått med mycket god 
riktighet men dosen till modern ökar. Barnet befinner sig inte i strålfältet vid tagning av 
snittbilden så dess dos blir lägre. Undersökningen blir enklare för kvinnan då hon inte behöver 
förflytta sig under undersökningen. Att ta ett lateralt topogram följt av ett fåtal sneda snitt 
över spinae och tuberous ger både god noggrannhet och precision då man inte behöver 
korrigera måtten samt att undersökningen är enkel. Nackdelar med att använda CT är bl.a. att 
man inte kan vinkla gantryt då man tar AP-topogrammet vilket medför att man inte kan 
avbilda bakre delen av tuberous samt spinaespetsarna som den befintliga fönsterbildsmetoden 
gör. Detta innebär att man måste ta minst ett snitt över spinae.  
Om man väljer att mäta intertubarmåttet i det AP-topogrammet bör man även kontrollera att 
det korrigerade intertubarmåttet som mäts i AP-topogrammet ger det mått man söker. För att 
få en exakt korrigering av måtten bör en mer utförlig studie om distorsionen genomföras, både 
teoretiskt och experimentellt. 
I detta arbete har det inte funnits möjlighet att göra en studie av dosbelastning vid 
bäckenmätning med CT. Det har därmed inte varit möjligt att göra en jämförelse av vilken 
modalitet som ger lägst dos. Om man vill införa Bäckenmätningar med CT bör en studie 
göras på vilken rörspänning och ström som ger tillräcklig bildkvalité.  Man bör även mäta upp 
och beräkna de absorberade doserna till kvinna och foster och jämföra dessa doser med dem 
som fås vid traditionell bäckenmätning. 
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