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Ágrip 

Inngangur: Með tilkomu nýs O-boga á Landspítala hófst notkun hans árið 2016 og lágu þá ekki fyrir 

upplýsingar um geislaskammta vegna notkunar hans á Íslandi. Við skurðaðgerðir á hrygg og öðrum 

viðkvæmum hlutum mannslíkamans er nákvæmni mikilvægur þáttur. Myndgreining í aðgerð með O-

boga, ásamt notkun leiðsagnarkerfis, veitir nákvæmni við skurðaðgerðir sem aðstoðar skurðlækna að 

fá fram tölvusneiðmyndir af sjúklingi eins og hann liggur á skurðborðinu, ásamt röntgen- og 

skyggnimyndum. O-bogi hefur hlotið gagnrýni fyrir háa geislaskammta í samanburði við 

skyggnirannsóknir í samskonar aðgerðum en hefur einnig hlotið lof fyrir 3D myndir og möguleika 

leiðsagnarkerfis í aðgerð.  

Markmið: Helstu markmið rannsóknarinnar voru í fyrsta lagi að skoða notkun O-bogans og 

geislaskammta sjúklinga í rannsóknum. Í öðru lagi að skoða tilvik og geislaskammta sömu sjúklinga 

við ýmsar myndgreingaraðferðir fyrir og eftir aðgerð. Einnig var áætlað geislaálag sjúklinga út frá 

geislaskömmtum rannsóknanna. Niðurstöður voru bornar saman við niðurstöður annara.  

Efni og aðferðir: Rannsóknin er afturvirk gagnarannsókn á geislaskömmtum í O-boga á Landspítala. 

Sjúklingahópur voru allir þeir sjúklingar sem gengust undir aðgerð með notkun O-boga á tímabilinu    

1. júní 2016 - 31. mars 2019. Geislaskammtar sjúklinga í O-boga voru skoðaðir í samanburði við 

geislaskammta sams konar tölvusneiðmyndarannsókna af sama svæði, framkvæmdar á Landspítala, 

sem og rannsóknum um geislaskammta O-boga í öðrum löndum. Notkun stillingaratriða O-boga voru 

einnig tekin fyrir og borin saman við notkun á O-boga út frá rannsóknum í öðrum löndum. Fyrir 

tímabilið 1. janúar 2016 – 31. mars 2019 voru skoðuð tilvik myndgreiningarrannsókna af sama svæði, 

6 mánuðum fyrir og 6 mánuðum eftir aðgerð, og skráðir geislaskammtar þeirra rannsókna. Rannsóknir 

og gagnasöfnun fóru fram á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Skoðað var röntgenbeiðnir, röntgensvör 

og geislaskammtaskýrslur sem vistaðar voru í O-boga og myndageymslu röntgendeildar Landspítala.  

Niðurstöður: Meðaltal lengdargeislaskammts (DLP) var 851,67 mGycm og meðaltal 

flatargeislaskammts (DAP) var 1976,87 mGycm2 í O-boga. Meðalgeislaskammtur var hæstur fyrir 

sjúklinga í offituflokki (M 1140 mGycm) og lægstur fyrir sjúklinga í undirþyngd (M 441 mGycm). 

Meðalgeislaskammtur í röntgenrannsóknum var 20.037 mGycm2 og 624 mGycm (DLP) við 

tölvusneiðmyndarannsóknir. Algengast var, í 58% tilvika, að notast væri við HD dose prógram og að 

væri teknar tvær myndaraðir í aðgerð. Röntgenrannsóknir voru algengasta myndgreiningaraðferð 

bæði fyrir og eftir aðgerð. Áætlað meðalgeislaálag sjúklinga í O-boga var 12,79 mSv, 12,36 mSv við 

tölvusneiðmyndarannsókn og 4,17 mSv við röntgenrannsókn.  

Ályktun: Að mati rannsakanda benda niðurstöður til þess að bestun á verkferlum á notkun O-boga á 

Landspítala eiga rétt á sér. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru geislaskammtar fyrir þá 

sjúklinga sem fóru í aðgerðir með notkun O-boga hærri þegar þeir voru bornir saman við rannsóknir 

annarstaðar. Notkun á HD dose prógrami má mögulega minnka og nýta geislasparandi tækni O-boga 

þegar mögulegt er. Til að stuðla að ALARA er betra að nota LD dose og Standard prógröm þegar á 

við, sérstaklega þegar mynduð eru börn. 
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Þakkir 

Verkefnið er unnið sem lokaritgerð til diplómaprófs í geislafræði við læknadeild í Háskóla Íslands. Ég 

vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Jónínu Guðjónsdóttur, fyrir frábæran stuðning, góða 

leiðsögn og ábendingar við gagnaúrvinnslu og skrif ritgerðarinnar.  

Agnes Benedikstdóttir, ábyrgðarmaður minn á Landspítala, fær innilegar þakkir fyrir fræðslu og 

leiðsögn við viðfangsefni þessarar rannsóknar. Díana Óskarsdóttir og starfsmenn á röntgendeild 

Landspítala fá einnig þakkir fyrir að leyfa mér að nýta aðstöðu þeirra fyrir gagnasöfnun.  

Lilja Stefánsdóttir fær þakkir fyrir yfirlestur á ritgerðinni og aðstoð með málfar og stafsetningu.  

Síðast en ekki síst vill ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir ómetanlegan stuðning á meðan á 

skrifum stóð. Sérstakar þakkir fá foreldrar mínir fyrir að hafa verið stoð mín og stytta í gegnum 

skólagöngu mína.  
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1 Inngangur  

1.1 Jónandi geislun 

1.1.1 Geislun í daglegu tali 

Þegar talað er um geislun í daglegu tali í læknavísindum er yfirleitt átt við jónandi geislun. Geislun er 

flutningur á orku og jónandi geislun er hver sú geislun sem hefur orku til að geta fjarlægt rafeind á ytri 

hvolfum atóms sem það kemst í snertingu við. Röntgengeislun er ein gerð af jónandi geislun en einnig 

eru til aðrar gerðir af rafeindageislun. Gammageislun, útfjólublátt ljós, alfa-eindir og beta-eindir hafa 

einnig jónandi eiginleika líkt og röntgengeislun (Bushong, 2013, bls 5). 

1.1.2 Röntgenrannsóknir 

Jónandi geislun er notuð í læknisfræði til að fá fram myndir af mannslíkamanum og athuga með því 

hvort að sjúkdómar séu til staðar. Ýmist er notast við hefðbundna röntgenmyndun, skyggningu eða 

tölvusneiðmyndun. Það fer eftir sjúkdómsspurningu og aðstæðum hvaða myndgreiningaraðferð verður 

fyrir valinu af heilbrigðisstarfsfólki (Bushong, 2013). 

Hefðbundin röntgenmyndun nýtir röntgengeisla til að fá fram eins konar skuggamynd af 

mannslíkamanum með því að senda í gegnum hann rafsegulorku á formi háorku ljóseinda úr 

röntgenlampa. Þegar röntgengeislinn hefur víxlverkað við myndefnið lenda ljóseindir á stafrænni 

myndplötu sem að greinir myndmerki. Upplýsingarnar eru þá sendar áfram í tölvu þar sem þær koma 

upp á skjá á formi röntgenmyndar. Það fer meðal annars eftir orku geislans, spennu og straum yfir 

röntgenlampa, víxlverkun í myndefni og þéttni þess hversu mikil dofnun verður á röntgengeislanum. 

Þéttni vefs og efnasamsetning hans hefur mest áhrif á dofnun geislans og er röntgenmynd því mæling 

á dofnun í vef (Bushong, 2013). 

Tökugildi eru þau stillingaratriði sem skipta hvað mestu máli fyrir myndgæði í röntgenmynd og fyrir 

geislaskammta sjúklings. Tökugildi röntgengeisla eru öll þau atriði sem mögulegt er að stilla í tækinu. 

Þau eru spenna og straumur yfir röntgenlampa og tími sem röntgenlampinn sendir frá sér 

röntgengeisla. Mælieining spennu röntgengeislans er mæld í kílóvoltum(kVp) og ræður það 

hámarksorku ljóseindanna. Kílóvoltpeak hefur áhrif á birtuskil í röntgenmynd. Mælieining straums, og 

með því fjölda ljóseinda frá röntgenlampa, er mæld í milliamperum(mA). Stilling milliampera hefur bein 

áhrif á geislaskammt sjúklings. Til þess að fá fram röntgenmynd þarf að senda röntgengeisla frá 

röntgenlampa í ákveðinn tíma. Þessi tími er hafður sem stystur, aðallega til þess að röntgenmyndin 

verði fyrir sem minnstum áhrifum hreyfinga. Þegar tími er styttur þarf að hækka mA í hlutfalli til að fá 

viðunandi myndgæði á röntgenmynd (Bushong, 2013). 

1.1.3 Röntgenmyndun; frá uppgötvun til nútímans 

Á upphafsárum röntgengeislans í kring um 1880 voru vísindamenn ekki eins meðvitaðir um möguleg 

skaðleg áhrif jónandi geislunar. Þann 8. nóvember árið 1895 uppgötvaði Wilhelm Röntgen möguleika 

röntgengeislunar til að fá fram mynd af hinum ýmsu hlutum er hann gerði tilraunir sínar með Crooks-

túbu. Hann kallaði hana X-light sem seinna var kallað á ensku X-rays. Á íslensku tölum við hins vegar 

um röntgengeislun eftir uppgötvunarmanninum sjálfum. Árið 1886 birti Röntgen fyrstu 
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röntgenmyndina, sem var af hendi konu hans. Hann vann svo hin fyrstu nóbelsverðlaun í 

eðlisvísindum fyrir uppgötvun sína og rannsóknir árið 1901 (Bushong, 2013). 

Að áliti Bushong, (2013) var það við uppgötvun og samskeytingu Coolidge-túbunnar og Snooks 

spennubreytis sem markaði upphaf nútíma röntgenvísinda að mörgu leyti. Mögulegt varð þá að fá 

fram hærri spennu og straum yfir röntgenlampann en áður. Það varð til þess að betri myndgæði 

fengust og sjúklingar urðu fyrir minni geislun og í skemmri tíma sem leiddi til lægri geislaskammta og 

þar af leiðandi lægri húðgeislaskammta. Þá höfðu nokkrir sjúklingar og vísindamenn fundið fyrir hárlosi 

og blóðleysi ásamt því sem nokkrir höfðu orðið fyrir skæðum vísum sköðum á húð og jafnvel þurft að 

gangast undir aflimun á útlim vegna þess. Notendur röntgengeislunar byrjuðu þó ekki allir að nota 

þessar uppfinningar fyrr en um 1910. Vísindamenn og heilbrigðisstarfsfólk urðu þá enn frekar 

meðvituð um möguleg skaðleg áhrif jónandi geislunar en áður. Athugað var að röntgenlæknar voru í 

aukinni hættu að fá blóðsjúkdóma eins og blóðleysi og hvítblæði. Það var ef til vill þá sem notendur 

röntgengeislans voru að uppgötva áhrif slembiskaða og fyrstu blývarnirnar voru framleiddar og teknar í 

notkun. Geislafræðingar og heilbrigðisstarfsfólk var farið að standa sig vel í að huga að geislavörnum 

eins og færi gafst. Framleidd voru betri tæki, hugað var að blývörnum og verklag bætt til þess að 

sjúklingar og starfsfólk yrðu fyrir sem minnstri jónandi geislun eins og hægt var hverju sinni (Bushong, 

2013). 

Það var mikilvægt að geislavarnir voru teknar alvarlega á þessum tíma, því það er vegna 

geislavarna og almennri meðvitund heilbrigðisstarfsfólks um möguleg skaðleg áhrif geislunar sem 

geislafræði er talið öruggt starf í dag (Bushong, 2013). 

Jónandi geislun er skipt í tvo flokka; náttúrugeislun og manngerða geislun. Jónandi geislun af 

mannavöldum er stafar af geislun sem röntgentæki gefa frá sér og þeirri geislun frá 

kjarnaofnaframleiðslum. Náttúrugeislun er sú geislun sem á uppruna sinn í náttúrunni og úr geimnum 

og var athugað að sé árlega 1 mSv á Íslandi samkvæmt riti Geislavarna norðurlandanna (Swedish 

Radiation Protection Inst, 2000). Náttúrugeislun hefur alltaf verið til staðar og hefur mannkynið þróast 

undir áhrifum þess (Bushong, 2013). 

Læknisfræðileg myndgreining er ein af stærstu áhrifavöldum jónandi geislunar af mannavöldum og 

var athugað af NCRP árið 1990 vera 0,04 mSv/ár í Bandaríkjunum og var gerð sama athugun árið 

2006 af sömu stofnun og reyndist þá vera um 3,2 mSv/ár í Bandaríkjunum. Þessa aukningu er 

aðallega hægt að skýra með tilkomu tölvusneiðmyndatækja og há-orku skyggninga (Bushong, 2013, 

bls. 3-10). 

Með vaxandi notkun myndgreiningar í læknisfræði er mikilvægt að heilbrigðisstarfsmenn reyni eftir 

allra bestu getu að nota hana sparlega ásamt því sem að þeir reyni að vera meðvitaðir um geislavarnir 

án þess að það hafi áhrif á myndgæði rannsókna. ALARA er hugtak sem stendur fyrir „as low as 

reasonably achievable“ og vísar til mikilvægi þess að reyna að hafa geislun af mannavöldum í 

lágmarki. Því er mikilvægt að fylgjast með hvort að geislaskammtar séu innan viðmiðunarmarka. 

Þannig er hægt að gæta að velferð sjúklinga og starfsfólks á sem áhrifaríkastan hátt (Bushong, 2013). 



  

11 

1.1.4 Áhætta við notkun jónandi geislunar 

Allt efni, þar á meðal mannslíkaminn, innihalda atóm. Þegar atóm verða fyrir jónandi geislun geta orðið 

á þeim skaðar og sú fruma sem atómið tilheyrir getur farið að starfa óeðlilega. Þessi óeðlilega 

starfsemi getur leitt til roða, sára, breytingum á erfðaefni og síðar jafnvel til krabbameins í 

mannslíkamanum (Seeram, 2016). 

Árið 1906 settu tveir franskir vísindamenn, þeir Bergione og Tribondeau, fram kenningu um að 

frumur lifandi vefs væru mis viðkvæmar fyrir jónandi geislun eftir því í hvaða ástandi þær væru. 

Samkvæmt Bushong eru aðalatriði þessarar kenningar að; „1) Stofnfrumur eru viðkvæmari fyrir 

jónandi geislun en fullþroskaðar frumur. 2) Ungur lifandi vefur er viðkvæmari fyrir jónandi geislun en 

eldri lifandi vefur. 3) Vefur í hröðum efnaskiptum er viðkvæmur fyrir jónandi geislun, en vefur sem er í 

hægum efnaskiptum er þolinn fyrir jónandi geislun. 4) Aukning í fjölgun og vexti lifandi vefs gera hann 

viðkvæmari fyrir jónandi geislun” (Bushong, 2013, bls. 485). Því er þekkt að börn eru almennt 

viðkvæmari fyrir jónandi geislun en fullorðnir einstaklingar og er því enn meiri ástæða að hafa jónandi 

geislun í lágmarki þegar mynduð eru börn (Bushong, 2013). 

Vísir skaðar og slembiskaðar eru tvær gerðir af sköðum sem geta átt sér stað við jónandi geislun. 

Vísir skaðar verða til fyrir háan geislaskammt þar sem staðbundinn skaði verður. Roði getur þá 

myndast á húð í vægari tilfellum en sár í verri tilfellum (Seeram, 2016). 

Slembiskaðar geta orðið til við jónandi geislun og stýrast af geislaálagi þar sem, fyrir tilviljun, fruma 

verður fyrir skaða af völdum hennar. Þegar frumur verða fyrir skaða geta þær farið að haga sér 

óeðilega sem getur e.t.v. leitt til krabbameins eða genabreytinga í mannslíkamanum. Slembiskaðar 

eru líklegri til að koma fram eftir lengri tíma en vísir skaðar koma oft fram innan nokkurra daga. Þessir 

skaðar verða líklegri til að koma fram með hækkandi geislaálagi og þess hve lengi mannslíkaminn 

verður fyrir jónandi geislun. Þess vegna fylgir ávallt einhver áhætta á sköðum við jónandi geislun, en 

hún er hverfandi ef gætt er að geislavörnum (Seeram, 2016). 

1.1.5 Viðhorf almennings til jónandi geislunar 

Margir, og þar með taldir ýmsir sjúklingar sem gangast undir rannsóknir í myndgreiningu, eru 

smeykir við þær áhættur sem fylgja jónandi geislun. Eftir slysið í Fukushima í Japan og aðra stórslysa 

sem hafa átt sér stað við kjarnorkuver hefur almenningur þróað með sér neikvætt viðhorf til jónandi 

geislunar, og eru slík viðhorf einna mest áberandi í tengslum við kjarnorkuiðnað. Samkvæmt Slovic er 

það ekki sú hætta sem að almenningur ætti að vera að smeykur við. Rannsóknir hans hafa sýnt að 

almenningur mætti vera meira umhugað að um hve mikil jónandi geislun stafar af bakgrunnsgeislun og 

af þeirri tækni sem notuð er til læknavísinda (Slovic, 2012). 

Slovic minnist meðal annars á að fræðsla sé mikilvægur þáttur í því að upplýsa almenning og þar 

með fræða fólk um áhættur jónandi geislunar, en einnig ávinninga hennar við læknisfræðilega 

myndgreiningu (Slovic, 2012). 

Meðal annars er það röntgengeislanum og þróun læknisfræðarinnar að þakka að lífslíkur fólks hafa 

aukist. Það er þó þess virði að halda utan um geislaskammta til að stuðla að lágum gildum jónandi 

geislunar, öryggi sjúklinga og heilbrigðisstarfsfólks um leið. Þannig þarf að vanda val á myndgreiningu 
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eftir ábendingu sjúkdóma og nota lágskammta myndgreiningu þegar möguleiki er á (Bushong, 2013, 

bls. 539). 

1.2 Tölvusneiðmyndarannsóknir 

Tölvusneiðmyndir er myndgreingaraðferð sem var þróuð og tekin til notkunar við læknisfræðilegrar 

myndgreiningar í kringum 1970 og hefur síðan spilað stórt hlutverk í greiningu og meðhöndlun 

sjúkdóma í mannslíkamanum. Röntgengeislar frá röntgenlampa úr mismunandi áttum á hringferli eru 

notaðir til að búa til þverskorna mynd af líkamshlutanum sem myndaður er. Borð 

tölvusneiðmyndatækisins færist í gegnum hringferilinn til þess að fá fram mörg samhliða þversnið af 

hluta líkamans sem myndaður er á lengd sjúklings. Röntgengeislarnir víxlverka við myndefnið og 

lenda þá á starfrænum myndnema. Mismunandi er eftir tækjum hve stórar sneiðar tækið getur tekið í 

einu og yfir hversu stórt svæði það getur myndað í einu. Með tengingu við tölvu er mögulegt að breyta 

upplýsingum sem fást á ýmsa vegu, við ýmis sjónarhorn. Geislaskammtar og geislaálag sjúklinga eru 

yfirleitt hærri við þessar myndatökur í samanburði við röntgenmyndatökur af sömu líkamshlutum, en 

greiningagildi er yfirleitt mun meira (Seeram, 2016). 

Þau stillingaratriði sem hafa áhrif á myndgæði og geislaskammta í tölvusneiðmyndarannsóknum 

eru kV, mAs, sneiðþykkt og sát. kV og mA, eins og við hefðbundna röntgenmyndun, eru mælieiningar 

á spennu og straum yfir röntgenlampa. Það er línulegt samband milli þess að þegar mAs er hækkað 

hækkar geislaskammtur sjúklings. Til dæmis þegar mAs er hækkað úr 100 í 200 mAs tvöfaldast 

geislaskammtur sjúklings. kV við tölvusneiðmyndun vísar í hámarksorku ljóseinda á mögulegu orkurófi 

röntgengeislans. Ólíkt við breytingu á straum lampa er breyting á spennu lampa ólínuleg. Það þýðir að 

við það að lækka spennu um t.d. 14 % (úr 140 kV í 120 kV) fæst samsvarandi lækkun á geislaskammti 

um allt að 30-35 %. Stilling tíma í tölvusneiðmyndum er frábrugðin hefðbundni röntgenmyndun á þann 

hátt að senda þarf röntgengeisla hringinn í kringum sjúklinginn. Sáti er hægt að breyta í helical 

tölvusneiðmyndatækjum og segir til um feril röntgenlampans þegar sjúklingur er færður í gegnum 360° 

hringferil þess. Sát á hins vegar ekki við þegar átt er við O-boga, þar sem hvorki tæki né borð færast á 

lengdarás sjúklings á meðan myndun stendur. Mayo-Smith o.fl. skoðuðu aðferðir til að lækka 

geislaskammta í tölvusneiðmyndum og ráðlögðu þau röntgenlæknum að taka virkan þátt í að hagræða 

tökugildum eftir aldri og stærð sjúklinga og ábendingu, með því að stuðla að bættri samvinnu með 

starfsfólki, þ.á.m. geislafræðingum. Þeir ráðlögðu einnig að hugað væri að viðunandi miðjun sjúklinga í 

opi tölvusneiðmyndatækisins við myndun, en rannsóknir hafa sýnt að röng innstilling um aðeins 2,2 

cm getur hækkað CTDIvol að meðaltali um 23% (Mayo-Smith, Hara, Mahesh, Sahani og Pavlicek, 

2014). 

1.3 Geislaskammtar og geislaálag 

1.3.1 Geislaskammtar 

Vissar mælieiningar og tilvísanir eru notaðar til að vísa í geislaskammta sjúklinga í þeim tækjum sem 

nota jónandi geislun til læknisfræðilegrar myndgreiningar. Geislaskammtur er stærð sem vísar til 

hversu mikil orka dreifist á massaeiningu í myndefninu. Hver sú áhætta sem stafar af geislun er í beinu 

sambandi við hversu mikil orka dreifist í líkamanum við geislun. Geislaskammtur kallast á ensku 
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absorbed dose. SI mælieiningin fyrir geislaskammt er Gy, eða Grey eins og það er borið fram. 

Mælieiningin var nefnd í höfuðið á Lois Harold Grey. Hann var röntgenlæknir sem hannaði aðferðir til 

að mæla geislaskammta (Seeram, 2016). 

1.3.1.1 Áætlun geislaskammta við röntgenmyndun og skyggningu 

Við áætlun geislaskammtamælingar við röntgenmyndatöku og skyggningu er hefðbundið að notað sé 

DAP, Dose area product á ensku, en flatargeislun á íslensku. Það endurspeglar geislun margfaldaða 

með flatarmáli og hefur hefðbundið mælieininguna dGycm2 eða mGycm2. Ef önnur tökugildi haldast 

óbreytt hækkar DAP eftir því sem stærra flatarmál líkamans verður fyrir jónandi geislun. DAP mælar 

eru hefðbundið staðsettir við röntgenlampa skyggni-og röntgentækja og mælir geislaskammt áður en 

röntgeisli víxlverkar við líkamshluta sjúklings (Bushong, 2013). 

1.3.1.2 Áætlun geislaskammta við tölvusneiðmyndun 

Eftir hverja tölvusneiðmyndarannsókn ákvarðar tækið þann geislaskammt sem að einstaklingur varð 

fyrir við rannsóknina. Tækið mælir hve mikil orka færðist við víxlverkun röntgengeisla við myndefnið 

þegar hann var sendur í gegnum líkama sjúklings við einstaka rannsókn. Þessi geislun er sýnd í 

geislaskammtaskýrslu í formi stærðanna CTDI og DLP (Seeram, 2016).  

CTDI er stærð sem mæld er í mGy og verður til við ýmsar mælingar tækisins sem endurspegla 

áætlaða geislun við einn snúning lampa í kring um sjúkling eða eins og það er kallað, áætlaður 

geislaskammtur við eina sneið. CTDI er áætlað með því að mæla jónandi geislun í líkani. Notað er 

vanalega 32 cm líkan fyrir búk og 16 cm líkan fyrir höfuð og útlimi (Seeram, 2016). 

DLP eða dose length product er kölluð lengdargeislun á íslensku og endurspeglar áætlaðan 

geislaskammt margfaldaðan með lengd myndaraðar (DLP = CTDIvol × lengd myndaraðar) (Seeram, 

2016). Huda og Mettler skoðuðu nánar CTDI og DLP gildi tölvusneiðmyndarannsókna og veltu fyrir sér 

hversu góð gildin væru til að áætla geislaskammta. Þeir settu fram að þegar skoðuð eru CTDI og DLP 

gildi er mikilvægt er að hafa í huga að þessi gildi miða við meðalstóra sjúklinga og eru byggð á líkani. 

Ályktun þeirra var að CTDI og DLP eru þau gildi sem starfsmönnum ber að nota, þar sem þau gildi er 

hægt að túlka á heimsvísu.  

Gildin ber að skoða við uppsetningu á nýju tæki og við bestun á prógrömum tækisins. Starfsmenn 

bera ábyrgð á því að skoða hvaða tökugildi út frá CTDIvol mælingum henta að nota þegar myndaður 

er hver og einn sjúklingur og þarf þá að hafa í huga aldur og stærð sjúklings ásamt ábendingu. 

Mögulegt er þá að lækka mA, sem getur gefið allt að 25% lækkun á geislaskammti sjúklings. Einnig er 

hægt að stilla kV eða sát. Að leggja mat á þessi gildi fyrir sjúklinga tekur ekki nema nokkrar sekúndur 

og ætti að vera hluti af verklagi (Huda og Mettler, 2011).  

1.3.1.3 Viðmiðunargeislaskammtar 

DRL, á ensku Diagnostic reference level, eru viðmiðunargeislaskammtar sem eru til leiðsagnar þegar 

skoðað er geislaskammta tækja. Hugtakið var þróað enn frekar og gefið út fyrir fagaðila til að fara eftir 

árið 2001. Viðmiðunargeislaskammta ætti að nota til hliðsjónar þegar gæðaeftirlit og bestun verkferla 

fara fram á stofnunum sem notast við tæki sem nýta jónandi geislun. Þá á að skoða í samanburði við 

miðgildi geislaskammta ákveðins fjölda sjúklinga og á ekki við að nota sem hámarks geislaskammta 

fyrir einstaka sjúklinga (International Commission on Radiological Protection, 2017).  
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Árið 1931 voru fyrstu ábendingar fyrir geislaskammta gefnar út. Í dag eru fyrrnefnd samtök, NCRP 

(National Council on Radiation Protection and Measurements) sem gefa út geislaskammtaviðmið sem 

heilbrigðisstarfsmönnum ber að fara eftir (Bushong, 2013, bls. 539). Evrópuráðið hefur einnig gefið út 

geislaskammtaviðmið (European Commission, 2008).  

1.3.2 Geislaálag 

Geislaálag vísar til þeirrar líffræðilegu áhættu jónandi geislunar einstaklings sem fer í rannsókn á 

ákveðnu svæði líkamans. Þessi stærð er táknuð með hástafnum E, og er á ensku effective dose. Það 

er í beinu sambandi við líkurnar á slembisköðum. Geislaálagsmælingar hafa SI eininguna Sievert (Sv). 

Geislaálag fer eftir tegund geislunar og hversu næmur vefur er fyrir röntgengeislun. Líffæri 

mannslíkamans eru misviðkvæm og móttækileg fyrir jónandi geislun. (Seeram, 2016).  

Geislaálag er einungis áætlun á áhættu jónandi geislunar og hægt er að áætla fyrir ákveðna 

rannsókn með geislaskammtagildi sem er margfaldað með umbreytistuðlum, sem t.d. Evrópuráðið 

hafa gefið út (European Commission, 2008). Geislaálag fyrir hefðbundnar röntgenrannsóknir er 

vanalega lægri en náttúrugeislun, en jafn mikið eða jafnvel hærri en náttúrugeislun fyrir skyggni- og 

tölvusneiðmyndir (Seeram, 2016).  

1.4 Geislavarnir 

Í dag eru geislavarnir í hávegum hafðar við læknisfræðilega myndgreiningu í samanburði við á fyrstu 

árum uppgötvunar á röntgengeislanum. Vissulega voru vísindamenn meðvitaðir um mögulega 

skaðsemi geislunar einungis nokkrum mánuðum eftir uppgötvun hans, en tæknin til að framfylgja 

ALARA var ekki til staðar í byrjun, líkt og viðgengst við myndgreiningu í dag (Bushong, 2013). 

Geislavarnir snúa að því að reyna að hafa skaða af geislun í lágmarki. Í dag er mögulegt að nýta 

ákveðnar aðferðir til að reyna að hafa geislaskammta undir viðmiðunargeislaskömmtum og þannig 

tryggja öryggi sjúklings og starfsfólks eins og hægt er hverju sinni. Aðferðir við að lækka 

geislaskammta felast meðal annars í skermun og að nota rétt tökugildi við rannsóknir (Bushong, 

2013). 

Sú jónandi geislun sem þeir sjúklingar sem teknir eru fyrir í þessari rannsókn komast ef til vill ekki 

hjá því að verða fyrir þeirri geislun sem felst í rannsóknunum. Tilvísandi læknir hefur ákveðið að 

tilætluð aðgerð sé nauðsynleg og þarfnist notkun O-boga. Það er þó þessi virði að skoða aðferðir til að 

minnka geislaskammta sjúklinganna. 

1.5 Myndgreining í skurðaðgerðum  

Sjúkdómar í mannslíkamanum þarf oft að meðhöndla með skurðaðgerð. Myndgreining hefur verið 

notuð í gegnum tíðina til að aðstoða við skurðaðgerðir. Skyggnitæki hafa verið áberandi 

myndgreiningaraðferð til að fá fram myndir af mannslíkamanum þegar á skurðstofuna er komið, en í 

ákveðnum tilfellum hefur nýleg tölvusneiðmyndatækni yfirburði í myndgæðum. Samkvæmt 

rannsóknum gefur skyggning með C-boga almennt minni geislaskammt á sjúkling heldur en O-bogi 

gerir, en það fer eftir skyggnitíma (Su o.fl., 2017; Tabaraee o.fl., 2013).  
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Moore o.fl. skoðuðu geislaálag, á mismunandi hlutum líkans til að líkja eftir geislaálagi á sérhvert 

líffæri við myndgreiningu í aðgerð, milli mismunandi myndgreininga í aðgerðum á lendhrygg. 

Niðurstöður þeirra sýndu að færanaleg CT tæki í aðgerð gáfu hærra geislaálag á sjúkling en 

skyggnitækni, þ.á.m. C-bogi. Þeir ályktuðu að niðurstöður þeirra ýttu enn frekar undir mikilvægi þess 

að velja viðeigandi myndgreiningu eftir gerð aðgerða og ábendingu (Moore o.fl., 2018). 

1.6 O-boginn 

O-bogi er færanlegt skyggni- og tölvusneiðmyndatæki, sem hannað var til þess að auðvelda heila- og 

tauga skurðlæknum og bæklunaskurðlæknum að framkvæma skurðaðgerðir með hjálp nákvæmrar 

myndgreiningar þegar á skurðstofuna er komið.  

O-boginn er framleiddur af Medtronic og er fullt heiti hans á ensku O-armTM 1000 Imaging System. 

Mynd 1 sýnir útlit O-boga. Í handbók Medtronic segir að O-bogi sé færanlegt röntgentæki með 2D 

(tvívíða) skyggni- og 3D (þrívíða) myndaraðaeiginleika og sé áætlað að það sé notað þegar 

skurðlæknar þurfa tvívíð og/eða þrívíð sjónarhorn af líffærum og/eða íhlutum sem hafa háa 

röntgenþéttni, eins og bein eða málmíhluti (Medtronic, 2018). 

Árið 2015 festi Landspítali kaup á O-boga og var hann tekinn í notkun á skurðdeild Landspítala 

2016. Mjólkursamsalan tók þátt í framtakinu með því að safna fyrir nýju skurðborði undir heitinu „Mjólk-

in gefur styrk“. Með tækni O-bogans fá heilbrigðisstarfsmenn fram sneiðmyndir af tilætluðu 

aðgerðarsvæði eins og sjúklingurinn liggur á borðinu og fá því markvissa hugmynd um hvernig best er 

að framkvæma aðgerðina við upphaf hennar og þegar hún er nær afstaðin, en þá er mögulegt að nota 

O-bogann aftur til að athuga hvort að tilætlaður árangur hafi náðst. Þegar fyrsta myndaröð liggur fyrir 

er mögulegt að tengja þær myndir við leiðsagnarkerfi (e. Navigation system) með StealthStationTM 

tæki.  

 

Mynd 1 Medtronic O-arm/O-boginn (Medtronic, 2018) 

Við upphaf rannsóknar liggja ákveðnar upplýsingar fyrir og öðrum er bætt við skýrslu sjúklings í O-

boga. Upplýsingar sem þurfa að fylgja myndum og geislaskammtaskýrslu eru; aldur, hæð og þyngd 
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sjúklings, einkennisnúmer rannsóknar og áætlað aðgerðarsvæði. Til þess að geta áætlað viðeigandi 

tökugildi fyrir viðkomandi sjúkling þurfa þessar upplýsingar að liggja fyrir.  

1.6.1 Stillingaratriði O-bogans 

O-bogi hefur 2 mismunandi form myndgreiningar. Eitt form þess kallast 2D mode, sem eru 

röntgenmyndir eða skyggnimyndir sýndar í rauntíma með hárri upplausn upp í 30 ramma á sekúndu. 

Annað form þess kallast 3D mode þar sem tækið tekur púlseraðar röntgenmyndir á 360° hringferli. 

Myndaröðunum er endurraðað í þrívíðar axial, sagittal og coronal myndaraðir af líffærafræði sjúklings 

(Medtronic, 2018).  

Stærðarstillingar S/M/L/XL O-boga vísar til þykktar sjúklings. S er fyrir grennstu sjúklingana. M 

vísar til miðlungs og L vísar til þykkra sjúklinga. XL er notað fyrir þykkustu sjúklingana. Mynd 2 sýnir 

hvernig líkön voru valin til að líkja eftir stærð sjúklinga til áætlana á geislaskammti. Einnig er hægt að 

sjá hvernig hægt er að velja viðeigandi stærðarstillingu eftir þyngd sjúklings í aðgerð við notkun O-

boga (Medtronic, 2018). 

 

Mynd 2 Líkön O-bogans og stærð sjúklinga (Medtronic, 2018) 

Field of veiw (FOV) stillingar O-boga eru tvær. 20 cm(standard/sjálfgefið) og 40 cm(large/stórt). 40 

cm FOV bætir myndgæði við 3D myndir af stærri svæðum líkamans. 20 cm FOV er notað þegar 

myndað er hrygg og 40 cm fyrir mjaðmagrind á O-boga Landspítalans (Medtronic, 2018). 

Í O-boga er val um þrjú 3D Dose prógröm; LD, Standard og HD. Prógrömin eru með sérsniðin 

tökugildi en mögulegt er á breyta þessum gildum eftir þörfum. LD vísar til lágskammta (e. Low dose) 

prógrams þar sem markmiðið er að fá allt að 35% lægri geislaskammt sjúklings í samanburði við 

sjálfgefið prógram O-boga sem kallast Standard prógram. Standard prógram hefur sjálfgefin tökugildi 

25 mA, 10 millisekúnda púlsvídd á hverja röntgenmynd við 120 kVp. Við myndaraðir teknar með LD og 

Standard prógröm snýst röntgenlampi tækisins og tekur röntgenmyndir við 30° hverja sekúndu á 

meðan það safnar upplýsingum með um 391 röntgenmyndum. HD3D prógram vísar til „High definition“ 

þar sem markmiðið er að fá hágæða myndir með hárri upplausn. Prógramið safnar upplýsingum um 

líffærafræði sjúklings með bestu mögulegu myndgæðum í samanburði við sjálfgefið Standard 

prógram. Við HD3D snýst röntgenlampi tækisins og tekur röntgenmyndir við 15° hverja sekúndu á 

meðan hann tekur 30 ramma á sekúndu og safnar upplýsingum með um 745 röntgenmyndir. 

Stereotaxy mode og Enhanced cranial 3D mode flokkast undir HD3D myndaraðir einungis af 
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líffærafræði höfuðs. Enhanced cranial 3D mode er hannað til þess að bæta myndgæði við myndun á 

höfði. Stereotaxy mode styður HD3D myndaraðir þegar notað er 40 cm FOV (Medtronic, 2018). 

Mynd 3 sýnir hvernig tökugildum O-boga er háttað við 3D myndaraðir á lungum og mynd 4 sýnir 

hvernig þeim er háttað í kviðarholi. Tökugildin stjórnast af fyrrnefndum stillingaratriðum O-boga; Dose 

prógrams, FOV, stærð, hæð og þyngd sjúklings. Mögulegt er þó fyrir geislafræðinga að breyta mAs 

eftir þörfum (Medtronic, 2018). 

 

 

Mynd 3 Dose prógröm fyrir lungu í O-boga (Medtronic, 2018) 

 

 

Mynd 4 Dose prógröm fyrir kvið í O-boga (Medtronic, 2018) 

Mynd 3 og 4 sýna CTDIw gildi fyrir hvert Dose prógram auk stillingaratriða innan þeirra. CTDIw 

gildið er áætlað í tækinu út frá tökugildum frá framleiðanda byggt á 32 cm líkani fyrir búk og 16 cm 

líkani fyrir höfuð og útlimi. DLP gildi er á sama hátt áætlað út frá CTDIw og FOV myndaraðar. 

Exposure og DAP gildi eru á sama hátt áætluð út frá tökugildum við skyggningu (Medtronic, 2018) Á 

mynd 5 má sjá dæmi um 2D (tvívíða) mynd og á mynd 6 má sjá dæmi um skjáskot af 3D/CT (þrívíðar) 

myndröðum í axial, sagittal og coronal plani (Medtronic, 2018).  
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Mynd 5 Sýnishorn af 2D mynd í O-boganum (Medtronic, 2018) 

 

 

Mynd 6 Sýnishorn af 3D/CT myndaröð í O-boganum (Medtronic, 2018) 

StealthStation® Surgical Navigation System býður upp á leiðsagnarkerfi sem er hægt að nota með 

sneiðmyndum O-boga til þess að aðstoða skurðlækna við aðgerð. Á mynd 7 sést sýnishorn af hvernig 

leiðsagnarkerfið virkar. Með hjálp myndavéla er tengt saman skurðáhöld, með áföstum nemum sem 

myndavélar greina sem kennimörk, við hugbúnað leiðsagnarkerfisins. Hugbúnaður áætlar 

staðsetningu og hreyfingar skurðáhaldanna, sem sjást á skjá hvar áætlaður staður skurðáhalda er í 

líkama sjúklings á sneiðmyndunum sem teknar voru með O-boga. Þannig er hægt að sjá fyrir um 

staðsetningu skurðáhaldanna, og t.d. ísetningu skrúfa, án þess að þurfa að nota jónandi geislun jafn 

óðum til þess að athuga staðsetningu íhluta (Medtronic, 2011). Leiðsagnarkerfið hefur jákvæð áhrif 

fyrir geislaálag skurðlækna og starfsfólks, öryggi sjúklings og árangur aðgerðar. Það hefur verið 

rannsakað nákvæmni ísetningu skrúfa í hryggjaliði og tæknin fengið lof fyrir en O-bogi hefur verið 

gagnrýndur af vísindamönnum fyrir háa geislaskammta (Costa o.fl., 2016). 
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Mynd 7 Sýnishorn af leiðsagnarkerfi (Medtronic, 2011) 

1.7 Fyrirliggjandi rannsóknir um geislaskammta og öryggi við notkun O-
boga 

1.7.1 Rannsóknir um O-bogann 

Myndgreining með O-boga hefur sýnt sig vera góða og gilda aðferð til að ná tilsettum árangri í 

aðgerð. Með hjálp leiðsagnarkerfis er hægt að auðvelda skurðlæknum aðgerðina og um leið gera 

hana öruggari og nákvæmari. Almennt hafa fengist jákvæðar niðurstöður rannsókna um nákvæmni 

aðferðarinnar, bæði rannsóknir um réttlætingu geislaskammta O-boga og rannsóknir varðandi 

nákvæmni leiðsagnarkerfisins (Costa o.fl., 2016; Farah o.fl., 2018; Mendelsohn o.fl., 2016).  

1.7.1.1 Geislaskammtar í O-boganum  

Vísindamenn víða um heim hafa rannsakað O-bogann síðan hann kom á markaðinn og er því talsvert 

af rannsóknum um tækið sem liggja fyrir. Vísindamenn í Bandaríkjunum sem hafa framkvæmt 

rannsóknir um geislaskammta í O-boga eru flestir sammála um að notkun O-boga sé réttlætanleg, en 

það má ef til vill gera betur við að reyna að lækka geislaskammta við notkun hans. Þá mæla þeir 

sérstaklega með að fari fram bestun á prógrömum og að notkun á prógrömum eftir 

líkamsþéttnistuðlum séu skoðuð sérstaklega. Costa o.fl. álykta að geislaskammtar í O-boga séu hærri 

en við hefðbundna skyggningu af sama líkamshluta (Costa o.fl., 2016). Pitteloud o.fl. setja fram að 

geislaskammtar í O-boga séu háir, en þó ekki hærri en geislaskammtar við hefðbunda 

tölvusneiðmyndatöku af sama líkamshluta (Pitteloud o.fl., 2017). Pireau o.fl mæla sérstaklega með að 

notast sé við lágskammtaprógröm og setja fram þá staðhæfingu að samkvæmt þeirra rannsóknum hafi 

það ekki áhrif á rétta ísetningu íhluta við aðgerð (Pireau o.fl., 2017). Samkvæmt Abul-Kasim o.fl. er 

mögulegt að lækka geislaskammta í O-boga 5-13 sinnum án þess að hafa neikvæð áhrif á myndgæði, 

með hliðsjón af því að þær upplýsingar komi fram sem þurfa (Abul-Kasim o.fl., 2012).  

Vísindamenn í Evrópu hafa einnig gert geislaskammtarannsóknir á O-boga og hafa komist að 

niðurstöðum sem svipa til athuganna bandarísku vísindamannana. Su o.fl. komust að þeirri niðurstöðu 

að geislaskammtar í O-boga geti verið hærri en við hefðbundna skyggningu, en það fari eftir 

skyggnitíma (Su o.fl., 2017). Uneri o.fl. notuðu ýmsar myndvinnsluaðferðir(model-based image 

reconstruction) til þess að sýna fram á að mögulegt sé að nýta þessar aðferðir til þess að bæta 

myndgæði við notkun lægri geislaskammtaprótókolla á O-boga (Uneri o.fl., 2018). 



  

20 

1.7.1.2 Nákvæmni leiðsagnarkerfis 

Nákvæmni og notagildi leiðsagnarkerfis hefur verið rannsakað víða síðan það kom fram á 

sjónarsviðið. Það hafa þó nokkrir rannsakendur skoðað þessa tækni og hefur hún hlotið mikið lof fyrir 

að vera notandavæn og góð tækni samhliða O-boga til skurðaðgerða. 

Cordemans o.fl. athuguðu að ísetning skrúfa var viðunandi og tæknin gefur gott færi á að laga 

skrúfur hafi þær ekki farið á réttan stað í fyrstu tilraun, án þess að sjúklingurinn þurfi að koma í 

enduraðgerð. Einnig gæti tæknin ef til vill fækkað tilvikum sjúklinga í endurkomu í 

tölvusneiðmyndarannsóknir (Cordemans, Kaminski, Banse, Francq og Cartiaux, 2017). 

Terrence o.fl. fundu þá niðurstöðu að leiðsagnarkerfið samhliða notkun O-boga væri örugg og 

nákvæm leið til skurðlækninga á hrygg (Terrence, Doniel, Faris, Robert og Johnson, 2014). 

1.7.2 Myndgreining fyrir og eftir O-boga aðgerð 

Patel o.fl. voru með þeim fyrstu til að rannsaka fjölda og gerð myndgreiningar sjúklinga sem gengust 

undir flóknar aðgerðir á hrygg í Bandaríkjunum. Vegna vaxandi notkunar á myndgreiningu í heiminum 

er þörf á að fylgjast með ofnotkun á myndgreiningu, sérstaklega tölvusneiðmynda. Niðurstöður þeirra 

sýndu að algengast var að sjúklingar færu í segulómskoðun fyrir aðgerð, en fáir fóru í tölvusneiðmynd 

fyrir aðgerð. Algengt var að sjúklingar færu í tölvusneiðmyndarannsókn eftir aðgerð og á meðan 

rannsókninni stóð fjölgaði tilvikum tölvusneiðmyndarannsókna. Patel o.fl. ályktuðu að hægt væri að 

fækka óþarfa rannsóknum, nota lágskammta prógröm og að nota ígræðslur í aðgerðum sem mögulegt 

væri að mynda eftir þær í segulómskoðun (Patel, Andersson, Garfin, Resnick og Block, 2017). 

Cordemans o.fl. skoðuðu næmni tölvusneiðmynda með O-boga í aðgerð í samanburði við 

tölvusneiðmyndir eftir aðgerð í endurkomu til mats á ísetningu skrúfa til hryggspengingar. Þeir komust 

að því að O-boga sneiðmyndir voru viðunandi við að greina rétta ísetningu skrúfa og gætu jafnvel 

fækkað tölvusneiðmyndarannsóknum eftir aðgerð í endurkomu (Cordemans o.fl., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21 

2 Markmið 

Helstu markmið rannsóknarinnar voru í fyrsta lagi að skoða notkun O-boga og geislaskammta 

sjúklinga í rannsóknum. Í öðru lagi að skoða tilvik og geislaskammta sömu sjúklinga við ýmsar 

myndgreingaraðferðir fyrir og eftir aðgerð. Einnig var áætlað geislaálag sjúklinga út frá 

geislaskömmtum rannsóknanna. Niðurstöður voru bornar saman við niðurstöður annara.  

Í framhaldi af rannsókninni er mögulegt að fari fram bestun á verkferlum við notkun O-boga og við 

meðhöndlun sjúklinga sem gangast undir aðgerðir þar sem notaður er O-bogi sem 

myndgreingaraðferð.  
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3 Efni og aðferðir 

Rannsókn þessi er aftursæ gagnarannsókn á geislaskömmtum í O-boga á Landspítala. Skoðaðir voru 

geislaskammtar í O-boga á tímabilinu 1. júní 2016 - 31. mars 2019. Geislaskammtar voru skoðaðir í 

samanburði við geislaskammta sams konar tölvusneiðmyndarannsókna af sama svæði, framkvæmdar 

á Landspítala, sem og viðmiðunargeislaskömmtum tölvusneiðmyndarannsókna.  

Fyrir tímabilið 1. janúar 2016 – 31. mars 2019 voru skoðuð tilvik myndgreiningarrannsókna af sama 

svæði 6 mánuðum fyrir og 6 mánuðum eftir aðgerð og skráðir geislaskammtar þeirra rannsókna. 

Rannsóknirnar voru ýmist röntgenrannsókn, tölvusneiðmyndarannsókn (CT) eða segulómskoðun 

(MRI). Geislaálag sjúklinga var áætlað með umbreytistuðulum frá Evrópuráðinu. 

Rannsóknir og gagnasöfnun fóru fram á Landspítala Háskólasjúkrahúsi. Skoðað var 

röntgenbeiðnir, röntgensvör og geislaskammtaskýrslur sem vistaðar voru í O-boga og í myndageymslu 

röntgendeildar Landspítala.  

Myndgreining fyrir aðgerð O-boga aðgerð Myndgreining eftir aðgerð 

Röntgen  
Röntgen 

CT 

MRI 

Óþekkt 

CT  
Röntgen 

CT 

MRI 

Óþekkt 

MRI  
Röntgen 

CT 

MRI 

Óþekkt 

Óþekkt  
Röntgen 

CT 

MRI 

Óþekkt 

Mynd 8 Útskýringarmynd af mögulegum myndagreiningaraðferðum fyrir og eftir aðgerð af 
sama svæði. 

Sjá má mynd 8 til einföldunar á mögulegum myndgreiningaraðferðum sem sjúklingar fóru í fyrir og 

eftir aðgerð af sama svæði og gerð var aðgerð á. 

3.1 Leyfi  

Sótt var um leyfi og fengin var samþykkt frá Siðanefnd Landspítala erindi 61/2018 og 

framkvæmdastjóra lækninga með tilvís.nr. 332-16. Leyfin má skoða í fylgiskjölum.  
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3.2 Tækjabúnaður 

Medtronic O-armTM 1000 Imaging System (Medtronic, 2018).  

Gagnasöfnun og gagnaúrvinnsla fór fram í Excel útgáfu 1902. 

3.3 Gagnasöfnun 

Safnað var gögnum í O-boga tækinu um dagsetningu aðgerðar, kennitölu og accession númer 

rannsóknarinnar frá 1. júní 2016 að 31. mars 2019.  

Skoðað var í myndageymslu geislaskammtaskýrslu frá O-boga sem vistast ásamt sneiðmyndum 

fyrir hvern sjúkling. Á mynd 9 má sjá sýnishorn af geislaskammtaskýrslu í O-boga. 

Safnað var upplýsingum úr gagnagluggum sem sýndu:  

• Dagsetningu aðgerðar 

• Auðkennisnúmer rannsóknar 

• Kennitölu sjúklings 

• Aldur og kyn sjúklings  

• Hæð og þyngd sjúklings  

• Ástæða aðgerðar 

• Liðbil sem voru gerð aðgerð á 

• Field of veiw (FOV) 

• Spenna lampa (kV) 

• Straumur lampa (mAs) 

• DOSE prótókoll 

• Fjöldi myndaraða 

• Áætlaðir geislaskammtar 

o Total CTDIvol  

o Total DLP  

o Total Fluoro exposure  

o Total Fluoro DAP  

(Total stendur fyrir heildartölu gildis) 
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Mynd 9 Sýnishorn af geislaskammtaskýrslu í O-boganum (Medtronic, 2018) 

Safnað var gögnum um geislaskammta fyrir þær rannsóknir sem sjúklingar fóru í 6 mánuðum fyrir 

og 6 mánuðum eftir aðgerð. Við röntgenmyndatöku var gagnagluggi sem birtist hjá mynd sem sýndi 

flatargeislun (DAP) fyrir hverja mynd. Þá voru gildin lögð saman til þess að fá heildar flatargeislun 

(total DAP).  

Safnað var upplýsingum úr gagnagluggum sem sýndu: 

Röntgenmyndataka: 

• Dagsetning myndgreiningar 

• Áætlaðir geislaskammtar 

o DAP - Image and Flouro dose area product  

▪ dGycm2 

Margfaldað var meðtaltal dGycm2 með 100 til þess að fá óskaða 

mælieiningu mGycm2.  

Sams konar geislaskammtaskýrsla kom upp fyrir geislaskammta tölvusneiðmynda og við athugun 

geislaskammta við O-boga. 

Safnað var upplýsingum úr gagnagluggum sem sýndu:  

Tölvusneiðmyndataka: 

• Dagsetning myndgreiningar 

• Áætlaðir geislaskammtar 

o Total CTDIvol 

o Total DLP 
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3.4 Gagnaúrvinnsla 

3.4.1 Sjúklingahópur 

Meðalaldur var reiknaður ásamt hæsta og lægsta gildi aldurs sjúklinga. Fundið var meðaltal, 

miðgildi, hæsta og lægsta gildi þyngdar og hæðar sjúklinga, ásamt kynjahlutfalli. BMI 

líkamsþyngdarstuðull var áætlaður út frá hæð og þyngd sjúklings. BMI er stuðull sem leggur mat á 

hvort að einstaklingur sé í undirþyngd, kjörþyngd, ofþyngd eða í offituflokki. Reiknað var BMI með því 

að deila þyngd (í kg) og hæð (í cm) í öðru veldi (hæð/(þyngd/100)2) (Valgeirsdóttir, 2012-2019)  

Ástæðum aðgerða var raðað saman í flokka til einföldunar. Flokkarnir voru dysplasia í mjöðm, 

slitbreytingar, áverkar, hryggskekkja, sýking, enduraðgerð og æxli í hrygg. Þær ástæður sem voru 

flokkaðar í sameiginlegan undirflokk slitbreytinga voru; spondylolisthesis, spondylolysis, spinal 

stenosis og brjósklos. Gallucci o.fl. nefna marga þessa sjúkdóma sem afleiðing eða undanfari 

slitbreytinga (Gallucci, Puglielli, Splendiani, Pistoia og Spacca, 2005). Mendelsohn o.fl. flokkuðu 

ástæður aðgerða á samskonar hátt í rannsókn þeirra á geislaskömmtum sjúklinga og starfsfólks við 

notkun O-boga (Mendelsohn o.fl., 2016). Skoðaðar voru ástæður aðgerða með hliðsjón af heildarfjölda 

sjúklinga. 

3.4.2 Geislaskammtar  

Geislaskammtar O-boga voru teknir saman og fundið meðaltal, miðgildi, hæsta og lægsta gilidi. 

Skoðað var fylgni milli meðaltals geislaskammta og BMI gildi sjúklinga. Einnig var skoðuð fylgni milli 

meðaltals geislaskammta og Dose prógrams í O-boga.  

Rannsóknir framkvæmdar á O-bogan voru flokkaðar eftir því svæði sem gerð var aðgerð á. Svæðin 

voru, eins og venjubundið er; útlimir, hálshryggur, brjósthryggur, lendhryggur/spjaldhryggur og 

mjaðmagrind. Ef liðbil voru mynduð á fleiri en einu svæði hryggsins fór flokkun eftir því hvort meirihluti 

(>75%) þeirra liðbila, sem aðgerð var gerð á, féllu undir það svæði. 

Fundið var meðaltal, miðgildi, hæsta og lægsta gildi geislaskammta allra myndgreiningarrannsókna 

af sama svæði, frá 6 mánuðum fyrir og 6 mánuðum eftir aðgerð. Tilvik rannsókna voru einnig skoðuð, í 

samhengi við ástæðu aðgerðar, geislaskammts, geislaálags og heildarfjölda sjúklinga. Þar sem 

segulómskoðun felur ekki í sér jónandi geislun voru einungis skráð tilvik þeirra rannsókna. Í tilvikum 

þar sem upplýsingar vantaði um myndgreiningu voru þau skipti skráð og skoðuð í samhengi við 

heildarfjölda sjúklinga. Í tilvikum bilana í DAP mæli við röntgenmyndun voru þau skipti skráð og 

skoðuð í samhengi við heildarfjölda sjúklinga. 

Geislaskammtagildi voru skoðuð í samhengi við viðmiðunargeislaskammta (DRL) úr riti N° 180 

Evrópuráðinu (ERCP) frá árinu 2014. Geislaskammtar röntgenrannsókna voru skoðuð í samhengi við 

DRL gildi frá Noregi, Danmörku og Svíþjóð. Geislaskammtar tölvusneiðmynda voru skoðuð í samhengi 

við DRL gildi frá Noregi og Finnlandi. (European Commission, 2014)  

3.4.3 Geislaálag 

Til að áætla geislaálag sjúklinga í O-boga, röntgenrannsóknum og tölvusneiðmyndarannsóknum voru 

rannsóknir flokkaðir eftir því svæði sem gerð var aðgerð á. Viðeigandi umbreytistuðlar voru notaðir úr 
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töflum 10 og 12 úr riti N° 154 frá Evrópuráðinu til þess að áætla geislaálag fyrir hvern sjúkling 

(European Commission, 2008).  

Til þess að fá viðeigandi gildi var DAP gildum úr röntgenrannsóknum og flouro DAP úr O-boga 

umbreytt í Gycm2. DAP gildi röntgenrannsókna voru margfölduð með 0,1 og Fluoro DAP gildi O-boga 

voru margfölduð með 0,001. 

Notaðir voru umbreytistuðlar fyrir háls, brjósthol og kviðarhol/mjaðmagrind fyrir útreikninga á 

geislaálagi við DLP gildi rannsókna. Notaðir voru umbreytistuðlar fyrir brjósthrygg og lend-

/spjaldhrygg/mjaðmagrind fyrir útreikninga á geislaálagi við DAP gildi rannsókna. Í töflu 1 sjást 

umbreytistuðlar sem voru notaðir við útreikninga geislaálags. Geislaálag fékkst með því að margfalda 

viðeigandi gildi með samsvarandi umbreytistuðluðum. Ekki fékkst umbreytistuðull fyrir útlimi og því var 

geislaálag ekki reiknað fyrir þann eina sjúkling sem fór í aðgerð á fæti (European Commission, 2008). 

Meðaltal og miðgildi voru reiknuð ásamt hæsta og lægsta gildi geislaálags sjúklinga.  

Tafla 1 Umbreytistuðlar rannsókna til áætlunar geislaálags 

 

Svæði aðgerða 

Umbreytistuðull fyrir Fluoro 

DAP og DAP mælingar 

(mSv/Gycm2) 

Umbreytistuðull fyrir DLP 

mælingar  

(mSv/mGycm) 

Háls/hálshryggur Óþekkt 0,0059 

Brjóst/brjósthryggur 0,19 0,014 

Kviður/Lend- og 

spjaldhryggur/Mjaðmagrind 

0,21 0,015 

 

Geislaálagsgildi voru lögð saman út frá Fluoro DAP og DLP fyrir hvern sjúkling til þess að fá 

viðeigandi samanlagt geislaálagsgildi fyrir sjúklinga í O-boga. Skoðað var áætlað geislálag sjúklinga 

við hefðbundna röntgenmyndun, tölvusneiðmyndun og O-boga í samhengi við heildarfjölda sjúklinga 

og dæmigerð geislálagsgildi fyrir kviðrannsóknir í Noregi, Svíþjóð og Þýskalandi úr riti N° 180 frá 

Evrópuráðinu frá árinu 2008 (European Commission, 2008). 

3.4.4 Stillingar O-boga 

Skoðað var notkun á Dose prógrömum. Valkostir Dose prógrama í O-boga eru LD(low dose), 

Standard og HD(high definition). Skoðað var í hvaða tilvikum hvert prógram var notað, ásamt að telja 

fjölda myndaraða í aðgerð fyrir hvern sjúkling. Dose prógröm innihalda fyrirfram ákveðin tökugildi frá 

framleiðanda, sem er þó hægt að breyta. Sjá má á mynd 3 og 4 í inngangskafla að tækið velur 

tökugildi út frá stærðarstillingu sjúklings og field of view. Skoðað var notkun á stærðarstillingu sjúklinga 

í O-boga. Þá var fundið hversu oft var notað S,M,L eða XL stillingu. Á mynd 2 í inngangskafla sést 

hvernig flokkun er háttað í tækinu. Fundið var miðgildi, meðaltal, hæsta og lægsta gildi straums 

lampa(mAs) og spennu lampa(kV) við myndatöku með O-boganum í aðgerð.  



  

27 

4 Niðurstöður 

4.1 Sjúklingahópur 

Á tímabilinu voru gerðar rannsóknir á 92 sjúklingum. Sjúklingahópur voru allir þeir einstaklingar sem 

fóru í aðgerð með aðstoð O-boga. Skráðir voru geislaskammtar fyrir samtals 90 sjúklinga. Af þessum 

sjúklingum voru 51 kona (57%) og 39 karlar (43%). Aldursbil sjúklinga var 0-88 ára og meðalaldur var 

51 árs. 1% sjúklinga sem gerð var aðgerð á voru 0-10 ára, 9% voru 11-20 ára, 18% voru 21-40 ára, 

31% voru 41-60 ára og 41% 61-90 ára. Meðalhæð var 170 cm (55-194 cm). Meðalþyngd var 80 kg (5-

133 kg). Meðaltal BMI líkamsþyngdarstuðuls var 28, sem telst vera í ofþyngd. Hæsta gildi BMI var 41 

(offita) og lægsta gildi 16 (undirþyngd). 31% sjúklinga var í ofþyngd, 28% í offituflokki og 22% í 

kjörþyngd. 4% sjúklinga var í undirþyngd og í 14% tilvika var BMI óþekkt. 1% sjúklinga fór í aðgerð á 

hálshrygg (1), 22% sjúklinga í aðgerð á brjósthrygg (20), 72% sjúklinga fóru í aðgerð á lend-

/spjaldhrygg (65), 3% sjúklingar fóru í aðgerð á mjaðmagrind (3) og 1% á útlim (1). Meðalfjöldi liðbila 

sem gerð var aðgerð á var 3 liðbil og miðgildi fjölda liðbila voru 2 liðbil. 

Tafla 2 Ástæða aðgerða í O-boga eftir aldri 

Ástæða 

aðgerðar 

 

0-10 ára 

 

11-20 ára 

 

21-40 ára 

 

41-60 ára 

 

61-90 ára 

 

Alls: 

Slitbreytingar 0 1 7 13 22 43 

Hryggskekkja 0 7 4 1 5 17 

Áverkar 0 0 3 7 3 13 

Enduraðgerð 0 0 0 6 4 10 

Æxli 0 0 1 1 2 4 

Sýking 0 0 1 0 1 2 

Dysplasia 1 0 0 0 0 1 

Alls: 1 8 16 28 37 90 

 

Tafla 3 sýnir ástæðu aðgerðar eftir aldri. Þar sést að algengast var að sjúklingar á aldrinum 21-90 

ára færu í aðgerð vegna slitbreytinga. Aldurshópur 11-20 ára fóru flestir í aðgerð vegna hryggskekkju.  
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4.2 Geislaskammtar O-boga í aðgerð 

Tafla 3 sýnir meðaltal, miðgildi, lægsta og hæsta gildi geislaskammta í O-boga. CTDIvol gildi og DLP 

gildi vísa til 3D/CT myndaraða í O-boganum, en Exposure og Flouro DAP vísa til geislaskammta sem 

fengust við skyggni- og röntgenmyndir í aðgerð. Ekki hafa verið gerðir viðmiðunargeislaskammtar fyrir 

rannsóknir framvæmdar með O-boga.  

Tafla 3 Geislaskammtar í O-boga 

 

 

Upplýsingar um stærðarstillingu sjúklinga í O-boga var óþekkt í 37,8% tilvika. Eins og sjá má í töflu 

3 var oftast notað Large stillingu en sjaldnast Small stillingu.  

Tafla 4 Notkun á stærðarstillingu sjúklinga í O-boga 

Stærð sjúklings Tilvik 

S 5 

M 12 

L 27 

XL 12 

Upplýsingar vantar 34 

 

 

 

Gildi rannsókna Meðaltal Miðgildi Lægsta gildi Hæsta gildi Fjöldi 

rannsókna 

CTDIvol (mGy) 55,94 44,59 8,48 297,60 90 

DLP (mGycm) 851,67 713,16 135,73 2993,19 90 

Exposure (mGy) 9,20 6,46 1,00 60,30 90 

Flouro DAP 

(mGycm2) 

1976,87 1459,00 227,97 12406,44 90 
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Mynd 10 Meðaltal lengdargeislunar(DLP) í O-boga á móti líkamsþyngdarstuðli 

BMI líkamsþyngdarstuðlar sýndu fram á að í 31% tilvika voru sjúklingar í ofþyngdarflokki, 28% í 

offituflokki, 22% í kjörþyngd og 4% í undirþyngd. Í 14% tilvika var BMI óþekkt. Mynd 10 sýnir að 

meðalgeislaskammtur var hæstur hjá þeim í offituflokki og lægstur í undirþyngdarflokki.  

Við fyrstu 19 aðgerðir með notkun O-boga voru notuð einungis LD eða Standard prógaröm, með 

aðeins einu tilfelli af vali á HD dose prógrami. Við síðustu 71 aðgerðir sem voru framkvæmdar voru 

notuð nær einungis HD eða Standard dose prógröm, með tveimur tilfellum af vali á LD dose 

prógrömum. 

Í töflu 5 sjást dose prógröm flokkuð eftir aldri sjúklinga. Fyrir aldurshóp 0-10 ára var oftast notað LD 

prógram, 11-20 ára LD og Standard prógröm og 21-90 ára HD prógröm. 

Tafla 5 Dose prógröm flokkuð eftir aldri sjúklinga í O-boga 

Dose prógram 0-10 ára 11-20 

ára 

21-40 

ára 

41-60 

ára 

61-90 

ára 

Alls: 

LD&HD 0 0 1 1 0 2 

LD 1 2 0 5 8 16 

LD&Standard 0 0 1 0 1 2 

Standard 0 3 2 5 2 12 

HD&Standard 0 0 0 0 2 2 

HD 0 3 12 17 24 56 

Alls: 1 8 16 28 37 90 
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Tafla 6 sýnir hvaða Dose prógram var notað í hverri myndaröð. Oftast var valið HD prógram, því 

næst LD program og svo Standard prógram. Í 29 aðgerðum (32%) var einungis tekin ein myndaröð. Í 

52 aðgerðum (58%) voru teknar alls 2 myndaraðir. Í 7 aðgerðum (8%) voru teknar alls 3 myndaraðir. Í 

einni (1%) aðgerð voru teknar alls 4 myndaraðir og annarri aðgerð (1%) voru teknar alls 6 myndaraðir.  

Tafla 6 Fjöldi myndaraða eftir DOSE prógrömum í O-boga 

 

DOSE: 

 

LD 

 

Standard 

 

HD 

 

Alls: 

1. myndaröð 19 15 56 90 

2. myndaröð 18 8 35 61 

3. myndaröð 2 2 5 9 

4. myndaröð 0 0 2 2 

5. myndaröð 0 0 1 1 

6. myndaröð 0 0 1 1 

 

 

Mynd 11 Meðaltal lengdargeislunar(DLP) í O-boga á móti DOSE prógrami 

Mynd 11 sýnir að þegar HD prógram var notað fékkst nær helmingi hærri geislaskammtur en þegar 

LD prógram var notað. Varðandi spennu lampa var oftast notast við 120 kV. Í einu tilfelli var valið 

prógram fyrir börn (paediatric) þar sem spenna var 100 kV í stað 120 kV. Straumur lampa var 

mismunandi eftir hvaða prógram var valið og stillingaratriða í O-boga. Meðaltal straum yfir 

röntgenlampa tækisins var 317,79 mAs og miðgildi 295,60 mAs (39-744 mAs).  
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Tafla 7 sýnir meðaltal, miðgildi, hæsta og lægsta gildi fyrir áætlað geislaálag sjúklinga sem fóru í 

aðgerð með notkun O-boga.  

Tafla 7 Áætlað geislaálag sjúklinga í O-boga 

 

*Einni rannsókn af útlim var sleppt. Ekki fékkst umbreytistuðull til útreikninga á geislaálagi fyrir þá rannsókn. (European 

Commission, 2008) 

4.3 Geislaskammtar rannsókna fyrir og eftir O-boga aðgerð  

Sjúklingar fóru í ýmsar myndgreiningarrannsóknir af sama svæði fyrir og eftir aðgerð. Tafla 8 sýnir 

meðaltal, miðgildi, lægsta og hæsta gildi geislaskammta í öllum röntgenrannsóknum sem voru 

skoðaðar.  

Tafla 8 Geislaskammtar röntgenrannsókna fyrir og eftir aðgerð 

DAP  

(mGycm2) 

Viðmiðunar-

geislaskammtar 

(mGycm2) 

Meðaltal Miðgildi Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Fjöldi 

Sjúklinga 

Brjósthryggur NO 3000 

DE 4500 

11498,50 5061,50 239,00 37055,00 21 

Lend-

/spjaldhryggur 

NO 8000 

SE 10.000 

22686,76 15334,00 609,00 107.045,00 69 

Allar 

röntgenrannsóknir 

- 20036,91 13908,00 239,00 107.045,00 90 

*Dæmigerðir geislaskammtar af brjósthrygg og lend-/spjaldhrygg frá Noregi(NO), Svíþjóð(SE) og Þýskalandi(DE) úr riti N° 180 

(2) frá Evrópuráðinu.. (European Commission, 2014, 2/2) Engin röntgenrannsókn var tekin af hálshrygg 

 

 

E Geislaálag (mSv) Meðaltal Miðgildi Lægsta gildi Hæsta gildi Fjöldi 

rannsókna 

Hálshryggur 

(Háls) 

17,71 17,71 17,71 17,71 1 

Brjósthryggur 

(Brjósthol) 

11,04 9,64 2,57 30,79 21 

Lend-/spjaldhryggur 

(Kviðarhol/mjaðmagrind) 

13,21 10,96 2,08 28,77 68 

Allar O-boga 

rannsóknir 

12,79 10,75 2,08 30,56 89* 
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Tafla 9 sýnir meðaltal, miðgildi, lægsta og hæsta gildi geislaskammta í tölvusneiðmynda-

rannsóknum. 

Tafla 9 Geislaskammtar tölvusneiðmyndarannsókna fyrir og eftir aðgerð 

Gildi rannsókna Viðmiðunar-

geislaskammtar 

fyrir kvið* 

(mGycm2) 

Meðaltal Miðgildi Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Fjöldi 

rannsókna 

CTDIvol(mGy) NO 18 

FI 15 

55,15 37,00 1,8 196,7 27 

DLP(mGycm) NO 800 

FI 600 

624,24 480,4 21,80 1873,50 27 

*Dæmigerðir geislaskammtar úr riti N°180 (2) Evrópuráðs af kvið frá Noregi(NO) og Finnlandi(FI) (European Commission, 2014, 

2/2)  

Í töflu 10 má sjá að skoðaðir eru meðalgeislaskammtar út frá DLP gildum rannsóknanna. 

Niðurstöður þess sýndu að geislaskammtar eru almennt hærri í O-boga rannsóknum en í 

tölvusneiðmyndarannsóknum á sömu sjúklingum. Hins vegar er mikilvægt að taka tillit til þess að fjöldi 

rannsókna í O-boga voru þó nokkuð fleiri en í tölvusneiðmyndarannsóknum.  

Tafla 10 Samanburður geislaskammta úr O-boga á móti geislaskammtum tölvusneiðmynda 

DLP (mGycm) Meðaltal Miðgildi Lægsta 

gildi 

Hæsta gildi Fjöldi 

rannsókna 

O – bogi - DLP 851,67 713,16 135,73 2993,19 90 

Tölvusneiðmynd - DLP 624,24 480,4 21,80 1873,50 27 
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4.4 Samanburður geislaálags O-boga, röntgenmynda og 
tölvusneiðmyndarannsókna sjúklinga 

Í töflu 11 sést samanburður meðalgeislaálags allra myndgreiningarrannsókna sem sjúklingar fóru í.  

Tafla 11 Samanburður geislaálags sjúklinga í O-boga, röntgenmyndum og tölvusneiðmyndum 

 

E 

Áætlað geislaálag 

(mSv) 

Dæmigerð 

meðalgeisla-

álags gildi fyrir 

kviðrannsóknir* 

 

Meðaltal 

 

Miðgildi 

 

Lægsta 

gildi 

 

Hæsta 

gildi 

 

Fjöldi 

rannsókna 

O-bogi Óþekkt 12,79 10,75 2,08 30,79 90 

Tölvusneiðmyndir NO 10,0  

DK 12,2 

12,36 12,87 2,03 33,40 27 

Röntgenrannsóknir NO 1,25  

DK 0,5 

4,17 2,92 0,05 22,48 190 

*Meðalgeislaálag í Noregi og Danmörku úr riti N° 180(1) frá Evrópuráðinu. 

4.5 Tilvik myndgreininga fyrir og eftir O-boga aðgerð 

 

Myndgreining fyrir aðgerð O-boga aðgerð Myndgreining eftir aðgerð 

32% Röntgen (29)  
78,8% Röntgen (26) 

12,1% CT (4) 

0% MRI (0) 

9.1% Óþekkt (3) 

17% CT (15)  
61,9% Röntgen (13) 

28,6% CT (6) 

4,8% MRI (1) 

4,8% Óþekkt (1) 

26% MRI (23)  
58,6% Röntgen (17) 

17,2% CT (5) 

6,9% MRI (2) 

17,2% Óþekkt (5) 

39% Óþekkt (35)  
82,85% Röntgen (29) 

2,85% CT (1)  

0% MRI (0) 

14,28% Óþekkt (5) 

Mynd 11 Tilvik myndgreininga fyrir og eftir aðgerð með notkun O-boga 

Sjá má mynd 11 til frekari útskýringa á mögulegum myndgreiningaraðferðum sem sjúklingar fóru í fyrir 

og eftir aðgerð með notkun O-boga af sama svæði og gerð var aðgerð á. Niðurstöður sýndu að 32% 
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sjúklinga fóru í röntgenrannsókn fyrir aðgerð, 17% í tölvusneiðmynd, 26% í segulómun og í 39% tilvika 

var myndgreining fyrir aðgerð óþekkt.  

Algengast var að sjúklingar færu í röntgenrannsókn eftir aðgerð (86%) óháð myndgreiningu fyrir 

aðgerð, 1-2 dögum eftir aðgerðina og svo með misreglulegu millibili. Tölvusneiðmyndir eftir aðgerð 

(7%) voru algengastar hjá sjúklingum sem höfðu farið í tölvusneiðmynd fyrir aðgerð. Óalgengt var að 

sjúklingar færu í segulómskoðun eftir aðgerð (2%), en algengast hjá þeim sjúklingum sem fóru í 

segulómun fyrir aðgerð. Í 5% tilvika var myndgreining eftir aðgerð óþekkt. 11% sjúklinga fóru í fleiri en 

eina gerð af myndgreiningu eftir aðgerð. Í 4% tilvika af öllum 190 röntgenrannsóknum sem gerðar voru 

var DAP mælir bilaður.  

Í töflu 12 sjást niðurstöður um ástæður aðgerða að algengast væri að sjúklingar færu í aðgerð 

vegna slitbreytinga (48%), því næst hryggskekkju (19%), svo vegna áverka (14%) o.s.fv. Sjúklingar 

sem fóru í aðgerð vegna slitbreytinga (meðtalið spondylosis og spondylolysis) fóru oftast í segulómun 

fyrir aðgerð og röntgenmyndatöku eftir aðgerð. Sjúklingar með hryggskekkju og sjúklingar sem 

gengust undir enduraðgerð fóru oftast í röntgenmyndatöku bæði fyrir og eftir aðgerð. Þeir sjúklingar 

sem hlutu áverka fóru oftast í tölvusneiðmynd bæði fyrir og eftir aðgerð. Tveir sjúklingar fóru í aðgerð 

vegna sýkingar og var algengast að þeir færu í segulómun fyrir aðgerð og röntgenmyndatöku eftir 

aðgerð. Aðeins einn sjúklingur fór í aðgerð vegna dysplasiu á mjaðmagrind og fór hann í bæði 

röntgenmyndatöku og tölvusneiðmyndatökui fyrir og eftir aðgerð.  

Tafla 12 Tilvik myndgreininga fyrir og eftir aðgerð O-boga sjúklinga flokkuð eftir ástæðum 
aðgerða 

                              Myndgreining fyrir aðgerð                    Myndgreining eftir aðgerð 

Ástæða aðgerðar Röntgen 

Fyrir 

aðgerð  

CT 

Fyrir 

aðgerð 

MRI 

Fyrir 

aðgerð 

Röntgen 

Eftir 

aðgerð 

CT 

Eftir 

aðgerð 

MRI 

Eftir 

aðgerð 

Fjöldi 

sjúklinga 

Slitbreytingar 8 (19%) 2 (5%) 9 (21%) 32 (74%) 4 (9%) 1 (2%) 43 (48%) 

Hryggskekkja 10 (59%) 1 (6%) 4 (24%) 15 (88%) 3 (18%) 1 (6%) 17(19%) 

Áverkar 4 (31%) 9 (69%) 3 (23%) 12 (92%) 1 (8%) 0 (0%) 13 (14%) 

Enduraðgerð 6 (60%) 0 (0%) 3 (30%) 9 (90%) 0 (0%) 0 (0%) 10 (11%) 

Æxli 0 (0%) 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 0 (0%) 4 (4%) 

Sýking 0 (0%) 1 (50%) 2 (100%) 2 (100%) 1 (50%) 1 (50%) 2 (2%) 

Dysplasia 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 1 (1%) 

 

 

 

 



  

35 

5 Umræða 

Aðalmarkmið rannsakanda var að skoða geislaskammta í O-boga og alhliða notkun tækisins í 

samhengi við geislaskammta sams konar rannsókna. Til samantektar voru geislaskammtar sem 

skoðaðir voru í þessari rannsókn hærri en við var búist. Mögulega má finna útskýringu á því að BMI 

gildi sjúklinga reyndust í meirihluta yfir kjörþyngd, oft voru teknar fleiri en ein myndaröð í O-boga og er 

oft var notast við há tökugildi í aðgerðum með notkun O-boga á Landspítala. Meðalgeislaálag 

sjúklinga í O-boga var hærra en meðalgeislaálag sömu sjúklinga við tölvusneiðmyndir og 

röntgenrannsóknir. Geislaskammtar við röntgen- og tölvusneiðmyndarannsóknir, fyrir og eftir aðgerð, 

voru hærri en viðmiðunargeislaskammtar. Mögulega má skýra það vegna stærðar sjúklinga og 

innstillinga, en ekki er hægt að gera grein fyrir tökugildum við þær rannsóknir, þar sem þau voru ekki 

athuguð við þessa rannsókn. 

5.1 Sjúklingahópur 

Meðalaldur sjúklinga var 51 ár og af þeim 90 sjúklingum sem teknir voru fyrir var 41% þeirra yfir 

sextugt og 10% sjúklinga voru undir tvítugt. Eins og hefur komið fram eru börn og ungt fólk viðkvæmari 

fyrir jónandi geislun en sjúklingar sem eru eldri. Þegar gerðar eru myndgreingarrannsóknir á börnum 

og ungu fólki er mikilvægt að reyna eftir bestu getu að stuðla að lágum geislaskömmtum. Í þessari 

rannsókn voru 9 sjúklingar undir 20 ára aldri og voru 7 þeirra sjúklinga sem fóru í aðgerð vegna 

hryggskekkju. Fyrir 1 sjúkling af þessum 7 var notað LD dose prógram, fyrir aðra 3 var notað Standard 

dose prógram og 3 aðra notað HD dose prógram. Að mati rannsakanda ætti alltaf að nota LD prógram 

fyrir einstaklinga undir 20 ára aldri, þegar aðstæður leyfa. Sjúklingar sem þjást af hryggskekkju fara 

margir hverjir í fjölda rannsókna sem krefjast jónandi geislunar til að fylgjast með sjúkdómnum, sem 

getur leitt til aukinnar áhættu á krabbameini. Smith ályktar að krabbameinsáhætta 20 ára sjúklings sé 

tvöfölduð í samanburði við 40 ára sjúkling í sömu rannsókn og 50% lægri fyrir sjúkling sem eru 60 ára 

(Smith-Bindman o.fl., 2009). 

Við rannsókn Costa o.fl. var gerð aðgerð á 8 hálshryggjum (7,5%), 17 brjósthryggjum (7,5%) og 82 

lend-/spjaldhryggjum(76,6%). Líkt og í þessari rannsókn á LSH var meirihluti aðgerða gerðar á 

lengdhrygg/spjaldhrygg (Costa o.fl., 2016).  
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5.2 Geislaskammtar og geislaálag O-boga sjúklinga 

Í töflu 13 má líta yfir samanburð á meðaltölum og miðgildum geislaskammta og geislaálags O-boga 

úr þessari rannsókn og niðurstöðum annarra greina sem hafa skoðað geislaskammta og geislaálag í 

O-boga.  

Tafla 13 Niðurstöður geislaskammta og geislaálags í O-boga á LSH í samanburði við 
niðurstöður annara greina. 

Niðurstöður 

geislaskammta 

og geislaálags 

í O-boga 

Miðgildi 

CTDI 

(mGy) 

Meðaltal 

CTDI 

(mGy) 

Miðgildi 

DLP 

(mGycm) 

Meðaltal 

DLP 

(mGycm) 

Miðgildi 

E(mSv) 

Meðaltal 

E(mSv) 

Fjöldi 

sjúklinga/ 

Líkan/Lík 

Niðurstöður 

rannsakanda 

44,59 55,94 713,16 851,67 10,75 12,79 90 

Costa o.fl. 

(2016) 

- 14,08 - 447,67 5,15 

 

- 107 

Mendelsohn 

o.fl. (2015) 

- - - - - 6,06 73 

Balling o.fl. 

(2018) 

- - - Læknir 1: 

865,1±360,8

Læknir 2: 

562,1±352,6 

- - 306 

 

50 

Farah o.fl. 

(2018) 

- - - 235,12 3,52 - 11 

Su o.fl. (2017) - - - - - 12,79 

*3,83 

37 

Uneri  10 – 16 mGy     Líkan 

Lange o.fl. 

(2013) 

- - - - 1 myndaröð: 

Small: 

3,24±0,04 

Large: 

8,09±0,23 

- Líkan 

Bandstrik (-) sýna sæti þar sem upplýsingar lágu ekki fyrir.  

* Barnaprógram (pediatric)  

 

Engir viðmiðunargeislaskammtar fundust sérstaklega fyrir rannsóknir með notkun O-boga. Costa o.fl 

(2016) fundu einnig ekki viðmið fyrir geislaálag við þeirra rannsókn. Fram kemur í grein þeirra að enn 

hafi ekki verið settar skýrar leiðbeiningar fyrir útreikninga geislaálags sjúklinga sem framkvæmd er 

með myndgreiningu í aðgerðum á hrygg. Landsviðmið hafa enn ekki verið sett fyrir myndgreiningu í 

aðgerðum á hrygg á Íslandi.  

Meðaltal heildargeislaálags, reiknað út frá DLP og DAP mælingum, í rannsókn Costa o.fl. (2016) 

reyndist vera 5,15 mSv. Ályktun rannsóknar Costa o.fl. (2016) var að meðalgeislaálag sjúklinga við 

notkun O-boga var lægri en við hefðbundna tölvusneiðmyndarannsókn af lendhrygg (7,5 – 10 mSv). 

Geislaálag sjúklinga var því dæmt ásættanlegt vegna nákvæmni leiðsagnarkerfis. Niðurstöður 

Mendelsohn o.fl., (2016) sýndu að hærri geislaskammtar fengust við aðgerðir á brjóst- og lendhrygg í 

samanburði við aðgerðir á hálshrygg. Meðaltal áætlaðs geislaálags reyndist vera 6,06 mSv við notkun 
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O-boga við rannsóknir þeirra. Mendelsohn o.fl. ályktuðu að geislaskammtur sjúklinga við O-boga sé 

2,77 sinnum hærri en við hefðbundna skyggningu, en lægri geislaskammts hefðbundinnar 

tölvusneiðmyndarrannsóknar á lendhrygg. Við athuganir Farah o.fl., (2018) á geislaálagi milli O-boga 

og AIRO tæki voru þau 3,52 mSv í O-boga og 15,6 mSv í AIRO tæki. AIRO tæki er sams konar tæki 

og O-bogi, frá öðrum framleiðanda. Niðurstöður þessarar rannsóknar á LSH sýndu að hærri 

geislaskammtar fengust í samanburði við lengdargeislaskammta úr öðrum rannsóknum, að 

undanskilinni einni. Meðalgeislaálag var 12,79 mSv. Niðurstöður sýndu hærri meðalgeislaskammt 

sjúklinga í O-boga en tölvusneiðmynd af kvið. Þær niðurstöður geta mögulega þýtt að verið sé að nota 

of há tökugildi við rannsóknir í O-boga. 

Í rannsókn sem Balling, (2018b) skoðaði geislaskammta aðgerða á lendhrygg með O-boga með 

leiðsagnarkerfi, á milli tveggja skurðlækna (O3DN I og II), reyndust geislaskammtar vera 865,1 ± 360,8 

mGycm hjá skurðlækni 1 (O3DN I) og 562,1 ± 352,6 mGycm hjá skurðlækni 2 (O3DN II). Þeir báru 

geislaskammta í O-boga saman við 575,5 ± 316,5 mGycm við hefðbundina tölvusneiðmynd af hrygg. 

Balling o.fl ályktuðu að og DLP gildi O-boga skurðlæknisins 2 væri lægri en tölvusneiðmynd af 

lendhrygg, en hjá skurðlækni 1 voru geislaskammtar hærri. Af því má draga þá ályktun að munur getur 

verið á geislaskömmtum eftir skurðlæknum. Við rannsókn á LSH voru ekki skoðaðir geislaskammtar 

sérstaklega eftir læknum, en að mati rannsakanda væri hægt að skýra mun á geislaskömmtum af mis 

mikilli þekkingu lækna hvernig mögulegt er að lækka geislaskammta sjúklinga.  

Notkun O-bogans í rannsókn Balling, (2018b) á sjúkrahúsi í Schwarzach var svipuð og á 

Landspítalanum. Teknar eru röntgen- og/eða skyggnimyndir til þess að staðsetja sjúkling rétt í tækinu. 

Því næst eru teknar 3D sneiðmyndir sem paraðar eru við leiðsagnarkerfi. Aðgerðin er framkvæmd og 

aðrar 3D, röntgen og/eða skyggnimyndir teknar til staðfestingar á árangri. Í rannsókn Costa o.fl. (2016) 

var framkvæmd ein myndaröð í tveimur tilvikum, í 98 tilvikum voru framkvæmdar tvær myndaraðir og í 

7 tilvikum framkvæmdar 3 myndaraðir í aðgerð. Svipaðar niðurstöður fengust í þessari rannsókn á 

LSH nema það voru fleiri tilvik (32% tilvika) þar sem tekin var aðeins ein myndaröð.  

Su o.fl., (2017) skoðuðu geislaskammta í O-boga í börnum á milli þriggja prógrama; 

standard(defult), instituional og pediatric. Þau fundu að við notkun þeirra eigin prógrams (institutional) 

sem þau bjuggu sjálf til fékkst meira en helmingi lægri geislaskammtur en við standard dose prógram 

og enn lægri geislaskammtur fékkst ef notað var barna (pediatric) prógram (Su o.fl., 2016). Abul-Kasim 

o.fl. áætluðu geislaálag með rannsókn á líkani/svínalíki með jónunarhylki. Varðandi samband á milli 

notkun tökugilda og geislaskammts sýndu þeir fram á að geislaálag/cm þegar notað er 120kV/320 

mAs sé 13, 26 og 69 sinnum hærri en þegar notuð eru tökugildin 80kV/80mAs, 80kV/40mAs og 

60kV/40mAs, þó voru 60kV/40mAs myndaraðir óáreiðanlegar. Því ályktuðu þeir að hægt sé að lækka 

geislaskammta í O-boganum um 5 til 13 sinnum án þess að hafa áhrif á myndgæði. Að þeirra mati er 

mögulegt að nota tökugildin 80 kV/80 mAs fyrir meðaltstóra sjúklinga í kjörþyngd og fá viðunandi 

myndgæði. Það mætti einnig athuga að nota tökugildin 80kV/40mAs þegar mynduð eru börn. Þeir 

mæla með að nota tökugildin 80kV/128 mAs og 120kV/128 mAs þegar fullorðnir einstaklingar sem eru 

í ofþyngd eða í offituflokki eru myndaðir. Þeirra ályktun er að mögulegt sé að lækka geislaálag 

sjúklinga með því að hagræða innbyggðum prógömum og tökugildum frá framleiðanda í O-boganum. 

(Abul-Kasim o.fl., 2012). Rannsakandi er sammála Abul-Kasim o.fl. og Su o.fl. að við það að hægræða 
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prógrömum innan tækisins gætu fengist lægri geislaskammtar sjúklinga. Það fengust nærti því 

helmingi lægri geislaskammtar við notkun LD prógrams (507,07 mGycm) á móti notkun HD prógrams 

(976,44 mGycm) við þessa rannsókn á LSH. 

Lange o.fl. skoðuðu geislaskammta í O-boga með því að mæla jónandi geislun með TLD mælum 

(Thermoluminecence dosimeters) í frauðplastlíkani. Niðurstöður þeirra sýndu að þegar myndað var 

með Standard dose prógrami og notað var S (small) stærðarstilling í O-boga var áætlað geislaálag 

fyrir eina myndaröð 3,24±0,04 mSv. Í samanburði við tölvusneiðmyndatöku fellur það innan marka 

einnar myndraðar á hefðbundri tölvusneiðmynd af kvið. Þegar var notað L (large) stærðarstilling var 

áætlað geislaálag fyrir eina myndaröð 8,09±0,23 mSv. Í samanburði við tölvusneiðmyndatöku fellur 

það innan marka geislaálags tölvusneiðmyndar af kvið, ef teknar eru færri en 3 myndaraðir. Ályktun 

Lange o.fl er að miklvægt er að starfsfólk í aðgerð þar sem notaður er O-bogi hafi skilning á áhættum 

jónandi geislunar fyrir sjúkling, sérstaklega í aðgerðum þar sem krafist er margra myndaraða (Lange 

o.fl., 2013).  

Costa o.fl., (2016) og Mendelsohn o.fl., (2016) eru sammála um að þegar skurðlæknir sé orðinn 

fær í viðkomandi aðgerðum með notkun O-boga og leiðsagnarkerfi getur hann látið nægja að taka 

einungis fyrstu myndaröð af aðgerðarsvæði og framkvæmt aðeins seinni myndaröð til að athuga 

árangur í tilfellum þar sem vafi leikur á að árangur hafi náðst. Þannig er mögulegt að lækka 

heildargeislaálag sjúklings, og þar með starfsfólks. O-bogi og leiðsagnarkerfi veita nákvæmari 

ísetningu íhluta í aðgerðum og eru því geislaskammtar ásættanlegir fyrir bættan árangur aðgerða. 

Ályktun Farah o.fl., (2018) var að geislaskammtar O-boga væru ásættanlegir fyrir tilstuðlan nákvæmni 

leiðsagnarkerfis. Samt sem áður finnst þeim að skurðlæknar þurfi að vera meðvitaðir um, og taka þátt 

í, að lækka geislaskammta þegar hægt er. Rannsakendur eru sammála athugunum þeirra að 

mögulega er óþarfi að taka tölvusneiðmyndaröð við enda aðgerðar, í flestum tilfellum, þar sem 

skurðlæknir telur að tilætlaður árangur hafi náðst. Mögulegt er að taka röntgen- eða skyggnimyndir 

eða lágskammta tölvusneiðmyndaröð með LD dose prógrami. Að mati rannsakanda er notkun O-boga 

á LSH réttlætanleg vegna nákvæmni leiðsagnarkerfis, en mikilvægt er að þekking lækna og 

starfsmanna í aðgerðum á áhættu jónandi geislunar sé viðunandi. Þeir þurfi einnig að stuðla að 

aðferðum til að lækka geislaskammta sjúklinga í O-boga.  

Af niðurstöðum að dæma við byrjun notkunar á O-boganum á Landspítalanum var reynt að nota 

nær einungis LD dose prógröm. Við fyrstu 19 aðgerðir með notkun O-boga á tímabili sem var skoðað 

var einungis notað LD eða Standard dose prógröm, með aðeins einu tilfelli af vali á HD dose prógrami. 

Við síðustu 71 aðgerðir á því tímabili sem skoðað var notað nær einungis HD eða Standard dose 

prógröm, með tveimur tilfellum af vali á LD dose prógrömum. Hátt hlutfall sjúklinga í ofþyngd og í 

offituflokki gefur mögulega að skilja afhverju sú ákvörðun var tekin að nota nær einungis HD dose 

prógram fyrir alla. Af rannsakanda mati er það of mikil alhæfing og það eigi að vera matsatriði hvaða 

dose prógram verður fyrir valinu í hvert skipti. Þar sem val á dose prógrömum fela í sér stillingar 

tökugilda þá er mikilvægt að vanda valið eftir aðstæðum hverju sinni og breyta tökugildum fyrir minni 

sjúklinga ef hægt er. Costa o.fl., (2016) leggja til að fari fram bestun á verkferlum O-bogans og þarf þá 

BMI gildi sjúklings að vera skoðuð sérstaklega. Þeir mæla einnig sérstaklega með því að afmarka það 

svæði sem myndað er. 
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5.3 Geislaskammtar og geislaálag sjúklinga fyrir og eftir aðgerð 

Miðgildi og meðaltal geislaskammta DAP mælinga í röntgenrannsóknum, fyrir og eftir aðgerð, voru 

hærri við samanburð viðmiðunargeislaskammta(DRL) í Noregi, Danmörku í rannsóknum á brjósthrygg 

og hærri við samanburð DRL í Noregi og Svíþjóð á lend-/spjaldhrygg, eins og sjá má í töflu 8. Munur 

sést þó á meðaltali og miðgildi rannsóknanna. Tafla 9 sýnir að niðurstöður miðgildis geislaskammta í 

tölvusneiðmyndum, fyrir og eftir aðgerð, voru lægri við samanburð DRL í tölvusneiðmyndarannsóknum 

af kvið í Noregi og Finnlandi.  

DRL gildi eru leiðbeinandi gildi til að nota við bestun verkferla og tækja. Þegar 

geislaskammtamælingar tækja mælast að meðaltali yfir þessu gildi, eins og niðurstöður sýndu í 

þessari rannsókn, þarf að finna leiðir til að leiðrétta það sem þarf til þess að fá geislaskammta fyrir 

neðan þessi viðmið. Áhugavert væri að skoða hver ástæðan sé að þessar rannsóknir séu yfir 

landsviðmiðum annarra landa. 

Í töflu 7 má sjá að miðgildi áætlaðs geislaálags fyrir röntgenrannsóknir og tölvusneiðmyndir voru 

hærra en í Noregi og Danmörku. Meðalgeislaálag var hæst í O-boga (12,79 mSv) í samanburði við 

tölvusneiðmyndir (12,36 mSv) og lægst við röntgenrannsóknir (4,17) sömu sjúklinga. Ef skoðað er 

miðgildi geislálags O-boga og tölvusneiðmynda sömu sjúklinga er miðgildi tölvusneiðmynda hærra en 

miðgildi geislaálags í O-boga.  

5.4 Tilvik myndgreiningar fyrir og eftir O-boga aðgerð 

Patel o.fl. rannsökuðu fjölda og gerð myndgreiningarrannsókna sem sjúklingar fóru í kjölfar flókinna 

aðgerða á hrygg. Niðurstöður þeirra sýndu að meirihluti sjúklinga í Bandaríkjunum fóru í 

tölvusneiðmyndarannsókn eftir aðgerð (Patel o.fl., 2017). Varðandi tilvik myndgreiningarrannsókna á 

LSH sýndu niðurstöður rannsakanda að sjúklingar færu í flestum tilfellum í röntgenrannsóknir bæði 

fyrir og eftir aðgerð með notkun O-boga eins og sést á mynd 11. Sem þýðir að sjúklingar í O-boga á 

Íslandi eru mögulega að hljóta lægri geislaskammta af myndgreiningu eftir O-boga aðgerð.  

Nýting leiðsagnarkerfis fækkaði ekki tilvikum myndgreininga í endurkomu eftir aðgerð að mati 

Mendelsohn o.fl., (2016). Tilvikum fjölgaði þar sem læknar sendu sjúklinga í röntgenmyndun í stað 

tölvusneiðmynda árið 2012 í samanburði við árið 2008 á sömu stofnun. En þó að rannsókn þeirra 

sýndi að geislaskammtar væru háir í O-boga voru þeir ekki hærri en tölvusneiðmyndarannsókn af 

sama svæði, til dæmis í endurkomu eftir aðgerð (Mendelsohn o.fl., 2016). Niðurstöður rannskanda 

voru að sjúklingar fóru aðallega í röntgenrannsóknir (32%) eftir aðgerð og fáir (17%) í 

tölvusneiðmyndarannsóknir. En eins og áður hefur komið fram þá eru geislaskammtar í hefðbundnum 

röntgenrannsóknum almennt lægri en í tölvusneiðmyndarannsóknum. Því telur ransakandi að þetta 

séu jákvæðar niðurstöður hvað varðar geislaálag sjúklinga sem gangast undir aðgerðir á hrygg með 

notkun O-boga. 

5.5 Styrkleikar og veikleikar rannsóknar 

Þessi rannsókn er sú fyrsta sem snýr að því að rannsaka notkun O-bogans á Íslandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa góða vísbendingu um hvernig notkun O-bogans er háttað á Landspítala og 

hvernig sömu sjúklingar og gangast undir aðgerðirnar fara í myndgreiningu, hálfu ári fyrir og eftir 
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aðgerð. Einnig var styrkleiki að skoðað var alhliða notkun tækisins og allar aðgerðir á 

rannsóknartímabilinu skoðaðar, sem gefur góða heildarmynd yfir notkun O-bogans. 

Meðal líkamsþyngdarstuðull sjúklinga var í yfirþyngdarflokki og því eru áætlaðir geislaskammtar 

mögulega lægri en niðurstöður gefa til kynna fyrir þá sjúklinga sem voru í yfirþyngdar og offituflokki. 

Sem stafar því að geislaskammtagildi eru áætluð út frá 32 cm líkani sem er hannað til að líkja eftir 

meðalstórum sjúklingum. CTDI og DLP gildi eru þó þau einu sem hægt er að nýta til að áætla 

geislaskammta sjúklinganna við notkun tækisins og því er mikilvægara að taka þá sem gilda og reyna 

að stuðla að lækkuðum geislaskömmtum, en þegar myndaðir eru sjúklingar í ofþyngd og yfirþyngd 

getur það verið krefjandi verkefni.  

Þessi rannsókn notaði innbyggða geislaskammtaútreikninga í O-boga frá framleiðendum tækisins. 

Því eru gildin aðeins áætluð geislaskammtagildi. Gildin gefa samt sem áður fullnægjandi vísbendingu 

um notkun O-bogans á Landspítala.  

 Í rannsóknum sem skoða geislaskammta og geislaálag sjúklinga eru oft notuð líkön og 

geislamælar. Við slíkar mælingar er hægt, með nákvæmari hætti, að fá fram áætlað geislaálag fyrir 

sérhvert líffæri. Þess konar mælingar voru ekki framkvæmdar í þessari rannsókn, en niðurstöður voru 

bornar saman við niðurstöður annara rannsókna sem framkvæmdu slíkar mælingar. 

Fyrir DLP gildi rannsókna í O-boga voru aðeins tekin saman meðaltöl og miðgildi fyrir allar 

myndaraðir fyrir hvern sjúkling, en ekki hverja og eina myndaröð. Í rannsóknum til samanburðar voru 

sumar hverjar sem skoðuðu hverja og eina myndaröð fyrir sig. Voru þessar rannsóknir þá ekki 

nákvæmlega sambærilegar tölum úr niðurstöðum þessarar rannsóknar, en gáfu vísbendingu um 

geislaskammta.  

Einnig skal hafa í huga að við upphaf notkunar O-boga á Íslandi var ákveðinn tími þar sem 

starfsfólk var að læra á tækið, sem þarf að taka tillit til við athugun á geislaskömmtum og notkun hans. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar um hvernig notkun O-boga breytist yfir tíma. Balling o.fl. skoðuðu 

þetta lærdómstímabil við notkun O-bogans og sýndu fram á lækkun á geislaskömmtum og fundu út að 

3D geislaskammta var hægt að minnka talsvert, frá meðaltali DLP gilds um 1400 mGycm niður í 70 

mGycm (Balling, 2018a). 
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6 Ályktanir 

Að mati rannsakanda benda niðurstöður til þess að bestun á verkferlum á notkun O-boga á 

Landspítala eiga rétt á sér. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru geislaskammtar fyrir þá 

sjúklinga sem fóru í aðgerðir með notkun O-boga almennt hærri þegar þeir voru bornir saman við 

rannsóknir annarstaðar. Notkun tilvika HD dose prógram má mögulega fækka og nýta geislasparandi 

tækni O-bogans þegar möguleiki gefst. Til að stuðla að ALARA er betra að nota LD dose og Standard 

prógröm þegar á við, sérstaklega þegar mynduð eru börn og ungt fólk. 

Læknar og starfsfólk sem starfar við jónandi geislun þarf að vera meðvitað um áhættur jónandi 

geislunar svo að það geti tekið þátt í að lækka geislaálag sjúklinga. Sífellt umbótastarf þarf að fara 

fram af starfsmönnum við Landspítala til að stuðla að fræðslu um mögulegar áhættur jónandi 

geislunar, lægri geislaskömmtum og tryggja þar með öryggi sjúklinga.  
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