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Ágrip 

Markmið rannsóknar: Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga eiga börn rétt á upplýsingum um 

fyrirhugaða rannsókn ásamt framgangi hennar að teknu tilliti til aldurs og þroska, á þann hátt og við 

þau skilyrði að barn geti skilið þær upplýsingar sem er verið að veita því. Rannsóknir geta reynst 

börnum erfiðar og kvíðavekjandi, en fer þó eftir aldri, þroska og hvers kyns rannsókn er. Tilgangur 

rannsóknar var að kanna viðmót og verklag geislafræðinga til veittrar þjónustu á börnum 0-15 ára á 

röntgendeild Landspítala, annars vegar í Fossvogi og hins vegar á Hringbraut. Úr þessari könnun er 

vonast til að niðurstöður veiti sýn á þá þjónustu sem í boði er, ásamt því hvort eitthvað megi betur fara. 

 

Efni og aðferðir: Fylgst var með geislafræðingum framkvæma röntgenrannsóknir á börnum. Við 

gagnasöfnun var fylgst með rannsóknum á 68 börnum á tímabilinu 17. janúar -11. mars. Notast var við 

gátlista sem innhélt 14 spurningar. Geislafræðingar, börn og forráðamenn svöruðu hvorki munnlegum 

spurningum né spurningalista og fór gagnasöfnum fram án vitundar geislafræðinga. 

 

Niðurstöður: Meirihluti barna voru á 11. ári eða 13.2%. Áberandi meirihluti rannsókna var á útlimum  

eða 79.5%. Í 88.2% tilvika var röntgenstofa tilbúin fyrir komu barns. Flest börn á aldrinum 1-5 ára voru 

í fylgd með forráðamönnum eða 81.8%. Notkun á geislavörnum hjá börnum var 63.2%. Í 44.1% tilvika 

var athugað um eymsli og verki. Upplýsingagjöf til barna/forráðamanna kom mjög vel út, hjá börnum 1-

5 ára 100%, 6-10 ára, 73.9% og 11-15 ára, 70.6%. 

 

Ályktun: Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þjónusta sem veitt var af geislafræðingum eru 

góðar, en bæta megi til dæmis við þegar kemur að því að bjóða börnum/forráðamönnum að spyrja 

spurninga og þá um leið að bjóða börnum að vera meira með í samræðum. Draga má þá ályktun að 

bæta megi góða þjónustu sem veitt er á röntgendeild Landspítalans.  
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1 Inngangur  

Samkvæmt lagasafni Íslands eiga sjúklingar rétt á mögulegu og þar af leiðandi fullkomnustu þjónustu 

sem völ er á hverju sinni sem miðast við ástand og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ 

er á. Því er mikilvægt að samskipti og traust ríki á milli sjúklings og heilbrigðisstarfsmanns og að 

fordómaleysið sé algjört (1). 

Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga eiga börn rétt á upplýsingum um fyrirhugaða rannsókn 

ásamt framgangi hennar að teknu tilliti til aldurs og þroska, á þann hátt og við þau skilyrði að barn geti 

skilið þær upplýsingar sem er verið að veita því. Samkvæmt 5 gr., skulu upplýsingar um rannsókn 

veittar til foreldra barna yngri en 16 ára (1). 

Nákvæm vinnubrögð geislafræðings og góð samskipti við barn/forráðmenn skiptir höfuðmáli og þar 

sem fræðsla um undirbúning rannsóknar er höfð í fyrirrúmi. Í myndgreiningarannsóknum eiga börn 

lagalegan rétt á því að forráðamenn fylgi sér í gegnum rannsóknaferlið (2). 

Hjá embætti landlæknis eru gerð greinagóð skil um siðareglur geislafræðinga og faglegar skyldur 

þeirra við dagleg störf. Geislafræðingi ber að vinna starf sitt án manngreiningarálits og sýna sjúklingi 

fulla virðingu sem einstaklingi, virða rétt sjúklings þar sem hann gætir þess að vernda rétt sjúklings til 

einkalífs og líta á allar upplýsingar um hann sem trúnaðarmál. Útskýra eftir því sem tök er á, eðli og 

framkvæmd rannsókna. Sinna starfi sínu af vandvirkni og samviskusemi og leitast við að framkvæma 

svo fullkomna rannsókn sem aðstæður leyfa hverju sinni. Ávallt sýna sínu fyllstu gætni í dómgreind í 

starfi (3). 

1.1  Börn 

Flóknar röntgenrannsóknir geta verið krefjandi fyrir geislafræðinga að framkvæma. Þegar kemur að 

börnum þá skipta samskipti og aðferð geislafræðinga höfuðmáli. Börn eru misjöfn í aldri og þroska og 

bregðast misvel við óþekktum aðstæðum (4, 5). Algengt er hjá börnum að inngrip vegna rannsóknar 

leiða til kvíðavekjandi aðstæðna (6). Oft eru það ákveðin áreiti eða aðstæður sem geta valdið slíkum 

einkennum (7). Ekki á að gera ráð fyrir því að börn viti hvað sé að eiga sér stað þegar komið er á 

röntgenstofu. Undirbúningur stofu er mikilvægur og getur stuðlað að betra öryggi og líðan barns. 

Röntgentækin virka þannig að hreyfa þarf röntgenlampann á réttan stað fyrir hverja rannsókn fyrir sig, 

notast er við fjarstýringu í þeim tilfellum, við það fer lampinn á ferð um röntgenstofuna, sem getur 

valdið því að umhverfið verði fráhrindandi fyrir barnið (4). Börn vilja oftast taka þátt, vilja upplýsingar 

um undirbúning og vilja samráð. Ef börn eru höfð með í samræðum, spurð álits og fá góðar 

upplýsingar um undirbúning, þá kvíða þau síður framhaldinu (8). 

Á röntgendeild getur flæðið orðið mikið og fer það eftir tíð og tíma. Sjúklingar í röntgenrannsóknum 

staldra ekki lengi við sem verður til þess að samskipti milli sjúklings og geislafræðings er frekar stutt 

sem geta leitt til þess að fræðsla og einnig upplýsingar um tilfelli sjúklings verða að skornum skammti 

sem eykur líkurnar á því að rannsókn verði fráhrindandi fyrir sjúkling (9). 
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1.2 Röntgenrannsóknir 

Þýski eðlisfræðingurinn Wilhelm Conrad Röntgen fann upp röntgengeislann fyrir tilviljun þann 8. 

nóvember 1895. Mikil bylting átti eftir að eiga sér stað þegar uppgötvaðist að hægt væri að nota 

röntgengeislann í læknisfræðilegum tilgangi. Frá þeim tíma hefur margt breyst og þróast í 

læknisfræðinni, og í dag eru röntgenrannsóknir, tölvusneiðmyndarannsóknir og skyggnirannsóknir 

sem notast við röntgengeisla í myndgreiningarannsóknum. Jáeindaskanninn er nýjasta 

myndgreingartækið og var tekið í notkun haustið 2018 á Landspítala við Hringbraut (10, 11). 

Á Íslandi er myndgreiningarþjónusta veitt víðsvegar um landið, á einkareknum stofnunum, 

heilsugæslum og sjúkrahúsum. Eins og þær eru fjölbreyttar þá er mismunandi hvers kyns rannsókn er 

í boði þar sem sú þjónusta er veitt.  

Árið 2010 birtu Geislavarnir ríkisins rit, Gr 10:03 sem inniheldur meðal annars fjölda 

myndgreiningarrannsókna barna á Íslandi árið 2008. Og má þar finna hlutfall rannsókna í almennum 

röntgenrannsóknum og tölvusneiðmyndarannsóknum á börnum yngri en 16 ára. Af þeim 174,032 

einstaklingum sem komu í almennar röntgenrannsóknir voru 13,640 börn yngri en 16 ára eða 7,8%. Í 

tölvusneiðmyndarransóknum voru 46,182 rannsóknir framkvæmdar og af þeim voru 3,291 börn eða 

7,1%.  Árið 2008 voru 45 röntgentæki í notkun við sjúkdómsgreiningar og flest þeirra á suð-vesturhorni 

landsins (12). 

1.3 Röntgenmynd og geislavarnir 

Áður en röntgenmynd getur orðið til þá verða nokkrir hlutir að virka og jafnframt að eiga sér stað. 

Röntgentæki inniheldur lampa (e. tube), aflgjafa (e. generator) og stjórnborð (e. operation console) að 

auki er myndnemi (e. image receptor) sem er innbyggður í borð eða stand. Í flestum stafrænum 

röntgentækjum er einnig hægt að nota lausan myndnema sem er t.d. hentugt þegar á að taka mynd af 

ungu barni, þá er myndnemanum komið fyrir undir barninu. Aflgjafinn getur verið tengdur við 

röntgenlampa og stjórnborð, eða röntgenlampa einan og sér, og er hlutverk hans að framleiða straum 

og spennu fyrir lampann. Stjórnborðið býður upp á stillingu tökugilda kV og mAs sem geislafræðingar 

velja fyrir hverja rannsókn, það er staðsett á bakvið blývegg með innbyggðu gleri sem ver 

geislafræðinga og annað starfsfólk fyrir geislun. Röntgenlampinn sjálfur er hylki úr gleri sem búið er að 

lofttæma og inniheldur tvö rafskaut, sem nefnast anóða (e. anode) og katóða (e. cathode). 

Röntgengeislun verður til þegar straumur frá aflgjafa er sendur á varmavír katóðu, við það hitnar 

katóðan og rafeindir losna frá vírnum. Háspenna er notuð á milli rafskautanna sem veldur því að 

rafeindirnar ferðast þaðan með mikilli hreyfiorku yfir á fókusflöt anóðunnar. Hraði rafeindanna eykst yfir 

lampann eftir því sem spennan er meiri, þ.e hærri kV. Þegar rafeindirnar lenda á anóðunni stöðvast 

þær um leið og við það láta þær frá sér hreyfiorkuna með því að senda frá sér hita og ljóseindir sem 

við tölum um í daglegu tali sem röntgengeislun. Röntgengeislinn fer í gegnum myndefnið og á 

myndplötu sem býr svo til röntgenmynd (10). 
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Mynd 1. Röntgenlampi 

 

Mynd 1 sýnir uppbyggingu og virkni röntgenlampa (13).                                            

 

Við sjúkdómsgreiningar eru röntgengeislar stundum notaðir við myndgerð af því sem er ekki 

sjáanlegt utan á líkamanum. Slík myndgerð er mikilvæg til að ákveða áframhaldandi meðferð. 

Mannslíkaminn er með misþykka og þétta vefi sem verða mismunandi gegnsæir fyrir geislun. Vefur 

verður minna gegnsær fyrir geislun eftir því sem hann verður þéttari. Bein eru t.d. þétt og fer því minna 

magn af röntgengeislum í gegnum þau, samanborið við mjúkvefi. Á röntgenmynd yrði svæðið undir 

beini ljóst, en dökkt undir mjúkvef. Frumgeisli er hugtak sem notað er fyrir þær ljóseindir sem koma 

beint frá anóðu lampans. Ákjósanlegt væri ef eingöngu frumgeisli myndi lenda á myndnema því það er 

hann sem geymir gagnlegar upplýsingar um það sem við viljum sjá á mynd, en svo er ekki. Eingöngu 

hluti af geisluninni fer alla leið í gegnum einstaklinginn og nýtist við myndgerð. Sá hluti sem nýtist ekki 

við mynderðina lendir á einstaklingnum og breytir um stefnu, við það verður til dreifigeislun sem 

endurkastast umhverfis einstaklingsins og mjúkvefur einstaklingsins stoppar hluta af honum. Magn 

dreifigeislunar er háð orku ljóseindar, rúmmál líkamsvefs og stækkun ljósblendu. Stórt rúmmál vefs 

þýðir að það þarf að nota hærra kV, þ.e orkumeiri geislun og stærri ljósblendu sem eykur líkur á meiri 

dreifigeislun, enda er vefur sjúklings aðal uppspretta dreifigeislunar (4, 10, 14).  

 

 

Mynd 2. Röntgenmyndataka 

 

Mynd 2 sýnir frumgeisla og dreifigeislun (14). 
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Til að minnka líkur á að ljóseindir sem tilheyra ekki frumgeisla lendi á myndnema og mynda suð í 

myndinni er hægt að nota dreifigeislasíu (e. beam filtration). Dreifigeislasía er raðað saman úr þunnu 

efni oftast blýi sem gleypir geislann og á milli þeirra er efni sem hleypir röntgengeisla með ákveðna 

stefnu í gegn. Frumgeisli hefur alltaf sömu stefnu þar sem hann kemur beint frá anóðu lampans, en 

dreifigeislun getur haft hvaða stefnu sem er, þess vegna stöðvar dreifigeislasía því umtalsvert af 

dreifigeislun sem lendir á myndnema en ekki mikið frumgeislann. Dreifigeislasía er yfirleitt ekki notuð 

fyrir minna en 10 cm þykkan vef, eða þegar notuð er geislun með 60 kV eða lægri. Dreifigeislasíur 

geta annað hvort verið lausar eða innbyggðar í röntgentæki. Laus dreifigeislasía er komið fyrir í 

myndplötu fyrir framan myndnema röntgentækis en innbyggðar eru staðasettar í lungnastandi og á 

borði (4, 10, 15). 

Lög um geislavarnir segja til um að ávallt skal vera til staðar læknisfræðileg ábending fyrir þeirri 

rannsókn sem sjúklingur er að fara í. Tryggja skal að ávinningur sem fylgir jónandi geislun sé meiri en 

áhættan þ.e ávinningurinn af því að framkvæma rannsókn með röntgengeislun er meiri heldur en að 

gera það ekki. Mikið magn af jónandi geislun getur valdið skaða á lifandi vef og breytingu í erfðaefni. 

Vísir skaðar eða bráðir skaðar eru líffræðilegir skaðar sem koma fram við mikið magn geislunar sem 

viðkomandi sjúklingur fær, stærð skaðans ákvarðast af magni geislunar, skaðinn hefur jafnframt 

þröskuld, sem segir okkur að þeir koma ekki fram nema við ákveðið magn geislunar sem verður til 

þess að margar frumur verða fyrir skemmdum og deyja, við það skaðast líffæri alvarlega eða starfsemi 

þess hættir. Dæmi um vísan skaða: brunasár, ófrjósemi, og á þetta við staðbundna geislun. 

Slembiskaðar eða tilviljunarkenndir skaðar eru líffræðilegir skaðar sem hafa engan þröskuld og koma 

skemmdir fram á löngum tíma, jafnvel mörgum árum seinna. Ungir einstaklingar hafa hraðari 

frumuvöxt samanborið við fullorðna og lengri líftíma fyrir höndum sem veldur því að meiri líkur er á 

krabbameini seinna á lífsleiðinni. Frumur í vexti eru viðkvæmari fyrir röntgengeislun og eru líklegri til 

að verða fyrir slembiskaða. Hægt er að minnka áhættu á slembisköðum með því að halda geislun í 

lágmarki. Dæmi um slembiskaða: krabbamein og erfðagallar (16-18). 

Eins lágt og hægt er með skynsamlegu tilliti til aðstæðna (ALARA e. As Low As Reasonably 

Achievable) er meginregla sem vísar í nokkur hugtök, um að ávallt skal halda allri geislun eins lágri og 

mögulega hægt er með tilliti til aðstæðna, notkun á réttum tökugildum, kV og mAs er mikilvægt að 

fylgja eftir ásamt að ljósblendan sé vel afmörkuð á þeim líkamssvæðum sem er verið að mynda til 

þess að minnka flatargeislun og dreifigeislun og stuðla einnig að betri myndgæðum (4, 19). 

Ein mikilvægasta geislavörnin er að framkvæma ekki aðrar röntgenrannsóknir né taka fleiri myndir í 

hverri rannsókn en nauðsyn krefur, auk blývarna sem notaðar eru til að hlífa viðkvæmum svæðum þar 

á meðal kynkirtlum. Blývarnir skal nota á kynkirtla til að koma í veg fyrir óþarfa geislun þar sem 

blendubrún geislaviðs er í minna en 5 cm fjarlægð frá kynkirtlum t.d. við mjaðmagrind með fyrirvara að 

það trufli ekki greiningargildi rannsókna. Mikilvægt er að starfsmenn hugi að blývörnum sjálfs síns 

vegna og sjúklinga. Blývarnir eru til í ýmsum gerðum, t.d. blýsvuntur í nokkrum stærðum sem henta 

bæði fyrir börn og fullorðna, fyrir skjaldkirtilinn eru notaðir sérstakir blýkragar, geislamælinemar sem 

geislafræðingur ber að ganga með á sér þar sem fylgst er með geislaálagi sem honum gæti hlotist af 

við vinnu sína (4, 20). 
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Geislavarnir ríkisins vísa í reglugerð sem gott er að hafa í huga þegar skoðað er geislaálag, þar 

kemur fram að leyfilegt hámark á árlegu geislaálagi starfsfólks sem vinnur í umhverfi þar sem jónandi 

geislun er til staðar er 20mSv/ár. Einnig er sett fram leyfilegt hámark á geislaálagi fyrir almenning sem 

er 1mSv/ár (21).    

1.4 Framkvæmd röntgenrannsókna 

Á Íslandi er geislafræðin sjálfstæð fræðigrein og sjá geislafræðingar um framkvæmdir 

röntgenrannsókna þar sem þeir skoða og annast hóp fólks á öllum aldri. Þeir sjá um að viðeigandi 

stillingar í tækjum séu viðunandi og um leið gæta þeir að geislaskammti sem þarf að vera eins lítill og 

unnt er án þess að skerða greiningargildi myndarinnar. Það er gert með því að afmarka stærð á því 

líkamsvæði sem er verið er að geisla. Oftast eru teknar fleiri en ein mynd vegna þess að myndir þurfa 

að sýna mismunandi sjónarhorn á líkamshluta sjúklings og fer það alfarið eftir eðli rannsóknarinnar 

hversu margar myndir eru teknar. Markmiðið er að fá myndir sem eru nægjanlega góðar til greiningar 

en með eins lágum geislaskömmtum og mögulega hægt er (9, 18). 

1.4.1 Tökugildin kV og mAs 

Í flestum röntgentækjum er búið að skrá tökugildin kV og mAs fyrir mismunandi tegundir rannsókna, 

sem talað er um í daglegu tali sem ‚prógröm. Þegar prógram er valið fyrir rannsókn t.d. lungu, koma 

upp fyrirfram ákveðin tökugildi sem geislafræðingur getur stillt eftir þörfum með því að hækka eða 

lækka. Hægt er að velja sérstaka barnaprógröm eða nota fullorðinsprógröm og aðlaga tökugildi eftir 

stærð sjúklings, sem er afgerandi undirstaða í röntgenrannsóknum, en taka má fram að þetta á ekki 

bara við með börn, einnig þarf að aðlaga tökugildi eftir stærð hjá fullorðnum (4, 22). Með því að nota 

viðeigandi tökugildi getur fagaðili komið í veg fyrir endurtekningar á rannsókn sem leiðir jafnframt til 

ófullnægjandi gæða í myndum og þar af leiðandi minni geislaskammt á barn (14, 22). 

 

Tafla 1 sýnir dæmi um tökugildi kV og mAs sem notað er í röntgenrannsóknum á lungum hjá börnum 

og fullorðum, og má taka fram að það getur verið breytilegt eftir röntgentækjum og aðstæðum (23). 

 

Tafla 1. Mismunandi tökugildi barna og fullorðna í röntgenrannsóknum á lungum   

Aldur Tökugildi 

Nýfætt 60 kV / 2.0 mAs 

1 árs 66 kV / 2.0 mAs 

5 ára 70 kV / 2.0 mAs 

10 ára 74 kV / 3.0 mAs 

15 ára 78 kV / 4.0 mAs 

Fullorðnir 120 kV / 2.0 mAs 

kV = KilóVolt og mAs = milliAmper*sekúnda 
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Þegar tökugildin eru valin þá hafa þau áhrif á geislaálag og myndgæði í rannsókn. Spennan eða kV 

stjórnar orkuinnihaldi ljóseindanna sem koma frá lampanum og hafa því bein áhrif á smýgni geislans. 

Því stærri sem einstaklingurinn er því meiri orku þarf og því meiri smýgni verður í vef einstaklings. Það 

er tvennt sem stjórnar magni geislunar, straumur eða milliAmpere (mA) og tími (s). mA lýsir magni 

ljóseindanna sem koma frá lampanum, og tími stjórnar lengd geislunar og hefur því áhrif á fjölda 

ljóseinda sem fæst úr geislun röntgenlampans (mA*s= mAs). Fjöldi ljóseinda skiptir miklu máli fyrir 

myndgæði, of fáar ljóseindir leiða til lélegrar myndar vegna skorts um upplýsingar um myndefnið sem 

geislunin var send í gegnum (10).  

 Spennan eða kV segja einnig til um kontrast eða birtuskil í mynd sem sýnir okkur hver munurinn er 

á „hlut“ og bakrunni, og fer það eftir þéttleika vefs sem geislinn ferðast um. Hár kontrast sýnir meiri 

mun á þéttleika, sjá (Mynd 3), þar sem þéttleiki beina og vefja sýna muninn á svörtu og hvítu. Kontrast 

minnkar með hækkandi orku kV og verður minni eftir því sem kV er meiri, t.d. röntgenmynd af lungum 

hjá fullorðnum er tekin með háum kV (117kV), lítill munur verður á þéttleika vefja og mynd sýnir meiri 

grátóna. Lár kontrast í lungnamynd gefur betri sýn á mismunandi líkamsvefi sjá (Mynd 3) (4, 10).   

 

 

Mynd 3. Kontrast í mynd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15 

Við stafræna röntgenmyndgerð getur verið erfitt að meta hvort mynd er hæfilega geisluð þar sem 

tækið leiðréttir myndgæði upp að vissu marki sjálfkrafa. Geislunarvísir er tala sem segir okkur eitthvað 

um geislun á myndnemann þ.e hvort mynd er yfir- eða undirgeisluð (24). Undirgeisluð mynd (e. under 

exposure) verður vegna of fárra ljóseinda sem notaðar eru við myndgerð sem verður til þess að 

skammtasuð verður á mynd sem er í raun myndgalli og eykst eftir þvi sem ljóseindirnar eru færri, þetta 

lýsir sér í að mynd verður kornótt. Til að koma í veg fyrir að mynd verði undirgeisluð þá þarf að stilla 

mAs þannig að hæfilegt magn ljóseinda skili sér á röntgenmyndina. Yfirgeisluð (e. overexposure) 

mynd verður til þegar mikil geislun er notuð. Í stafrænum röntgenbúnaði eru meiri líkur á því að hægt 

er að laga yfirgeislaða röntgenmynd með eftirvinnslu heldur en röntgenmynd sem er undirgeisluð. 

Þetta veldur því að geislafræðingar hafa tilhneigingu til að auka geislunina og taka frekar yfirgeislaðar 

myndir, til að minnka líkur á því að fá undirgeislaða mynd sem þarf að endurtaka. Þetta fyrirbæri 

kallast skammtaskrið (25). Gildið, EI (e. exposure index) er mælikvarði á magn geislunar á því svæði 

myndnemans sem gerir mynd og er ákvarðað af áhugasvæði sem nefnist ROI (e. region of interest). 

Hugbúnaður finnur áhugasvæði með því að greina mynd og yfirleitt gerist það rétt. Ef ROI velst ekki 

rétt þá verður EI ekki réttur. EIT er viðmiðunargildi fyrir rannsókn „rétt geislun“  fyrir fram ákveðin stærð 

fyrir hvert og eitt líffæri og er háð líkamshluta, sjónarhorni, aðferð og myndnema. Gildið DI (e. 

deviation index) segir til um hversu mikið geislun EI víkur frá réttri geislun, EIT. Við hæfilega geislaða 

mynd ætti DI gildið að vera -1 til 1, ef DI talan er í mínus þá er ályktað að röntgenmynd sé undirgeisluð 

og ef DI talan er í plús þá er ályktað að hún sé yfirgeisluð (24-26). Í stafrænum röntgentækjum er oft 

hægt að lagfæra undir- eða yfirgeislaðar myndir en fer þó eftir hversu mikið undir- eða yfirgeislaðar 

myndirnar eru og er þá notast við birtuskil sem geislafræðingur stillir eftir hvort birtustig myndar er hátt 

eða lágt, slíka stillingu er hægt að framkvæma eftir að röntgenmynd birtist á skjánum (4, 26). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknar er að afla upplýsinga um viðmót og verklag geislafræðinga til veittrar þjónustu á 

börnum 0-15 ára á röntgendeild Landspítala, annars vegar í Fossvogi og hinsvegar við Hringbraut. 

Úr þessari könnun er vonast til að fá betri sýn á þá þjónustu sem í boði er og jafnvel gera skýrar 

leiðbeiningar varðandi verklag þegar kemur að röntgenrannsóknum á börnum. 
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3 Efni og aðferðir 

Rannsókn þessi flokkast sem gæðaverkefni. Eingöngu þurfti ábyrgðarmann fyrir rannsókninni sem var 

veitt af Díönu Óskarsdóttir deildarstjóra á Röntgendeild Landspítala (sjá fylgiskjal 1). 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru geislafræðingar sem framkvæma röntgenrannsóknir á börnum 0-

15 ára á röntgendeild Landspítala annars vegar í Fossvogi og hins vegar við Hringbraut. 

Engar persónulegar upplýsingar komu fram við gagnasöfnun og var rannsókn rannsakanda 

framkvæmd án vitundar geislafræðinga. 

3.2 Framkvæmd 

Fylgst var með geislafræðingum sem voru að framkvæma rannsóknir á 68 börnum og fór gagnasöfnun 

fram á tímbilinu 17. Janúar-11. mars. 2019 á dagvinnutíma kl 8-16 á virkum dögum.  

Geislafræðingar, börn og forráðamenn svöruðu hvorki munnlegum spurningum né spurningarlista. 

Safnað var eftirfarandi upplýsingum: 

•  1. Undirbúning stofu 

•  2. Aldur barns 

•  3. Hvaða rannsókn er barn að fara í 

•  4. Er rannsókn endurtekin 

•  5. Barn í blývörn 

•  6. Forráðamaður hjá barni 

•  7. Forráðamaður í blývörn 

•  8. Geislafræðingur hjá barni 

•  9. Geislafræðingur í blývörn 

• 10. Spyr geislafræðingur út í t.d. eymsli og verki 

• 11. Útskýrir geislafræðingur fyrir barni/forráðamanni hvernig rannsókn fer fram 

• 12. Útskýrir geislafræðingur fyrir barni/forráðamanni hversu langan tíma rannsókn getur 

tekið 

• 13. Er barni/forráðamanni boðið að spyrja spurninga út í rannsókn 

• 14. Hvernig er líðan barns þegar komið er á röntgenstofu 
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3.3 Mælitæki 

Gátlisti var hannaður af rannsakanda í samvinnu við leiðbeinenda. Gátlisti þessi var byggður upp með 

nokkrum svarmöguleikum sem rannsakandi merkti við í sinni vettvangskönnun. Form gátlistans miðast 

einna helst af því hvort geislafræðingar veita börnum sem koma í röntgenrannsóknir viðunandi 

þjónustu ásamt því að upplýsa þau um framgang rannsóknar. Svarmöguleikar gátlistans eru flestar já 

og nei, en einnig koma fram skriflegar athugasemdir rannsakanda við nokkrum spurningum.  

Listanum var skipt niður í fjóra hluta og fór það eftir rannsóknaraðferðum (sjá fylgiskjal 2). 

Fyrsti hlutinn snýst almennt um röntgenstofu, aldur óháð kyni, hvaða rannsókn barn er að fara í, 

rannsókn endurtekin og ástæða endurtekningar. 

Annar hluti er um geislavarnir barna, forráðamanna og starfsmanna. Einnig hvort forráðamaður 

og/eða geislafræðingur er með barni á röntgenstofu þegar geislun á sér stað. 

Þriðji hluti snýst um viðmót geislafræðinga. 

Fjórði hlutinn er um huglægt mat rannsakanda á hvernig barni líður þegar komið er á röntgenstofu. 

 

Fyrsti hluti inniheldur svarmöguleika um hvort undirbúningur stofu er framkvæmd fyrir komu barns 

á röntgenstofu þ.e er búið að velja í tölvukerfi nafn barns og rannsókn ásamt að færa röntgentæki á 

viðeigandi stað á stofu. Svarmöguleikarnir voru já/nei. 

Aldur barns skráð niður óháð kyni. 

Einnig er skráð niður hvaða rannsókn barn er að fara í. Svarmöguleikar eru skrifaðir niður eftir heiti 

rannsóknar, sem dæmi lunga, efri útlimir, neðri útlimir er merkt e.ú, úlnliður og n.ú, ökkli. 

Þar á eftir er skoðað hvort myndir séu endurteknar í rannsóknog ef svo er þá hver sé ástæðan fyrir 

því. 

Annar hluti inniheldur fimm almennar spurningar tengdar geislavörnum. Svarmöguleikar já/nei. 

Spurt hvort barn er í blývörn, er foreldri hjá barni, er foreldri í blývörn. Einnig er skoðað hvort 

geislafræðingur er hjá barni þegar mynd er tekin og hvort geislafræðingur er í blývörn.  

Þriðji hluti listans snýr að viðmóti og verklagi geislafræðinga. Svarmöguleikar já/nei. 

Fyrst er skoðað hvort  geislafræðingar spyrja barn út í t.d. eymsli og verki. 

Næst er skoðað hvort geislafræðingur útskýrir fyrir barni/forráðamanni hvernig rannsókn fer fram. 

Þar á eftir er skoðað sem snýr að tíma. Er geislafræðingur að láta barn/forráðamanni vita hversu 

langan tíma rannsókn getur tekið. 

Því næst er skoðað hvort geislafræðingur býður barni/foreldri að spyrja spurninga um framgang 

rannsóknar. 

Fjórði og síðasti hluti listans snýr meira að huglægu mati rannsakanda, og er markmiðið að fanga 

augnablikið, hvernig líðan barns er þegar það mætir á röntgenstofu. Athugasemdir birtast í formi töflu. 
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3.4 Úrvinnsla gagna 

Við skráningu og úrvinnslu gagna var notast við reikniforritið Microsoft Office Excel 2011 í Lenovo 

tölvu. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla birtast niðurstöður úr vettvangskönnun rannsakanda í formi súlurita í sömu röð og þær 

birtast í formi gátlistans. Eitt rit fyrir hverja spurningu gátlistans.  

Í vettvangskönnun var fylgst með rannsóknum á alls 68 börnum. Flest börn voru á 11. ári eða 

13.2%, sjá (Mynd 5). Nokkrar rannsóknir voru framkvæmdar þar sem börn komu í fleiri en eina 

rannsókn t.d.rist/ökkli þá er það samt sem áður undir sömu tilvísuninni og því tekin sem ein rannsókn, 

sjá (Mynd 6). Svörin við síðasta formi gátlistans er huglægt mat rannsakanda á því hvernig barni leið 

þegar komið er inn á röntgenstofu og birtast hér að neðan í formi töflu (Tafla 5). 

4.1 Svör við gátlista  

    

4.1.1 Verklag 

Spurning 1. Er stofan undirbúin fyrir komu barns? 

 

 

Mynd 4. Undirbúningur stofu 

 

Mynd 4 sýnir að í 88.2% tilvika voru geislafræðingar búnir að undirbúa röntgenstofu fyrir komu barns 

þ.e í tölvukerfi velja nafn barns ásamt rannsókn og færa röntgenlampa í viðeigandi stöðu. 
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Spurning 2. Á hvaða aldri er barnið? 

 

 

 Mynd 5. Aldursdreifing 

 

Mynd 5 sýnir að flest börn voru á 11. ári eða 13.2%. Engin börn voru á 2. ári.  
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Spurning 3. Hvaða rannsókn er barn að fara í? 

 

 

Mynd 6. Röntgenrannsóknir 

 

Mynd 6 sýnir að flestar rannsóknirnar voru á úlnlið 29.4%. Fimm börn fóru í rannsókn á fótlegg, sami 

fjöldi fór í rannsókn á ökkla. Níu börn fóru í rannsókn á hendi. Alls voru þrjú börn sem fóru í rannsóknir 

á hné, sami fjöldi fór í rannsókn á rist. Í röntgenrannsóknum á lungum voru átta börn, sami fjöldi fór í 

rannsóknir á olnboga. Tvö börn fóru í rannsóknir á mjaðmagrind, sami fjöldi af börnum fór í rannsókn á 

viðbeini. Tuttugu börn fóru í rannsóknir á úlnlið. Eitt barn fór í rannsókn á ökkla/rist. Eitt barn fór í 

rannsókn á öxl, sami fjöldi fór í rannsókn á öxl/viðbeini.  

 

 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

Fj
ö

ld
i

Röntgenrannsóknir



  

23 

Spurning 4. Er rannsókn endurtekin? 

 

 

Mynd 7. Endurtekning á rannsókn 

 

Mynd 7 sýnir að geislafræðingar endurtóku hliðarmyndir í 16 rannsóknum eða 30.8%. Engar aðrar 

myndir voru teknar af öðrum sjónarhornum. Sex myndir af úlnlið á aldrinum 8-14 ára. Þrjár myndir af 

hné á aldrinum 6-14 ára. Þrjár myndir af olnboga á aldrinum 8-12 ára. Ein mynd af ökkla hjá 13 ára. 

Tvær myndir af hendi, á aldrinum 11-14 ára og ein mynd af fótlegg hjá 1 árs gömlu barni.  
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4.1.2 Geislavarnir 

 

 

Spurning 5. Er barn í blývörn? 

 

 

Mynd 8. Barn í blývörn 

 

Mynd 8 sýnir að 63.2% barna voru í blývörnum. 
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Spurning 6. Er forráðamaður hjá barni á meðan rannsókn stendur yfir? 

 

 

Mynd 9. Forráðamaður hjá barni 

 

Mynd 9 sýnir að 45.6% barna voru með forráðamann með sér á röntgenstofu. 

 

Í spurningu 7 kemur fram fjöldi þeirra forráðamanna sem voru hjá barni á röntgenstofu. Tafla 2 sýnir 

aldurskiptingu þeirra barna sem voru með eða án forráðamanna.  

 

Tafla 2. Fjöldi forráðamanna hjá börnum  

Aldur Fjöldi barna Hjá barni Ekki hjá barni 

1– 5 ára 11 9 (81.8%) 2 (18.2%) 

6–10 ára 23 15 (65.2%) 8 (34.8%) 

11–15 ára 34 7 (20.6%) 27 (79.4%) 

Samtals 68 31 37 
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Spurning 7. Ef svar er já við fyrri spurningu, er forráðamaður í blývörn? 

 

 

Mynd 10. Forráðamaður í blývörn 

 

Mynd 10 sýnir að 28 forráðmenn af 31 eða 90.3% voru í blývörnum. Þrír forráðamenn sem voru ekki í 

blývörnum voru hjá börnum á aldrinum 1-9 ára sem fóru í mismunandi rannsóknir á lungum, ökkli/rist 

og úlnlið. 
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Spurning 8. Er geislafræðingur í geislunarrými hjá barni á meðan myndir eru teknar? 

 

 

Mynd 11. Geislafræðingur hjá barni 

 

Mynd 11 sýnir að 11.8% geislafræðinga voru í geislunarrými hjá barni á meðan myndir voru teknar. 

Börnin voru á aldrinum 1-11 ára, og fóru í rannsóknir á hendi, mjaðmagrind, lungu og úlnlið. 

 

Spurning 9. Ef svar er já við fyrri spurningu, er geislafræðingur í blývörn? 

 

 

Mynd 12. Geislafræðingur í blývörn 

 

Mynd 12 sýnir að 87.5% geislafræðinga notuðu blývarnir þegar myndir voru teknar.  
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4.1.3 Viðmót  

 

 

Spurning 10. Spyr geislafræðingur út í t.d. eymsli og verki? 

 

 

Mynd 13. Eymsli og verkir í rannsókn 

 

Mynd 13 sýnir að 44.1% geislafræðinga spurðu út í eymsli og verki.  

 

Í spurningu 10 kemur fram fjöldi athuganna á eymslum og verkjum í rannsókn. Tafla 3 sýnir 

aldurskiptingu barna. 

 

Tafla 3. Eymsli og verkir 

Aldur Fjöldi barna Spurt Ekki spurt 

1-5 ára 11 6 (20.0%) 5 (13.2%) 

5-10 ára 23 10 (33.3%) 13 (34.2%) 

11-15 ára 34 14 (46.7%) 20 (52.6%) 

Samtals 68 30 38 
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Spurning 11. Útskýrir geislafræðingur fyrir barni/forráðamanni hvernig rannsókn fer fram?  

 

 

Mynd 14. Útskýrir geislafræðingur hvernig rannsókn fer fram 

 

Mynd 14 sýnir að 76.5% geislafræðinga útskýrðu fyrir börnum/forráðamönnum hvernig rannsókn fór 

fram.  

 

Í spurningu 11 kemur fram fjöldi útskýringa á framkvæmd rannsóknar og sýnir (Tafla 4) hér að neðan 

að í öllum tilvika hjá börnum á aldrinum 1-5 ára var útskýrt hvernig rannsókn fór fram. 

 

Tafla 4. Útskýring um framkvæmd rannsóknar 

Aldur Fjöldi barna Fjöldi útskýringa Fjöldi ekki útskýrt 

1-5 ára 11 11 (100.0%) 0 

6-10 ára  23 17 (73.9%) 6 (26.1%) 

11-15 ára 34 24 (70.6%) 10 (29.4%) 

Samtals 68 52 16 
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Spurning 12. Útskýrir geislafræðingur fyrir barni/forráðamanni hversu langan tíma rannsókn getur 

tekið? 

 

 

Mynd 15. Tímalengd rannsóknar 

 

Mynd 15 sýnir að 2.9% geislafræðinga útskýrðu hversu langan tíma rannsókn gæti tekið. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Já Nei

Fj
ö

ld
i

Tilkynnir um áætlaðan tíma rannsóknar



  

31 

Spurning 13. Er barni/forráðamanni boðið að spyrja spurninga út í rannsókn? 

 

 

Mynd 16. Boðið að spyrja spurninga 

 

Mynd 16 sýnir að 4.4% barna/forráðamanna var boðið að spyrja spurninga út í rannsókn. Börnin voru 

á aldrinum 5-9 ára fóru í rannsókn á viðbeini, úlnlið og ökkla/rist. 
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4.1.4 Huglægt mat rannsakanda 

 

Spurning 14. Hvernig er líðan barns þegar komið er á röntgenstofu? 

 

Mynd 17. Huglægt mat rannsakanda á líðans barns 

 

Mynd 17 sýnir hvernig börnunum leið á röntgenstofu. Almennt voru börnin róleg þegar komið var á 

röntgenstofu eða 94.1% tilvika. Tvö börn eða 2,9%, voru hrædd við hreyfingu lampans, annað barnið 

fór að gráta. Eitt barn var órólegt vegna þess að það sá ekki foreldri sitt sem var á bak við blývegg á 

röntgenstofunni. Eitt barn var ósamvinnuþýtt, vildi ekki láta taka af sér myndir. Tafla 5 sýnir huglægt 

mat rannsakanda á hvernig barni leið þegar komið var inn á röntgenstofu. 

 

Tafla 5. Líðan barns 
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5 Umræða 

5.1 Útkoma á könnun gátlistans 

Eins og áður hefur komið fram þá var gátlisti með ákveðnu spurningarformi hannaður sem 

rannsakandi hakaði við í vettvangsrannsókn sinni á tímabilinu 17. janúar – 11. mars. Útkoma á könnun 

gátlistans var góð, rannsakandi fylgdist sjálfur með rannsóknum og svaraði spurningum gátlistans án 

vitundar geislafræðinga. 

Að minni bestu vitund hafa ekki verið gerðar kannanir sem snúa að viðmóti og verklagi 

geislafræðinga um þá þjónustu sem þeir veita börnum á röntgendeild. 

5.1.1 Verklag 

Í þessum hluta var útkoma góð og segja má að almennt undirbúi geislafræðingar vinnu sína vel, sjá til 

þess að fyrirkomulag stofu sé viðunandi fyrir komu sjúklings, og þar með eru þeir búnir að draga úr 

óöryggi sjúklinga. Niðurstöður sýndu að í 88.2% tilvika var rannsóknarstofa tilbúin. Undirbúningur stofu 

er mikilvægur. Ef geislafræðingur er búin að gera stofu tilbúna þá hefur hann stytt rannsóknartíma og 

getur því veitt barni meira athygli þannig að því líði sem best. Eins og áður hefur komið fram þá þarf 

röntgenlampinn að fara á fyrirfram ákveðinn stað fyrir rannsókn sem getur leitt til óöryggis og verið 

fráhrindandi fyrir barn (4). 

Niðurstöður á aldursdreifingu sýndi að flest börn voru á 11. ári eða 13.2%, þar á eftir komu flest 

börn á 13. ári eða 11,8%, en ekkert barn var á 2. ári, sjá (Mynd 5). 

Skráðar voru niður þær rannsóknir sem börnin fóru í og var fjöldi rannsókna á útlimum 79.5%, í 

röntgenrannsóknum á lungum 11.8%, í öxl/viðbein 5.9%, og 2.9%, á mjaðmagrind, sjá (Mynd 6). Ein 

af algengustu röntgenrannsóknunum er röntgenmynd á lungum/brjóstholi (27). Aldur barna sem fóru í 

rannsókn á úlnlið voru frá 3-14 ára. Þau börn sem komu í rannsókn á hendi voru á aldrinum 11-14 ára. 

Í röntgenrannsókn á lungum voru flest börnin á 1. ári eða fimm talsins. Börn 4-12 ára fóru í rannsókn á 

olnboga. Fimm börn á aldrinum 1-13 ára fóru í rannsókn á fótlegg. Sami fjöldi barna á aldrinum 10-13 

ára í rannsókn á ökkla, í rannsókn á hné voru börn frá 6-14 ára. Þau börn sem komu í rannsókn á rist 

voru á aldrinum 8-15 ára. Tvö börn í rannsókn á mjaðmagrind á 1. og 15. ári. Rannsókn á viðbeini/öxl 

voru börn 3-15 ára. Ef skoðað er aldur á rannsóknum á úlnlið þá voru flest börnin á aldrinum 9-14 ára.  

Skoðað var hvort endurtekning á rannsókn var framkvæmd og sýndu niðurstöður 30.8%, í þessum 

rannsóknunum voru eingöngu hliðarmyndir endurteknar, sjá (Mynd 7). Ástæða fyrir endurtekningu 

mynda, var vegna innstillingar myndefnis. Flóknar rannsóknir á börnum og unglingum geta verið 

krefjandi fyrir geislafræðinga að framkvæma og skipar aldur, þroski þar inn ásamt eðli rannsóknar og 

líðan barns hverju sinni (4). Sem nemi á deildinni hefur rannsakandi verið við mismunandi rannsóknir, 

hjá einstaklingum sem voru að koma annað hvort í fyrsta skiptið eða eftirlit, þar beita geislafræðingar 

sinni bestu þekkingu, virðingu og vandvirkni með það að leiðarljósi að innstilling myndefnis sé góð fyrir 

greiningargildi myndar, þannig að síður þurfi að endurtaka myndir. Algengasta ástæðan fyrir 

endurtekningum í stafrænni myndagerð er vegna innstillingu myndefnis (28). Sem dæmi má nefna, 

barn sem kemur í rannsókn á olnboga, grunur um brot, verkjað og líður illa, eða ungu barni sem fer í 

rannsókn á fótlegg, það er jafnvel með gifs á fótlegg, og líður illa. Sum börn eru á meiri hreyfingu en 
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önnur, sem verður til þess að stundum er nauðsynlegt að endurtaka myndir. Einnig hefur rannsakandi 

upplifað að í rannsóknum sem taka þarf fleiri en eina mynd af sama sjónarhorninu, sjá geislafræðingar 

til þess að geislaskammtur sé í lágmarki og taka þá svokallaðar prufumyndir, sem ekki hægt er að lesa 

úr heldur eru eingöngu til að sjá hvernig sjónarhorn myndefnis birtist á skjánum t.d. hliðarmynd af hné. 

Umdeilt er þó hvort taka eigi prufumynd með lágum geislaskammti, þó svo að geislafræðingur ætti að 

vera orðinn öruggur á innstillingum, þá geta komið upp aðstæður sem verða það krefjandi að erfitt 

getur reynst að stilla myndefni rétt inn þannig að greiningargildi myndar verði gott, sem dæmi 

einstaklingur sem er ný komin úr aðgerð á hné og jafnvel með gifs. Rannsakandi veltir fyrir sér hvort 

ásættanlegt sé að taka myndir með áætluðum tökugildum fyrir rannsókn þangað til rétt innstilling næst. 

Eins og áður hefur komið fram er geislaskammtur á útlimi minni en á aðra líkamshluta barns t.d. lungu 

og fer eftir stærð og þykkt myndefnis og fjölda mynda í rannsókn. 

5.1.2 Geislavarnir 

Í þessum hluta var notkun blývarna könnuð. Skoðað var hvort forráðamaður var með barni inni á 

röntgenstofu, einnig hvort geislafræðingar voru hjá barni á meðan myndir voru teknar. 

Það kom í ljós að blývörn var notuð í 63.2% tilvika hjá börnum, sjá (Mynd 8). Blývarnir eru notaðar 

á kynkirtla til að koma í veg fyrir óþarfa geislun þar sem blendubrún geislasviðs er í minna en 5 cm 

fjarlægð frá kynkirtlum t.d. mjaðmagrind, með fyrirvara að það trufli ekki greiningargildi mynda í 

rannsókn (20). Í mörgum rannsóknum eru kynkirtlar í meira en 5 cm fjarlægð frá blendubrún 

geislasviðs t.d. útlimir auk þess þarf orkuminni geislun við rannsóknir á útlimum t.d. hendi. Skiptar 

skoðanir eru á því hvort nota þurfi blývarnir á kynkirtla fyrir þá útlimi sem eru meira en 5 cm frá 

blendubrún geislasviðs. Rannsakandi telur mikilvægt að fræða megi börn og forráðamenn um þessar 

upplýsingarþegar rannsókn hefst t.d. rannsókn á hendi, þó svo að geislafræðingur telji ekki þörf á 

blývörn. Rannsakandi hefur einnig verið við rannsóknir sem einstaklingar koma í t.d. endurkomu, þar 

sem einstaklingur fær blývörn og nefnir við geislafræðing að hann hafi ekki verið með blývörn við fyrstu 

komu og öfugt þ.e. fengið blývörn í fyrstu komu en ekki í endurkomu. Samræmi á deildinni um hvenær 

ætti að nota blývörn og hvenær ekki, getur stuðlað meira að öryggi einstaklings.   

Fjöldi forráðmanna sem var með börnum á röntgenstofu var 31 eða 45.6%. Þeir forráðamenn sem 

voru með börnum frá aldrinum 1-5 ára voru 81.8%, hinir 18.2%, voru með börnum á vökudeild og biðu 

frammi á meðan. Á aldrinum 6-10 ára voru 65.2%, forráðamanna með á stofu og á aldrinum 11-15 ára 

voru 20.6%, forráðamenn hjá barni. Tafla 2 sýnir að flestir forráðmenn voru með yngstu börnunum og 

eftir því sem þau verða eldri fækkar forráðmönnum eins og við má búast. Börnin orðin jafnvel 

sjálfstæðari og öruggari. Börn eiga lagalegan rétt á því að forráðamenn fylgi sér á röntgenstofu (2). 

Rannsakandi ákvað að fylgja geislafræðingi ekki eftir á biðstofu þar sem rannsakandi var við 

vettvangskönnun, slíkt hefði vel getað sett rannsókn á það stig að viðkomandi geislafræðingur hefði 

mögulega getað sett spurningarmerki vegna eftirfylgni rannsakanda, því var erfitt að vera vitni að því 

hvort barni var boðið að fylgja geislafræðingi af eigin forsendum eða í fylgd með forráðamanni á 

röntgenstofu. Mín upplifun í verknámi er að börnum er boðið að koma ein og meta geislafræðingar 

fyrst og fremst eftir aðstæðum þ.e þroska, aldri, líðan og hvers kyns rannsókn er framundan og í 

samráði við forráðamenn. 
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Niðurstöður sýndu að 90.3% forráðamanna notuðu blývarnir. Þeir forráðamenn sem voru ekki í 

blývörnum voru með börnum á aldrinum 1- 9 ára sem fóru í mismunandi rannsóknir á lungu, ökkli/rist 

og úlnlið. Í rannsóknum á útlimum er dreifigeislun minni samanborið við t.d. lungu. Þegar kemur að 

röntgenrannsókn á lungum, þá fer það alfarið eftir stærð og þykkt barns og í þessu tilviki var barn á 

fyrsta ári þar sem dreifigeislun var einnig lítil. Mismunandi er eftir rannsóknum og líðan barns hvort 

forráðamaður sé við hlið barns á meðan mynd er tekin eða hvort hann sé lengra frá. 

Þegar skoðað var hversu margir geislafræðingar voru hjá börnum á meðan myndir voru teknar þá 

sýndi útkoma listans 11.8% geislafræðinga. Taka skal fram að ávallt er einn geislafræðingur ef þess er 

þörf, nema aðstæður breytast. Eins og áður hefur komið fram, hér að ofan þá geta sumar rannsóknir 

verið krefjandi fyrir geislafræðinga að framkvæma, og fer það eftir líðan barns og eðli rannsóknar 

hverju sinni. Sem dæmi geislafræðingur sem tekur röntgenmynd af barni á vökudeild eru í flestum 

tilvikum hjá barni á meðan myndir eru teknar. Þrjú börn á 1. ári fóru í rannsókn á lungum, Eitt barn á 1. 

ári á mjaðmagrind. Þrjú börn á aldrinum 3, 5 og 8 ára á úlnlið, og eitt barn á 11. ári á hendi. 

Niðurstöður sýndu að 87.5% geislafræðinga notuðu blývarnir. Geislun á svæði sem starfsfólk og 

fylgjendur sjúklinga verða fyrir er vegna dreifigeislunar sem kemur frá sjúklingnum, enda er sjúklingur 

aðal uppspretta dreifigeislunar. Því er mikilvægt að starfsmenn hugi að blývörnum, sjálfs síns vegna 

og almennings (4, 10). Eins og áður hefur komið fram í rannsóknum á útlim er dreifigeislun lítil þar sem 

ekki er þörf á orkumikilli geislun, rannsókn á mjaðmagrind og lungu fylgir meiri dreifigeislun og eykst 

eftir stærð og þykkt sjúklings. 

5.1.3 Viðmót 

Í þessum hluta var skoðað viðmót geislafræðinga til veittrar þjónustu. Yfir heildina er viðmót 

geislafræðinga gott, þeir beita sinni bestu þekkingu, bera virðingu fyrir sínum sjúklingum ásamt að 

upplýsa þá um framgang rannsóknar. 

Geislafræðingur byrjar ávallt á því að lesa beiðni þar sem rannsókn og sjúkrasaga er birt. Hins 

vegar má segja að samstarf milli sjúklings og geislafræðings getur skipt sköpum. Sýnt hefur verið fram 

á að börn vilja vera höfð með í samræðum og að þau séu spurð álits. Ef börn eru höfð með í 

samræðum þá kvíða þau síður framhaldinu (8). Af þessum sökum var ákveðið að kanna hversu oft 

þetta er uppfyllt og sýndu niðurstöður að í einungis 44.1% tilfella spyrja geislafæðingar um verki eða 

eymsli. Sem nemi á deildinni s.l fjögur ár upplifði rannsakandi að í flestum tilvikum var athugað hjá 

einstaklingum þessi umræddu atriði hér að ofan. Ekki var sjáanlegur munur á milli aldurshópa, sjá 

(Tafla 3) þegar geislafræðingur spyr um eymsli og verki. 

Því næst var skoðað hvort geislafræðingar útskýrðu framgang rannsóknar. Miðað við niðurstöður 

var útkoma listans góð, og sýna 100% á aldrinum 1-5 ára. Á aldrinum 6-10 ára, 73.9% og á aldrinum 

11-15 ára, 70.6%. Á röntgendeild getur flæðið orðið mikið og fer það eftir tíð og tíma. Sjúklingar í 

röntgenrannsóknum staldra ekki lengi við sem verður til þess að samskipti milli sjúklings og 

geislafræðings er frekar stutt sem leiðir til þess að fræðsla og einnig upplýsingar um tilfelli sjúklings 

verða að skornum skammti (9).  Sem nemi á deildinni fannst rannsakanda oft á tíðum álagið vera 

sveiflukennt sem hægt var að tengja við tíð og tíma t.d. veðráttu þar sem mikil hálka er og aukin hætta 

er á beinbroti. Fjöldi sjúklinga í endurkomur geta verið sveiflukenndar fyrir hvern dag og álagið því 
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meira eftir því sem sjúklingar eru fleiri. Að auki komu upp aðstæður þar sem tækjabúnaður varð 

óvirkur, þannig að álagið varð fyrir vikið ennþá meira.  

Geislafræðingar létu einungis vita í 2.9% tilfella um áætlaðan rannsóknartíma. Einstaklingar eru 

misjafnir og hafa börn mismunandi tímaskynjun og spilar aldur og þroski barns þar inn. Börn sem 

koma í endurkomu staldra yfirleitt stutt við t.d. barn í endurkomu á úlnlið, og ályktar rannsakandi að 

það sé ástæðan ásamt því að þau eru ekki að leiða hugann að hversu lengi rannsókn stendur yfir. En 

taka má fram að það fer eftir hvers kyns rannsókn er framundan, og vissulega er látið vita þegar stór 

rannsókn er framundan að þá er reynt að áætla tímann. 

Þegar skoðað var hvort börnum/forráðamönnum var boðið að spyrja spurninga út í rannsókn leiddu 

niðurstöður í ljós að 4.4%, geislafræðinga buðu börnum/forráðamönnum að spyrja út í rannsókn.  

Rannsakandi spyr sig hvort það var vegna þess að sjúklingur var þegar búin að fá upplýsingar um 

framgang rannsóknar eða vegna tímaskorts, þar sem margir sjúklingar bíða.  Af eigin reynslu, fannst 

rannsakanda útskýring vera sú að þegar sjúklingum hefur verið boðið að spyrja spurninga þá í 

langflestum tilvikum hafa sjúklingar beðið um niðurstöðu rannsóknar og jafnvel sjá myndir, sem er ekki 

í höndum geislafræðinga að framkvæma, heldur röntgenlæknis sem greinir myndirnar og sendir 

niðurstöður á þann læknir sem óskaði eftir rannsókninni, og má nefna að geislafræðingur lætur 

sjúkling yfirleitt vita að lokinni rannsókn. En betur má þó bæta með því að bjóða sjúklingum að spyrja 

spurninga um sjálfa rannsóknina sem slíka. 

5.1.4 Huglægt mat rannsakanda 

Í þessum hluta ákvað rannsakandi að athuga líðan barns þegar komið var á röntgenstofu, og var það 

gert með huglægu mati rannsakanda og koma þær athugasemdir fram í formi töflu, (sjá Tafla 5). 

Niðurstöður rannsakanda sýndi að mikill meirihluti barna voru almennt róleg eða 94.1% . Rannsakandi 

tók eftir fjórum börnum á aldrinum 3-11 ára sem liðu illa. Þriggja ára gamalt barn kom í rannsókn á 

úlnlið, 4 og 7 ára komu í rannsókn á olnboga, eitt barn á 11. ári kom í rannsókn á hendi. Tvö börn voru 

hrædd við hreyfingu röntgenlampans, annað barnið fór að gráta þegar lampinn fór af stað og vill 

rannsakandi álykta að röntgenstofa hafi ekki verið tilbúin fyrir komu barns, eins var eitt barn illa 

fyrirkallað fyrir rannsókn. Eitt barnið var órólegt vegna þess að það sá ekki foreldri sitt sem var á bak 

við blývegg. Eitt barn var ósamvinnuþýtt og vildi ekki láta taka af sér myndir.  

5.2 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Styrkleikar þessarar gæðarannsóknar eru þeir að ekki er vitað til þess að viðmót og verklag 

geislafræðinga til veittrar þjónustu á börnum hafi verið rannsakað áður á röntgendeild Landspítalans. 

Rannsakandi spyr sig að því hvort spurningalistinn hafi ekki verið nægjanlega vel uppsettur þegar 

kemur að mismunandi aldursflokkum. Börn á aldrinum 1- 5 ára voru 16.2%, börn á aldrinum 6-10 ára, 

33.8%, og börn á aldrinum 11-15 ára, voru 50%. Ekki var jöfn dreifing í aldursflokkum og í sumum 

flokkum voru frekar fá börn sem gerði erfitt hvað varðar mælingar í tölfræði útreikningum svo sem 

marktæknipróf.  
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6 Ályktanir 

Þjónusta sem veitt er af geislafræðingum Landspítalans er góð en þess ber að geta að betur um má 

bæta þegar kemur að því bjóða börnum og forráðamönnum að spyrja spurninga og þá um leið að 

bjóða börnum að vera meira með í samræðum.  
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