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Ágrip 

Tilgangur skyggnirannsóknarinnar er ekki aðeins að skoða líffærin heldur einnig það sem er 

mikilvægara, hreyfingu líffæranna og hreyfingu skuggaefnis í æðum og líffærum sem gefur okkur 

hagnýtar upplýsingar um virkni. Geislaskammtur jónandi geislunar í efni er skilgreindur sem 

meðalorkuaukning efnis á massaeiningu vegna jónandi geislunar. Hann hefur SI eininguna Gy, eða 

J/kg. Flatargeislun er mælistærð sem endurspeglar ekki aðeins skammtinn heldur einnig rúmmál vefja 

sem verið er að geisla. Hún er skilgreind sem margfeldi geislaskammts í lofti og stærð geislaðs sviðs.  

Markmið rannsóknarinnar var að safna upplýsingum um geislaskammta í skyggnirannsóknum á 

stofu 1, röntgendeild á Landspítalanum við Hringbraut og bera geislaskammtana saman við 

landsviðmið í Evrópu og öðrum niðurstöðum. Rannsóknin er gæðaverkefni fyrir Landspítalann. 

Söfnuð gögn voru tegund rannsókna, dagsetning rannsóknar, fjöldi mynda, heildarflatargeislun 

(total DAP), kyn og aldur. Rannsóknarþýðið innhélt alla þá sem komu í skyggnirannsókn á 

rannsóknartímabilinu. Alls voru 194 rannsóknir, 143 rannsóknir hjá fullorðnum og 51 rannsókn hjá 

börnum. Sjö rannsóknir voru ekki með neina skráða flatargeislun og voru þær rannsóknir því teknar til 

hliðar.  

Meðalgeislaskammtur var reiknaður fyrir þær rannsóknir sem fleiri en fimm sjúklingar höfðu farið í á 

tímabilinu, það voru: talmeinafræðilegar rannsóknir (896,6 mGycm2), defecography (9.129,9 mGycm2), 

HSG (4.538,4 mGycm2), peylography (8.392,2 mGycm2), þvagfærayfirlit (1.405,4 mGycm2), picc línur 

(3.246,3 mGycm2) og vélinda (9.296,2 mGycm2). 

Meðalgeislaskammtur var reiknaður fyrir passage hjá börnum (219,6 mGycm2). Hæsta og lægsta 

gildi flatargeislunar var reiknað fyrir rannsóknir hjá börnum á tímabilinu, það voru: MCUG, vélinda, 

vélinda og magi, ristill, kviðarholsyfirlit, anography, magasonduísetning, picc línur, talmeinafræðilegar 

rannsóknir, defecography og pyelography. 

Almennt er erfitt að meta meðalgeislaskammt við aðrar rannsóknir og skýrslur vegna of fárra 

rannsókna á röntgendeildinni á Landspítalanum við Hringbraut. Meðalgeislaskammtur hjá fullorðnum 

er yfirleitt undir viðmiðunargeislaskammti í öðrum rannsóknum og skýrslum. Meðalgeislaskammtur hjá 

börnum er töluvert hærri en viðmiðunargeislaskammtur í RP N° 185. 
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Listi yfir skammstafanir 

 

amu      Atomic mass unit 

cm      Centimeter 

DAP      Dose area product 

DNA      Deoxyribonucleic Acid 

Gy     Gray 

Gycm2     Gray square centimeter 

HSG      Hysterosalpingography 

ICRP   International commission on radiological protection 

J/kg      Joule á kílógramm 

keV      Kilo electronvolt 

m.a.      Meðal annars 

MCUG     Micturating cystourethrogram 

MeV      Mega electronvolt 

Mg/ml     Milligramm á millilítra 

mGycm2     Milligray square centimeter 

PACS     Picture archiving and communication system 

RIS      Radiology information system 

RP      Radiation protection 

SI eining     International system of units 

Sv      Sievert 

U.þ.b.     Um það bil   

V      Volt 

Wt      Tissue weighting factor 
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1 Inngangur  

1.1 Röntgengeislun  
 

Föstudagskvöldið 8. nóvember 1895 var röntgengeislinn uppgötvaður af tilviljun af Wilhelm Conrad 

Röntgen. Röntgen var að rannsaka áhrif rafeinda með Hittorf-Crookes‘ röri. Til að sjá áhrif rafeindanna 

betur þá hafði hann myrkur á rannsóknarstofu sinni og huldi Hittorf-Crookes‘ rörið með svörtum pappír. 

Röntgen var að reyna að rannsaka þéttleikann í svarta rörinu en þegar háspennan fór í gegnum rörið 

þá lýstist upp baríum platinocyanide plata sem lá á borði sem var í nokkurri fjarlægð frá Hittorf-

Crookes‘ rörinu. Baríum platinocyanide er flúorljómandi efni. Röntgen hélt uppgötvun sinni fyrir sjálfan 

sig fyrst um sinn. Hann hafði fundið út að geislarnir ferðuðust langar leiðir í loftinu og þá fór hann að 

setja efni með meiri þéttleika á milli Hittorf-Crooke‘s rörsins og flúorljómunarplötunnar. Hann 

uppgötvaði meðal annars að geislarnir komust ekki í gegnum blý. Í desember 1895 tókst Röntgen að 

taka fyrstu röntgenmyndina sem var mynd af hendi eiginkonu hans. Þann 28. desember 1895 afhenti 

hann skýrslu um uppgötvun sína, en það þykir nokkuð aðdáunarvert að hann hélt uppgötvun sinni 

leyndri fram að þeim degi sem skýrslan var gefin út. Fljótlega eftir að geislinn var uppgötvaður kom í 

ljós að geislinn gat valdið skaða. Hann hlaut nóbelsverðlaun fyrir uppgötvun sína á röntgengeislanum 

árið 1901 (1). 

Jónandi geislun er sérstök tegund af geislun sem inniheldur röntgengeisla og er fær um að 

fjarlægja rafeind frá atóminu sem geislunin víxlverkar við. Jónunin á sér stað þegar röntgengeisli fer 

nálægt rafeind í atóminu og flytur nægilega orku til rafeindarinnar til að rafeindin nái að fjarlægjast 

atóminu sem verður við það rafhlaðin. Margar tegundir geislunar eru skaðlausar en jónandi geislun 

getur skaðað fólk því hún hefur nógu mikla orku til að breyta sameindum í líkamanum og getur þannig 

valdið efnafræðilegum breytingum í frumum líkamans sem geta síðan haft skaðleg áhrif. Við erum 

berskjölduð fyrir mörgum uppsprettum af jónandi geislun en þessar uppsprettur jónandi geislunar er 

skipt upp í tvo meginflokka, náttúruleg umhverfisgeislun og geislun af mannavöldum (2). 

Náttúruleg umhverfisgeislun er oft kölluð bakgrunnsgeislun. Bakgrunnsgeislun samanstendur af 

fjórum mismunandi umhverfisgeislunum: geimgeislun, geislun frá geislavirkum efnum í jarðvegi, bergi 

og byggingarefnum, geislun frá geislavirkum efnum í líkama mannsins og geislun frá geislavirkum 

lofttegundum sem við öndum að okkur (radon) (3).  

Stærsta uppsprettan af bakgrunnsgeislun er radon. Radon er geislavirkt gas sem er framleitt af 

náttúrulegri geislavirkri hrörnun úrans (2). Bakgrunnsgeislun er breytileg frá einum stað til annars og 

hér á landi er hún mjög lítil. Á Íslandi erum við með basískt berg og í basísku bergi er mjög lítil geislun 

(3). 

Geislun af mannavöldum er stærst í læknisfræðilegri myndgreiningu eða um 3,2 mSv/ári. Aðrar 

uppsprettur af geislun af mannavöldum er kjarnorkuframleiðsla, rannsóknarstofur, geislun í iðnaði og 

neysluvörur (2). 
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1.2 Víxlverkun geislunar 
 

Mismunandi tegundir víxlverkana hafa mismikið vægi eftir orku geislans. Víxlverkanirnar skiptast upp í 

fimm tegundir: samfasa dreifigeislun, compton hrif, ljósröfun, paramyndun og kjarnasundrun. Þrjár 

tegundir eru mjög mikilvægar og ríkjandi í víxlverkun og þær eru compton hrif, ljósröfun og 

paramyndun. Samfasa dreifigeislun og kjarnasundrun eru ekki eins mikilvægar og eru veigaminni. 

Tvær tegundir víxlverkana, eða compton hrif og ljósröfun, eru sérstaklega mikilvægar til að búa til 

röntgengeisla (2). 

Samfasa dreifigeislun (e. coherent scattering) er veigaminni tegund víxlverkunar. Innkomandi 

ljóseind víxlverkar við frumeind þannig að hún örvast. Frumeindin losar sig svo um leið við þessa orku 

með því að senda út ljóseind með sömu orku og innkomandi ljóseindin hafði, eina breytingin er að hún 

hefur nýja stefnu. Í samfasa dreifigeislun er engin orkuflutningur og því engin jónun (2). 

Compton hrif er mikilvæg og ríkjandi tegund víxlverkunar. Innkomandi ljóseind víxlverkar við rafeind 

sem er á ytri hvelum frumeindar. Hluti af orku ljóseindarinnar fer yfir á rafeindina, stefna ljóseindarinnar 

breytist og ferðast hún um með minni orku og rafeindin ferðast um eftir víxlverkunina með orkuna sem 

ljóseindin missti. Hér erum við komin með jónandi geislun (2). 

Ljósröfun er einnig mikilvæg og ríkjandi tegund víxlverkunar. Þar kemur innkomandi ljóseind sem 

víxlverkar við rafeind sem er næst kjarnanum í frumeind. Ljóseindin gefur rafeindinni alla sína orku og  

losnar rafeindin frá frumeindinni með hreyfiorku. Það hægist hratt á rafeindinni í efninu umhverfis 

víxlverkunarstaðinn og veldur jónun frumeinda á meðan hreyfiorkan dugar til (2). 

Paramyndun er seinasta mikilvæga og ríkjandi tegund víxlverkunar. Ef ljóseind er með orku meira 

en 1 MeV, þá getur hún myndað rafeind og andrafeind. Þegar andrafeind rekast á rafeind munu þær 

breytast í tvær ljóseindir, hvor með orku 511 keV (4). 

Kjarnasundrun er veigaminni tegund víxlverkunar. Hún er mælanleg fyrir ljóseindaorku hærri en 10 

MeV. Geislarnir með ljóseindaorku hærri en 10 MeV geta flúið víxlverkun við rafeindir og kjarnasvæðið 

og frásogast beint við kjarnann (2). 

 

1.2.1 Tegundir jónandi geislunar  
 

Jónandi geislun hefur áhrif á efni með ýmiss konar hætti. Það fer eftir því hvort geislunin er með 

hlaðnar eða óhlaðnar agnir. Það eru til þrjár tegundir einda sem eru notaðar við læknisfræðilega 

myndgreiningu en þær eru alfaeindir, betaeindir og röntgen- og gammageislar. Alla jónandi geislun má 

flokka niður í tvo hópa: agnir og rafsegulgeislun. Það er grundvallarmunur á mismunandi gerðum 

geislunar og hægt er að greina þennan grundvallarmun eftir fimm eðlisfræðilegum eiginleikum: massa, 

orku, hraða, hleðslu og uppruna (2). 

Það eru til tvær tegundir af agnageislun: alfa eindir og beta eindir. Alfa eind inniheldur tvær róteindir 

og tvær nifteindir. Massi alfa agnarinnar er u.þ.b. 4 amu og eindin hefur mesta hleðslu (+2). Alfa eindin 

er stór og hefur mikla rafstöðueiginleika. Alfa eindir ferðast mjög stutt í efni, t.d. getur alfa eind ferðast 

u.þ.b. 5 cm í lofti en í mjúkvef getur það verið minna en 100 μm (2). 
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Beta eindir eru frábrugðnar alfa eindum hvað varðar massa og hleðslu. Beta eindir eru léttar agnir 

með atómmassa 0 og bera aðeins eina hleðslu, annaðhvort jákvæða eða neikvæða. Beta eindir eru í 

kjarna geislavirkra atóma. Beta eindir hafa lengra ferðasvið en alfa eind, t.d. getur beta eind farið 10 - 

100 cm í lofti og u.þ.b. 1 – 2 cm í mjúkvef (2). 

Röntgen- og gammageislun eru ljóseindir. Ljóseindir hafa engan massa og enga hleðslu. Eini 

munurinn á röntgengeisla og gammageisla er uppruni þeirra. Röntgengeislar eru framleiddir utan 

kjarnans í rafeindaskeljum en gammageislar eru sendir úr kjarnanum og er venjulega tengdir við alfa 

eða beta losun (2). Í töflu 1 má sjá eiginleika hverrar eindar fyrir sig.  

 

Tafla 1: Þrjár tegundir einda 

Skilgreining á mismunandi tegundum einda – alfaeindir, betaeindir og röntgen- og gammageislar (2).  

Þrjár tegundir 
einda Tákn Hleðsla Upplýsingar 

Alfa eind α +2 

• Þungar og hægfara 

• Hafa mestu hleðslu (+2) 

• Veldur mikilli jónun á lengdareiningu 

Beta eind β 
-1 

eða +1 

• Léttar og hraðskreiðar 

• Hleðsla þeirra helmingi minni en alfa (+ 

eða – 1) 

• Valda mun minni jónun á lengdareiningu 

en alfa 

Röntgen- og 
gammageislar X   γ 0 

• Ljóseindir 

• Óhlaðnar og massalausar 

• Valda jónun í efninu með óbeinum hætti, 

sú jónun er dreifð 

 

 

1.2.2 Áhrif geislunar á DNA 
 

DNA er mikilvægasta sameindin í mannslíkamanum vegna þess að hún inniheldur erfðafræðilegar 

upplýsingar fyrir hverja frumu. Hver fruma hefur kjarna sem inniheldur flókið DNA með öðrum 

sameindum í formi litninga. Litningar stjórna vexti og þróun frumunnar sem ákvarða síðan eiginleika 

einstaklingsins. Ef geislunarskemmdir á DNA eru nógu alvarlegar þá verður litningurinn afbrigðilegur.  

DNA sameindin getur skemmst án þess að sýna afbrigðileika í litningnum. Þó svo að skaðinn sé 

afturkræfur getur það leitt til dauða frumna. Ef ákveðið magn af frumum bregðast  við á svipaðan hátt 

þá er hægt að eyða tilteknu líffæri eða vefjum. Þetta lýsir hugtakinu „vísir skaðar“ sem nánar verður 

fjallað um síðar. Skemmdir á DNA geta einnig valdið óeðlilegum efnaskiptum. Ómeðhöndluð 

útbreiðsla frumna er aðal einkenni illkynja sjúkdóms af völdum geislunar. Þetta lýsir hugtakinu 

„slembiskaðar“ sem einnig verður fjallað um síðar (2).  

Stór skammtur af geislun getur valdið verulegum fjölda frumudauða sem er nægilegur til að greina 

vefjabreytingar. Þessar aukaverkanir geta komið fram innan nokkurra daga, eftir nokkra mánuði eða 



  

12 

jafnvel árum eftir geislun (5). Þegar jónandi geislun víxlverkar við frumu geta orðið beinar og óbeinar 

skemmdir á DNA. Beinar skemmdir orsakast þannig að stórsameindir frumunnar verða fyrir jónandi 

geislun sem hefur áhrif á frumuna í heild, annaðhvort með því að drepa frumuna eða stökkbreyta 

DNA. Óbeinar skemmdir orsakast þannig að geislunin veldur fyrst jónun í vatni í frumunni og við það 

myndast hvarfgjörn efni sem síðar geta valdið skemmdum á DNA (6). 

 

1.2.2.1 Slembiskaðar og vísir skaðar 
 
Slembiskaðar eru tilviljunarkenndir og geta komið við litla geislun. Allri geislun fylgir áhætta á 

slembiskaða vegna þess að það er enginn þröskuldur en áhættan getur þó orðið einstaklega lítil. 

Slembiskaðar eru síðbúnir skaðar og dæmi um slembiskaða er krabbamein og erfðagallar, en 

krabbamein er algengasta tegund slembiskaða. Það getur komið mörgum árum, jafnvel áratugum eftir 

geislunina (6, 7) 

Vísir skaðar eru bráðaskaðar og ólíkt slembisköðum þá koma fram einkenni vegna skaðans innan 

nokkurra klukkustunda eða daga. Þessir skaðar eru afleiðing dauða fruma eða skaddaðra fruma 

þannig að líffæri eða vefur annaðhvort skaðast alvarlega eða verður óstarfhæft. Skaðinn hefur 

þröskuld og geislaskammtar fyrir neðan þennan þröskuld geta því verið hættulausir hvað varðar vísa 

skaða, en alvarleiki áhrifa eykst með auknum skammti. Skaðar af þessu tagi eru því fyrirsjáanlegir 

vegna þröskuldsins (8). 

 

1.3 Geislaskammtur og geislaálag 
 

Geislaskammtur jónandi geislunar í efni er skilgreindur sem meðalorkuaukning efnis á massaeiningu 

vegna jónandi geislunar. Hann hefur SI eininguna Gy, eða J/kg. Ef við ætlum að skoða ákveðið líffæri 

þá er geislaskammturinn heildarorkuaukning líffæris vegna jónandi geislunar deilt með massa vefsins 

(2). 

Geislaálag er mat á áhrifum á lifandi vef. Geislaálag er stærð sem skilgreinir áhættuna á jónandi 

geislun mjög vel. Þá er geislaskammturinn margfaldaður með vægisstuðli geislunar og vægisstuðli 

vefs með formúlunni: geislaálag = vægisstuðull geislunar x vægisstuðull vefs x geislaskammtur. SI 

einingin er Sv (2, 7). Geislaálag tekur tillit til þess hversu viðkvæm mismunandi líffæri og vefir eru 

gagnvart geislun. Notaður er vægisstuðull (e. tissue weighting factor) sem lýsir því hversu geislanæmt 

líffærið eða vefurinn er. Vefir sem hafa háan vægisstuðul eru næmari fyrir geislun heldur en vefir sem 

hafa lágan vægisstuðul (7). International commission on radiological protection (ICRP) er alþjóðleg 

nefnd um geislavarnir sem gefur út leiðbeiningar og veitir upplýsingar um ýmislegt hvað varðar jónandi 

geislun. Í riti ICRP 103 er m.a. talað um geislaálag og vægisstuðla og í töflu 2 má sjá vægisstuðla 

líffæra úr ritinu ICRP 103 (7). 
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Tafla 2: Vægisstuðlar líffæra 

Vægisstuðlar líffæra úr skýrslu ICRP 103. Aðrir  vefir, beinmergur, brjóst, lungu, magi og ristill eru viðkvæmust 

fyrir áhrifum geislunar. Aðrir vefir eru t.d. gallblaðra, hjarta, nýru, vöðvar, blöðruhálskirtill, leg og milta (7). 

Líffæri/Vefur Vægisstuðull (Wt) 

Aðrir vefir 0,12 

Bein 0,01 

Beinmergur (rauður) 0,12 

Brjóst 0,12 

Heili 0,01 

Húð 0,01 

Kynkirtlar 0,08 

Lifur 0,04 

Lungu 0,12 

Magi 0,12 

Munnvatnskirtlar 0,01 

Ristill 0,12 

Skjaldkirtill 0,04 

Vélinda 0,04 

Þvagblaðra 0,04 

 

1.3.1 Flatargeislun 
 

Flatargeislun er mælistærð sem endurspeglar ekki aðeins skammtinn heldur einnig rúmmál vefja sem 

verið er að geisla. Flatargeislun er gefin upp í Gycm2 en það er misjafnt hvaða forskeyti eru notuð (2).  

Framvegis í verkefninu verður flatargeislunin gefin upp í mGycm2 en hún er skilgreind sem margfeldi 

geislaskammts í lofti og stærð geislaðs sviðs. Flatargeislun hækkar með auknu geislasvæði þrátt fyrir 

að skammturinn sé óbreyttur. Minna geislasvæði leiðir því til lægri flatargeislunar og því minni áhættu 

vegna þess að minna magn af vefjum verður fyrir geisluninni (2). Í Toshiba Ultimax-i á röntgendeildinni 

á Landspítalanum við Hringbraut er innbyggður flatargeislunarmælir sem mælir flatargeislunina.  

Jónunarhylki er gagnlegt til að mæla röntgengeisla vegna þess að það er ekki þörf á mikilli næmni 

til að greina geislann. Jónunarhylki er gasnemi, minni en ljósnemi og getur verið búinn til úr 
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geislalýsandi efni sem gerir það kleift að vera staðsett á milli síunnar og framan á myndplötunni 

(9).Þegar spennan í jónunarhylkinu eykst þá er ákveðnu ástandi náð þar sem hver rafeind sem losuð 

er með jónun er dregin að miðju rafskauti og safnað saman þar. Þessi spenna er breytileg eftir hönnun 

hylkjanna en í flestum hefðbundnum tækjum er spennan á bilinu 100 – 300 V. Nokkrar gerðir af 

jónunarhylkjum eru notaðar í læknisfræðilegum tilgangi (2). 

 

1.4 Skyggnitæki 
 

Skyggning var fundin upp fljótlega eftir að röntgengeislinn var uppgötvaður af Thomas A. Edison árið 

1896 (2). Tilgangur skyggnirannsóknarinnar er ekki aðeins að skoða líffærin heldur einnig það sem er 

mikilvægara, hreyfingu líffæranna og hreyfingu skuggaefnis í æðum og líffærum sem gefur okkur 

hagnýtar upplýsingar um virkni (10). Röntgenlampinn er yfirleitt undir röntgenbekknum og 

myndneminn er yfir röntgenbekknum en þetta er þó breytilegt eftir rannsóknum. Þegar geislinn lendir á 

myndnemanum þá breytir myndneminn geislanum í rafboð sem eru send yfir í tölvu sem síðan birtir 

mynd á tölvuskjá. Skyggnitækið stjórnar sjálfkrafa tökugildunum sem fer eftir því hvaða líkamshluta er 

verið að skyggna (2). Mynd 1 sýnir svipað tæki og er á röntgendeildinni á Landspítalanum við 

Hringbraut. 

 

Mynd 1: Toshiba Ultimax-i 

Hér má sjá skyggnitæki sem er svipað og er á röntgendeildinni á Hringbraut (11). 

 

 

 

 

 



  

15 

1.5 Algengar rannsóknir 
 

Margar fjölbreyttar rannsóknir eru  gerðar á stofu 1 á röntgendeildinni á Landspítalanum við 

Hringbraut. Sumar eru algengar á meðan aðrar eru gerðar afar sjaldan. Við margar af þessum 

rannsóknum er notað skuggaefni. Þau skuggaefni sem m.a. eru notuð eru: visipaque, omnipaque, 

barium, loft og vatn. Hér á eftir verður fjallað um helstu atriði algengustu rannsóknanna í 

skyggnirannsóknum. Hér er miðað við tíu einstaklinga eða fleiri til að rannsóknin falli undir algenga 

rannsókn.  

 

1.5.1 Leg- og eggjaleiðararannsókn (e. hysterosalpingography) 
 

Hysterosalpingography (HSG) er leg- og eggjaleiðararannsókn. Rannsóknin er gerð á 7-10 degi 

tíðarhringsins. Þá er legslímhúðin þunn og verður auðveldara að sjá niðurstöður út úr rannsókninni.  

Konan kemur sér fyrir á röntgenbekk þar sem hún liggur á bakinu með hné beygð í 90° og fætur 

hvílast í ístöðum. Þegar rannsókn hefst þá er m.a. verið að skoða útlit legsins, hvort legið sé 

aftursveigt eða ekki eða hvort það sé eitthvað afbrigðilegt í legi/leggöngum. Aðaláherslan við HSG 

rannsókn er að skoða eggjaleiðarana. Rannsóknin er gerð með dauðhreinsuðum tækjum þar sem 

settur er upp leggur í leggöngin, yfirleitt er það blöðruleggur sem er settur upp og blaðran blásin upp 

þar til leggurinn er fastur. Við þessa rannsókn er notað vatnsleysanlegt skuggaefni (12). 

 

 

Mynd 2: HSG rannsókn 

Hér sést hvernig HSG rannsókn fer fram. Fyrst er tekin mynd áður en rannsóknin hefst (A), svo er tekin mynd í 

byrjun rannsóknar þegar verið er að sprauta skuggaefni inn í legið (B). Næsta mynd er eftir frekari inndælingu 

skuggaefnis, eggjaleiðarar eru sjáanlegir (C, D). Seinasta myndin er 30 mínútum eftir að inndælingu skuggaefnis 

er hætt og verkfærin fjarlægð til að sjá hvernig skuggaefnið dreifir sér í þarmana (E) (13).  

 

1.5.2 Þvagfærarannsókn (e. micturating cystourethrogram) 
 

Micturating cystourethrogram (MCUG) er rannsókn á þvagfærum þar sem verið er að skoða ástand 

þvagleiðara og þvagblöðru. Við þessa rannsókn er aðallega verið að skoða bakflæði frá blöðru upp í 

þvagleiðara en það geta verið margar ástæður fyrir rannsókninni, m.a. áverkar og meðfæddir 

nýrnasjúkdómar (14). Rannsóknin er framkvæmd í dauðhreinsuðu umhverfi, þvagleggur er settur upp 

hjá sjúklingnum og notað er lágosmólar skuggaefni. Skuggaefnið á að vera við líkamshita til að 

sjúklingurinn upplifi minni sársauka. Rannsóknin á að vera gerð við lágskammta skyggningu (15).  
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Mynd 3: MCUG rannsókn 

Hér sést þvagblaðra hjá stúlkubarni með snúna þvagrás (14). 

 

1.5.3 Hægðarlosunarrannsókn (e. defecography) 
 

Defecografia er hagnýt rannsókn af endaþarmi sem er framkvæmd við hægðarlosun og hvíldartíma 

tæmingarinnar. Við þessa rannsókn er verið að skoða hvort sjúklingur sé með endaþarmssýkingu, 

endaþarmssig eða ástand þar sem hluti af þörmum fellur inn í annan hluta þarmanna (16). 

Við þessa rannsókn er notaður sérstakur búnaður. Sá búnaður er í raun kassi með salernissetu 

ofan á og poka inni í kassanum sem tekur við úrganginum. Hægt er að stilla búnaðinn á ýmsa vegu, 

t.d. hækka og lækka hann. 

Notast er við þykkt baríum skuggaefni í þessari rannsókn. Skuggaefninu er sprautað inn í 

endaþarm í gegnum endaþarmsslöngu þar sem sjúklingurinn liggur í hliðarlegu. Sjúklingurinn sest svo 

á tæmingarbúnaðinn og losar skuggaefnið úr endaþarminum á meðan skyggnt er (16). 

 

1.5.4 Þvagfærayfirlit (e. kidney, ureter and bladder x-ray)  
 

Þvagfærayfirlit er rannsókn til að skoða kviðarholið, meta líffæri og útlit þvagvega.  Yfirleitt eru teknar 

þrjár myndir. Fyrsta myndin sýnir kviðarholið fyrir ofan nýru og fyrir neðan blöðrubotn. Önnur myndin er 

sérmynd af nýrum og seinasta myndin er sérmynd af blöðrunni. Upplýsingar fást með þessari 

rannsókn á borð við stærð, lögun og staðsetningu nýrna. Ef nýrnasteinar eru til staðar þá sjást þeir 

yfirleitt í þessum rannsóknum.  
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1.5.5 Vélinda 
 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða virkni og ástand vélindans og koksins. Vélindarannsókn er 

framkvæmd þannig að sjúklingur tekur stóran sopa af skuggaefni og kyngir þegar röntgenlæknirinn er 

tilbúinn til að skyggna. Oftast er notað vatnsblandað baríumskuggaefni en stundum er notað 

vatnsleysanlegt skuggaefni.   

Við þessa rannsókn er verið að skoða ástand eða sjúkdóma. Líffræðileg afbrigði geta verið 

meðfædd eða geta verið sjúkdómar á borð við krabbamein í vélinda. Sjúklingar sem hafa fengið 

heilablóðfall fá oft kyngingarörðugleika. Þá eru ákveðin matvæli eins og t.d. stappaður banani 

blandaður með skuggaefni gefin sjúklingnum á meðan rannsókninni stendur. Talmeinafræðingur gerir 

þá rannsókn til að skilja tal og kyngingarhætti sjúklingsins (16). 

  

1.5.6 Smáþarmarannsókn (e. passage, small bowel series) 
 

Smáþarmarannsókn eða passage er rannsókn á smáþörmum. Þá er verið að skoða form og virkni 

þriggja hluta í smáþörmunum ásamt því athuga með óvenjulegt ástand smáþarmanna. Vegna þess að 

verið er að skoða m.a. virkni smáþarmanna þá er mikilvægt að taka tímann á rannsókninni. Þegar 

sjúklingurinn er búin að drekka skuggaefnið sem honum er gefið þá skal skrá niður klukkan hvað það 

var. Fylgst er svo með framvindu skuggaefnisins með því að mynda sjúklinginn á ákveðnu tímabili 

þangað til að skuggaefnið er komið í ristilloku. Þegar verið er að skoða svæðið á milli enda dausgarnar 

og ristilloku þá er notuð skyggning.   

Notaðar eru tvær gerðir af skuggaefni. Annarsvegar er notað vatnsleysanlegt joðskuggaefni og 

hinsvegar er notað baríum skuggaefni. Ef sjúklingur er að fara í skurðaðgerð, er grunaður um að vera 

með gat á görn eða með hægðatregðu þá á alls ekki að nota baríum skuggaefni.  

Þeir sjúkdómar sem verið er að athuga með í passage eru m.a. enteritis sem er fyrst og fremst 

bólga í smáþörmum og ileus sem er stífla í smáþörmum þar sem ásgörnin er útþanin af lofti (16). 

 

1.5.7 Nýrnarannsókn (e. pyelography) 
 

Til eru tvær gerðir af pyelography. Önnur aðferðin er antegrade pyelography en þá er nál stungið í 

nýrnaskjóðuna og skuggaefni er látið renna „rétta leið“, semsagt fyrst fer skuggaefnið í nýrað svo 

þvagleiðara og loks í blöðru. Í þeirri rannsókn er verið að reyna að finna hvort einhver hindrun sé á efri 

hluta þvagfæranna. Ef það er eitthvað sem hindrar flæði þá er legg komið fyrir og nephrostomia sett 

upp hjá einstaklingnum og þá fer þvagið beint úr nýranu yfir í utanáliggjandi poka.  

Hin aðferðin er retrograde pyelography og þá er skuggaefninu sprautað í gegnum þvaglegg sem fyllir 

þvagblöðruna. Skuggaefnið fer þá „öfuga leið“, nánar tiltekið skuggaefnið fer upp þvagleiðara og endar 

í nýrunum.  

Við báðar þessar rannsóknir er verið að athuga hvort þrenging sé í þvagleiðurum, hvort 

nýrnasteinar séu til staðar, krabbamein eða blóðtappar.  
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1.5.8 Picc lína 
 

Picc lína er leggur sem oftast er settur í handlegg sjúklings. Fjærendinn (e. distal end) á leggnum 

liggur fyrir utan líkamann og mikilvægt er að sá endi sé vel varinn og þurr. Nærendinn (e. proximal 

end) liggur yfirleitt nálægt hægri hjartagátt. Picc línan getur verið í allt að 6 mánuði ef hugsað er vel 

um legginn. Picc línan er notuð til að gefa t.d. lyf, mikið magn sýklalyfja eða ef þarf að taka blóðsýni 

reglulega (16). 
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2 Markmið 
 

Markmið rannsóknarinnar var að safna upplýsingum um geislaskammta í skyggnirannsóknum á stofu 

1, röntgendeild á Landspítalanum við Hringbraut og bera geislaskammtana saman við landsviðmið í 

Evrópu og öðrum niðurstöðum. Geislaskammtar rannsókna hafa ekki verið skoðaðir áður en 

upplýsingar um geislaskammt fylgir hverri rannsókn yfir í PACS myndgeymslukerfi.  

Rannsóknin er gæðaverkefni fyrir Landspítalann.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Gagnasöfnun 
 

Gagnasöfnunin var gerð í tveimur hlutum. Í fyrri hluta gagnasöfnunarinnar voru teknar saman 153 

rannsóknir á tímabilinu 30. október 2018 til 21. janúar 2019. Notuð voru þrjú mismunandi forrit í 

gagnasöfnunina, PACS, sem er kerfi frá AGFA, Kodak carestream RIS og Philips Dicom Viewer sem 

er forrit sem tæknimaður röntgendeildar notaði til geyma upplýsingar um geislaskammta í fartölvu sem 

sótt voru úr skyggnitækinu. Notaðar voru þrjár tölvur fyrir gagnasöfnunina, fyrsta tölvan var með forritin 

RIS og PACS, önnur tölvan var með forritið Philips Dicom Viewer og þriðja tölvan var til að safna öllum 

gögnunum saman á einn stað. Þann 15. febrúar var skipt um tölvukerfi á röntgendeildinni á 

Landspítalanum. Gagnasöfnunin varð þá með öðru sniði. Nýja tölvuforritið heitir AGFA enterprise 

imaging. Í seinni hluta gagnasöfnunarinnar voru teknar saman 41 rannsóknir á tímabilinu 12. febrúar til 

6. mars 2019.   

Söfnuð gögn voru tegund rannsókna, dagsetning rannsóknar, fjöldi mynda, heildarflatargeislun 

(total DAP), kyn og aldur. Rannsóknarþýðið innhélt alla þá sem komu í skyggnirannsókn á 

rannsóknartímabilinu. 

Í lok október var bilun á geislamælinum í skyggnitækinu sem olli því að ekki skráðust 

geislaskammtar á rannsóknirnar, því eru sjö rannsóknir án flatargeislunar sem ekki eru taldar með í 

geislaskammtaútreikningum.  

Nokkrar tegundir rannsókna hjá fullorðnum höfðu afar fáar rannsóknir (eina til fjórar rannsóknir) en 

meðalgeislaskammtur er reiknaður í tegundum rannsókna sem höfðu fleiri en 5 rannsóknir og hæsta 

og lægsta gildi er svo fundið út í tegundum rannsókna sem hafa færri en 5 rannsóknir.  

Aldri barnanna er raðað niður í fimm flokka. Þeir flokkar eru fjöldi barna undir 1 árs, fjöldi 1 árs 

barna til 5 ára, fjöldi 6 ára barna til 10 ára, fjöldi 11 ára barna til 15 ára og loks fjöldi 16 ára barna til 

barna undir 18 ára. Skoðað var hvernig börn eru flokkuð í aldursflokka í ritinu Radiation Protection N° 

185 og unnið var flokkunina út frá því (17). 

Til viðmiðunar við rannsóknarþýðið þá voru 781 rannsóknir gerðar á einu ári, á tímabilinu 1. janúar 

2018 til 1. janúar 2019 á skyggnitækinu á röntgendeildinni á Landspítalanum við Hringbraut. 

 

3.1.1 Tölfræði 
 

Notast var við Microsoft Office 365 ProPlus sem fenginn var frá Háskóla Íslands. Í þeim pakka er m.a. 

Microsoft Excel sem notað var við úrvinnslu gagna og tölfræði. Reiknað var meðalgeislaskammtur, 

meðalaldur, meðalfjöldi mynda, hæsta og lægsta gildi mynda, lægsta gildi total DAP, hæsta gildi total 

DAP, fjöldi rannsókna í heildina, fjöldi rannsókna hjá fullorðnum og fjöldi rannsókna hjá börnum. Einnig 

var reiknað út kynjahlutfall (%).  
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3.2 Tækjabúnaður 
 

Skyggnitækið sem staðsett er á röntgendeildinni á Landspítalanum við Hringbraut er Toshiba Ultimax-

i, DREX-UI80.   
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4 Niðurstöður 

Fjöldi rannsókna voru 194. Kynjahlutfall þessara 194 rannsókna skiptist í 104 konur (53,6%) og 90 

karlmenn (46,4%). Í töflu 3 má sjá hvernig þessar rannsóknir raðast niður á tegundir rannsókna. Af 

þessum 194 rannsóknum voru 143 rannsóknir af fullorðnum einstaklingum og 51 rannsóknir af 

börnum. Aldurinn náði frá eins daga upp í 90 ára. Hér eru rannsóknirnar sem eru ekki með skráða 

flatargeislun taldar með.  

 

Tafla 3: Fjöldi rannsókna 

Flokkun fjölda rannsókna á tegund rannsókna.  

Tegund 
rannsókna 

Fjöldi 
rannsókna 

Tegund 
rannsókna 

Fjöldi 
rannsókna 

Talmeinafræðilegar 29 Kviðarholsyfirlit 3 

Defecography 21 Kok og vélinda 3 

HSG 20 Magasonduísetning 2 

Pyelography 15 Urethrocystography 2 

Passage 15 Myelography 2 

Picc línur 14 Nephrostomy 2 

Vélinda 14 Anography 2 

Þvagfærayfirlit 13 Fistulography 1 

MCUG 13 Magi 1 

Vélinda og magi 7 Þind 1 

Cholangiography 4 Herniography 1 

Ristill 4 Ástungur 1 

Urography 3 Kviðskilunarleggur 1 

SAMTALS   194 
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4.1 Fullorðnir 
 

Alls voru 143 rannsóknir hjá fullorðnum og flokkuðust þessar rannsóknir í 22 tegundir rannsókna. 

Aldur fullorðinna var frá 18 ára upp í 90 ára. Kynjahlutfall fullorðinna var 80 konur (55,9%) og 63 

karlmenn (44,1%).   

 

4.1.1 Tegundir rannsókna með fleiri en 5 rannsóknir  
 

Tafla 4 sýnir yfirlit yfir þær tegundir rannsókna sem fullorðnir fóru í og eru með fjölda rannsókna yfir 5. 

Þær tegundir rannsókna eru talmeinafræðilegar rannsóknir, defecography, HSG, pyelography, 

þvagfærayfirlit, picc línur og vélinda. Þar má einnig sjá fjölda rannsókna í hverri tegund rannsókna, 

meðalfjölda mynda, meðalgeislaskammt, meðalaldur og kynjahlutfall.   

Í fimm rannsóknum var flatargeislun 0,000 mGycm2 vegna bilunar á geislunarmælinum. Í 

talmeinafræðilegum rannsóknum voru alls 27 rannsóknir. Tvær rannsóknir voru ekki með skráða 

flatargeislun. Í pyelography voru alls 14 rannsóknir. Tvær rannsóknir voru ekki með skráða 

flatargeislun. Í picc línum voru alls 12 rannsóknir. Ein rannsókn var ekki með skráða flatargeislun. 

Þessar rannsóknir eru ekki skráðar með í töflu 4 né mynd 4.  

 

Tafla 4: Mælingar fullorðinna sem ná yfir 5 rannsóknum 

Yfirlit yfir tegund rannsókna, fjölda rannsókna,  meðalfjölda mynda, meðalgeislaskammts, meðalaldur og 

kynjahlutfall.  

Tegund 
rannsókna 

Fjöldi 
rannsókna 

Meðalfjöldi 
mynda 

Meðalgeisla-
skammtur, 
mGycm2 Meðalaldur, ár 

Hlutfall 
kvenna, 
% 

Hlutfall 
karla, 
% 

Talmeinafræðilegar 
rannsóknir 25 607 896,6 67,4 44% 56% 

Defecography 20 253 9.129,9 55,8 95% 5% 

HSG 20 292 4.538,4 30,5 100% 0% 

Pyelography 12 255 8.392,2 59,8 8,3% 91,7% 

Þvagfærayfirlit 13 3 1.405,4 56,9 38,5% 61,5% 

Picc línur 11 79 3.246,3 61,2 72,7% 27,3% 

Vélinda 9 218 9.296,2 67,0 33,3% 66,7% 

 

Á mynd 4 má sjá hver meðalgeislaskammturinn er í hverri tegund rannsókna með fjölda rannsókna yfir 

5. Þar má sjá að talmeinafræðilegar rannsóknir eru með lægsta meðalgeislaskammtinn sem er 896,6 

mGycm2  en vélinda er með hæsta meðalgeislaskammtinn sem er 9.296,2 mGycm2. Hægt er að skoða 

meðalgeislaskammtana í töflu 4 fyrir hverja tegund rannsóknar. 
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Mynd 4: Yfirlit meðalgeislaskammts hjá fullorðnum, rannsóknir > 5 

Hér má sjá meðalgeislaskammt fullorðinna í öllum tegundum rannsókna með fjölda rannsókna yfir 5.   

 

4.1.2 Tegundir rannsókna með færri en 5 rannsóknir 
 

Þær tegundir rannsókna sem eru með færri en 5 rannsóknir eru cholangiography, urography, kok og 

vélinda, urethrocystography, myelography, nephrostomy, fistulography, magi, þind, herniography, 

ástungur og kviðskilunarleggur. Tafla 5 sýnir yfirlit yfir þær tegundir rannsókna sem eru með færri en 

fimm rannsóknir og fleiri en eina. Þar má einnig sjá fjölda rannsókna í hverri tegund rannsókna, hæsta 

og lægsta gildi flatargeislunar, meðalaldur og kynjahlutfall. Tafla 6 sýnir hæsta og lægsta gildi mynda. 

Ekki var reiknað út meðaltal né meðalfjöldi mynda vegna of fárra rannsókna.  

Þær tegundir rannsókna sem hafa einungis eina rannsókn eru fistulography, magi, þind, 

herniography, ástungur, passage og kviðskilunarleggur. Í fistulography rannsókn fór 37 ára gamall 

karlmaður var með flatargeislunina 1.839,6 mGycm2. Í magarannsókn fór 60 ára gamall karlmaður og 

var flatargeislunin 12.380,9 mGycm2. Í þindarrannsókn fór 52 ára gömul kona og var flatargeislunin 

12.901,6 mGycm2.  Í herniography fór 44 ára gamall karlmaður og var flatargeislunin 13.802,3 

mGycm2. Í ástungu fór 68 ára gamall karlmaður og var flatargeislunin 6.844,3 mGycm2. Í passage fór 

22 ára gömul kona og var með flatargeislunina 10.856,2 mGycm2. Í skuggaefnisinndælingu á 

kviðskilunarlegg fór 46 ára gömul kona með flatargeislunina 7.498,8 mGycm2. 

Mynd 6 sýnir hvert hæsta og lægsta gildi flatargeislunar er í hverri tegund rannsókna í töflu 5. Þær 

tegundir rannsókna sem hafa einungis eina rannsókn fylgja hvorki töflu 5, töflu 6 né mynd 6.  
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Tafla 5: Mælingar fullorðinna sem eru færri en 5 rannsóknir 

Yfirlit yfir tegundir rannsókna, fjölda rannsókna, hæsta og lægsta gildi total DAP, meðalaldur og kynjahlutfall. 

Tegund 
rannsókna 

Fjöldi 
rannsókna 

Hæsta gildi 
total DAP, 
mGycm2 

Lægsta gildi 
total DAP, 
mGycm2 

Meðal-
aldur, 
ár 

Hlutfall 
kvenna, 
% 

Hlutfall 
karla, 
% 

Cholangiography 4 8.927,0 2.492,4 67,5 0% 100% 

Urography 3 1.800,3 1.000,2 43,0 66,7% 33,3% 

Kok og vélinda 3 18.223,6 5.443,3 64,3 66,7% 33,3% 

MCUG 3 20.818,5 6.814,2 52,3 66,7% 33% 

Urethrocystography 2 9.754,2 5.932,2 72,0 0% 100% 

Myelography 2 13.187,2 4.881,5 84,5 50% 50% 

Nephrostomy 2 3.021,7 2.367,0 73,0 50% 50% 

Vélinda og magi 2 30.082,3 403,1 82,5 50% 50% 

 

 

Tafla 6: Fjöldi mynda 

Yfirlit yfir hæsta og lægsta gildi mynda í tegundum rannsókna með færri en 5 rannsóknir. 

Tegund rannsókna 
Hæsta gildi 

mynda 
Lægsta gildi 

mynda 

Cholangiography 313 5 

Urography 11 9 

Kok og vélinda 329 169 

MCUG 815 96 

Urethrocystography 139 67 

Myelography 8 8 

Nephrostomy 4 3 

Vélinda og magi 534 184 
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Mynd 5: Yfirlit hæsta og lægsta gildis flatargeislunar hjá fullorðnum, rannsóknir < 5 

Hér má sjá hæsta og lægsta gildi flatargeislunar í tegundum rannsókna með færri en 5 rannsóknir og fleiri en 

einn. 

 

 

4.2 Börn 
 

Alls voru 51 rannsóknir á börnum og flokkuðust þessar rannsóknir í 12 tegundir rannsókna. Aldur 

barnanna var frá eins daga upp í 15 ára. Kynjahlutfall barnanna var 24 stúlkur (47%) og 27 drengir 

(53%).  

Tafla 7 sýnir yfirlit yfir tegundir rannsókna með fleiri en eina rannsókn, fjölda rannsókna, 

meðalfjölda mynda, hæsta og lægsta gildi total DAP og kynjahlutfall barna. Þær tegundir rannsókna 

sem höfðu einungis eina rannsókn eru defecography og pyelography. Í defecography fór 15 ára stúlka 

og var með flatargeislunina 7.523,5 mGycm2. Átta daga gömul stúlka fór í pyelography með 

flatargeislunina 102,3 mGycm2.  

Í tveimur rannsóknum var flatargeislun 0,000 mGycm2 vegna bilunar á geislunarmælinum. Önnur 

rannsóknin var í MCUG. Alls voru 10 rannsóknir í MCUG ásamt rannsókninni sem er ekki með skráða 

flatargeislun. Seinni rannsóknin var í passage og alls voru 14 rannsóknir í passage ásamt 

rannsókninni sem er ekki með skráða flatargeislun. Þessar tvær rannsóknir eru ekki með í töflu 7 né 

töflu 8.  

Tafla 8 sýnir aldursflokkun barnanna sem fóru í rannsóknir á rannsóknartímabilinu. 
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Tafla 7: Mælingar barna 

Yfirlit yfir tegundir rannsókna, fjölda rannsókna og mynda, hæsta og lægsta gildi total DAP og kynjahlutfall hjá 

börnum.  

Tegund rannsókna 
Fjöldi 
rannsókna 

Meðalfjöldi 
mynda 

Hæsta gildi 
total DAP, 
mGycm2 

Lægsta gildi 
total DAP, 
mGycm2 

Hlutfall 
stúlkna, 
% 

Hlutfall 
drengja, 
% 

Passage 13 269 1.282,1 44,5 54% 46% 

MCUG 9 354 5.859,5 159,6 11,1% 88,9% 

Vélinda 5 X 2.064,3 15,7 20% 80% 

Vélinda og magi 4 X 621,4 50,5 100% 0% 

Ristill 4 X 11.965,0 146,0 50% 50% 

Kviðarholsyfirlit 3 X 568,5 47,8 66,7% 33,3% 

Anography 2 X 2.525,1 877,1 50% 50% 

Magasonduísetning 2 X 234,1 212,5 50% 50% 

Picc línur 2 X 276,1 238,6 0% 100% 

Talmeinafræðilegar 
rannsóknir 2 X  288,8 131,2 100% 0% 
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Tafla 8: Yfirlit yfir aldur barna 

Hér má sjá hvernig börnin raðast í aldursflokkana. 

Tegund 
rannsókna 

Fjöldi < 1 
árs 

Fjöldi 1 árs – 
5 ára 

Fjöldi 6 ára - 
10 ára 

Fjöldi 11 ára - 
15 ára 

Fjöldi 16 ára - 
< 18 ára 

Passage 11 2 0 0 0 

MCUG 5 0 3 1 0 

Vélinda 3 0 2 0 0 

Vélinda og magi 4 1 0 0 0 

Ristill 1 2 0 1 0 

Kviðarholsyfirlit 0 2 0 1 0 

Anography 2 0 0 0 0 

Magasonduísetning 2 0 0 0 0 

Picc línur 0 0 0 2 0 

Talmeinafræðilegar 
rannsóknir 0 2 0 0 0 

Defecography 0 0 0 1 0 

Pyelography 1 0 0 0 0 
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5 Umræða 

5.1 Fullorðnir 

5.1.1 Tegundir rannsókna með fleiri en 5 rannsóknir 
 

Í töflu 4 má sjá hver meðalgeislaskammturinn er í tegundum rannsókna sem er með fleiri en 5 

rannsóknir. Bornir verða saman meðalgeislaskammtar úr töflu 4 við viðmiðunargeislaskammta í töflu 9. 

Ástæðan fyrir því að í töflu 9 eru einungis viðmið úr Evrópu en ekki frá Íslandi er vegna þess að ekki 

eru til nýleg viðmið fyrir Ísland. Nýjustu viðmiðin eru frá National Diagnostic Reference Levels í 

Bretlandi (NDRLs) og eru þau viðmið frá 15. nóvember 2018.  

 

Tafla 9: Viðmiðunargeislaskammtar RP N° 180 og NDRLs 

Hér má sjá hæsta og lægsta viðmiðunargeislaskammt í Evrópu úr ritinu Radiation Protection N° 180 og 

viðmiðunargeislaskammt frá NDRLs (18, 19). 

Tegund rannsókna 
Hæsta gildi RP N° 

180, Gycm2 

Lægsta gildi RP N° 
180, Gycm2 

Viðmiðunargeisla-
skammtur NDRLs, 

Gycm2 

Barium follow 
through/passage 6,96 (Írland) 14 (Bretland) 8,4 (Bretland) 

Barium meal/magi 25 (Tékkland) 13 (Bretland) 12 (Bretland) 

Barium (or water 
soluble) swallow 11 (Bretland) X 7,5 (Bretland) 

Cholangiography 10 (Bretland) X 5 (Bretland) 

Fistulography X X 8 (Bretland) 

HSG 4 (Bretland) X 2 (Bretland) 

MCUG 17 (Bretland) X 7 (Bretland) 

Nephrostomy 50 (Sviss) X X 

Pyelography 13 (Bretland) X X 

Urography 20 (Finnland) 15 (Noregur) 14 (Bretland) 

Vélinda 13 (Austurríki) 12,9 (Írland) 7,5 (Bretland) 
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Tafla 10: Geislaskammtar í GR 11:02 

Hér má sjá geislaskammta úr skýrslu frá Geislavörnum Ríkisins (20). 

Tegund rannsókna 

Geislaskammtar 
GR 11:02, 

Gycm2 

Barium follow/passage 32,8 

Barium meal/magi 26,0 

Barium swallow 13,0 

Defecography 85,0 

HSG 9,1 

MCUG 26,7 

Lumbal myelography 14,5 

Pyelography 15,0 

Urethrocystography 15,0 

 

Talmeinafræðilegar rannsóknir voru 25 talsins og höfðu lægsta meðalgeislaskammtinn eða 896,6 

mGycm2. Vélindarannsóknir voru níu talsins og höfðu hæsta meðalgeislaskammtinn, 9.296,2 mGycm2. 

Það er mikill munur á meðalgeislaskammtinum milli þessara tveggja rannsókna og einnig má sjá að 

talmeinafræðilegar rannsóknir eru miklu fleiri heldur en vélindarannsóknirnar. Skýringin gæti verið sú 

að vélindarannsóknum þarf hærri tökugildi vegna meiri þéttleika á svæðinu sem myndað er en í 

talmeinafræðilegum rannsóknum sem er aðallega kyngingarrannsókn.  

Í skýrslu frá European Commission sem heitir Radiation Protection N° 180 (RP N° 180) má sjá 

viðmiðunargeislaskammta í skyggnirannsóknum í Evrópu. Í töflu 9 má sjá þær tegundir rannsókna 

sem RP N° 180 og NDRLs í Bretlandi gefur upp með viðmiðunargeislaskammt. Þar má sjá að 

viðmiðunargeislaskammtur í Austurríki fyrir vélindarannsóknir í skyggningu er 13 Gycm2  (13.000 

mGycm2) og í Írlandi er það 12,9 Gycm2 (12.900 mGycm2). Í NDRLs er viðmiðunargeislaskammturinn 

7,5 Gycm2 (7.500 mGycm2). Því eru meðalgeislaskammtar í vélindarannsóknum á röntgendeildinni á 

Landspítalanum við Hringbraut töluvert lægri en viðmiðunargeislaskammtar í Austurríki og Írlandi en 

ekki í Bretlandi.   Ekki fundust tölur um viðmiðunargeislaskammta fyrir talmeinafræðilegar rannsóknir til 

að bera niðurstöðurnar saman (18, 19). 

Í defecography rannsóknum voru rannsóknirnar 20 talsins og höfðu meðalgeislaskammtinn 9.129,9 

mGycm2. Í töflu 10 má sjá meðalgeislaskammta frá Íslandi árið 2008 frá Geislavörnum Ríkisins. Þar 

má sjá að í þessari tegund rannsókna árið 2008 var meðalgeislaskammturinn 85,0 Gycm2 (85.000 

mGycm2) í 116 rannsóknum. Því er meðalgeislaskammturinn á röntgendeildinni á Hringbraut núna 

mikið lægri heldur en í sömu rannsókn á Íslandi árið 2008 (20). Ástæðan fyrir þessum mikla mun á 

meðalgeislaskammti gæti verið sá að tækin eru nýrri og betri á árinu 2019.  
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Í HSG rannsóknum voru rannsóknirnar 20 talsins og höfðu meðalgeislaskammtinn 4.538,4 

mGycm2. Samkvæmt NDRLs var viðmiðunargeislaskammturinn 2 Gycm2 (2.000 mGycm2) árið 2018. 

Landsviðmið fyrir HSG í Bretlandi lækkaði úr 4 Gy (4.000 mGycm2) niður í 2 Gycm2 (2.000 mGycm2) 

frá árinu 2014 til ársins 2018. Meðalgeislaskammturinn á röntgendeildinni á Hringbraut var hærri 

heldur en viðmiðunargeislaskammturinn í NDRLs. Meðalgeislaskammtur í sömu rannsókn á Íslandi 

árið 2008 var 9,1 Gycm2 (9.100 mGycm2) í 114 rannsóknum. Því er meðalgeislaskammtur á 

röntgendeildinni á Hringbraut lægri nú en hann var árið 2008 (18-20). Ástæðan fyrir þessum mun á 

meðalgeislaskammti milli áranna 2008 og 2019 gæti verið sá að tækin eru nýrri og betri á árinu 2019.  

Í pyelography rannsóknum voru rannsóknirnar 12 talsins með meðalgeislaskammtinn 8.392,2 

mGycm2. Einungis voru upplýsingar um retrograde pyelography í RP N° 180 en þar er sýnt að í 

Bretlandi var viðmiðunargeislaskammturinn 13 Gycm2 (13.000 mGycm2). Meðalgeislaskammtur er því 

töluvert undir viðmiðunargeislaskammti í Bretlandi. Á Íslandi árið 2008 má sjá 20 rannsóknir í 

antegrade pyelography og meðalgeislaskammturinn var 15 Gycm2 (15.000 mGycm2) í 50 rannsóknum 

sem segir okkur að meðalgeislaskammturinn í röntgendeildinni á Hringbraut er lægri nú en hann var 

árið 2008 (18, 20). 

Ekki fundust rannsóknir til að bera niðurstöður saman við önnur lönd í þvagfærayfirliti og picc línu 

rannsókn.  

 

5.1.2 Tegundir rannsókna með færri en 5 rannsóknir 
 

Í töflu 5 má sjá meðal annars hæsta og lægsta gildi flatargeislunar í tegundum rannsókna með færri 

en 5 rannsóknir. Meðalgeislaskammtur var ekki reiknaður út vegna þess að rannsóknirnar voru of fáar 

og vegna of fárra rannsókna eru þetta ekki raunhæfar tölur til þess að bera saman við 

viðmiðunargeislaskammta. Meðalgeislaskammtur þarf helst að innihalda a.m.k. 20 sjúklinga til að búa 

til tölu sem hægt er að nota til að bera saman viðmiðunargeislaskammt (21). Hér á eftir verða borin 

saman hæsta og lægsta gildi flatargeislunar við landsviðmið í RP N° 180 og NDRLs ásamt 

meðalgeislaskammti á Íslandi árið 2008. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að draga neina ályktun af þessum 

niðurstöðum þá er samt sem áður hægt að fá einhverja hugmynd um geislaskammta á 

röntgendeildinni á Hringbraut.  

 Í cholangiography, kok og vélinda og MCUG er hæsta gildi flatargeislunar yfir 

viðmiðunargeislaskammti og lægsta gildi flatargeislunar fyrir neðan viðmiðunargeislaskammt í NDRLs. 

Í urography, fistulography (NDRLs) og nephrostomy (RP N° 180) eru með hæsta og lægsta gildi 

flatargeislunar undir viðmiðunargeislaskammti, fistulography er þó einungis með eina rannsókn. 

Hæsta og lægsta gildi flatargeislunar í urethrocystography og myelography eru bæði með lægri 

flatargeislun en meðalgeislaskammtur í sömu rannsóknum á Íslandi árið 2008. Magi og passage eru 

bæði með flatargeislun yfir viðmiðunargeislaskammti NDRLs.  

Ekki fundust tölur til að bera niðurstöður saman við önnur lönd í þind, vélinda og maga, 

herniography, ástungu og kviðskilunarlegg. 
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Þrátt fyrir að hæsta gildi flatargeislunar í sumum rannsóknum sé aðeins hærra en 

viðmiðunargeislaskammtur þá má gera ráð fyrir því að meðalgeislaskammtur sé svipaður eða undir 

viðmiðunargeislaskammti vegna þess að rannsóknarþýðið var ekki nægilega stórt. Ekki er óeðlilegt að 

hæsta gildi sé yfir viðmiðunargeislaskömmtum.  

5.2 Börn 
 

Í riti frá European Commission sem heitir Radiation Protection N° 185 er talað um 

viðmiðunargeislaskammta hjá börnum. Þar eru börnin röðuð í aldursflokka og kílógrömm en þar sem 

kílógrömm voru ekki í gagnasöfnuninni þá á aldursflokkunin einungis við hér. Tegundir rannsókna eru 

flokkaðar í brjósthol (e. thorax), kviðarhol (e. abdomen) og mjaðmagrind (e. pelvis) í RP N° 185. Í töflu 

11 má sjá hvernig tegundir rannsókna úr gagnasöfnun flokkast í tegundir rannsókna úr RP N° 185 og 

viðmiðunargeislaskammtar við aldursflokka (17). 

 

Tafla 11: Viðmiðunargeislaskammtar RP N° 185 

Hér má sjá viðmiðunargeislaskammta á Spáni úr ritinu Radiation Protection N°185 (17). 

Tegund rannsókna 
Tegund rannsókna 

í RP N° 185 Aldursflokkar 

Viðmiðunargeisla-
skammtur, 
mGycm2 

Vélinda                           
Vélinda og magi                 

Magasonda                    
Picc línur                     

Talmeinafr.  Brjósthol 

< 1 árs                            
1 árs -  5 ára                  
6 ára - 10 ára           
11 ára - 15 ára          

16 ára - < 18 ára 

40                                            
50                                     
85                                      

100                                       
x                   

Passage                        
Ristill                                   

Kviðarholsyfirlit                      
Pyelography Kviðarhol 

< 1 árs                            
1 árs - 5 ára                  

6 ára - 10 ára           
11 ára - 15 ára          

16 ára - < 18 ára 

150                                
200                                
225                                 
300                                             

x 

Anography                    
Defecography Mjaðmagrind 

< 1 árs                            
1 árs - 5 ára                  

6 ára – 10 ára           
11 ára - 15 ára          

16 ára - < 18 ára 

60                                                
180                                 
310                                                   
400                                     

x 

MCUG MCUG 

< 1 árs                            
1 árs - 5 ára                  

6 ára - 10 ára           
11 ára – 15 ára          

16 ára - < 18 ára 

500                             
750                                         
900                                

1.450                                       
x 
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Í passage voru gerðar 13 rannsóknir. 11 börn voru undir 1 árs og meðalgeislaskammturinn í þeim 

aldursflokki var 219,6 mGycm2.  Tvö börn voru í aldursflokknum 1 árs til 5 ára.  

Viðmiðunargeislaskammtur fyrir börn undir 1 árs er 150 mGycm2 og því er meðalgeislaskammturinn 

yfir viðmiðunarmörkum RP N° 185. Landsviðmið eru leiðbeinandi viðmið og geta verið mismunandi 

milli landa. Ástæðan fyrir háum meðalgeislaskammti gæti verið sú að ekki er rannsóknin gerð eins á 

milli landa og því notaður meiri skyggnitími á Íslandi.  

Hinar rannsóknirnar hjá börnunum eru of fáar til að reikna út meðalgeislaskammta og vegna of 

fárra rannsókna eru þetta ekki raunhæfar tölur til þess að bera saman við viðmiðunargeislaskammta. 

Hér á eftir verða borin saman hæstu gildi flatargeislunar við viðmiðunargeislaskammta RP N° 185. 

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að draga neina ályktun af þessum niðurstöðum þá er samt sem áður hægt 

að fá einhverja hugmynd um geislaskammta á röntgendeildinni á Hringbraut. 

Í nær öllum rannsóknum voru hæstu gildi flatargeislunar hærri en viðmiðunargeislaskammtar. 

Einungis var ein rannsókn með lægri flatargeislun en viðmiðunargeislaskammtar og var það 

pyelography. Ekki er óeðlilegt að vera með hæstu gildi flatargeislunar hærri en 

viðmiðunargeislaskammt þar sem viðmiðunargeislaskammtur er meðaltal af ákveðið mörgum 

rannsóknum (a.m.k. yfir 20 sjúklingar). 

 

5.3 Kostir og gallar 
 

Kosturinn er sá að hægt er að fá einhverja hugmynd um geislaskammta á stofu 1 á röntgendeildinni á 

Landspítalanum við Hringbraut. Skoðaðar voru allar rannsóknir á rannsóknartímabilinu og gefur það 

þá einhverja mynd á geislaskammta úr skyggnitækinu. 

Gallinn við þessa rannsókn er sá að rannsóknarþýðið var frekar lítið miðað við aðrar rannsóknir. 

Margar rannsóknir eru mjög sérhæfðar og því er erfitt að finna aðrar rannsóknir um geislaskammta á 

þeim rannsóknum. Einnig setur það strik í reikninginn að geislamælirinn var bilaður á tímabili og gaf 

mælirinn því ekki upp neinar upplýsingar um flatargeislun í sjö rannsóknum.  

Almennt er erfitt að meta meðalgeislaskammt við niðurstöður annara vegna of fárra rannsókna á 

röntgendeildinni á Landspítalanum við Hringbraut. 
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6 Ályktanir 

Meðalgeislaskammtur hjá fullorðnum var svipað og landsviðmið í Evrópu, t.d. Bretlandi og Austurríki. 

Sumar rannsóknir voru yfir viðmiðunarmörkum á meðan aðrar rannsóknir voru undir þeim en það er 

eðlileg dreifing. Skynsamlegt væri að endurskoða verkferla og vinna úrbótavinnu í tengslum við sumar 

rannsóknirnar. Ákveðnar rannsóknir sem þyrftu umbætur væri t.d. MCUG þar sem mikill munur er á 

nýjustu landsviðmiðum NDRLs og niðurstöðum úr MCUG. Ef geislaskammtur í rannsóknum er langt 

yfir landsviðmiði í landi sem við viljum vera sambærileg við, þá er ástæða fyrir umbætur og vinna að 

bestun í þeim rannsóknum. 

Meðalgeislaskammtur í passage rannsókn hjá börnum var töluvert hærri en 

viðmiðunargeislaskammtur í RP N° 185. Einstaklega lítið rannsóknarþýði var hjá börnum og því erfitt 

að bera saman niðurstöður við landsviðmið. Úrbótavinna, yfirferð verkferla og leiðbeininga væri samt 

sem áður ekki slæm hugmynd. 

Það má því draga þær ályktanir að meðalgeislaskammtur og flatargeislun er svipuð 

landsviðmiðum, ef ekki lægri.  
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