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Ágrip 

Inngangur  

Geislaálag almennings og þ.m.t. sjúklinga ræðst af ýmsum þáttum og spilar geislun í 

læknisfræðilegum tilgangi þar stóran þátt. Mikilvægt er að allir þeir sem framkvæma 

myndgreiningarrannsóknir hafi þekkingu á geislaskömmtum sjúklinga. Á hverjum stað þar sem 

framkvæmdar eru rannsóknir þar sem notast er við jónandi geislun, eiga upplýsingar um dæmigerða 

geislaskammta að vera aðgengilegar fyrir bæði sjúklinga og starfsfólk. Mikilvægt er að starfsfólk kynni 

sér upplýsingar og aðferðir sem notast er við þegar geislaskammtar og geislaálag er metið. Með góðri 

þekkingu starfsmanna ætti aðgengi upplýsinga um geislaskammta fyrir sjúklinga að vera gott. 

Viðeigandi upplýsingar gætu dregið úr óþarfa áhyggjum og óvissu sjúklinga, aukið þekkingu og 

hjálpað til við að sjá hugsanlegan ávinning.  

Efni og aðferðir  

Megindleg rannsókn þar sem unnið var með spurningalista í opnum viðtölum við myndgreiningardeildir 

sem framkvæma fleiri en 1000 rannsóknir á ári og hafa til staðar bæði röntgentæki og 

tölvusneiðmyndatæki. Vefsíður tólf myndgreiningardeilda voru skoðaðar í þeim tilgangi að kanna 

hvaða upplýsingar var þar að finna. Spurningalisti, sem samanstóð af tíu spurningum um algengar 

vangaveltur um geislarannsóknir líkt og almenningur væri að spyrja en ekki nemandi, var lagður fyrir 

þann sem svaraði afgreiðslu hverrar deildar fyrir sig. Spurningarnar beindust að röntgenrannsókn af 

lungum og tölvusneiðmynd af kvið. Við úrvinnslu gagna var notast við forritið Microsoft Office Word, 

2017.  

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna aðgengi upplýsinga um geislaskammta fyrir sjúklinga og hve 

auðvelt er að nálgast þær.  

Niðurstöður 

Svör úr símtölum bárust í 75% tilfella frá fyrsta aðila en í 25% tilfella var rannsakanda vísað annað 

áður en svör bárust. Í 8,3% tilfella bárust engin svör.  Að mati rannsakanda bárust fullnægjandi svör 

að meðaltali í 39,1% tilfella. Í 75% tilfella bárust svör með góðum árangri og í 16,7% tilfella bárust 

ítarleg svör með tilliti til almennings. Fleiri svör voru að fá í símtölum en á vefsíðum.  

Ályktanir 

Út frá niðurstöðum má álykta að aðgengi upplýsinga um geislaskammta fyrir sjúklinga sé 

ófullnægjandi. Niðurstöður sýndu að í aðeins 39,1% tilfella bárust fullnægjandi svör í símtölum. Liðleg 

framkoma svarenda var þó í miklum meirihluta sem skiptir einnig máli.  
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Listi yfir skammstafanir 

Skammstöfun  Íslensk þýðing    Ensk þýðing 

mSv    Millisívert    Millisievert 

DNA    Deoxýríbósakjarnsýra   Deoxyribonucleic acid  

Sv    Sívert     Sievert 

kVp    Kílóvolt á pík     Peak kilovoltage 

kV     Kílóvolt     Kilovoltage  

TS     Tölvusneiðmynd 

PET-CT   Jáeindaskanni    Positron emission  

         tomography-computed  

         tomography 

SPECT-CT        Single-photon emission  

         computed tomography- 

         computed tomography 

Gy     Grey      Gray 

CTDI    Stærð sem áætlar    Computed tomography dose 

    geislaskammta í CT   index 

DLP    Lengdargeislun    Dose length product  

mGy    Milligrey     Milligray 

CTDIvol  Volumetric computed 

tomography dose intex  

DRL    Viðmiðunarmörk   Diagnostic reference  

    geislaskammta    levels  

NDRL   Landsviðmið geislaskammta  National diagnostic reference  

         levels  

mAs    Milliamper á sekúndu   Milliampere per second  

DAP    Flatargeislun    Dose area product 

KA    Geislaskammtur í lofti   Kerma in air  

Cm    Sentímeter    Centimeter 

PMMA         Polymethylmethacrylate 

ALARA   Eins lágt og mögulegt er með   As low as reasonably 

    tilliti til aðstæðna   achievable  
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1 Inngangur  

Mikilvægt er að allir þeir sem framkvæma myndgreiningarrannsóknir hafi þekkingu á geislaskömmtum 

sjúklinga. Á hverjum stað þar sem framkvæmdar eru slíkar rannsóknir eiga upplýsingar um dæmigerða 

geislaskammta að vera aðgengilegar bæði fyrir sjúklinga og starfsfólk. (8) Mikilvægt er að starfsfólk 

kynni sér þær upplýsingar og þær aðferðir sem notast er við þegar geislaskammtar og geislaálag er 

metið. Með góðri þekkingu starfsmanna ætti aðgengi upplýsinga um geislaskammta fyrir sjúklinga að 

vera auðvelt og gott. Viðeigandi upplýsingar gætu dregið úr óþarfa áhyggjum og óvissu sjúklinga, 

aukið þekkingu og hjálpað til við að sjá hugsanlegan ávinning. 

Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði erlendis sem áhugavert er að skoða. Algengasta 

aðferðin við þessar rannsóknir, er að leggja fram spurningalista fyrir sjúklinga fyrir rannsókn, eftir 

rannsókn eða bæði, þar sem notast er við jónandi geislun í læknisfræðilegum tilgangi.  Í flestum 

rannsóknum sem þessum er verið að kanna þekkingu sjúklinga á jónandi geislun, geislaskömmtum og 

áhættu sem fylgir geisluninni. Einnig er verið að kanna uppruna þeirra upplýsinga sem sjúklingar fá og 

óskir þeirra varðandi upplýsingar um geislarannsóknir. Niðurstöður þessara rannsókna leiða flest allar 

í ljós að sjúklingar hafi litla sem enga þekkingu á jónandi geislun, geislaskömmtum né áhættunni. 

Meirihluti sjúklinga hafði ekki verið upplýstur um slíkar upplýsingar, hvorki fyrir né eftir geislarannsóknir 

af tilvísunarlæknum, geislafræðingum eða öðru heilbrigðisstarfsfólki, aðrir höfðu fengið litlar 

upplýsingar og voru þær upplýsingar sjaldan um geislaskammta og áhættu af völdum jónandi 

geislunar. (1, 2, 3, 4, 5, 6)   

Niðurstöður sýndu jafnvel að meirihluti þeirra sjúklinga sem tóku þátt í viðkomandi rannsókn var 

ekki meðvitaður um þá sérfræðinga sem hafa sérþekkingu á þessu sviði, til þess að ræða við um 

notkun jónandi geislunar í læknisfræðilegum tilgangi. Margir höfðu aldrei rætt við heilbrigðisstarfsmenn 

um áhættu né geislaskammta. (2) Meirihluti sjúklinga telur það vera mikilvægt að aðgengi að 

upplýsingum um geislaskammta sé gott og að þær séu allar tilgreindar í læknaskýrslum. (2, 3)  

Rannsókn var gerð á því hvort sjúklingar sem höfðu farið í lágskammta, miðlungs- eða háskammta 

geislarannsóknir, voru spurðir hvort þeir hefðu verið upplýstir um notkun jónandi geislunar, afleiðingar 

þess að fara ekki í rannsókn, aðra valkosti, geislaskammta og áhættu af völdum jónandi geislunar. 

Einnig voru sjúklingarnir spurðir út í uppruna upplýsinga og hvort þeir hafi verið beðnir um samþykki 

frá læknum varðandi rannsóknirnar. Meirihluti sjúklinganna hafði fengið litlar upplýsingar en minnihluti 

hafði engar upplýsingar fengið. Mikill meirihluti vildi vita um geislaskammta og áhættu af völdum 

jónandi geislunar og óskaði eftir því að gefnar upplýsingar skyldu vera heiðarlegar og útskýrðar í stuttu 

máli.  

Miðað við fyrri rannsóknir erlendis virðist heildarþekking sjúklinga á geislaskömmtum og þeirri 

áhættu sem fylgir jónandi geislun vera ófullnægjandi. Flestir sjúklinganna óskuðu eftir slíkum 

upplýsingum og vilja hafa gott aðgengi að þeim. Þeir sjúklingar sem ekki vildu vera upplýstir um 

áhættu og geislaskammta voru eldri en 42 ára og áttu geislaþungar rannsóknir að baki. (6) 
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Gagnsemi þessarar rannsóknar er mikil þar sem mikilvægt er að kanna hvort myndgreiningardeildir 

séu að fara eftir þeim ákvæðum sem finna má í reglugerð 1299/2015 sem Geislavarnir Ríkisins gáfu 

út.   

 

Í gr. 44  í reglugerð 1299/2015 segir:“ 

Geislatæki sem notuð eru við læknisfræðilega myndgreiningu skulu vera með búnað sem mælir eða 

metur geislun á sjúklinga við notkun þess og birtir á aðgengilegan hátt fyrir stjórnanda tækisins. 

Mögulegt skal vera að færa þessar upplýsingar í rafræna sjúkraskrá viðkomandi sjúklings ásamt 

myndgögnum. Geislavarnir ríkisins gefa út nánari leiðbeiningar um slíka skráningu.” 

 

Í gr. 45 í reglugerð 1299/2015 segir:  

“Myndgreininga- aðgerða- og inngripsrannsóknir skulu skráðar í rafræna sjúkraskrá, sbr. Lög nr. 

55/2009, um sjúkraskrár. Í eldri tækjum sem ekki gefa upp magn geislunar á sjúklinga, skal skrá notuð 

kV og mA í rannsókninni, fjölda mynda og aðrar upplýsingar sem geta auðveldað mat á geislaálagi 

sjúklings við rannsóknina. 

 

Í gr. 46 í reglugerð 1299/2015 segir:  

„Geislavarnir ríkisins gefa út landsviðmið fyrir geislaálag við geislagreiningu fyrir algengar og geisla-

þungar rannsóknir. Viðmiðin skulu byggja á niðurstöðum reglubundins mats á geislaálagi sjúklinga sbr. 

45. gr., sem og norrænum og evrópskum viðmiðum. Á hverjum stað þar sem framkvæmdar eru fleiri 

en 1000 rannsóknir á ári skal á þriggja ára fresti meta meðalgeislaálag sjúklinga fyrir þær rannsóknir 

sem þar eru framkvæmdar í samræmi við leiðbeiningar sem Geislavarnir ríkisins gefa út. Sé 

meðalgeislaálag sjúklinga yfir útgefnum viðmiðum skal leita orsakanna og gera viðeigandi ráðstafanir 

til lækkunar undir viðmið með skynsamlegu tilliti til aðstæðna. Sé meðalgeislaálag verulega undir 

viðmiðum skal kanna myndgæði og greiningargildi þeirra rannsókna sem um ræðir. Niðurstöður skulu 

skráðar með rekjanlegum hætti.“ (7) 

 

Um áramótin 2018/2019 voru liðin þrjú ár síðan fyrrnefnt ákvæði í gr. 46 í reglugerð 1299/2015 tók 

gildi og ættu flestar myndgreiningardeildir því að búa yfir upplýsingum um geislaskammta og geta 

auðveldlega svarað spurningum um þá, en spurningin er, ætli það sé þannig?  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna aðgengi upplýsinga um geislaskammta fyrir sjúklinga og hve 

auðvelt er að nálgast þær.  

1.1 Geislun  

Wilhelm Conrad Röntgen var fyrstur manna til að uppgötva röntgengeislann þann 8. Nóvember 1895. 

Hann var í miðri tilraunastarfsemi á rannsóknarstofu sinni í Würzburg University í Þýskalandi með 

svokallað Crookes rör sem var forveri nútíma röntgenlampa í skyggnirannsóknum og almennum 

röntgenrannsóknum, þegar hann uppgötvaði geislann.  
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Röntgen minnkaði birtuna á rannsóknarstofu sinni og huldi Crookes rörið alveg með svörtum 

ljósmyndapappír svo hann gæti betur séð áhrif rafeinda í rörinu. Á bekk í nokkurra metra fjarlægð frá 

Crookes rörinu lá plata húðuð baríum platínósýaníð. Ekkert sýnilegt ljós kom frá Crookes rörinu vegna 

svarta ljósmyndapappírsins, en þá tók Röntgen eftir því að platan sem lá rétt hjá lýsti. Því nær sem 

platan var Crookes rörinu, því meira  lýsti hún. Þetta kallast flúorljómun. Röntgen hófst strax handa við 

að rannsaka þessa „X-ljómun“ eins og hann kallaði hana, með ýmsum efnum sem hann kom fyrir á 

milli Crookes rörsins og flúorljómandi plötunnar en fyrstu röntgenmyndina tók hann af hendi konu 

sinnar.  Táknið „X“ stóð fyrir hið óþekkta. (9) 

1.2 Jónandi geislun  

Segja má að geislun sé flutningur á orku, annaðhvort sem agnastraumur eða rafsegulbylgjur. Geislun 

getur haft ýmis áhrif, sem hún flokkast eftir, annað hvort sem jónandi- eða ójónandi geislun. Ef rafeind 

er fjarlægð frá atómi og verður við það rafhlaðin, kallast það jónun. Jónandi geislun er þegar geislun 

hefur fengið til sín næga orku til að breyta sameindum í líkamanum og getur þar með valdið 

breytingum í frumum líkamans. Þessar efnafræðilegu breytingar geta haft skaðleg áhrif í för með sér á 

starfsemi fruma í líkamanum sem gerir það að verkum að jónandi geislun er ekki skaðlaus líkt og 

margar aðrar gerðir geislunar. Jónandi geislun er tegund geislunar sem inniheldur röntgengeislun (e. 

x-rays) (10) og er m.a. notuð í læknisfræðilegri myndgreiningu.  

1.2.1 Líffræðileg áhrif jónandi geislunar 

Mannslíkaminn verður fyrir áhrifum jónandi geislunar allt árið um kring, þ.e. náttúrulegri 

umhverfisgeislun og geislun af mannavöldum. (9) Náttúruleg geislun er mjög lítil á Íslandi, eða um 

1mSv á ári þar sem íslenska basaltið er mjög snautt af geislavirkum efnum en almennt er náttúruleg 

geislun um 3mSv á ári í öðrum löndum. Þessi geislun kemur aðallega frá berggrunni og jarðvegi. (9, 

11, 12) Uppspretta náttúrulegrar geislunar kemur einnig úr geimnum og frá yfirborði sólar, 

byggingarvinnu, lofti, vatni og matvælum. (13) 

Geislun af mannavöldum kemur að mestu leyti frá heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum þar sem 

unnið er með röntgengeislun í læknisfræðilegri myndgreiningu, og er áætlað að hún sé um 3,2 mSv á 

ári á almenning. (9)  

Við mat á áhrifum jónandi geislunar á mannslíkamann skiptir máli að vita magn orkunnar á hvert 

kíló af einstaklingnum sem hann hefur fengið í sig en einnig skiptir lítil dreifing orkunnar máli.   

Í læknisfræðilegri myndgreiningu er notast við mismunandi gerðir einda, þ.e. alfa- og beta eindir og 

röntgen- og gammageisla. Alfa- og beta geislun er helst notuð í geislameðferðum og PET skanni, 

gammageislun er helst notuð í ísótóparannsóknum, þar sem sjúklingar fá gefin geislavirk efni í æð, og 

röntgengeislun er helst notuð í almennum röntgenrannsóknum og TS rannsóknum. Alfa, beta, gamma 

og röntgengeislar skila orku sinni til þess efnis sem þeir ferðast um á mismunandi hátt. Alfaeindir eru 

þungar og hægfara eindir sem hafa mesta hleðslu og valda mikilli jónun á lengdareiningu í því efni 

sem þær ferðast um, mjög þétt jónun verður í efninu. Betaeindir eru léttar og hraðskreiðar eindir sem 

hafa helmingi minni hleðslu en alfaeindir og valda mun minni jónun á lengdareiningu í því efni sem 

þær ferðast um, mun dreifðari jónun verður í efninu. Röntgen- og gammageislar eru rafsegulbylgjur, 
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óhlaðnir og valda jónun í efni með óbeinum hætti þar sem geislarnir sjálfir valda ekki meginhluta 

jónunarinnar heldur sjá aðrar agnir um það, sú jónun er dreifð. (12) 

1.2.1.1 Bein og óbein áhrif á DNA 

Kjarnsýrurnar, eða DNA, í litningum fruma eru viðkvæmasti hluti lífveru þegar kemur að áhrifum 

geislunar en bæði bein og óbein áhrif á DNA geta valdið skemmdum. Það skiptir miklu máli hvar 

jónunin verður í mannslíkamanum, jónun er skemmd sem líkaminn getur þó oft náð að lagfæra. Bein 

áhrif geislunar á DNA er þegar geislunin veldur jónun á DNA sameindinni, meiri líkur eru á því að 

skemmdir hafi orðið á  fleirum en einum stað og ekki verður mögulegt fyrir frumu að framkvæma þann 

viðgerðarhæfileika sem hún hefur. Óbein áhrif geislunar á DNA er þegar geislunin veldur fyrst jónun á 

öðru efni í frumunni og myndar við það hvarfgjörn efni, sem seinna geta valdið skemmdum.  Meira af 

hvarfgjörnum efnum myndast á sama svæði og eru þá líklegri til meiri skemmda á DNA.  

     Áhrif geislunar á DNA ráðast af því hvort geislun er þéttjónandi eða dreifjónandi. Þeim mun meiri 

þéttjónandi sem geislunin er, því meiri skaða veldur hún. Bein áhrif eru í meiri hluta og eru líkur á 

varanlegum skemmdum á DNA  því meiri heldur en þegar geislun er dreifjónandi, meirihluti 

skemmdanna verður þá vegna óbeinna áhrifa á DNA. Fruma getur lifað af smáar skemmdir  en séu 

skemmdirnar alvarlegar getur það leitt til frumudauða. (12) 

1.2.1.2 Skaðar af völdum jónandi geislunar 

Almennt er gert ráð fyrir að áhætta sé í réttu hlutfalli við geislaálagið ef geislunarstyrkur er fyrir neðan 

ákveðin mörk en enginn geislaskammtur er talinn vera án allrar áhættu. Stærðin, sem reiknuð er í 

einingunni Sv, lýsir beint áhættunni sem fylgir geislun. Hugtakið geislaálag og einingin Sv eru aðeins 

notuð þegar lítið magn geislunar er um að ræða, þar sem ekki er hægt að nota hlutfallsreikninginn 

þegar geislunarstyrkur er mikill.  

Líffræðilegir skaðar af völdum jónandi geislunar geta verið tvenns konar, slembi skaðar og vísir 

skaðar. Slembiskaðar eru tilviljunarkenndir skaðar þar sem  líkur á því að ákveðinn skaði verði ræðst 

af geislaálaginu en það ræður ekki hversu mikill hann verður, þessi tegund hefur engan þröskuld. 

Slembiskaðar valda skemmdum á DNA í einstökum frumum sem geta lifað af og skipt sér, þeir valda 

ekki frumudauða. Þessi tegund skaða getur komið fram löngu seinna eftir geislun. Dæmi um 

slembiskaða eru krabbamein og erfðagallar. 

Vísir skaðar eru ekki tilviljunarkenndir skaðar. Þessi tegund af skaða hefur þröskuld, ef 

geislaskammtar eru undir þröskuldinum geta þeir verið hættulausir en ef þeir eru fyrir ofan hann eru 

miklar líkur á vísum skaða. Vísir skaðar geta komið fram nokkrum dögum eftir geislun, þeir valda 

alvarlegum skaða eða gera líffæri óstarfhæf, þeir valda frumudauða. Stærð skaðans fer eftir 

geislaskammtinum, sem að hluta til fer eftir þeim einstaklingi sem verður fyrir geisluninni. Dæmi um 

vísa skaða af völdum staðbundinnar geislunar eru brunasár, vagl eða ský á auga og ófrjósemi. Dæmi 

um vísa skaða af völdum mikillar jafndreifðrar geislunar eru ógleði og uppköst og skemmdir á 

beinmerg, meltingarfærum og miðtaugakerfi. (9, 12)  
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1.3 Hefðbundið röntgen 

Í hefðbundinni röntgenmyndatöku er notast við röntgenlampa og ljósmyndafilmu eða stafrænan 

myndnema. Röntgenlampinn er festur frá loftinu á braut sem gerir geislafræðingum  kleift að færa 

hann til. (9, 14)  

Röntgenlampi er lofttæmt glerhylki með tveimur rafskautum, annað þeirra kallast katóða (e. 

cathode) og hitt anóða (e. anode). Katóða er glóðarþráður sem tengdur er við sjálfstæðan aflgjafa. 

Þráðurinn fer að glóa þegar straumur kemur á hann, hann hitnar og rafeindir af ystu hvelum 

málmatómanna í þræðinum byrja að losna. Þessar lausu rafeindir dragast yfir á anóðuna þegar há 

spenna er sett yfir á skaut röntgenlampans. Spenna á milli rafskautanna veldur hærri hreyfiorku yfir 

lampann og stöðvast rafeindirnar skyndilega þegar þær rekast á efnið í anóðunni. Við það verða til 

orkuríkar ljóseindir, en háspenna á milli skauta röntgenlampans og þess efnis sem er í anóðunni 

ræður orku þeirra.  Magn röntgengeisla sem verður til ræðst af því hve mikið af rafeindum losnar frá 

glóðarþræðinum en með því að auka strauminn í gegnum þráðinn er hægt að auka magn þeirra 

rafeinda sem falla á anóðuna. Röntgengeislar verða mun orkuríkari og geta náð í gegnum þykkara efni 

eftir því sem hærri spenna er notuð. Eftir því sem áætlað hefur verið breytist aðeins um 1% af orku 

þeirra rafeinda sem skella á anóðunni í röntgengeislun en um 99% breytist í hita. (14)  

Spenna röntgengeisla er mæld í kVp. Eitt kV jafngildir 1000 V spennu. Straumur röntgengeisla er 

mældur í mA, þar sem A er mælikvarði á rafstraum og forskeytið m stendur fyrir 1/1000 eða 0.001. (9)   

Notast er við röntgengeisla við gerð mynda af beinum, líffærum og líffærakerfum til 

sjúkdómsgreiningar. Þykkt og þéttni vefja líkamans eru mismunandi. Vefir sem eru þykkari og/eða 

þéttnir verða ljósari á röntgenmynd þar sem minna af geislum kemst í gegn og á myndnemann. Bein 

eru þéttari en vöðvar og verða bein því ljós á röntgenmynd en vöðvar dökkir.  

Víxlverkun geislunar verður við efni þegar geislun lendir á líkama mannsins. Orka ljóseinda fer öll í 

að losa rafeind af innri hvelum atóma efnisins sem gerir það að verkum að hluti geislunarinnar 

stöðvast í efninu (e. absorbtion). Hluti geislunarinnar notar orku sína í víxlverkun við rafeindir á ytri 

hvelum atóma efnisins. Dreifigeislun (e. scatter radiation) verður þegar ljóseind heldur áfram með 

breyttri orku og nýja stefnu. Hluti geislunarinnar fer í gegnum efni án víxlverkunar og getur þá 

víxlverkað við efni í ljósmyndafilmu eða stafrænum myndnema. Áætlað er að allt að 95% af ljóseindum 

geislans víxlverki við efni líkamans en aðeins 2-5% fari í gegnum það við gerð röntgenmynda. (14)  

1.3.1 Röntgenrannsókn af lungum  

Enginn undirbúningur er fyrir röntgenrannsókn af lungum en áður en rannsókn hefst er sjúklingur 

beðinn um að fjarlægja fatnað og skart sem geta skyggt á myndefnið og valdið myndgöllum.  

Rannsóknin tekur um 10 mínútur og er framkvæmd af geislafræðingi sem biður sjúkling um að fara 

eftir fyrirmælum, t.d. varðandi öndun á meðan röntgenmyndir eru teknar. Yfirleitt eru teknar tvær 

myndir þar sem sjúklingur stendur upp við myndplötu en það getur komið fyrir að það þurfi að að taka 

fleiri og stundum þarf að taka þær sitjandi eða liggjandi. 
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Geislavarnir eru notaðar eftir þörfum í þessari rannsókn, en mikilvægt er að geislafræðingur 

framkvæmi nákvæm og rétt vinnubrögð. Ef konur eru á barneignaraldri er mikilvægt að þær láti 

geislafræðing vita ef þær eru barnshafandi eða hafi þær grun um það. 

Röntgenlæknir sér um úrlestur. Svar er sent til ávísunarlæknis sem sér um að koma niðurstöðum til 

skila til sjúklings. (15) 

1.4 Tölvusneiðmynd 

Tölvusneiðmyndatæki (e. computed tomography) (hér eftir kallað TS) er stórt hringlaga tæki með opi í 

miðjunni. Það inniheldur röntgenlampa og stafrænan myndnema sem staðsettir eru á hringferli 

tækisins. Þessi hringferill snýst umhverfis sjúklinginn sem liggur á rannsóknarbekk og geislar ákveðið 

þversnið af sjúklingnum um leið og rannsóknarbekkurinn færist hægt inn í tækið við hvern snúning 

sem verður. Við þetta verður ferill röntgenlampans, umhverfis sjúklinginn, að gormlaga (e. spiral) 

hringferli. Svokallaður útjöfnunarfilter (bowtie filter) laðar geislann að sjúklingnum. Mikilvægt er að 

sjúklingi sé stillt inn í miðju tækisins þar sem styrkur geislans er mestur í miðjunni, með aukinni þykkt 

líkamsparts eykst geislunin á það svæði. (14)   

Á meðan rannsókn stendur birtast myndir af hverri sneið á tölvuskjá tækisins sem geislafræðingur 

situr við. Bæði er hægt að skoða og vinna sneiðmyndir í mismunandi sniðum, tví- og þrívídd og 

plönum, þ.e. sagittal, coronal, transverse og oblique plani. (9) 

Með þessari tækni er hægt að fá mun nákvæmari myndir af beinum, líffærum og líffærakerfum en 

með hefðbundnu röntgentæki. TS nýtist með öðrum rannsóknaraðferðum eins og PET-CT, SPECT-CT 

og við geislameðferðir (e. radiation therapy). 

TS hefur sína kosti og galla. Geislaskammtar og geislaálag eru yfirleitt mun hærri en í almennri 

röntgenmyndatöku sé miðað við sömu svæði líkamans sem myndað er, flatarupplausn er takmörkuð 

og miklir myndgallar geta komið frá t.d. málmum, en yfirleitt eru gildi upplýsinga rannsóknanna mun 

meira sem er aftur á móti kostur. Kontrastupplausn í TS er góð og möguleiki er á að mynda stóran 

hluta líkamans nánast samstundis. (14)  

1.4.1 TS rannsókn af kviðarholi  

Undirbúningur fyrir TS rannsókn af kviðarholi fer eftir líffærinu sem á að skoða og 

rannsóknarspurningu  en sjúklingur er í flestum tilfellum beðinn um að drekka u.þ.b. 600 ml af vatni á 

20-30 mínútum fyrir rannsókn. Áður en rannsókn hefst skal sjúklingur fjarlæga allan fatnað og skart 

sem getur skyggt á myndefnið og valdið myndgöllum. Oft þarf að gefa joðskuggaefni í æð, tilgangur 

þess er að hjálpa til við að greina á milli líffæra, meta ástand þeirra og gera æðar sýnilegar á mynd. 

Geislafræðingur setur upp æðalegg í bláæð og tengir sjúkling við saltvatn og joðskuggaefnið. 

Sjúklingur liggur á baki á rannsóknarbekk með hendur upp fyrir höfuð. Rannsóknin tekur um 10-20 

mínútur og er hún framkvæmd af geislafræðing sem sér um að stilla sjúkling rétt inn og biður sjúkling 

um að fara eftir fyrirmælum, t.d. varðandi öndun en upptaka í tækinu gefur leiðbeiningar um öndun á 

meðan rannsókn stendur. Rannsóknarbekkurinn hreyfist rólega fram og til baka og heyrist þá 

smávegis hávaði í TS tækinu. Sjúklingur er ávallt látinn vita áður en joðskuggaefni er gefið í æð, en 

þegar það er gefið gæti sjúklingur fundið fyrir hitatilfinningu streyma um líkamann frá brjósti og niður í 
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þvagblöðru, og tilfinningu líkt og þvaglát eigi sér stað. Eins getur sjúklingur fundið fyrir vondu bragði í 

munni. Þessar tilfinningar eru eðlilegar og líða hratt hjá. Sérstakan undirbúning þarf fyrir 

skuggaefnisrannsókn hafi sjúklingur þekkt skuggaefnisofnæmi eða sykursýki og er því mikilvægt að 

sjúklingur láti ávísunarlækni, afgreiðslu myndgreiningardeildar eða geislafræðing vita af því. Hafi 

sjúklingur sykursýki og tekur inn lyf sem innihalda metformin skal hann hætta inntöku lyfsins í tvo 

sólarhringa fyrir og eftir rannsókn. Dæmi um slík lyf eru Glucophage, Glucovance og Avandamet. Eftir 

rannsókn með joðskuggaefnisgjöf er mælt með því að sjúklingur drekki vel af vökva fyrstu 

klukkustundirnar til þess að veita nýrunum aðstoð við útskilnað skuggaefnisins. Hafi sjúklingur skerta 

nýrnastarfsemi þarf það að liggja ljóst fyrir þar sem skaðinn gæti orðið mikill ef sjúklingur með skerta 

nýrnastarfsemi fær skuggaefni í æð.  

Röntgenlæknir sér um úrlestur. Svar er sent til ávísunarlæknis sem sér um að koma niðurstöðum til 

skila til sjúklings. Ef konur eru á barneignaraldri er mikilvægt að þær láti geislafræðing vita ef þær eru 

barnshafandi eða hafi þær grun um það. (15) 

1.5 Geislaskammtur 

Geislaskammtur (e. absorbed dose, D) er mælikvarði á magn jónandi geislunar. Hann lýsir  upptekinni 

orku á hvert kíló líkamans, en einn og sér dugar hann ekki til að lýsa áhættu af völdum geislunar. 

Geislaskammtur er mældur í einingunni Gy. (12)  

Upplýsingar um magn orku sem færist með víxlverkun ljóseinda við efni líkamans eru notaðar 

þegar geislaskammtur einstaklings vegna röntgenrannsókna er áætlaður. Með því að mæla magn 

geislunar áður en hún lendir á líkamanum og magn geislunar sem kemur út úr líkamanum er hægt að 

meta áætlaðan geislaskammt. Geislaskammtar fara eftir ýmsum þáttum, eins og hvers konar rannsókn 

um ræðir, þá almenna röntgenrannsókn, skyggnirannsókn eða TS rannsókn, stærð myndsvæðis, aldur 

og þykkt sjúklings, magn spennu yfir röntgenlampa, magn straums yfir glóðarþræði og fjöldi mynda 

sem teknar eru í rannsókninni. (14) 

Geislaskammtastærðir eru mismunandi eftir gerð tækja en nota skal þær stærðir sem eru 

aðgengilegar við framkvæmd rannsókna við mat á geislaskömmtum sjúklinga. Bæði röntgen- og TS 

tæki frá árinu 2010 sýna öll geislaskammta en sum af eldri tækjum gera það ekki og er þá hægt að fá 

geislamæli tímabundið að láni frá Geislavörnum ríkisins til að mæla geislaskammta. 

Geislaskammtur fyrir TS rannsóknir eru gefnir upp í skammtamælingunum CTDI (e. computed 

tomography dose index) og DLP (e. dose length product), en út frá þeim tölum má áætla geislaálag 

með umbreytistuðli. Þó gefa slíkir útreikningar ekki nákvæma tölu fyrir einstaka rannsókn heldur 

aðeins vísbendingu um geislaálag rannsókna.  

Leggja skal áherslu á að reikna og birta dæmigerða geislaskammta fyrir algengustu rannsóknirnar 

á hverjum stað þegar mat á geislaskömmtum er gert, en það skal einnig vera gert fyrir geislaþungar 

rannsóknir. Dæmigerður geislaskammtur er miðgildi geislaskammts hóps sjúklinga í ákveðinni 

rannsókn sem framkvæmd er með ákveðnum búnaði. Hægt er að safna upplýsingum aðeins um 

meðalstóra sjúklinga ef hæð og þyngd sjúklinga er þekkt, úrtak þarf þá ekki að vera stærra en 20 

rannsóknir en það þarf að vera að lágmarki 50 rannsóknir ef stærð sjúklinga er ekki þekkt. 

Upplýsingum um dæmigerða geislaskammta er safnað saman af Geislavörnum ríkisins, sem nota þær 
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við setningu landsviðmiða (National Diagnostic Reference Levels, NDRL). Við mat á geislaskömmtum 

sjúklinga skal nota þær geislaskammtastærðir sem eru aðgengilegar við framkvæmd rannsókna, þær 

eru mismunandi eftir gerð tækja og má sjá í töflu 1. (8) 

Tafla 1    Geislaskammtastærðir við mælingar á geislaskömmtum 

Gerð tækis Geislaskammtastærð Mælieining  Að 

auki  

Röntgentæki Flatargeislun mGy cm
2
 / Gy cm

2*
  

Tölvusneiðmyndatæki Lengdargeislun mGy cm CTDIvol 

(mGy) 

 * Mismunandi eftir tækjum hver forskeyti fyrir mælieiningar eru, fleiri útgáfur eru í notkun 

1.5.1 Viðmiðunarmörk geislaskammta 

Viðmiðunarmörk geislaskammta (Diagnostic Reference Levels, DRL) segja til um viðmið sem fara skal 

eftir þegar myndgreiningarrannsóknir fara fram.  

NDRL eru landsviðmið sem gerð eru með því að safna saman meðalgeislaálagi frá öllu landinu í 

dæmigerðum rannsóknum á meðalstóru fólki, a.m.k. 10 sjúklinga og helst 20 þarf að skrá fyrir hverja 

rannsókn. Út frá þeim samanburði er gefin út tala sem allar deildir eiga að stefna á að vera undir, en 

sú tala er almennt sett við þriðja fjórðungsmark og er gefin upp í CTDI eða DLP. (16, 18) DRL eru ekki 

mörk sem má alls ekki fara yfir heldur tala sem miða skal við, sé geislaálag úr rannsóknum á einstöku 

stöðum mun hærra eða mun lægra en viðmiðunarmörk segja til um þarf að athuga nánar hvað það er 

sem veldur því, mikilvægt er að greina geislaskammta sem eru of háir eða of lágir. DRL eru ekki ætluð 

til notkunar fyrir einstaka sjúklinga og ætti ekki að nota það sem hámark geislaskammta. Séu 

geislaskammtar vel undir landsviðmiðum skal skoða hvort myndgæðin úr rannsóknunum séu 

nægilega góð til sjúkdómsgreiningar.  Framkvæma skal þessar kannanir á 3-5 ára fresti, en oftar ef t.d. 

um ræðir nýja tækni og bættar rannsóknaraðferðir.  

Hafi land ekki sín viðmiðunarmörk má miða við tölur sem settar hafa verið í öðru landi sem 

viðkomandi land getur borið sig saman við. (17) Ísland er ekki með sín landsviðmið en hefur 

meðalgeislaskammta sem eiga að jafnaði að vera lægri en landsviðmið. Ísland notast við landsviðmið 

sem sett hafa verið í Norðurlöndunum sem það getur borið sig saman við. (18) 

1.5.2 Geislaálag  

Geislaálag (e. effective dose, E) er stærð sem mæld er í einingunni Sv og lýsir líffræðilegri áhættu af 

völdum jónandi geislunar. Hægt er að áætla geislaálag út frá mati á geislaskömmtum, margfalda þarf 

geislaskammtinn með áhrifastuðli viðkomandi geislunar sem háður er því hversu þéttjónandi geislunin 

er. Þannig má taka tillit til þess að mismunandi geislun hefur mismunandi áhrif. (12, 14) Með því að 

nota viðeigandi breytistuðla er hægt að reikna út dæmigert geislaálag vegna ákveðinna rannsókna út 

frá dæmigerðum geislaskömmtum þegar geislaálag hóps er metið, þessir breytistuðlar henta ekki 

þegar reikna á geislaálag einstaklings í ákveðnum rannsóknum. Þegar geislaálag er reiknað í mSv er 

geislaskammtur margfaldaður með viðeigandi breytistuðli. Í riti Evrópuráðsins nr. 154: European 
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Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures er að finna breytistuðla 

fyrir nokkrar rannsóknir, breytistuðla fyrir lungu og kvið má sjá í töflu 2. (19, 20) Myndsvæði, tökugildi 

(kV og mAs) og geislað rúmmál ræður geislaálagi sjúklings. (21)  

Tafla 2    Umbreytistuðlar fyrir útreikning geislaálags  

Líkamshluti 
rannsakaður 

Breytistuðull fyrir röntgen 
(mSv/Gy cm

2
)  

Breytistuðull fyrir 
tölvusneiðmyndir 

(mSv/mGy cm) 

Lungu 0,18  

Kviður  0,15 

1.5.2.1 Flatargeislun  

Geislaálag sjúklinga byggist oft á mælingum á svokallaðri flatargeislun (e. Dose Area Product, DAP), 

en einnig er hægt að nota húðgeislaskammt (e. entrance surface dose). Flatargeislun segir til um 

geislaskammt þegar hefðbundnar röntgenrannsóknir eru framkvæmdar og fæst með því að margfalda 

geislaskammt í lofti við stærð geislasviðs. Eining flatargeislunar er Gycm
2
.  Flatargeislun hefur þann 

kost að vera óháð fjarlægð frá röntgenlampa, hún er tengd við orkuna sem geislunin skilur eftir sig í 

líkamanum með notkun breytistuðla sem hafa verið birtir fyrir einstakar rannsóknir og 

rannsóknarflokka. Jafnan fyrir DAP er:  

F = ∫A KA ∙ dA 

Gildið A táknar stærð þess geislasviðs sem er notað hverju sinni og gildið KA táknar geislaskammt í 

lofti (e. Kerma in air). (21) 

1.5.2.2 Lengdargeislun  

Hvert TS tæki gefur upplýsingar um geislaskammt við hverja rannsókn sem stuðst er við þegar 

geislaskammtur sjúklinga er mældur. Ekki er hægt að framkvæma þessar mælingar með sama hætti 

við TS rannsóknir og hefðbundnar röntgenrannsóknir og er það því svokölluð lengdargeislun (e. dose 

length product, DLP) sem segir til um geislaskammt þegar TS rannsókn er framkvæmd. 

Lengdargeislun tekur mið af tökugildum tækisins og lengd rannóknarsvæðis á líkama sjúklingsins, og 

byggist á geislaskammti í sneiðum á lengdarás sjúklingsins í einum áfanga rannsóknarinnar. Jafnan 

fyrir DLP er: 

DLP = CTDIvol ∙ L  (mGy cm) 

Gildið L táknar lengd svæðisins sem er geislað í hverjum áfanga, í sentímetrum (cm), og CTDIvol  

táknar geislaskammt í einstökum sneiðum, þar sem tekið er tillit til sátar (e. pitch) sem er stærð 

geislasviðs og færsluhraða rannsóknarbekks. Gildið CTDIvol miðast við það svæði líkamans sem verið 

er að rannsaka. Fyrir rannsóknir af búksvæði líkamans er miðað við mælingar á CTDIvol í búklíkani 

(PMMA plast líkan) sem hefur þvermálið 32 cm. (21)  

1.6 ALARA 

ALARA (e. as low as reasonably achievable) er meginregla fyrir geislastarfsmenn og merkir að halda 

skuli allri geislun eins lágri og mögulegt er í rannsóknum þar sem notast er við jónandi geislun, með 

tilliti til aðstæðna. (9) 
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Áhrif jónandi geislunar á einstaklinginn hafa verið takmörkuð í mörg ár með ýmsum reglum og 

leiðbeiningum sem þróaðar voru af ýmsum ráðgjafa- og eftirlitshópum. Með því að fylgja þessum 

takmörkunum eftir var þessi regla gerð í samræmi við ávinning af notkun jónandi geislunar í 

rannsóknum. (22) Ávinningurinn skal alltaf vera meiri en áhættan. Halda skal tíma geislunar í lágmarki, 

fjarlægð frá tækinu í hámarki og nota geislavarnir þegar við á. (9) 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna aðgengi upplýsinga um geislaskammta fyrir sjúklinga og hve 

auðvelt er að nálgast þær.  

     Vonast er til að niðurstöður úr þessari rannsókn nýtist til aukinnar þekkingar á geislaskömmtum fyrir 

sjúklinga og bæti aðgengi viðeigandi upplýsinga geislarannsókna, sé þess þörf.  
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3 Efni og aðferðir  

Rannsókn þessi flokkast undir eigindlega rannsókn þar sem unnið var með spurningalista í opnum 

viðtölum við myndgreiningardeildir sem framkvæma fleiri en 1000 rannsóknir á ári og hafa til staðar 

bæði röntgentæki og tölvusneiðmyndatæki. 

Leyfi fyrir þessu verkefni voru óþörf þar sem ekki var unnið með persónuupplýsingar með neinum 

hætti.  

3.1 Gagnasöfnun  

Hannaður var spurningalisti sem samanstóð af tíu spurningum. Við gerð spurningalistans varð að 

huga að ýmsum þáttum, ákveða þurfti vandlega með hvaða hætti ætti að spyrja, að hverju og í hvaða 

röð. Tekin var ákvörðun um að setja saman lista af spurningum um algengar vangaveltur um 

geislarannsóknir líkt og almenningur væri að spyrja en ekki nemandi og að rannsakandi myndi láta 

sem hann væri sjálfur á leið í rannsókn, til þess á samtalið færi sem eðlilegast fram. Spurningarnar 

beindust að röntgenrannsókn af lungum og tölvusneiðmynd af kvið með inngjöf joðskuggaefnis. 

Vefsíður tólf myndgreiningardeilda voru skoðaðar í þeim tilgangi að kanna hvaða upplýsingar var 

þar að finna og hve auðvelt var að nálgast þær, þ.e. hvort grafa þyrfti djúpt eftir þeim eða hvort 

aðgengið væri einfalt og þægilegt. Upplýsingar af hverri vefsíðu voru bornar saman.  

Spurningalistinn var lagður fyrir þann sem svaraði símtali frá rannsakanda í afgreiðslu hverrar 

myndgreiningardeildar fyrir sig. Spurt var um framkvæmd, undirbúning og tímalengd rannsóknanna, 

magn geislunar, áhættuþætti og frábendingar, tilfinningar og líðan á meðan rannsóknum stóð og hvort 

huga þurfti að einhverju að rannsóknum loknum. Gert var ráð fyrir spurningum aukalega til þess að 

auðvelda áframhaldandi samtal, sama hvaða svör fengust. Spurt var að öllum tíu spurningunum í 

hverju símtali þrátt fyrir að svör við einhverjum þeirra var að finna á vefsíðunum sem voru skoðaðar. 

Umræddan spurningalista má sjá í heild sinni í viðauka 1.  

Þau svör sem fengin voru við spurningunum voru skráð niður eftir hvert símtal ásamt því hve vel 

eða illa gekk að fá svör og hvort að samtalinu hafi verið vísað á annan aðila áður en svör fengust.  

3.2 Tölfræði  

Verið var að skoða aðgengi upplýsinga um geislaskammta á myndgreiningardeildum, breytileikann þar 

á milli, og hversu vel eða illa gekk að fá svör. Skráning á gögnum fór fram í forritinu Microsoft Office 

Word, 2007.  

Sú aðferð að nota spurningalista, líkt og almenningur væri að spyrja en ekki nemandi, við söfnun 

gagna, var notuð þar sem markmiðið var að kanna aðgengi fyrir sjúklingana sjálfa. Með þessari aðferð 

var hægt að framkvæma gagnasöfnunina og fá svör á sem eðlilegastann hátt líkt og gengur og gerist 

almennt á myndgreiningardeildum.  

3.3 Úrvinnsla gagna 

Gerður var samanburður á svörum í símtölum og vefsíðum deildanna, þar sem kannað var hvort sömu 

svör fengust úr símtölum og þau sem finna má á vefsíðum og hvort fleiri svör fengust í símtölum en á 
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vefsíðu eða öfugt. Slóðir inn á vefsíður deildanna er að finna í viðauka 2. Gerður var samanburður á 

svörum á milli deilda til að kanna hvort mikill breytileiki var þar á eða hvort sambærileg svör bárust frá 

öllum deildum. Að lokum var gerður samanburður á svörum í símtölum og upplýsingum sem finna má í 

inngangi, þar sem kannað var hvort samræmi er á því sem gefið var upp í símtölum og því sem fræðin 

segja.  

Hver röntgendeild var nefnd með öðru nafni sem sjá má í töflu 3, og verður nýja nafnið notað hér 

eftir.  

Tafla 3    Hver röntgendeild fær annað nafn  

Deild og staður Annað nafn 

Röntgendeild Heilbrigðisstofnun 

Vesturlands, Akranesi 

Staður 1 

Röntgendeild Sjúkrahússins á 

Akureyri 

Staður 2 

Röntgendeild Domus Medica Staður 3 

Röntgendeild Hjartaverndar Staður 4 

Röntgendeild Heilbrigðisstofnun 

Vestfjarða, Ísafirði 

Staður 5 

Röntgendeild Landspítalans í 

Fossvogi 

Staður 6 

Röntgendeild Landspítalans á 

Hringbraut 

Staður 7 

Röntgendeild Heilbrigðisstofnun 

Austurlands, Neskaupstað 

Staður 8 

Röntgendeild Orkuhússins Staður 9 

Röntgendeild Heilbrigðisstofnun 

Suðurnesja, Reykjanesbæ 

Staður 10 

Röntgendeild Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands, Selfossi 

Staður 11 

Röntgendeild Heilbrigðisstofnun 

Suðurlands,  Vestmannaeyjum 

Staður 12 
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4 Niðurstöður  

Eins og tafla 4 gefur til kynna, bárust svör í 75% tilfella frá fyrsta aðila sem svaraði símtali frá 

rannsakanda og í 25% tilfella var rannsakanda vísað á annan aðila áður en svör bárust. Í 8,3% tilfella 

fengust engin svör þar sem ekki var hægt að meta niðurstöður frá þeirri einstöku deild út frá þeim aðila 

sem vísað var á til að svara spurningum rannsakanda, þar sem sá aðili hafði ekki beina tengingu við 

deildina. Ekki fengust fullnægjandi svör við öllum spurningum frá öllum stöðum, fullnægjandi svör 

fengust að meðaltali í 39,1% tilfella.  

Svörin í símtölum fengust með misgóðum árangri og voru sum ítarlegri en önnur, í 75% tilfella 

fengust svörin með góðum árangri og í 16,7% tilfella bárust ítarleg svör með tilliti til almennings. Í 25% 

tilfella fengust svörin með slæmum árangri þar sem spurningum var ekki svarað eins og vonast var til 

heldur ítrekað svarað með öðrum hætti eða yfir höfuð ekki svarað. Framkoma þeirra sem svöruðu 

símtölunum var almennt liðleg og hjálpleg, í örfá skipti var hvorki svarað með áhuga né ánægju.  

Tafla 4    Heildarsamanburður á svörum í símtölum  

Athugun Tilfelli í % Tilfelli í x/12 

Svör bárust frá fyrsta aðila í símtali 75% 9/12 

Vísað á annan aðila áður en svör 

bárust 

25% 3/12 

Flestum spurningum svarað án 

spurninga frá rannsakenda 

8,3% 1/12 

 

Flestar  spurningar spurðar við leit af 

svörum 

66,6% 8/12 

Ítarleg svör bárust með tilliti til orðavals 

fyrir almenning 

16,6% 2/12 

Engin svör bárust  8,3% 1/12 

Framkoma svarenda liðleg 75% 9/12 

Efni spurninga Fullnægjandi 
svar, tilfelli í % 

Ófullnægjandi svar, 
tilfelli í x/12 

Framkvæmd  25% 9/12 

Undirbúningur 50% 6/12 

Tímalengd  25% 9/12 

Magn geislunar  25% 9/12 

Líkamleg tilfinning  33,3% 8/12 

Andleg tilfinning  66,6% 4/12 

Áhætta  25% 9/12 

Frábendingar  41,6% 7/12 

Athugun eftir rannsóknir  41,6% 7/12 

Aðgengi upplýsinga eftir rannsóknir  58,3% 5/12 

 



  

23 

Í töflu 5 má sjá samanburð á fjölda svara sem fengust í símtali við hverri spurningu fyrir sig og svörum 

sem finna má á vefsíðum deildanna. Sundurliðun á svörum sem bárust í símtali frá hverjum stað fyrir 

sig eru tilgreind í undirköflum ásamt svörum sem finna má á vefsíðum deildanna.  

Tafla 5    Samanburður á svörum við spurningum í símtölum og svörum á vefsíðum deildanna  

Efni spurninga Svar fengið í símtali 
Tilfelli í x/12 

Svar að finna á vefsíðu 
Tilfelli í x/12 

Framkvæmd  9/12 5/12 

Undirbúningur 8/12 7/12 

Tímalengd  8/12 5/12 

Magn geislunar  6/12 0/12 

Líkamleg tilfinning  8/12 5/12 

Andleg tilfinning  8/12 0/12 

Áhætta  7/12 5/12 

Frábendingar  5/12 6/12 

Athugun eftir rannsóknir  5/12 5/12 

Aðgengi upplýsinga eftir rannsóknir  7/12 7/12 

4.1 Svör í símtölum og svör á vefsíðum  

4.1.1 Staður 1 

4.1.1.1 Svör sem bárust í símtali  

Framkvæmd og undirbúningur útskýrt með ítarlegum hætti með tilliti til almennings. Í röntgenrannsókn 

af lungum er sjúklingur beðinn um að fara úr að ofan, standa við stand og fylgja leiðbeiningum 

geislafræðings um öndun, teknar eru tvær myndir. Í TS rannsókn af kvið þarf einnig að fara úr að ofan, 

stundum þarf að vera fastandi og stundum þarf að gefa skuggaefni í æð, er þá settur upp æðaleggur 

sem prófaður er fyrst með saltvatni. Sjúklingur þarf að liggja á bakinu á bekk sem færist inn í tækið 

sem líkist einna helst stórum kleinuhring. Rannsóknirnar voru sagðar taka stuttan tíma. Geislun í 

röntgenrannsókn af lungum var líkt við eina stutta utanlandsferð með flugi og greint var frá því að TS 

tækið þeirra væri með þeim geislasparsömustu á landinu. Í TS rannsókn af kvið gæti sjúklingur fundið 

fyrir hitatilfinningu streyma um líkamann og tilfinningu líkt og hann þurfi að pissa. Sjúklingur fær ekki 

innilokunarkennd þar sem tækið er opið í báða enda og höfuðið fer aldrei alveg inn í tækið, aðeins er 

farið upp að brjóstum. Til þess að einhver áhætta myndi teljast þyrfti sjúklingur að mæta ansi oft í 

rannsóknir og því ekki hægt að segja að einhver áhætta sé til staðar í þessum einstöku rannsóknum. 

Ég mætti ekki fara ófrísk í þessar rannsóknir nema brýn nauðsyn væri fyrir þeim.  

Eftir TS rannsókn þar sem gefið var skuggaefni í æð skal sjúklingur huga að vatnsdrykkju. Sá 

læknir sem sendir sjúkling í rannsóknir ætti að veita sjúklingi allar helstu upplýsingar eftir þær 

rannsóknir.  

4.1.1.2 Svör að finna á vefsíðu 

Á vefsíðu staðar 1 er engum spurningum rannsakanda svarað og ekki er vísað neitt annað, t.d. 

vefsíðu Geislavarna ríkisins fyrir frekari upplýsingar. 
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4.1.2 Staður 2 

4.1.2.1 Svör sem bárust í símtali  

Í röntgenrannsókn af lungum eru teknar tvær myndir á meðan sjúklingur stendur við stand. Eftir þetta 

eina svar var rannsakanda gefið samband við geislafræðing fyrir nákvæmari svör. Rannsakandi var 

beðinn um kennitölu, sem ekki var gefin upp sökum þess að beiðni frá lækni lá ekki fyrir, rannsakandi 

sagðist vera að hringja vegna óvissu og kvíða þrátt fyrir að beiðni hafi ekki enn verið send. Í TS 

rannsókn liggur sjúklingur á bekk sem færist inn í tækið á meðan rannsókn stendur, tækið er stórt og 

hringlótt. Stundum er sjúklingur látinn drekka vatn fyrir rannsókn þegar gefa þarf skuggaefni, sagt var 

að þetta væri það helsta sem rannsakandinn þyrfti að vita. Geislunin var ekki sögð stórkostleg, 

svarandi gat ekki svarað því hver hún væri nákvæmlega en hún væri a.m.k. ekki mikil. Rannsakandi 

meðtók það svar, hugsaði sig aðeins um og var svo kvaddur í símann áður en tækifæri gafst til þess 

að spyrja frekari spurninga.  

Ekki var hægt að meta allar spurningarnar út frá þessu símtali þar sem rannsakandi fékk ekki færi á 

að spyrja að öllum spurningunum. Móttakan í afgreiðslunni var ágæt en móttakan sem rannsakandi 

fékk eftir að hafa verið gefið samband við geislafræðing var ekki góð. Geislafræðingurinn virtist ekki 

hafa tíma eða áhuga á að svara spurningum frá rannsakanda. Tilfinningin í þessu símtali var ekki góð, 

ekki er hægt að ímynda sér að almenningi, sem veit lítið sem ekki neitt, hefði liðið vel.  

4.1.2.2 Svör að finna á vefsíðu 

Á vefsíðu staðar 2 er engum spurningum rannsakanda svarað og ekki er vísað neitt annað, t.d. á 

vefsíðu Geislavarna ríkisins fyrir frekari upplýsingar. 

4.1.3 Staður 3 

4.1.3.1 Svör sem bárust í símtali  

Í röntgenrannsókn af lungum eru teknar tvær myndir á meðan sjúklingur stendur við stand. Í TS 

rannsókn af kvið liggur sjúklingur á bekk sem keyrir inn í tækið sem lítur út eins og stór kleinuhringur. 

Enginn undirbúningur er fyrir röntgenrannsóknina en stundum er gefið litarefni í æð í TS rannsókninni, 

þá þarf að drekka um 4 glös af vatni áður en farið er í rannsóknina. Báðar rannsóknirnar voru sagðar 

taka stuttan tíma. Sjúklingur fær ekki innilokunarkennd þar sem tækið er vel opið í báða enda. 

Svarandi gat ekki svarað því hversu mikil geislun væri í þessum rannsóknum. Þegar litarefni er gefið í 

æð gæti sjúklingur fundið fyrir hitatilfinningu og tilfinningu líkt og hann þurfi að pissa. Rannsakandi var 

spurður út í ofnæmi. Til þess að fá upplýsingar eftir rannsókn myndi sjúklingur tala við þann lækni sem 

sendi hann í rannsóknirnar.  

Tilfinning rannsakanda eftir þetta símtal var ekki góð, það var eins og rannsakandi hafi spurt að of 

mörgum skrýtnum spurningum.   

4.1.3.2 Svör að finna á vefsíðu  

Ýtarlegar upplýsingar um allar helstu myndgreiningarrannsóknir er að finna á vefsíðu staðar 3, þ.á.m. 

röntgenrannsókn af lungum og TS rannsókn af kvið. Þar er að finna upplýsingar um undirbúning, 

tímalengd, framkvæmd, hverju skal huga að eftir rannsóknir, úrlestur, frábendingar og allar helstu 

upplýsingar um joðskuggaefni.  
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Vísað er á vefsíðu Geislavarna ríkisins fyrir frekari upplýsingar um geislun. Ekki þurfti að kafa djúpt 

eftir þeim svörum sem er að finna á vefsíðunni en öllum spurningum er ekki svarað.  

4.1.4 Staður 4 

4.1.4.1 Svör sem bárust í símtali  

Spurningu um framkvæmd var ekki svarað, farið var beint í undirbúninginn. Enginn undirbúningur er 

fyrir röntgenrannsókn af lungum en fyrir TS rannsókn af kvið þarf stundum að gefa skuggaefni og 

stundum þarf sjúklingur að vera fastandi. Rannsóknartíminn er misjafn. Sjúklingur fær ekki 

innilokunarkennd, tækið er opið í báða enda og ekki eins lokað og segulómtæki þar sem stærra svæði 

líkamans þarf að fara inn í. Svarandi gat ekki svarað fleiri spurningum þar sem beiðni fyrir 

rannsóknunum lá ekki fyrir. Þegar beiðnin væri komin gæti rannsakandi fengið fleiri og nákvæmari 

svör, hann gæti fengið að tala við geislafræðing sem myndi fara yfir þetta allt saman, og þá 

sérstaklega geislunina.  

Þetta var mjög liðleg afgreiðsla, svarandi hefði viljað svara öllum spurningum frá rannsakanda en 

hafði einfaldlega ekki svörin. Í nokkur skipti leitaði hann eftir svörum hjá öðrum aðila. Frekari svör voru 

ekki að fá nema beiðni frá lækni fyrir rannsóknunum lægi fyrir.  

4.1.4.2 Svör að finna á vefsíðu  

Á vefsíðu staðar 4 er að finna almennar upplýsingar varðandi komu í rannsókn, og upplýsingar um 

hvern rannsóknarflokk. Fyrir röntgenrannsóknir eru upplýsingar um undirbúning, tímalengd, 

framkvæmd, frábendingar og geislavarnir. Fyrir TS rannsóknir eru upplýsingar um tæknina í grófum 

dráttum, undirbúning, frábendingar og geislavarnir.  

Ekki þurfti að kafa djúpt eftir þeim upplýsingum sem er að finna á vefsíðunni en þó vantar örlítið af 

upplýsingum inn, t.d. varðandi joðskuggaefni, áhættu og geislun.  

4.1.5 Staður 5 

4.1.5.1 Svör sem bárust í símtali  

Röntgenrannsókn af lungum fer þannig fram að sjúklingur er beðinn um að fara úr að ofan og tvær 

standandi myndir eru teknar af lungunum. Enginn sérstakur undirbúningur er fyrir röntgenrannsóknina. 

Í TS rannsókn af kvið liggur sjúklingur á bekk með hendur upp fyrir höfuð og færist inn í tækið. 

Sjúklingur gæti þurft að fá litarefni í æð, er þá settur upp æðaleggur og sjúklingur beðinn um að drekka 

vatn en ekki þarf að vera fastandi. Röntgenrannsókn af lungum tekur um 10 mínútur og TS rannsókn 

af kvið tekur um 30-40 mínútur. Geislunin var sögð ekki mikil, geislun í röntgen var miðuð við 33 daga 

af náttúrulegri geislun sem almenningur verður fyrir og geislun í tölvusneiðmynd var miðuð við geislun 

í 133 röntgenrannsóknum af lungum. Sjúklingur gæti fundið fyrir hitatilfinningu streyma um líkamann 

og tilfinningu eins og hann þurfi að pissa þegar litarefni er gefið í æð. Sjúklingur mun ekki fá 

innilokunarkennd. Áður en litarefni er gefið er athugað hvort sjúklingur sé með skerta nýrnastarfsemi, 

hann verður spurður um ofnæmi og sykursýki. Huga þarf að vatnsdrykkju eftir rannsókn. Sá læknir 

sem sendir sjúkling í rannsókn ætti að hafa allar upplýsingar þegar sjúklingur hittir hann aftur.  
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4.1.5.2 Svör að finna á vefsíðu 

Á vefsíðu staðar 5 er fátt um svör. Eina svarið sem gefið er upp er að sá læknir sem óskar eftir 

rannsókn veiti allar upplýsingar að rannsókn lokinni. Vísað er á vefsíðu Geislavarna ríkisins og síðu 

Rafarnarins. Á vefsíðu Geislavarna ríkisins má m.a. finna upplýsingar um geislaskammta með því að 

velja jónandi geislun og finna gildi í viðeigandi töflum.  

4.1.6 Staður 6 

4.1.6.1 Svör sem bárust í símtali  

Í röntgenrannsókn af lungum eru teknar tvær standandi myndir en í TS rannsókn af kvið liggur 

sjúklingur á bekk sem keyrir inn í stóran hring. Sjúklingur þarf að vera fastandi í 2 klukkustundir fyrir 

rannsókn og þarf að drekka vatn, stundum þarf að setja upp æðalegg fyrir skuggaefni. Beiðni frá lækni 

vantaði til þess að afgreiðslan gæti séð nákvæmlega hvað ætti að skoða svo hægt væri að veita 

nákvæmari svör, að hennar sögn. Báðar rannsóknirnar taka stuttan tíma, nokkrar mínútur. Sjúklingur 

mun ekki finna fyrir neinu og þetta er ekki hættulegt. Sjúklingur mun ekki finna fyrir innilokunarkennd, 

tækið er stór hringur sem er opinn í báða enda. Svarandi gat ekki svarað spurningunni um geislun og 

benti rannsakanda á að spyrja geislafræðing við komu í rannsóknirnar. Huga þarf að vatnsdrykkju eftir 

rannsóknir með skuggaefni. Sjúklingur á að tala við sinn lækni sem sendi hann í rannsókn til þess að 

fá upplýsingar að rannsókn lokinni.  

4.1.6.2 Svör að finna á vefsíðu 

Á vefsíðu staðar 6 er að finna allar helstu upplýsingar um hvern rannsóknarflokk. Fyrir 

röntgenrannsóknir má finna upplýsingar um tilgang rannsókna, undirbúning, framkvæmd, tímalengd, 

frábendingar, niðurstöður og geislavarnir. Fyrir TS rannsóknir má finna upplýsingar um tilgang 

rannsókna, undirbúning, framkvæmd, joðskuggaefni, tímalengd, frábendingar, hverju skal huga að eftir 

rannsóknir, niðurstöður og geislavarnir.  

Á vefsíðu deildarinnar kemur fram málsgrein um geislaskammta sem segir: 

„Geislaskammtar geta verið mjög breytilegir við sams konar röntgenrannsóknir, bæði innbyrðis á milli 

sjúklinga og á milli einstakra röntgendeilda. Markmiðið er þó alltaf það sama; að halda 

geislaskömmtum eins lágum og unnt er“. 

Ekki þurfti að kafa djúpt eftir þeim svörum sem er að finna á vefsíðunni. Svör er að finna við öllum 

spurningum rannsakanda en þó ekki nákvæmt svar um geislaskammta fyrir hverja rannsókn. 

4.1.7 Staður 7 

4.1.7.1 Svör sem bárust í símtali  

Í röntgenrannsókn af lungum eru teknar tvær myndir á meðan sjúklingur stendur við stand. Í TS 

rannsókn af kvið liggur sjúklingur á bekk sem keyrir inn í tækið. Sjúklingur fær ekki innilokunarkennd 

þar sem tækið er ekki hólkur eins og í segulómun heldur líkist það meira stórum kleinuhring, sumir 

gætu þó fengið innilokunarkennd þrátt fyrir það, þar á meðal svarandinn sjálfur. Sjúklingur mun ekki 

finna fyrir neinu í þessum rannsóknum. Rannsakandi var beðinn um kennitölu til þess að hægt væri að 

sjá beiðni frá lækni, en þar sem hún lá ekki fyrir gat svarandi ekki svarað því nákvæmlega hvernig 
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rannsóknirnar fara fram. Rannsakandi reyndi að halda áfram með samtalið og fá fleiri svör en þeim 

spurningum var ekki svarað, rannsakanda var ítrekað sagt að koma á deildina og skoða og biðja um 

geislafræðing til þess að sýna sér stofurnar og fara yfir allt ferlið, m.a. geislunina, tækin og 

framkvæmd.  

4.1.7.2 Svör að finna á vefsíðu  

Á vefsíðu staðar 6 er að finna allar helstu upplýsingar um hvern rannsóknarflokk. Fyrir 

röntgenrannsóknir má finna upplýsingar um tilgang rannsókna, undirbúning, framkvæmd, tímalengd, 

frábendingar, niðurstöður og geislavarnir. Fyrir TS rannsóknir má finna upplýsingar um tilgang 

rannsókna, undirbúning, framkvæmd, joðskuggaefni, tímalengd, frábendingar, hverju skal huga að eftir 

rannsóknir, niðurstöður og geislavarnir.  

Á vefsíðu deildarinnar kemur fram málsgrein um geislaskammta sem segir: 

„Geislaskammtar geta verið mjög breytilegir við sams konar röntgenrannsóknir, bæði innbyrðis á milli 

sjúklinga og á milli einstakra röntgendeilda. Markmiðið er þó alltaf það sama; að halda 

geislaskömmtum eins lágum og unnt er“. 

Ekki þurfti að kafa djúpt eftir þeim svörum sem er að finna á vefsíðunni. Svör er að finna við öllum 

spurningum rannsakanda en þó ekki nákvæmt svar um geislaskammta fyrir hverja rannsókn. 

4.1.8 Staður 8 

4.1.8.1 Svör sem bárust í símtali 

Í röntgenrannsókn af lungum eru teknar tvær myndir, ein að framan og ein á hlið og er sjúklingur 

beðinn um að fara úr að ofan. TS rannsókn er aðeins öðruvísi, þar liggur sjúklingur á bekk sem færist 

inn í tækið. Það þarf ekki að vera fastandi en það fer eftir því hvað á að skoða hvort það þurfi að gefa 

litarefni í æð, þá þarf að drekka vatn fyrir rannsókn. Þetta tekur allt örstuttann tíma og er einfalt. 

Geislunin var sögð ekki svo mikil ef farið er sjaldan í rannsóknir, t.d. einu sinni til tvisvar á ári. 

Sjúklingur gæti fundið fyrir hitatilfinningu streyma um líkamann þegar litarefni er gefið og sumir finna 

fyrir tilfinningu eins og þeir þurfi að pissa. Sjúklingur fær ekki innilokunarkennd í þessu tæki, það er 

opið í báða enda og höfuðið fer ekki inn í tækið. Ef nauðsyn er fyrir rannsókninni er hún réttlætanleg, 

læknar ættu ekki að senda fólk í rannsóknir ef ekki er ástæða til. Ef gefa þarf skuggaefni í æð verður 

spurt um ofnæmi og sykursýki og athugað verður hvort sjúklingur sé með skerta nýrnastarfsemi. 

Sjúklingur mætti ekki vera ófrískur. Drekka þarf vel af vatni eftir rannsókn með skuggaefni. Læknir sem 

sendir sjúkling í rannsókn fær allar niðurstöður og ætti sjúklingur að geta fengið allar upplýsingar hjá 

honum. Röntgenlæknar lesa úr myndunum og senda svör á þann lækni sem óskaði eftir rannsókninni.  

4.1.8.2 Svör að finna á vefsíðu 

Á vefsíðu staðar 8 er engum spurningum rannsakanda svarað og ekki er vísað neitt annað, t.d. á 

vefsíðu Geislavarna ríkisins fyrir frekari upplýsingar. 
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4.1.9 Staður 9 

4.1.9.1 Svör sem bárust í símtali  

Rannsakandi var strax spurður hvort búið væri að senda beiðni, sem svarað var neitandi. 

Rannsakandi sagðist vera að hringja sökum óvissu og kvíða varðandi tvær rannsóknir sem hann ætti 

von á að vera sendur í. Svörin sem bárust voru þau að ef sjúklingur er á leiðinni í TS rannsókn af 

lungum og kvið þá þarf hann drekka 500ml af vatni áður en komið er til þeirra í rannsóknina. Beiðnin 

þyrfti að  vera komin áður og áður en hægt er að svara frekari spurningum.  

Þetta var óþægilegt símtal, ekki gekk að fá þau svör sem vonast var til að fá. Tilfinning 

rannsakanda var á þá vegu að spurningarnar væru skrýtnar og óeðlilegt væri að spyrja að þessum 

spurningum. Hljóðið í svaranda var ekki hjálplegt, svo virtist vera sem hann vissi einfaldlega ekki 

hvernig rannsóknirnar færu fram og svörin við áframhaldandi spurningum. Rannsakandi leggur áherslu 

á það að þrátt fyrir að hafa óskað eftir upplýsingum um röntgenrannsókn af lungum og TS rannsókn af 

kvið var svarið gefið fyrir TS rannsókn af lungum og kvið.  

4.1.9.2 Svör að finna á vefsíðu  

Á vefsíðu staðar 9 má finna upplýsingar um hvern rannsóknarflokk. Fyrir röntgenrannsóknir má finna 

upplýsingar um undirbúning, tímalengd, frábendingar, tilgang rannsókna, tæknina og niðurstöður, og 

gefin er upp flýtileið inn á vefsíðu Geislavarna ríkisins fyrir frekari upplýsingar um geislun, en sú slóð 

virkar ekki. Fyrir TS rannsóknir má finna upplýsingar um undirbúning, tímalengd, frábendingar, 

tæknina, niðurstöður og skuggaefni, einnig er þar gefin upp flýtileið inn á vefsíðu Geislavarna ríkisins 

fyrir frekari upplýsingar um geislun, sem ekki virkar.  

Ekki þurfti að kafa djúpt við að leita að þeim svörum sem er að finna á vefsíðunni en allar helstu 

upplýsingar um skuggaefni er ekki að finna í upplýsingum um TS rannsóknir heldur undir undirbúning í 

valmynd.  

4.1.10 Staður 10  

4.1.10.1 Svör sem bárust í símtali  

Í röntgenrannsókn af lungum stendur sjúklingur við stand þegar myndirnar eru teknar. Í TS rannsókn 

af kvið liggur sjúklingur á bekk sem færist inn í tæki sem lítur út eins og stór hringur. Enginn sérstakur 

undirbúningur er fyrir röntgenrannsóknina en fyrir TS rannsóknina þarf blóðprufa að liggja fyrir sem er 

yngri en 3 mánaða, til þess að athuga með starfsemi nýrnanna fyrir skuggaefnisgjöf, og sjúklingur þarf 

að drekka vatn. Röntgenrannsóknin tekur um 5 mínútur en TS rannsóknin tekur aðeins lengri tíma. 

Svarandi leitaði eftir blaði hjá sér með upplýsingum um geislunina en það fannst ekki, hann sagði 

geislunina ekki vera mikla og vísaði á vefsíðu Geislavarna ríkisins fyrir slíkar upplýsingar. Sjúklingur 

gæti fundið fyrir óbragði í munni og tilfinningu eins og hann þurfi að pissa. Sjúklingur fær ekki 

innilokunarkennd, tækið er stór opinn hringur og höfuðið fer aldrei inn í tækið, líkaminn fer inn í tækið 

upp að brjóstum. Enginn áhætta stafar af þessum rannsóknum ef þörf er á þeim. Sjúklingur mætti ekki 

vera ófrískur og verður hann spurður um ofnæmi og sykursýki áður en skuggaefni er gefið í æð. Passa 

þarf að drekka vel af vatni eftir rannsókn. Sá læknir sem sendir sjúkling í þessar rannsóknir veitir allar 
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upplýsingar eftir rannsóknirnar. Að lokum var rannsakanda vísað á vefsíðu deildarinnar þar sem finna 

má allar helstu upplýsingar, t.d. um undirbúning.  

4.1.10.2 Svör að finna á vefsíðu 

Á vefsíðu staðar 10 er að finna upplýsingar um framkvæmd, undirbúning, frábendingar og tímalengd 

fyrir röntgenrannsóknir og upplýsingar um framkvæmd, undirbúning, tímalengd, joðskuggaefni, 

frábendingar og hverju skal huga að eftir rannsókn er að finna fyrir TS rannsóknir.  

Ekki þurfti að kafa djúpt við að leita af þeim svörum sem er að finna á vefsíðunni en öllum 

spurningum er ekki svarað.   

4.1.11 Staður 11  

4.1.11.1 Svör sem bárust í símtali  

Svarandi gat engum spurningum svarað þar sem hann var bara á símanum, að hans sögn. 

Rannsakanda var bent á að hringja í númerið 1700 þar sem hjúkrunarfræðingur myndi svara og gæti 

mögulega frætt hann um þessa þætti. Símanúmerið 1700 er vaktsími hjúkrunarfræðinga sem þýðir að 

ekki er vitað hvaðan sá tiltekni hjúkrunarfræðingur er sem svarar símtalinu, það segir því ekki til um 

svör frá þessum tiltekna stað, rannsakandi þyrfti að biðja sérstaklega um geislafræðing eða 

hjúkrunarfræðing á þessari deild sem er út fyrir markmið verkefnisins.  

4.1.11.2 Svör að finna á vefsíðu 

Á vefsíðu staðar 11 er engum spurningum rannsakanda svarað og ekki er vísað neitt annað, t.d. á 

vefsíðu Geislavarna ríkisins fyrir frekari upplýsingar. 

4.1.12 Staður 12  

4.1.12.1 Svör sem bárust í símtali  

Í bæði röntgenrannsókn af lungum og TS rannsókn af kvið þarf að afklæðast eftir því sem 

geislafræðingurinn biður um. Í röntgenrannsókninni mun sjúklingur liggja á bekk á meðan teknar eru 

tvær myndir, lampi er fyrir ofan sjúklinginn sem mun ekki snerta hann neitt. Í TS rannsókninni liggur 

sjúklingur á bekk sem keyrir inn í tæki sem lýkist stórum kleinuhring. Rannsóknirnar taka báðar stuttan 

tíma, um 2 mínútur. Geislunin var sögð ekki mikil og að engin alvarleg áhætta væri ef nauðsyn væri 

fyrir rannsóknunum. Athuga þyrfti stöðuna nánar ef sjúklingur væri ófrískur. Sjúklingur gæti fundið fyrir 

hitatilfinningu og tilfinningu eins og hann þurfi að pissa þegar skuggaefni er gefið sem þarf stundum að 

gera, en það væri ekki vont. Sjúklingur mun ekki fá innilokunarkennd þar sem tækið er alveg opið. Sá 

læknir sem sendir sjúkling í rannsókn ætti að geta veitt upplýsingar eftir rannsóknir.  

4.1.12.2 Svör að finna á vefsíðu 

Á vefsíðu staðar 12 er engum spurningum rannsakanda svarað og ekki er vísað neitt annað, t.d. á 

vefsíðu Geislavarna ríkisins fyrir frekari upplýsingar. 
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4.2  Samanburður á svörum í símtölum á milli staða   

Tafla 6    Samanburður á svörum um framkvæmd röntgenrannsóknar af lungum og TS 
rannsóknar af kvið 

Framkvæmd  

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

RTG Sjúklingur er beðinn um að fara úr að ofan 4/12 

RTG Teknar eru tvær röntgenmyndir 8/12 

RTG Sjúklingur stendur við stand á meðan röntgenmyndir eru teknar 7/12 

RTG Sjúklingur liggur á baki á bekk á meðan röntgenmyndir eru teknar 1/12 

RTG Sjúklingur er beðinn um að fylgja leiðbeiningum geislafræðings 

varðandi öndun 

1/12 

TS Sjúklingur er beðinn um að fara úr að ofan 1/12 

TS Sjúklingur liggur með hendur upp fyrir höfuð á bekk sem færist inn í 

tækið 

1/12 

TS Sjúklingur liggur á bekk sem færist inn í tækið 8/12 

TS Tækið líkist stórum kleinuhring 4/12 

TS Tækið líkist stórum hring 3/12 

 Spurningu ekki svarað 3/12 

 
Tafla 7    Samanburður á svörum um undirbúning röntgenrannsóknar af lungum og TS    
    rannsóknar af kvið 

Undirbúningur  

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

RTG Enginn undirbúningur  5/12 

TS Sjúklingur þarf að vera fastandi  1/12 

TS Sjúklingur þarf stundum að vera fastandi  2/12 

TS Sjúklingur þarf ekki að vera fastandi  2/12 

TS Sjúklingur þarf að drekka vatn fyrir rannsókn 3/12 

TS Sjúklingur þarf stundum að drekka vatn fyrir rannsókn  4/12 

TS Sjúklingur fær stundum gefið skuggaefni í æð  8/12 

TS Greint frá æðalegg 3/12 

TS Blóðprufa, 3 mánaða eða yngri, þarf að liggja fyrir  1/12 

 Spurningu ekki svarað  2/12 
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Tafla 8    Samanburður á svörum um tímalengd röntgenrannsóknar af lungum og TS    
    rannsóknar af kvið  

Tímalengd  

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

Stuttur tími  5/12 

Rannsóknartími gefinn upp  3/12 

Rannsóknartími misjafn 1/12 

Spurningu ekki svarað  4/12 

 

Tafla 9    Samanburður á svörum um magn geislunar í röntgenrannsókn af lungum og TS 
rannsókn af kvið 

Magn geislunar 

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

Magn geislunar líkt við geislun annarsstaðar 2/12 

Ekki mikil geislun  4/12 

Ekki geta til að svara  3/12 

Vísað á vefsíðu Geislavarna ríkisins  1/12 

Spurningu ekki svarað 4/12 

 

Tafla 10  Samanburður á svörum um líkamlega tilfinningu í röntgenrannsókn af lungum og TS 
rannsókn af kvið 

Líkamleg tilfinning 

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

Hitatilfinning  5/12 

Óbragð í munni  1/12 

Þörf fyrir að pissa  6/12 

Ekkert til að finna fyrir  2/12 

Spurningu ekki svarað 5/12 

 

Tafla 11  Samanburður á svörum um andlega tilfinningu í röntgenrannsókn af lungum og TS 
rannsókn af kvið 

Andleg tilfinning 

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

Innilokunarkennd möguleg 1/12 

Innilokunarkennd ekki möguleg 2/12 
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Innilokunarkennd ekki möguleg, tækið er opið í báða enda  4/12 

Innilokunarkennd ekki möguleg, tækið er opið í báða enda og höfuðið 

fer ekki inn í tækið  

1/12 

Innilokunarkennd ekki möguleg, tækið er opið í báða enda og höfuðið 

fer ekki inn í tækið, einungis er farið upp að brjóstum 

2/12 

TS tæki borið saman við segulómtæki 2/12 

Spurningu ekki svarað 3/12 

 

Tafla 12  Samanburður á svörum um áhættu í röntgenrannsókn af lungum og TS rannsókn af 
kvið 

Áhætta  

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

Engin áhætta ef þörf er á rannsókninni  3/12 

Engin áhætta, þörf er á fjölda rannsókna svo áhætta teljist  1/12 

Áhættu svarað með spurningu um ofnæmi, sykursýki eða skerta 

nýrnastarfsemi  

2/12 

Spurningu ekki svarað  6/12 

 

Tafla 13  Samanburður á svörum um frábendingar fyrir röntgenrannsókn af lungum og TS 
rannsókn af kvið 

Frábendingar 

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

Þungun  4/12 

Ofnæmi 4/12 

Sykursýki 3/12 

Skert nýrnastarfsemi 3/12 

Spurningu ekki svarað  6/12 

 

Tafla 14  Samanburður á svörum varðandi athugun eftir röntgenrannsókn af lungum og TS 
rannsókn af kvið 

Athugun eftir rannsókn 

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

Vatnsdrykkja 5/12 

Spurningu ekki svarað 7/12 
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Tafla 15  Samanburður á svörum um aðgengi upplýsinga eftir röntgenrannsókn af lungum og 
    TS rannsókn af kvið  

Aðgengi upplýsinga eftir rannsókn 

Svör sem bárust Tilfelli í x/12 

Ávísunarlæknir veitir upplýsingar  7/12 

Spurningu ekki svarað 5/12 

 

4.3 Samanburður á svörum í símtölum og upplýsingum í inngangi 

Í kafla 1.3 – 1.4.1 í inngangi má finna upplýsingar um hefðbundið röntgen og TS, og upplýsingar um 

röntgenrannsókn af lungum og TS rannsókn af kvið þar sem m.a. er greint frá undirbúningi, 

framkvæmd, tímalengd, líkamlegum tilfinningum í rannsókn, frábendingum, áhættu, hverju huga skal 

að eftir rannsóknir, hvar má nálgast upplýsingar að rannsóknum loknum og joðskuggaefni. Þessar 

upplýsingar er m.a. að finna á vefsíðu Landspítalans, sem allir hafa aðgang að. Í töflum 6-15 má sjá öll 

þau svör sem bárust við spurningum í símtölum og má segja að þau hafi öll verið stutt og innihaldslítil.  

Í kafla 1.2.1.2 í inngangi eru að finna upplýsingar um skaðleg áhrif jónandi geislunar. Þar er sagt að 

almennt sé gert ráð fyrir því að áhætta sé í réttu hlutfalli við geislaálagi ef geislunarstyrkur er fyrir 

neðan ákveðin mörk, en enginn geislaskammtur er talinn vera án allrar áhættu. Nokkur svör bárust í 

símtölum sem hljóðuðu á þá vegu að engin áhætta væri í umræddum rannsóknum.  

Aðeins tvær deildir svöruðu spurningunni um magn geislunar með viðmiði við náttúrulega geislun 

en aðrar svöruðu ekki eða höfðu ekki svar. Í kafla 1.5 kemur fram að leggja skuli áherslu á að reikna 

og birta dæmigerða geislaskammta fyrir algengustu rannsóknirnar á hverjum stað þegar mat á 

geislaskömmtum er gert, og að upplýsingum um dæmigerða geislaskammta sé safnað saman af 

Geislavörnum ríkisins, sem nota þær við setningu landsviðmiða. Þá kemur fram í kafla 1.5.1 að Ísland 

hafi ekki sín landsviðmið en hafi meðalgeislaskammta sem eiga að jafnaði að vera lægri en 

landsviðmið. Í kafla 1.5.2.1  og 1.5.2.2 er fjallað um mælingar á geislaálagi. Þar segir að flatargeislun 

segi til um geislaskammt þegar almennar röntgenrannsóknir eru framkvæmdar og að lengdargeislun 

segi til um geislaskammt þegar TS rannsóknir er framkvæmdar.  
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5 Umræða  

Geislaálag almennings og þ.m.t. sjúklinga ræðst af ýmsum þáttum og spilar geislun í 

læknisfræðilegum tilgangi þar stóran þátt, því er fjallað sérstaklega um geislaálag sjúklinga. 

Geislavarnir ríkisins senda upplýsingar um geislaskammta og tíðni myndgreiningarannsókna á Íslandi 

til UNSCEAR sem safnar slíkum gögnum reglulega og gefur út. Til þess að gögnin frá Íslandi gefi rétta 

mynd af geislaálagi vegna læknisfræðilegrar myndgreiningar er mikilvægt að upplýsingar um 

geislaskammta berist á réttum tíma. (23) Allar deildir ættu að geta veitt upplýsingar um geislaskammta 

þar sem þær allar ættu að vera búnar að senda frá sér þessi gögn, en miðað við niðurstöður þessarar 

rannsóknar höfðu ekki allar deildirnar svar við spurningu um magn geislunar í tveimur rannsóknum.  

Miðað við framkomu nokkurra aðila í símtölum virtist ekki vera mikill áhugi fyrir því að svara 

spurningum frá rannsakanda, eins og þeim finndist þessar upplýsingar ekki vera mikilvægar. 

Rannsakandi telur miklar líkur vera á því að um þekkingar- og/eða áhugaleysi sé að ræða. 

5.1 Samanburður á niðurstöðum og erlendum rannsóknum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru svipaðar og úr sambærilegum erlendum rannsóknum. Þó svo að 

aðferðirnar hafi verið öðruvísi er niðurstaðan sú sama, aðgengi upplýsinga um geislaskammta fyrir 

sjúklinga er ófullnægjandi. Notast var við spurningalista bæði í þessari rannsókn og umræddum 

erlendum rannsóknum en munurinn er helst sá að í þessari rannsókn var spurningalistinn lagður fyrir 

þann sem svaraði símtali í afgreiðslu, án þeirra vitneskju að um rannsókn væri að ræða, en í 

rannsóknunum erlendis var spurningalisti lagður fyrir sjúklinga sem höfðu farið, eða voru á leið í 

rannsóknir þar sem notast er við jónandi geislun. Í þeim tilfellum vissu þátttakendur að um rannsókn 

væri að ræða. Það ætti þó ekki að breyta því hvernig niðurstöðurnar urðu, hvort sem um ræðir 

sjúklinga eða starfsfólk í afgreiðslu ættu niðurstöður að vera á jákvæðari nótum, en miðað við þessar 

staðreyndir er ljóst að þetta er eitthvað sem þarf að bæta víðsvegar um heiminn.  

5.2 Svör í símtölum og upplýsingar í inngangi 

Takmarkaðar upplýsingar almennra upplýsinga um myndgreiningarrannsóknir, þ.e. upplýsinga um 

framkvæmd, undirbúning, rannsóknartíma, frábendingar o.þ.h., gætu stafað af þekkingarleysi eða 

jafnvel áhugaleysi í þeim tilfellum þar sem fagaðili svaraði spurningum. Ástæðan fyrir þeim svörum að 

enginn áhætta væri í umræddum rannsóknum gæti einnig verið þekkingarleysi eða þá að fagaðilar telji 

það ekki þess virði að segja frá raunverulegri áhættu til þess eins að hræða sjúklinga meira, þar sem 

áhættan telst það lítil. 

Miðað við þær upplýsingar sem finna má í köflum 1.5, 1.5.1, 1.5.2.1 og 1.5.2.2 í inngangi um 

mælingar á dæmigerðum geislaskömmtum,  meðalgeislaskammta og landsviðmið, flatargeislun og 

lengdargeislun, ættu myndgreiningardeildir að búa yfir upplýsingum um geislaskammta og geta veitt 

þær upplýsingar með tilliti til almennings, því þykir það heldur lítið að aðeins tvær deildir höfðu svarað 

spurningunni um magn geislunar yfir höfuð, og það með viðmiði við náttúrulega geislun. Það væri 

líklegra að sá sem svarar símanum í afgreiðslu myndi miða geislun við náttúrulega geislun frekar en 

fræðilegar tölur sem almenningur þekkir ekki til.  
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5.3 Túlkun á töflum 

Í töflu 4 má sjá að spurningunum var ekki alltaf  svarað frá fyrsta aðila sem svaraði símtali. Í þeim 

tilfellum þar sem rannsakanda var vísað á annan aðila var annaðhvort gefið samband við 

geislafræðing eða vaktsíma hjúkrunarfræðinga.  Í tveimur tilfellum af tólf var hvorki flestum spurningum 

svarað án spurninga frá rannsakanda né flestar spurningar spurðar við leit að svörum þar sem 

samtalið bauð ekki upp á það, erfitt var að halda áfram með samtalið þegar búið var að kveðja. Ekki 

var mikið um ítarleg svör þar sem flest allir svöruðu með mjög stuttu og einföldu svari. Í einu tilfelli af 

tólf fengust engin svör, svarandi vísaði rannsakanda strax á annan aðila áður en nokkurt svar barst. 

Framkoma þriggja staða hefði mátt vera betri og hjálplegri, rannsakandi fékk það á tilfinninguna að 

svarandi hefði ekki svörin, hefði ekki áhuga á að svara eða hefði einfaldlega ekki tíma til þess að svara 

spurningum. Hvort svar hafi verið fullnægjandi eða ófullnægjandi var metið af rannsakanda út frá hans 

þekkingu og út frá því hvaða svör almenningur ætti að geta fengið. 

 

Eins og tafla 5 sýnir, bárust fleiri svör í símtölum en á vefsíðum deildanna í öllum tilfellum nema einu 

og samanlagt var öllum spurningum frá öllum deildum hvorki svarað í símtölum né á vefsíðum. Engin 

vefsíða veitir upplýsingar um geislaskammta eða geislaálag í myndgreiningarrannsóknum en vefsíða 

Landspítalans gefur upp þær upplýsingar að geislaskammtar sjúklinga geti verið mjög breytilegir við 

sams konar röntgenrannsóknir, en að markmiðið sé þó allsstaðar það sama; að halda 

geislaskömmtum eins lágum og unnt er. Aðeins þrjár vefsíður vísuðu á vefsíðu Geislavarna ríkisins 

fyrir frekari upplýsingar um geislun. Hugsanlega leggur starfsfólk ekki eins mikinn metnað í vefsíður 

eins og ætti að vera, það er augljóst að sumar deildir gera það ekki. Það væri óskandi að geta fengið 

sömu svör í símtölum og á vefsíðum, sem ekki er raunin, en starfsmenn í afgreiðslu ættu að geta nýtt 

sér vefsíðu viðkomandi deildar einmitt í svona símtölum. Þær deildir sem engar upplýsingar hafa á 

vefsíðu þyrftu að bæta úr því, fá aðila sem veit sitt fag til að koma öllum helstu upplýsingum þar fyrir, 

fyrir almenning og eins afgreiðsluna.  

 

Eins og fyrr segir fjalla töflur 6-15 um samanburð á svörum sem fengust í símtölum um hverja 

spurningu fyrir sig. Yfirleitt voru svörin svipuð. Í töflunum koma einungis fram þau svör sem fengust við 

hverri spurningu, þau svör sem hefðu mátt berast koma ekki fram.  

Í töflu 7 um undirbúning rannsókna má sjá að mismunandi er eftir deildum hvort sjúklingur þurfi að 

vera fastandi fyrir rannsókn eða ekki, fá svör fengust við þessari spurningu en þau sem fengust eru 

ekki þau sömu. Framkvæmd og undirbúningur rannsókna ætti að vera á svipuðum nótum á milli deilda 

og mætti því halda að hvort sjúklingur eigi að vera fastandi fyrir rannsókn eða ekki, ætti að liggja ljóst 

fyrir. Möguleg ástæða fyrir svo misjöfnum svörum gæti verið misskilningur eða þekkingarleysi þar sem 

það fer eftir því hvað á að skoða hverju sinni hvort sjúklingur þurfi að vera fastandi eða ekki, en það 

kom ekki alltaf fram í símtölum.  

Í töflu 8 um tímalengd, má sjá að í þremur tilfellum var ákveðinn rannsóknartími gefinn upp og 

komu þar þrjár mismunandi tímalengdir fram fyrir hvora rannsókn. Tíminn sem gefinn var upp fyrir 

röntgenrannsókn af lungum var 10 mínútur, 5 mínútur og 2 mínútur en tíminn sem gefinn var upp fyrir 
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TS rannsókn af kvið var 30-40 mínútur, 10 mínútur eða aðeins lengri tími en 5 mínútur og 2 mínútur. 

Það er því að sjá að deildir hafa ekki sömu svör varðandi rannsóknartíma, það munar ansi miklu á 2 

mínútum og 40 mínútum. Sumar deildir gætu verið að taka undirbúningstímann með í reikninginn en 

aðrar gætu verið að tala einungis um þann tíma sem geislað er, það er spurning. Aðrar deildir telja sig 

mögulega vita rannsóknartíma hverrar rannsóknar en gera það ekki miðað við sum svör sem fengust.  

Í töflum 12 og 13 má sjá svör við spurningum um áhættu og frábendingar. Nokkrir svarendur 

blönduðu þessum spurningum saman og gat því verið flókið að meta svörin. Í tveimur tilfellum var 

spurningu um áhættu svarað með því að spyrja rannsakanda um ofnæmi. Fæstir nefndu skerta 

nýrnastarfsemi og sykursýki en flestir nefndu ofnæmi og þungun sem frábendingar. Að mati 

rannsakanda höfðu svarendur mesta þekkingu á frábendingunni um þungun, ástæðan fyrir því gæti 

verið meiri umræða í samfélaginu um geislun og þungaðar konur,  en ofnæmi, sykursýki og skert 

nýrnastarfsemi tengist skuggaefninu sem almenningur hefur líklega minni þekkingu á.  
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6 Ályktanir 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að aðgengi upplýsinga um geislaskammta fyrir sjúklinga 

sé ófullnægjandi og óásættanlegt. Aðgengið mætti vera betra á allan hátt þar sem engar deildir gátu 

gefið upp geislaskammta þó tvær deildir höfðu miðað geislun í rannsóknum við náttúrulega geislun.  

Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum bárust fullnægjandi svör við spurningum frá rannsakanda 

að meðaltali í 39,1% tilfella að mati rannsakanda, sem er ekki nógu gott. Miðað við þau ákvæði sem 

sett hafa verið af Geislavörnum ríkisins og þeim reglum sem röntgendeildir eiga að fylgja ættu 

upplýsingar að vera mun nákvæmari og ættu þá sérstaklega að vera aðgengilegar, því hefðu svörin átt 

að vera fullnægjandi í mun fleiri tilfellum. Það er þó raunin að sá sem svarar símanum í afgreiðslu 

deildanna er oft ekki menntaður í faginu og hefur því ekki bakgrunn til þess að svara spurningum um 

geislun eða áhættu þar af sem gæti verið skýring á því hve litlar upplýsingar bárust oft varðandi þessi 

atriði. Það þyrfti að bæta þekkingu þeirra sem eru að svara símanum svo þeir séu færir um að svara 

spurninum sem þessum.  Það að almenningur sem er á leið í röntgenrannsókn geti ekki fengið svör 

við algengum spurningum í einhverjum tilfellum er mjög neikvætt. Mun betra hefði verið að sjá 

auðveldara aðgengi að svörum og betra hefði verið að fá fleiri svör en það var því miður ekki raunin. 

Það mætti einnig bæta vefsíður deildanna, þær ættu að vera stuðningur m.a. fyrir þá sem svara 

símanum þar sem sá aðili gæti þá vísað á vefsíðu viðkomandi deildar. Vefsíður eru mikilvægt tól í 

nútímasamfélagi þannig að það ætti að nýta þær eins vel og hægt er. Nægar og réttar upplýsingar 

gætu dregið úr ótta og óvissu sjúklinga, en í örfáum símtölum hefði samtalið ekki hjálpað sjúklingi í leit 

að svörum, á neinn hátt. Hjálpsemi og almennileg framkoma svarenda var þó í miklum meirihluta, sem 

er mjög jákvætt. 
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Viðauki 1 

Spurningalisti  

1. Hvernig fara þessar tvær rannsóknir fram?   

2. Er einhver sérstakur undirbúningur?  

 Auka: Þarf ég að vera fastandi?  

3. Hvað tekur þetta langan tíma?  

4. Er ekki mikil geislun í svona rannsóknum? Hversu mikilli geislun verð ég fyrir?  

 Auka: Hvar get ég nálgast þær upplýsingar?  

5. Mun ég finna fyrir einhverju á meðan á þessu stendur? En eftirá? 

 Auka: Þá hverju? Er eitthvað gert við því?  

6. Gæti ég upplifað innilokunarkennd?  

 Auka: Verð ég ein á meðan rannsókn stendur eða verður einhver með mér?  

7. Er einhver áhætta sem fylgir því að fara í þessar rannsóknir?  

 Auka: Hver er áhættan?  

8. Eru einhverjar frábendingar eða geta allir farið í þessar rannsóknir?  

9. Þarf ég að huga að einhverju eftir rannsóknirnar? Má ég fara heim strax að þeim loknum?    

10. Gæti ég fengið allar upplýsingar úr rannsóknunum að þeim loknum?  

 Auka: Hvar þá?  
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Viðauki 2 

Vefsíður deildanna  

Vefsíða staðar 1:  https://www.hve.is/thjonusta/stodthjonusta/myndgreining/  

Vefsíða staðar 2:  https://www.sak.is/is/thjonusta/brada-fraedslu-oggaedasvid/myndgreining/vid-

komu-a-myndgreiningardeild 

Vefsíða staðar 3:  http://www.rd.is/rannsoknir/ 

Vefsíða staðar 4:  https://myndir.hjarta.is/thjonusta-og-rannsoknir/ 

Vefsíða staðar 5:  http://hvest.is/sjukrahusid_a_isafirdi/rontgendeild/ 

Vefsíða staða 6 og 7:  https://www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-

thjonusta/rontgendeild/ 

Vefsíða staðar 8:  http://www.hsa.is/index.php/sjukrahus/134-roentgendeild  

Vefsíða staðar 9:  http://rontgen.is/almennar-rannsoknir/ 

Vefsíða staðar 10:  https://www.hss.is/index.php/roentgendeild 

Vefsíða staðar 11:  https://www.hsu.is/thjonustudeildir/myndgreining/myndgreining-selfossi/  

Vefsíða staðar 12:  https://www.hsu.is/thjonustudeildir/myndgreining/myndgreining-

vestmannaeyjum/ 
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