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Ágrip 

Inngangur: Geislaálag í röntgenrannsóknum skiptir máli fyrir sjúklinga. Geislaskammtur getur valdið 

slembisköðum og vísum sköðum sem geta haft áhrif á sjúkling í framtíðinni. Innstillingar í 

röntgenrannsóknum eru mikilvægar og er lögð mikil áhersla á nákvæmni. Í prufumyndum eru myndir 

teknar með fáum ljóseindum eða lítilli geislun til þess að athuga hvort að sjúklingi sé rétt stillt inn, ef 

innstilling er ekki góð þarf að endurtaka mynd. Ef mörgum myndum er eytt og þörf er á að endurtaka 

myndir getur geislakammtur sjúklings verið umtalsvert hærri. 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar er að kanna í hvaða rannsóknum er verið að notast við 

„prufumyndir“, hvort „prufumyndir“ séu að minnka eða auka geislaálag á sjúkling og hvort þær séu 

réttlætanlegar. 

Efni og aðferðir: Rannsóknin var framkvæmd á stofu 4 og 9 á LSH (Landspítala Háskólasjúkrahúss) í 

Fossvogi á tveimur ADORA röntgentækjum. Skoðað var aftur í tímann frá janúar 2019, allar rannsóknir 

nema lungu, kviðarhol og skyggningar, þar til að 1000 rannsóknum var náð á hverri stofu. Gögn 

fengust úr röntgentækjunum og skoðaðar voru lágskammta og venjulega geislaðar myndir með tilliti til 

geislaskammts. Myndir undir 1 mAs voru skilgreindar sem „lágskammta myndir“ og myndir yfir 1 mAs 

voru skilgreindar sem „venjulega geislaðar myndir“. Umfram geislaálag í % var fundið út fyrir 

lágskammta og venjulega geislaðar myndir og heildar umfram geislaálag í rannsóknum. Úrkastshlutfall 

mynda var reiknað út og úrkasthlufall fyrir lágskammta og venjulegar geislaðar myndir á báðum 

stofum. 

Niðurstöður: 2006 rannsóknir voru skoðaðar í heildina en aðeins 949 rannsóknir voru notaðar í 

niðurstöður.  

Lágskammta myndir: Eru að valda minni geislaskammti í eyddum myndum miðað við eyddar 

venjulegar geislaðar myndir. Ekki er vitað fyrir víst ef lágskammta myndir væru alltaf notaðar hvort að 

engum venjulegum geisluðum myndum yrði hent. Hægt væri að taka 32 lágskammta myndir í „öxl brot 

standandi“ til þess að fá sama geislaskammt og í einni eyddri venjulegri geislaðari mynd. Ef jafn 

margar lágskammta myndir hefðu verið teknar og venjulegar geislaðar myndir í heildina á stofu 4 hefði 

umfram geislaálagið hækkað um 1,5% og á stofu 9 um 1,5%.  

Heildarúrkast í niðurstöðum: Á stofu 4 voru 2833 myndir teknar í 766 rannsóknum og var 

heildarúrkastið 19% í þeim rannsóknum sem voru kannaðar. Á stofu 9 voru 693 myndir teknar í 183 

rannsóknum  og var heildarúrkastið 17%.  

Hæsta og lægsta úrkast í lágskammta rannsóknum í niðurstöðum: Hæsta lágskammta úrkastið var 

í „Hné bedside“ en þar var úrkastið 42% á stofu 4 og lægsta úrkastið var í „Rist“ þar sem úrkastið var 

0% á stofu 4.   

Ályktanir: Út frá niðurstöðum er hægt að álykta að „prufumyndir“ eru að gefa minni geislaskammt í 

rannsóknum þar sem myndum er eytt og því réttlætanlegt. 
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Þakkir 

Þessi ritgerð var unnin sem lokaverkefni til diplómaprófs í geislafræði við læknadeild Háskóla Íslands. 

Verkefnið var unnið í samstarfi við röntgendeild Landspítala Háskólasjúkrahúss og er gæðaverkefni.  

Ég vil þakka leiðbenendum mínum, Jónínu Guðjónsdóttir og Öldu Steingrímsdóttur fyrir góða 

leiðsögn og stuðning í gegnum ritgerðina. Auk þess vil ég þakka Elsu Dögg Áslaugardóttir fyrir að lesa 

yfir ritgerð.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir mikinn stuðning við gerð ritgerðar.  

 

 

 



  

5 

Efnisyfirlit 

Ágrip ......................................................................................................................................................... 3 

Þakkir ........................................................................................................................................................ 4 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................................. 5 

Myndaskrá ................................................................................................................................................ 8 

Töfluskrá ................................................................................................................................................... 9 

Listi yfir skammstafanir ...........................................................................................................................11 

1 Inngangur........................................................................................................................................12 

1.1 Röntgengeislar ...................................................................................................................... 12 

1.2 Röntgenlampi......................................................................................................................... 12 

1.3 Stafrænt myndkerfi - DR ........................................................................................................ 13 

1.3.1 ADORA Röntgentæki ................................................................................................ 14 

1.4 Innstillingar............................................................................................................................. 15 

1.5 Myndgæði .............................................................................................................................. 17 

1.5.1 Suð ............................................................................................................................ 17 

1.5.2 Birtustig ...................................................................................................................... 18 

1.5.3 Kontrast ..................................................................................................................... 18 

1.5.4 Flatarupplausn ........................................................................................................... 19 

1.6 Prufumyndir ........................................................................................................................... 19 

1.7 Tökugildi ................................................................................................................................ 19 

1.7.1 kV ............................................................................................................................... 19 

1.7.2 mAs ............................................................................................................................ 20 

1.8 Geislaskammtur ..................................................................................................................... 20 

1.8.1 Geislaálag .................................................................................................................. 20 

1.9 Jónandi geislun ...................................................................................................................... 20 

1.9.1 Líffræðileg áhrif geislunar .......................................................................................... 21 

1.9.2 Slembiskaðar ............................................................................................................. 21 

1.9.3 Vísir skaðar ................................................................................................................ 21 

1.9.4 Flatargeislun (DAP) ................................................................................................... 21 

1.9.5 Gæðaeftirlit ................................................................................................................ 22 

2 Markmið ..........................................................................................................................................23 

3 Efni og aðferðir ...............................................................................................................................24 

3.1 Gagnasöfnun ......................................................................................................................... 24 

3.2 Búnaður og áhöld .................................................................................................................. 24 



  

6 

3.3 Úrvinnsla rannsókna .............................................................................................................. 24 

3.4 Eyddar lágskammta myndir ................................................................................................... 25 

3.5 Notaðar og eyddar fullgeislaðar myndir ................................................................................. 25 

3.6 Heildargeislaskammtur vegna rannsóknar, heildargeislaskammtur sem hefði raunverulega 

þurft og heildarfjöldi mynda ............................................................................................................... 25 

3.7 Uppsetning niðurstaðna ......................................................................................................... 25 

3.8 Framkvæmd........................................................................................................................... 26 

3.9 Til þess að reikna út umfram geislaskammt í % .................................................................... 27 

3.10 Hækkun á umfram geislaskammti í lágskammta myndum .................................................... 27 

3.11 Úrkast á röntgenmyndum ...................................................................................................... 27 

4 Niðurstöður .....................................................................................................................................28 

4.1 Rannsóknir sem notast var við í niðurstöður ......................................................................... 28 

4.1.1 Geislaálag í „Hné bedside“ rannsóknum á stofu 9 .................................................... 28 

4.1.2 Geislaálag í „Hné bedside“ rannsóknum á stofu 4 .................................................... 30 

4.1.3 Geislaálag í „Standandi hné“ rannsóknum á stofu 4 ................................................. 31 

4.1.4 Geislaálag í „Standandi hné“ rannsóknum á stofu 9 ................................................. 32 

4.1.5 Geislaálag í „Hné borð“ rannsókn á stofu 4 og stofu 9 .............................................. 34 

4.1.6 Geislaálag í hryggjar og „Mjaðmagrind/Mjöðm“ rannsóknum  á stofu 4 .................... 34 

4.1.7 Geislaálag í „Prótesu Pelvis/Mjöðm“ rannsóknum á stofu 4 og 9 ............................. 36 

4.1.8 Geislaálag í „Öxl brot standandi“, „Olnbogi“, „Úlnliður“ og „Fingur á stofu 4 og 9 ..... 37 

4.1.9 Geislaálag í „Ökkla“ rannsóknum á stofu 4 og 9 ....................................................... 40 

4.1.10 Geislaálag í „Rist“ rannsóknum á stofu 9 .................................................................. 41 

4.1.11 Geislaálag í „Rist“ rannsóknum á stofu 4 .................................................................. 42 

4.2 Rannsóknir sem notast var við í niðurstöður á stofu 4 og 9 .................................................. 44 

4.3 Allar rannsóknir af stofu 4 reiknaðar saman .......................................................................... 45 

4.4 Rannsóknir sem voru í lagi reiknaðar með í niðurstöðum á stofu 9 ...................................... 47 

4.5 Heildarfjöldi „bilaðra“ rannsókna á stofu 9 ............................................................................. 48 

4.6 Heildarúrkasti í röntgenrannsóknum á báðum stofum .......................................................... 49 

4.7 Eru eyddar lágskammta myndir að valda hærri geislaskammti á sjúklinga .......................... 50 

4.7.1 Hversu margar lágskammta myndir þarf til þess að fá sama geislaskammt og í 

venjulegum geisluðum myndum .................................................................................................... 51 

5 Umræða ..........................................................................................................................................52 

5.1 Helstu niðurstöður ................................................................................................................. 52 

5.2 Geislaálag í rannsóknum ....................................................................................................... 52 



  

7 

5.2.1 Geislaálag í eyddum „Prufumyndum“ og í „Venjulegum geisluðum myndum“ .......... 53 

5.3 Heildarúrkast á röntgenmyndum á báðum stofum ................................................................ 53 

5.4 Styrkleiki og vandamál rannsóknar........................................................................................ 54 

5.5 Næstu skref ........................................................................................................................... 54 

6 Ályktanir ..........................................................................................................................................55 

Heimildaskrá ...........................................................................................................................................56 

 

  



  

8 

Myndaskrá 

Mynd 1. Patella röntgenrannsókn með ADORA DRi tæki ................................................................ 14 

Mynd 2. AP mynd ............................................................................................................................. 16 

Mynd 3. Prófíll................................................................................................................................... 16 

Mynd 4. Háir mAs og lágir mAs ........................................................................................................ 18 

Mynd 5. Gagnaskráning ................................................................................................................... 26 

Mynd 6. Heildarfjöldi myndi og heildarfjöldi í notuðum og eyddum myndum í  11 „Hné bedside“ 

rannsóknum á stofu 9 ............................................................................................................................ 28 

Mynd 7. Mismunur á geislaálagi í 11 rannsóknum á „Hné bedside“ á stofu 9 ................................. 29 

Mynd 8. Umfram geislaálag að meðaltali í 11 rannsóknum af „Hné bedside“ á stofu 9 .................. 29 

Mynd 9. Heildarfjöldi myndi og heildarfjöldi í notuðum og eyddum myndum í  19 „Standandi hné“ 

rannsóknum á stofu 4 ............................................................................................................................ 31 

Mynd 10. Geislaálag í 19 „Standandi hné“ rannsóknum á stofu 4 ................................................... 31 

Mynd 11. Umfram geislaálag að meðaltali í 19 rannsóknum af „Standandi hné“ á stofu 4 ............. 32 

Mynd 12. Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eyddar mynda í 21 rannsókn af „Standandi hné“ á 

stofu 9 .................................................................................................................................................... 32 

Mynd 13. Geislaálag í 21 rannsókn af „Standandi hné“ á stofu 9 .................................................... 33 

Mynd 14. Umfram geislaálag að meðaltali í 21 rannsóknum af „Standandi hné“ á stofu 9 ............. 33 

Mynd 15. Fjöldi notaðra mynda og heildarfjöldi mynda í 17 rannsóknum af „Rist“ á stofu 9 ........... 41 

Mynd 16. Geislaálag í 17 rannsóknum af „Rist“ á stofu 9 ................................................................ 42 

Mynd 17. Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda í 63 rannsókn af „Rist“ á stofu 4 ..... 42 

Mynd 18. Geislaálag í 63 rannsóknum af „Rist“ á stofu 4 ................................................................ 43 

Mynd 19. Umfram geislaálag að meðaltali í 63 rannsóknum af „Rist“ á stofu 4 .............................. 43 

Mynd 20. Heildarfjöldi mynda og fjöldi notaðra og eydda mynda úr 997 rannsóknum á stofu 4 ..... 45 

Mynd 21. Heildargeislaálag í 997 rannsóknum á stofu 4 ................................................................. 45 

Mynd 22. Umfram geislaálag að meðaltali í 997 rannsóknum á stofu 4 .......................................... 46 

Mynd 23. Heildarfjöldi mynda og fjöldi notaðra og eydda mynda úr 344 rannsóknum á stofu 9 ..... 47 

Mynd 24. Heildargeislaálag í 344 rannsóknum á stofu 9 ................................................................. 47 

Mynd 25. Umfram geislaálag að meðaltali í öllum rannsónum sem voru í lagi á stofu 4 ................. 48 

Mynd 26. Heildarfjöldi mynda og fjöldi notaðra og eydda mynda í 1000 rannsóknum sem voru í lagi 

og bilaðar á stofu 9 ................................................................................................................................ 48 

 

 

 



  

9 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í rannsóknum af „Hné bedside“ ............................ 30 

Tafla 2. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Hné bedside“ .................. 30 

Tafla 3. Umfram geislaálag í „Hné bedside“ rannsóknum ................................................................ 30 

Tafla 4. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í rannsóknum af „Hné borð“ ................................. 34 

Tafla 5.  Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Hné borð“ rannsóknum . 34 

Tafla 6. Umfram geislaálag að meðaltali í „Hné borð“ rannsóknum ................................................. 34 

Tafla 7. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í hryggjar og mjaðmagrind/mjöðm rannsóknum .. 35 

Tafla 8. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í hryggjar og 

mjaðmagrind/mjöðm rannsóknum ......................................................................................................... 35 

Tafla 9. Umfram geislaálag að meðaltali í hryggjar og mjaðmagrind/mjöðm rannsóknum .............. 36 

Tafla 10. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í „Prótesu Pelvis/Mjöðm“ rannsóknum ............... 36 

Tafla 11. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Prótesu Pelvis/Mjöðm“ 

rannsóknum ........................................................................................................................................... 37 

Tafla 12. Umfram geislaálag að meðaltali í „Prótesu Pelvis/Mjöðm“ rannsóknum .......................... 37 

Tafla 13. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í „Öxl brot standandi“, „Olnbogi“, „Úlnliður“ og 

„Fingur“ rannsóknum ............................................................................................................................. 38 

Tafla 14. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Öxl brot standandi“, 

„Olnbogi“, „Úlnliður“ og „Fingur“ rannsóknum........................................................................................ 39 

Tafla 15. Umfram geislaálag að meðaltali í „Öxl brot standandi“, „Olnbogi“, „Úlnliður“ og „Fingur“ 

rannsóknum ........................................................................................................................................... 40 

Tafla 16. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í „Ökkla“ rannsóknum ......................................... 40 

Tafla 17. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Ökkla“  rannsóknum ..... 41 

Tafla 18. Umfram geislaálag að meðaltali í „Ökkla“  rannsóknum ................................................... 41 

Tafla 19. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í rannsóknum sem notast var við í niðurstöðum 44 

Tafla 20. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í rannsóknum sem notast 

var við í niðurstöðum ............................................................................................................................. 44 

Tafla 21. Umfram geislaálag að meðaltali í rannsóknum sem notast var við í niðurstöðum ........... 44 

Tafla 22. Fjöldi rannsókna sem ekki sýndu geislaálag á stofu 9 ...................................................... 49 

Tafla 23. Úrkast á heildarfjölda notaðra og eydda mynda á báðum stofum .................................... 49 

Tafla 24. Fjöldi eydda lágskammta og venjulegra mynda, eydd lágskammta og venjulegra DAP og 

eydd lágskammta og venjulegra mynda í % í rannsóknum sem notast var við í niðurstöður ............... 50 

Tafla 25. Eydd lágskammta mynd í % ef myndafjöldi væri sá sami og í eyddum venjulegum 

geisluðum myndum í öllum notuðum rannsóknum í niðurstöðum ......................................................... 50 



  

10 

Tafla 26. Fjöldi lágskammta mynda sem þarf til þess að DAP verði það sama og í eyddum 

venjulegum geisluðum myndum ............................................................................................................ 51 

 



  

11 

 

Listi yfir skammstafanir 

Cm……………………………………………………………………………………………….Sentímetri 

Gy………………………………………………………………………………………………..Gray 

kV……………………………………………………………………………………….Kílóvolt 

mA……………………………………………………………………………………………..Milliampere 

LSH………………………………………………………………………Landspítali Háskólasjúkrahús 

mAs…………………………………………………………………………..Millí amper-sekúndu 

mGy……………………………………………………………………………………...Millí Gray 

Sv…………………………………………………………………………….................Sívert 

ALARA…………………………………………………………………………………..Eins lágt og hægt er 

DAP ……………………………………………………………………………………………..Flatargeislun 



  

12 

 

1 Inngangur 

Geislaálag í röntgenrannsóknum skiptir máli fyrir sjúklinga. Mikilvægt er að tryggja að sjúklingur fái 

eins lítinn geislaskammt og hægt er en samt sem áður greiningarhæfa rannsókn.  

Eru geislafræðingar að nota prufumyndir á geislaþyngri staði á líkamanum eins og mjaðmagrind 

þar sem mikilvæg líffæri eru og er það réttlætanlegt.  

Geislun getur valdið slembisköðum sem hafa engan þröskuld þegar það kemur að geislun og geta 

valdið krabbamein seinna í framtíðinni. Geislun getur einnig valdið vísum sköðum sem hafa þröskuld 

og koma aðeins fram eftir ákveðið magn af geislun og geta valdið brunasári, því er mikilvægt að passa 

upp á geislaálagið sem sjúklingur fær.(2) 

Markmið þessara rannsóknar er að skoða notkun prufumynda, hvort þær séu að auka eða minnka 

geislaálag á sjúkling og hvort þær séu réttlætanlegar í einhverjum tilfellum.  

1.1 Röntgengeislar 

Það var Wilhelm Conrad Röntgen sem var þýskur eðlisfræðingur sem uppgötvaði röntgengeislann árið 

1895. Röntgen nefndi uppgötvunina X-geislun (e. x-rays), en seinna var geislunin nefnd eftir honum og 

heitir í dag „röntgengeislar“.(3)  

Menn fóru fljótt að nota röntgengeisla til sjúkdómsgreiningar og meðferðar í læknisfræði með því að 

búa til myndir af innviðum líkamans og fyrsta röntgenmyndin sem var tekin var af hendi eiginkonu 

Röntgens. 

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

röntgenlampanum verða til ljóseindir sem eru orkuríkar og eru venjulega kallaðar röntgengeislar. 

Orkuríku ljóseindirnar eru sendar af stað í gegnum myndefnið og þær ljóseindir sem komast alla leið 

lenda á myndnemanum. Hlutverk myndnemans er að sýna hve mikil dofnun verður í vefjum líkamans. 

Dofnun er þar sem ekki allar ljóseindir komast í gegnum myndefnið sem er verið að mynda.(3) 

1.2 Röntgenlampi 

Kjarni röntgenlampans er í glerhylki, sem er gert úr hitaþolnu gleri og er lofttæmt til þess að losna við 

óæskilega hitunar- og bremsunaráhrifa sem loftagnir hefðu ef þær væru á milli katóðunar (e. cathode) 

og anóðunar (e. anode). Utan um glerhylkið er málmhús sem er fyllt af olíu sem leiðir hitann frá 

lampanum. Innan í hylkinu eru tvö rafskaut, í öðru skautinu er katóða. 

Röntgengeislinn er myndaður með því að spenna er sett yfir röntgenlampann sem veldur því að 

rafeindir losna frá varmaþræði og dragast rafeindirnar yfir að anóðunni en anóðan hefur jákvæða 

hleðslu. Háspenna veldur því að hreyfiorka rafeindanna verður mikil og þegar þær falla á anóðuna 

hafa þær mikla hreyfiorku. Í anóðunni er efni sem stöðvar rafeindirnar og þær láta frá sér hreyfiorkuna 

sem þær hafa. Til þess að losa hreyfiorkuna senda þær frá sér ljóseindir sem búa til röntgengeisla. 

Lítill hluti af orkunni er nýttur í geislun fyrir myndatökuna, hins vegar er meiri hlutinn af orkunni sem 

skilar sér út sem varma í lampanum.  
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Hægt er að stjórna magni geislunar með því að auka strauminn yfir katóðuna og þar með fjölga 

rafeindum sem lenda á anóðunni. Mikilvægt er að rafeindir fara aðeins í eina átt.(3) 

1.3 Stafrænt myndkerfi - DR 

Með stafrænt myndkerfi (e. digital radiography, DR) taka röntgenmyndir mun styttri tíma því ekki þarf 

að lesa/framkalla myndirnar eins og þurfti á filmum, heldur koma þær um leið upp á skjáinn. Í DR er 

hægt að skoða rannsóknir aftur í tímann í tækinu sjálfu og sjá þar upplýsingar um aldur, kyn, 

dagsetningu, rannsókn, geislaskammt ásamt ýmsum öðrum gögnum um rannsóknina sem tölvan 

vinnur úr.(4) Gögnin koma frá þráðlausri stafrænni myndplötu. Myndplatan samanstendur af dílum (e. 

pixels).(5)  

Í stafrænu myndkerfi táknar hver díll í myndgreiningu minnstu einingu myndarinnar. Dálkar og raðir 

af dílum mynda fylki (e. matrix). Fylki á við fjölda díla og er mikilvægur til þess að fá góð myndgæði. 

Tölvan vinnur úr gögnunum sem myndplatan sendir frá sér og býr til stafræna mynd (e. digital image) 

sem er tvívíddarmynd (e. two dimensional, 2D). Tækið þarf að hafa tölvustýrikerfi og hugbúnað til þess 

að geta skoðað stafrænar myndir. 

Hægt er að notast við myndvinnslu í DR til þess að bæta myndgæði t.d. er hægt að draga úr suði, 

fjarlægja tæknilega myndgalla og auka eða minnka upplausn myndar. Hins vegar ef einum eiginleika 

er breytt til hins betra getur það haft slæm áhrif á aðra eiginleika myndar.(4) 
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1.3.1 ADORA Röntgentæki 

ADORA DRi röntgentæki er stafrænt myndkerfi og er hannað með notendur í huga, til þess að styðja 

fagfólk og gera rannsóknari auðveldari í meðhöndlun t.d. þegar sjúklingar geta ekki hreyft sig á 

röntgenbekknum. Sem dæmi má nefna axial mynd af mjaðmargrind eða röntgenmynd af hnéskel (e. 

patella). ADORA DRi gerir röntgenrannsóknir auðveldari, hraðari og þæginlegri að framkvæma. Tækið 

hefur þann sveigjanleika að framkvæma rannsókn á sjúklingum sem eru gangandi og stendur alveg 

sjálfur, á sjúklingum sem eru rúmliggjandi eða í hjólastól og geta ekki staðið í fæturnar. Tækið er byggt 

með það í huga að fagfólk færi röntgentækið í stað þess að vera færa sjúkling til og frá eins og má sjá 

á mynd 4 hér fyrir neðan. Á stofu 4 er ADORA DRFi röntgentæki sem hefur skyggni möguleika.(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Patella röntgenrannsókn með ADORA DRi tæki 

Hér má sjá að sjúklingur liggur á baki við röntgenrannsókn af patella og röntgentækið færir sig 

í hentuga stöðu fyrir bæði sjúkling og fagfólk.(1) 
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1.4 Innstillingar 

Innstillingar eru mikilvægar í röntgenrannsóknum. Ávallt skal spyrja um kennitölu, taka tvær myndir 

hornrétt á hvort aðra, nota hægra og vinstra merki, nota geislavarnir þegar á við, blenda af þegar hægt 

er og vanda vinnubrögð. Gæði rannsóknar felst mikið í nákvæmni á innstillingu geislafræðings. Einnig 

er mikilvægt að átta sig á því að sömu innstillingar virka ekki fyrir alla, því þarf að nota mismunandi 

aðferðir til þess að fá góð myndgæði t.d. að nota hjálpartæki eins og púða. 

Við innstillingar eru samskipti á milli geislafræðings og sjúklings mikilvæg. Sjúklingur þarf að vera 

alveg kyrr á meðan myndatakan fer fram, ef sjúklingur hreyfir sig verður mynd óskýr og þarfnast 

endurtekningar sem veldur meira geislaálagi.  

Sem dæmi má nefna röntgenrannsókn af hné. Það er misjafnt hversu margar myndir þarf að taka 

af hné en það veltur allt á ástandi sjúklings, hvort það sé spurning um slit, brot eða post/pre up hné 

þar sem sjúklingur er að fara í liðskipta aðgerð á hné eða búin í aðgerð.  

Ef spurning er um slit þarf að taka standandi mynd af hné með álagi í PA (post anterior, snýr að 

myndplötu), þar sem sjúklingur setur allan þungann í þann fót sem er verið að mynda, sjúklingur leggst 

síðan á bekk og þar eru teknar frontal (beint á) röntgenmynd af hné, í AP (ant post, snýr upp á við) en 

þá er geislanum miðað inn í hnélið eða miða á neðri brún hnéskeljar, innrótera fæti um sirka 3-5° til 

þess að fá góðan frontal  og geislastefna er 0° til þess að fá bestu útkomuna eins og mynd 2 sýnir. 

Prófíl (hliðarmynd) mynd af hné þá leggst sjúklingur vel á mjöðmina, hnéskel færist frá femur 

(lærlegg), medial (miðlægt) og lateral (frá miðju) femoral condylar fall yfir hvorn annan, liðurinn vel 

opinn eins og mynd 3 sýnir. Hægt er að notast við nokkrar aðferðir. Ein aðferð er þegar fóturinn sem 

ekki er verið að mynd er fyrir aftan veika fótinn, hællinn á fætinum sem er verið að mynda leggst 

aðeins á ökklann á hinum fætinum, rétta úr tánum svo þær snerta bekkinn og hné beygt í 20-30°.(6) 

Það fer þó eftir ástands sjúklings, vinnustöðum og vinnuaðferðum hvers og eins geislafræðings 

hvernig röntgenmynd af hné er tekin. 
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Mynd 2. AP mynd 

Miðað við neðri brún hnéskeljar og geislastefna er 0°.(7) 

 

 

Mynd 3. Prófíll 

Medial og lateral femoral condylar fall yfir hvorn annan, hnéskél færist frá femur og liðurinn vel 

opinn.(7) 
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1.5 Myndgæði 

Myndgæði (e. image quality) veltur á mörgum þáttum sem tengjast röntgenmyndatöku sem þurfa að 

vera í lagi. Þessi þættir eru þéttni (e.density), fókuspunktur, filter og fókus filmu fjarlægð (FFF) og 

dreifigeislasía. Dreifigeislun er sú geislun sem lendir yfirleitt ekki beint á myndefninu, heldur dreifist í 

aðrar áttir, hins vegar ef geislunin lendir á myndmóttakaranum gerir það myndina óskýrari.   

Dreifigeislasían er notuð til þess að minnka dreifigeislun á myndnema og skal ávallt vera notuð þegar 

verið er að mynda líkamshluta sem eru þykkari en 10 cm og þegar kV eru hærri en 60. Dreifigeislasían 

er oftast ekki notuð á börn, en það fer eftir stærð og aldri barns. Helstu þættirnir sem hafa áhrif á 

myndgæðin er suð, birtustig, kontrast og flatarupplausn. Til þess að meta gæði rannsóknar eru 

eftirfarandi hluti skoðaðir: innstilling, geislaskammtur, undir- eða yfirgeisluð mynd, exposure index, suð 

og að mynd gagnist sjúklingi svo hann sé rétt greindur.  

Reglan hjá ALARA (e. As Low As Reasonably Achievable) er að hafa geislun eins lága og hægt er 

en einnig að fá greiningarhæfa rannsókn.(8) 

1.5.1 Suð 

Suð (e. noise) veldur því að röntgenmyndir verða óskýrar og ógreiningarhæfar og þarf því að 

endurtaka mynd. Þessi myndgalli kemur fram vegna þess að röntgenmyndin hefur alltof fáar ljóseindir. 

Því fleiri ljóseindir því dekkri verður myndin, og því færri ljóseindir því ljósari verður myndin.(9)  

Það sem gerist er að þær ljóseindir sem eru notaðar dreifa sér ekki jafnt og þétt heldur verður 

dreifingin algjörlega tilviljanakennd.(3) Því lægra sem suðið er því betri verður kontrast í mynd og enn 

þá betra greiningargildi.(3) 

Suð kemur ávallt fram í prufumyndum þar sem ljóseindir eru alltof fáar. Myndin verður kornótt og 

geislun er lág. Það eina sem hægt er að gera er að endurtaka mynd og nota hærri geislun eða fleiri 

ljóseindir. Mikill munurinn sést á venjulegri geislaðri mynd af lungum með réttan fjölda ljóseinda og á 

mynd sem er með miklu suði og fáar ljóseindir eins og prufumyndir. Eins og má sjá muninn á mynd 

4.(9) 
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Mynd 4. Háir mAs og lágir mAs  

Á myndinni má sjá hve miklu máli skiptir að stilla mAs rétt til að fá réttan fjölda ljóseinda, nema ef 

um prufumynd sé að ræða.(9) 

1.5.2 Birtustig 

Birtustig segir til um hver styrkleiki ljóss er og sýnir díla í mynd. Það er ákveðinn hugbúnaður í tækinu 

sem stjórnar birtustiginu en það er gert með því að nota algorithma sem er ákveðin fyrir fram áður en 

myndvinnsla fer fram. Hægt er að breyta birtustiginu á mynd eftir að rannsókn hefur farið fram.  

Öll stafræn röntgentæki búa til birtudreifingarrit (e. histogram) sem segir til um hversu margir dílar í 

myndinni hafa ákveðinn grátón. Grátóna myndir ráðast af magni geislunar sem lendir á díl. DR myndir 

eru oftast 12 bita djúpir sem þýðir að það eru um 4096 (212) möguleikar af grátónum fyrir hvern díl. Því 

meiri dýpt díla í myndakerfinu því nákvæmari mynd og því fleiri grátónar í mynd. 

Dílagildi (e. pixel values) er á milli 0-4095. Eftir því sem liturinn er dekkri því meiri geislun féll á 

nemann og eftir því sem liturinn er ljósari því minni geislun lenti á nemanum. Þegar tölvan er búin að 

ákveða dílagildin er DR myndin vistuð í Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) 

skrá. Birtudreifing er mismunandi eftir myndefni en hægt er að spá fyrir fram hvernig dreifing verði eftir 

líkamspörtum.(10)   

1.5.3 Kontrast  

Birtuskil eða kontrast (e. contrast) sýnir mismunandi birtustig á milli tveggja hluta og þar afleiðandi 

skera þeir sig frá hvort öðrum. Hlutirnir á myndinni verður annað hvort ljósir (hvítir) eða dökkir (svartir).  

Kontrast í myndum veltur mikið á hve mikla þéttni líkamsvefir hafa sem er verið að mynda, því 

líkamsvefirnir hafa allir mismunandi smýgni gangvart röntgengeislanum. Kontrast er því mikilvægur 

þegar það kemur að röntgenmynd vegna þess að hann gerir líkamsvefina sýnilega ásamt því að sýna 

útlínur vefja eins og t.d. bein. Ef það er mikill munur á þéttni gefur það háan kontrast en ef það er lítill 
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munur á þéttni gefur það lágan kontrast. Ef líkamsvefurinn verður ljós og dökkur á mynd þýðir það að 

kontrastinn er hár. 

Einnig hefur tökugildið kV áhrif á kontrastinn og því hærri sem kV er stillt því meiri geislun kemst í 

gegnum myndefnið.(5, 10) 

1.5.4 Flatarupplausn  

Flatarupplausn (e. spatial resolution) er lýsing á því hvað við getum séð litla hluti og þarf því að vera 

góð svo við getum greint það sem minna er. Til þess að sjá hluti almennilega þurfum við að hafa díla 

(e. pixel) og því minni sem þeir eru því betri verður flatarupplausnin. Fylkið (e. matrix) skiptir einnig 

máli vegna þess að áhrifaþátturinn er stærð díla. Flatarupplausn í geislanemum er til þess að 

staðsetja upptöku geislans sem er nauðsynlegt til að búa til mynd. Kostur flatargeislunar er að hún er 

alltaf miðuð við hluti með mikinn kontrast og getur sýnt og aðskilið tvo hákontrast hluti sem eru nálægt 

hvorum öðrum.(11) 

1.6 Prufumyndir 

Prufumynd er þegar tökugildið mAs (e. milli ampere-seconds) er lækkað til þess að athuga hvort  

sjúklingi sé rétt stillt inn í röntgenmyndatöku. Það er augljóst þegar að röntgenmynd er tekin sem 

prufumynd því þá sést mikið suð, myndin verður kornótt, geislun er mjög lág vegna of fárra ljóseinda, 

myndin er ónothæf og er ávallt eytt. Til þess að greina prufumynd frá venjulegri röntgenmynd er hægt 

að skoða mAs og ef þeir eru undir 1 mAs er myndin talin vera prufumynd.  

Prufumyndir eru notaðar þegar geislafræðingar eru óvissir hvort að þeir séu að stilla sjúklingi rétt 

inn eða sjúklingur sé þungur og erfitt er að þreifa eftir t.d. liðamótum í hnjám, en oftast vegna þess að 

sjúklingar eru nýkomnir úr aðgerð á hné.  

1.7 Tökugildi  

Tökugildi eru notuð til þess að skilja hvernig röntgengeislanum er hagað þegar röntgenmynd er tekin 

og til þess að skilja það þarf að kannast við eftirfarandi hugtök sem hafa áhrif á geislann: kílóvolt (e. 

kilovolt) og milliampere (mA). 

1.7.1 kV 

Tökugildið kV (e. kilovolt) eða háspenna stjórna hve mikil orka geislans er. Orkan þarf að vera 

nægjanlega mikil til þess að geislinn komist í gegnum myndefnið, því þarf að spá í hvaða líkamspart er 

verið að mynda og velja kV út frá því. Eftir því sem kV eru hærri því orkuríkari verður geislinn og þar 

með kemst hann í gegnum mun þéttara og þykkara efni. Þar sem sjúklingurinn er þykkastur kemst 

meira af geislanum í gegn.  

Þess vegna er ekki hægt að hafa alltaf sömu kV á öllum sjúklingum því fólk er mismunandi í stærð 

og þyngd. Eftir því sem sjúklingur er þyngri því hærri kV þarf svo að geislinn komist í gegn og við fáum 

góð myndgæði. Kontrast í mynd á að vera afleiðing af mismunandi myndefni og kontrast í mynd. Með 

hærri kV minnkar kontrast í mynd útaf því að minni munur er á því hve vel ljóseindir komast í gegnum 



  

20 

myndefnið. Þegar orkan eykst minnkar bilið á milli minnsta og stærsta merkis og allt merkið sem við 

höfum áhuga á er innan þess svæðis sem við viljum sjá.(3) 

1.7.2 mAs  

Tökugildið mAs (milliampere-second) er samsett af milliAmper (mA) og tíma (s) og stjórnar fjölda 

ljóseinda sem verða til á ákveðnum tíma sem notast er við í röntgengreiningu. Er mæling á straumi 

rafeinda á leið frá katóðu til anóðu í röntgenlampa. Tökugildið getur haft áhrif á kontrast í mynd. Þegar 

fleiri ljóseindir koma frá lampa verður geislun á myndnema meiri og þar af leiðandi minnkar 

skammtasuð, en skammtasuð er áhrif tilviljunarkenndrar dreifingar ljóseinda. Þegar ljóseindum fjölgar 

verður meiri dreifigeislun og hluti hennar lendir á myndnema sem veldur því að kontrast í mynd verður 

minni. Því er ekki hægt að hækka mAs endalaust til þess að fá betri myndgæði.(3)   

1.8 Geislaskammtur  

Geislaálag sem sjúklingur fær segir til um hversu mikið magn af geislun sjúklingur fær í rannsókn. Til 

þess að hægt sé að reikna út geislaálag þarf líkön. Geislaskammti fylgir ávallt einhver áhætta, sama 

hversu lágur geislaskammturinn er.(12) Geislaskammtur er mælikvarði á orkuflutning eða joule á 

kílógrammi (J/kg).(13) 

Geislafræðingar eiga að halda geislun í lágmarki á sjúklinga fyrir hverja rannsókn. Til þess að 

réttlæta rannsókn þarf ávinningur sjúklings ávallt að vera meiri en áhættan. ALARA hugtakið er notað 

yfir allt sem tengist geislun og geislavirkra efna. Hefur 3 meginFr sem eru eftirfarandi: tími, fjarlægð og 

vörn.(12) 

1.8.1 Geislaálag  

Geislaálag (e. effective dose) hefur SI-eininguna Sievert (Sv). Geislaálag lýsir þeirri áhættu sem getur 

fylgt myndgreiningarrannsóknum og hægt er að meta áhættu út frá þeirri jónandi geislun sem 

sjúklingur verður fyrir.(2) 

Geislaálag er misjafnt en það fer eftir tegund rannsóknar sem er verið að framkvæma, hvar er verið að 

mynda sjúkling t.d. tær þar sem enginn mikilvæg líffæri eru nálægt eða kviðarhol þar sem mikilvæg 

líffæri leynast en einnig er það magn geislunar sem skiptir máli.(13) 

Til þess að reikna geislaálag er geislaskammturinn margfaldaður með áhrifastuðli ákveðnar 

geislunar sem notuð er til þess að finna út geislaálagið.(14) 

1.9 Jónandi geislun 

Geislun er tegund af orkuflutningi, hvort sem það er agnastraumur eða sem rafsegulbylgjur. Til þess 

að geislun sé talin vera jónandi, þá er orka hennar orðin svo mikil að hún getur ollið breytingu á 

sameindum í líkama einstaklings. Þessar breytingar á sameindunum geta verið slæmar og valdið 

frumubreytingum, sem seinna meir geta haft gríðarlega skaðleg áhrif á starfsemi ákveðna frumu.(2)   
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1.9.1 Líffræðileg áhrif geislunar 

Það skiptir máli að vita hversu mikla orku einstaklingurinn fékk í sig sama hvort sú orka hafi verið mikill 

eða lítil. Þær frumur líkamans sem verða helst fyrir skemmdum eru deoxyríbósakjarnsýrur (DNA) eða 

þekkt sem erfðaefni einstaklings. Þessar kjarnsýrur eru þær allra viðkvæmustu fyrir geislun. 

Skemmdirnar geta verið beinar eða óbeinar  

Áhrifin sem einstaklingar geta orðið fyrir vegna jónandi geislunar eru alvarlegir t.d. krabbamein, 

erfðagalli, ófrjósemi, brunasár og skaði á blóðmyndun. Líffræðilegir skaðar vegna jónandi geislunar er 

skipt upp í tvo flokka sem kallast: slembiskaðar og vísir skaðar.(2) 

1.9.2 Slembiskaðar  

Slembiskaðar eru líffræðilegir skaðar sem ávallt er hætta á. Slembiskaðar hafa engann þröskuld, sem 

þýðir að skaðinn getur komið fram þó svo að geislun sé mjög lág. Frumur verða fyrir skemmd og því 

meira sem geislaálagið er því meiri líkur er á skemmd. Skemmdirnar koma fram á löngum tíma, vegna 

þess að slembiskaðar eru svokallaðir síðbúnir skaðar. (3) 

Algengasta dæmið um slembiskaða er krabbamein og einnig geta slembiskaðar valdið 

erfðagöllum.(2)  

1.9.3 Vísir skaðar  

Vísir skaðar eru hættulegir en þá deyr fjöldi frumna í líkamanum. Það sem gerist er að partur af líffæri 

eða allt líffærið getur ekki starfað lengur eða það verður fyrir mikilli og alvarlegri skemmd. Vísir skaðar 

hafa þröskuld og geta þá einungis komið fram þegar ákveðið magn af geislun er notuð. Því stærri 

geislaskammtur því meiri skaði. Skaðinn getur verið staðbundinn eða dreifður, fer eftir því hvort að 

geislun var aðeins á einum stað eða fleirum stöðum um líkamann. Dæmi um vísa skaða eftir 

staðbundna geislun eru brunasár og ófrjósemi.  

Einkenni um vísa skaða eftir dreifða geislun fer eftir stærð geislaskammts. Undir > 1 Gy er ógleði 

og uppköst, 10-50 Gy er skemmdir á meltingarfærum og þá dauði á innan við tveimur vikum, ef 

geislaskammtur er 100 Gy eða hærri verða skemmdir á miðtaugakerfinu og dauði á nokkrum 

klukkustundum eða dögum.(2)  

1.9.4 Flatargeislun (DAP)  

Til þess að meta geislaálag í myndgreiningarrannsóknum er flatargeislun (e. dose area product) oft 

reiknað. Flatargeislunarmælir er innbyggður í öll ný tæki en þá er jónunarhylki inn í geislasviði eða fyrir 

framan blenduhús í röntgenlamp. Flatargeislun tekur mið af geislaskammti og þess svæðis sem er 

myndað. Eftir því sem myndefnið er meira því hærri verður flatargeislunin þrátt fyrir að geislaskammtur 

haldist óbreyttur. 

Eining flatargeislunar er cGy-cm2 og er margfeldi geislaskammts og flatarmáls. Flatargeislun hefur 

umbreytistuðul sem hefur eininguna: mSv/Gy*cm2. Meðaltal flatargeislunar er margfölduð með 

umbreytistuðlinum til þess að hægt sé að áætla geislaálag úr frá flatargeislun.(15)  
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1.9.5 Gæðaeftirlit 

Gæðaeftirlit skiptir miklu máli í myndgreiningarrannsóknum. Samkvæmt reglugerð Geislavarnir ríkisins 

þurfa eigendur og/eða ábyrgðarmenn að framkvæma reglulega eftirlit með notkun og virkni hvers og 

eins röntgentækis og öðrum búnaði sem fylgir. Gæðaeftirlit er notað til þess að tryggja og viðhalda 

gæðum eða/og bæta gæðin í tækjum. Aðalatriðið er að athuga hvort að búnaðurinn sé að starfa 

eðlilega.(16)  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknar er að komast að því í hvaða rannsóknum er verið að notast við „prufumyndir“, 

hvort „prufumyndir“ séu að minnka eða auka geislaálag á sjúkling og hvort þær séu réttlætanlegar. 
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3 Efni og aðferðir 

Rannsókn var gerð á stofu 9 og 4 á LSH í Fossvogi á tveimur ADORA röntgentækjum. Allar 

upplýsingar fengust úr röntgentækjunum sjálfum. Bæði var verið að skoða lágskammta geislaðar 

myndir og venjulega geislaðar myndir. Rannsókn var gerð vegna prótókolls sem kallast „snapshot“ 

eða prufumyndir sem er verið að notast við á LSH. Allar myndir sem voru undir 1 mAs voru 

skilgreindar sem „lágskammta myndir“ og sást mikið suð í þeim. Allar þær myndir sem voru með hærra 

gildi en 1 mAs voru skilgreindar sem „venjulega geislaðar myndir“, á þeim sést lítið sem ekkert suð. 

Lágskammta myndir eru myndir sem aldrei eru sendar til röntgenlæknis til úrlesturs, heldur aðeins 

notaðar til þess að athuga hvort að innstilling sé rétt. 

Fengið var leyfi frá deildarstjóra LSH til þess að framkvæma rannsókn og fá afnot á röntgenstofum 

LSH. Ekki nauðsynlegt að sækja um nein leyfi vegna þess að þetta var gæðaverkefni og ekki voru 

persónuupplýsingar skráðar.(17) 

3.1 Gagnasöfnun 

Niðurstöður frá gagnasöfnun voru skráðar í Microsoft Office Excel 2016. Gögn voru flokkuð eftir 

dagsetningu, kyni, aldri, hvers vegna myndum var eytt, á hvaða tæki rannsókn var framkvæmd, í 

hvaða rannsóknum er verið að notast við „prufumyndir“ og í hvaða rannsóknum er verið að notast við 

venjulega geislaðar röntgenmyndir. Algengustu rannsóknirnar voru settar upp í gröf og töflur í 

Microsoft Word 2016 og Microsoft Excel 2016. 

Gögnum var safnað frá tímabilinu 2. janúar 2019 til 11. mars 2019 á stofu 4 eða þar til að 1000 

rannsóknum var náð. Á stofu 9 var gögnum safnað frá tímabilinu 1. janúar 2019 til 5. febrúar 2019 eða 

þar til að 1006 rannsóknum var náð. Í heildina voru þetta 2006 rannsóknir. Af 1000 rannsóknum á 

stofu 9 voru 656 rannsóknir sem sýndu engann geislaskammt vegna bilunar í geislamæli. Af 344 

rannsóknum sem sýndu geislaskammt var aðeins notast við 183 rannsóknir í niðurstöður.  

Röntgenrannsóknir af lungum, kviðarholi og skyggningar voru ekki skoðaðar.  

3.2 Búnaður og áhöld 

Tvö röntgentæki frá ADORA voru notuð til þess að finna upplýsingar um geislaskammt sem hver og 

einn sjúklingur fékk í rannsókn. Lenovo ideapad 530S tölva rannsakanda var notuð til þess að skrá 

niður upplýsingar úr rannsókn. 

Þessi tvö röntgentæki sem notast var við í rannsókn voru ekki alveg eins. Tækið inn á stofu 4 gefur 

geislafræðingum möguleika á að gera skyggnirannsóknir og kallast ADORA DRFi.  

3.3 Úrvinnsla rannsókna 

Þær rannsóknir sem ekki notast var við í niðurstöðum en upplýsingar samt sem áður skráðar niður, 

eru rannsóknir af tám, fótleggjum, lærleggjum, bátsbeinum, framhandleggjum, hæl, höndum og 

viðbeinum. Ástæðan fyrir því að ekki var notast við þær var vegna þess að hver og ein rannsókn náði 

ekki 10 sjúklingum og væru niðurstöður ekki nógu nákvæmar. 
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Þessar rannsóknir voru aðeins teknar með í úrvinnslu á heildargeislaskammti á báðum stofum til þess 

að fá marktækari og nákvæmari niðurstöður um geislaskammt.  

3.4 Eyddar lágskammta myndir 

Til þess að kanna hversu margar lágskammta myndir voru teknar var nauðsynlegt að skoða allar 

rannsóknir sem gerðar voru af útlimum á báðum stofum og skrá niður heiti rannsóknar. Það sem skrá 

þurfti niður var hversu mörgum lágskammta myndum var eytt í hverri rannsókn fyrir hvern sjúkling. 

Myndirnar voru síðan settir í dálka sem voru kallaðir „Eydd lágskammta mynd FR“ og „Eydd venjuleg 

geisluð mynd PR/axial“.  

Til þess að finna út umfram geislaálag út frá eyddum lágskammta myndum, var DAP talan úr 

eyddum lágskammta myndum í rannsókninni lagðar saman og settar í dálk sem kallast „Eydd 

lágskammta DAP“.   

3.5 Notaðar og eyddar fullgeislaðar myndir 

Í venjulegum geisluðum myndum var nauðsynlegt að skrá niður allar notaðar og eyddar myndir sem 

teknar voru í rannsókn fyrir hvern sjúkling. Myndir sem voru notaðar voru settar í dálka sem kallast 

„Notaðar FR venjulegar myndir“ og „Notaðar PR/axial venjulegar myndir“. Myndum sem var eytt voru 

settar í dálka sem kallast „Eydd FR venjuleg mynd“ og „Eydd PR/axial mynd“. 

Til þess að finna út umfram geislaálag út frá eyddum venjulegum myndum, var DAP talan úr 

eyddum venjulegum geisluðum myndum í rannsókninni lagðar saman og settar í dálk sem kallast 

„Eydd venjuleg DAP“.  

3.6 Heildargeislaskammtur vegna rannsóknar, heildargeislaskammtur 
sem hefði raunverulega þurft og heildarfjöldi mynda 

Til þess að finna út Total DAP mGycm2 sem er heildargeislaskammtur, var DAP í öllum notuðum 

venjulegum myndum, eyddum lágskammta og venjulegum myndum lagðar saman.  

Notaðar myndir DAP er heildargeislaskammtur sem sjúklingur hefði raunverulega þurft ef engum 

myndum hefði verið eytt. Til þess að finna út „Notaðar myndir DAP“ er „Eydd lágskammta DAP“ 

og/eða „Eydd venjuleg DAP“ mínusað frá „Total DAP mGycm2“.  

Allar notaðar og eyddar myndir voru síðan lagðar saman og settar í dálk sem kallast „Heildarfjöldi 

mynda“.  

3.7 Uppsetning niðurstaðna 

Niðurstöður voru settar upp í súlurit og töflur til þess að sýna mun á milli rannsókna. Niðurstöður af 

stofu 4 voru reiknaðar sér og niðurstöður af stofu 9 voru reiknaðar sér.  

Úrtak var stórt, því nauðsynlegt að búa til nokkur súlurit og nokkrar töflur úr t.d. einni rannsókn til 

þess að súlurit og töflur væru auðlesanleg.  
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3.8 Framkvæmd 

Rannsókn var framkvæmd á röntgendeild LSH á stofu 9 og 4. Dæmi var tekið hér fyrir neðan hvernig 

unnið var úr niðurstöðum eins og má sjá á mynd 5. Total DAP mGycm2 er heildargeislaskammtur sem 

sjúklingur varð fyrir og hafa rauðu og gulu dálkarnir áhrif á þann dálk.  

Dæmi: Ein venjuleg geisluð PR/axial mynd eytt sem var 112 DAP og ein lágskammta mynd eytt 

sem var 10 DAP. Til þess að finna út „Notaðar myndir DAP“ þá þurfti að mínusa „Eydd lágskammta 

mynd DAP“ töluna sem var 10 og mínus „Eydd venjuleg geisluð mynd DAP“ töluna sem var 112 frá 

„Total DAP mGycm2“ tölunni sem var í þessu tilviki 577 og þannig var hægt að finna út „Notaðar 

myndir DAP“. Fyrir allar rannsóknir þar sem í ljós koma að mynd hafði verið eytt var Total DAP, eydd 

venjuleg geisluð mynd DAP, eydd lágskammta mynd DAP og notaðar myndir DAP skráð niður. 

Hins vegar ef engum myndum var eytt, þá var sama talan og kom í „Total DAP mGycm2“ notuð í 

„Notaðar myndir DAP“. 

 Mynd sýnir hvernig unnið var úr niðurstöðum 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Gagnaskráning 
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3.9 Til þess að reikna út umfram geislaskammt í %  

Umfram geislaálag er þegar geislafræðingar þurfa að endurtaka mynd/myndir vegna t.d. innstillingar 

ásamt öðrum ástæðum. Umfram geislaálag er þegar sjúklingur fær meiri geislaskammt en hann 

raunverulega þurfti. Með því að setja umfram geislaálag í % gerir það okkur kleift að sjá hvað umfram 

geislaálagið var í % í hverri rannsókn og stofu fyrir sig.  

Til þess að reikna út umfram geislaálag í % í heildina úr rannsókninni var eftirfarandi formúla notuð:  

 =([@[Total DAP mGycm2]]-[@[Notaðar myndir DAP]])/[@[Total DAP mGycm2]] 

Hins vegar ef verið var að skoða umfram geislaálag í lágskammta og venjulegum geisluðum myndum 

þá voru eftirfarandi jöfnur notaðar: 

 Lágskammta mynd: =[@[Eydd lágskammta DAP]]/[@[Total DAP mGycm2]] 

 Venjuleg geisluð mynd: =[@[Eydd venjuleg DAP]]/[@[Total DAP mGycm2]] 

3.10 Hækkun á umfram geislaskammti í lágskammta myndum 

Til að finna út hækkun í % á umfram geislaálagi í lágskammta myndum ef fjöldi þeirra væri sá sami og 

venjulega geislaðar myndir var nauðsynlegt að deila hærri tölunni úr myndafjölda með lægri tölunni úr 

myndafjölda. Því næst þarf að margfalda lægri töluna úr myndafjöldanum með útkomunni til þess að 

vita hvort að sama tala komi upp sem er í hærri myndafjöldanum. 

Dæmi: Venjulegar geislaðar myndir = 324 og lágskammta myndir = 214 og var eftirfarandi formúla 

notuð: 324/214 = 1,51 → 214*1,51 = 323 myndir 

Með þessari formúlu var hægt að finna út í prósentum hvað lágskammta myndir eru að gefa lægri 

geislaskammt ef fjöldi mynda væri sá sami. 

3.11 Úrkast á röntgenmyndum 

Úrkast reiknað út fyrir báðar stofur í rannsóknum sem notast var við í niðurstöður, bæði fyrir 

lágskammta og venjulegar geislaðar myndir. Úrkastið var reiknað út með því að finna fjölda eydda 

mynda deilt með heildar fjölda mynda hvort sem þær voru lágskammta eða venjulega geislaðar 

myndir. 

Eftirfarandi formúla var notuð: = 538/2833 = 19% og 123/693 = 17% 
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4 Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að prufumyndir væru að auka eða minnka geislaálag á 

sjúklinga og í hvaða rannsóknum er verið að notast við prufumyndir. Eftir að gagnasöfnun lauk voru 

algengustu rannsóknirnar settar upp í gröf í Microsoft Excel 2016 og töflur voru gerðar í Microsoft 

Word 2016. 

4.1 Rannsóknir sem notast var við í niðurstöður 

Aðeins algengustu rannsóknirnar voru notaðar í niðurstöðum. Algengar rannsóknir voru flokkaðar eftir 

því hvort að þær hefðu fleiri en 10 rannsóknir. Geislamælir á stofu 9 var regululega bilaður en sýndi 

geislaálag í sumum tilfellum. Aðeins þær rannsóknir sem sýndu geislaálag voru notaðar í niðurstöður. 

Þó svo að rétt 183 rannsóknir á stofu 9 voru notaðar í niðurstöður, þá var heildargeislaskammturinn 

reiknaður út bæði fyrir allar rannsóknir og síðan fyrir rannsóknir sem sýndu geislaskammt. 

Oftast var verið að notast við lágskammta myndir í rannsóknum af „Hné bedside“ og var úrkastið 

42% á stofu 4 og 27% á stofu 9.   

4.1.1 Geislaálag í „Hné bedside“ rannsóknum á stofu 9 

Hné bedside var ein af algengustu rannsóknunum á báðum stofunum. Aðeins 11 rannsóknir af 31 var 

hægt að nota í niðurstöður um geislaálag af stofu 9. Mynd 6 sýnir heildarfjölda notaðra, eydda og 

heildarfjölda mynda sem teknar voru í öllum rannsóknunum af hné bedside á stofu 9. Mynd 7 sýnir 

geislaálagið sem sjúklingar urðu fyrir í heildina í hné bedside rannsókn á stofu 9 og á mynd 8 má sjá 

umfram geislaálag sem sjúklingar fengu.  

 

Mynd 6. Heildarfjöldi myndi og heildarfjöldi í notuðum og eyddum myndum í  11 „Hné 
bedside“ rannsóknum á stofu 9 
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Mynd 7. Mismunur á geislaálagi í 11 rannsóknum á „Hné bedside“ á stofu 9 

 

 

 

Mynd 8. Umfram geislaálag að meðaltali í 11 rannsóknum af „Hné bedside“ á stofu 9 

Þeir 11 sjúklingar sem fóru í röntgenrannsókn af hné bedside á stofu 9 fengu að meðaltali 

21% meiri geislun en þeir raunverulega þurftu að fá. Af eyddum lágskammta (prufumynd) myndum 

fengu sjúklingar að meðaltali 6% meiri geislun og í eyddum venjulegum geisluðum röntgenmyndum 

fengu sjúklingar að meðaltali 15% meiri geislun. 
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4.1.2 Geislaálag í „Hné bedside“ rannsóknum á stofu 4 

Röntgenrannsóknir af hné bedside á stofu 4 var með mun fleiri í úrtak en á stofu 9, því var ákveðið að 

setja niðurstöður upp í töflur. Heildarfjölda notaðra, eydda og heildarfjölda mynda sem teknar voru  í 

rannsókn af hné bedside má sjá á töflu 1. Geislaálag í hné bedside rannsóknum má sjá á töflu 2 og 

umfram geislaálag má sjá á töflu 3. 

Tafla 1. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í rannsóknum af „Hné bedside“ 

Rannsókn 

Notaðar 

FR 

venjulega 

geislaðar 

myndir 

Notaðar 

PR/axial 

venjulega 

geislaðar 

myndir 

Eydd FR 

lágskammta 

mynd 

 

Eydd 

PR/axial 

lágska

mmta 

mynd 

Eydd FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Heildarfjöl

di mynda 

Hné 

bedside 
106 91 2 174 27 17 417 

 

Tafla 2. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Hné bedside“  

Rannsókn 
Total DAP 

mGycm2 

Eydd lágskammta 

mynd DAP 

 mGycm2 

Eydd venjuleg geisluð 

mynd DAP  

mGycm2 

Notaðar 

myndir DAP  

mGycm2 

Hné 

bedside 
24.581 1802 4023 18.874 

 mGycm2 = milliGreycentimeter2, DAP = Flatargeislun 

Tafla 3. Umfram geislaálag í „Hné bedside“ rannsóknum 

Rannsókn 
Fjöldi 

sjúklinga 

Heildarmeðaltal umfram 

geislaálags í % 

Eydd lágskammta 

mynd í % 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd í % 

Hné 

bedside 
83 20% 7% 16% 
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4.1.3 Geislaálag í „Standandi hné“ rannsóknum á stofu 4 

Heildarfjölda notaðra, eydda og heildarfjölda mynda sem teknar voru í öllum rannsóknunum af 

standandi hné á stofu 4 má sjá á mynd 9. Geislaálag í 19 standandi hné rannsóknum má sjá á mynd 

10 og umfram geislaálag má sjá á mynd 11. 

 

Mynd 9. Heildarfjöldi myndi og heildarfjöldi í notuðum og eyddum myndum í  19 „Standandi 
hné“ rannsóknum á stofu 4 

 

 

Mynd 10. Geislaálag í 19 „Standandi hné“ rannsóknum á stofu 4 
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Mynd 11. Umfram geislaálag að meðaltali í 19 rannsóknum af „Standandi hné“ á stofu 4 

Þeir 19 sjúklingar sem teknir voru í röntgenrannsókn af standandi hné á stofu 4, fengu að 

meðaltali 8% meiri geislun en þeir þurftu. Í eyddum lágskammta myndum fengu sjúklingar aðeins að 

meðaltali 1% meiri geislun og í venjulegum geisluðum röntgenmyndum fengu þeir að meðaltali 8% 

meiri geislun.  

4.1.4 Geislaálag í „Standandi hné“ rannsóknum á stofu 9 

Á stofu 9 var aðeins hægt að notast við 21 af 37 rannsóknum af standandi hné til þess að meta 

niðurstöður um geislaálag. Heildarfjölda notaðra, eydda og heildarfjölda mynda sem teknar voru í 

öllum rannsóknunum af standandi hné á stofu 9 má sjá á mynd 12. Geislaálag í 21 standandi hné 

rannsóknum má sjá á mynd 13 og umfram geislaálag má sjá á mynd 14. 

 

 

Mynd 12. Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eyddar mynda í 21 rannsókn af 
„Standandi hné“ á stofu 9 
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Mynd 13. Geislaálag í 21 rannsókn af „Standandi hné“ á stofu 9 

 

 

 

Mynd 14. Umfram geislaálag að meðaltali í 21 rannsóknum af „Standandi hné“ á stofu 9 

Þeir 21 sjúklingar sem fóru í röntgenrannsókn af standandi hné á stofu 9 og fengu að 

meðaltali 18% meiri geislun en þeir þurftu. Í eyddum lágskammta myndum fengu þeir 2% meiri 

geislun að meðaltali og í venjulegum geisluðum myndum fengu þeir að meðaltali 16% meiri geislun 

en þeir þurftu.   
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4.1.5 Geislaálag í „Hné borð“ rannsókn á stofu 4 og stofu 9 

Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda sést á töflu 4. Heildargeislaálag, geislaálag í 

notuðum og eyddum myndum sést á töflu 5 og meðaltal umfram geislaálags fyrir röntgenrannsóknir af 

hrygg sést á töflu 6. Aðeins var hægt að notast við 18 af 81 rannsóknum af hné borð á stofu 9.   

 Tafla 4. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í rannsóknum af „Hné borð“ 

 

Tafla 5.  Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Hné borð“ rannsóknum  

mGycm2 = milliGreycentimeter2, DAP = Flatargeislun 

Tafla 6. Umfram geislaálag að meðaltali í „Hné borð“ rannsóknum 

 

Stofa 

 

Rannsókn 

Fjöldi 

sjúklinga 

Heildarmeðaltal 

umfram geislaálags í % 

Eydd 

lágskammta 

mynd í % 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd í 

% 

4 Hné borð 43 17% 2% 15% 

9 Hné borð 18 9% 1% 8% 

 

4.1.6 Geislaálag í hryggjar og „Mjaðmagrind/Mjöðm“ rannsóknum  á stofu 4 

Rannsókn af hálshrygg var tekin af 16 sjúklingum, af brjósthrygg/lendhrygg/spjaldhrygg voru teknar 

myndir af 10 sjúklingum og í lendhrygg/spjaldhrygg voru 35 sjúklingar myndaðir. Í heildina voru þetta 

61 sjúklingar sem komu í rannsókn af hrygg. Ekki var hægt að meta niðurstöður úr þessum 

rannsóknum á stofu 9. 

 

Stofa 

 

Rannsókn 

Notaðar 

FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Notaðar 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd FR 

lágskammta 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

lágskammta 

mynd 

Eydd FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

 

Heildarfjöldi 

mynda 

4 Hné borð 89 49 1 25 12 21 197 

9 Hné borð 41 27 0 13 5 6 92 

Stofa Rannsókn 
Total DAP 

mGycm2 

Eydd lágskammta 

mynd DAP mGycm2 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd DAP 

mGycm2 

Notaðar myndir 

DAP mGycm2 

4 Hné borð 15.060 228 3602 11.230 

9 Hné borð 6675 91 958 5626 
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Heildarfjöldi mynda og fjöldi notaðra og eydda mynda sést á töflu 7. Heildargeislaálag, geislaálag í 

notuðum og eyddum myndum sést á töflu 8 og meðaltal umfram geislaálags fyrir röntgenrannsóknir af 

hrygg sést á töflu 9. 

Tafla 7. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í hryggjar og mjaðmagrind/mjöðm rannsóknum 

Rannsókn 

Notaðar 

FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Notaðar 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd FR 

lágskammta 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

lágskammta 

mynd 

Eydd FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Heildarfjöldi 

mynda 

Hálshryggur 41 23 0 0 6 7 77 

Brjósthryggur/ 

Lendhryggur/ 

Spjaldhryggur 

18 18 0 0 0 3 39 

Lendhryggur/ 

Spjaldhryggur 
69 72 0 0 18 16 175 

Mjaðmagrind 

/Mjöðm 
100 49 1 0 9 9 168 

 

 

Tafla 8. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í hryggjar og 
mjaðmagrind/mjöðm rannsóknum  

Rannsókn 
Total DAP 

mGycm2 

Eydd lágskammta 

mynd DAP 

mGycm2 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd 

DAP mGycm2 

Notaðar myndir 

DAP mGycm2 

Hálshryggur 12.837  0 2005 10.832  

Brjósthryggur/ 

Lendhryggur/ 

Spjaldhryggur 

85.786  0  5156  80.630  

Lendhryggur/ 

Spjaldhryggur 
638.754 0 120.963 517.791 

Mjaðmagrind 

/Mjöðm 
202.831 56 27.175 175.600 

 mGycm2 = milliGreycentimeter2, DAP = Flatargeislun 
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Tafla 9. Umfram geislaálag að meðaltali í hryggjar og mjaðmagrind/mjöðm rannsóknum 

Rannsókn 
Fjöldi 

sjúklinga 

Heildarmeðaltal umfram 

geislaálags í % 

Eydd lágskammta 

mynd í % 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd í % 

Hálshryggur 16 13% 0% 13% 

Brjósthryggur/ 

Lendhryggur/ 

Spjaldhryggur 

10 6% 0% 6% 

Lendhryggur/ 

Spjaldhryggur 
34 13% 0% 13% 

Mjaðmagrind 

/Mjöðm 
51 9% 0% 8% 

 

4.1.7 Geislaálag í „Prótesu Pelvis/Mjöðm“ rannsóknum á stofu 4 og 9 

Á stofu 9 var aðeins hægt að notast við 23 af 73 rannsóknum af prótesu pelvis/mjöðm í niðurstöður 

um geislaálag. Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda má sjá á töflu 10. Geislaálag í 

rannsókninni sést í töflu 11 og umfram geislaálag má sjá í töflu 12. 

Tafla 10. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í „Prótesu Pelvis/Mjöðm“ rannsóknum 

Stofa Rannsókn 

Notaðar 

FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Notaðar 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd FR 

lágskammta 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

lágskammta 

mynd 

Eydd FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Heildarfjöldi 

mynda 

4 
Prótesu 

Pelvis/Mjöðm 
214 104 0 0 20 24 362 

9 
Prótesu 

Pelvis/Mjöðm 
46 24 0 0 1 7 78 
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Tafla 11. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Prótesu Pelvis/Mjöðm“ 
rannsóknum 

Stofa Rannsókn 
Total DAP 

mGycm2 

Eydd 

lágskammta 

mynd DAP 

mGycm2 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd 

DAP mGycm2 

Notaðar 

myndir DAP 

mGycm2 

4 
Prótesu 

Pelvis/mjöðm 
408.845 0 56.143 352.702 

9 
Prótesu 

Pelvis/mjöðm 
115.787 0 6368 109.419 

mGycm2 = milliGreycentimeter2, DAP = Flatargeislun 

 

Tafla 12. Umfram geislaálag að meðaltali í „Prótesu Pelvis/Mjöðm“ rannsóknum 

Stofa Rannsókn 
Fjöldi 

sjúklinga 

Heildarmeðaltal 

umfram 

geislaálags í % 

Eydd 

lágskammta 

mynd í % 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd í % 

4 
Prótesu 

Pelvis/mjöðm 
98 8% 0% 8% 

9 
Prótesu 

Pelvis/mjöðm 
23 4% 0% 4% 

 

4.1.8 Geislaálag í „Öxl brot standandi“, „Olnbogi“, „Úlnliður“ og „Fingur á 
stofu 4 og 9 

Aðeins var hægt að bera saman „öxl brot standandi“ rannsóknir af báðum stofum af öllum axlar 

rannsókunum sem voru skoðaðar. Í „öxl brot standandi“ rannsóknum var hægt að notast við 16 af 63 

rannsóknir, í olnboga rannsóknum var aðeins hægt að notast við 15 af 45 rannsóknum og í úlnliðs 

rannsóknum var aðeins hægt að notast við 35 af 94 rannsóknum í niðurstöður á stofu 9. Rannsókn af 

fingri var ekki hægt að bera saman vegna þess að of fáar rannsóknir voru teknar af fingri á stofu 9. Í 

„öxl brot standandi“, „olnbogi“ og „úlnliður“ var alltaf einni lágskammta mynd hent, en 

geislaskammturinn var það lágur að hann hafði ekki áhrif á meðaltalið umfram geislaálags.  

Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda má sjá á töflu 13. Geislaálag í rannsókninni 

sést í töflu 14 og umfram geislaálag má sjá í töflu 15. 
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Tafla 13. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í „Öxl brot standandi“, „Olnbogi“, „Úlnliður“ 
og „Fingur“ rannsóknum 

Stofa Rannsókn 

Notaðar 

FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Notaðar 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd FR 

lágskammta 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

lágskammta 

mynd 

Eydd FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Heildarfjöldi 

mynda 

4 
Öxl brot 

standandi 
92 63 0 1 12 22 190 

9 
Öxl brot 

standandi 
20 17 0 0 6 4 48 

4 Olnbogi 81 47 0 1 6 11 145 

9 Olnbogi 38 19 0 0 1 2 60 

4 Úlnliður 100 121 0 1 1 26 251 

9 Úlnliður 35 41 0 0 0 9 85 

4 Fingur 81 43 0 0 4 3 131 
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Tafla 14. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Öxl brot standandi“, 
„Olnbogi“, „Úlnliður“ og „Fingur“ rannsóknum 

Stofa Rannsókn 
Total DAP 

mGycm2 

Eydd 

lágskammta 

mynd DAP 

mGycm2 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd 

DAP mGycm2 

Notaðar myndir 

DAP mGycm2 

4 
Öxl brot 

standandi 
40.466 9 6113 34.344 

9 
Öxl brot 

standandi 
17.005 0 342 13.580 

4 Olnbogi 2886 2 335 2549 

9 Olnbogi 1142 0 48 1094 

4 Úlnliður 2002 1 218 1783 

9 Úlnliður 572 0 57 517 

4 Fingur 303 0 19 284 

mGycm2 = milliGreycentimeter2, DAP = Flatargeislun 
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Tafla 15. Umfram geislaálag að meðaltali í „Öxl brot standandi“, „Olnbogi“, „Úlnliður“ og 
„Fingur“ rannsóknum 

 

Stofa 
Rannsókn 

Fjöldi 

sjúklinga 

Heildarmeðaltal 

umfram 

geislaálags í % 

Eydd 

lágskammta 

mynd í % 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd í % 

4 
Öxl brot 

standandi 
60 13% 0% 13% 

9 
Öxl brot 

standandi 
16 15% 0% 15% 

4 Olnbogi 37 10% 0% 10% 

9 Olnbogi 15 3% 0% 3% 

4 Úlnliður 101 8% 0% 8% 

9 Úlnliður 35 6% 0% 9% 

4 Fingur 40 5% 0% 5% 

 

4.1.9 Geislaálag í „Ökkla“ rannsóknum á stofu 4 og 9  

Á stofu 9 var aðeins hægt að notast við 27 af 98 rannsóknum af ökkla í niðurstöður. Heildarfjöldi 

mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda má sjá á töflu 16. Geislaálag í sést í töflu 17 og umfram 

geislaálag má sjá í töflu 18. 

Tafla 16. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í „Ökkla“ rannsóknum 

Stofa Rannsókn 

Notaðar 

FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Notaðar 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd FR 

lágskammta 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

lágskammta 

mynd 

Eydd FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Heildarfjöldi 

mynda 

4 Ökkli 193 169 0 3 12 17 394 

9 Ökkli 49 44 0 0 2 3 98 
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Tafla 17. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í „Ökkla“  rannsóknum 

Stofa Rannsókn 
Total DAP 

mGycm2 

Eydd 

lágskammta 

mynd DAP 

mGycm2 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd 

DAP mGycm2 

Notaðar myndir 

DAP mGycm2 

4 Ökkli 15.737 6 985 14.746 

9 Ökkli 2816 0 110 2706 

mGycm2 = milliGreycentimeter2, DAP = Flatargeislun 

 

Tafla 18. Umfram geislaálag að meðaltali í „Ökkla“  rannsóknum 

Stofa Rannsókn 
Fjöldi 

sjúklinga 

Heildarmeðaltal 

umfram 

geislaálags í % 

Eydd 

lágskammta 

mynd í % 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd í % 

4 Ökkli 111 5% 0% 5% 

9 Ökkli 27 4% 0% 4% 

 

4.1.10 Geislaálag í „Rist“ rannsóknum á stofu 9  

Aðeins 17 af 61 rannsókn af rist á stofu 9 var hægt að notast við í niðurstöður um geislaálag. 

Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda má sjá á mynd 15. Geislaálag í rannsókninni sést 

á mynd 16 og umfram geislaálag má sjá á mynd 17. 

 

Mynd 15. Fjöldi notaðra mynda og heildarfjöldi mynda í 17 rannsóknum af „Rist“ á stofu 9 
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Mynd 16. Geislaálag í 17 rannsóknum af „Rist“ á stofu 9 

 Þeir 17 sjúklingar sem fóru í rannsókn af rist, var engum myndum eytt. Því ekkert umfram 

geislaálag á þessa sjúklinga.  

4.1.11 Geislaálag í „Rist“ rannsóknum á stofu 4  

Heildarfjölda mynda og fjöldi notaðra, eydda mynda sem teknar voru í öllum rannsóknunum af rist á 

stofu 4 má sjá á mynd 17. Geislaálag í 63 rist rannsóknum má sjá á mynd 18 og umfram geislaálag 

má sjá á mynd 19. 

 

 

Mynd 17. Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda í 63 rannsókn af „Rist“ á stofu 4 
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Mynd 18. Geislaálag í 63 rannsóknum af „Rist“ á stofu 4 

 

 

Mynd 19. Umfram geislaálag að meðaltali í 63 rannsóknum af „Rist“ á stofu 4 

 Þeir 63 sjúklingar sem fóru í röntgenrannsókn af rist fengu að meðaltali 2% meiri geislun en 

þeir þurftu. Í eyddum lágskammta myndum fengu þeir ekkert umfram geislaálag og í eyddum 

venjulegum geisluðum myndum fengu þeir einnig að meðaltali 2% meiri geislun.  
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4.2 Rannsóknir sem notast var við í niðurstöður á stofu 4 og 9  

Þær 766 rannsóknir af 997 sem notast var við af stofu 4 í niðurstöður og 183 rannsóknir af 1000 

rannsóknir á stofu 9. Tafla 19 sýnir heildarfjölda mynda, notaðra og eydda, tafla 20 sýnir 

heildargeislaálag og tafla 21 sýnir umfram geislaálag.   

Tafla 19. Notaðar, eyddar og heildarfjöldi mynda í rannsóknum sem notast var við í 
niðurstöðum 

Stofa 

Notaðar 

FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Notaðar 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd FR 

lágskammta 

mynd 

Eydd PR/axial 

lágskammta 

mynd 

Eydd FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Heildarfjöldi 

mynda 

4 1353 941 5 209 141 183 2833 

9 326 242 0 49 31 43 693 

 

Tafla 20. Heildargeislaálag, geislaálag í notuðum og eyddum myndum í rannsóknum sem 
notast var við í niðurstöðum  

Stofa 
Total DAP 

mGycm2 

Eydd lágskammta 

mynd DAP mGycm2 

Eydd venjuleg geisluð 

mynd DAP mGycm2 

Notaðar myndir 

DAP mGycm2 

4 1.481.773 2188 231.371 1.248.332 

9 168.625 580 16.035 152.012 

mGycm2 = milliGreycentimeter2, DAP = Flatargeislun 

 

Tafla 21. Umfram geislaálag að meðaltali í rannsóknum sem notast var við í niðurstöðum 

Stofa 
Fjöldi 

sjúklinga 

Heildarmeðaltal 

umfram geislaálags í 

% 

Eydd lágskammta 

mynd í % 

Eydd venjuleg 

geisluð mynd í % 

4 766 10% 1% 9% 

9 183 8% 1% 8% 
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4.3 Allar rannsóknir af stofu 4 reiknaðar saman 

Allar rannsóknirnar sem teknar voru á stofu 4 lagðar saman hvort sem að þær höfðu fleiri eða færri en 

10 sjúklinga. Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda úr öllum rannsóknum sem teknar 

voru á stofu 4 má sjá á mynd 20, heildargeislaálag úr öllum rannsóknum á stofu 4 má sjá á mynd 21 

og umfram geislaálag í öllum rannsóknum á stofu 4 má sjá á mynd 22 

 

Mynd 20. Heildarfjöldi mynda og fjöldi notaðra og eydda mynda úr 997 rannsóknum á stofu 4 

 

 

Mynd 21. Heildargeislaálag í 997 rannsóknum á stofu 4 
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Mynd 22. Umfram geislaálag að meðaltali í 997 rannsóknum á stofu 4 

Þeir 997 sjúklingar sem fóru í röntgenrannsókn á stofu 4 fengu að meðaltali 9% meiri geislun en 

þeir þurftu. Í eyddum lágskammta myndum fengu þeir að meðaltali 1% í umfram geislaálag og í 

eyddum venjulegum geisluðum myndum fengu þeir einnig að meðaltali 8% meiri geislun. 
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4.4 Rannsóknir sem voru í lagi reiknaðar með í niðurstöðum á stofu 9 

Þær rannsóknir sem sýndu geislaálag voru reiknaðar út en af 344 rannsóknum sem var í lagi með var 

aðeins notast við 183 í niðurstöður vegna þess að þær voru með fleiri en 10 sjúklinga.  

 Rannsóknir sem kallast „í lagi“ voru rannsóknir sem sýndu allar nauðsynlegar upplýsingar til 

úrvinnslu á gögnum og var heildargeislaskammturinn reiknaður út frá öllum rannsóknum hvort sem að 

þær höfðu fleiri eða færri en 10 sjúklinga. 

Heildarfjöldi mynda, fjöldi notaðra og eydda mynda úr öllum rannsóknum sem teknar voru á stofu 9 

má sjá á mynd 23. Heildargeislaálag úr öllum rannsóknum á stofu 9 má sjá á mynd 24 og umfram 

geislaálag í öllum rannsóknum á stofu 9 má sjá á mynd 25 

 

 

Mynd 23. Heildarfjöldi mynda og fjöldi notaðra og eydda mynda úr 344 rannsóknum á stofu 9 

 

 

Mynd 24. Heildargeislaálag í 344 rannsóknum á stofu 9 
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Mynd 25. Umfram geislaálag að meðaltali í öllum rannsónum sem voru í lagi á stofu 4 

Þeir 344 sjúklingar sem fóru í röntgenrannsókn á stofu 9 fengu að meðaltali 8% meiri geislun en 

þeir þurftu. Í eyddum lágskammta myndum fengu þeir ekkert umfram geislaálag og í eyddum 

venjulegum geisluðum myndum fengu þeir einnig að meðaltali 7% meiri geislun. 

4.5 Heildarfjöldi „bilaðra“ rannsókna á stofu 9 

Af 1000 rannsóknum sem framkvæmdar voru inn á stofu 9, var aðeins notast við 183 eða 18% 

rannsókna í niðurstöður. Bilaðar rannsóknir voru taldar með í heildarfjölda eydda og notaðra mynda og 

heildarfjölda mynda. 

Hins vegar var hægt að skoða notaðar, eyddar og heildarfjölda röntgenmynda í 656 rannsóknum 

sem ekki voru í lagi eins og má sjá á mynd 26. Í töflu 22 er hægt að sjá fjölda rannsókna sem ekki 

sýndu geislaálag.  

 

 

Mynd 26. Heildarfjöldi mynda og fjöldi notaðra og eydda mynda í 1000 rannsóknum sem voru í 
lagi og bilaðar á stofu 9 
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Tafla 22. Fjöldi rannsókna sem ekki sýndu geislaálag á stofu 9  

Stofa 
Fjöldi 

sjúklinga 

Notaðar 

FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Notaðar 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd FR 

lágskammta 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

lágskammta 

mynd 

Eydd FR 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Eydd 

PR/axial 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

Heildarfjöldi 

mynda 

9 656 1332 877 2 82 101 132 2522 

 

4.6 Heildarúrkasti í röntgenrannsóknum á báðum stofum 

Til þess að finna út heildarúrkast á báðum stofum í rannsóknum sem notaðar voru í niðurstöður var 

notast við eftirfarandi formúlur:   

 = 538/2833 = 19% 

 = 123/693 = 17% 

Til þess að finna út tölurnar sem átti að deila með, var öllum eyddum myndum hvort sem þær voru 

lágskammta eða venjulegar geislaðar myndir reiknaðar saman á hvorri stofu fyrir sig. 

Tafla 23. Úrkast á heildarfjölda notaðra og eydda mynda á báðum stofum 

Stofa 
Heildarfjöldi notaðra 

mynda 

Heildarfjöldi eydda 

mynda 
Úrkast í % 

4 2833 538 19% 

9 693 123 17% 
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4.7 Eru eyddar lágskammta myndir að valda hærri geislaskammti á 
sjúklinga 

Í töflu 24 má sjá heildarfjölda eydda mynda sem notast var við í niðurstöður og heildar umfram 

geislaálag í niðurstöðum í eyddum lágskammta myndum og eyddum venjulegum geisluðum myndum. 

Á stofu 4 var heildar umfram geislaálagið 1% í 214 eyddum lágskammta myndum og 9% í 324 

eyddum venjulegum geisluðum myndum.  

Á stofu 9 var heildar umfram geislaálag í notuðum rannsóknum í niðurstöðum á stofu 4 rétt 1% í 49 

eyddum lágskammta myndum en 8% í 74 eyddum venjulegum geisluðum myndum. 

Prósentan (%) er umfram geislaálag eða hærri geislaskammtur en sjúklingur þurfti í rannsókn bæði 

í lágskammta og venjulegum geisluðum myndum.  

Tafla 24. Fjöldi eydda lágskammta og venjulegra mynda, eydd lágskammta og venjulegra DAP 
og eydd lágskammta og venjulegra mynda í % í rannsóknum sem notast var við í 
niðurstöður 

Stofa 

Fjöldi eydda 

lágskammta 

mynda 

Fjöldi 

eydda 

venjulegra 

mynd 

Eydd 

lágskammta 

DAP 

mGycm2 

Eydd 

venjuleg 

geisluð 

mynd 

DAP 

mGycm2 

Eydd 

lágskammta 

mynd í % 

Eydd 

venjuleg 

mynd í % 

4 214 324 2188 231.371 1% 9% 

9 49 74 580 16.035 1% 8% 

 

Í töflu 24 má sjá fjölda eydda lágskammta og venjulegra geislaðra mynda sem notast var við til að 

finna út hver hækkunin yrði á umfram geislaálagi í % í lágskammta myndum ef myndafjöldi þeirra væri 

sá sami og í venjulega geisluðum myndum. Til að finna út hver hækkunina yrði í % þurfti að deila 

hærri tölunni í fjölda eydda geislaðra mynda við lægri töluna líkt og tafla 25 sýnir.  

Ef fjöldi eydda lágskammta mynda væri sá sami og fjöldi eydda venjulega geislaðra mynda, myndi 

„eydd lágskammta mynd í %“ hækka úr 1% í 1,5% á stofu 4. Á stofu 9 myndi „eydd lágskammta mynd 

í %“ hækka úr 1% í 1,5%. 

Tafla 25. Eydd lágskammta mynd í % ef myndafjöldi væri sá sami og í eyddum venjulegum 
geisluðum myndum í öllum notuðum rannsóknum í niðurstöðum 

Stofa Formúla 1 Útkoma Formúla 2 

Eydd 

lágskammta 

mynd 

hækkar um í 

% 

4 324/214 1,51 214*1,51 1,5% 

9 74/49 1,51 49*1,51 1,5% 



  

51 

4.7.1 Hversu margar lágskammta myndir þarf til þess að fá sama 
geislaskammt og í venjulegum geisluðum myndum 

Miðað við töflu 25, myndi geislaskammtur hækka örlítið ef jafn margar eyddar lágskammta myndir 

væru teknar og í eyddum venjulegum geisluðum myndum. 

Í töflu 26 er miðað við að ef einni mynd úr ólíkum rannsóknum væri hent í bæði lágskammta 

myndum og venjulegum geisluðum myndum. 

Tafla 26. Fjöldi lágskammta mynda sem þarf til þess að DAP verði það sama og í eyddum 
venjulegum geisluðum myndum 

Rannsókn 

Fjöldi 

eydda 

lágskammta 

mynda 

Fjöldi eydda 

venjulegra 

geislaðra 

mynda 

Lágskammta 

myndir DAP 

mGycm2 

Venjulega 

geislaðar 

myndir DAP 

mGycm2 

Fjöldi eydda lágskammta 

mynda sem þarf til þess 

að DAP verði það sama 

og í eyddum venjulegum 

myndum DAP  

Hné bedside 1 1 8 107 8 

Öxl brot 

standandi 
1 1 9 289 32 

Olnbogi 1 1 2 15 7 

mGycm2 = milliGreycentimeter2, DAP = Flatargeislun 
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5 Umræða 

Það var markmið rannnsakanda að komast að því í hvaða rannsóknum „prufumyndir“ eru notaðar, 

kanna hvort þær séu að auka eða minnka geislaálag á sjúkling og hvort að þær séu réttlætanlegar. 

Fáar upplýsingar eru til fyrir þessa rannsókn.  

5.1 Helstu niðurstöður 

Meginniðurstöður sýndu að „prufumyndir“ eru notaðar en mismikið eftir rannsóknum. Aðeins þær 

rannsóknir sem höfðu fleiri en 10 sjúklinga voru reiknaðar út í niðurstöðum.  

Úr 766 rannsóknum sem notast var við á stofu 4 var 0% af lágskammta FR myndum eytt en 7% í 

lágskammta PR/axial myndum. Af 1000 rannsóknum sem skoðaðar voru á stofu 9 voru aðeins 344 

rannsóknir í lagi og út frá þeim var aðeins notast við 183 rannsóknir í niðurstöður. Þar má sjá að 0% af 

lágskammta FR myndum var eytt en 7% PR/axial myndum eytt.  

Það má sjá á niðurstöðum að „prufumyndir“ voru oftast notaðar þegar verið var að taka hliðarmynd. 

Niðurstöður sýna í hvaða rannsóknum er verið að notast við „prufumyndir“ og að „prufumyndir“ eru 

ekki að auka geislaálag á sjúkling miðað við venjulega geislaða mynd. 

Tafla 26 sýnir að hægt væri að taka margar lágskammta myndir svo að geislaskammturinn jafnist á 

við eina eydda venjulega geislaða mynd. Eins og má sjá í töflunni væri hægt að taka 32 lágskammta 

myndir til þess að fá sama geislaskammt og í einni eyddri venjulega geislaðri mynd í „öxl brot 

standandi“.  

Ekki er hægt að segja fyrir víst hvort að einhverjum venjulegum geisluðum myndum yrði hent eða 

ekki ef lágskammta mynd væri alltaf tekin. 

Það voru aðeins sex rannsóknir sem notast var í niðurstöðum þar sem engar „prufumyndir“ voru 

teknar eins og má sjá á töflu 7,10 og 13 og á mynd 15 og 17, það voru rannsóknir af hálshrygg, 

brjósthrygg/lendhrygg/spjaldhrygg, lendhrygg/spjaldhrygg, prótesu pelvis, fingri og rist. Þar má sjá að í 

eyddum venjulegum geisluðum myndum er geislaskammturinn mjög hár og fengu sjúklingar mun meiri 

geislaskammt en þeir þurftu á að halda í þeim rannsóknum. Þarna eru mikilvæg líffæri sem þarf að 

passa upp á þegar það kemur að geislaálagi. 

Miðað við niðurstöður rannsóknar þá eru prufumyndir réttlætanlegar þegar það kemur að 

geislaskammti á sjúkling. 

5.2 Geislaálag í rannsóknum 

Geislaálag sem sjúklingur fær getur haft áhrif á hann seinna meir, því mikilvægt að vanda til verka 

þegar röntgenmyndir eru teknar.  
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5.2.1 Geislaálag í eyddum „Prufumyndum“ og í „Venjulegum geisluðum 
myndum“ 

Aðeins verið að skoða rannsóknir sem notast var við í niðurstöðum.  

Tafla 26 segir okkur að hægt er að taka mjög margar lágskammta myndir svo að 

geislaskammturinn verið sá sami eða svipaður og í einni eyddri venjulega geislaðri mynd. Það er 

áhugavert að sjá að hægt væri að taka 32 lágskammta myndir í „öxl brot standandi“ til þess að fá 

sama geislaskammt og í einni eyddri venjulega geislaðri mynd.  

Á töflu 24 má sjá að á stofu 4 voru teknar 214 lágskammta myndir og var heildar umfram 

geislaálagið í eyddum lágskammta myndum 1% en 324 venjulega geislaðar myndir voru teknar og var 

heildar umfram geislaálagið 9%.  

Á stofu 9 voru 49 lágskammta myndir teknar og var heildar umfram geislaálagið 1% en 74 

venjulega geislaðar myndir voru teknar og eyddar og var heildar umfram geislaálagið 8%. 

Í töflu 25 má sjá að hægt væri að taka 324 myndir og geislaskammturinn myndi aðeins hækka um 

1,5% á stofu 4 en á stofu 9 væri hægt að taka 75 lágskammta myndir og geislaskammturinn myndi 

hækka um 1,5%.  

Niðurstöður segja okkur að hægt væri að taka margar lágskammta myndir svo að sjúklingur fengi 

sama geislaskammt og í eyddum venjulegum geisluðum myndum. Með því að taka lágskammta 

myndir værum við að spara mikla geislun sem fer í eyddar venjulegar geislaðar myndir.  

Í geislaþyngri rannsóknum má sjá meiri mun á geislaálagi í lágskammta myndum og venjulegum 

geisluðum myndum. Það væri lítill sem enginn tilgangur að taka lágskammta mynd af fingrum eða tám, 

vegna þess geislaskammtur í rannsókn er þegar mjög lágur, en þegar rannsókn er tekin af hné er 

geislaskammturinn orðin hærri.  

Helsta skýringin hvers vegna að geislafræðingar taka „prufumyndir“ er að þeir eru ekki vissir með 

innstillinguna, hreyfing á sjúklingi eða jafnvel skortir smá sjálfstraust.  

Ekki var skoðað í hvaða tilfellum geislafræðingar væru að taka lágskammta myndir. 

5.3 Heildarúrkast á röntgenmyndum á báðum stofum 

Í töflu 23 má sjá úrkast fyrir báðar stofurnar en þær voru reiknaðar út sér, á stofu 4 var 19% úrkast í 

heildina úr rannsóknum sem notast var við í niðurstöður en 17% á stofu 9.  

Það var aðeins minna úrkast á myndum á stofu 9 þar sem 183 rannsóknir voru notaðar í 

niðurstöður, en á stofu 4 þar sem 766 rannsóknir voru notaðar. Ef litið er á heildina má segja að stofa 

9 hafi haft mun meira úrkast miðað við mismunn á fjölda rannsókna. 

Eðlilegt er að myndum sé eytt en úrkasthlutfallið á að vera á bilinu 10-15%.(18) Samkvæmt skýrslu 

AAPM nr. 151 er sagt að úrkasthlutfallið ætti að vera á bilinu 8-12% sem er ennþá lægra. Ef 

úrkasthlutfall er mjög lágt getur það verið vegna rangra eða lélegra notkun á verkferlum við úrkast eða 

myndir eru sendar áfram til úrlesturs þó svo þær séu í lélegum myndgæðum. Flestar stafrænar 

röntgendeildir hafa tilkynnt úrkast á bilinu 4-8% samkvæmt AAPM nr. 151 og því mælir skýrslan með 

að 8% sé notað sem viðmiðunargildi fyrir úrkasthlutfall mynda á stafrænum röntgendeildum.(19)  
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 Miðað við ásættanlegt úrkastshlutfall, voru báðar stofur með hærra úrkasthlutfall í rannsóknum 

sem skoðaðar voru í heildina eins og tafla 23 sýnir.  

Hofmann og aðrir menn töldu aðalástæða úrkasts væri innstillingarvilla. Í rannsókn sem þeir 

framkvæmdu á stafrænu myndkerfi komust þeir að því að í 51,3% tilvika var ástæða úrkasts vegna 

innstillingarvillu.(18) Miðað við fjölda eydda mynda þá er líklegt að geislafræðingar taki myndir til þess 

að athuga með innstillingu og eyða myndum síðan vegna slakrar innstillingar. 

Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókninni hennar Sólveigar Svövu Gísladóttir sem fjallaði um 

úrkastgreiningu á röntgentækjum Landspítala, þá var úrkastið hæst vegna „prufumynda“ og næsta á 

eftir vegna innstillingar. Þegar hlutfall hverrar ástæðu var skoðað kom í ljós að heildarúrkast var hæst 

vegna innstillingarvillu eða 51,1% af heildarúrkasti og á eftir því komu „prufumyndir“ með 27% af 

úrkastinu.  

5.4 Styrkleiki og vandamál rannsóknar 

Helsti styrkleiki rannsóknar er að úrtakið var stórt og því verða niðurstöður marktækari og nákvæmari, 

þá sérstaklega á stofu 4. Réttlæting „prufumynda“ hefur ekki verið skoðað áður fyrr hér á landi. 

Helsta vandamál rannsóknarinnar var að geislamælirinn var bilaður í 656 rannsóknum á stofu 9, 

því erfitt að meta niðurstöður á þeirra stofu. Rannsakandi spurðist fyrir um geislamælirinn og virtist 

vera að allir starfsmenn vissu af því að hann væri bilaður en ekkert var gert í því. Hægt væri að leysa 

þetta vandamál með því að láta laga geislamælirinn. Þarna fóru 656 rannsóknir beint í vaskinn þegar 

kom að því að skoða geislaálag sem sjúklingur fékk.  

Geislafræðingar ættu samt sem áður að passa sig á því að misnota ekki „prufumyndir“ ef ekk i er 

þörf á þeim. Væri jafnvel hægt að koma upp með reglur þar sem leyfilegt ætti að vera að notast við 

þennan prótókoll. 

5.5 Næstu skref 

Áhugavert væri að halda áfram með rannsóknina og skoða hvort að „prufumyndir“ séu teknar í 

röntgenrannsóknum af lungum, kviðarholi og jafnvel í skyggningu og hvaða áhrif það hefur á sjúkling, 

því þar leynast mikilvæg líffæri sem geta verið viðkvæm fyrir geislun. 

Einnig væri áhugavert að skoða hvort að geislafræðingar séu að notast meira við „prufumyndir“ á 

eldra fólk heldur en yngra fólk eða öfugt. Jafnvel skoða hvort að geislafræðingar hugsi minna um 

geislaskammt eftir því sem sjúklingur er eldri. 
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6 Ályktanir 

Í úrtakinu voru 2006 rannsóknir en aðeins notast við 766 rannsóknir á stofu 4 og 183 á stofu 9 vegna 

bilunar á geislamæli. Hægt er að draga ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknar að „prufumyndir“ eru 

notaðar í þó nokkrum rannsóknum en ekki í öllum og að algengasta rannsóknin er af „hné bedside“. 

Marktækur munur er á geislaskammti milli lágskammta mynda og venjulegra geislaðra mynda á 

báðum stofum. 

Lágskammta myndir valda ekki meira geislaálagi á sjúkling í rannsóknum miðað við hvað eyddar 

venjulegar geislaðar myndar eru að gefa háan geislaskammt, þá sérstaklega í geislaþungum 

rannsóknum. Skynsamlegt væri að notast aðeins við „prufumyndir“ í ákveðnum rannsóknum eins og 

hnjám, en aðeins þegar erfitt er að stilla sjúklingi rétt inn eða þegar sjúklingar eru þungri og erfitt er að 

þreifa eftir liðamótum. 

Heildarúrkast úr rannsóknum sem notast var við var yfir mörkum stafrænna röntgentækja 

samkvæmt riti 151 frá AAPM sem þýðir að þörf er á úrbótum ef úrkasthlutfall fer undir 5% eða yfir 10% 

og fór það yfir mörkin á báðum stofunum.  

Prufumyndir eru því réttlætanlegar í flestum tilfellum þegar spáð er í geislaskammti. 
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