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Ágrip 

Inngangur: Framkvæmd röntgenmyndatöku af barni í hitakassa getur oft verið erfið. Börnin eru flest 

mjög viðkvæm og þola illa mikla meðhöndlun. Þegar verið er að taka röntgenmynd þarf að opna 

hitakassann og láta barnið liggja á hörðum og köldum myndnema sem getur reynst óþægilegt fyrir 

barnið. Möguleg lausn er að nota innbyggða skúffu fyrir myndnema sem er til staðar í mörgum 

hitakössum nú til dags. Með notkun hennar má minnka meðhöndlun á þessum viðkvæma hópi sjúklinga. 

Notkun á skúffunni er þó umdeild þar sem mögulega fylgir henni aukin geislun á sjúkling og verri 

myndgæði á röntgenmynd. 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig geislun á myndnema og myndgæði breytast 

við breytta staðsetningu myndnema í hitakassa á Vökudeild Barnaspítala Hringsins. 

Efni og aðferðir: Geislamælingar voru framkvæmdar með myndnema ofan á dýnu og í skúffu og 

skoðað hvernig geislun á myndnema, mældur geislaskammtur, suð og flatarupplausn breyttust við 

breytta staðsetningu myndnemans. Til samanburðar var einnig skoðað hvernig þessi atriði breyttust ef 

myndnemi var staðsettur undir dýnu. 

Niðurstöður: Mælingar leiddu í ljós að dýnan og innra efni hitakassans drógu úr geislun á myndnema 

um 37%. Fjarlægð milli röntgenlampa og myndnema lengdist um 11,5 cm þegar myndneminn var færður 

í skúffuna. Sú fjarlægð dró úr geislun um 19,6%. Til að fá sambærilegar mælingar á geislaskammti 

þegar myndnemi var í skúffu og þegar myndnemi var ofan á dýnu þurfi að auka geislun um 154%. 

Ályktanir: Niðurstöður mælinga gefa ekki endanlega niðurstöðu um notagildi skúffunnar en gefa góða 

vísbendingu um þá áhættuþætti sem fylgja notkun hennar. Ef barn í hitakassa er nógu hraust til að liggja 

beint ofan á myndnema er það líklega hagkvæmari kostur þar sem notkun á skúffunni fylgir þörf á aukinni 

geislun. Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að meta hvert tilfelli fyrir sig og skúffan gæti nýst sem hagkvæmur 

valmöguleiki í einhverjum tilfellum.  
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Þakkir 

Þetta verkefni er skrifað sem lokaverkefni til diplómaprófs í geislafræði við Læknadeild Háskóla Íslands. 

Áhuginn fyrir því að taka fyrir myndgreiningar á Vökudeild kom þegar höfundur gerðist faðir fyrirbura 

sumarið 2017 og nýtti sér þjónustu Vökudeildar. Sú hugmynd að skoða hitakassa sérstaklega kom frá 

starfsmanni Vökudeildar, Elínu Ögmundsdóttur, sérfræðingi í gjörgæsluhjúkrun nýbura.  

 Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum, Jónínu Guðjónsdóttur fyrir góða leiðsögn og 

ómetanleg ráð í ritgerðarferlinu.  Ég vil þakka Aðalheiði Jónsdóttur og Önnu Dóru Pálsdóttur 

geislafræðingum fyrir góða hjálp við mælingar og góðar ábendingar. Ég vil þakka Elínu Ögmundsdóttur 

hjúkrunarfræðingi fyrir góð ráð og hlýjar móttökur í heimsóknum á Vökudeild. Tengdamóður minni, 

Sólrúnu Jónsdóttur, þakka ég kærlega fyrir yfirlestur á skrifuðu máli. Að auki vil ég þakka þeim fagaðilum 

sem komu að rannsókninni með beinum eða óbeinum hætti.       

 Ég vil þakka Vökudeild Barnaspítala Hringsins, Röntgendeild Landspítalans og Geislavörnum ríkisins 

fyrir afnot af tækjabúnaði. Einnig vil ég þakka eina beina styrktaraðila þessa verkefnis, Matfugl ehf., fyrir 

styrk upp á 10 kjúklinga sem voru notaðir sem líkön af fyrirburum við mælingar í undirbúningsferli fyrir 

þessa rannsókn.          

 Að lokum vil ég þakka unnustu minni, Gerðu Jónu Ólafsdóttur, fyrir ómetanlegan stuðning í 

ritgerðarferlinu og að leyfa mér aldrei að gefast upp. Ritgerð þessa tileinka ég syni okkar, Tómasi Óla. 
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WHO   World Health Organization  Alþjóða Heilbrigðisstofnun 
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1 Inngangur  

Veikir nýburar og fyrirburar þurfa í sumum tilvikum að liggja í hitakassa ef þeir geta ekki haldið á sér hita 

sjálfir eða ef þá vantar öruggt og stöðugt umhverfi (1). Röntgenrannsóknir á þessum börnum geta oft 

verið erfiðar þar sem þessi hópur sjúklinga er mun viðkvæmari en aðrir (2) og mikilvægt er að allri 

meðhöndlun og truflun á innra umhverfi þeirra í hitakassanum sé haldið í lágmarki (3).

 Röntgenmynd af lungum er ein algengasta röntgenrannsókn sem er framkvæmd á nýbura- og 

ungbarnagjörgæslum (2, 4). Lungnamyndir eru teknar á ýmsa vegu eftir því hvað er verið að skoða en 

það sem hefur orðið algengt á mörgum deildum er að barnið er látið beint ofan á myndnemann og 

röntgenmynd tekin með þeim hætti (2, 5, 6). Þessari aðferð fylgir þó mikil meðhöndlun á barninu þar 

sem lyfta þarf barninu upp, koma myndnemanum fyrir og að auki þarf barnið að liggja á hörðum og oft 

köldum myndnema. Önnur aðferð er möguleg þar sem í dag eru margir hitakassar með innbyggða skúffu 

(e. built-in-tray) eða rauf (e. slot) sem er ætluð fyrir myndnema. Með því að nota þessa skúffu má draga 

úr óþarfa meðhöndlun og að auki þarf barnið ekki að liggja á hörðum myndnemanum heldur liggur það 

einfaldlega á dýnunni sem er þegar til staðar (7). Notkun á þessari skúffu hefur þó mögulega ókosti en 

sumar rannsóknir hafa bent á mögulega aukinn geislaskammt fyrir sjúkling ef skúffan er notuð (6). Svo 

hægt sé að taka upplýsta ákvörðun um hvort það sé hagkvæmur kostur að nota þessa skúffu þarf að 

þekkja þá áhættuþætti sem eru til staðar á hverjum stað fyrir sig. Markmið þessarar rannsóknar er að 

meta hvernig geislun á myndnema og myndgæði breytast ef skúffan er notuð. Það er gert í þeim tilgangi 

að hjálpa til við mat á hvort það sé hagkvæmur kostur að nota skúffu fyrir myndnema á Vökudeild 

Barnaspítala Hringsins. 
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1.1 Vökudeild Barnaspítala Hringsins 

Vökudeild er nýbura- og ungbarnagjörgæsla (e. NICU) sem er staðsett á þriðju hæð Barnaspítala 

Hringsins við Hringbraut í Reykjavík. Deildin er ætluð fyrirburum, veikum nýburum og ungabörnum upp 

að þriggja mánaða aldri sem þurfa á gjörgæslumeðferð að halda. Á hverju ári leggjast inn á deildina 

u.þ.b. 400 börn en um 40% þeirra eru fyrirburar. Á deildinni er einnig starfandi dagdeild sem sér um 

heimsóknir tæplega 700 nýbura á hverju ári. Þessar heimsóknir eru vegna eftirlits á nýburum í kjölfar 

erfiðrar fæðingar, sýklalyfjameðferðar, sonduskipta eða komu af öðrum ástæðum sem krefst sérhæfðs 

eftirlits eða mats en ekki innlagnar yfir nótt (8). 

 

1.1.1 Nýburar 

Nýburar (e.neonate) eru öll þau börn sem ekki hafa náð fjögurra vikna aldri (2). Samkvæmt Hagstofu 

Íslands fæddust á Íslandi árið 2016 alls 4034 börn, 2042 drengir og 1992 stúlkur (9). Flest nýfædd börn 

vega um 3500 grömm og oftast verður fæðing eftir 40 vikna meðgöngu, barnið er þá kallað fullburða (1). 

Sumir nýburar geta þurft að liggja í hitakassa vegna veikinda eða ef þeir geta ekki haldið á sér hita af 

öðrum ástæðum (2).          

 Nýburadauði er dauðsfall hjá barni sem ekki hefur náð fjögurra vikna aldri. Samkvæmt tölfræði frá 

Alþjóða heilbrigðisstofnun (WHO) eru fyrstu fjórar vikur í lífi barns hættulegasta tímabil fyrir 

ungbarnadauða (10). Árið 2016 voru 46% af öllum dauðsföllum hjá börnum undir 5 ára aldri hjá nýburum 

og 75% þeirra dóu innan fyrstu viku. Þessi dauðsföll mátti í flestum tilfellum rekja til sjúkdóma sem 

tengdust skorti á viðunandi umönnun við fæðingu eða fljótlega eftir hana.                    

Þessir sjúkdómar eru m.a. (10):  

a) Fyrirburafæðingar  

b) Sýkingar 

c) Súrefnisskortur við fæðingu (e. asphyxia) 

d) Fæðingaráverkar (e. birth trauma)  

 

Tíðni nýburadauða (e. neonatal mortality rate) á Íslandi er með þeim lægstu í heiminum en fyrir árið 

2015 var tíðni nýburadauða á Íslandi eitt dauðsfall fyrir hverjar 1000 fæðingar (11). Til samanburðar var 

tíðni nýburadauða í heiminum árið 2016, 19 dauðsföll fyrir hverjar 1000 fæðingar (12). 

 Ungbarnadauði er dauðsfall hjá barni undir 1 árs aldri og er oft notaður sem mælikvarði á gæði 

heilbrigðisþjónustu og heilsu þjóðar (13). Ísland hefur verið í flokki þjóða með lægstu tíðni 

ungbarnadauða í heiminum. Samkvæmt tölfræði frá alþjóða heilbrigðisstofnun var tíðni ungbarnadauða 

á Íslandi árið 2015, 1,7 dauðsföll fyrir hverjar 1000 fæðingar (11). Til samanburðar áætlar stofnunin að 

meðaltal ungbarnadauða á heimsvísu árið 2016 hafi verið 30,5 dauðsföll fyrir hverjar 1000 fæðingar 

(14). 

 

1.1.2 Fyrirburar 

Fyrirburar eru þau börn sem fæðast fyrir 37. viku meðgöngu (15). Hægt er að flokka fyrirbura í þrjá flokka 

eftir meðgöngulengd. Þeir eru eftirfarandi (16): 

a) < 28 vikna meðganga   (e. extremely pereterm)  

b) 28-32 vikna meðganga (e. very preterm) 

c) 32-37 vikna meðganga  (e. moderate to late preterm)     
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Árið 2015 var tíðni fyrirburafæðinga á kvennadeild Landspítalans 6,6% eða um 200 talsins (17). Á 

heimsvísu eru fyrirburafæðingar á bilinu 5–18% en það er u.þ.b. 15 milljónir barna á ári (16). Ástæður 

fyrirburafæðinga eru í mörgum tilvikum óþekktar en þó eru til ýmsir þekktir áhættuþættir. Þar má m.a. 

nefna (1, 16, 18, 19): 

a) Meðgöngueitrun 

b) Leghálsbilun 

c) Legvatn fer of snemma 

d) Sýkingar 

e) Krónískir sjúkdómar eins og sykursýki og hár blóðþrýstingur 

f) Fjölburafæðing 

g) Afbrigðilegt leg getur stundum orsakað fyrirburafæðingu. 

h) Fæðing er framkölluð af ásettu ráði læknis vegna sjúkdóms hjá móður eða barni  

 

Eins og áður var greint frá fæðast um það bil 15 milljónir barna fyrir tímann á hverju ári. Það er meira en 

1 af hverjum 10 fæddum börnum. Um það bil ein milljón þessara barna deyja sökum fylgikvilla eftir 

fyrirburafæðinguna. Á heimsvísu er fæðing fyrir tímann (e. prematurity) megin orsök dauðsfalla hjá 

börnum undir 5 ára aldri (16).          

 Erfiðleikar sem fylgja fyrirburum geta verið margir. Fyrirburar eru í mörgum tilvikum með vanþroskuð 

lungu og öndunarerfiðleikar eru algengir. Þau börn sem eiga erfitt með öndun, anda oft hratt og stynja 

stundum við útöndun. Margir fyrirburar eiga líka erfitt með að halda á sér hita sjálfir vegna lítillar 

líkamsfitu. Að auki getur næring hjá fyrirburum verið vandamál vegna óþroskaðra meltingafæra og oft 

skortir þá hæfni til að anda, sjúga og kyngja á sama tíma (1, 15). 

 

1.1.3 Hitakassar 

Hitakassar eru algengur búnaður á nýbura- og 

ungbarnagjörgæslum. Hitakassar hafa margskipt 

hlutverk en veita þó fyrirburanum aðallega öruggt og 

stöðugt umhverfi og sjá um að viðhalda líkamshita þeirra 

stöðugum við 37°C. Hjúkrunarfræðingar mæla reglulega 

líkamshita barns og stilla hitastig kassans í samræmi við 

hann. Að auki er hægt að stjórna rakastigi inn í flestum 

hitakössum sem er mikilvægt fyrir viðkvæma húð 

barnsins. Einnig eru til heitar vöggur og opnir hitakassar 

sem þjóna sambærilegum tilgangi (1).  

 Hitakassar koma í mörgum stærðum og gerðum frá 

ýmsum framleiðendum. Dæmi um framleiðendur eru 

Draeger Medical (20) og GE Healthcare (21). Á 

Vökudeild Barnaspítala Hringsins eru tvær tegundir af 

lokuðum hitakössum í notkun en báðar tegundir eru frá sama framleiðanda, Draeger Medical. Annars 

vegar er það Isolette C2000e hitakassi (22), sem mest er til af. Hins vegar er það svo Isolette C8000 

hitakassi (23)(sjá mynd 1) sem er nýrri tegund en á deildinni eru til tveir slíkir. Þeir hafa verið mest 

notaðir fyrir yngstu börnin sem hafa viðkvæma húð þar sem þeir hafa reynst betur við að halda inni raka. 

(Elín Ögmundsdóttir, munnleg heimild 26.febrúar 2018)      

 Uppbygging hitakassa er ólík eftir tegundum en þó nefna má nokkur atriði sem flestir eiga 

sameiginlegt. Á hliðum hitakassans eru yfirleitt tvær hurðir sem hægt er að opna svo hægt sé að setja 

hendurnar inn í kassann og annast barnið. Oftast er einnig hægt að opna hlið hitakassans alveg ef færa 

á barnið eða lyfta því upp. Inni í hitakassanum liggja börn oft í hreiðurpoka og ofan á á dýnu sem er ofan 

Mynd 1. Draeger Isolette C8000. (23). 
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í dýnubakka, sem í sumum tilfellum er með innbyggðri vigt. Þar fyrir neðan kemur svo annar bakki sem 

inniheldur stundum innbyggða skúffu eða rauf (24-26).  

        

1.2 Lungnamyndataka af barni í hitakassa 

1.2.1 Röntgentæki á nýbura- og ungbarnagjörgæslum 

Þegar sjúklingur er ekki í ástandi til að koma á röntgendeild, líkt og flestir sjúklingar Vökudeildar, er 

notast við færanlegt röntgentæki sem á ensku kallast „mobile x-ray unit“ (27). Á íslensku hefur þetta 

tæki einfaldlega fengið nafnið „móbíll“. Á mynd 2 má sjá dæmi um móbíl. Á móbílnum er röntgenlampi 

sem hægt er að hreyfa til eftir þörfum. Með röntgentækinu er einnig notaður myndnemi sem er plata 

sem fer bakvið myndefnið og nemur dofnun röntgengeislans. Þessir nemar eru í dag er orðnir þráðlausir 

í sumum tækjum (28). Þegar röntgenmynd er tekin af barni í hitakassa er móbíllinn keyrður upp að 

hitakassanum og röntgenlampanum komið fyrir, beint fyrir ofan. Á mynd 3 má sjá algenga uppstillingu á 

búnaði fyrir röntgenmyndatöku af barni í hitakassa.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mynd 2. Mobilett XP frá Siemens. (29).    Mynd 3. Algeng uppstilling á búnaði.  

 

1.2.2 Framkvæmd lungnamyndatöku 

Eins og áður kom fram eru röntgenmyndir af lungum algengasta röntgenrannsókn á flestum nýbura- og 

ungbarnagjörgæslum. Ábendingar fyrir rannsókn geta verið margar en nokkrar algengar eru 

öndunarerfiðleikar, meðfæddir hjartagallar og þegar verið er að skoða legu á innvortis slöngum. Það er 

mismunandi hvernig barn er látið liggja eftir því hvað á að skoða en algengt er taka eina AP mynd (barn 

er með bak upp að myndnema) og eina hliðarmynd.      

 Á mynd 4 má sjá hvernig barni er stillt upp fyrir AP röntgenmynd af lungum. Barnið er látið liggja beint 

á bakinu með taubleyju undir mjöðmum og hjúkrunarfræðingur heldur í hendur og fætur barns til að 

halda því kyrru á meðan röntgenmynd er tekin.        

 Á mynd 5 má sjá hvernig barni er stillt upp fyrir hliðarmyndatöku af lungum. Barnið liggur á bakinu 

en myndneminn er nú reistur upp á hlið við hliðina á barninu. Oft er eitthvað sett undir barnið til að lyfta 

því upp svo það komi betur inn á myndnemann. Á meðan röntgenmynd er tekin heldur 

hjúkrunarfræðingur í hendur og fætur barns til að halda því kyrru ásamt því að halda við myndnemann 

(2). 
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Mynd 4. AP lungnamynd af barni í hitakassa. (2).    Mynd 5. Hliðarmynd af lungum barns. (30). 

 

1.2.3 Staðsetning myndnema við lungnamyndatöku 

Eins og áður kom fram er algengt að taka röntgenmynd af barni í hitakassa með því að leggja barnið 

beint á myndnemann. Á mynd 6 má sjá þegar slíkum myndnema er komið fyrir undir barni. Skiptar 

skoðanir eru á þessari aðferð (4-6). Rannsóknir hafa sýnt að aukin meðhöndlun á veikum börnum sem 

liggja í hitakassa, líkt og við röntgenmyndatöku, geti leitt til þess að súrefnisþrýstingur í slagæðum lækki 

niður fyrir það sem eðlilegt er (e. hypoxemia) (31, 32). Það getur einnig leitt til þess að það hægist 

óeðlilega mikið á hjartslætti barnsins (e. bradycardia) (7, 33) og að auki hækkar það líkur á smithættu 

(34). Af þessum ástæðum hafa sumir horft á skúffuna sem leið til að draga úr meðhöndlun á börnum 

sem liggja í hitakassa.         

 Notkun á þessari skúffu hefur þó hugsanlega ókosti. Þegar myndneminn er í skúffunni þarf 

röntgengeislinn að fara í gegnum meira efni til að komast að myndnemanum þar sem undir barninu er 

dýna (e. comfort pad), dýnubakki (e. mattress tray) og annað efni sem er innbyggt í hitakassann. Að 

auki færist myndneminn neðar í kassann ef hann er í skúffunni sem leiðir til meiri fjarlægðar á milli 

röntgenlampa og myndnema. Ef fjarlægðin milli lampa og myndnema er ekki leiðrétt dregur það líka úr 

geislun á myndnema. Til að viðhalda sambærilegum myndgæðum á röntgenmynd þarf því hugsanlega 

að auka magn geislunar sem er notuð til að búa til mynd. Með því eykst sá geislaskammtur sem 

sjúklingur verður fyrir (6). Hversu mikið þarf að auka geislun fer eftir þeim búnaði sem er í notkun á 

hverjum stað þar sem mismunandi er eftir gerðum hitakassa hve þykkt þetta auka efni er. 

 Jiang og félagar gerðu rannsókn við læknaháskólann í Chicago þar sem þeir skoðuðu uppbyggingu 

þriggja hitakassa og athuguðu hvernig innbyggður stuðningsbúnaður hitakassans hafði áhrif á geislun. 

Þeir komust að þeirri niðurstöðu að dýnan og það auka efni sem er á milli skúffu og dýnu, lækkaði 

geislun á myndnema að meðaltali um 28-37%. Þeir ályktuðu að með því að leggja barnið beint á 

myndnemann mætti mögulega draga úr geislaskammti sjúklings. Þrátt fyrir það ætti sá valkostur að vera 

veginn á móti áhættunni við að hreyfa sjúkling (6).     

 Slade og félagar framkvæmdu rannsókn á Llandough spítalanum í Wales sem hafði það markmið að 

skoða hvort myndgæði breyttust ef skúffa fyrir myndnema væri notuð í þeim hitakössum sem voru í 

notkun þar. Þeir skoðuðu alls 70 lungnamyndir sem voru teknar af 45 nýburum sem lágu í hitakassa og 

voru að meðaltali 1,715 kg. Tökugildi sem voru notuð voru á bilinu 48-60 kV og 2-3 mAs. 25 

röntgenmyndir voru teknar með myndnemann beint undir barni og 45 röntgenmyndir voru teknar með 

myndnemann í skúffu. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að enginn marktækur munur var á myndgæðum 

milli þessara tveggja staðsetninga myndnema og lögðu til að sú aðferð að láta myndnemann beint undir 

barnið yrði hætt vegna þeirrar auknu meðhöndlunar sem sjúklingur verður fyrir við notkun hennar (7).

 Eins og sést hefur notkun á innbyggðri skúffu fyrir myndnema í hitakassa bæði kosti og galla sem 

þarf að rannsaka á hverjum stað fyrir sig og meta sérstaklega í hverju tilfelli. Notkunin eykur þægindi 

sjúklings og auðveldar rannsókn, en með henni virðist fylgja hærri geislaskammtur fyrir sjúkling. 
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Mynd 6. Myndnemi látinn undir barn. (2).   Mynd 7. Skúffa í Isolette C2000e.  
 
 

1.2.4 Leiðbeiningar Röntgendeildar fyrir lungnamynd af barni í hitakassa 

Til að kanna hvernig röntgendeild áætlar að framkvæma eigi lungnamynd af barni í hitakassa hafði 

rannsakandi samband við gæðastjóra Röntgendeildar og spurðist fyrir um hvaða leiðbeiningar væru í 

boði. Þær leiðbeiningar sem voru til eru hér fyrir neðan en gæðastjóri tók þó fram að þær höfðu ekki 

verið uppfærðar lengi. 

 

Athugasemd gæðastjóra:

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lungu á vökudeild  

• Frontal AP/PA innöndun  

• Horizontal prófil  

Ath. á frontal mynd er best að hafa kasettuna beint undir barninu. Ef starfsfólk vökudeildar telur að 

barnið geti ekki legið á kasettunni má setja hana í skúffuna. 

Ath. stundum er nóg að taka aðeins frontal mynd að beiðni læknis á vökudeild.  

Ath. þegar beðið er um lungu og kviðarhol er stundum nóg að taka einn frontal og einn horizontal 

prófil yfir svæðið.  

Ath. þegar beðið er um lungu og legu naflalína er oftast nóg að taka einn frontal og einn horizontal 

prófil sem nær niður fyrir nafla.  

 

- Þar sem þetta er ekki nýuppfærður prótokóll þá er ekki rétt að stundum sé nóg að taka frontal 

og horizontal yfir lungu og kvið.  

- Það á eingöngu við ef spurt er um legu naflalínu.  

- Lungu og kviður á vökudeild: Tekið er Fr. lungu og sérmynd Fr kvið en taka má horizontal- mynd 

yfir lungu og kvið.  
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1.3  Grunnatriði röntgenmyndatöku  

Árið 1895 varð þýski eðlisfræðingurinn Wilhelm Conrad Röentgen fyrstur manna til að uppgötva 

röntgengeisla. Þessa geislun nefndi hann X-geislun (e. x-rays) sem síðar var einnig nefnd eftir honum, 

röntgengeislar (35).          

 Til að taka röntgenmynd þarf röntgenlampa og myndnema (e. image receptor). Í röntgenlampanum 

verða til orkuríkar ljóseindir sem í daglegu tali eru kallaðar röntgengeislar. Þessar orkuríku ljóseindir eru 

sendar í gegnum myndefnið og þær sem komast í gegn enda á myndnemanum, sem hefur það hlutverk 

að nema dofnun geislans. Talað er um dofnun geislans þar sem ekki allar ljóseindir komast í gegnum 

myndefnið. Sumar víxlverka við rafeindir atóma. Efni og vefir mannslíkamans hafa mismunandi fjölda 

rafeinda í atómi sínu og hafa þannig mismunandi áhrif á röntgengeislann. Því fleiri sem rafeindirnar eru 

því fleiri ljóseindir eru stoppaðar og þannig má greina á milli mismunandi vefja mannslíkamans. Sem 

dæmi hafa atóm beina fleiri rafeindir heldur en atóm fitu. Bein stoppar því fleiri ljóseindir og gefur frá sér 

minna merki en fita og kemur fram hvítt á röntgenmynd (35).  

 

1.3.1 Röntgenmyndir á filmu 

Mestan hluta tuttugustu aldar voru filmur notaðar til að búa til röntgenmyndir. Filmur voru venjulega 

geymdar í kassettum til að verja þær fyrir hnjaski og óhreinindum. Þegar röntgenmynd er tekin á filmu 

byrjar það á því að ljóseindir eru sendar úr röntgenlampa í gegnum myndefni. Þær ljóseindir sem komast 

í gegn lenda á filmunni og til verður hulin mynd (e. latent image). Til að myndin verði sýnileg er þörf á 

myrkraherbergi þar sem að myndin er framkölluð. Þegar því er lokið er hún tilbúin til skoðunar af 

röntgenlæknum undir ljósi. Þegar búið er að greina röntgenmyndina er hún send í geymslu. 

 Í dag heyra filmur sögunni til á flestum myndgreiningardeildum þar sem nýrri tækni hefur tekið við. 

Filmur eru, í samanburði við nýrri myndnema, tímafrekar þar sem þörf er á framköllun. Þær eru líka 

takmarkandi á þann hátt að enginn eftirvinnsla er möguleg. Ef röntgenmynd er búin til með of lítilli eða 

of mikilli geislun er ekki hægt að lýsa eða dekkja myndina. Því er mikilvægt að mynd sé rétt geisluð svo 

ekki þurfi að endurtaka myndatökuna. Að auki tekur það mikið pláss að geyma allar þessar 

röntgenmyndir, pláss sem er ekki alltaf til staðar á sjúkrastofnunum.     

 Á filmum er kontrast takmarkandi þáttur í myndgæðum. Ástæðan fyrir því er sú að filmur hafa 

tiltölulegt stutt lýsingarsvið (e. dynamic range). Lýsingarsvið segir til um hæstu og lægstu geislun sem 

hægt er að nýta til þess að búa til mynd. Því víðara svið sem hægt er að nota því betri verður kontrastinn. 

Filmur hafa þó háa flatarupplausn sem þýðir að betur er hægt að greina milli smárra hluta (35, 36). 

 

1.3.2 CR myndplötukerfi 

Með komu tölvunnar fóru röntgenmyndatökur að þróast samfara þeim að hluta. Árið 1983 komu Fuji 

Medical Systems fyrstir fram með CR myndnema (e. computed radiography). Þessi nýja tækni færði 

röntgenmyndina á tölvuskjáinn.         

 CR myndnemar nema dofnun geislans líkt og filmur nema uppbygging þeirra er önnur. Ljóseindir eru 

sendar í gegnum myndefni og hluti af þeim lenda á CR kassettunni. Inni í kassettunni er ljósörvanlegt 

ljómefni (e. PSL). Þegar ljómefnið verður fyrir röntgengeislun fara rafeindir í atómi þess upp á hærra 

orkustig og til verður hulin mynd. Til að framkalla myndina er farið með kassettuna í svokallaðan lesara. 

Í lesaranum er leysigeisli sem losar rafeindir af hækkuðu orkustigi. Við það gefa þær frá sér sýnilegt ljós 

sem er breytt í rafmerki og til verður stafræn mynd sem röntgenlæknar geta metið á tölvuskjá. 

 Tæknibylting CR hafði í för með sér marga kosti. CR var tiltölulega hagkvæmt að taka upp þar sem 

ekki var þörf á að kaupa nýtt röntgentæki eða stjórnkerfi. Filmu kassettum var einfaldlega skipt út fyrir 

CR kassettur. Kaupa þurfti þó lesara og annan tölvubúnað en áfram var hægt að nota þau röntgentæki 

sem voru á deildinni fyrir. Með því að taka upp CR var heldur ekki lengur þörf á myrkraherbergi né 
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geymsluplássi fyrir allar röntgenmyndirnar. Þær geymdust nú á tölvutæku formi.   

 Myndgæði röntgenmynda urðu einnig betri með komu CR. Kontrast var nú orðinn minna takmarkandi 

þáttur þar sem CR myndnemar hafa mun breiðara lýsingarsvið en filmur. Þeir geta því nýtt 

röntgengeislann betur til að búa til mynd og hækkað þannig kontrast mynda. Að auki var nú hægt að 

vinna myndirnar eftir á. Ef notuð var of lítil eða of mikil geislun til að búa til röntgenmyndir var hægt að 

lýsa eða dekkja myndir eftir þörfum. Takmarkandi þáttur myndgæða í CR er flatarupplausn en hún er 

lægri en á filmu. Samanborið við filmu er CR einnig mun hraðvirkara kerfi. Ekki er þörf á framköllun í 

myrkraherbergi, heldur fer geislafræðingur með kassettuna í lesara og myndin er framkölluð á tölvutækt 

form fyrir röntgenlækna til að skoða. CR kassettur eru þó viðkvæmar. Ef þær verða fyrir miklu hnjaski 

eins og að detta í gólfið geta þær eyðilagst. Einnig hefur komið fyrir að þær stíflist inni í lesaranum og 

eyðileggist (35, 36).  

 

1.3.3 DR kerfi með flatskynjara 

DR (e. digital radiography) er annað form stafrænnar röntgenmyndatöku sem kom fyrst fram á 

markaðinn árið 1995. Til eru nokkrar gerðir DR myndnema en algengasta tegundin eru svokallaðir „flat-

panel-detectors“ (FDP) eða flatskynjarar. FDP myndnemar skiptast svo í tvo flokka, „direct conversion“ 

og „indirect conversion“. Direct conversion eða bein umbreyting breytir röntgengeislanum beint í rafmerki 

með hjálp ljósnæms leiðara (e. photoconductor). Indirect conversion eða óbein umbreyting notar 

sindurefni til að breyta sýnilegu ljósi í rafmerki.       

 DR hefur líkt og CR mun breiðara lýsingarsvið en filmur sem bætir myndgæði með hækkuðum 

kontrast. DR býður einnig upp á eftirvinnslu á myndum. Samanborið við filmur og CR er hraði einn 

stærsti ávinningur af notkun DR. Ekki er þörf á að fara með myndir í framköllun í lesara eða 

myrkaherbergi. Röntgenmyndir birtast á skjá við stjórnborð fáeinum sekúndum eftir að geislað er. Að 

auki eru DR myndnemar skilvirkari við að breyta röntgengeisla yfir í mynd miðað við CR myndnema. 

Það þýðir að hægt er að nota minni geislun til þess að búa til mynd án þess að tapa myndgæðum. 

 Að taka upp DR á röntgendeild hefur þó reynst vera dýrari kostur en CR því skipta þarf um flestan 

búnað þar sem bein tenging er á milli röntgentækis, stjórnborðs og myndnema. Í sumum tækjum er 

þessi tenging þráðlaus (35, 36).  

 

1.3.4 Tökugildi  

Til þess að skilja hvernig röntgengeislanum er stjórnað við gerð röntgenmyndar þarf að þekkja nokkur 

hugtök. Til að fá góð myndgæði þarf að stilla geislun í samræmi við tegund rannsóknar og myndefni. 

  

1.3.4.1 kV 

Orka geislans ræðst af tökugildum sem kallast kV (kíló-volt). Því hærri sem kV er því orkuríkari er 

geislinn sem þýðir að hann kemst í gegnum þéttara og þykkara efni. Til dæmis ef taka á röntgenmynd 

af mjög stórum og þykkum einstakling eru notuð mun hærri kV en taka ætti röntgenmynd af litlu barni. 

Ef kV eru tvöfölduð leiðir það til fjórföldunar á geislun. Sem dæmi ef 50 kV eru hækkuð upp í 100 kV 

hefur geislun fjórfaldast (35).      

 

1.3.4.2 mAs  

Magni geislunar er stjórnað af samsettu tökugildi rafstraums og tíma sem í töluðu máli er kallaðir „masar“ 

eða mAs (e. milliamper · second). mAs stjórnar fjölda ljóseinda sem koma úr lampanum yfir ákveðinn 

tíma. mAs eru í línulegu sambandi við fjölda ljóseinda svo ef mAs er tvöfaldað, tvöfaldast fjöldi ljóseinda 

sem koma úr röntgenlampanum og þar af leiðandi tvöfaldast geislun. Stillingar á mAs eru mismunandi 
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eftir tækjum en fylgja oft ákveðnu þrepakerfi sem gerir það að verkum að það er takmarkað hversu 

nákvæmlega við getum stjórnað mAs þar sem við getum aðeins valið ákveðin þrep, ekkert þar á milli. 

Eitt þrep í stigakerfinu jafngildir oftast 25% hækkun á mAs og þar af leiðandi einnig 25% á geislaskammti 

(35).  

        

1.3.4.3 Prótókóll 

Í flestum röntgentækjum er búið að forskrá stillingar á kV og mAs fyrir mismunandi tegundir rannsókna. 

Þessar stillingar hafa verið kallaðar „prótókólar“ eftir enska orðinu „protocol“. Geislafræðingur velur t.d. 

að hann ætli að taka röntgenmynd af lungum í barni og upp koma þau tökugildi sem hafa verið skráð 

fyrir rannsókn. Oft þarf þó geislafræðingur að meta hvert tilfelli fyrir sig og stilla tökugildi handvirkt eftir 

því.    

   

1.3.4.4 FFF  

Filmu-fókus-fjarlægð (FFF) er sú fjarlægð sem er á milli fókuspunkts röntgengeislans, þar sem 

röntgengeislinn verður til, og myndnemans. Röntgengeislun hefur þann eiginleika að styrkur geislunar 

minnkar með fjarlægð í öðru veldi. Þetta er lögmálið um kvaðrat fjarlægðar (e. inverse square law). Til 

að átta sig á reglum þess má skoða einfalt dæmi. Segjum að FFF sé 100 cm og mældur geislaskammtur 

sé 10 µGy. Ef við minnkum FFF um helming, niður í 50 cm, þá myndi mældur geislaskammtur fjórfaldast 

og væri nú orðinn 40 µGy. Ef við myndum tvöfalda FFF, upp í 200 cm, þá væri mældur geislaskammtur 

aðeins fjórðungur af upprunalegum skammti, 2,5 µGy. Með þessari formúlu má reikna hvernig mældur 

geislaskammtur breytist ef FFF er breytt (35).   

 

1.3.5 Geislunarvísir - Exposure Indicator  

Geislunarvísir er tala sem segir notandanum hve mikil geislun lendir á myndnema þegar röntgenmynd 

er tekin. Með komu CR og DR hækkaði kontrast röntgenmynda sem gerði það að verkum að erfiðara 

var að sjá hversu mikið röntgenmyndir voru geislaðar. Ef röntgenmynd er geisluð of lítið kemur fram 

óásættanlega mikið skammtasuð. Aftur á móti ef notuð er meiri geislun en þörf er á kemur fram hverfandi 

mikið magn af suði sem gefur ásættanleg myndgæði. Af þeim ástæðum var það orðið vandamál að 

geislafræðingar notuðu meiri og meiri geislun. Suð var þá hverfandi lítið en geislaskammtur sjúklinga 

hækkaði. Til að leysa þetta vandamál fóru framleiðendur röntgentækja hver af öðrum að þróa sinn eigin 

mælikvarða á hversu mikil geislun lendir á myndnemanum (36, 37).   

 Vandamálið var þó að ekkert samræmi var á milli framleiðanda. Til voru fjöldamargir geislunarvísar 

sem allir virkuðu á mismunandi hátt. Sem dæmi má nefna LgM (Log of median values) frá AGFA, S-

number (Sensitivity number) frá Fuji og REX (Reached exposure value) frá Canon (36, 37). 

 Árið 2009 gaf félag eðlisfræðinga í læknisfræði í Bandaríkjunum (American Association of Physicists 

in Medicine) út skýrslu sem fjallaði um þróun þeirra á nýjum samræmdum geislunarvísi. Framleiðendur 

voru ekki skyldugir en hvattir til þess að taka upp þennan samræmda geislunarvísi og síðan þá hafa 

margir þeirra tekið upp notkun hans (37). 

 

1.3.5.1 Exposure Index - Samræmdur Geislunarvísir  

Nýi samræmdi geislunarvísirinn ber nafnið „Exposure Index“ og hefur skammstöfunina EI. Hann er í 

línulegu sambandi við geislun sem þýðir að ef EI hækkar til dæmis um 20%, þá hefur geislun einnig 

hækkað um 20%. Geislun á myndnema er reiknuð þannig að hugbúnaður ákveður ROI (áhugasvæði) 

og reiknar birtudreifingu innan þess. ROI er valið út frá nokkrum þáttum. Sem dæmi má nefna tökugildi 

og tegund rannsóknar (37).          
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 Til þess að geislafræðingar þurfi ekki að leggja á minnið hvaða EI gildi er æskilegast fyrir hverja 

rannsókn er notað viðmiðunargildi. Viðmiðunargildi er tala sem segir hvað ákjósanlegt EI gildi er. Þessi 

tala kallast „Target Exposure Index“ eða EIT. Þessi viðmiðunargildi geta verið forskráð af framleiðanda 

eða af röntgendeildinni sjálfri. Það sem hefur áhrif á ákjósanlegt viðmiðunargildi er hvaða líkamshluta 

er verið að mynda, sjónarhorn, rannsóknargerð og tegund myndnema. Því er ekki hægt að bera saman 

EI gildi milli rannsókna þar sem myndefni er ekki hið sama. Að auki er ekki alltaf hægt að bera saman 

EI gildi fyrir sömu rannsókn milli röntgendeilda þar sem það er breytilegt eftir gerð myndnema (37). 

Röntgendeildir verða því að ákveða sjálfar hvað ákjósanlegt EI gildi er.    

 Til að auðvelda enn frekar mat á hvort rétt magn geislunar hafi verið notað er að auki til staðar 

fráviksvísir sem kallast DI eða „Deviation Index“. Fráviksvísirinn er þrepakerfi sem virkar þannig að ef 

EI gildi er hið sama og EIT þá hefur æskilegu EI gildi verið náð og DI verður 0. Ef DI er +1 hefur myndin 

verið yfirgeisluð um 26% og ef DI er -1 hefur myndin verið undirgeisluð um 20%. Ef DI gildi er +3 hefur 

myndin verið yfirgeisluð um 100% og ef DI gildi er -3 hefur myndin verið undirgeisluð um 50%. Þetta 

kerfi á að auðvelda geislafræðingum að áætla rétta geislun á myndnema (37). 

 

1.3.5.2 Geislunavísir á Vökudeild 

Í móbílnum á Vökudeild má finna nýja samræmda geislunarvísinn. Við mælingar í þessari rannsókn var 

notast við prótókóll fyrir AP lungnamyndatöku af barni undir 2 kg. Þegar röntgenmyndir voru teknar kom 

EI gildi alltaf upp. Viðmiðunargildi fyrir EI (EIT) og fráviksvísirinn (DI) komu þó ekki upp fyrir valinn 

prótókól. Á móbílnum hangir þó skjal með fyrirsögninni „Leiðbeiningar fyrir Shimadsu Móbíla 

Röntgendeild LSH“ (sjá fylgiskjal 1). Í því skjali koma fram helstu leiðbeiningar um notkun á tækinu og 

þar er einnig að finna upplýsingar um ákjósanleg EI gildi fyrir lungnamyndir af fullorðnum, beinamyndir 

og myndir á Vökudeild. Þar kemur fram „EI gildi ca. 300-400 Vökudeild“. Geislunarvísir er því til staðar i 

móbíl og æskileg EI gildi má finna í hefti sem hangir á móbíl.  

 

1.3.6 Geislaskammtur  

Geislaskammtur sjúklings segir til um magn geislunar sem sjúklingur fær við rannsókn (35). ALARA (e. 

as low as resonably achievable) er regla sem allir geislafræðingar eiga að fara eftir en hún segir að alltaf 

eigi að nota minnstu mögulegu geislun og hægt er fyrir góða rannsókn (35). Á þennan hátt er 

geislaskammti sjúklinga haldið í lágmarki. Þar sem jónandi geislun getur verið skaðleg fyrir sjúkling er 

þörf á réttlætingu (e. justification) rannsóknar. Ávinningur rannsóknarinnar þarf alltaf að vera meiri en sú 

áhætta sem henni fylgir (38).         

 Röntgengeislun flokkast sem jónandi geislun en hún hefur þann eiginleika að geta rifið rafeindir frá 

atómi sínu sem veldur því að atómið verður hlaðin ögn eða jón. Líffæri og vefir mannslíkamans eru mis 

viðkvæmir fyrir jónun atóma en inni í frumunni er það erfðaefnið (DNA) sem er hvað viðkvæmast. Jónun 

atóma getur því haft skaðleg áhrif á frumur líkamans og má líta á hana sem skemmd sem líkaminn nær 

þó oft að laga. En ef líkaminn nær ekki að laga þessa skemmd þá annað hvort deyr fruman eða fruman 

lifir og skiptir sér. Ef fruman nær að lifa af með breytta erfðafræðilega þætti getur það haft afleiðingar 

eins og krabbamein mörgum árum seinna (35, 39).      

 Geislaskammta má mæla á ýmsa vegu. Líffræðilegir geislaskammtar eru oftast mældir í þeirri orku 

sem er tekin upp af tilteknu magni af massa (e. radiation absorbed dose). Mælieining orku er júl og 

mælieining massa eru kílógrömm. Geislaskammtur er skilgreindur sem upptaka af 1 júl af orku á 1 kg af 

massa. Geislaskammtur fær því mælieininguna júl/kílógrömm eða Gray (Gy). Líffræðileg áhrif geislunar 

skiptist í vísa skaða og slembiskaða (35) .  
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1.3.6.1 Vísir skaðar 

Vísir skaðar eru líffræðilegir skaðar sem koma fram við mikla geislun. Vísir skaðar hafa þröskuld sem 

þýðir að þeir koma ekki fram nema við ákveðið magn geislunar. Geislaskammtur sem viðkomandi fær 

stýrir stærð skaðans. Stærri geislaskammtur þýðir stærri skaði. Ef einstaklingur verður fyrir nógu mikilli 

geislun geta margar frumur dáið í einu sem getur leitt til þess að heilt líffæri hættir að starfa eðlilega. 

Dæmi um vísa skaða eru brunasár og ófrjósemi (39). 

 

1.3.6.2 Slembiskaðar 

Slembiskaðar eða tilviljunarkenndir skaðar eru líffræðilegir skaðar sem alltaf er hætta á. Þeir hafa engan 

þröskuld. Slembiskaðar eru svokallaðir síðbúnir skaðar en þá koma skemmdir fram á löngum tíma. Sem 

dæmi ef manneskja verður fyrir röntgengeislun gætu einstakar frumur orðið fyrir skaða og fjölgað sér. 

Mörgum árum seinna fær manneskjan krabbamein af völdum þess. Það er aldrei hægt að útiloka hættu 

á slembisköðum en það er hægt að halda líkum í lágmarki með því að lágmarka geislun. Því minni 

geislun því minni líkur á skaða (35, 39). 

 

1.3.6.3 Geislaálag 

Geislaskammtur (Gy) nær ekki að lýsa allri þeirri hættu sem geislun getur valdið þar sem geislun er mis 

hættuleg eftir tegundum og því er til önnur stærð sem kallast geislaálag. Geislaálag er reiknað þannig 

að geislaskammtur er margfaldaður með svokölluðum vægistuðli sem tekur tillit til tegundar geislunar. 

Mælieining geislaálags er sievert (Sv). Vægistuðull fyrir röntgengeislun er 1. Af því má sjá að 1000 µGy 

af geislaskammti frá röntgengeislun jafngildir 1000 µSv geislaálagi (39).  

 

1.3.7 Geislaskammtar nýbura 

Ef barn og fullorðinn einstaklingur verða fyrir sama magni af röntgengeislun er barnið líklegra til þess fá 

krabbamein síðar á lífsleiðinni af völdum þess. Þetta er stafar af því að barnið á eftir að lifa lengur sem 

þýðir að skaðleg áhrif vegna geislunar hafa lengri tíma til að koma fram (30). Börn eru einnig talin vera 

næmari fyrir geislun þar sem vefir þeirra eru sífellt að vaxa og með því fylgir hröð frumuskipting en þá 

er fruman hvað viðkvæmust fyrir geislun (40). Því er mikilvægt að vanda vel til verka þegar notuð er 

jónandi geislun á Vökudeild, þar sem yngstu börnin dvelja.     

 Viðmiðunarmörk geislaskammta (e. diagnostic reference levels) eru leiðbeiningar fyrir æskilega 

hámarksgeislun við röntgenrannsókn sem eru iðulega gefin út af stofnunum eða yfirvöldum. Á Íslandi 

hafa ekki verið gefin út nein viðmiðunarmörk geislaskammta fyrir lungnamyndir af nýburum. Í skjali sem 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (e. European Commission) gaf út árið 1996 er 

viðmiðunarmarkið sett við 80 µGy af húðgeislaskammti fyrir eina AP röntgenmynd af lungum nýbura 

(41). Í skjali sem framkvæmdastjórnin gaf út árið 2014 er þessi tala enn í gildi (42).   

 Það getur þó verið erfitt að áætla viðmiðunarmörk geislaskammta fyrir fyrirbura (43). Alþjóðlega 

geislavarnarráðið (e. ICRP) gefur út leiðbeiningar varðandi geislavarnir sem margar þjóðir taka viðmið 

af. Samkvæmt þeim ætti geislaálag fósturs ekki að fara yfir 1000 µSv yfir 9 mánaða tímabil sem jafngildir 

1000 µGy frá röntgengeislun (38). Þetta er þó aðeins viðmið geislaálags á fóstur sem hluta af 

almenningi, ekki sem sjúklingur sem þarfnast röntgenrannsókna.     

 Margar rannsóknir hafa reynt að áætla geislaskammt sjúklinga á nýbura- og ungbarnagjörgæslum 

(44, 45). Wilson-Costello og félagar skoðuðu geislaskammta (e. effective dose equivalent) hjá nýburum 

sem voru undir 750 grömmum. Þeirra niðurstöður sýndu geislaskammta upp á 10-20 µGy fyrir eina 

lungnamyndtöku og 10-30 µGy fyrir eina kviðarholsmynd (46). Ono og félagar skoðuðu 

húðgeislaskammt (e. entrance skin dose) fyrir nýbura með fæðingarþyngd á bilinu 750-2500 grömm. 

Þeirra niðurstöður sýndu fram á húðgeislaskammta á bilinu 17-34 µGy fyrir eina röntgenmyndatöku (47). 
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Þó svo að mælingar Wilson-Costello og Ono og félaga hafi sýnt fram á geislaskammta sem voru undir 

gefnu viðmiðunarmarki skal hafa í huga að sjúklingar á nýbura- og ungbarnagjörgæslum geta þurft á 

mörgum röntgenrannsóknum að halda. Einnig er í flestum tilvikum teknar fleiri en ein röntgenmynd í 

hverri rannsókn (2). 

 

1.4 Myndgæði röntgenmyndar 

1.4.1 Birtuskil 

Birtuskil eða kontrast segir til um hversu vel tveir hlutir í mynd skera sig hvor frá öðrum. Svart og hvítt, 

eins og textinn á þessu blaði, hefur mjög háan kontrast. Svartur textinn sker sig vel frá hvítum bakgrunni 

svo auðvelt er að lesa það sem stendur. Dæmi um lágan kontrast væri mynd af hvítum hundi í hvítum 

snjó. Það væri erfitt að greina hann þar sem bæði hundurinn og snjórinn eru svipaðir á litinn. Þegar 

röntgenmyndir voru teknar á filmu var kontrast takmarkandi þáttur (35). 

 

1.4.2 Suð 

Skammtasuð (e. quantum noise) er myndgalli sem kemur fram á röntgenmynd ef of fáar ljóseindir hafa 

verið notaðar við að búa myndina til. Ljóseindir dreifa sér ekki jafnt heldur er dreifing þeirra er 

tilviljanakennd. Ef of fáar ljóseindir eru notaðar við að búa til röntgenmynd verður þessi tilviljanakennda 

dreifing sýnileg í formi kornóttrar áferðar þar sem efni ætti að vera einsleitt. En ef nógu margar ljóseindir 

eru notaðar hættir þessi tilviljanakennda dreifing að sjást og svæðið verður einsleitt. Staðalfrávik (e. 

standard deviation) grátóna í dílum fyrir valið ROI (e. region of interest) er oft notað sem mælikvarði á 

suð (35). 

 

1.4.3 Flatarupplausn 

Flatarupplausn (e. spatial resolution) lýsir því hve vel við sjáum smáa hluti á mynd. Mælikvarði fyrir 

flatarupplausn er línuparupplausn en línupar eru tvær línur sem eru hliðina á hvor annarri. Við mælingar 

á línuparupplausn er línupörum af mismunandi stærðum stillt upp og það greint hvaða línupör sjást. 

Línuparupplausn hefur mælieininguna línupör/millímetra (lp/mm). Þegar línupör eru skoðuð á 

röntgenmynd er tekin röntgenmynd af sérstöku línuparlíkani og línupör í því skoðuð í myndvinnsluforriti. 

Þannig má leggja mat á flatarupplausn röntgenmyndar (35, 36). 

 

1.4.4 Myndgallar  

Myndgalla (e. artifacts) má skilgreina sem röskun eða villu á mynd sem tengist ekki viðfangsefninu sem 

verið er að rannsaka. Í sumum tilvikum getur myndgalli falið sjúkdómseinkenni eða sýnt fölsk einkenni 

fyrir sjúkdóm sem er ekki til staðar. Þetta getur leitt til rangrar greiningar á röntgenmynd og þar af 

leiðandi, rangrar sjúkdómsgreiningar. Margar tegundir myndgalla eru til en þeim er oft skipt í þrjá flokka 

eftir því hvað veldur gallanum, myndneminn, myndvinnslan eða myndefnið. Myndgallar vegna 

myndnemans (e. image receptor artifacts) geta verið margir en sem dæmi má nefna rispur eða ryk á 

myndnemanum og bilun í búnaði. Myndgallar vegna myndvinnslu (e. software artifacts) geta komið fram 

vegna hugbúnaðarins sem sér um að vinna myndina. Myndgallar vegna myndefnis (e. object artifacts) 

geta komið fram t.d. ef sjúklingum er ekki stillt rétt upp fyrir rannsókn (35). 
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1.4.5 Stækkun 

Til að skilja hugtakið stækkun (e. magnification) við gerð 

röntgenmynda má byrja á að ímynda sér skuggamynd á vegg. 

Ljós er látið skína úr lampa á vegg og ef hönd er sett fyrir ljósið 

kemur skuggi á vegginn. Því nær veggnum sem höndin er því 

minni og skýrari er skugginn. Ef höndin er færð nær ljósinu 

stækkar skugginn en verður á sama tíma óskýrari. Þessi 

hugsun á einnig við í röntgenmyndatöku. Myndin hér til hliðar 

sýnir röntgenmyndatöku af ör. Efst á myndinni er röntgenlampi 

sem sendir frá sér röntgengeisla í gegnum örina og því næst 

lenda röntgengeislarnir á myndnemanum. Ef örin á myndinni er 

færð frá myndnemanum stækkar örin á röntgenmyndinni en á 

sama tíma verður hún óskýrari. Því nær myndnemanum sem 

örin er því minni verður hún á röntgenmyndinni, en á sama tíma 

skýrari. Til að hámarka skerpu myndefnis er í flestum tilvikum 

reynt að hafa stækkun sem minnsta í röntgenmyndatöku (35).

 Í sumum tilvikum er þó hægt að nýta sér eiginleika stækkunar til að gera litla hluti stóra og þá er 

reynt að hafa stækkun sem mesta. Þetta er gert með því að auka fjarlægð milli myndefnis og 

myndnema á meðan fjarlægð milli röntgenlampa og myndnema er haldið eins. Þegar röntgenmynd er 

tekin á þennan hátt verða lítil áhugasvæði stór og auðveldara verður að greina hlutinn. Svo að stækkun 

skili nógu góðum myndgæðum þarf brennipunktur röntgengeislans þó að vera tiltölulega lítill. Ástæðan 

fyrir því er að brennipunktur röntgengeisla er ekki eiginlegur punktur heldur verða ljóseindirnar til á 

kassalöguðu svæði sem er ýmist 0,1 – 1,5 mm á breidd, eftir gerð röntgenlampa. Því stærri sem 

brennipunkturinn er því meira kemur af myndgalla sem kallast hálfskuggi (e. focal spot blur). Til að skila 

eðli hálfskugga má aftur ímynda sér skuggamynd af hendi á vegg. Ef við myndum kveikja á öðrum lampa 

við hliðina á hinum lampanum myndi skugginn af hendinni verða bjagaður, nánast tvöfaldur. Þetta er 

það sem kallast hálfskuggi og hann kemur einnig fram á röntgenmynd og við stækkun verður hálfskuggi 

meira sýnilegur (35). Hefðbundin röntgentæki eru flest með brennipunkt sem er yfir 0,6 mm á breidd en 

þau röntgentæki sem eru hönnuð sérstaklega fyrir stækkun hafa venjulega brennipunkt sem er minni en 

0,3 mm á breidd (48). Það fer því eftir tegund röntgentækis hvort hægt sé að nýta eiginleika stækkunar 

til að gera litla hluti stóra. 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd 8. Skýringarmynd fyrir 

stækkun í 
röntgenmyndatöku.  

  

(35). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig geislun á myndnema og myndgæði breytast við breytta 

staðsetningu myndnema í hitakassa á Vökudeild Barnaspítala Hringsins. Þetta er gert í þeim tilgangi að 

kanna hvort það sé hagkvæmur kostur að nota skúffu fyrir myndnema í röntgenrannsóknum á Vökudeild 

með tilliti til geislunar og myndgæða.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gagnasöfnun 

Til að meta hvort geislun á myndnema og myndgæði breytast þegar myndnemi er staðsettur í skúffu 

voru framkvæmdar mælingar með þeim búnaði sem er notaður á Vökudeild Barnaspítala Hringsins. 

Mælingarnar fóru fram á stofu 1 á Röntgendeild Landspítalans við Hringbraut. Viðstaddir voru Elías 

Jóhannesson geislafræðinemi, Anna Dóra Pálsdóttir geislafræðingur og Aðalheiður Jónsdóttir 

geislafræðingur. Einnig voru mældar ýmsar stærðir á búnaði sem þóttu áhugaverðar fyrir þessa 

rannsókn. 

 

3.2 Búnaður 

3.2.1 Hitakassi 

Við mælingar var notast við Isolette C2000e hitakassa (sjá mynd 9) frá Draeger Medical. Í honum var 

eggjabakkadýna úr svampi frá sama framleiðanda. Til að komast að skúffunni þarf að opna hlið 

hitakassans alveg. Á mynd 10 má sjá myndnema Vökudeildar ofan í skúffu hitakassans. Tafla 1 sýnir 

nokkrar mældar stærðir sem þóttu áhugaverðar fyrir þessa rannsókn.     

 

 

 

 

Mynd 9. Isolette C2000e hitakassi.(22).            Mynd 10. Myndnemi Vökudeildar í skúffunni. 

 

Tafla 1. Mældar stærðir á Isolette C2000e hitakassa. Sýnir mældar stærðir á Isolette C2000e 

hitakassa sem þóttu áhugaverðar fyrir þessa rannsókn. 

 

Mældar stærðir á Isolette C2000e hitakassa 

Þykkt dýnu með líkan ofan á sér 1,5 cm 

Lengd frá botni dýnubakka niður í skúffu  11,5 cm 

Stærð skúffu fyrir myndnema 40 cm x 38 cm    

Hæð dýnu frá gólfi - lægsta staða til hæstu stöðu. 90 cm - 110 cm 
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3.2.2 Móbíll 

Í lok árs 2015 voru teknir í notkun nýir móbílar á Röntgendeild LSH. Móbílarnir eru af tegundinni Mobile 

DaRt Evolution (sjá mynd 11) frá Japanska framleiðandanum Shimadzu. Með þeim kom áðurnefnd DR 

tækni sem tók við af CR myndplötum sem voru notaðir með eldri móbílum deildarinnar. Mobile DaRt 

Evolution er með innbyggðan 17 tommu snertiskjár þar sem röntgenmyndir birtast fáeinum sekúndum 

eftir að mynd er tekin (sjá mynd 12). Tafla 2 sýnir nokkrar stærðir sem þóttu áhugaverðar fyrir þessa 

rannsókn (49-52). 

 

 

Mynd 11. Mobile DaRt Evolution móbíll.(50).          Mynd 12. Mobile DaRt Evolution viðmót. (50). 

 

Tafla 2. Stærðir tengdar Mobile DaRt Evolution móbíl.  Sýnir stærðir tengdar Mobile DaRt 

Evolution móbíl sem þóttu áhugaverðar fyrir rannsókn (49-52). 

 

3.2.3 Myndnemi 

Með Mobile DaRt Evolution móbílunum eru notaðir þráðlausir DR myndnemar frá Canon sem koma í 

þremur stærðum (sjá mynd 13). Á Vökudeild er í notkun myndnemi af gerðinni CXDI-801C Wireless (sjá 

myndir 13-14). Á heimasíðu framleiðanda kemur fram að hann sé sá minnsti sem er í boði. Til að fá 

staðfestingu á því var haft samband við Shimadzu umboðið í Evrópu. Þeirra svar staðfesti að ekki væru 

minni gerðir í boði. Tafla 3 sýnir nokkrar stærðir tengdar CXDI-801C sem þóttu áhugaverðar fyrir þessa 

rannsókn. 

 

Shimadzu Mobile DaRt Evolution  

Stærð fókuspunkts (e. Tube focal point) 0,7 mm – 1,3 mm 

Hæsta hæð röntgenlampa frá gólfi 193 cm 

Lengd arms Allt að 120 cm 
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Mynd 13. FPD myndnemar frá Canon.      Mynd 14. CXDI-801C Wireless myndnemi. 

 

Tafla 3. Stærðir tengdar CXDI-801C Wireless. Sýnir nokkrar stærðir tengdar CXDI-801C Wireless 

myndnema frá Canon sem þóttu áhugaverðar fyrir þessa rannsókn (49, 53). 

 

3.2.4 Prótókóll og tökugildi 

Í móbílnum á Vökudeild eru 11 prótókólar í boði fyrir lungnamyndir af börnum (sjá töflu 4). Við mælingar 

var notaður prótókóllinn „Lungu <2 kg AP“ sem gaf upp 70 kV og 0,63 mAs. Ekki voru neinar 

leiðbeiningar fyrir hvað FFF átti að vera en röntgenlampinn var stilltur í efstu stöðu fyrir ofan hitakassann 

sem var stilltur í lægstu stöðu. Við þá uppstillingu var FFF = 100 cm ef myndnemi var ofan á dýnu. 

 Tafla 4. Prótókólar í boði fyrir lungnamyndir af börnum í móbíl á Vökudeild. 

CXDI-801C Wireless Myndnemi  

Stærð myndnema 38,4 x 30,7 x 1,5 cm 

Þyngd myndnema 2,3 kg 

Upplausn myndnema 2192 x 2800 dílar (6.1 milljón dílar) 

Stærð díla (e. pixel pitch)    125 μm x 125 μm 

Hámarks stærð myndsvæðis 27 x 35 cm 

Prótókólar í boði á móbíl Vökudeildar 

Lungu <2 kg AP Lungu 2-3 kg PR Lungu >5 kg PR Lungu AP Barn 30 kg 

Lungu <2 kg PR Lungu 3-5 kg PR Lungu AP Barn 10 kg Lungu AP Barn 40 kg 

Lungu 2-3 kg AP Lungu >5 kg AP Lungu AP Barn 20 kg  

Sýnir þrjár tegundir FPD myndnema frá 

Canon. Frá vinstri: CXDI-801, CXDI-701, 

CXDI401 (48). 

 

Sýnir CXDI-801C Wireless myndnema frá 

Canon (48). 
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3.2.5 Líkan af barni, geislamælir og línuparlíkan 

Unfors Xi geislamælir var fenginn að láni frá Geislavörnum ríkisins (sjá mynd 15). Við mælinn var tengdur 

Unifors 8202031-J Xi R/F & MAM nemi, síðast kvarðaður 27.12.2016. Við mat á myndgæðum voru 

teknar myndir af Leeds TO-10 línuparlíkani sem var einnig fengið að láni frá Geislavörnum ríkisins.

 Við geislamælingar var ákveðið að nota líkan sem myndi líkja eftir þykkt og þéttni nýbura. Notast var 

við fimm 1 cm þykkar PMMA plastplötur sem fengust að láni frá Geislavörnum ríkisins (sjá mynd 16). 

Sambærilegar rannsóknir á þessu sviði hafa notað þessa þykkt af plastplötum sem líkan af nýbura fyrir 

geislamælingar (5, 6).           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mynd 15. Unfors Xi geislamælir. (54) .      Mynd 16. PMMA plastplötur sem voru notaðar.  
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a) Myndnemi ofan á dýnu b) Myndnemi undir dýnu c) Myndnemi í skúffu 

3.3 Framkvæmd mælinga 

3.3.1 Áhrif staðsetningar myndnema á geislun 

Hitakassinn var stilltur í lægstu stöðu og röntgenlampinn stilltur í hæstu stöðu, beint fyrir ofan kassann. 

Myndneminn var settur beint ofan á dýnuna og líkanið beint ofan á hann. Þessi uppstilling gaf 100 cm 

FFF. Blenda var stillt 12 cm x 13 cm og haldið eins út rannsókn. Prótókóll fyrir AP lungnamynd af barni 

undir 2 kg var valinn sem gaf tökugildin 70 kV og 0,63 mAs.     

 Byrjað var á að taka þrjár röntgenmyndir með myndnemann ofan á dýnu (sjá mynd 17, lið a). EI gildi 

á röntgenmyndum var skráð og meðaltal þriggja mælinga reiknað (sjá fylgiskjal 2, lið 1). Myndnemanum 

var svo skipt út fyrir geislanema og þrjár röntgenmyndir teknar. Mældur geislaskammtur var skráður og 

meðaltal þriggja mælinga reiknað (sjá fylgiskjal 2, lið 1).      

 Myndneminn var næst færður undir dýnu (sjá mynd 17, lið b) og þrjár röntgenmyndir teknar. EI gildi 

á röntgenmyndum var skráð og meðaltal þriggja mælinga reiknað (sjá fylgiskjal 2, lið 2a). 

Myndnemanum var svo skipt út fyrir geislanema og þrjár röntgenmyndir teknar. Mældur geislaskammtur 

var skráður og meðaltal þriggja mælinga reiknað (fylgiskjal 2, lið 2a).   

 Næst var myndneminn færður í skúffuna (sjá mynd 17, lið c) og þrjár röntgenmyndir teknar. EI gildi 

á röntgenmyndum var skráð og meðaltal þriggja mælinga reiknað (sjá fylgiskjali 2, lið 3a). 

Myndnemanum var svo skipt út fyrir geislanema og þrjár röntgenmyndir teknar. Mældur geislaskammtur 

var skráður og meðaltal þriggja mælinga reiknað (sjá fylgiskjal 2, lið 3a).  

 

 

 

Mynd 17. Þrjár staðsetningar myndnema við geislamælingar.  Sýnir þrjár staðsetningar 
myndnema í hitakassa við geislamælingar. a) ofan á dýnu, b) undir dýnu c) í skúffu. Athugið 
að myndin er ekki í réttum hlutföllum. 

 

Næst var svo skoðað hversu mikið þurfti að auka geislun þegar myndnemi var undir dýnu og í skúffu 

svo að sambærilegar mælingar fengust á EI og geislaskammti og þegar myndnemi var ofan á dýnu. 

Geislun var aukin með því að hækka mAs en eins og áður kom fram er línulegt samband milli mAs og 

geislunar. Þegar sambærilegum mælingum var náð voru þrjár röntgenmyndir teknar af myndnema og 

þrjár af geislanema við hvora staðsetningu og meðaltal mælinga reiknað (sjá fylgiskjal 2, liði 2b og 3b). 
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3.3.2 Áhrif staðsetningar myndnema á myndgæði 

Til að meta hvort breytt staðsetning myndnema hafi áhrif á myndgæði voru tvö atriði í skoðuð, suð og 

flatarupplausn. Þetta var gert með því að skipta út einni PMMA plötunni fyrir línuparlíkan og taka 

röntgenmyndir af því (sjá mynd 18). Fyrst voru teknar röntgenmyndir með þeim tökugildum sem prótókóll 

gaf upp með myndnemann á staðsetningunum þrem. Svo voru þau tökugildi notuð sem höfðu gefið 

sambærilegar mælingar á EI og geislaskammti þegar myndneminn var undir dýnu og í skúffu og þegar 

myndneminn var ofan á dýnu.         

 Suð í röntgenmyndunum var mælt með því að mæla staðalfrávik grátóna í dílum í tveimur ROI og 

meðaltal þess reiknað (sjá fylgiskjal 3).       

 Flatarupplausn var skoðuð með línuparlíkani, bæði með því að gera myndrænt mat á sjö mismunandi 

stórum línupörum og með því að skoða línurit af dreifingu grátóna í línu sem var dregin þvert yfir línupörin 

sjö (sjá fylgiskjal 3). 

 

Mynd 18. Staðsetningar línuparlíkans og myndnema í hitakassa við mælingar á myndgæðum.   

 

 

3.3.3 Úrvinnsla gagna og leyfi 

Úrvinnsla gagna úr geislamælingum fór fram í Microsoft Excel 2016. Við mat á myndgæðum var notast 

við myndvinnsluforritið ImageJ, útgáfu 1.51j8.      

 Munnlegt leyfi frá deildarstjóra Röntgendeildar var fengið fyrir notkun á búnaði í eigu deildarinnar. 

Leyfi fyrir notkun á hitakassa í eigu Vökudeildar var fengið hjá Elínu Ögmundsdóttur, hjúkrunarfræðingi 

á Vökudeild. Jónína Guðjónsdóttir, stafsmaður Geislavarna ríkisins og leiðbeinandi þessarar rannsóknar 

gaf leyfi fyrir notkun á búnaði í eigu Geislavarna ríkisins.  

 

 

 

  

a) Myndnemi ofan á dýnu b) Myndnemi undir dýnu c) Myndnemi í skúffu 
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4 Niðurstöður 

4.1 Áhrif staðsetningar myndnema á geislun 

4.1.1 Meðaltal mælinga á EI og geislaskammti við þrjár staðsetningar 
myndnema  

Tafla 5 sýnir meðaltal þriggja mælinga á EI gildum röntgenmynda og mældum geislaskammti fyrir þrjár 

staðsetningar myndnema í hitakassa, með 70 kV og 0,63 mAs. Þegar myndnemi var ofan á dýnu var 

meðalgildi EI = 470 og meðaltal á mældum geislaskammti 6,510 µGy.     

 Ef myndnemi var færður undir dýnu lækkað meðalgildi EI um 19,6% og var þá orðið 378. Mældur 

geislaskammtur lækkaði að meðaltali um 5% og var þá orðinn 6,182 µGy. Útreikningar sýndu að mældur 

geislaskammtur lækkaði um 2,9% vegna aukinnar fjarlægðar og um 2,1% væru vegna efnis. 

 Ef myndnemi var færður í skúffu lækkaði bæði EI og mældur geislaskammtur að meðaltali um 56,6%. 

Meðagildi EI var þá 204 og meðal geislaskammtur mældist 2,827 µGy. Útreikningar sýndu að mældur 

geislaskammtur lækkaði um 19,6% vegna aukinnar fjarlægðar og um 37% væru vegna efnis.

 Línurit á mynd 19 sýnir hvernig EI gildi röntgenmynda og mældur geislaskammtur lækkuðu 

hlutfallslega við breytta staðsetningu myndnema. Fullar mælingar má sjá í fylgiskjali 2. 

 

Tafla 5. Meðaltal mælinga á EI og geislaskammti (µGy) fyrir þrjár staðsetningar myndnema. 

Sýnir meðaltal mælinga með 70 kV og 0,63 mAs. Sýnir einnig hvernig EI og geislaskammtur 

breytist hlutfallslega og hvernig breyting á geislaskammti skiptist milli fjarlægðar og efnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Súlurit fyrir hlutfallslega breytingu á mælingum við breytta staðsetningu myndnema. 

Sýnir breytingu á mældum geislaskammti (µGy) og EI við breytta staðsetningu myndnema í 

hitakassa með 70 kV og 0,63 mAs. (Bláar súlur eru mældur geislaskammtur (µGy).   

Appelsínugular súlur eru „Exposure Index“.)       

Staðsetning 
Myndnema mAs FFF EI 

Hlutfallsleg 
breyting á  

EI   
µGy 

Hlutfallsleg 
breyting á  

µGy   

Vegna 
fjarlægðar   

(µGy)   

Vegna 
efnis   
(µGy)   

Ofan á dýnu 0,63 100 cm 470 - 6,510 - - - 

Undir dýnu 0,63 101,5 cm 378 - 19,6 % 6,182  - 5 % - 2,9 % - 2,1 % 

Í skúffu 0,63 111,5 cm 204 - 56,6 % 2,827  - 56,6 % - 19,6 % - 37 % 
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4.1.2 Meðaltal mælinga á EI og geislaskammti með hækkuðum 
tökugildum  

Þegar myndnemi var ofan á dýnu var meðalgildi EI = 470 og meðaltal á mældum geislaskammti 6,510 

µGy. Hér var reynt að sá sambærilegar mælingar ef myndnemi var undir dýnu eða í skúffu með því að 

hækka mAs. Niðurstöður á þessum mælingum má sjá í töflu 6. Fullar mælingar má sjá í fylgiskjali 2.

 Þegar myndnemi var undir dýnu og mAs var hækkað um eitt þrep fengust 0,80 mAs. Þá mældist 

meðalgildi EI = 481 og meðal geislaskammtur mældist 7,757 µGy. Það er 25,5% hækkun miðað við 

sömu mælingu með 0,63 mAs.        

 Þegar myndnemi var í skúffu var mAs hækkað um 4 þrep en þá fengust 1,6 mAs. Þá mældist 

meðalgildi EI = 490 og meðal geislaskammtur mældist 6,838 µGy. Það er 141,9% hækkun miðað við 

sömu mælingu með 0,63 mAs.        

 Súlurit á mynd 20 sýnir hvernig mældur geislaskammtur hækkar hlutfallslega með hækkuðum 

tökugildum. 

 

Tafla 6. Meðaltal mælinga á EI og geislaskammti (µGy) með hækkuðum tökugildum. Sýnir 

meðaltal mælinga með myndnemann undir dýnu og í skúffu með þeim tökugildum sem gáfu 

sambærilegar mælingar á EI og geislaskammti og þegar myndneminn var ofan á dýnu. Sýnir 

einnig hvernig geislun hækkar hlutfallslega ef hækkuð tökugildi eru notuð.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 20. Súlurit fyrir mældan geislaskammt við hækkuð tökugildi. Sýnir hvernig mældur 

geislaskammtur hækkar ef tökugildi eru hækkuð. (Grænar súlur sýna mældan geislaskammt 

með 0,63 mAs. Bláar súlur sýna mældan geislaskammt með hækkuðum tökugildum.) 
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4.2 Áhrif staðsetningar myndnema á myndgæði 

4.2.1 Mælingar á suði 

Mat á suði má sjá í töflu 7 þar sem staðalfrávik grátóna í dílum á sama svæði var notað sem mælikvarði 

á suð. Þær sýndu að þegar myndnemi var ofan á dýnu og röntgenmynd tekin með 70 kV og 0,63 mAs 

var meðal staðalfrávik 34,3.         

 Ef myndnemi var færður undir dýnu hækkaði þessi mæling um 4,7%. Ef geislun var aukin með því 

að hækka mAs upp í 0,80 mAs var staðalfrávik orðið 2,6% minna en þegar myndnemi var ofan á dýnu.

 Ef myndnemi var færður í skúffu hækkaði mæling á staðalfráviki um 44% miðað við þegar myndnemi 

var ofan á dýnu. Þegar geislun var aukin með því að hækka mAs upp í 1,6 mAs var staðalfrávik orðið 

sambærilegt og þegar myndnema var ofan á dýnu eða 0,3% hærri.    

 Dreifingu þá þessum mælingum má sjá á mynd 21. 

Tafla 7. Suð mælt út frá staðalfráviki grátóna í dílum á sama svæði. Sýnir meðaltal mælinga á 

 staðalfráviki grátóna í dílum á sama svæði. Hlutfallsleg breyting miðað við mælingu með 

 myndnema ofan á dýnu er einnig sýnd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 21. Súlurit fyrir suð í röntgenmyndum við þrjár staðsetningar myndnema. Sýnir meðaltal 

mælinga á suði þar sem staðalfrávik grátóna í dílum er notað sem mælikvarði. Þrjár 

staðsetningar myndnema eru sýndar ásamt hækkuðum tökugildum þegar myndnemi er undir 

dýnu og í skúffu. (Bláar súlur sýna mælingar á suði við þrjár staðsetningar myndnema með 

0,63 mAs. Appelsínugular súlur sýna mælingar á suði með hækkuðum tökugildum.) 

 

 Meðaltal SD Hlutfallsleg breyting  

Myndnemi ofan á dýnu  

 Tökugildi: 70 kV og 0,63 mAs 34,3 0 % 

Myndnemi undir dýnu  

Tökugildi: 70 kV og 0,63 mAs 35,9 + 4,7 % 

Tökugildi: 70 kV og 0,80 mAs 33,4  - 2,6 % 

Myndnemi í skúffu  

Tökugildi: 70 kV og 0,63 mAs 49,4 + 44,0 % 

Tökugildi: 70 kV og 1,6 mAs 34,4 + 0,3 % 
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4.2.2 Mælingar á flatarupplausn 

Á myndum 22-24 má sjá línurit sem sýna dreifingu grátóna á línu sem var dregin yfir sömu stærð af 

línupari fyrir þrjár staðsetningar myndnema þar sem geislun á myndnemann var sambærileg. Þegar 

línuritin eru borin saman sést lítill sem enginn munur milli mynda. Örlítill munur er á bili milli öldutoppa 

og dala á mynd 24 en sú röntgenmynd var tekin með myndnema í skúffu. Þetta bendir til þess að 

línupörin renna örlítið meira saman sem þýðir verri flatarupplausn í mynd. Þetta er þó mjög lítil breyting 

og telst varla marktæk þar sem hún kom ekki fram í öðrum mælingum. Ekki er því marktækur munur á 

flatarupplausn milli röntgenmynda sem voru teknar við þrjár staðsetningar myndnema, ofan á dýnu, 

undir dýnu og í skúffu. Mælingar í heild sinni má sjá í fylgiskjali 4.  

 

 

 

 

  

 

 

Mynd 22. Línupar – Myndnemi ofan á dýnu. Sýnir dreifingu grátóna á línu sem dregin var yfir línupar 

 L3 á röntgenmynd sem var tekin með myndnemann ofan á dýnu með 100 cm FFF, 70 kV og 

 0,63 mAs. (Gray value = grátónn. Distance (mm) = Lengd í millímetrum.) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Línupar – Myndnemi undir dýnu Sýnir dreifingu grátóna á línu sem var dregin yfir línupar 

L3 á röntgenmynd sem var tekin með myndnemann ofan á dýnu með 100 cm FFF, 70 kV og 

0,80 mAs. (Gray value = grátónn. Distance (mm) = Lengd í millímetrum.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24. Línupar – Myndnemi í skúffu Sýnir dreifingu grátóna á línu sem var dregin yfir línupar L3 á 

röntgenmynd sem var tekin með myndnemann í skúffu með 111,5 cm FFF, 70 kV og 1,6 

mAs. (Gray value = grátónn. Distance (mm) = Lengd í millímetrum.) 
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5 Umræða 

5.1 Áhrif staðsetningar myndnema á geislun og myndgæði 

5.1.1 Myndnemi í skúffu 

Í töflu 5 má sjá hvernig EI og mældur geislaskammtur breyttist við breytta staðsetningu myndnema. 

Þegar myndneminn var ofan á dýnu var meðal geislaskammtur 6,510 µGy og EI var 470. Þegar hann 

var færður í skúffuna var meðal geislaskammtur orðinn 2,827 µGy sem er 56,6% lækkun á mældum 

geislaskammti. Meðal EI gildi á röntgenmyndum var 204 sem er einnig 56,6% lækkun.  

 Ástæður fyrir þessari lækkun eru tvær, aukin fjarlægð og aukið efni. Þar sem ekki var hreyft við 

röntgenlampanum eða hitakassanum milli mælinga myndaðist aukin fjarlægð milli myndnema og 

röntgenlampa þegar myndneminn var færður í skúffuna þar sem skúffan er neðar í kassanum. Bilið milli 

botns dýnubakka og botns skúffu mældist 11,5 cm og því breyttist FFF úr 100 cm í 111,5 cm. Eins og 

áður hefur komið fram minnkar styrkur geislunar með fjarlægð í öðru veldi. Með jöfnu um kvaðrat 

fjarlægðar má reikna hve mikið geislun dofnar ef FFF eykst um 111,5 cm (35). Útreikningar á mælingum 

leiddu í ljós að þessi breyting á FFF dró úr geislanum um 19,6% (sjá fylgiskjal 2). Heildarlækkun var 

56,6% og ef 19,6% eru vegna fjarlægðar má áætla að 37% séu vegna dýnunnar og þess efnis sem er 

á milli dýnu og skúffu.          

 Meðaltal mælinga á geislaskammti með hækkuðum tökugildum má sjá í töflu 6. Eins og áður kom 

fram fara mAs eftir þrepakerfi svo það er takmarkað hversu nákvæmt þá er hægt að stilla. Í töflu 6 má 

sjá að þegar myndneminn var í skúffunni voru mælingar orðnar sambærilegar mælingum á 

geislaskammti og EI og þegar myndneminn var ofan á dýnu. Þetta er 154% hækkun á mAs og þar af 

leiðandi 154% hærri geislun þar sem línulegt samband er á milli mAs og geislunar. Því má áætla að ef 

skúffan er notuð og geislun á myndnema á að vera sambærileg og þegar myndnemi er ofan á dýnu, 

þarf að auka geislaskammt sjúklings um 154%.        

 Mælingar á myndgæðum leiddu í ljós að þegar myndneminn var færður í skúffuna og geislun var 

ekki aukin, hækkaði suð á röntgenmyndum töluvert eða um 44%. Ef geislun var aukin um 154% var suð 

orðið sambærilegt því sem mældist með myndnemann ofan á dýnu. Þetta bendir til þess að á meðan 

geislun er aukin kemur ekki fram suð vegna þess efnis sem er á milli myndefnis og myndnema þegar 

myndneminn er í skúffunni. Við mælingar á flatarupplausn sást enginn marktækur munur milli mælinga 

með myndnema ofan á dýnu og í skúffu. Þetta kom á óvart þar sem brennipunktur röntgengeisla í móbíl 

á Vökudeild er tiltölulega stór og því ætti flatarupplausn að versna við aukna fjarlægð milli myndefnis og 

myndnema. Mælingar á flatarupplausn benda því til þess að mögulega megi nýta eiginleika stækkunar 

til að gera litla hluti stóra með móbíl Vökudeildar, þrátt fyrir stóran brennipunkt.   

 Niðurstöður mælinga í þessari rannsókn eru sambærilegar öðrum rannsóknum á þessu sviði. Í töflu 

5 má sjá að mældur geislaskammtur lækkar um 37% vegna efnis þegar myndnemi er í skúffu, miðað 

við þegar myndnemi er ofan á dýnu. Jiang og félagar gerðu svipaðar mælingar á hvernig dýnur og innri 

bygging hitakassans höfðu áhrif á geislun á myndnema í þrem tegundum hitakassa (6). Þeirra mælingar 

leiddu í ljós að með því að fjarlægja dýnu og innra efni hitakassans hækkaði geislun á myndnema um 

28 – 37%. Mutch og félagar gerðu svipaðar mælingar og þeirra niðurstöður sýndu fram á 49% lægri 

geislun á myndnema þegar skúffan var notuð. 

 

5.1.2 Myndnemi undir dýnu 

Í töflu 5 má sjá hvernig EI og mældur geislaskammtur breyttist við breytta staðsetningu myndnema. 

Þegar myndnemi var ofan á dýnu var meðal geislaskammtur 6,510 µGy og EI var 470. Þegar hann var 

færður undir dýnu var meðal geislaskammtur orðinn 6,182 µGy sem er 5% lækkun á mældum 

geislaskammti. Meðal EI gildi á röntgenmyndum var 378 sem er 19,6% lækkun. Þar sem EI 

geislunarvísirinn er í línulegu sambandi við geislun ættu mælingar að vera hlutfallslega eins. Hér er það 
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þó ekki raunin og því er ósamræmi í mælingum. En eins og áður hefur komið fram eru nokkur atriði sem 

hafa áhrif á EI geislunarvísinn, sem gætu haft áhrif á niðurstöður. Önnur ástæða gæti verið að EI gildi 

hafa ekki verið kvörðuð. Út frá því má áætla að mælingar með geislamæli séu nákvæmari. 

 Sömu ástæður og voru taldar upp hér áðan eru fyrir þessari lækkun á mældum gildum, aukin fjarlægð 

og aukið efni. Þegar myndneminn fór undir dýnu jókst fjarlægðin milli röntgenlampa og myndnema um 

þykkt dýnunnar með líkanið ofan á sér eða 1,5 cm. FFF var því orðin 101,5 cm. Hægt er að reikna hve 

mikið geislun dofnar vegna 1,5 cm með jöfnunni um kvaðrat fjarlægðar. Útreikningar með jöfnu um 

kvaðrat fjarlægðar leiddu í ljós að þessi breyting á FFF dró úr geislanum um 2,9% (sjá fylgiskjal 2). 

Heildarlækkun var 5% og ef 2,9 eru vegna fjarlægðar má áætla að 2,1% séu vegna dýnunnar.  

 Mælingar með hækkuðum tökugildum leiddu í ljós að ef mAs voru hækkaðir um eitt þrep, upp í 0,8 

mAs, var mældur geislaskammtur kominn lengra frá mælingum á geislaskammti þegar myndnemi var 

ofan á dýnu. Ofan á dýnu var mældur geislaskammtur 6,510 µGy og undir dýnu var hann orðinn 6,182 

µGy, sem er 5% lækkun. Ef mAs voru hækkaðir upp í 0,80 mAs var mældur geislaskammtur kominn í 

7,757 µGy, sem er 19,2% hærra en 6,510 µGy. Af þessu má álykta að ef myndneminn er hafður undir 

dýnu og geislun á myndnema á að vera sambærileg og þegar myndnemi er ofan á dýnu er ekki þörf á 

að auka geislun þar sem dýnan dregur það lítið úr röntgengeislanum.    

 Mælingar á myndgæðum leiddu í ljós að þegar myndneminn var undir dýnu og geislun var ekki aukin, 

hækkaði suð röntgenmyndum um 4,7%, miðað við mælingar á suði þegar myndnemi var ofan á dýnu. 

Ef mAs voru hækkaðir upp í 0,8, mAs var suð orðið 2,6% lægra en mældist þegar myndnemi var ofan á 

dýnu. Þetta styður enn frekar að ekki þurfi að auka geislun ef myndnemi er hafður undir dýnu. Mælingar 

á flatarupplausn sýndu engan marktækan mun á flatarupplausn í röntgenmyndum sem voru teknar með 

myndnemann ofan á dýnu og í skúffu.  

 

5.1.3 Áhyggjur starfsfólks sem kemur að rannsókn 

Við vinnslu rannsóknar heimsótti rannsakandi Vökudeild og fékk stutta kynningu á búnaði og áhyggjum 

hjúkrunarfræðinga fyrir röntgenmyndatöku af barni í hitakassa. Svo teknir séu saman nokkrir punktar 

sem hjúkrunarfræðingar nefndu má fyrst nefna að þeim finnst nýi myndneminn vera óhentugur. Hann er 

óþægilega stór, harður og oft alveg ískaldur þegar hann fer undir börnin. Því hefur verið óskað eftir að 

fá að hafa eitthvað milli barnsins og myndnemans en mikið ósamræmi virðist vera á milli geislafræðinga 

hvort þeir leyfi eitthvað undir barnið.       

 Rannsakandi spurðist einnig fyrir á röntgendeild LSH hvað geislafræðingum þar finnst um notkun á 

skúffunni. Mestar áhyggjur voru að myndgallar kæmu fram á röntgenmyndum ef skúffan væri notuð 

vegna efnis eða stækkunar og að hugsanlega þyrfti að auka geislun vegna auka efnis sem er á milli 

barns og skúffu.         

 Rannsakandi hafði samband við tvo röntgenlækna á LSH sem greina mikið af myndum sem koma 

frá Vökudeild. Báðir læknar sögðu að myndgæði væru almennt góð á myndum frá Vökudeild en nefndu 

að ef hlutir eins og taubleyjur, hreiðurpokar, dýnur, lök og annar stuðningsbúnaður er inn á 

röntgenmyndinni getur það truflað myndgreiningu. 

 

5.1.4 Framkvæmd myndatöku á spítölum erlendis 

Til að fá hugmynd um hvort skúffa fyrir myndnema sé almennt notuð annars staðar sendi rannsakandi, 

með hjálp leiðbeinanda, tölvupóst til nokkurra Íslendinga sem starfa á sjúkrahúsum erlendis. Þeir voru 

beðnir um að spyrjast fyrir á sínum vinnustað hvort skúffa fyrir myndnema sé notuð þar við 

röntgenmyndatöku af barni í hitakassa. Svar barst frá þrem Íslendingum sem starfa á spítölum erlendis. 

Spítalarnir voru eftirfarandi, Háskólasjúkrahúsið í Óðinsvé í Danmörku, Háskólasjúkrahúsið í Akerhus í 

Noregi og Barnaspítala Astrid Lindgren í Svíþjóð. Sambærilegt svar kom frá öllum aðilum. Skúffan er 

ekki notuð. Ástæður sem voru nefndar eru sambærilegar þeim sem geislafræðingar á Landspítalanum 
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nefndu. Aukin fjarlægð milli myndnema og barns getur leitt af sér myndgalla, stuðningsbúnaður inn á 

röntgenmynd getur valdið myndgöllum og mögulega þarf að nota hærri tökugildi ef skúffan er notuð. 

 

5.1.5 Vandkvæði við framkvæmd röntgenmyndatöku af barni í hitakassa 

Við vinnslu rannsóknar kom í ljós að mörg vandamál eru við núverandi framkvæmd röntgenmyndatöku 

af barni í hitakassa. Aukin meðhöndlun á börnum sem liggja í hitakassa er mikið áhyggjuefni og 

mikilvægt er að halda líkamshita þeirra stöðugum.      

 Hjúkrunarfræðingum á Vökudeild finnst vera rými fyrir úrbætur á hvernig rannsókn er hagað og benda 

á að ósamræmi er á milli geislafræðinga hvernig rannsókn er framkvæmd. Við athugun á leiðbeiningum 

Röntgendeildar fyrir rannsókn kom í ljós að leiðbeiningar höfðu ekki verið uppfærðar lengi. Ef 

leiðbeiningar væru uppfærðar mætti staðla vinnubrögð og með því bæta þjónustu við sjúklinga. 

 Myndneminn, sem barn í hitakassa þarf að liggja á við röntgenmyndatöku, er harður og oft alveg 

ískaldur. Einn geislafræðingur sem rannsakandi talaði við nefndi að þegar hún starfaði á spítala erlendis 

voru taubleyjur geymdar í hitaskáp og teknar út þegar átti að taka röntgenmynd af barni í hitakassa. 

Taubleyjan var þá látin milli barns og myndnema. Það fannst rannsakanda vera áhugaverð lausn. Við 

vinnslu rannsóknar kom einnig í ljós að staðalaðstæður myndnemans eru við 5 – 35°C. Hugsanlega 

mætti því reyna haga hitastigi myndnemans þannig að hann væri heitari áður en hann fer undir barn í 

hitakassa.          

 Einnig eru miklar áhyggjur af framkvæmd hliðarmyndatökunnar. Hjúkrunarfræðingar nefndu að þeir 

þurfi að klemma myndnemann milli framhandleggja á meðan þeir halda barninu kyrru. Óttast er að 

myndneminn, sem vegur 2,3 kg, falli ofan á barn sem í mörgum tilvikum vegur minna en það. 

Hugsanlega mætti vera með þykkari dýnu til að setja undir barnið sem myndi koma í veg fyrir að 

myndneminn gæti fallið á barnið. Önnur möguleg lausn væri að útbúa einhvers konar stand fyrir 

myndnemann sem myndi koma í veg fyrir að hann falli yfir barn.      

 Geislunarvísir er til staðar á röntgentæki Vökudeildar en æskileg EI gildi hafa ekki verið skráð í 

prótókóla. Ef það væri gert gætu geislafræðingar nýtt sér betur geislunarvísinn til að skammta rétta 

geislun og með því mætti mögulega lækka geislaskammt sjúklings.   

 

5.1.6 Kostir og gallar við notkun skúffu 

Notkun á skúffu fyrir myndnema býður upp á lausn á nokkrum þeirra vandamála sem koma upp við 

röntgenmyndatöku af barni í hitakassa. Ef skúffan er notuð er meðhöndlun á barni haldið í lágmarki og 

að auki þarf barnið ekki að liggja ofan á köldum og hörðum myndnema. En eins og niðurstöður 

geislamælinga í þessari rannsókn leiða í ljós er þörf á aukinni geislun ef geislun á myndnema á að vera 

sambærileg og þegar myndnemi er ofan á dýnu.  
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6 Ályktanir 

Niðurstöður mælinga gefa ekki endanlega niðurstöðu um notagildi skúffunnar en gefa góða vísbendingu 

um þá áhættuþætti sem fylgja notkun hennar. Ef barn í hitakassa er nógu hraust til að liggja beint ofan 

á myndnema er það líklega hagkvæmari kostur þar sem notkun á skúffunni fylgir þörf á aukinni geislun. 

Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að meta hvert tilfelli fyrir sig og skúffan gæti nýst sem hagkvæmur 

valmöguleiki í einhverjum tilfellum.        

 Við vinnslu rannsóknar kom í ljós að mörg vandamál koma upp við framkvæmd röntgenmyndatöku 

af barni í hitakassa á Vökudeild Barnaspítala Hringsins og tækifæri eru til úrbóta. Ýmis önnur atriði sem 

tengjast framkvæmd röntgenrannsóknar mætti endurskoða. Sem dæmi má nefna hvernig röntgentæki 

og hugbúnaður er hannaður og notaður, hvaða stuðningsbúnaður er notaður og endurskoða þyrfti 

leiðbeiningar og staðla vinnubrögð. Ef þessi atriði eru endurskoðuð má mögulega finna leiðir til að bæta 

framkvæmd rannsóknar og lækka geislaskammt sjúklinga. 
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Fylgiskjal 1. Blaðsíða úr leiðbeiningaskjali á móbíl 
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Fylgiskjal 2. Fullar niðurstöður mælinga á geislaskammti og EI gildi. 

Mælingar á geislaskammti eftir staðsetningu myndnema 
 

1. Myndnemi ofan á dýnu - Hefðbundin tökugildi 

Exposure Index : Mælt með hefðbundum tökugildum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geislaskammtur : Mælt með hefðbundum tökugildum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Áhrif fjarlægðar á geislaskammt 
Þegar geislaneminn er færður undir dýnu og í 

skúffu, eykst fjarlægð milli geislanema og 

röntgenlampa þar sem röntgenlampi verður ekki 

hreyfður milli mælinga. Þessi aukna fjarlægð veldur 

dofnun á geislaskammti þar sem geislaskammtur 

minnkar með fjarlægð í öðru veldi. Því verður reiknað fyrir fram hvað þessi aukna fjarlægð minnkar 

mældan geislaskammt mikið. Út frá því má svo reikna áhrifa annarra þátta á geislaskammtinn. 

Geislanemi undir dýnu   Geislanemi í skúffu 

  

Myndnemi ofan á dýnu – Hefðbundin tökugildi 

 kV FFF mAs EI DAP 

Röntgenmynd 1 70 100 cm 0,63 472 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 100 cm 0,63 466 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 100 cm 0,63 471 2 mGy*cm2 

Meðaltal    470  

Myndnemi ofan á dýnu – Hefðbundin tökugildi 

 kV FFF mAs µGy DAP 

Röntgenmynd 1 70 100 cm 0,63 6,733 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 100 cm 0,63 6,670 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 100 cm 0,63 6,126 2 mGy*cm2 

Meðaltal    6,510  
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2a. Myndnemi undir dýnu – Hefðbundin tökugildi 

 

Exposure Index : Mælt með hefðbundum tökugildum. 

 

Geislaskammtur : Mælt með hefðbundum tökugildum. 

 

 

Útreikningar – Breyting á geislaskammti vegna dýnu 

Mældur geislaskammtur með geislanema ofan á dýnu:    

 6,510 µGy  

Mældur geislaskammtur með geislanema undir dýnu:     6,182 µGy  

Mismunur:         0,328 µGy 

Vegna fjarlægðar:         0,191 µGy 

Vegna dýnu:  0,328 – 0,191 = 0,137      0,137 µGy 

          

Hlutfallleg lækkun 

Hlutfallsleg lækkun á geislaskammti með myndnema undir dýnu:   5,0 % 

   0,328 / 6,510 = 0,05038    

Hlutfallsleg lækkun á geislaskammti vegna aukinnar fjarlægðar:   2,9 % 

   0,191 / 6,510 = 0,02933    

Hlutfallsleg lækkun á geislaskammti vegna dýnu:     2,1 % 

   0,137 / 6,510 = 0,02104   

 

Myndnemi undir dýnu – Hefðbundin tökugildi 

 kV FFF mAs EI DAP 

Röntgenmynd 1 70 101,5 cm 0,63 381 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 101,5 cm 0,63 376 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 101,5 cm 0,63 378 2 mGy*cm2 

Meðaltal    378  

Geislanemi ofan á dýnu – Hefðbundin tökugildi 

 kV FFF mAs µGy DAP 

Röntgenmynd 1 70 101,5 cm 0,63 6,151 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 101,5 cm 0,63 6,254 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 101,5 cm 0,63 6,141 2 mGy*cm2 

Meðaltal    6,182  
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2b. Myndnemi undir dýnu – Hækkuð tökugildi  

Exposure Index : Næst voru mAs hækkaðir þar til EI gildi var orðið    

   sem næst EI gildi sem mældist þegar myndnemi var ofan á dýnu, 470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geislaskammtur :  Mælt með hækkuðum tökugildum.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útreikningar – Hlutfallsleg hækkun á geislaskammti vegna hækkaðra 
tökugilda með myndnema undir dýnu 

 

Mældur geislaskammtur með hefðbundnum tökugildum (0,63 mAs):   6,182 µGy 

Mældur geislaskammtur með hækkuðum tökugildum (0,80 mAs):   7,757 µGy 

 

Hlutfallsleg hækkun:   7,757 / 6,182 = 1,2547 – 1 = 0,2547  25,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndnemi undir dýnu – Hækkuð tökugildi 

 kV FFF mAs EI DAP 

Röntgenmynd 1 70 101,5 cm 0,80 479 3 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 101,5 cm 0,80 481 3 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 101,5 cm 0,80 484 3 mGy*cm2 

Meðaltal    481  

Geislanemi ofan á dýnu – Hækkuð tökugildi 

 kV FFF mAs µGy DAP 

Röntgenmynd 1 70 101,5 cm 0,80 7,837 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 101,5 cm 0,80 7,684 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 101,5 cm 0,80 7,746 2 mGy*cm2 

Meðaltal    7,757  
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3a. Myndnemi í skúffu – Hefbundin tökugildi 

Exposure Index : Mælt með hækkuðum tökugildum 

 

 

Geislaskammtur : Mælt með hækkuðum tökugildum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útreikningar – Breyting á geislaskammti vegna dýnu 

Mældur geislaskammtur með geislanema ofan á dýnu:    

 6,510 µGy  

Mældur geislaskammtur með geislanema í skúffu:     2,827 µGy 

 Mismunur:         3,683  µGy 

Vegna fjarlægðar:         1,274 µGy 

Vegna dýnu + innri byggingar hitakassa:      2,409 µGy 

3,683 – 1,274 = 2,409   

Hlutfallleg lækkun 

Hlutfallsleg lækkun á geislaskammti með myndnema í skúffu:    56,6 % 

   3,683 / 6,510 =  0,56574  

Hlutfallsleg lækkun á geislaskammti vegna aukinnar fjarlægðar:   19,6 % 

   1,274 / 6,510 = 0,19569       

Hlutfallsleg lækkun á geislaskammti vegna dýnu + innri byggingar hitakassa:  37,0 % 

   2,409 / 6,510 = 0,37005      

  

 

    

 

 

Myndnemi í skúffu – Hefðbundin tökugildi 

 kV FFF mAs EI DAP 

Röntgenmynd 1 70 111,5 cm 0,63 205 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 111,5 cm 0,63 203 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 111,5 cm 0,63 204 2 mGy*cm2 

Meðaltal    204  

Geislanemi ofan á dýnu – Hefðbundin tökugildi 

 kV FFF mAs µGy DAP 

Röntgenmynd 1 70 111,5 cm 0,63 2,798 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 111,5 cm 0,63 2,859 2 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 111,5 cm 0,63 2,825 2 mGy*cm2 

Meðaltal    2,827  
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3b. Myndnemi í skúffu – Hækkuð tökugildi 

 Exposure Index : Næst voru mAs hækkaðir þar til EI gildi var orðið sem næst EI gildi sem mældist 

 þegar myndnemi var ofan á dýnu, 470. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geislaskammtur : Mælt með hækkuðum tökugildum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Útreikningar – Hlutfallsleg hækkun á geislaskammti vegna hækkaðra 
tökugilda með myndnema í skúffu 

 

Mældur geislaskammtur með hefðbundnum tökugildum (0,63 mAs):   2,827 µGy 

Mældur geislaskammtur með hækkuðum tökugildum (0,80 mAs):   6,838 µGy 

 

Hlutfallsleg hækkun:   6,838 / 2,827 = 2,4188 - 1 = 1,4188  141,9 % 

 

 

 

 

Myndnemi í skúffu – Hækkuð tökugildi 

 kV FFF mAs EI DAP 

Röntgenmynd 1 70 101,5 cm 1,6 489 8 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 101,5 cm 1,6 491 8 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 101,5 cm 1,6 489 8 mGy*cm2 

Meðaltal    490  

Geislanemi ofan á dýnu – Hækkuð tökugildi 

 kV FFF mAs µGy DAP 

Röntgenmynd 1 70 100 cm 1,6 6,883 8 mGy*cm2 

Röntgenmynd 2 70 100 cm 1,6 6,816 8 mGy*cm2 

Röntgenmynd 3 70 100 cm 1,6 6,815 8 mGy*cm2 

Meðaltal    6,838  
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Fylgiskjal 3. Fullar mælingar á suði 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SD í ROI 1 SD í ROI 2 Meðaltal 

Myndnemi ofan á dýnu - 0,63 mAs  
Mynd 1 34,119 35,369 34,744 

Mynd 2 32,958 35,172 34,065 

Mynd 3 34,303 33,710 34,007 

Myndnemi undir dýnu - 0,63 mAs 34,3 

Mynd 1 35,883 37,004 36,444 

Mynd 2 35,646 35,682 35,664 

Mynd 3 35,533 35,599 35,566 

Myndnemi undir dýnu - 0,80 mAs 35,9 

Mynd 1 33,505 33,502 33,504 

Mynd 2 32,887 34,003 33,445 

Mynd 3 33,115 33,351 33,233 

Myndnemi í skúffu - 0,63 mAs 33,4 

Mynd 1 52,401 49,599 51,000 

Mynd 2 49,481 47,565 48,523 

Mynd 3 47,711 51,717 49,714 

Myndnemi í skúffu - 1,6 mAs 49,4 

Mynd 1 33,338 33,764 33,551 

Mynd 2 33,058 36,662 34,860 

Mynd 3 34,352 34,741 34,547 
 34,4 
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Fylgiskjal 4. Fullar mælingar á flatarupplausn 

Línuparlíkan - Mælingar á flatarupplausn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yfirlitsmynd af línuparlíkani  
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