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Sammanfattning 
 
Projektets syfte var att med modern datortomografi (computed tomography, CT) skapa 
tidsupplösta tredimensionella sekvenser, även kallade 4D-sekvenser, med låg stråldos och 
tillräckligt bra upplösning samt att påbörja en implementering av denna metod på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge. För att få ett så bra resultat som möjligt involverades ett 
antal personer med olika medicinsk yrkesbakgrund och olika kompetensområden.  

En fantomstudie utfördes genom att dra ett fantom med en konstant hastighet genom CT:n 
med hjälp av en motor. Efter detta utfördes en pilotstudie på två försökspersoners högerfötter 
som utförde en rörelse under olika lång tid under en CT-undersökning. 

Scanningen av fötterna genomfördes först efter att det visade sig att scanningen av fantomet 
gav adekvat resultat med avseende på bildkvalitet och stråldos. För att avgöra detta gjordes en 
analys av bilderna på fantomet och en dosberäkning. 

Scanningen av fötterna genererade tolkningsbara bilder med tillräckligt låg stråldos. Denna 
metod kommer därför säkerligen användas i undervisnings- och forskningssyfte. Den kan 
även användas kliniskt på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge i framtiden, till 
exempel vid diagnostisering och rehabilitering av senor. 
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Abstract 
 
The purpose of the project was to create time-resolved three-dimensional sequences, so called 
4D sequences, using computed tomography (CT) with low radiation dose and sufficient 
resolution and to start an implementation of this method at Karolinska University Hospital in 
Huddinge. To get as good result as possible a number of people with different medical 
professional background was involved. 

A phantom study was performed by moving a phantom with a constant velocity through the 
CT using a motor. After this, a pilot study was performed by scanning the right foot of two 
people who performed a movement for various lengths of time during a CT-scan. 

The scanning of the feet was done after the phantom gave adequate result with respect to 
image quality and radiation dose.  To determine this, analyze of the images of the phantom 
and a calculation of the dose was made.   

The scanning of the feet generated interpretable images with sufficiently low radiation dose. 
This method will certainly be used in teaching and research purposes. It can also be used 
clinically at Karolinska University Hospital in Huddinge in the future, for example for the 
diagnosis and rehabilitation of tendons.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Teknikutvecklingen inom området datortomografi (computed tomography, CT) har 
möjliggjort insamling av data under pågående rörelse utan alltför hög stråldos. Detta till följd 
av förbättrad tidsupplösning mellan olika datavolymer. Med olika visualiseringstekniker kan 
volymen återskapas och användas för framställning i fyra dimensioner (4D), vilket innebär 
tidsupplösta tredimensionella (3D) sekvenser. Hittills har sådana rörliga, funktionella CT-
bilder tillämpats framförallt på hjärtat.  

1.1.1 Visualisering av senor med MR och ultraljud 
Magnetisk Resonanstomografi (MR), ultraljud och CT ger alla bilder av senor genom icke-
invasiva metoder och alla har fördelar och nackdelar av olika slag. En stor fördel med MR och 
ultraljud är att patienten inte utsätts för någon joniserande strålning. Tidigare har ultraljud 
använts för att visualisera till exempel akillessenan. En nackdel med akillessenan är att den är 
homogen och att det därför inte går att få fram bra mätdata (Mårtensson, 2013). Detta på 
grund av att speckle-tracking används, vilket är en ultraljudsmetod där man följer mönster, då 
homogeniteten av akillessenan gör att speckle-mönstret inte är optimalt att tracka på. 
Dessutom krävs det att användaren kan hantera ultraljudsapparaten på rätt sätt för att få fram 
användbara bilder. Enligt Arndt (2013) visas inga tydliga anatomiska strukturer av den distala 
akillessenan i ultraljudsbilderna och dessutom visualiseras den endast i 2D i dessa fall. Någon 
användbar ultraljudsmetod för visualisering av foten i 3D finns inte då de linjärtransducrar 
som finns med 3D-funktion är ämnade för större objekt än hälsenan (Mårtensson, 2013).  

MR har tidigare använts för analys av leder men med denna modalitet visas inte defekter lika 
tydligt som med ultraljud (Arndt, 2013). Det är låg kontrast mellan ben och mjukvävnad i en 
MR-bild vilket gör att efterbearbetningen av bilder är tidskrävande (Sint Jan et al., 2006). MR 
är också relativt dyrt och anläggningarna är inte lika tillgängliga som CT och ultraljud. 

1.1.2 Visualisering av senor med CT 
CT har under de senaste åren nyttjats inom många av sjukvårdens olika områden med 
framstående resultat. Detta på grund av dess höga upplösning och dagens teknikutveckling 
som bidragit till många avancerade och hjälpsamma funktioner såsom bildhantering av olika 
slag och detektering av små detaljer. 

Olika vävnader attenuerar den joniserade strålningen olika mycket beroende på tätheten och 
utifrån detta bestäms CT-numret som är värdet i varje volympixel (voxel) i CT-bilden (Allisy-
Roberts and Williams, 2008, ss 104-105). CT-numret har enheten Hounsfield Unit (HU) som 
innefattar intervallet -1024 till 3071 HU. Dessa representerar olika nyanser av gråskalan i 
bilderna. Eftersom det mänskliga ögat inte kan se mer än 50 nyanser av grått så behövs en 
fönsterbredd för varje bild. Fönsterbredden visar ett nytt mindre intervall där alla CT-nummer 
under ett visst värde representerar färgen svart och CT-nummer över ett annat värde 
representerar vitt. Värdena som ligger i detta intervall visar olika nyanser i gråskalan. Detta 
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anges ofta med window (W) som beskriver intervallets omfång och level (L) som beskriver 
mittpunkten av detta intervall.   

En metod som används för att visa 3D-bilder från en CT-undersökning är volymrendering 
(Allisy-Roberts and Williams, 2008, s 114). Detta innebär bland annat att utvalda CT-nummer 
kan visas med olika genomskinlighet eller färger för att visa olika strukturer. Med denna 
metod är det möjligt att påvisa senor och ben i foten samtidigt eftersom det är skillnad i 
attenuering mellan dessa och annan mjukvävnad samt mellan varandra (Choplin et al., 2004). 
Normalt sett har senor en homogen densitet med ett CT-nummer runt 90 HU. 
Volymrenderade bilder kan enligt Choplin et al. (2004) vara mycket användbara inom vården 
för patienter med defekter i foten eftersom de ger en ökad förståelse för sambanden mellan 
ben och intilliggande senor. 

Eftersom en CT-undersökning är både billigare, mer tillgänglig och tar mindre tid än en MR-
undersökning är den en mer effektiv och ekonomisk metod. 

1.1.3 4D-CT 
I dagsläget går det att med relativt låg stråldos erhålla 4D-bilder med CT. Det betyder att man 
utför en dynamisk CT-undersökning vilket leder till att man får en filmsekvens i 3D där man 
kan analysera funktioner under rörelse. I en studie av Tay et al. (2007) har högupplöst 4D-CT 
gjorts på en handled för att kunna visualisera eventuell instabilitet i denna. I studien användes 
EKG- gated CT (EKG-styrd insamling av CT) för att kunna få fram 4D-bilder av den rörliga 
handleden. EKG-gated CT används framförallt vid bildtagning av hjärtat i 4D (Desjardins and 
Ella, 2004). Metoden går ut på att hjärtats olika faser följs med hjälp av EKG och utifrån det 
tas bilder vid specifika tidpunkter. Denna metod är relativt svår att utföra på andra rörelser än 
hjärtat. Slutsatsen från studien av Tay et al. (2007) var att 4D-avbildning av muskuloskeletala 
systemet är genomförbart med CT vilket kan ge nya insikter i patofysiologin vid instabilitet i 
kroppens leder. Statiska instabiliteter kan diagnostiseras med hjälp av CT-scanningar i 3D 
men dynamiska instabiliteter går inte att detektera fullständigt under dessa. Diagnostisering i 
4D av handleden resulterar i en mer korrekt detektion av funktionella avvikelser vilket leder 
till att information om rehabilitering utvinns fortare och mer specifikt.  

1.1.4 Stråldos 
En av nackdelarna med CT är att patienten utsätts för joniserande strålning. Det är därför 
viktigt att bestämma stråldosen och att använda så låg stråldos som möjligt. Stråldosen för en 
CT-scanning är 10 - 100 gånger högre än vid slätröntgenbildtagning i 2D av samma del av 
kroppen (Jose Geraldo and Mascarenhas, 2011). Det finns olika storheter att beskriva stråldos 
med såsom absorberad dos, ekvivalent dos och effektiv dos. Absorberad dos är energi som 
deponeras per massenhet av det angivna materialet och anges i enheten Gray (Gy, [J/kg]) 
(Allisy-Roberts and Williams, 2008, ss 26-28). Denna storhet används vanligtvis för att 
definiera mängden av levererad strålning i en specifik punkt i strålningsfältet. Ekvivalent dos 
utgör absorberad dos multiplicerad med en strålningsviktfaktor, WR, som beror på 
strålningstyp och denna dos har enheten Sivert (Sv, [J/kg]). För att få den effektiva dosen 
multipliceras den genomsnittliga ekvivalenta dosen till varje organ och vävnad i kroppen med 
en vävnadsviktfaktor WT, och värdena summeras över hela kroppen. Det summerade värdet av 
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den viktade organdosen är den effektiva dosen, även den med enheten Sievert. Den effektiva 
dosen anger risken för att senare effekter ska uppstå och risken för att utveckla cancer. CT står 
för cirka 7 % av alla radiologiska undersökningar i världen men bidrar med mer än 40 % av 
effektiv dosbelastning (Tang et al., 2012). 

Enligt Allisy-Roberts och Williams (2008, ss 29-30) är medeldosen som påverkar 
befolkningen i Storbritannien från bland annat bakgrundsstrålning 2,2 mSv/år. I den 
europeiska lagstiftningen baseras dosgränser på rekommendationer av International 
Commission on Radiological Protection (ICRP). ICRP rekommenderar att när joniserande 
strålning används ska dosen vara så låg som möjligt. ALARP (as low as reasonably 
practicable) är en riktlinje som ofta tillämpas för att uppnå detta. 

Från en del studier dras slutsatsen att scanning med låg rörspänning är möjlig för att minska 
dosen utan att påtagligt påverka bildkvaliteten (Tang et al., 2012). Även olika 
rekonstruktionsfilter kan medföra att man kan sänka stråldosen. Enligt Upstate Medical 
University (2010) är det möjligt att ändra på rekonstruktionsfiltret för att minska bildbruset 
men då erhålls istället en sämre spatiell upplösning1

De viktigaste faktorerna som påverkar stråldosen är kilovolt

. Det gäller att överväga vilken av dessa 
faktorer som är viktigast och att även ta hänsyn till stråldosen. En bild med 
brusreduktionsfilter från en scanning som ger låg dos kan visa samma mängd brus som en bild 
från en scanning som ger högre dos. Tack vare detta kan man sänka stråldosen som patienten 
utsätts för (Jose Geraldo and Mascarenhas, 2011). 

2 (kV), milliamperesekund3

Stråldosen kan bland annat uppskattas med ”CT dose index volume” (CTDIvol) som mäts i 
Gray och är ett värde som fås från varje CT-scanning (Tang et al., 2012; Allisy-Roberts and 
Williams, 2008 ss 116-117). Värdet baseras på tillverkarens förinställda beräkning av 
medelvärde av dos för ett homogent cylindriskt fantom och är därför bara en uppskattning av 
stråldosen en patient utsätts för. Enligt Tang et al. (2012) kan dosen underskattas med denna 
metod. ”Dose length product” (DLP) är ett annat värde som man får ut från CT-scanningen 
och DLP är ett mått på total energi som en vävnad utsätts för. DLP tar även hänsyn till 
scanningslängd och beräknas genom att multiplicera denna med CTDIvol. DLP och CTDIvol 

 
(mAs) och scanningstiden. Värdet på mAs och scanningstiden är linjära mot stråldosen medan 
kV exponentiellt påverkar stråldosen (Thor, 2013). När värdet på mAs sänks så är en nackdel 
att det blir mer brus i bilden (Sint Jan et al., 2006) men samtidigt utsätts patienten för mindre 
strålning vilket är en fördel. I en studie av Sint Jan et al. (2006) jämfördes bildkvaliteten 
mellan lågdos-CT (LDCT) och standard-CT, framförallt vid modellering av ben. Med 
rekommenderade LDCT-inställningar ges patienten reducerad dos samtidigt som 
tolkningsbara bilder säkerställs. Resultatet visar att det inte finns någon betydande skillnad 
mellan de olika inställningarna och att LDCT minskar den effektiva stråldosen jämfört med 
standard-CT. Slutsatsen är att det rekommenderas användning av LDCT vid modellering av 
ben.  

                                                
1 Förmågan att särskilja små detaljer av ett föremål. 
2 Rörspänningen, spänningen mellan katod och anod i röntgenröret, detta bestämmer fotonernas energi. 
3 Reglerar antalet fotoner som sänds ut från röntgenröret under en scanning. 
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används ofta i det officiella programmet CT-expo (Medizinische Hochschule, Hannover, 
Germany) för att uppskatta ett värde på den effektiva dosen för en CT-undersökning (Thor, 
2013). Andra faktorer som behövs i CT-expo för att beräkna detta är vilken CT-modell som 
används samt de inställningar som används vid scanningen, till exempel kV. 

Thermoluminescent dosimeter (TLD) är en liten disk som mäter den ekvivalenta dosen 
(Allisy-Roberts and Williams, 2008, ss 44-45; Thor, 2013). Denna disk är så tunn att den inte 
syns i CT-bilder (cirka 4 mm i diameter och 1 mm tjock). Vid användning för röntgenenergier 
är TLD:s vanligtvis uppbyggda av kristaller bestående av till exempel litiumfluorid. Dessa 
fästs på huden och fungerar så att när de utsätts för strålning så exciterar elektroner till ett 
högre energitillstånd. Efteråt värms kristallen upp i en avläsare och då kommer elektronerna 
att falla tillbaka till sina grundtillstånd samtidigt som de sänder ut fotoner vars energi är 
proportionell mot den ekvivalenta dosen. Dessa fotoner registreras med en fotomultiplikator. 
Metoden har en mätosäkerhet på ±5%.  

1.2 Målbeskrivning 
Projektet syftar till att med modern datortomografi skapa bildsekvenser i 4D för att bland 
annat visualisera och beskriva hur senor och ben i foten beter sig under rörelse. Målet med 
projektet är att genom en fantomstudie och pilotstudie erhålla sådana bilder och att nå en bra 
balans där stråldosen är så låg som möjligt samtidigt som bilden är tolkningsbar. 
Bildsamlingen ska ge en tillräckligt bra temporal4

Genom att utföra detta är förhoppningen att fler ska uppmärksammas om 4D-CT och dess 
möjliga användningsområden så att den påbörjade implementeringen kan fortsätta. 

 och spatiell upplösning. En del av målet är 
att bevisa att visualisering av en långsam rörelse kan utföras utan att rörelseartefakter uppstår. 
Försök till visualisering med 4D-CT har tidigare gjorts på annat än hjärtat på bland annat 
Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (Center for Medical Image Science 
and Visualization, CMIV) i Linköping med bra resultat, dock opublicerat i nuläget (Persson, 
2013). Trots detta så hade inga försök gjorts på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge 
(Karolinska i Huddinge) innan det här kandidatexamensarbetet. Därför blev ett av målen med 
detta projekt att påbörja en implementering av denna metod på plats och att således ge 
förutsättning för att i framtiden använda metoden för att ge viktig klinisk information, 
framförallt för senor. En av tillämpningarna med denna metod är att kunna följa punkter i 
bildsekvenserna, därför var även ett delmål att analysera olika filterinställningar på bilderna 
för att kunna bedöma vilket som är bäst i syftet att kunna plocka ut specifika punkter.  

1.3 Avgränsningar 
Studien var en del i ett större projekt vilket betyder att stora avgränsningar har gjorts. En del 
av de praktiska moment som utförts under detta projekt har varit beroende av tillgänglig 
personal och apparatur vilket har resulterat i att endast ett fåtal försök har genomförts. 
Stråldos medförde att antalet scanningar under pilotstudien begränsades till två.  

Någon utförlig analys av bildsekvenserna i 4D utfördes ej och referenspunktsanalys är därmed 
ej möjlig.  
                                                
4 Förmågan att samla in så mycket data som möjligt på så kort tid som möjligt. 
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I detta projekt gjordes inte några praktiska försök på undersökning med hjälp av andra 
modaliteter såsom MR och ultraljud. Istället utfördes en faktainsamling om detta.  

1.4 Lösningsmetoder 
För att uppnå målen i detta projekt har en kontinuerlig kontakt hållits med personer från olika 
medicinska yrkesdiscipliner vilket krävs när en ny klinisk metod ska implementeras på ett 
sjukhus. De personer som har varit involverade är representanter för sjukvårdsverksamheter 
vid Karolinska i Huddinge på avdelningarna röntgen, sjukhusfysik och klinisk fysiologi, vid 
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (KI-
CLINTEC) inom områdena medicinsk teknik, radiografi och biomekanik samt vid Kungliga 
Tekniska Högskolan (KTH) via skolan för teknik och hälsa (STH). Dessa representanter 
bestod av överläkare, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, professor, lektor och forskare. De 
här personerna har med sina varierande kunskapsområden bidragit med handledning, hjälp 
med dosberäkning och hantering av CT. Regelbundna möten anordnades dit alla var inbjudna 
för att diskutera utvecklingen av projektet och dessa kompletterades med frekventa 
individuella kontakter då alla inte hade möjlighet att delta på de gemensamma mötena.  

Inställningarna som CMIV i Linköping använt vid framtagning av bildsekvenserna i 4D 
utgjorde utgångspunkt för detta projekt då de visat att man med låg stråldos kunde generera 
bra, rörliga bilder. CMIV använde inte EKG-gated CT i sina försök, därför utfördes även detta 
projekt utan denna metod. Istället utfördes en vanlig rörelse under undersökningen medan 
patientbordet åkte fram och tillbaka genom gantryt, så kallad helical shuttle, så att en sekvens 
av bilder erhölls.  

I detta projekt påbörjades en implementering av 4D-CT på Karolinska i Huddinge vilket 
krävde en del studier och förarbete. För att verifiera och sänka stråldos ytterligare utan 
rörelseartefakter genomfördes i detta projekt först CT-scanning på ett egentillverkat fantom 
som sattes i rörelse. En motor som drog fantomet framåt på CT-bordet konstruerades med 
hjälp av en student på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik på KTH. Motorns hastighet 
var justerbar men utan exakthet och hastighet fick uppskattas utifrån fantomets förflyttning 
genom att mäta längd och ta tid. Konstruktionen av fantomet var enkel och kunde inte 
fullständigt jämföras med en fot. En undersökning av bildkvaliteten på bilder av fantomet vid 
olika inställningar hos CT:n utfördes. Efter analys av resultat från fantomstudien gjordes en 
pilotstudie på två olika högerfötter som utförde flexion. På en av fötterna tejpades TLD:s fast 
för senare analys av den ekvivalenta dosen.  
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2 Nulägesbeskrivning 
 
Det finns fyra datortomografer på röntgenavdelningen på Karolinska i Huddinge (Svensson, 
2013). Dessa används framförallt för statiska 3D-bilder men även bildsekvenser i 4D av bland 
annat hjärtat utförs. Vid dynamiska bilder av hjärtat används EKG-gating. Två av 
datortomograferna är av modellen GE (General Electric™ Health Care) Light Speed VCT (64 
raders detektorer) och två är av modellen Siemens (Siemens™ Medical Solutions) Definition 
Flash (2x64 raders detektorer). De senare har funktionerna ”dual source” och ”dual energy” 
vilket innebär att de använder två röntgenkällor och kan detektera två energinivåer samtidigt. 
Siemens datortomografer har vid maximal prestandaanvändning bättre temporalupplösning 
och större täckningsområde per varv än de från GE. Datortomograferna från Siemens var 
nyinköpta till Karolinska i Huddinge då detta projekt påbörjades, det var därför det var 
aktuellt att påbörja implementeringen av 4D-CT vid detta tillfälle. Regelbunden service och 
underhåll utförs av Siemens servicepersonal fyra gånger per år (Jallo, 2013). Förutom detta 
utförs en systemkontroll och systemkalibrering av nattpersonalen på röntgenkliniken varje 
morgon. 

På röntgenavdelningen på Karolinska i Huddinge koncentreras verksamheten efter klockan 
15.00 till färre utrustningar så att de övriga finns tillgängliga för service, kvalitetskontroller, 
utveckling och forskning. Samverkan mellan de olika klinikerna på Karolinska i Huddinge är 
sedan länge etablerade och har förstärkts sedan röntgen, klinisk fysiologi och 
sjukhusfysik/nuklearmedicin gemensamt utbildar specialistläkare och använder gemensamma 
bildgivande modaliteter (Janerot Sjöberg, 2013). Det i Sverige lagstiftade samarbetet mellan 
medicinskt universitet (här KI) och universitetssjukhus (här Karolinska i Huddinge) har lång 
tradition vid röntgenkliniken, och det kompletteras och byggs ut med även teknisk akademisk 
kompetens från KTH, särskilt STH.  

I dagsläget finns ingen fullt tillfredsställande metod vid diagnostisering av skador i foten. Vid 
hälseneruptur så räcker det att ställa en klinisk diagnos eftersom det är så tydligt när hälsenan 
gått av men vid andra skador kan det vara vanligt att man utför en genomlysning5

  

 (Fröberg, 
2013). Denna metod ger dock i vissa fall inte tillräcklig information. 

                                                
5 Röntgenundersökning som ger rörliga bilder i realtid. 
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3 Genomförande 
 
Samtliga studier under detta genomförande utfördes med en datortomograf av modellen 
Siemens SOMATOM® Definition Flash på Karolinska i Huddinge.  

3.1 Fantomstudie 
Inför detta försök byggdes ett fantom som drogs med hjälp av en motor med en konstant 
hastighet genom CT:n. Fantomet var uppbyggt av en exstirperad6, torkad hälsena som 
placerades i ett 1,5 liters Tetra Pak™ (mjölkpaket) vilket ungefär motsvarar volymen av en 
fot och underben. För att få en bra kontrast av senan lindades den in i två lager plastfolie som 
i sin tur hade smör mellan lagren. Se figur 1. Resterande utrymme i Tetra Paket fylldes med 
ultraljudsgel som ungefär motsvarar attenueringen av mjukdelarna i en fot. Vid försöket fästes 
en servomotor på bortre änden av patientbordet i förhållande till gantryt7

                                                
6 Bortopererad och konserverad. 

 och fantomet 
placerades på motsatt sida. Se figur 2. Servomotorn fungerade så att den virade in två snören 
runt en roterande cylinder och hastigheten på detta gick att ställa in genom att ändra vredet på 
en kontroll. På ovansidan av fantomet tejpades två markörer i form av blykula och skruv fast 
med ett avstånd på cirka fem centimeter emellan. På samma sätt tejpades två skruvar fast på 
patientbordet parallellt med fantomet som referenspunkter. Vid andra sidan av fantomet sattes 
tre stycken fem centimeter breda tejpbitar fast med samma avstånd emellan. Se figur 3. Dessa 
referenspunkter användes senare för att beräkna hastigheten på fantomet. Denna kunde 
beräknas genom att jämföra förhållandet mellan referenspunkterna från en bildstack till en 
annan och då tiden mellan bildstackarna är känd. Innan scanningen togs en översiktsbild av 
fantomet för att bestämma rätt position, scanningslängd och kontrollera CT-numret av gelen. 
Motorn virade in snören som i sin tur var fastsatta runt fantomet så att detta drogs med en 
någotsånär konstant hastighet samtidigt som CT:n scannade.  

7 Gantryt är den del av CT:n som innehåller röntgenrör och detektorer. Patienten ligger på patientbordet och förs 
in i gantryt som sedan roterar runt patienten. 

Figur 1: Exstirperad akillessena till vänster. Samma sena inpackad i plastfolie med smör till höger. 
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. 

 
Figur 2: Scanning av fantom. 

 

 

Figur 3: Fantom med markörer på patientbord. 

Fyra stycken dynamiska förlopp scannades av fantomet med samma inställningar på CT:n. Se 
tabell 1. Vid den tredje scanningen uppmättes hastigheten på fantomet. Detta utfördes genom 
att bestämma tiden det tog för motorn att dra fantomet en uppmätt sträcka vilket gav en 
approximation av hastigheten i samtliga scanningar. Efter detta gjordes åtta statiska 
scanningar med motorn avstängd med olika inställningar på kilovolt (kV), effektiv 
milliamperesekund (mAs) och rekonstruktionsalgoritm (filter). Se tabell 2. Ett protokoll 
användes under varje scanning för att dokumentera alla värden. Se bilaga 1 och 2. 

Tabell 1: Inställningar vid dynamiska scanningar 

1) Kilovolt 2 Effektiv milliamperesekund       

Dynamisk 
Scanning 

kV1) Effektiv 
mAs2) 

Rotationstid av 
gantryt [s] 

Filter Scanningslängd 
[cm] 

Scanningstid 
[s] 

1 70 50 0,28 B10 29,1 60 
2 70 50 0,28 B10 29,1 60 
3 70 50 0,28 B10 29,1 60 
4 70 50 0,28 B10 29,1 60 
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Tabell 2: Inställningar vid statiska scanningar 

Statisk scanning kV1) Effektiv 
mAs2) 

Rotationstid av gantryt 
[s] 

Filter Scanningslängd 
[cm] 

1 70 162 0,28 B10 29,1 
2 80 26 0,28 B10 29,1 
3 80 52 0,28 B10 29,1 
4 80 104 0,28 B10 29,1 
5 80 256 0,28 B10 29,1 
6 100 50 0,28 B10 29,1 
7 80 52 0,28 B50 29,1 
8 80 52 0,28 B70 29,1 
1) Kilovolt, 2)Effektiv milliamperesekund   

Skiktbilder från de olika statiska scanningssekvenserna skrevs ut på A4-ark. Se bilaga 3. 
Dessa bilder visade samma del av fantomet där både en bit av ben och sena framträdde. 
Bilderna studerades och bedömdes utifrån bildkvalitet av fyra experter inom olika områden 
(överläkare, ortoped, röntgensjuksköterska och professor). Personerna var ovetande om CT-
inställningar och filter för varje bild. 

3.2 Pilotstudie på fötter 
Under denna pilotstudie genomfördes CT-scanningar av två försökspersoners högerfötter där 
båda utförde en kontinuerlig rörelse från maximal dorsalflexion till maximal plantarflexion 
och åter. Se figur 4 (The Achilles Foot Health Center, 2013). Hälen var under tiden i en fast 
position på patientbordet. Detta skedde samtidigt som undersökningsbordet rörde sig fram och 
tillbaka genom gantryt och CT:n scannade. Båda försökspersonerna hade på sig varsitt 
blyförkläde för att skydda övriga kroppen mot strålning. Inställningarna hos CT:n var 
desamma för båda personerna men de utförde rörelsen under olika långa scanningstider. Se 
tabell 3. Liknande protokoll som användes i försök 1 användes även i detta försök. Se bilaga 
4. 

 

Figur 4: Rörelse som utfördes av fötter (The Achilles Foot Health Center, 2013). 
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Tabell 3: Inställningar vid scanning av fötter   

Försöksperson kV1) Effektiv 
mAs2) 

Rotationstid [s] Filter Scanningslängd 
[cm] 

Scanningstid 
[s] 

1 70 30 0,285 B10 29 40 
2 70 30 0,285 B10 29 30 

1)Kilovolt, 2)Effektiv milliamperesekund   

Vid denna pilotstudie användes fyra stycken TLD:s under scanningen av försöksperson 1. 
Dessa tejpades fast på foten, en på ovansidan, en under och en på vardera sida av foten och de 
utsattes för strålning från CT:n under 40 sekunder. 

Rådatan från CT-scanningarna bearbetades så att detaljer som var intressanta framstod i 
bilderna. I detta fall var ben och mjukvävnad det man ville framhäva då senornas beteende var 
i fokus. 

3.3 Dosberäkning 
En dosberäkning utfördes på både fantom- och pilotstudien. För att få fram den effektiva 
dosen användes CT-expo (v2.0.1, Medizinische Hochschule, Hannover, Germany) som är ett 
program som tar hänsyn till olika parametrar vid en undersökning då patienten utsätts för 
joniserande strålning. Se exempel i bilaga 5. Dessa parametrar skrevs in i programmet och 
utifrån detta erhölls ett referensvärde som kunde användas för att beräkna en uppskattning på 
effektiv dos. Detta referensvärde var definierat för just den CT-modell som användes samt 
just den kroppsdel som utsattes för stråldos. Eftersom inställningarna på kV för de dynamiska 
scanningarna på fantom och fötter var desamma så kunde samma referensvärde användas. 
Referensvärdet multiplicerades med DLP för de olika scanningarna för att få fram den 
effektiva dosen för respektive scanning.  
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4 Resultat och analys  
4.1 Fantomstudie 
Ultraljudsgelen hade ett CT-nummer på 10-15 HU vilket var bra då fett ligger mellan -60 till  
-150 HU och muskler ligger mellan 40 till 60 HU (Allisy-Roberts and Williams, 2008, s 104).  
Hastigheten som uppmättes från den tredje scanningen var cirka 2 mm/s och under den andra 
och fjärde scanningen var hastigheten ungefär densamma. Beräkning av hastigheten med 
hjälp av referenspunkterna gav resultatet 5,42 mm/s. Den första dynamiska CT-scanningen 
raderades. Detta på grund av att fantomet hunnit flytta sig ut från scanningsområdet eftersom 
motorns hastighet var för snabb jämfört med scanningstiden. Vid de andra dynamiska 
scanningarna var bildkvaliteten så pass bra att senan gick att urskilja utan några större 
märkbara artefakter. Däremot trycktes fantomet ihop och drogs ut med jämna mellanrum 
pågrund av förflyttningen och att skiktbilderna tas vid olika tillfällen. En stillbild från denna 
dynamiska scanning visas i figur 5 (för större bild se bilaga 6).  

 

Figur 5: Dynamisk scanning av fantom. W= 2000, L= -100. 

Det gick att se en klar skillnad i bildkvalitet på de statiska bilderna när värdet på mAs 
ändrades. Se bilaga 3. Däremot var kvaliteten inte märkbart förändrad vid olika värden på kV. 
Personerna som bilderna visades för fick ge en muntlig bedömning och alla var överens om 
att i syfte att se struktur och kunna följa punkter så visade bilderna med filter B50 och B70 
konturer och detaljer bäst. Dessa är skarpare filter än B10 som är ett mjukt filter. Siffran i 
filtrets namn anger graden av utjämning, där lägre siffra ger mer utjämning. Med ett mjukt 
filter menas att kanterna smetas ut mera och bildbrus reduceras (Jang et al., 2011). Det 
framkom även att i de bilder med filter B50 och B70 så gäller det att vara säker på att det är 
riktiga detaljer som följs och inte kanter på artefakter. De bilder som framställdes med högst 
kV borde vara de mest pålitliga. Dessa visade inte lika många skarpa kanter som de med lägre 
kV, vilket betyder att dessa kanter kanske inte är verkliga.  

Referensvärdet som erhölls från CT-expo var 0,3 mSv per 1000 DLP. Beräkningar med CT-
expo gav effektiva dosvärden från dynamiska scanningen av fantom enligt tabell 4.  
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Tabell 4. Dosvärden från dynamisk scanning av fantom 

Dynamisk 
scanning 

kV1) Effektiv mAs2) CTDIvol
3) [mGy] DLP4) 

[mGy·cm] 
Effektiv dos 
[mSv] 

1 70 50 - - - 
2 70 50 18,82 543 0,2 
3 70 50 18,82 543 0,2 
4 70 50 18,82 543 0,2 
1) Kilovolt 2)Effektiv milliamperesekund 3)CT dose index (volume) 4) Dose length product    

För den statiska scanningen utfördes ingen dosberäkning. Istället jämfördes CTDIvol-värdena 
med varandra för att kunna bedöma vilka inställningar som gav högst dos. Värdena som 
erhölls vid dessa scanningar visas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Värden från statisk scanning av fantom  

Statisk scanning kV1) Effektiv mAs2) CTDIvol
3)

 [mGy] DLP4) [mGy·cm] 
1 70 162 2 58,2 
2 80 26 0,5 14,55 
3 80 52 1 29,1 
4 80 104 2 58,2 
5 80 256 5 145,5 
6 100 50 2 58,2 
7 80 52 1 29,1 
8 80 52 1 29,1 
1) Kilovolt 2) Effektiv milliamperesekund 3) CT dose index (volume) 4) Dose length product     

 

4.2 Pilotstudie av fötter 
Resultat från beräkning av effektiv dos vid denna pilotstudie presenteras i tabell 6. 

Tabell 6: Dosvärden från fötter 

Försöksperson kV1) Effektiv 
mAs2) 

Scanningstid [s] CTDIvol
3) 

[mGy] 
DLP4) 
[mGy·cm] 

Effektiv dos 
[mSv] 

1 70 30 40 8,00 231 0,07 
2 70 30 30 5,21 150 0,05 
1) Kilovolt 2) Effektiv milliamperesekund 3) CT dose index (volume) 4) Dose length product    

Medelvärdet från TLD-mätningarna från försöksperson 1 var 16 mSv. Detta värde beskriver 
ekvivalenta dosen och tar alltså inte hänsyn till hur stor del av kroppen samt vilka organ som 
har bestrålats.   

Mellan varje bildstack som ger en 3D-bild var det 1,5 sekund. Dessa bilder sattes ihop till 
filmsekvenser som blev lyckade då man kunde se senorna detaljerat vid rörelse. Den spatiella 
upplösningen på dessa filmsekvenser är 0,6 mm. Inga större rörelseartefakter kunde urskiljas i 
bilderna. Figur 6 visar stillbilder från dessa filmsekvenser (för större bild se bilaga 7). 
Filmsekvens finns bifogat.  
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Figur 6: Dynamisk scanning av fötter. Försöksperson 1 till vänster och försöksperson 2 till höger. 
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5 Diskussion 
 
Vid scanningen av fantomet tejpades silvertejp fast på patientbordet som markör, men detta 
syntes inte på CT-bilderna. Även blykula och skruv tejpades fast på både fantomet och 
patientbordet, dessa gick däremot att urskilja i bilderna. Det var tänkt att använda dem för att 
bland annat beräkna hastigheten på fantomet, studera artefakter och använda som 
referenspunkter som kan följas. De två sistnämnda utfördes ej under detta arbete på grund av 
tidsbrist. Försök gjordes på att beräkna hastigheten med hjälp av markörerna men gav inga 
tillförlitliga resultat på grund av att måtten på markörerna inte var tillräckligt exakta vilket är 
viktigt när så små avstånd och hastigheter ska mätas.  

Under scanningen av fötterna blev försökspersonerna tillsagda att utföra samma rörelse men 
under olika tidsintervall. Tanken med detta var att kunna jämföra bildkvalitet vid olika 
hastigheter. Vid analys av filmsekvenserna efter scanningarna visade det sig att försöksperson 
2 inte sträckte ut foten lika mycket som försöksperson 1 vilket resulterade i att 
rörelsehastigheten av de två fötterna kan ha varit ungefär snarlika. Bildkvaliteten blev då i 
stort sett densamma då inställningarna var identiska i de två olika försöken. I framtiden kan 
det utföras försök med snabbare hastigheter för att undersöka gränsen för rörelseartefakter. I 
detta projekt analyserades endast direkt synliga rörelseartefakter, ingen djupare analys 
utfördes för att detektera mindre tydliga rörelseartefakter. De sistnämnda medför att strukturer 
visualiseras större än vad de är i verkligheten på grund av rörelsen. Den tydligaste effekten av 
rörelser på fantomet var att det trycktes ihop och drogs ut. Detta beror på att fantomet rör sig 
framåt samtidigt som skiktbilder tas vid olika tidpunkter och sedan läggs ihop till en bild. I 
framtiden måste detta analyseras för att se vilka mätfel som fås vid olika hastigheter. 

Vid scanningen av fötterna i detta projekt så utfördes en aktiv rörelse utan kroppsbelastning. 
Tester med passiv rörelse och tester med kroppsbelastning kan vara bra att utföra i framtiden 
genom att till exempel använda motstånd. Beroende på vad som ska analyseras så kan olika 
rörelser utföras. 

Ingen dosberäkning utfördes på de statiska scanningarna men det är dock möjligt att jämföra 
deras CTDI-värden med varandra för att få en uppfattning om vilka inställningar som utsätter 
patienten för mest stråldos. Vid jämförelse av värdena på CTDI och DLP mellan de statiska 
och de dynamiska scanningarna får man en klar uppfattning om att de dynamiska utsätter 
patienten för högre stråldos. 

Trots att denna metod skulle kunna vara mycket användbar vid diagnostisering och 
rehabilitering så kan det inte ignoreras att patienten utsätts för joniserande strålning och 4D-
CT ökar stråldosen jämfört med vanlig CT eftersom patienten exponeras för strålning under 
en längre tid. Vissa delar av kroppen är känsligare för strålning än andra. Fotens organ är 
relativt okänsliga för strålning men det är fortfarande mycket viktigt att undvika hudrodnad 
som är en deterministisk effekt (akut skada) (Allisy-Roberts and Williams, 2008, ss 25-29). 
Deterministiska effekter har ett gränsvärde på dos som anger när en skada sannolikt kommer 
att uppstå. Den kritiska gränsen för ekvivalent stråldos för huden är 2000 mSv vilket är långt 
ifrån de värden som uppmättes i dessa försök. Utifrån detta går det att fastställa att den dos 
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som skulle uppnås vid en klinisk användning av denna metod på just foten aldrig kommer att 
anta den kritiska gränsen, vilket utesluter hudpåverkan. För att relatera värdena i pilotstudien 
till något i vardagen kan de effektiva dosvärdena från studien, 0,07 mSv och 0,05 mSv, 
jämföras med att flyga flygplan där en person utsätts för cirka 4 µSv/timme. Det är viktigare 
att ta hänsyn till de stokastiska effekterna, alltså de senare skadorna såsom cancer och 
genetisk påverkan, än de deterministiska i detta fall. Den effektiva dosen används för att 
jämföra risken för sena skador mellan olika undersökningar. ALARP ska alltid tillämpas för 
såväl organ som omgivning. På grund av att joniserande strålning kan vara skadlig så måste 
alltid nytta kontra risk övervägas, både inom forskning och vid klinisk användning. Innan 
fortsatta kliniska studier måste metoden därför få ett etiskt godkännande för att sedan 
utvärderas enligt specifikt studieprotokoll.  

I det liknande projektet på CMIV användes 80kV och en effektiv mAs på 28 vilket är de 
faktorer som framförallt påverkar stråldosen och som går att justera. På den CT som användes 
i detta projekt är det möjligt att gå ner till 70kV vilket också gjordes. Värdet på mAs ställdes 
in på 30 vilket gav en lägre stråldos än CMIV eftersom kV är exponentiell mot dosen och 
mAs är linjär. För att reducera stråldosen ytterligare kan scanningstiden förkortas, halveras 
scanningstiden så halveras även stråldosen.  

Värdena från TLD-mätningen går inte att direkt jämföra med värdena från CT-expo då dessa 
beskriver ekvivalenta respektive effektiva dosen (Thor, 2013). För att göra om ekvivalent dos 
till effektiv dos måste denna kopplas till områdets storlek och organ som bestrålats. Det är 
detta CT-expo gör med värdena på inställningarna hos CT:n men programmet kan dock inte 
göra detta med värden från TLD:s. Dosvärdena från CT-expo anses mest pålitliga då detta är 
ett standardprogram som används kliniskt vid stråldosberäkning. Felkällor som skulle kunna 
uppstå är om värdena som CT:n genererar vid en undersökning inte stämmer, då dessa endast 
är en uppskattning. Då kalibrering utförs regelbundet bör dock dessa värden vara tillräckligt 
noggranna. De TLD:s som användes anses inte lika pålitliga då de som användes i detta 
projekt var kalibrerade för att användas på bålen och inte på foten.  

Enligt Janerot Sjöberg (2013) fordras klinisk förankring på röntgen och ortopedkliniken för 
att på projektbasis verifiera eventuell klinisk nytta innan metoden kan tas i bruk. Vid 
implementering av en ny metod inom medicinsk teknik krävs det kompetens från olika 
medicinska yrkesområden. Därför är det väsentligt med ett samarbete mellan dessa i syfte att 
utveckla och använda bildgivande tekniker inom sjukvården på ett optimalt sätt.  
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6 Slutsats 
 
I och med detta projekt har hypotesen bevisats att 4D-CT är en möjlig metod för att visa 
detaljer av fotens senor och ben under kontinuerlig rörelse med bra kvalitet och låg stråldos.  

Vid jämförelsen av de statiska bilderna så drogs slutsatsen att när referenspunkter ska följas i 
en bildsekvens så är ett skarpt filter mer lämpligt än ett mjukt då det är lättare att detektera 
punkter med skarpa kanter. Det som är viktigt är att de punkter som följs är riktiga detaljer 
och inte artefakter. 

Jämfört med andra modaliteter så ger 4D-CT bra bilder med många synliga detaljer. Ur en 
ekonomisk synvinkel är en CT-undersökning mer kostsam än en vanlig klinisk 
diagnostisering utan några tekniska hjälpmedel vilket är något att ha i åtanke, den är dock 
mindre kostsam än till exempel en MR-undersökning. 

Inom ortopedin finns en mängd olika tillämpningar och skador som skulle vara möjliga att 
diagnostisera med denna metod (Fröberg, 2013). Några exempel är; 
korsbandsrekonstruktioner, lisfrancskador8, ledproblem, impingements9

En av tillämpningarna med metoden är att följa referenspunkter och plotta ut hur deras 
avstånd ändras för att se töjningar och böjningar i senor, till exempel akillessenan. Att följa 
referenspunkter kan även bidra till information om rörelseomfång. Allt detta kan vara till 
hjälp vid funktionsanalys i muskuloskeletala systemet samt vid diagnostisering och 
rehabilitering av skador, till exempel rupturer av senor (Janerot Sjöberg, 2013). Sådan 
information kan vara till stor nytta inom till exempel idrottsmedicin då det kan bedömas hur 
funktionen i en frisk hälsena är jämfört med en skadad och hur den vid avslitning ska sys 
ihop. Denna metod skulle också kunna leda till snabbare rehabilitering och kortare 
stillaliggande vilket i sin tur kan förebygga till exempel tromboser. I dagsläget utförs oftast en 
klinisk bedömning utan några tekniska hjälpmedel vilket för senan i många fall inte ger 
tillräcklig information för korrekt diagnostik. 

, knäskålsluxationer 
och analys av proteser. Vid beslut om operation för lisfrancskador görs i dagsläget en CT-
undersökning i 3D, i denna situation skulle en undersökning med 4D-CT vara optimal då 
foten kan studeras under rörelse. 

Innan metoden kan användas kliniskt, måste en del förstudier göras (Fröberg, 2013). Tekniska 
begränsningar måste analyseras såsom mätfel och artefakter och en klinisk frågeställning 
måste tas fram för att hitta någon teoretisk och klinisk relevans. Teoretisk relevans betyder att 
till exempel vid mätfel så får inte detta vara för stort i förhållande till det som ska mätas. 
Klinisk relevans betyder att något kliniskt område finns där denna metod ger tillräckligt stor 
nytta. Finns ingen klinisk relevans så är metoden i alla fall mycket användbar inom forskning 
och undervisning. För att fortsätta detta projekt bör forskningsmöten anordnas för till exempel 
forskningsintresserade ortopeder och visa denna metod för personer som har kunskap om 
olika skador i olika områden så att implementeringen kan fortsätta. 
                                                
8 Skada i mellanfoten då benen blivit förskjutna. 
9 Smärta som uppstår då vävnader blir klämda. 
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Bilaga 1. Protokoll för dynamisk scanning (samma 
inställning för alla fyra scanningar) 
 

kV 70       

mAs 50       

CTDI 
[mGy] 

18,82       

DLP 
[mGy·cm] 

543       

Rotations- 
tid [s] 

0,28       

S/L L       

Hastighet 
På fantom 
[mm/s] 

2       

Scanningslängd 
[cm] 

29,1       

 

kV (kiloVolt)– Röntgenrörets potential som kontrollerar mängden strålning. Är 
huvudparametern när man avgör bildkvalitet och patientdos1 

mAs (milliAmpere second) - Anpassas efter att kV ställts in för att ge en bra bild1 

CTDI – CT Dos Index, mått på dosen från en rotation av gantryt1 
DLP – 𝐶𝑇𝐷𝐼 ∙ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 1 

Rotationstid – tid för gantryt att rotera ett varv1 

S/L – Står S eller L efter CTDI beroende på vilken inställd fantom man använder 
Hastighet på fantom – Hastigheten som motorn kommer dra fantomet  
Scanningslängd – Längden på området som scannas 
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Bilaga 2. Protokoll för statiska scanningar 
 

Scanning 1 2 3 4 5 6 7 8 

kV 70 80 80 80 80 100 80 80 

mAs 162 26 52 104 256 50 52 52 

CTDI 
[mGy] 

2 0,5 1 2 5 2 1 1 

Rotations- 
tid [s] 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

S/L L L L L L L L L 

Filter B10 B10 B10 B10 B10 B10 B50 B70 

Scanningslängd 
[cm] 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 

 

kV (kiloVolt)– Röntgenrörets potential som kontrollerar mängden strålning. Är 
huvudparametern när man avgör bildkvalitet och patientdos1 

mAs (milliAmpere second) - Anpassas efter att kV ställts in för att ge en bra bild1 

CTDI – CT Dos Index, mått på dosen från en rotation av gantryt1 
DLP – 𝐶𝑇𝐷𝐼 ∙ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 1 

Rotationstid – tid för gantryt att rotera ett varv1 

S/L – Står S eller L efter CTDI beroende på vilken inställd fantom man använder 

Filter – Rekonstruktionsalgoritmen som används 
Scanningslängd – Längden på området som scannas 



 

 

Bilaga 3. Statiska bilder på fantom 
 

 

Bild 1. 70 kV, 2 mGy. B10. W = 1400, L = 300. 

 

Bild 2. 80 kV, 0,5 mGy. B10. W = 1400, L = 300. 



 

 

 

Bild 3. 80 kV, 1 mGy. B10. W = 1400, L = 300. 

 

Bild 4. 80 kV, 2 mGy. B10. W = 1400, L = 300. 



 

 

 

Bild 5. 80 kV, 5 mGy. B10. W = 1400, L = 300. 

 

Bild 6. 100 kV, 2 mGy. B10. W = 1400, L = 300. 



 

 

 

Bild 7. 80 kV, 1 mGy. B50. W = 1400, L = 300. 

 

Bild 8. 80 kV, 1 mGy. B70. W = 1400, L = 300. 
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Bilaga 4. Protokoll för scanning av fötter 
 

Försöksperson 1 2      

kV 70 70      

mAs 30 30      

CTDI [mGy] 18,82       

DLP 
[mGy·cm] 

543       

Rotations- 
tid [s] 

0,285 0,285      

S/L L L      

Scanningslängd 
[cm] 

29 29      

Scanningstid [s] 40 30      

 

kV (kiloVolt)– Röntgenrörets potential som kontrollerar mängden strålning. Är 
huvudparametern när man avgör bildkvalitet och patientdos1 

mAs (milliAmpere second) - Anpassas efter att kV ställts in för att ge en bra bild1 
CTDI – CT Dos Index, mått på dosen från en rotation av gantryt1 

DLP – 𝐶𝑇𝐷𝐼 ∙ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑎𝑛𝑙ä𝑛𝑔𝑑𝑒𝑛 1 

Rotationstid – tid för gantryt att rotera ett varv1 

S/L – Står S eller L efter CTDI beroende på vilken inställd fantom man använder 

Scanningslängd – Längden på området som scannas 
Scanningstid – Så lång tid scanningen pågår 



 

 

Bilaga 5. CT-expo (exempel) 
 

 

Insättning av CT-modell samt inställningar hos denna.



 

 

 

 

Val av områdets storlek och organ som utsätts för strålning. 

 



 

 

Bilaga 6. Stillbild från dynamisk scanning av fantom 
 

 

W= 2000, L= -100.



 

 

Bilaga 7. Stillbilder från dynamisk scanning av fötter 
 

 

Försöksperson 1. W = 1534, L = -256. 



 

 

 

Försöksperson 2. W = 1534, L = -256. 
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