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Ágrip 

Inngangur 

Fíkniefnasmyglarar beita ýmsum hugvitsamlegum leiðum til að koma varningi sínum á sölumarkað 

fram hjá augum lögregluyfirvalda. Ein slík leið felst í því að koma efninu fyrir í pokum og geyma þá í 

líkamanum, til dæmis með því að gleypa þá. Þessu fylgir töluverð áhætta ef poki rifnar. Smygl af 

þessu tagi er greint hér á landi með tölvusneiðmyndun, en ekki er vitað hversu margir eru myndaðir 

eða hversu mikið geislaálag er vegna þessara rannsókna. 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hversu margar tölvusneiðmyndarannsóknir við 

fíkniefnaleit eru framkvæmdar og hversu mikið geislaálag varð vegna þeirra. 

Efni og aðferðir 

Skoðuð voru gögn frá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja um allar fíkniefnaleitir sem voru framkvæmdar 

þar árin 2016-2017. Rannsóknir voru taldar og reiknað út hversu margir einstaklingar voru 

rannsakaðir. Sótt voru gögn um geislaskammta og lengdargeislun hverrar rannsóknar ásamt því hvort 

rannsókn var jákvæð eða neikvæð. Kyn og aldur þeirra sem voru rannsakaðir og hversu margar 

rannsóknir hver einstaklingur fór í var einnig skráð. Úr þessu var reiknuð meðalgeislun rannsókna, 

meðalgeislun á einstakling, hópgeislaálag, hlutfall jákvæðra og neikvæðra rannsókna ásamt 

aldursdreifingu og kynjahlutfall. Einnig voru sótt gögn um farþegafjölda um Keflavíkurflugvöll á 

tilgreindum tíma frá vefsíðu Isavia. 

Niðurstöður 

127 rannsóknir fundust af 97 einstaklingum, þar af 32 konur og 65 karlar. Tíðni rannsókna var um 16 

fíkniefnaleitir fyrir hverja milljón farþega. Meðalgeislaálag var 11,73 ± 2,21 mSv fyrir hverja rannsókn 

og 15,36 ± 7,00 mSv fyrir hvern einstakling. Hópgeislaálag var 1,49 ± 0,68 manSv. 37 (29,1%) 

rannsóknir voru jákvæðar en 89 (70,1%) neikvæðar og 1 (0,8%) tvíræð. Meðalaldur var 33,07 ± 10,98 

ár. 

Umræður 

Meðalgeislaálag rannsókna var nálægt meðalgeislaálagi fyrir TS kviðarhol sem þekkist í Evrópu, en 

ýmist yfir eða innan frávika frá landsviðmiðum Norðurlanda. Lágskammtarannsóknir hafa reynst vel við 

fíknefnaleit erlendis, en aldur og eiginleikar TS tækja á hverjum stað hafa nokkur áhrif á hvort hægt sé 

að gera lágskammtarannsóknir. 

Ályktanir 

Þó geislaálag sé nálægt meðallagi sem þekkist erlendis má gera meiri kröfur um að halda því lágu í 

ljósi þess að verið er að mynda viðkvæma einstaklinga sem gætu átt erfitt með að gefa upplýst og 

frjálst samþykki fyrir rannsókninni. Því ætti að rannsaka möguleika á því að minnka geislaálag með því 

að útbúa lágskammtarannsókn. 
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1 Inngangur 

Áætlað er að á árinu 2015 hafi um 5 prósent einstaklinga í heiminum á aldrinum 15-64 ára neytt 

einhvers kyns fíkniefna, eða um 250 milljón manns. Um 17 milljón “heilbrigð” lífár týnast á ári hverju, 

það er að segja lífár sem tapast vegna þess að fíkniefnaneysla veldur ótímabæru dauðsfalli eða 

örorku. (1) Ísland er ekki undanskilið í þessum málum. Árið 2013 hafði tæplega fjórðungur aðspurðra 

fullorðinna prófað kannabis og 2,5 prósent þeirra neytt þess nýlega. (2) Talið er að eftirspurn eftir 

fíkniefnum hafi aldrei verið meiri en nú. Sum þessara efna, þá sérstaklega kannabis, eru framleidd hér 

á landi en önnur, eins og kókaín, eru flutt inn til landsins. (3) 

Fíkniefnasmyglarar beita ýmsum hugvitsamlegum leiðum til að koma varningi sínum á sölumarkað 

fram hjá augum lögregluyfirvalda. Ein slík leið felst í því að koma efnunum fyrir í lokuðum pokum, 

gleypa pokunum, og geyma þau þannig í meltingarveginum þangað til að á leiðarenda er komið og 

hægt er að skila þeim út aftur án vitneskju yfirvalda. Á ensku er þessi ákveðna aðferð kölluð “body 

packing”. (4-7) Einnig er til „body pushing,“ en það á við um þegar einstaklingur ýtir fíkniefnapakkningu 

inn um annað op, til dæmis inn í leggöng, endaþarmsop, eða eyrnagöng. „Body stuffing,“ á svo við um 

hegðun þar sem einstaklingur innbyrðir minna magn af fíkniefnapakkningum í skyndi vegna óvæntrar 

aðkomu lögreglu. (8, 9) Íslenskan býr ekki yfir þessum sértæku orðasamböndum heldur fellur þetta allt 

undir „innvortis smygl.“ 

Fyrsta skráða tilfelli þessarar tegundar innvortis smygls var lýst árið 1973 af Deitel og Syed í 

Kanada eftir að 21 árs karlmaður mætti eitt kvöld á bráðamóttöku og kvartaði undan krömpum og 

verkjum í kviði. Röntgenmynd af kviðarholi leiddi í ljós þéttingu neðarlega í kviðnum. Eftir að tilraunir til 

að koma aðskotahlutnum áfram í meltingarveginum mistókust var skurðaðgerð framkvæmd þar sem 

fjarlægður var sporöskjulagaður hlutur, um 6 cm að þvermáli þar sem hann var breiðastur, sem 

reyndist vera kúla af hassi vafið í smokk. 

(11)  

Seinni dæmi um samskonar innvortis 

smygl hafa verið mun stórfelldari og 

skipulagðari. Yfirleitt eru það um 50-100 

pakkar sem finnast í meltingarveginum, 

með samtals um 1 kg af efni, en dæmi 

eru til um að einstaklingar séu með allt 

að 2 kg af fíkniefnum í 

meltingarveginum. Þar sem 1,2 g af 

kókaíni er algjörlega banvænn 

skammtur fyrir manneskju liggur í 

augum uppi í hversu miklu hættuástandi 

sjúklingurinn er ef aðeins einn þessara poka rofnar. Þessir pokar eru mismunandi samsettir, ýmist illa 

eða vel lokaðir, ýmist handunnir eða með þróuðum og nákvæmum vélum. (9) Á mynd 1 má sjá dæmi 

um fíkniefnapakkningar sem einstaklingur var með í meltingarvegi.  

 

Mynd 1 sýnir kókaínpakkningar sem einstaklingur 
hefur skilað frá sér. 

Mynd: Dr Sovann Vathana Lay, Radiopaedia.org, rID: 47091 (10) 
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Hér á Íslandi birtust fréttir af því þegar einstaklingur var fluttur með hraði frá Keflavíkurflugvelli á 

Landspítalann í október 2017 vegna þess að fíkniefnapakkning sem hann var með innvortis tók að 

leka. Alls fannst um 1 kg af kókaíni í 42 pokum í meltingarvegi mannsins. Mynd 2 sýnir röntgenmynd 

af kviðarholi þessa einstaklings. (12) 

Innvortis smygl af þessu tagi er hægt 

að greina með röntgenmynd eða með 

tölvusneiðmyndarannsókn. Það er ekki 

vitað á þessum tíma hversu margir eru 

myndaðir hér á landi eða hversu mikilli 

geislun þeir verða fyrir vegna þeirra 

mynda, en reikna má með að flestir séu 

myndaðir á Heilbrigðisstofnun Suður-

nesja í Keflavík. 

1.1 Jónandi geislun 

 

Þegar atóm tapar rafeind verður það að 

jón. Þetta ferli köllum við jónun. Geislun sem ber í sér næga orku til að jóna efni er kölluð jónandi 

geislun. Þegar slík geislun jónar efni er sagt að það víxlverki við efnið. Jónandi geislun getur verið í 

formi orku eða hraðskreiðra einda. Dæmi um geislun sem samanstendur af eindum eru alfageislun, 

sem er helíumkjarni með tveimur róteindum og tveimur nifteindum, og betageislun, sem er rafeind utan 

atóms. Jónandi geislun í formi orku samanstendur af rafsegulgeislun á háu orkustigi, það er að segja 

gammageislun og röntgengeislun. (13) 

Jónandi geislun á sér ýmsar uppsprettur, en uppspretturnar má skipta í manngerða geislun annars 

vegar og náttúrulega geislun hins vegar. Náttúruleg geislun er eitthvað sem við verðum stöðugt fyrir og 

erfitt eða ómögulegt er að forðast. Hún samanstendur af geislun frá jörðinni, sérstaklega frá 

geislavirka frumefninu radon, geimgeislun, og innri umbrotsefnum í líkama okkar eins og Kalín-40. 

Þessi náttúrulega geislun er mismunandi eftir staðsetningu á jörðinni, en er almennt um 3 mSv á ári. 

(13) Á Íslandi er náttúruleg geislun um 1 mSv á ári. (14) Manngerð geislun stafar að langmestu leyti af 

röntgengeislun vegna myndgreininga og er talin vera um 3,2 mSv á ári. (13) 

Skaðsemi jónandi geisla er langt umfram það sem mætti áætla út frá orkunni sem hún felur í sér. 

Til dæmis eru 4 Gy, eða 4 J/kg af jónandi geislun flestum banvæn, en orkan sem er innifalin í þeim 

geislaskammti er sambærileg við það að fá sér heitan kaffisopa. (14) Ástæðan fyrir þessu er hvernig 

jónandi geislun hefur áhrif á frumur líkamans. Jónunaráhrif geislans getur brotið eða afmyndað stórar 

sameindir, eins og kjarnsýrusameindir. Flestar skemmdir á kjarnsýrusameindinni er auðvelt fyrir 

frumuna að laga, þar sem lögun hennar er þannig að hver hluti á sér einkvæma samsvörun og býr 

sameindin því yfir innbyggðu öryggi ef það verður fyrir skemmd. Þegar frumuskipting á sér stað er 

sameindin hins vegar viðkvæm fyrir skemmdum, þar sem tveir hlutar borðans eru aðskildir og geta því 

ekki verið öryggisafrit fyrir hvorn annan. Ef jónun veldur skemmd á sameindinni á þeim tíma er ekki 

Mynd: Local Suðurnes (12) 

Mynd 2 sýnir röntgenmynd af einstaklingi sem er 
með fjölda fíkniefnapakkninga í 
meltingarvegi. 
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sjálfsagt að fruman geti gert við hana. Þetta getur valdið frumudauða eða breyttri starfsemi frumunnar.  

(13, 14) 

Skaði sem verður vegna jónandi geislunar má skipta í tvennt: slembiskaða og vísan skaða. 

Slembiskaði er tilviljanakenndur og kemur fram mánuðum eða árum eftir geislun. Því meiri sem 

geislunin var, því meiri líkur á að slembiskaði komi fram, en geislamagnið hefur ekki áhrif á hversu 

mikill skaðinn verður. Þessi skaði getur komið fram sem krabbamein eða erfðagalli og á rætur að rekja 

til skaða á erfðaefni frumu sem veldur breyttri starfsemi þess. Enginn þröskuldur er fyrir slembiskaða; 

jafnvel minnsta geislun getur valdið honum, þó líkurnar séu litlar þegar geislun er lítil. Vís skaði kemur 

fram innan nokkurra daga frá geislun og er ekki tilviljanakenndur. Hann kemur fram þegar geislun 

hefur valdið það miklum frumudauða að það leiði af sér áhrif á vef eða líffæri. Í vísum skaða veldur 

meiri geislun meiri skaða. Vís skaði birtist ekki fyrr en hann er kominn yfir ákveðinn þröskuld, og getur 

birst sem brunasár, ófrjósemi, eða miðtaugakerfissjúkdómur. (13, 14) 

1.2 Geislaskammtur og geislaálag 

Ýmsir mælikvarðar eru notaðir til að meta hversu mikil geislun er búin til, hversu mikil geislun efni 

gleypir í sig, og hversu hættuleg geislun getur verið lifandi veru.   

Raffræðilegur geislaskammtur lýsir því hversu mikil geislun lendir á ákveðnum punkti. Hann er 

mældur með jónunarhylkjum, sem eru fyllt með gasi sem jónast þegar þau verða fyrir jónandi geislun 

og búa þá til straum sem er hægt að nema. Eining raffræðilegs geislaskammts er C/kg. (15) 

Geislaskammtur lýsir því hversu mikla orku hver massaeining af efni eða líkama gleypir í sig vegna 

jónandi geislunar. Eining þess er Grey (Gy), eða J/kg. Munurinn á raffræðilegum geislaskammti og 

geislaskammti felst í því hversu stórt hlutfall geislans fer í gegnum efnið og hversu mikið af geislanum 

er gleyptur og færir orku sína í efnið. Ef geisli færi óhindrað í gegnum efni þá fengi það efni engan 

geislaskammt, þó hægt væri að mæla raffræðilegan geislaskammt. Sambandið milli raffræðilegs 

geislaskammts og geislaskammts fer eftir því hvað geislað er, en mismunandi efni og mismunandi 

líkamsvefir gleypa í sig mismikla geislun. (13-15) 

Geislaálag er mælt í Sievert (Sv) og lýsir áhættu vegna geislunar. Það er reiknað út frá 

geislaskammti vigtað eftir geislun og hvaða líffæri verður fyrir geisluninni, þar sem mismunandi 

tegundir af geislun skaðar vefi mismikið, og líffæri eru misviðkvæm fyrir jónandi geislun. Hvernig 

geislaálag er metið út frá geislaskammti er lýst með jöfnunni hér að neðan, en E táknar geislaálag, 

DT,R er geislaskammtur á vefinn, WT er vægisstuðull líffærisins sem verður fyrir geisluninni, og WR er 

vægisstuðull geislunarinnar. (15, 16) 

𝐸 = ∑(𝐷𝑇,𝑅 ·  𝑊𝑇  · 𝑊𝑅)

𝑇

 

Það er ekki framkvæmanlegt að mæla nákvæman geislaskammt á hverja tegund vefs í hverri 

röntgenrannsókn. Því er stuðst við umbreytistuðla sem hafa verið unnir fyrir hverja tegund rannsóknar 

til þess að umbreyta áætluðum geislaskammti úr mælingum tækisins í áætlað geislaálag. Þar má 

nefna rit um geislavarnir frá Evrópuráðinu sem var gefið út árið 2008, Radiation Protection N° 154: 

European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures, en það 

inniheldur upplýsingar um hvernig má áætla geislaálag út frá hvers kyns rannsóknin er og hvaða 
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geislaskammt röntgentækið mældi sjálft. Þar kemur fram að umbreytistuðull fyrir TS kviðarhol er 0,015 

mSv/mGy∙cm. (17) 

Alþjóðageislavarnaráðið (ICRP) metur sem svo að beint samband sé á milli aukins geislaálags og 

aukinnar tíðni krabbameina og erfðagalla á meðan geislaálag er undir 100 mSv. Ekki er talinn vera 

þröskuldur þannig að geislaálag undir einhverju marki hafi engin áhrif. Útreikningar benda til þess að 

hvert Sv af geislaálagi hefur í för með sér 5,5% aukningu á líkunum á því að þróa með sér krabbamein 

á einhverjum tímapunkti eftir að hafa orðið fyrir geisluninni. (18) 

Hópgeislaálag fyrir hóp er reiknað með því að margfalda saman meðalgeislaálagi einstaklinga í 

þeim hópi og margfalda með þeim fjölda sem varð fyrir því geislaálagi. Einingin fyrir hópgeislaálag er 

man∙Sv. Þannig myndi 1000 einstaklingar þar sem hver og einn verður fyrir 1 mSv geislaálagi vera 

með hópgeislaálag 1 man∙Sv. Athuga skal að hópgeislaálag nýtist ekki til að áætla áhættu á 

slembiskaða vegna þess að útreikningurinn tekur ekki tillit til ýmissa líffræðilegra og tölfræðilegra 

breytna sem geta haft áhrif á tíðni slembiskaða. Þessi tala nýtist frekar til að bera saman geislavarnir 

og myndgreiningartækni og skal alltaf fylgja með fjöldi þeirra sem varð fyrir geisluninni og yfir hvaða 

tíma. (17, 18) 

1.3 Tölvusneiðmyndir 

Hefðbundin röntgenmynd virkar þannig að myndefni er stillt á milli röntgenlampa, sem framleiðir 

röntgengeisla, og myndplötu, sem nemur röntgengeislana. Röntgengeislarnir víxlverka mismikið við 

misþétt efni, þannig að myndplatan nemur „skugga“ þar sem þétt efni hefur drukkið í sig geislana. 

Þessi tækni er þó takmörkuð að því leyti að erfitt er að greina milli vefja sem eru með mjög svipaða 

þéttni, ásamt því að myndin sem fæst er tvívíð og geta því líffæri lagst ofan á og skyggt á hvort annað, 

sérstaklega í kviðarholsmyndum. (13) 

Tölvusneiðmyndun kemst fram hjá þessu vandamáli með því að snúa röntgenlampanum utan um 

sjúklinginn og senda í gegnum hann grannan röntgengeisla og mæla hversu mikið hann hefur dofnað 

þegar hann lendir á nemanum hinum megin við sjúklinginn. Þannig fást upplýsingar um myndefnið úr 

360° sjónarhorni og hægt er að byggja upp sneiðmyndir af því svæði sem myndað er. Á þessum 

sneiðmyndum er auðvelt að sjá mun á líffærum og hægt er að velja þá sneið þar sem önnur líffæri 

skyggja ekki á það sem verið er að skoða. (13, 15) 

Þar sem tölvusneiðmyndatæki geislar í hring utan um sjúkling duga ekki sömu aðferðir við 

geislamælingar og eru notaðar í venjulegri röntgenmyndatöku. CTDI er vísitala sem lýsir 

geislaskammtinum í því sem geislað er. Hún er búin til með því að geisla líkan sem inniheldur 

jónunarhylki og eru ýmist 16 cm í þvermál fyrir rannsóknir á höfði, eða 32 cm fyrir rannsóknir á búk. 

Athuga skal að þetta er aðeins vísbending en ekki raunveruleg mæling á geislun sem sjúklingur verður 

fyrir. CTDIvol er dæmi um CTDI sem lýsir geislun á eina sneið, og tekur til greina sát (pitch) 

myndatökunnar. (15, 19) 

Dose Length Product (DLP), eða lengdargeislun, er önnur mælieining á geislun sem 

tölvusneiðmyndarannsókn veldur. Hún er margfeldi af CTDIvol og lengd myndsvæðisins, og gefur því til 

kynna hversu mikla geislun tölvusneiðmyndarannsóknin hefur valdið í heild. (15)  
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Tölvusneiðmyndatæki í dag eru töluvert þróaðri heldur en fyrstu tækin sem mynduðu eina sneið í 

einu og þurftu því fleiri mínútur til að framkvæma rannsókn. Nútíma TS tæki eru með fleiri en eina 

nemaröð og færa sjúklinginn stöðugt á meðan lampinn snýst um þá. Þessi aðferð er kölluð „helical“ 

eða „spiral“ vegna þess að hreyfingu lampans utan um sjúklinginn má sjá fyrir sér sem spíral utan um 

hann. Sát er hlutfallið milli breidd röntgengeislans annars vegar og hreyfingar bekksins á þeim tíma 

sem tekur röntgenlampann að snúast í heilan hring hins vegar. Sát hefur bein áhrif á geislaálag þannig 

að tvöföldun á sáti leiðir af sér helmingun geislaálags ef öll önnur gildi eru óbreytt, en hins vegar verða 

myndgæði verri. Nútímatæki eru þó oft með sjálfvirka geislastýringu sem eykur magn röntgengeisla á 

móti til að viðhalda myndgæðum og geislaskammtur verður því eins. (13, 15) 

Fjöldi nemaraða í tölvusneiðmyndatækinu hefur líka áhrif á geislaálag þar sem rannsóknir hafa sýnt 

að geislaálag er minna ef fjöldi nemaraða er meiri þó önnur tökugildi séu svipuð. (20) 

1.4 Myndgreiningarannsóknir við fíkniefnaleit 

Sé grunur um innvortis fíkniefnapakkningar þá er það greint með tölvusneiðmynd af kviðarholi. Mynd 3 

sýnir dæmi um sneiðmynd af kviðarholi einstaklings sem er með fíkniefnapakkningar í meltingarvegi. Á 

Íslandi er alltaf tölvusneiðmyndataka notuð til þessa en dæmi eru um það í útlöndum að fyrst sé tekin 

hefbundin röntgen kviðarholsmynd. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á mun betri næmni og 

sértækni hjá tölvusneiðmyndarannsóknum miðað við hefðbundna röntgenrannsókn. Þannig er næmi 

TS rannsóknar fyrir greiningu fíkniefnapakkningar um 95,6-100% en næmni hefðbundinnar 

röntgenrannsóknar mælist milli 40% og 90%. (9) 

Ástæðan fyrir því að í mörgum löndum er fyrst 

tekin venjuleg röntgenmynd af kviðarholi er 

vegna þess hversu mikið geislaálag TS rannsókn 

veldur miðað við venjulega röntgenmynd. Í riti 

Evrópuráðsins frá 2008 var tekið saman 

meðalgeislaálag vegna algengra rannsókna og 

borið saman milli tíu Evrópuríkja sem tóku þátt í 

rannsókninni. Meðalgeislaálag vegna 

röntgenmyndar af kviðarholi var þá um 1,5 mSv 

en meðalgeislaálag vegna TS kviðarhols var um 

12 mSv. (17) 

Nýlegar rannsóknir sýna fram á ágæti 

lágskammta TS rannsókna sem eru 

framkvæmdar með 120 kV spennu og 30-60 

mAs straumi. Geislaálag er þá um 1,3 ± 0,1 mSv 

eða 2,05 ± 0,53 mSv. (21, 22) Þýsk rannsókn 

sýndi að hægt væri að lækka geislaskammtinn 

enn meira með því að nota 100 kV spennu og 

60mAs straum án þess að skerða hæfni rannsóknarinnar til fíkniefnaleitar. Geislaálag mældist þá um 

1,06 ± 0,49 mSv. (23) Þetta er töluvert lægra en meðalgeislaálag fyrir TS kviðarhol sem hafa verið 

 

Mynd 3 sýnir axial tölvusneiðmynd af 
kviðarholi. Í meltingarveginum sést 
fjöldi fíkniefnapakkninga sem hvítir, 
sporöskjulaga hlutir. 

Mynd: Dr Sovann Vathana Lay, Radiopaedia.org, rID: 47091 

(10) 
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mæld á Íslandi, en þau eru á bilinu 6,1-14,3 mSv. (24) Tyrknesk rannsókn mat meðalgeislaálag vegna 

TS fíkniefnaleitar sem 8,33 ± 0,81 mSv, 6,1 sinnum meira en hefðbundin röntgenmynd af kviðarholi. 

(25) 

Þegar tölvusneiðmyndatæki myndar sjúkling vistar það upplýsingar fyrir hvern punkt á 

myndsvæðinu sem tölu milli -1000 og +3000. Þessi tala samsvarar þéttni á þeim punkti og er kölluð 

ýmist CT gildi eða HU gildi. Þessi tala er hærri eftir því sem þéttnin er meiri. Þéttur beinvefur er þá 

með HU-gildi 3000, en loftrými væri með HU-gildi -1000. Vatn á alltaf að vera með HU-gildi 0, þannig 

að til að viðhalda næmni tölvusneiðmyndatækisins þarf að kvarða það reglulega svo vatn sé alltaf með 

HU-gildið 0. (13) 

Fíkniefnapakkningar birtast í tölvusneiðmyndarannsókn sem fjöldi reglulegra sporöskju- eða 

kúlulaga hluta sem eru dreifðir um meltingarveginn. HU-gildi heróíns er -520 HU og hreint kókaín 

mælist -219 HU, en kókaín sem er blandað klippiefnum og pressað mælist þéttara, um 300 HU. Hass 

er um 700 HU og metamfetamín á bilinu -100 til 150 HU. Skuggaefni bætir ekki greiningarhæfni fyrir 

fíkniefnapakkningu, en getur auðveldað greiningu á sjúkdómum sem eru orsakaðir af rofi á pakkningu. 

(4, 9, 25) 

1.5 Siðferðislegar íhuganir 

Meðferð og greining einstaklinga sem eru grunaðir um innvortis smygl hafa í för með sér sérstakar og 

erfiðar siðferðislegar spurningar. Þar sem heilbrigðisstarfsfólk er komið í þá stöðu að greina ólöglegt 

athæfi er óumflýjanlegt að lögreglufulltrúar komi einnig við sögu. Þetta getur stofnað réttindum 

sjúklingsins í hættu þar sem lögregla gæti unnið eftir öðrum verklagsreglum. Upp getur komið sú staða 

að heilbrigðisstarfsfólk lendi milli steins og sleggju þar sem það þarf annars vegar að huga að 

réttindum og heilsu sjúklingsins og hins vegar fylgja fyrirmælum lögreglu. (26) 

Fíkniefnaleit með tækjum sem gefa frá sér jónandi geislun getur verið ýmist réttarfarslegs eða 

læknisfræðileg eðlis. Ef grunur leikur á um innvortis smygl og jónandi geislun notuð til að greina hvort 

einstaklingur sé að fremja glæp, þá er rannsóknin réttarfarslegs eðlis. Ef það er þekkt að einstaklingur 

er með fíkniefni innvortis og grunur er um leka á pakkningu, þá er rannsóknin læknisfræðileg. Grein 57 

í reglugerð 1299/2015 tekur fram að öll réttarfarsleg notkun á jónandi geislun skal gerð með tækjum 

sem eru notuð til læknisfræðilegrar geislunar og þurfa að fylgja öllum sömu reglugerðum og þegar 

geislun er notuð í læknisfræðilegum tilgangi. (27) 

Fólk hlýðir yfirleitt yfirvöldum, jafnvel þótt fyrirmælin leggi réttindi eða heilsu í hættu. Þetta sýndi 

alræmd tilraun Milgrams árið 1963. Sjálfboðaliðum var sagt að gefa öðrum sjálfboðaliða raflost í hvert 

sinn sem sá síðari gaf rangt svar. Sá sem fékk „raflostið“ var í raun leikari og fékk ekkert raflost, en 

sjálfboðaliðanum var talin trú um að tilraunin væri raunveruleg. Niðurstaðan var sú að langflestir 

einstaklingar voru tilbúnir til að stuða manneskju með lífshættulegri spennu af því að rannsakendurnir 

sögðu þeim að halda áfram. (28) 

Heilbrigðisstarfsfólk þarf því að hafa sérstaklega í huga að varðveita réttindi og heilsu sjúklinga 

sinna og ekki fylgja fyrirmælum yfirvalda í blindni. Upplýst samþykki frá sjúklingi er forsenda hverrar 

meðferðar eða rannsóknar. Einstaklingar eiga alltaf rétt á að neita, jafnvel þó að slík ákvörðun væri 
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óumdeilanlega óvitur. Eina undantekningin frá þessu myndi vera þegar rof á pakkningu hefur valdið 

mikilli vitsmunaskerðingu sjúklingsins. (26)  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hversu margar tölvusneiðmyndarannsóknir við 

fíkniefnaleit eru framkvæmdar á Íslandi og hversu mikið geislaálag verður vegna þeirra. 
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gagnaöflun 

Samningur var gerður við Röntgen Domus Medica um aðgang að vefkerfi þeirra til þess að fá aðgang 

að upplýsingum um rannsóknir á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. RISWEB dagbókin var þá skoðuð frá 

31. desember 2017 í leit að fíkniefnaleitum og unnið aftur í tímann til 1. janúar 2016. Hver fíkniefnaleit 

sem fannst var opnuð í forritinu Greiningum, en það er forrit sem vinnur á sama grunni og dagbókin en 

veitir aðgang að myndum úr rannsóknum. Þá fékkst aðgangur að geislunarskýrslu (DoseReport) 

rannsóknarinnar, svari frá lækni, og upplýsingum um kyn, aldur, og aðrar rannsóknir sem 

einstaklingurinn hafði farið í, en margir einstaklingar hafa farið í fleiri en eina fíkniefnaleit, yfirleitt til að 

fylgjast með framvindu pakkninga sem vitað er um eða til að staðfesta að allar pakkningar hafa skilast 

út. 

Þá var skráð kyn og aldur einstaklingsins, hversu margar fíkniefnaleitir hann hafði farið í og hvort 

svar við rannsókninni var jákvætt eða neikvætt. Úr geislunarskýrslunni voru skráð gildin fyrir CTDIvol og 

DLP og athugað að líkanið sem CTDIvol var reiknað út frá væri Body 32, en ekki Head 16. Ef 

einstaklingur hafði farið í fleiri fíkniefnaleitir voru þær rannsóknir líka opnaðar og gildi CTDIvol og DLP 

skráð til þess að hægt væri að reikna út geislaálag fyrir einstaklinginn. 

Þar sem margir einstaklingar áttu fleiri en eina rannsókn en ekki var skráð kennitala var ekki hægt 

að áreiðanlega koma í veg fyrir að sami einstaklingur væri skráður oftar en einu sinni. Þetta þýddi að 

einstaklingar sem voru með fleiri en eina rannsókn birtust þeim mun oftar í skráningu og gátu því 

skekkt útreikninga á því hversu margir voru myndaðir oftar en einu sinni. Þetta var leyst með því að 

skrá alltaf hverja fíkniefnaleit sem fannst í nýja línu. Raunverulegur fjöldi þeirra sem komu þá í x 

margar rannsóknir var þá hægt að finna með því að telja allar línur með x skráð sem fjölda rannsókna 

og deila svo í þá tölu með x. 

Til viðbótar við þessi gögn voru sóttar tölur um fjölda farþega á Keflavíkurflugvelli frá vefsíðu Isavia. 

(29, 30) Í þeim tölum eru skiptifarþegar taldir tvisvar þannig að til þess að fá raunverulegan fjölda 

þeirra farþega sem lenda á Keflavíkurflugvelli var lagður saman fjöldi komufarþega og helmingur 

skiptifarþega. 

Eftir rannsóknina verður gögnunum eytt. 

3.2 Úrvinnsla 

Notast var við umbreytistuðul úr riti Evrópuráðsins nr. 154: European Guidance on Estimating 

Population Doses from Medical X-Ray Procedures and annexes til að reikna geislaálag út frá 

lengdargeislun (DLP). Þar er stuðullinn 0,015 mSv/mGy∙cm fyrir TS kviðarhol. (17) 

Reiknuð voru meðalgildi og staðalfrávik fyrir aldur, CTDIvol, DLP og geislaálag ásamt því hversu 

margir fóru í hversu margar rannsóknir. Þessar tölur voru svo notaðar til að reikna hópgeislaálag. 

Fjöldi einstaklinga af hvoru kyni voru taldir og kynjahlutfall reiknað. Talinn var fjöldi jákvæðra og 

neikvæðra rannsókna (hvort fíkniefni greindust eða ekki) og reiknað hlutfall milli þeirra. Einnig var 

reiknað hversu margir einstaklingar voru myndaðir án þess að fíkniefnapakkningar greindust í nokkurri 
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rannsókn. Þannig væri hægt að sjá hversu margar rannsóknir eru framkvæmdar án þess að fyrir lægi 

glæpsamlegt athæfi eða sjúkleg einkenni. Út frá tölum um farþega á Keflavíkurflugvelli var reiknað 

tíðni rannsókna og rannsakaðra einstaklinga. Einnig var reiknað hversu mikið geislaálag væri á hvern 

farþega ef það væri jafndreift á alla sem lenda á flugvellinum. 

Í þessum útreikningum var notast við forritið Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, 

Redmond, Bandaríkin). 

3.3 Tækjabúnaður og innstillingar 

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja notast við eitt tölvusneiðmyndatæki. Það er 8-sneiða Brightspeed S 

(GE Healthcare, Chicago, Bandaríkin), sem má sjá á Mynd 4. Sjúklingum var stillt inn eins og 

venjulegri rannsókn á kviðarholi, nema neðri brúnin á myndsvæðinu var stillt neðar, vel niður fyrir 

lífbein svo hægt væri að sjá hvort einhver pakkning væri falin milli rasskinna. Efri brúnin á 

myndsvæðinu átti svo að ná upp fyrir þind. Einstaklingar í rannsókn lágu á bakinu með fætur að 

tækinu og með hendur upp fyrir höfuð. Spennan var yfirleitt stillt á 120 kV, en var hækkuð í 140 kV ef 

sjúklingur var mjög stór, en það fór eftir mati geislafræðings sem framkvæmdi rannsóknina. Ekki var 

notað skuggaefni. Ekki var nein lágskammtarannsókn forrituð fyrir þetta tæki, þannig að það 

framkvæmdi rannsóknina eins og venjulega kviðarholsrannsókn. Púðar voru settir undir höfuð 

einstaklingsins og skápúði undir hnésbætur honum til þæginda. 

Mynd 4 sýnir tölvusneiðmyndatækið sem var notað á HSS. 

 

3.4 Leyfi 

Rannsóknin var gerð með leyfi frá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og Vísindasiðanefnd (númer 

umsóknar: VSN-236). Gerður var samningur við Röntgen Domus um aðgang að gagnagrunni þeirra. 
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4 Niðurstöður 

4.1 Fjöldi 

4.1.1 Fjöldi rannsókna og rannsakaðra einstaklinga 

Alls fundust 127 fíkniefnaleitir á þessu tímabili af alls 97 einstaklingum. Fjöldi rannsókna sem hver 

einstaklingur fór í var á bilinu 1-4. Tafla 1 sýnir hvernig fjöldi rannsókna skiptist meðal einstaklinga. 

Allir einstaklingar með fleiri en eina rannsókn voru með allar rannsóknir innan tímarammans. 

Tafla 1 sýnir fjölda einstaklinga eftir því hversu margar rannsóknir þeir fóru í. 

Fjöldi rannsókna á einstakling 

Fjöldi rannsókna Fjöldi einstaklinga 
 

1 721 

2 21 

3 3 

4 1 

1Einn einstaklingur var myndaður tvisvar með árs millibili. Þar sem þetta 

voru tvær aðskildar rannsóknir var ákveðið að skrá þær báðar eins og 

einstaklingur hafi átt aðeins eina rannsókn. 

4.1.2 Fjöldi farþega á Keflavíkurflugvelli 

Alls fóru 15.576.710 farþegar um Keflavíkurflugvöll, en þá eru taldar með brottfarir og skiptifarþegar 

eru taldir tvisvar. Farþegar sem lentu á flugvellinum (Komufarþegar + skiptifarþegar/2) voru 7.827.343 

talsins. Í töflu 2 má sjá hvernig fjöldi farþega skiptist milli ára og milli brottfara, komufarþega, og 

skiptifarþega. 

Tafla 2 sýnir farþegafjölda á Keflavíkurflugvelli árin 2016-2017. 

Farþegar á Keflavíkurflugvelli1 

Tímabil Farþegar alls Brottfarir Komufarþegar Skiptifarþegar2 Komufarþegar + 

skiptifarþegar/2 

Árið 2016 6.821.358 2.304.261 2.318.293 2.198.804 3.417.695 

Árið 2017 8.755.352 2.822.692 2.886.636 3.046.024 4.409.648 

Samanlagt 15.576.710 5.126.953 5.204.929 5.244.828 7.827.343 

1Tölur eru fengnar af vefsíðu Isavia. (29, 30) 

2Skiptifarþegar eru taldir tvisvar. 

 

4.1.3 Tíðni rannsókna og rannsakaðra einstaklinga 

Um 16,23 fíkniefnaleitir eru framkvæmdar fyrir hverja milljón farþega sem lenda á Keflavíkurflugvelli. 

Af hverri milljón farþega sem lenda á flugvellinum eru um 12,39 rannsakaðir. Niðurstöðurnar má sjá í 
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töflu 3, en þar er reiknuð tíðni fyrir rannsóknir og rannsakaða einstaklinga fyrir hvern farþega, fyrir 

hverja þúsund farþega, og fyrir hverja milljón farþega. 

Tafla 3 sýnir tíðni rannsókna og rannsakaðra einstaklinga miðað við farþegafjölda. 

Tíðni rannsókna á farþega 

 Á hvern farþega Á 1000 farþega Á milljón farþega 

Rannsóknir 1,623 ∙ 10-5 0,01623 16,23 

Rannsakaðir einstaklingar 1,239 ∙ 10-5 0,01239 12,39 

 

4.2 Geislaálag  

4.2.1 Geislun hverrar rannsóknar 

Lengdargeislun (DLP) í hverri rannsókn var á bilinu 371,61-1213,18 mGy∙cm og var meðaltalið 782,04 

mGy∙cm. Tafla 4 sýnir bil, meðaltal og staðalfrávik fyrir gildi CTDIvol og DLP fyrir hverja rannsókn, og 

Mynd 5 sýnir myndrænt dreifingu fyrir DLP. 

Tafla 4 sýnir hversu mikil geislun varð vegna hverrar rannsóknar. 

Geislun á rannsókn 

 Bil Meðaltal Staðalfrávik 

CTDIvol (mGy)1 7,71 – 22,39 15,45 2,48 

DLP (mGy∙cm) 371,61 – 1213,18  782,04 147,56 

1Í einu tilfelli var bætt við nokkrum sneiðum af rannsókn og fengust því tvö CTDIvol gildi fyrir sömu 

rannsókn. Vegið meðaltal af þeim gildum var notað sem gildið fyrir þá rannsókn. 

 

Mynd 5 sýnir dreifingu lengdargeislunar (DLP) fyrir hverja rannsókn. 
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4.2.2 Geislun á hvern einstakling 

Lengdargeislun á hvern einstakling sem fór í eina eða fleiri fíkniefnaleit var á bilinu 412,46-2599,45 

mGy∙cm og meðaltalið var 1023,91 mGy∙cm. Dreifing lengdargeislunar fyrir einstaklinga sést á Mynd 

6. 59 (60,8%) einstaklingar voru með lengdargeislun á bilinu 600-1000 mGy∙cm. 

 

Mynd 6 sýnir dreifingu lengdargeislunar (DLP) fyrir einstaklinga. 

 

4.2.3 Geislaálag 

Meðalgeislaálag var 15,36 ± 7,00 mSv fyrir hvern einstakling. Hópgeislaálag var 1,49 ± 0,68 manSv 

fyrir þessa 97 einstaklinga sem voru rannsakaðir. Ef þessu geislaálagi væri jafn dreifð á alla þá sem 

lenda á Keflavíkurflugvelli myndi það jafngilda 0,018 ± 0,0084 μSv á hvern farþega. Þessar 

upplýsingar má sjá í Töflu 5. 

Tafla 5 sýnir geislaálag vegna fíkniefnaleitar fyrir hverja rannsókn, hvern einstakling, og 
meðaltal ef geislaálaginu væri dreift á alla sem lenda á Keflavíkurflugvelli. 

Geislaálag 

Rannsókn (mSv) Einstaklingur (mSv) Hópgeislaálag 

(man∙Sv) 

Farþegi (μSv) 

11,73 ± 2,21  15,36 ± 7,00 1,49 ± 0,68 0,018 ± 0,0084 

 

4.3 Niðurstöður fíkniefnaleita 

Af 127 rannsóknum voru 37 (29,1%) jákvæðar, það er röntgenlæknir sem fór yfir rannsóknina greindi 

eina eða fleiri fíkniefnapakkningu, 89 (70,1%) rannsóknir voru neikvæðar, það er engin pakkning sást, 

og 1 (0,8%) rannsókn var tvíræð, það er ekki tókst að greina hvort pakkning væri til staðar eða ekki. 

Tafla 6 sýnir þessar niðurstöður. 
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Tafla 6 sýnir niðurstöður fíkniefnaleitanna. 

Niðurstaða fíkniefnaleitar1 

 Fjöldi Hlutfall 

Jákvæð 37 29,1% 

Neikvæð 89 70,1% 

Tvíræð 1 0,8% 

1Rannsókn telst jákvæð ef innvortis smygl greinist en neikvæð ef ekkert greinist. 

 

Af þeim 97 einstaklingum sem voru myndaðir voru 28 (28,9%) með fíkniefni í að minnsta kosti einni 

fíkniefnaleit en 68 (70,1%) voru myndaðir án þess að fíkniefni greindust í neinni rannsókn. 1 (1,0%) 

var myndaður án þess að ljóst væri hvort fíkniefnapakkning væri til staðar eða ekki. Þessar tölur má 

sjá í Töflu 7. 

Tafla 7 sýnir hversu margir einstaklingar greindust með fíkniefnapakkningar og hversu margir 
voru myndaðir án þess innvortis smygl sást. 

Einstaklingar og svör 

 Fjöldi Hlutfall 

Myndaður með fíkniefni að minnsta kosti einu sinni 28 28,9% 

Myndaður án þess að fíkniefni sjáist í nokkurri rannsókn 68 70,1% 

Ekki ljóst hvort einstaklingur var með fíkniefni eða ekki 1 1,0% 

 

4.4 Þýði 

4.4.1 Kyn 

Af 127 rannsóknum á 97 einstaklinga voru 39 (30,7%) rannsóknir framkvæmdar á 32 (33,0%) konur 

og 88 (69,3%) rannsóknir framkvæmdar á 65 (67,0%) karla. Þetta má sjá í Töflu 8. 

Tafla 8 sýnir fjölda einstaklinga af hverju kyni sem var rannsakaður og hlutföll milli kynjanna. 

Kynjahlutfall rannsakaðra einstaklinga 

 Konur Karlar 
 

Fjöldi rannsókna 39 88 

Hlutfall af rannsóknum 30,7% 69,3% 

Fjöldi einstaklinga 32 65 

Hlutfall af einstaklingum 33,0% 67,0% 

4.4.2 Aldur 

Aldur þeirra sem voru rannsakaðir var á bilinu 18 til 65 ár. Meðalaldur var 33,07 ± 10,98 ár. 

Aldursdreifingu má sjá á mynd 7. 



  

24 

 

Mynd 7 sýnir aldursdreifingu einstaklinga sem fóru í fíkniefnaleit. 
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5 Umræða 

Það helsta sem kemur fram í þessari rannsókn er að á almanaksárunum 2016 og 2017 voru 

framkvæmdar 127 fíkniefnaleitir á 97 einstaklingum á HSS. Meðalgeislaálag hverrar fíkniefnaleitar var 

11,73 mSv. Meðalgeislaálag á hvern einstakling sem fór í að minnsta kosti eina fíkniefnaleit var 15,36 

± 7,00 mSv. Hópgeislaálag fyrir þessa 97 einstaklinga á þessum tveimur árum var 1,49 ± 0,68 

man∙Sv. 

5.1 Fjöldi og tíðni 

Af tæplega 8 milljón farþegum sem lentu á Keflavíkurflugvelli fóru 97 í fíkniefnaleit. Þetta samsvarar 

því að af hverri milljón farþega eru rúmlega 12 myndaðir.  

Athuga skal að það má búast við því að einhverjir einstaklingar sem eru grunaðir um innvortis 

smygl neiti að gangast undir TS-rannsókn og einhverjir þeirra sem eru myndaðir eru myndaðir annars 

staðar en á HSS, þó það sé algengast. Þessa rannsókn skal því ekki nota sem vísbendingu að því 

hversu margir einstaklingar eru gripnir vegna gruns um innvortis smygl. 

5.2 Geislaálag 

Til að meta geislaálagið skulum við bera saman meðalgeislaálag úr fíkniefnaleitunum við viðmið frá 

Geislavörnum ríkisins, en það er gert í töflu 9. 

Tafla 9 sýnir landsviðmið Norðurlanda fyrir tölvusneiðmynd af kviði borið saman við 
niðurstöður úr þessari rannsókn. 

Viðmiðunargeislaálag fyrir tölvusneiðmynd af kvið 

Landsviðmið á 

Norðurlöndum1 

CTDI (mGy) DLP (mGy∙cm) Geislaálag (mSv) 

Danmörk (2015) 17 700 11,92 

Noregur (2014) 18 800 12,0 

Svíþjóð (2015) 11 627 9,4 

Finnland (2013) 12 560 8,4 

Meðalgeislaskammtur 

úr rannsókn 

CTDI (mGy) DLP (mGy∙cm) Geislaálag (mSv) 

Fíkniefnaleitir á HSS 

(2016-2017) 

15,45 ± 2,48 782,04 ± 147,56 11,73 ± 2,21 

1Tölur fengnar af vefsíðu Geislavarna ríkisins. (24) 

2Danir nota annan umbreytistuðul (úr Appendix MSCT Dosimetry, guidelines on radiation dose to the 

patient. EU Sixth Framework Program of the European Commission, 2002-2006). 

Venjuleg rannsókn á að gefa geislaskammt sem er undir landsviðmiði. (24) Eins og sést á töflu 9 er 

meðalgeislaálag og lengdargeislun (DLP) hvort um sig yfir landsviðmiðum Finnlands og Svíþjóðar og 

viðmið Danmerkur og Noregs eru innan frávika. CTDI er undir landsviðmiði Noregs, en innan frávika 

frá viðmiði Danmerkur, og yfir viðmiðum Svíþjóðar og Finnlands. 
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Ef borið er saman við meðalgeislaálag fyrir TS kviðarhol sem Evrópuráðið mældi í riti 154 þá sjáum 

við að meðalgeislaálagið var 12 mSv fyrir tíu Evrópulönd, sem er innan frávika frá meðalgeislaálaginu 

í þessari rannsókn. (17) 

Geislaskammturinn er töluvert hærri en sá sem hefur verið sagt frá af lágskammta 

tölvusneiðmyndarannsóknum. Í rannsókn Aissa frá 2016 var meðalgeislaálagið 2,05 ± 0,53 mSv fyrir 

fíkniefnaleit með tölvusneiðmynd. (21) Önnur rannsókn frá Aissa árið 2015 sýndi að hægt væri að 

lækka geislaálagið í 1,06 ± 0,49 mSv án þess að tapa greiningarhæfni TS rannsóknarinnar. (23)  

Möguleikinn á því að útbúa lágskammtarannsókn á HSS gæti þó verið takmarkaður af tækinu sem 

er notað. Í rannsóknum Aissa var notast við 128-sneiða SOMATOM Definition AS+ 

tölvusneiðmyndatæki (Siemens AG, Healthcare Sector, Forchheim, Þýskaland). Í rannsókn Bulakci 

2013 var ekki notast við lágskammtarannsókn, heldur venjulega TS kviðarhols rannsókn, og mældist 

þá meðalgeislaálag 8,33 ± 0,81 mSv með Brilliance 16 sneiða tölvusneiðmyndatæki (Philips Medical 

Systems, Cleveland, Bandaríkin). (25) Til samanburðar voru fíkniefnaleitirnar í þessari rannsókn 

framkvæmdar með 8 sneiða Brightspeed S TS tæki (GE Healthcare, Chicago, Bandaríkin), en 

rannsókn Moore frá 2006 hefur sýnt fram á minnkun geislaálags eftir því sem nemaraðir (sneiðar) eru 

fleiri. Sú rannsókn náði hins vegar bara yfir 4-16 sneiða tæki þannig að óvíst er hversu stóran hlut af 

mismuninum á geislaálagi má útskýra með mismunandi fjölda nemaraða þegar rannsóknirnar úr HSS 

eru bornar saman við rannsóknir Aissa. (20) 

 Taka ætti fram að í rannsókn Bulakci 2013 var meðalgeislaálag minna en í þessari rannsókn (8,33 

mSv á móti 11,73 mSv), en samt er mælt með því að einstaklingar sem eru grunaðir um innvortis 

smygl séu fyrst skimaðir með hefðbundinni röntgenmynd af kviðarholi. Þar sem neikvæð röntgenmynd 

getur ekki útilokað innvortis smygl þyrfti þá að staðfesta slíka greiningu með tölvusneiðmynd. (25) 

5.3 Svör 

Um 70% rannsókna voru neikvæðar, og sama hlutfall á við um einstaklinga sem voru myndaðir að 

minnsta kosti einu sinni án þess að fíkniefnapakkningar greindust í neinni mynd. Út frá þessu gæti 

maður dregið þá ályktun að 70% þeirra sem voru myndaðir voru þá geislaðir án þess að þeir sýndu 

sjúkleg einkenni eða voru sekir um glæpsamlegt athæfi, en slík ályktun væri ekki endilega rétt.  

Við gagnasöfnun kom í ljós að beiðnir um fíkniefnaleit eru oft staðlaðar og innihalda mjög 

takmarkaðar upplýsingar. Það eina sem kom fram í þeim tilfellum var að einstaklingurinn var grunaður 

um innvortis smygl og óskað væri eftir fíkniefnaleit þar sem leitað væri að aðskotahlutum. Stundum 

fylgdu frekari upplýsingar með beiðninni. Til dæmis kom fram á sumum beiðnum að einstaklingurinn 

hafi játað á sig innvortis smygl og skilað af sér einhverjum pakkningum án þess að hafa verið 

myndaður. Fíkniefnaleitin er þá framkvæmd til að athuga hvort einhverjar pakkningar séu eftir. Ekki er 

hægt að fullyrða að það sé alltaf tekið fram í beiðninni hvort innvortis smygl hafi verið staðfest með 

öðrum aðferðum áður en einstaklingurinn mætir á röntgendeildina.  

Af þessum ástæðum verður að athuga að þessi rannsókn gagnast ekki til að meta hversu stórt 

hlutfall fíkniefnaleita er framkvæmd á „saklausum“ einstaklingum, sem sýna hvorki sjúkleg einkenni né 

eru sekir um glæp. Til þess þyrfti að gera nýja rannsókn sem næði einnig yfir lögreglugögn. 
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5.4  Kyn og aldur 

Aldur einstaklinga sem fóru í fíkniefnaleit var svipaður og þekkist í öðrum rannsóknum, en konur eru 

hlutfallslega fleiri í þessari rannsókn, þó karlmenn séu í meirihluta í öllum rannsóknum. (21-23, 25) 

Þetta má sjá í töflu 10. 

Tafla 10 sýnir samanburð á kynjahlutföllum og meðalaldur sambærilegra rannsókna. 

Kyn og aldursdreifing í fíkniefnaleitarrannsóknum 

Rannsókn Kynjahlutföll (kvk/kk) Meðalaldur (ár) 

Þessi rannsókn 33% / 67% 33,07 ± 10,98 

Aissa 2016 20% / 80% 34,3 ± 8,70 

Aissa 2015 17% / 83% 35,5 ± 11,1 

Bulakci 2013 27% / 73% 33 ± 9 

Poletti 2012 10% / 90% 32 

5.5 Næstu skref 

Tveir möguleikar koma helst til greina til að minnka geislaálag við fíkniefnaleit með núverandi búnaði. 

Ein leið væri að útbúa lágskammtarannsókn með minnkað mAs og/eða lægri kV. Skoða ætti hvort 

hægt sé að innleiða slíkt á HSS. Önnur leið væri að skima með hefðbundinni röntgenrannsókn áður en 

notast er við tölvusneiðmyndun. 

Algengt er erlendis að einstaklingar sem eru grunaðir um innvortis smygl séu fyrst myndaðir með 

hefðbundnu röntgentæki af kviðarholi áður en þeir fara í tölvusneiðmynd. En þar sem neikvæð 

röntgenrannsókn getur ekki útilokað smygl þyrfti einstaklingur sem engar pakkningar greindust í á 

röntgenmynd að fara í tölvusneiðmynd í kjölfarið. (25) Þetta hefði í för með sér aukið geislaálag á 

þann einstakling, en hjá þeim sem pakkningar sjást hjá á röntgenmyndinni gæti geislaálag minnkað til 

muna ef þeir þurfa þá ekki að fara í tölvusneiðmynd. Hefðbundin röntgenmyndataka af kviðarholi gefur 

hins vegar ekki eins miklar upplýsingar um magn, fjölda, og staðsetningu fíkniefnapakkninga 

samanborið við tölvusneiðmynd. Það er þó efni í rannsókn hvort skimun með hefðbundinni 

röntgenrannsókn í fíkniefnaleit gæti minnkað geislaálag í heild. 
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6 Ályktanir 

Meðalgeislaálag hverrar rannsóknar mældist nálægt meðaltali fyrir tölvusneiðmynd af kviðarholi sem 

þekkist í Evrópu. Í ljósi þess að í sumum tilfellum er verið að mynda viðkvæma einstaklinga sem gætu 

átt erfitt með að gefa fullkomlega frjálst og upplýst samþykki mætti hins vegar gera meiri kröfur til þess 

að halda geislaálagi lágu. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á ágæti lágskammtarannsókna og kanna 

þarf hvort lágskammtarannsóknir eru raunhæfur möguleiki í TS tæki HSS. Ef ekki er hægt að minnka 

geislaálag með núverandi búnaði mætti rannsaka gildi þess að skima fyrst einstaklinga með 

hefðbundinni röntgenrannsókn af kviðarholi áður en þeir eru myndaðir í tölvusneiðmynd. 
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