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Ágrip 

Inngangur: Þróun tölvusneiðtækja hefur verið hröð seinustu áratugi. Tölvusneiðmyndir eru 

geislaþungar rannsóknir ef miðað er við hefðbundnar röntgenmyndatökur. Sökum hás geislaskammts 

og möguleika á skaðlegum áhrifum jónandi geislunar skal leitast við að halda geislun í lágmarki. Ýmsar 

breytur hafa áhrif á geislaskammtinn eins og til dæmis skannlengd og innstilling sjúklings. Algengt er að 

gefið sé skuggaefni í bláæð í tölvusneiðmyndum á kvið. Mismunandi aðferðir eru notaðar við 

skuggaefnisgjöf á milli stofnananna í rannsókninni, sumar stofnanir nota saltvatn ásamt skuggaefninu 

en aðrar ekki. Suð í TS mynd er mælikvarði á myndgæði og hægt að nota það til að áætla mismunadi 
myndgæði á milli rannsókna. 

Markmið: Markmiðið var að skoða innstillingu, skannlengd og myndgæði í samhengi við 

geislaskammta. Einnig var kannað hvort mismunandi aðferðir við skuggaefnisgjöf hefðu áhrif á 

skuggaefnisþéttni. Þessir þættir voru skoðaðir í tölvusneiðmyndum á kvið hjá Heilbrigðistofnun 
Suðurlands á Selfossi, Heilbrigðistofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum og Orkuhúsinu í Reykjavík. 

Efni og aðferðir: Aftursæ gagnasöfnun fór fram í Orkuhúsinu. Safnað var 50 TS rannsóknum á kvið 

með skuggaefni frá Orkuhúsinu, HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum. Einnig var safnað gögnum 
úr 50 TS rannsóknum á kvið án skuggaefnis frá Orkuhúsinu, 20 frá HSU á Selfossi og 44 frá HSU í 

Vestmannaeyjum. Dreifigreining var framkvæmd á lengdargeislun, skannlengd, innstillingu, HU-gildum 

og SD-gildum. Ef marktækur munur fannst var notast við Tukey próf um eftirásamanburð (Tukey HSD). 

Fylgni var reiknuð á milli lengdargeislunar og skannlengdar, CTDIvol og innstillingar á y-ás og einnig á 

milli CTDIvol og SD-gildis. 

Niðurstöður: Framkvæmd dreifigreiningar á TS rannsókn á kvið með skuggaefni leiddi í ljós marktækan 

mun á lengdargeislun (F(2,147) = 11,880, p=1,65E-05). Niðurstöður úr dreifigreiningu í TS-rannsóknum 

á kvið án skuggaefnis leiddi í ljós að ekki var marktækur munur á lengdargeislun (F(2,111) = 1,618, 

p=0,203). Niðurstöður dreifigreiningar fyrir CTDIvol í TS rannsóknum á kvið með skuggaefni sýndu að 

um marktækan mun var að ræða, (F(2,147) = 8,50, p=0,0003). Dreifigreining á skannlengd var marktæk, 

(F(2,147) = 14,084, p=2,535E-06). Dreifigreining á innstillingu á y-ás var marktæk, (F(2,147) = 7,078, 

p=0,001) en hún var ekki marktæk á x-ás, (F(2,147) = 4,622, p = 0,226.) Dreifigreining á HU-gildunum 
var marktæk, (F(2,147) = 6,415, p=0,002) en á SD-gildum var hún það ekki, (F(2,147) = 2,20, p=0,11).  

Umræður og ályktanir: Ekki fannst marktækur munur á myndgæðum á milli stofnananna þriggja þrátt 

fyrir  mismunandi aðferðir við tölvusneiðrannsóknir á kvið. Hæstur geislaskammtur var á HSU á Selfossi 

þar sem skannlengd var lengst og þar var einnig flestum stillt inn ofan við miðju á y-ás. 
Skuggaefnisþéttnin var mest á HSU í Vestmannaeyjum en þar var gefið mesta skuggaefnismagnið. 

Draga má þann lærdóm af rannsókninni að leið til bestunar myndgæða sé minnkuð skannlengd og rétt 

innstilling. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að nauðsynlegt sé að halda áfram frekari rannsóknum 

á TS rannsóknum á kvið með fleiri breytum, fleiri stofnunum og fjölmennara úrtaki. 
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Þakkir 
Verkefnið var unnið til diplómuprófs í geislafræði við læknadeild Háskóla Íslands. Jónína Guðjónsdóttir, 
leiðbeinandi minn, átti hugmyndina að verkefninu og vil ég þakka henni fyrir einstaklega góðan stuðning 

og frábæra leiðsögn. Gagnasöfnun fór fram í Orkuhúsinu og vil ég þakka starfsfólki Orkuhússins fyrir 

góðar móttökur og aðstoð við gagnasöfnun. Ég vil einnig þakka Eiríksínu Eyju Ásgrímsdóttur fyrir 

yfirlestur, prófarkalestur og gott samstarf. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir góðan stuðning á 

meðan á skrifum stóð. 
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Listi yfir skammstafanir 

 
 

Skammstöfun Íslenska Enska 

AEC Sjálfvirk geislunarstýring Automatic Exposure Control 

ALARA  As Low As Reasonably Achievable 

AP  Anterior posterior 

cm Sentimetri Centimeter 

CTDI  Computed Tomography Dose Index 

CTDIvol  Volume Computed Tomography Dose Index 

FDA  United States Food and Drug Administration 

FOV Myndsvæði Field of view 

DFOV Þvermál myndsvæðis Display Field of View 

DLP Lengdargeislun Dose Length Product 

HU Tölvusneiðmyndatala Hounsfield Unit 

kV Kílóvolt Kilovoltage 

LAT Hliðlægt Lateral 

mA Millíamper Milliampere 

mAs Millíamper * sekúnda Milliampere * second 

mGy Milligrey Milligray 

mm Millímetri Millimeter 

n Fjöldi  

PACS Myndageymsla Picture Archiving and Communication System 

SD Staðalfrávik Standard Deviation 

SFOV Þvermál skannsvæðis Scan Field of View 

Sv Sívert Sievert 

TS Tölvusneiðmynd Computed Tomography 
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1 Inngangur  

Læknisfræðileg myndgreining hefur tekið miklum framförum á undanförnum áratugum.  

Tölvusneiðmyndatækni (e. computed tomography, CT) spilar þar stórt hlutverk þar sem þróun hennar 

hefur fleygt hratt fram í takt við öra þróun í tölvutækni. Í upphafi var aðeins hægt að mynda eina sneið í 

einu og þá aðeins höfuð.  En síðar varð til svokallað fjölsneiðatæki sem myndar alla líkamsparta á 

örskömmum tíma. TS rannsóknir gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki í heilbrigðisþjónustu og með 
þeim er hægt að framkvæma fjöldann allan af rannsóknum. Einnig eru þær notaðar til 

sjúkdómsgreiningar og mats á nánast öllum líffærum líkamans. Síðan 1972 hafa TS rannsóknir verið 

ómissandi í lænisfræðilegri myndgreiningu og hefur notkun tækninnar aukist mikið á seinustu árum (1).  

Í hefðbundinni TS rannsókn af kvið er notuð að minnsta kosti 50 sinnum meiri geislun en í 

hefðbundnari röntgenmyndatöku af kvið (2, 3). Árið 2002 voru TS rannsóknir orðnar helsta orsök 

geislaálags á einstaklinga í Bandaríkjunum og hafa þær tölur farið hækkandi frá þeim tíma (4). Áhrif 

þeirra miklu framfara í myndgæðum sem hafa átt sér stað seinustu áratugi hafa líka vakið upp áhyggjur 

af afleiðingum jónandi geislunar og þær áhyggjur þá sérstaklega tengdar krabbameini af völdum jónandi 

geislunar (5). Vegna hættu á því að sjúklingar þrói með sér illkynja sjúkdóma af völdum geislunar frá TS 

er meðal annars ástæðan fyrir því að stöðugt er verið að rannsaka möguleika á því að minnka 

geislaskammta, halda þeim í lágmarki og hvernig hægt er að fræða fólk sem vinnur við jónandi geislun 
um fyrirbyggjandi aðgerðir (3).   

Að velja skannlengd og stilla sjúklingi inn í TS tæki er mikilvægt hlutverk geislafræðinga. Bæði þessi 

atriði hafa áhrif á geislaskammta í TS og getur breytt miklu að vanda sig við verkið. Ýmislegt þarf að 

hafa í huga bæði við val á skannlengd og við innstillingu sjúklings. Of löng skannlengd veldur of mikilli 
geislun á sjúkling og röng innstilling getur valdið óþarfa geislun á sjúkling (6). Skuggaefnisrannsóknir 

eru algengar í TS og aðferðir eru oft mismunandi eftir stofnunum. Hægt er að nota staðalfrávik 

skuggaefnisþéttni sem mælikvarða á myndgæði (1, 7).  

1.1 Tölvusneiðmyndatækni 

Tölvusneiðmyndatæki (TS tæki) er myndgreingartæki sem sýnir líkamann í þversniði og er algengasta 

notkun tækisins til sjúkdómsgreiningar. TS tæki inniheldur tölvusneiðhring (e. gantry) og inni í honum er 

röntgenlampi (e. X-ray tube) og geislanemar (e. radiation detectors). Röntgenlampinn og geislanemarnir 

eru fastir við hring og eru staðsettir á móti hvor öðrum. Hringurinn snýst síðan í kringum sjúklinginn og 

röntgenlampinn geislar samfellt í gegnum hann. Geislinn dofnar þegar hann fer í gegnum líkamann og 

geislanemarnir nema þá geislun sem kemur úr sjúklingnum. Dofnun (e. attentuation) geislunar fer eftir 

efninu sem hún fer í gegnum en hvert efni hefur ákveðinn dofnunarstuðul við ákveðna orku geislans. 

Þykkt, þéttleiki og sætistala vefja hafa áhrif á dofnun geislunar (1). Þegar geislinn kemur út úr líkamanum 
senda nemarnir frá sér rafboð með uppýsingum um geislunina í tölvuna sem vinnur úr þeim upplýsingum 

og býr til stafræna mynd (6). Reiknirit (e. algorithm) tölvunnar byggir upp sneiðmyndina og tæknilega 

séð er nóg að geisla 180° í kringum sjúklinginn þar sem geislinn fer í gegnum allan líkamann. Í upphafi 

var það gert en flest tæki í dag geisla 360° til að minnka sundurleitni geislans og hreyfingu sjúklings. 

Myndgæði verða þar af leiðandi betri en á móti kemur að sjúklingurinn er geislaður helmingi meira (1). 
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Stafræna myndin er búin til úr röðum af númerum og ákveðið er fyrirfram hversu stórt fylki (e. matrix) á 

að vera í myndinni. Fylki eru dálkar og raðir í myndinni en í hverjum dálki og í hverri röð er ákveðinn 

fjöldi ferninga. Hver ferningur inni í fylkinu er díll (e.pixel) og hver díll hefur ákveðna tölu sem gefur til 

kynna hvert birtustigið er í þeim díl. TS-talan (e. CT-number) er HU-gildi (e. Hounsfield unit) og fer hún 

eftir því hversu mikið geislinn hefur dofnað í vefnum. Því fleiri sem dílarnir eru næst betri flatarupplausn 

í myndina og með stækkandi fylki verða fleiri dílar. Hægt er að reikna út stærð díls með eftirfarandi 

formúlu: 

𝑠𝑡æ𝑟ð	𝑑í𝑙𝑠 = 	
𝑚𝑦𝑛𝑑𝑠𝑣æð𝑖	(𝑒. 𝑓𝑖𝑒𝑙𝑑	𝑜𝑓	𝑣𝑖𝑒𝑤, 𝐹𝑂𝑉)

𝑠𝑡æ𝑟ð	𝑓𝑦𝑙𝑘𝑖𝑠	(𝑒.𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥	𝑠𝑖𝑧𝑒)  

Hver og einn díll hefur að geyma upplýsingar um vef sjúklings og þríll (e. voxel) felur í sér upplýsingar á 

bakvið hvern og einn díl. Þríll er rúmmálseining (e. unit volume) og fer stærð þríls eftir sneiðþykkt, stærð 

fylkis og stærð myndsvæðis (6). Algengasta stærð fylkis er 512 x 512 dílar á lengd og breidd sem þekur 

þannig alla sneiðmyndina. Eitt af því sem TS hefur fram yfir röntgenmynd er að hægt er að greina á milli 

vefja sem hafa svipaðan þéttleika (1). Ólíkt röntgenmynd þá lítur TS mynd aldrei út fyrir að vera of 
geisluð (e. over-exposed), þ.e.a.s. hún er aldrei of dökk eða of ljós og lítur því út fyrir að vera rétt geisluð. 

Það er vegna þess að hver díll er útreikningur af dofnun geislunar í hlutfalli við vatn. Þetta getur leitt til 

þess að notendur TS tækis átti sig ekki á að smáir sjúklingar fái of mikla geislun. Þess vegna er mikilvægt 

að notendur TS tækis taki stærð sjúklings með í reikninginn þegar tökugildi eru valin. Tökugildi í TS eru 

kílóvolt (kV) og millíamper á ákveðnum tíma (mAs). Það má lesa nánar um tökugildi í TS í undirköflum 

1.5.2 og 1.5.3 (8). 

Þegar kviður er myndaður í hefðbundnu röntgentæki verður mikil dreifigeislun (e.Compton scatter 

radiation) og lítill kontrast í myndinni. Ástæðan fyrir mikilli dreifigeislun er að svæðið sem verið er að 

mynda er stórt. Því er oft hentugra að mynda kvið í TS-tæki til þess að fá betri sýn á kviðarholslíffærin 

(7).  

1.2 Þróun tölvusneiðtækis 

Fyrsta tölvusneiðtækið leit dagsins ljós árið 1967. Það var vélaverkfræðingurinn Godfrey Hounsfield 

sem fyrstur fékk hugmyndina og dró hann þá ályktun að ef geislað væri á hlut frá öllum áttum væri hægt 

að afla upplýsinga um innviði þess hlutar. Í framhaldi af því komu fleiri vísindamenn saman og hjálpuðust 

að við að finna hagnýta aðferð til að útfæra hugmyndina. Fyrsta útfærslan var tölvusneiðtæki þar sem  
aðeins heilinn var myndaður. Godfrey Hounsfield og Alan Cormack hlutu Nóbelsverðlaun árið 1979 fyrir 

uppgötvun sína. Alan Cormack fann upp lausnir á stærðfræðilegum vanda varðandi TS. Árið 1972 var 

fyrsta tækið tekið í notkun til að mynda höfuð. Tveimur árum seinna, árið 1974, var fyrsta tækið þar sem 

hægt var að mynda allan líkamann tekið í notkun en það var þróað af Dr. Robert Ledley (6). Þróun TS 

tækja hefur verið skipt í fjórar kynslóðir  

Fyrsta kynslóð TS tækja hafði örmjóan geisla eða svokallaðan blýantsgeisla (e. pencil beam). Tækið 

hafði einn eða tvo skynjara í myndnemanum. Geislanum var skotið í gegnum sjúklinginn og tækið 

hliðraðist síðan eina gráðu í einu þar til það hafði farið 180° um sjúklinginn. Með þessari tækni tók hver 

rannsókn að minnsta kosti fimm til sex mínútur (7, 9).  
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Með annarri kynslóð bættust við fleiri blýantsgeislar og fleiri myndnemar. Lampinn gat einnig snúist 

meira en eina gráðu ásamt því að rannsóknarbekkurinn varð hreyfanlegur inn og út úr hringnum. Enn 

var notast við sömu snúningstækni og í fyrstu kynslóðinni. Með þessari tækni var hægt að mynda meira 

í einu og því tók styttri tíma að mynda 180° um sjúklinginn (7, 9). 

Þriðja kynslóð af TS tækjum er mest notaða aðferðin í dag. Myndnemar urðu ennþá fleiri og til varð 

svökölluð blævængsgeislun (e. fan beam). Ekki þurfti lengur að hliðra tækinu til heldur snérist lampinn 

360° um sjúklinginn. Einnig styttist rannsóknartíminn töluvert og fór niður í nokkrar sekúndur fyrir hverja 

rannsókn. Stytting rannsóknartíma varð til þess að mun minna var um myndgalla af völdum hreyfingar 

(7, 9).  

Fjórða kynslóð TS tækja er með myndnema allan hringinn og snýst lampinn innan við þá. Þrátt fyrir 

fleiri myndnema þá eru einungis þeir í notkun sem blævængsgeislinn nær til (1, 7). Mynd 1 sýnir 

breytingar á geislun eftir kynslóðum. Á myndinni sýnir A fyrstu kynslóð TS tækja, B sýnir aðra kynslóð 

TS tækja, C sýnir þriðju kynslóð TS tækja og D sýnir fjórðu kynslóð TS tækja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Jónandi geislun 

Geislun í TS tækjum er jónandi geislun. Jónandi geislun hagar sér ekki alltaf eins í vefjum líkamans en 

það fer eftir því hvort agnirnar eru hlaðnar eða óhlaðnar í geisluninni. Röntgengeislar eru óhlaðnar agnir 

og þær víxlverka á vefi þegar þær rekast á rafeind. Við víxlverkunina færir röngtengeislinn orku yfir í 

rafeindina og þannig fer orka í vefi líkamans (7, 10).  

Jónandi geislun getur valdið því að efnafræðilegar breytingar eigi sér stað í frumum líkamans. 

Geislunin getur valdið frumudauða ef fruman nær ekki að lagfæra sig eftir skemmd. Frumurnar eru 

viðkvæmastar og líklegast að þær skemmist þegar þær skipta sér (11). Misjafnt er hvernig jónandi 

geislun hefur áhrif á líkamann og fer það eftir því hversu margar frumur verða fyrir skaða. 

(6) Mynd 1. Mismunandi kynslóðir TS tækja 
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Geislaskammtur og tegund geislunar hefur áhrif á þær breytingar sem geta orðið í vefjum líkamans. Því 

meiri geislun því meiri líkur á skaða. Tvennskonar skaðar geta átt sér stað af völdum jónandi geislunar, 

slembiskaðar og vísir skaðar. Slembiskaðar eru tilviljunakenndir og talið er að skaði á einni frumu sé 

nægilegur til þess að valda slembiskaða. Þannig fylgir áhætta á slembiskaða allri geislun. Dæmi um 

slembiskaða er krabbamein. Vísir skaðar verða þegar geislun er það mikil að margar frumur deyja og 

verður þá skaðinn sýnilegur. Vís skaði getur haft skaðleg áhrif á líffæri, getur verið sýnilegur á húð og 

valdið hárlosi (1, 10, 12). 

1.4 Geislaskammtar 

Geislaskammtur í TS tækjum er sú geislun sem sjúklingur fær í myndatökunni. Regluna ALARA (e. as 

low as reasonably achievable) skal alltaf hafa að leiðarljósi þegar unnið er með jónandi geislun. Hún 

segir meðal annars að geislun skuli hafa eins lága og mögulegt er í þeim tilgangi að koma í veg fyrir 

skaða af völdum jónandi geislunar. Markmiðið á alltaf að vera að halda geislun vel fyrir neðan ákveðinn 
þröskuld og minnka þannig líkur á slembiskaða. Til þess að hægt sé að uppfylla þessar kröfur án þess 

að koma í veg fyrir góða rannsókn þarf geislafræðingur að hafa góðan skilning á því sem hefur áhrif á 

geislaskammta í TS (12).  

Alþjóðlega geislavarnarráðið (International Comission on Radiological Protection, ICRP) hefur sett 
fram ráðleggingar sem varða geislavarnir í heilbrigðisvísindum. Þær eru eftirfarandi: 

1. Réttlæting (e. justification): læknisfræðileg ástæða þarf að vera fyrir rannsókninni. 

2. Bestun (e. optimization): rannsóknin þarf að vera gerð með eins litlum geislaskammti og 

mögulegt er (ALARA). 

3. Takmörkun (e. limitation): Aldrei skal geislað yfir hámarskmörkum (8). 

Algengast er að talað sé um þrjár stærðir jónandi geislunar. Þær eru geislaskammtur (e. absorbed 

dose), geislaálag (e. effective dose) og hlutgeislaálag (e. equivalent dose). Geislaskammtur er 
skilgreindur sem það magn orku sem gleypist í efni á ákveðna massaeiningu (e. mass unit) vegna 

jónandi geislunar. Geislaskammtur er mældur í milligrey (mGy). Reikna má geislaskammt í vef með 

eftirfarandi formúlu: 

𝐺𝑒𝑖𝑠𝑙𝑎𝑠𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡𝑢𝑟 =
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑜𝑟𝑘𝑢𝑎𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔	í	𝑣𝑒𝑓

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖	𝑣𝑒𝑓𝑗𝑎𝑟 (13, 14) 

Geislaálag er sú stærð sem segir til um líffræðileg áhrif af völdum jónandi geislunar á vefi líkamans 

og er hún mæld í millisívertum (mSv). Geislaálag er talin vera besta aðferðin til að áætla slembiskaða 

af völdum geislunar. Dæmigert geislaálag fyrir fullorðinn einstakling í TS-rannsókn af kvið er 10 mSv 

(6). Hlutgeislaálag er geislaskammtur líffæris margfaldaður með vægisstuðli þess. Hvert líffæri hefur 

ákveðinn vægisstuðul og fer hann eftir því hversu viðkvæmt líffærið er fyrir geislun (14).  

1.4.1 CTDI 

CTDI (e. computed tomography dose index) er helsti mælikvarði geislunar í TS og áætlar hann 

geislaskammt í einni sneið. CTDI mælikvarðinn var þróaður af U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

og var stærðin því kölluð CTDIFDA til að byrja með. Sú stærð mældi hins vegar aðeins 7 mm þykka stærð 
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af sneið. En stærðin þróaðist fljólega í að hægt var að mæla 100 mm í sneið og sá stuðull heitir  CTDI100 

þar sem þá var hægt að mæla geislaskammt í 100 mm sneið. Sá stuðull hefur þann galla að ekki er 

tekið mið af því að geislun er meiri við jaðar sjúklings heldur en í miðju hans. Stærðin CTDIw (e. weighted 

CTDI) þróaðist í þá átt að þar er tekið tillit til þykktar sjúklings. Formúlan fyrir CTDIw er eftirfarandi:  

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤 = (
1
3 ∗ 𝑚𝑖ð𝑗𝑢	𝑠𝑘𝑎𝑚𝑚𝑡𝑢𝑟) + (

2
3 ∗ 𝑗𝑎ð𝑎𝑟𝑠𝑣æð𝑖) 

Síðan kom CTDIvol til sögunnar og er sú stærð ennþá notuð í dag. Formúlan fyrir CTDIvol er eftirfarandi: 

𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 = 	
𝐶𝑇𝐷𝐼𝑤
𝑠á𝑡  

CTDIvol er viðmiðunarstærð og er geislaskammturinn áætlaður út frá plast líkönum (e. phantom). Tvenns 

konar líkön eru notuð til að mæla geislaskammtinn og áætla 

þannig CTDIvol. Líkönin eru bæði 15 cm að lengd en annað 

er 32 cm í þvermál og hitt 16 cm í þvermál. Það stærra á að 

líkja eftir búk og það minna á að líkja eftir höfði. Jónunarhylki 

eru sett inn í líkönin og skönnuð í TS tæki en þannig er 

stærðin fundin. Bæði er mælt við jaðar líkansins og í miðju 

þess. Það má sjá slíkt líkan á mynd 2. Mælieining fyrir 
CTDIvol er milliGray (mGy). CTDIvol stærðin er ekki góð til 

viðmiðunar á einstaklinga heldur er hún góð til að bera 

saman geislaskammta í mismunandi TS tækjum í 

mismunandi rannsóknaraðferðum (1, 4, 7, 12).  

1.4.2 Lengdargeislun, DLP 

Lengdargeislun, DLP (e. dose length product), lýsir geislaskammti fyrir heila TS rannsókn.  

Skannlengdin í cm er margfölduð við CTDIvol. Með skannlengd er átt við fjarlægðina sem borðið færist 

í z-átt. Z-áttin er færsla bekkjarins inn og út úr TS tækinu. Formúlan fyrir DLP er eftirfarandi:(7)  

𝐷𝐿𝑃 = 𝐶𝑇𝐷𝐼𝑣𝑜𝑙 ∗ 𝑠𝑘𝑎𝑛𝑛𝑙𝑒𝑛𝑔𝑑 

1.5 Sneiðbreytur 

Ýmsar sneiðbreytur eru í TS sem hafa áhrif á geislaskammta sjúklinga. Sneiðbreytur eru gildi sem hægt 

er að velja og breyta í rannsóknartölvu sem er tengd við TS tækið. Helstu sneiðbreyturnar eru 

snúningstími (e. rotation time), lampaspenna (e. tube voltage), lampastraumur  (e.tube current), 

geislunarstýring (e. automatic exposure control, AEC) sneiðþykkt (e. slice width), sát (e. pitch), þvermál 

skannsvæðis (e. scan field of view, SFOV) og skannlengd (e. scan length) (16). 

1.5.1 Snúningstími 

Snúningstími er sá tími sem það tekur lampann að fara einn hring í kringum sjúklinginn. Ef aðeins 
snúningshraðinn er aukinn lækkar geislaskammtur þar sem þá eru notaðar færri ljóseindir (3).  

(15) Mynd 2. Geislaskammtalíkan 
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1.5.2 Lampaspenna  

Lampaspenna er mæld í kílóvoltum (kV) og gefur til kynna hversu mikla orku geislunin hefur. kV hefur 

áhrif á kontrast í mynd en algengasta gildið fyrir kV í TS á fullorðnum einstaklingum er 120-140 kV.(1) 
Ef valin eru 120 kV fyrir rannsókn þá gefur það til kynna að hámarksorka röntgengeislanna sé 120 kV 

(16).   

1.5.3 Lampastraumur  

Lampastraumur er mældur í milliAmper (mA) og gefur hann upplýsingar um það hversu margar ljóseindir 

eru notaðar. Algengast er að valin sé mA í samspili við tíma í sekúndum (s). Þá er talað um mAs. Í 

flestum tækjum í dag er notast við sjálfvirka geislunarstýringu og hún stýrir því hversu margar ljóseindir 

eru notaðar. Í kafla 1.5.4 má sjá nánar um sjálfvirka geislunarstýringu. Með hærri mA er aukin geislun á 

sjúkling og myndgæði aukast einnig. Þegar mA eru lækkuð, fækkar ljóseindunum og myndgæði versna. 

Ef það eru of fáar ljóseindar geta til dæmis komið fram myndgallar (e. artifacts). Lækkun á lampastraumi 

er auðveldasta leiðin í TS til að draga úr geislaskammti (3, 16).  

1.5.4 Sjálfvirk geislunarstýring 

Í dag er algengast að notuð 

sé sjálfvirk geislunarstýring 
(e. automatic exposure 

control, AEC) til þess að 

velja mA fyrir hverja 

rannsókn. Tilgangur AEC 

er að besta geislaálag á 

hvern sjúkling þar sem 

tekið er mið af stærð hans, 

halda þannig alltaf sömu 
myndgæðum og nýta allar 

ljóseindir sem best. AEC 

notast við straummótunarbúnað (e. automatic tube current modulation) sem ákvarðar mA út frá 

yfirlitsmynd sem tekin er í upphafi rannsóknar. Straummótunarbúnaðurinn notar þannig upplýsingar sem 

búið er að safna um myndefni og velur mA eftir því hversu mikið suð (e.noise) má vera í myndinni. Meiri 

geislun er á stöðum sem eru þykkari og þéttari en geislun minnkuð þar sem myndefnið er þynnra og 

minna. Straummótunin breytir styrk mA þegar lampinn snýst í kringum sjúklinginn. Með þessari aðferð 
ættu myndgæðin að haldast þau sömu þrátt fyrir stærð sjúklings. Að nota sjálfvirka geislunarstýringu 

bæði horna á milli (e. angular, x-y axis) og langsum (e. longitudinal, z-axis) getur minnkað geislaskammt 

upp að 52% samanborið við að nota hana einungins horn í horn. Á mynd 3 má sjá hvernig valið er mA 

mimsunandi eftir þykkt sjúklings langsum eftir yfirlitsmynd sem tekin er í upphafi (6, 18).  

Framleiðendur nota mismunandi aðferðir til að ná fram ákveðnum myndgæðum og heita leiðirnar 

allar mismunandi nöfnum. Öll tækin hafa það samt sameiginlegt að velja fyrirfram einhver ákveðin gildi 

(17) Mynd 3. Straummótunarbúnaður velur mA eftir yfirlitsmynd 
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um myndgæði. Sem dæmi má nefna að hjá Toshiba heitir sjálfvirka geislunarstýringin Sure Exposure. 

Gildin sem notuð eru til viðmiðunar eru staðalfrávik (e. standard deviation, SD) TS-talna.(8)  

Þegar valin eru ásættanleg myndgæði þarf að ákveða hversu mikið suð í mynd er ásættanlegt. Ef 

mikið suð er í TS þá verður myndin kornótt og hrjúf en ef lítið suð er lítur hún út fyrir að vera skýr og 
slétt. Breytileikinn fer eftir því hversu margar tilviljunarkenndar ljóseindir eru á því svæði. Því fleiri 

ljóseindir sem eru notaðar því minni breytileiki ætti að vera og þar af leiðandi minna suð. Ef lítil geislun 

er notuð verða fáar tilviljunakenndar ljóseindir og staðalfrávikið verður mikið og þar af leiðandi mikið suð. 

Þannig er hægt að nota suð sem mælikvarða á myndgæði. Formúla Brooks lýsir sambandi 

geislaskammts og suðs. Hún segir að geislaskammtur sé í öfugu samhengi við suð en með lægri 

geislaskammti eykst suð á myndinni (6, 12). Ef markmiðið er að minnka suð um helming þarf að fjórfalda 

geislun (4). Rannsóknir hafa sýnt fram á að geislafræðingar sætti sig við meira suð í myndum af stærri 
sjúklingum vegna þess að fituvefurinn í stærri sjúklingum gerir það að verkum að auðveldara verður að 

greina á milli vefja (19). Rannsókn hefur verið gerð á áhrifum notkunar á sjálfvirkri geislunarstýringu úr 

báðum áttum á TS rannsóknum á kvið og voru niðurstöðurnar að geislaskammturinn lækkaði um 32-

38% (20). 

Til þess að sjálfvirka geislunarstýringin virki rétt þarf myndefninu að vera stillt nákvæmlega í miðju 

tækisins. Geislaútjöfnunarfilterinn bowtie krefst þess að myndefnið sé í miðjunni og það hefur áhrif á 

geislaskammt. Tilgangur bowtie filtersins er að koma hámarksgeislun í gegnum þykkasta hluta 

sjúklingsins og minnka um leið geislun á þynnri hluta. bowtie filter nýtist ekki rétt nema sjúklingur sé rétt 

innstilltur í tækinu þar sem tekið er mið af því sem mynda á og sá hluti hans á að vera miðlægur (18). 

Sjá má hvernig bowtie filterinn virkar á mynd 4. Gráa svæðið í miðjunni sýnir hvar mesta geislunin er. Á 

mynd 4 sýnir (a) þegar sjúklingnum er rétt stillt inn, (b) sýnir þegar sjúklingi er stillt of ofarlega á y-ás og 

(c) sýnir hvernig sjúklingi er stillt inn of neðarlega á y-ás (21).  
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Toth og fleiri framkvæmdu rannsókn sem gerð var með líkönum til að kanna áhrif innstillingar á 

geislaskammt og suð. Niðurstöðurnar voru að 32 cm líkan var haft 3 cm og 6 cm frá miðju (e. isocenter) 

og yfirborðsgeislaskammtur jókst um 18% og 41% og suð jókst um 6% og 22% (22).  

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að 2,2 cm geti aukið CTDIvol um 23%. Það sem veldur þessum 

mun er að straummótunarbúnaðurinn misreiknar sig. Ef sjúklingi er ekki stillt inn í miðjunni og hann er 

látinn vera nær myndlampanum en hann ætti að vera, þá reiknar tækið með að sjúklingurinn sé stærri 

en hann er í raun og veru og fær hann því meiri geislun á sig (16).  

1.5.5 Sneiðþykkt 

Þykkt hverrar sneiðar getur breytt miklu, bæði geislaskammti og flatarupplausn. Þegar þynnri sneið er 

valin fara færri ljóseindir á hverja og eina sneið og veldur það því meira suði. Til þess að auka 
flatarupplausn þarf að hækka geislaskammt ef halda á sama myndsuði þegar sneiðar eru þynntar (23). 

1.5.6 SFOV 

Þvermál skannsvæðis (e. scan field of view, SFOV) er það svæði innan tölvusneiðhringsins þar sem 
gögnum er safnað. Þvermál skannsvæðis er misjafnt eftir tækjum en á mörgum tækjum er möguleiki á 

að velja þrjár mismunandi stærðir eins og til dæmis lítið, meðal og stórt. Dæmigert fyrir lítið skannsvæði 

væri 25 cm sem væri notað fyrir höfuð. Meðal stórt skannsvæði er oft 35 cm og er notað fyrir brjósthol 

og síðan stórt sem er um 42-50 cm og er notað fyrir kviðarhol. Á sumum tækjum er aðeins valmöguleiki 

um tvær mismunandi stærðir og er þá minna notað fyrir höfuð og minni líkamshluta og stærra notað fyrir 

brjósthol og kviðarhol. Velja þarf SFOV í samhengi við stærð sjúklings. Sjúklingurinn þarf að vera innan 

við SFOV annars er það ekki myndað. Ef sjúklingur passar ekki inn í SFOV þá geta komið myndgallar 
og birtast þeir til dæmis sem línur, skuggi og geta valdið röngum útreikningi á HU-gildum (1).  

1.5.7 DFOV 

Þvermál myndsvæðis (e. display field of view, DFOV) er það svæði sem á að safna gögnum úr og er 
það ákvarðað út frá SFOV. DFOV hefur áhrif á myndgæðin, því minna sem það er því minni verða 

dílarnir og þar með myndgæðin betri. DFOV getur verið jafn stórt og SFOV en DFOV getur aldrei verið 

(21) Mynd 4. Innstilling sjúkling 
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stærra en SFOV. Mikilvægt er að velja ákjósanlegt DFOV til að greiningarlíkur séu sem bestar. Ef DFOV 

er of stórt verða myndgæðin verri og erfiðara að greina einhversskonar frávik (1).  

1.5.8 Skannlengd 

Skannlengd er sú lengd sem er mynduð og er mikilvægur hluti geislaálags í TS. Þegar hún er lengri en 

hún þarf að vera er um að ræða aukalega og um leið óþarfa geislun (12). Skannlengd er í beinu 

samhengi við lengdargeislun, lengri skannlengd þýðir hærri lengdargeislun. Ef skannlengdin er tekin út 

úr formúlu lengdargeislunar er um að ræða CTDIvol (6). Þegar skannlengd er valin í TS rannsókn á kvið 

þarf að hafa í huga að þindin hreyfist við innöndun og einnig að gæta þess að rétt líffæri séu innan 

skannsvæðis. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 98% af líkamsrannsóknum í TS hafi stærra skannsvæði 

en þörf er á. Ekki er til ákveðinn staðall um hversu löng skannlengd á að vera í rannsóknum á kvið (24). 
Á mynd 5 má sjá dæmi um hversu mikið geislaálag eykst við aukna skannlengd í TS rannsókn á kvið í 

64 sneiða TS tæki. Á efri sjúklingnum er skannlengd 16 cm og DLP 160 mGy-cm en á þeim neðri er 

skannlengd 32 cm og DLP er 320 mGy-cm (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.9 Sát 

Sát er stærð sem segir til um hve mikið og hversu hratt bekkurinn færist á meðan tækið snýst einn hring 

í kringum sjúklinginn. Þegar verið er að mynda sjúkling fer tækið gormlaga í kringum hann og sát lýsir 
því hversu teygður gormurinn er. Formúlan fyrir sát er eftirfarandi: 

𝑆á𝑡 = 	
𝑏𝑜𝑟ð𝑓æ𝑟𝑠𝑙𝑎	á	𝑒𝑖𝑛𝑢𝑚	ℎ𝑟𝑖𝑛𝑔
ℎ𝑒𝑖𝑙𝑑𝑎𝑟𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑑	𝑔𝑒𝑖𝑠𝑙𝑎  

Þegar stærðin sát er 1 þá er sátin jafn breið og breidd geislans og geislar þannig myndefnið samfellt. Ef 

sátin er minni en 1 þá skarast hringferillinn og borðið hefur þá færst minna en breidd geislans sem leiðir 
til þess að hlutar myndefnisins eru myndaðir tvisvar. Ef sát er stærri en 1 færist borðið meira en breidd 

geislans og þá geislast ekki allt myndefnið. Með stærri sát er notaður minni geislaskammtur sem leiðir 

til meira suðs á myndinni (1).  

(6) Mynd 5. Mismunandi skannlengd 
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1.6 Skuggaefni 

Til að ná fram mynd til greiningar á TS þurfa vefir að hafa mismunandi þéttleika. Sýkingar, æxli og fleira 

geta haft svipaðan dofnunarstuðul og nærumliggjandi vefir sem gerir greiningu á frávikum erfiða. Algengt 

er því að skuggaefni sé notað til þess að ná tímabundið fram mismunandi þéttleika vefja og auðvelda 
þannig sjúkdómsgreiningu. Skuggaefni er seigt efni sem haldið er við líkamshita því að hiti minnkar 

seigju í efninu (19).  Til þess að ná fram sjáanlegum mun á vefjum þurfa að vera að lágmarki 10 HU-

gildi á milli þeirra. Rétt notkun skuggaefnis getur aukið þéttni vefja um 40-75 HU gildi. Algengasta 

aðferðin við skuggaefnisgjöf er í gegnum æðalegg sem settur er upp í bláæð. Í flestum tilfellum er notað 

joð skuggaefni í TS rannsóknum. Ástæðan fyrir algengi þeirra er sú að auðvelt er að gefa þau í æð, þau 

eru vatnsleysanleg og hafa góða öryggistíðni. Í gegnum tíðina hafa margar tilraunir verið gerðar með 

önnur skuggaefni en vegna óásættanlegra aukaverkana hafa þau ekki náð slíkum vinsældum sem joð 

skuggaefnin. Skuggaefni dreifir sér um allan líkamann með hjarta- og æðakerfi líkamans. Fyrst dreifir 
það sér til hægri hliðar hjartans, út í lungnablóðrásina síðan til vinstri hliðar hjartans og fer svo út í 

slagæðakerfið. Líffæri sem dæla vökva í gegnum æðar hlaða upp miklu skuggaefni eins og lifrin, miltað 

og nýrun. Líkaminn skilar síðan skuggaefninu út nánast eingöngu í gegnum nýrun. Helmingingunartími 

joð skuggaefnis hjá fólki með eðlilega nýrnastarfsemi eru tveir klukktímar en helmingunartími er sá tími 

sem það tekur helming efnisins að fara úr líkamanum (1).  

Ýmis atriði hafa áhrif á upphleðslu skuggaefnis svo sem stærð sjúklings og heilsufar hans. Stór 

sjúklingur þarf meira magn af skuggaefni til að fá sömu upphleðslu og minni sjúklingur. Það er misjafnt 

eftir rannsóknum í hvaða líffæri er eftirsótt að hafa hámsarksþéttni og því er tímasetning á 

skuggaefnisgjöf misjöfn. Magn og þéttni skuggaefnis, hraði inngjafar og hvort saltvatn sé gefið á eftir 

skuggaefninu hefur áhrif á skuggaefnisþéttni (19). 

Algengustu leiðirnar til þess að gefa skuggaefni á réttum tíma kallast test bolus og bolus tracking. 

Test bolus er aðferð þar sem lítið skuggaefni er gefið og kannað er hversu lengi það er að komast á 

réttan stað. Ákveðin sneið er þá valin og fylgst er með línuriti sem sýnir hvernig CT talan hækkar. Rétt 

tímasetning er síðan stillt inn í tækið. Bolus tracking aðferðin er öðruvísi á þann hátt að ekki er gefinn 

prufuskammtur af skuggaefni áður en skannið hefst. Í upphafi rannsóknar er ákveðin sneið valin og 
settur hringur á áhugasvæði til að mæla TS tölu. Tækinu er síðan stillt þannig að skannið eigi að byrja 

þegar ákveðin TS tala næst. Algengast er að TS talan sé á bilinu 50-150 HU-gildi (19).  

Öll TS tæki hafa þann möguleika að mæla skuggaefnisþéttni með ROI (e. region of interest). Með 

ROI er valið áhugasvæði til að mæla og er þannig mælt meðaltal HU-gildis og staðalfrávik HU-gildisins. 
Staðalfrávikið segir hversu mikill breytileiki er innan ROI svæðisins (19). 

Hámarksþéttni í ósæðinni næst yfirleitt eftir um það bil 15-22 sekúndur en þá hefur öllu skuggaefninu 

verið sprautað inn. Með því að sprauta saltvatni á eftir skuggaefninu er hægt að auka skuggaefnisþéttni, 

lengja tíma hámarksþéttninnar og nýta þannig skuggaefnið betur (25-27). Algengt skuggaefnismagn fyrir 
TS rannsókn á kvið er 120-150 ml. Að sprauta saltvatni á eftir skuggaefni er oft notað og getur það haft 

þau áhrif að skuggaefnið nýtist betur. Saltvatnið ýtir skuggaefninu áfram og hreinsar um leið skuggaefnið 

úr æðunum (28). Notkun saltvatns getur leitt til þess að minna skuggaefni fer á staði þar sem óþarfi er 

að skuggaefni sé, einnig getur það mögulega dregið úr eituráhrifum á nýrun og einnig kostar það minna 
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(29). Til þess að fá sem besta niðurstöðu í TS rannsókn með skuggaefni þarf myndataka að hefjast 

þegar skuggaefnisþéttni er í hámarki (28). Sum meinvörp og eitlar sjást einungis með skuggaefni og 

mikilvægt er að skuggaefnið sé gefið á réttum tíma til að það nýtist sem best (29).  

1.7 TS rannsókn á kvið 

TS rannsóknir á kvið eru með algengustu rannsóknum í TS tækjum. Það getur verið misjafnt eftir stöðum 

hvað á að vera í hverri rannsókn fyrir sig og fer það eftir beiðni læknis hvað rannsaka á hverju sinni. 

Hefðbundin TS rannsókn á kvið er oftast framkvæmd þannig að sjúklingur liggur á bakinu og ekki skiptir 

máli hvort hann snýr með fætur eða höfuð inn í tækið. Það sem skiptir máli er innstilling sjúklingsins á 

þann veg að hann sé hafður í miðjunni og að rétt líffæri séu höfð í rannsókninni. Hefðbundin 

kviðrannsókn í TS miðar oft að því að ná þindinni með og niður fyrir klyftasambryskju (e. pubis 

symphysis). Rannsóknin er framkvæmd í innöndun og er það gert til þess að þindin sé kyrrstæð og 

hreyfi ekki önnur líffæri (6). 
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða innstillingu og skannlengd í samhengi við geislaskammta. Einnig 

voru myngdæði skoðuð í samhengi við geislaskammta. Að lokum var kannað hvort mismunandi aðferðir 

við skuggaefnisgjöf hafi áhrif á skuggaefnisþéttni. Notaðar voru TS rannsóknir á kvið frá 

Heilbrigðistofnun Suðurlands á Selfossi, Heilbrigðistofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum og í 

Orkuhúsinu í Reykjavík. 

 
Leitað var svara við eftirfarandi spurningum: 

Skýrir mismunandi skannlengd mun á geislaskömmtum? 

Skýrir mismunandi innstilling mun á geislaskömmtum? 

Eru myndgæði eins á milli stofnana í samhengi við geislaskammta? 

Hafa mismunandi aðferðir við skuggaefnisgjöf áhrif á skuggaefnisþéttni? 
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3 Efni og aðferðir 

Gerð var aftursæ gagnasöfnun þar sem gögn um skannlengd, innstillingu sjúklings og skuggaefnisþéttni 

voru skráð niður. Gögn frá Orkuhúsinu, HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum voru sótt í 

myndageymslu (PACS) Íslenskrar Myndgreiningar (ÍM). Rötngenlæknar í Okuhúsinu fara yfir rannsóknir 

frá öllum þremur stöðunum, greina og skila niðurstöðum. Sótt voru gögn frá árinu 2020 þar sem ákveðið 

var að skoða 100 rannsóknir frá hverri stofnun, 50 rannsóknir á kvið án skuggaefnis og 50 rannsóknir á 
kvið með skuggaefni. Síðan kom í ljós að á HSU á Selfossi voru eingöngu framkvæmdar 20 rannsóknir 

á kvið án skuggaefnis og HSU í Vestmannaeyjum voru framkvæmdar 44 rannsóknir á kvið án 

skuggaefnis árið 2020. En hjá öllum stofnununum voru framkvæmdar 50 rannsóknir á kvið með 

skuggaefni. Viðeigandi leyfi voru fengin frá Vísindasiðanefnd, Orkuhúsinu og HSU. Leyfin má finna í 

kafla 7 fylgiskjöl/birtar greinar.  

3.1 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru einstaklingar 18 ára og eldri sem höfðu farið í tölvunsneiðrannsókn á 

kvið í Orkuhúsinu, HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum árið 2020.  

3.2 Tæki og búnaður  

TS tækin sem voru notuð í rannsókninni eru sambærileg tæki. Þau eru frá framleiðandanum Toshiba og 

eru öll 16 sneiða tæki. Elsta tækið er á HSU í Vestmannaeyjum. Upplýsingar um tækin má sjá hér fyrir 

neðan í töflu 1.  

Tafla 1. TS-tækin 

Staðsetning Tegund Framleiðandi Árgerð 

Orkuhúsið Aquilion Lightning Toshiba 2017 

HSU á Selfossi Aquilion Lightning Toshiba 2017 

HSU í Vestmannaeyjum Astelion Toshiba 2015 

 

3.3 Gögn og gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram í Orkuhúsinu þar sem rannsakandi fékk aðstöðu til að sækja þau gögn sem þurfti. 

Þar voru fengin gögn frá Orkuhúsinu, HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum úr myndageymslu 

Orkuhússins (Carestream Client – img-pacs). Gagnasöfnun hóst í byrjun febrúar 2021 og lauk í byrjun 

mars. Gögnin voru skráð í Microsoft Excel og eftirfarandi breytur voru skráðar: 

• Kyn 
• Aldur 
• Dagsetning 
• Heiti prógramms 
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• DLP 
• CTDIvol 
• Image Position 
• DFOV 
• Skannlengd 
• HU-gildi í ósæð 
• SD-gildi 

 

Í myndageymslunni er sía sem gerir kleift að velja hvaða rannsóknir koma upp og einnig tímabil 
rannsókna. Fyrst var sett í síuna Orkuhúsið, árið 2020 og einnig var valið að aðeins kæmu upp 

rannsóknir á kvið í TS. Með því að skrifa abdomen og haka í CT (TS) komu upp allar kviðrannsóknir í 

TS. Flestar rannsóknirnar voru rétt merktar og voru þá merktar abdomen +K eða abdomen -K. +K þýðir 

með skuggaefni og -K þýðir án skuggaefnis. Sumar rannsóknirnar voru aðeins merktar abdomen og var 

misjafnt hvaða aðferðalýsing (e. protocol) var undir því. Byrjað var að skoða gögn frá desember 2020, 

síðan nóvember og koll af kolli. Skráðar voru 50 rannsóknir á kvið með skuggaefni og 50 rannsóknir án 

skuggaefnis frá Orkuhúsinu. Næst voru skráð gögn frá HSU á Selfossi og sömu breytur settar í síuna 

og valin staðsetning, dagsetning, TS og abdomen. Sama á við um gögnin frá HSU í Vestmannaeyjum. 
Rannsóknirnar frá HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum voru ekki eins nákvæmlega merktar og í 

Orkuhúsinu. Margar þeirra voru aðeins merktar abdomen, en þá komu ekki eingöngu upp gögn með 

rannsóknum á kvið með og án skuggaefnis heldur einnig aðrar rannsóknir sem ekki var verið að skoða 

til dæmis steinaleit, urografia og fleira. Því þurfti að skoða hverja rannsókn merkta abdomen til að sjá 

hvort hún hentaði í þessari rannsókn. 

3.3.1 Skannlengd 

Skannlengdin var fundin með því að opna rannsókn og finna síðustu sneið rannsóknarinnar og þar kom 

hún upp í millímetrum (mm).  

3.3.2 Innstilling 

Til þess að finna miðju sjúklings var skráð DFOV en talan DFOV kom upp þegar rannsóknin var opnuð 

í hægra horni forritsins. Næst var skráð talan Image Position sem var fundin undir Dicom Tags. Dicom 

Tags er aðgerð þar sem hægt er skoða allskonar mælingar í hverri TS rannsókn. Sú tala kemur þrískipt, 

ein tala fyrir x-ás, önnur fyrir y-á og sú þriðja fyrir z-ás. Sú tala gefur miðju sjúklings út frá innstillingu 
hans og var því hægt að reikna út skekkju innstillingar með því að bera saman Image Position og DFOV. 

Til þess að reikna muninn var DFOV deilt í tvennt og þannig fundinn miðjupunktur. Síðan var Dicom 

Tags fundið og sú tala dregin frá helmingnum af DFOV. Fyrst var x-ás reiknaður og síðan y-ás. Við x-

ás útreikning var skekkjan til hægri ef talan var neikvæð og til vinstri ef útkoman var jákvæð. Við y-ás 

var skekkjan ofar á myndinni með neikvæða tölu og neðar á myndinni ef talan var jákvæð. Leyfileg 

skekkjumörk voru höfð við 1 cm þannig breyting undir 1 cm var ekki talin skekkja. 
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3.3.3 Skuggaefnisþéttni 

Skuggaefnisaðferðir í TS rannsóknum á kvið með skuggaefni voru eftirfarandi: 

• Í Orkuhúsinu fá sjúklingar yfir 80 kg 90 ml af skuggaefni og 40 ml af saltvatni. Sjúklingar undir 

70 kg fá 80 ml skuggaefni og 40 ml saltvatn. Skuggaefnishraðinn er 3 ml/sek.  

• Á HSU á Selfossi fá flestir fullorðnir sjúklingar 90 ml af skuggaefni og 40 ml af saltvatni. Stórir 
sjúklingar fá hins vegar meira eða um 100-110 ml ásamt 40 ml af saltvatni. Skuggaefnishraðinn 

er 3 ml/sek. 

• Á HSU í Vestmannaeyjum eru gefnir 100 ml af skuggaefni og ekkert saltvatn. 

Skuggaefnishraðinn er 3 ml/sek. 

Skuggaefnisþéttnin og staðalfrávik hennar var skráð með ROI (e. region of interest) sem er hringlaga 

verkfæri í PACS myndageymslunnni sem lagður er hvar sem er í sneiðarnar og mælir hann allt innan 

hringsins. Hringnum var lagt í ósæð í þindarhæð og var hann hafður eins stór og mögulegt var en hann 

var alltaf á bilinu 2,2-2,5 cm². Skráð var niður HU-gildi og SD-gildi úr hringnum. HU-gildi er mælieining 

fyrir skuggaefnisþéttnina og SD-gildi er staðalfrávikið í hringnum og hægt er að nota það sem 
mælieiningu fyrir suð.  

3.4 Tölfræði 

Öll gögn voru skipulega sett upp í Excel og var öll tölfræði unnin í forritinu. Til að byrja með var skoðað 

meðaltal og staðalfrávik lengdargeislunar bæði í TS rannsóknum á kvið með og án skuggaefnis. Þau 
gögn voru sett í töflu. CTDIvol var einnig sett upp í töflu með meðaltali og staðalfráviki. Einnig var fundið 

meðaltal og staðalfrávik úr gögnum um innstillingu (bæði x- og y-ás), skannlengd, HU-gildi og SD-gildi. 

Tíðnirit var sett fram þar sem notast var við gögn um skannlengd og innstillingu.  

Tölfræðipróf dreifigreiningar (e. anova) var gert á gögnum um lengdargeislun, skannlengd, 
innstillingu, HU-gildi og SD-gildi til að kanna hvort um væri að ræða marktækan mun á milli 

rannsóknanna hjá áðurnefndum stofnununum. Þegar munur mældist marktækur var notast við próf 

Tukey um eftirásamanburð (Tukey, HSD) til að sjá á milli hvaða stofnana var munur á lengdargeislun, 

skannlengd innstillingu og HU gildi og SD gildi. Miðað var við marktækan mun ef p-gildi úr 

dreifigreiningarprófinu var < 0,05.  

Fylgni var reiknuð á milli CTDIvol og innstillingar, á milli CTDIvol og staðalfráviks í skuggaefnisþéttni 

og einnig á milli DLP og skannlengdar. Einnig var sett upp punktarit til að sjá betur fylgnina á milli 

fyrrnefndra atriða. 
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4 Niðurstöður 

Fyrst verður gerð grein fyrir lengdargeislun TS rannsókna á kvið með og án skuggaefnis. Síðan verða 

skoðuð gögn af TS rannsóknum á kvið með skuggaefni. Því næst verður gerð grein fyrir CTDIvol og þar 

á eftir skannlengd. Í framhaldi af því eru gögn um innstillingu skoðuð og síðan HU-gildi og SD-gildi. Þá 

verður gerð grein fylgni CTDIvol og innstillingar á y-ás, fylgni CTDIvol og SD-gildis og að síðustu verður 

skoðuð fylgni DLP og skannlengdar. 

4.1 Lengdargeislun 

Í töflu 2 má sjá meðaltal og staðalfrávik lengdargeislunar (DLP) úr TS rannsóknum á kvið með 

skuggaefni frá stöðunum þremur, Orkuhúsinu, HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum. Meðaltal og 

staðalfrávik var hæst á HSU á Selfossi en lægst á HSU í Vestmannaeyjum.  

Tafla 2. Meðaltal og staðalfrávik lengdargeislunar (DLP) í TS rannsókn á kvið með skuggaefni 

Staðsetning Meðaltal 

DLP (mGycm) 

n=50 

Staðalfrávik 

DLP (mGycm) 

n=50 

Orkuhúsið 394 189 

HSU á Selfossi 518 209 

HSU í Vestmannaeyjum 341 158 

n=fjöldi 

Í töflu 3 eru upplýsingar um lengdargeislun úr TS rannsókn á kvið án skuggaefnis. Fjöldi rannsókna var 

misjafn á milli stofnana en ekki voru framkvæmdar 50 TS rannsóknir á kvið án skuggaefnis árið 2020 

hjá HSU á Selfossi eða hjá HSU í Vestmannaeyjyum. Framkvæmdar voru 20 rannsóknir hjá HSU á 

Selfossi og 44 rannsóknir hjá HSU í Vestmannaeyjum. Meðaltal og staðalfrávik mældist lægst á HSU í 

Vestmannaeyjum. Meðaltal mældist hæst í Orkuhúsinu en staðalfrávik mældist mest á HSU á Selfossi.  

Tafla 3. Meðaltal og staðalfrávik lengdargeislunar (DLP) í TS rannsókn á kvið án skuggaefnis 

Staðsetning Meðaltal 

DLP (mGycm) 

Staðalfrávik 

DLP 

Orkuhúsið 

n=50 

480 213 

HSU á Selfossi 

n=20 

437 227 

HSU í Vestmannaeyjum 

n=44 

392 205 

n=fjöldi 
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Dreifigreining var framkvæmd á lengdargeislun á TS-rannsóknum á kvið með og án skuggaefnis. Við 

framkvæmd dreifigreiningar á lengdargeislun í TS-rannsóknum á kvið með skuggaefni kom í ljós að um 

var að ræða marktækan mun á lengdargeislun á milli stofnananna þriggja F(2,147) = 11,880, p=1,65E-

05. Tukey HSD próf leiddi í ljós að marktæki munurinn lá á milli Orkuhússins og HSU á Selfossi annars 

vegar og á milli HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum hins vegar.  

Niðurstöður dreifigreiningar á TS-rannsóknum á kvið án skuggaefnis leiddi í ljós að ekki var 

marktækur munur á lengdargeislun á milli stofnananna, F(2,111) = 1,618, p=0,203. Niðurstöður úr 

dreifigreiningu lengdargeislunar má sjá í töflu 4. 

Tafla 4. Dreifigreining lengdargeislunar (DLP) 

TS-rannsókn á kvið F-prófgildi p-gildi Marktækur munur 

Með skuggaefni 11,880 p < 0,05 Orkuhúsið og HSU á 

Selfossi 

HSU á Selfossi og 

HSU í 
Vestmannaeyjum 

Án skuggaefnis 1,618 p > 0,05 Enginn 

4.2 CTDIvol 

Í töflu 5 má sjá meðaltal og staðalfrávik CTDIvol í TS rannsóknum á kvið með skuggaefni.  

Tafla 5. Meðaltal og staðalfrávik CTDIvol 

Staðsetning Meðaltal 

CTDIvol (mGy) 

n=50 

Staðalfrávik 

CTDIvol (mGy) 

n=50 

Orkuhúsið 8 4 

HSU á Selfossi 10 4 

HSU í Vestmannaeyjum 7 3 

n=fjöldi 

Dreifigeislun var reiknuð fyrir CTDIvol í TS rannsóknum á kvið með skuggaefni. Niðurstöður 

dreifigreingar voru á þann veg að marktækur munur var á milli stofnananna, F(2,147) = 8,50, p=0,0003. 

Tukey HSD var notað til að finna hvar marktæki munurinn lá og var hann á milli Orkuhússins og HSU á 

Selfossi en einnig á milli HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum.  
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4.3 Skannlengd 

Í töflu 6 er að finna meðaltal og staðalfrávik fyrir skannlengd í mm úr TS rannsóknum á kvið með 

skuggaefni. Meðaltal skannlengdar mældist lengst á HSU á Selfossi en styðst á HSU í 

Vestmannaeyjum. Staðalfrávik skannlengdar var mest á HSU í Vestmannaeyjum og minnst í 
Orkuhúsinu.  

Tafla 6. Meðaltal og staðalfrávik fyrir skannlengd 

n=fjöldi 

Mynd 6 sýnir dreifingu skannlengdar á TS-rannsóknum á kvið með skuggaefni í tíðniriti. Flestar 
rannsóknir voru með skannlengd á bilinu 401-450 mm hjá Orkuhúsinu og HSU í Vestmannaeyjum en á 

HSU á Selfossi voru þær flestar á bilinu 451-500 mm.  

  

Til að kanna hvort um marktækan mun væri að ræða á skannlengd á milli stofnana var framkvæmd 

dreifigreining.  Dreifigreiningin leiddi í ljós að það var marktækur munur, F(2,147) = 14,084, p=2,535E-

06. Í framhaldi var því framkvæmt Tukey HSD til að sjá hvar um marktækan mun væri að ræða. 
Niðurstöður leiddu í ljós að marktækur munur var á milli allra stofnananna, Orkuhússins og HSU á 

Selfossi, HSU á Selfoss og HSU í Vestmannaeyjum og Orkuhússins og HSU í Vestmannaeyjum. Í töflu 

7 má sjá niðurstöður úr dreifigreiningu skannlengdar. 

Staðsetning Meðaltal 

Skannlengd (mm) 

n=50 

Staðalfrávik 

Skannlengd (mm) 

n=50 

Orkuhúsið 441 31 

HSU á Selfossi 465 38 

HSU í Vestmannaeyjum 419 60 
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Tafla 7. Dreifigreining skannlengdar 

Gögn F-prófgildi p-gildi Marktækur munur 

Skannlengd 14,084 p < 0,05 Orkuhúsið og HSU á 

Selfossi 

HSU á Selfossi og 

HSU í 

Vestmannaeyjum 

Orkuhúsið og HSU í 

Vestmannaeyjum 

 

4.4 Innstillingar 

Í töflu 8 er meðaltal og staðalfrávik fyrir innstillingu sjúklinga á y-ás (lóðrétt). Neikvæðu tölurnar merkja 

skekkju of ofarlega og jákvæðu tölurnar merkja skekkju of neðarlega.  

Tafla 8. Meðaltal og staðalfrávik innstillingar á y-ás 

Staðsetning Meðaltal 

y-ás (cm) 

n=50 

Staðalfrávik 

y-ás (cm) 

n=50 

Orkuhúsið -0,21 0,75 

HSU á Selfossi -0,02 1,57 

HSU í Vestmannaeyjum 0,66 1,18 

n=fjöldi 

Á mynd 7 er tíðnitafla sem sýnir innstillingu sjúklinga lóðrétt (y-ás).  
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Í töflu 9 má sjá meðaltal og staðalfrávik innstillingar á x-ás (lárétt) í cm. Neikvæða talan táknar skekkju 

til hægri og jákvæðu tölurnar tákna skekkju til vinstri. 

Tafla 9. Meðaltal og staðalfrávik innstillingar á x-ás 

Staðsetning Meðaltal 

x-ás (cm) 

n=50 

Staðalfrávik 

x-ás 

n=50 

Orkuhúsið 0,28 0,86 

HSU á Selfossi -0,16 1,82 

HSU í Vestmannaeyjum 0,16 1,04 

n=fjöldi 

Mynd 8 sýnir tíðnitöflu með innstillingu sjúklings á x-ás. 

 
Ef færsla frá miðju var meira en 1 cm var litið á það sem skekkju. Dreifigreining var gerð á innstillingu til 

að athuga hvort marktækur munur væri á skekkju á milli stofnananna. Við dreifigreiningu á innstillingu á 

y-ás kom í ljós að marktækur munur var á milli hópanna, F(2,147) = 7,078, p=0,001. Tukey HSD leiddi 

í ljós að marktækur munur var annars vegar á milli Orkuhússins og HSU í Vestmannaeyjum og hins 
vegar á milli HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum. Dreifigreining á innstillingu á x-ás leiddi í ljós 

að ekki var tölfræðilega marktækur munur, F(2,147) = 4,622, p = 0,226. Í töflu 10 eru niðurstöður úr 

dreifigreiningu innstillingar á bæði x- og y-ás. 
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Tafla 10. Dreifigreining innstillingar 

Gögn F-prófgildi p-gildi Maktækur munur 

Innstilling y-ás 7,078 p < 0,05 Orkuhúsið og HSU í 

Vestmannaeyjum 

HSU á Selfossi og 

HSU í 

Vestmannaeyjum 

Innstilling x-ás 4,622 p > 0,05 Enginn 

 

4.5 Skuggaefnisþéttni 

Í töflu 11 má sjá meðaltal og staðalfrávik fyrir HU-gildi og SD-gildi í TS-rannsóknum á kvið með 

skuggaefni.  

Tafla 11. Meðaltal og staðalfrávik HU-gildis og SD-gildis 

Staðsetning HU-gildi 

Meðaltal (staðalfrávik) 

n=50 

SD-gildi 

Meðaltal (staðalfrávik) 

n=50 

Orkuhúsið 136 (31) 17 (11) 

HSU á Selfossi 130 (17) 15 (5) 

HSU í Vestmannaeyjum 147 (24) 19 (6) 

n=fjöldi 

Dreifigreining var gerð á HU-gildunum til að skoða hvort marktækur munur væri á skuggaefnisþéttni 

í TS rannsóknum á kvið með skuggaefni á milli staðanna þriggja. Dreifigreiningin leiddi í ljós að 

marktækur munur var á milli stofnananna, F(2,147) = 6,415, p=0,002. Við útreikning Tukey HSD kom í 

ljós að marktækur munur var á milli HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum. Dreifigreining var einnig 
gerð á SD-gildum og niðurstöður sýndu að enginn marktækur munur var á milli þeirra, F(2,147) = 2,20, 

p=0,11. Í töflu 12 eru niðurstöður úr dreifigreiningu á HU- og SD-gildum.  

Tafla 12. Dreifigreining HU gildis og SD-gildis 

Gögn F-prófgildi p-gildi Marktækur munur 

HU-gildi 6,415 p < 0,05 HSU á Selfoss og 
HSU í 

Vestmannaeyjum 

SD-gildi 2,20 p > 0,05 Enginn 



  

32 

4.6 Fylgni lengdargeislunar og skannlengdar 
Þegar fylgni lengdargeislunar og skannlengdar var reiknuð kom í ljós að fylgnin í Orkuhúsinu var r(147) 

= 0,54, p < 0,05, fylgnin hjá HSU á Selfossi var r(147) = 0,59, p < 0,05 og fylgnin hjá HSU í 
Vestmannaeyjum var r(147) = 0,51, p < 0,05. Marktæk fylgni fannst hjá öllum stofnununum. Mynd 9 

sýnir fylgni lengdargeislunar og skannlengdar í punktariti.  

Í töflu 13 eru niðurstöður fyrir fylgni skannlengdar og lengdargeislunar. 

Tafla 13. Fylgni lengdargeislunar og skannlengdar 
Staðsetning Fylgni p-gildi Marktæk fylgni 

Orkuhúsið 0,54 p < 0,05 Já 

HSU á Selfossi 0,59 p < 0,05 Já 

HSU í Vestmannaeyjum 0,51 p < 0,05 Já 

 

4.7 Fylgni CTDIvol og innstillingar á y-ás 

Reiknuð var fylgni á milli CTDIvol og innstillingar á y-ás. Fylgnin í Orkuhúsinu var r(147) = -0,34, p < 

0,05, fylgnin á HSU á Selfossi var r(147) = -0,11, p > 0,05 og fylgnin á HSU í Vestmannaeyjum var 

r(147) = -0,09, p > 0,05. Á mynd 10 má sjá punktarit af fylgninni.  
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Mynd 10. Fylgni CTDIvol og innstillingar á y-ás 
Eins og sést á mynd 10 er ein rannsókn frá HSU á Selfossi sem stingur í stúf og var litið á hana sem 

útlaga. Fylgnin á HSU á Selfossi var reiknuð aftur og var niðurstaðan r(147) = -0,36, p < 0,05. Á mynd 

11 er punktarit af fylgni CTDIvol og y-ás án útlagans.  

 

Mynd 11. Fylgni CTDIvol og innstillingar á y-ás án útlaga 
Í töflu 14 eru upplýsingar um fylgnina. 

Tafla 14. Fylgni CTDIvol og innstillingar á y-ás 

Staðsetning Fylgni p-gildi Marktæk fylgni 

Orkuhúsið -0,34 p < 0,05 Já 

HSU á Selfossi -0,11 p > 0,05 Nei 

HSU í Vestmannaeyjum -0,09 p > 0,05 Nei 

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25

cm

CTDIvol 

Fylgni CTDIvol og innstillingar á y-ás

Orkuhúsið

HSU á Selfossi

HSU í Vestmannaeyjum

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25

cm

CTDIvol

Fylgni CTDIvol  og innstillingar á y-ás án útlaga

Orkuhúsið

HSU á Selfossi

HSU í Vestmannaeyjum



  

34 

 

 Í töflu 15 eru upplýsingar um fylgnina á HSU á Selfossi eftir að útlaginn var fjarlægður.  

Tafla 15. Fylgni CTDIvol og innstillingar á y-ás án útlaga 

Staðsetning Fylgni án útlaga p-gildi Marktæk fylgni 

HSU á Selfossi -0,36 p < 0,05 Já 

 

4.8 Fylgni CTDIvol og SD-gildis 

Fylgnin á milli CTDIvol og SD-gildis skuggaefnisþéttni var reiknuð. Fylgnin í Orkuhúsinu var r(147) = 

0,12, p > 0,05, fylgnin á HSU á Selfossi var r(147) = 0,03, p > 0,05 og fylgnin á HSU í Vestmannaeyjum 

var r(147) =  -0,09, p > 0,05. Á mynd 12 má sjá punktarit af fylgni á milli CTDIvol og SD-gildis á stöðunum 

þremur. Á myndinni sést greinilega að ein rannsókn frá Orkuhúsinu stendur út úr og er lang efst. Það 

var litið á þá rannsókn sem útlaga og var hún fjarlægð. Gert var nýtt punktarit sem má sjá hér fyrir neðan. 

 

 

Fylgni Orkuhússins var reiknuð aftur eftir að útlaginn var tekinn út en þá var hún r(147) = 0,14, p > 

0,05. Á mynd 13 hefur útlaginn verið fjarlægður. 
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Mynd 13. Fylgni CTDIvol og SD-án útlaga 
Niðurstöður fylgninnar má sjá í töflu 16. 

Tafla 16. Fylgni CTDIvol og SD-gildis 

Staðsetning Fylgni p-gildi Marktæk fylgni 

Orkuhúsið 0,12 p > 0,05 Nei 

HSU á Selfossi 0,03 p > 0,05 Nei 

HSU í Vestmannaeyjum -0,09 p > 0,05 Nei 

 

Í töflu 17 eru niðurstöður fylgnis CTDIvol og SD-gildis án útlaga. 

Tafla 17. Fylgni CTDIvol og SD-gildis án útlaga 

Staðsetning Fylgni án útlaga p-gildi Marktæk fylgni 

Orkuhúsið 0,14 p > 0,05 nei 
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5 Umræða 

Markmiðið með verkefninu var að skoða mun á geislaskömmtum hjá þremur stofnunum og mögulegar 

ástæður fyrir honum. Skoðað var samhengi geislaskammta við skannlengd og innstillingu sjúklinga í TS 

rannsóknum á kvið. Einnig var skoðuð skuggaefnisþéttni, annars vegar til þess að kanna áhrif þess að 

nota mismunandi skuggaefnisaðferðir og hins vegar sem mælikvarða á myndgæði og þar af leiðandi 

sem mögulega afleiðingu af geislaskammti. Lengdargeislun í TS rannsókn á kvið með skuggaefni var 
hæst á HSU á Selfossi með marktækan mun á milli HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum og 

Orkuhúsinu. TS rannsóknir á kvið án skuggaefnis var einnig hæst á HSU á Selfossi en ekki reyndist 

marktækur munur á milli stofnananna. Möguleg ástæða fyrir því að ekki fannst marktækur munur á TS 

rannsóknum á kvið án skuggaefnis er sú að ekki voru nægilega margar rannsóknir framkvæmdar til þess 

hægt væri að meta það. Marktækur munur fannst á CTDIvol á milli Orkuhússins og HSU á Selfossi en 

einnig á milli HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum. Marktækur munur var á skannlengd á milli 

allra stofnananna. Innstilling á y-ás sýndi marktækan mun hjá Orkuhúsinu og HSU í Vestmannaeyjum 
en einnig hjá HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum en enginn markækur munur fannst á innstillingu 

á x-ás. Marktækur munur fannst á skuggaefnisþéttni á milli HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum 

en enginn munur fannst á SD-gildum. 

5.1 Lengdargeislun og CTDIvol 

Lengdargeislun í TS rannsóknum á kvið með skuggaefni var hæst á HSU á Selfossi og lægst á HSU í 

Vestmannaeyjum. Marktækur munur mældist á milli Orkuhússins og HSU á Selfossi og einnig á milli 

HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum. CTDIvol  í TS rannsóknum á kvið var hæst á HSU á Selfossi 

og lægst á HSU í Vestmannaeyjum. Marktækur munur á CTDIvol var á milli Orkuhússins og HSU á 

Selfossi og einnig HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum en það eru sömu niðurstöður og í 

lengdargeislun.  

Bergey Alexandersdóttir gerði rannsókn á geislaskömmtum í Orkuhúsinu, HSU á Selfossi og HSU í 

Vestmannaeyjum. Í þeirri rannsókn var niðurstaðan sú að lengdargeislun í TS á kvið með og án 

skuggaefni var hæst á HSU í Vestmannaeyjum (30). Áhugavert er að velta fyrir sér hver ástæðan geti 

verið fyrir því að aðrar niðurstöður fást ári síðar. Eftir að rannsókninni árið 2020 var lokið var látið vita á 

HSU í Vestmannaeyjum að lengdargeislun væri mest þar. Það gæti því verið möguleg skýring að einhver 

breyting hafi orðið í Vestmannaeyjum til þess að lækka geislun, hvort sem það hefur verið meðvitað eða 
ómeðvitað. Önnur skýring gæti verið að breytileikinn sé það mikill í tölunum á milli rannsókna að 50 

rannsóknir sé ekki nægilegur fjöldi til að hægt sé að meta þetta. Það sem einnig kemur til greina sem 

möguleg skýring er sú staðreynd að rannsóknirnar eru ekki nógu vel merktar á öllum stöðunum í 

myndageymslunni og því ekki um nákvæmlega sambærilegt úrtak að ræða.  
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5.2 Skannlengd 

Marktækur munur fannst á skannlengd á milli allra þriggja stofnananna. Algengt er að aukin skannlengd 

sé notuð í rannsóknum á brjóstholi og kviðarholi og afleiðing þess er aukið geislaálag á líffæri (31). 

Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum árið 2010 í þeim tilgangi að mæla aukna skannlengd. Þar voru 
ákveðin líffæri sem áttu að vera innan marka og var mælt umfram það. Niðurstaðan var að 99% TS 

rannsókna hafði 43 mm óþarfa skannlengd að meðaltali. Önnur rannsókn sem var gerð árið 2011 sýndi 

fram á að í 50% tilfella í TS rannsóknum á kvið var umfram skannlengd. Þar var auka skannlengd að 

meðaltali 21 mm að ofan og 25 mm að neðan (31, 32). Samkvæmt bókinni Spiral CT of the Abdomen 

ætti skannlengd í TS rannsókn á kvið að vera á bilinu 150-400 mm (28). Í rannsókn frá árinu 2004 þar 

sem skoðaðar voru 106 TS rannsóknir á kvið var aukin skannlengd könnuð. Niðurstöðurnar voru þær 

að 97% rannsóknanna voru með auka skannlengd fyrir ofan þind og 94% voru með auka skannlengd 

fyrir neðan klyftasambryskju. Engar auknar upplýsingar náðust með því að auka skannlengdina en 
sjúklingurinn varð fyrir auknu geislaálagi (33). Skannlengdin á stofnununum þremur er frekar of löng 

heldur en stutt ef miðað er við þessar upplýsingar. 

Skannlengdin mældist lengst á HSU á Selfossi en styst á HSU í Vestmannaeyjum. Orkuhúsið var 

með næst stystu skannlengdina en var með stöðugustu dreifinguna það er minnsta staðalfrávikið. 
Skannlengd er háð lengd sjúklinga og er því eðlilegt að hún sé ekki alltaf eins og ekki er hægt að áætla 

ákveðna skannlengd fyrir alla. Markmiðið í TS rannsóknum á kvið ætti hins vegar alltaf að vera að hafa 

skannlengdina ekki lengri en þörf er á. Þó að skannlengdin sé ekki alltaf sú sama á milli einstaklinga þá 

er samt ástæða til þess að áætla að hún sé á svipuðu bili á milli stofnana. Engin rök benda til þess að 

fólk frá þessum þremur stöðum sé ekki svipað að hæð. Á móti kemur að rannsóknin var framkæmd með 

aðeins 50 einstaklingum frá hverjum stað og gæti því einhver breytileiki haft mikil áhrif. Við vitum ekki 

hæð fólks og mögulegt er að það sé hún sem er marktækt mismunandi þótt það sé ólíklegt. Tölfræði 
prófið gefur samt sem áður til kynna að munur sé á skannlengd á milli stofnana.   

Annað sem gæti haft áhrif á mislanga skannlengd eru mismunandi leiðbeiningar við framkvæmd 

rannsókna á milli stofnana. Stofnanir eru oft með fyrirfram ákveðin líffæri sem eiga að vera innan 

myndsvæðis í ákveðnum rannsóknum. Það geta verið mismunandi skoðanir á því hvaða líffæri eiga að 
vera í hverri rannsókn og getur það verið líkleg ástæða að skannlengd sé almennt mismunandi. Hins 

vegar er það ólíkleg ástæða í þessu tilfelli þar sem lesið er úr öllum rannsóknunum á sömu stofnuninni 

og ættu þær því að vera framkvæmdar eftir sömu aðferð. Eins og fyrr hefur verið nefnt er algengasta 

viðmiðið í TS rannsóknum á kvið að ná þindinni með og ná niður fyrir klyftasambryskju (6). Ef við áætlum 

að stofnanirnar þrjár notist við sömu leiðbeiningar og miði við ákveðin líffæri þá ætti skannlengdin að 

vera svipuð hjá öllum stofnununum. Hins vegar er skannlengdin ekki sambærileg á milli stofnananna og 

ef áætlað er að fólk sé jafnt stórt á milli staða er líkleg ástæða sú að fólk er ekki sammála hvaða líffæri 

á að vera með í rannsóknum á kvið. Tvennskonar breytileiki hefur áhrif á skannlengd en það er misjöfn 
lengd sjúklinga og mismunandi aðferðafræði rannsóknar. Það getur síðan bæst ofan á hvort annað og 

orðið þannig tvöfaldur breytileiki en einnig er möguleiki á að breytileikinn núlli sig út og útaf þessu getur 

bil breytileikans orðið stærra. 
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Með því að bera saman lengdargeislun og CTDIvol er hægt að áætla hvort að skannlengdin ein og 

sér sé helsta orsök þess að munur sé á geislaskömmtum eða ekki. Með stærðinni CTDIvol skoðum við 

aðeins geislaskammt í einni sneið en í lengdargeislun er skannlengdin tekin með (7). Lengdargeislun 

og CTDIvol gáfu sömu niðurstöður sem þýðir að hægt er að áætla að skannlengdin sé ekki helsta 

skýringin á því að geislaskammtar eru hæstir á HSU á Selfossi. Ef horft er á það að skannlengdin er 

ekki helsta orsök hærri geislaskammta er ástæða til þess að ætla að sjálfvirka geislunarstýringin noti 

meiri geislun á HSU á Selfossi en á hinum stofnununum. 

Punktarit á mynd 14 sýnir hvernig jákvæð fylgni er á milli lengdargeislunar og skannlengdar. Með 

lengri skannlengd eykst lengdargeislun og eru það niðurstöður sem búast mátti við. Á öllum 

stofnununum mældist marktæk fylgni.   

5.3 Innstilling 

Innstilling sjúklinga er mikilvægur þáttur þess að sjúklingur fái sem minnsta geislun á sig. Það getur 

reynst erfitt að stilla sjúklingum nákvæmlega í miðjuna ef hann á til dæmis erfitt með að liggja flatur eða 

liggur skakkur. Því er mikilvægt að geislafræðingar séu meðvitaðir um mikilvægi þess að sjúklingur sé í 

miðju og geri sitt besta til að ná því fram.(22). Ákveðið var að skoða hvernig sjúklingum var stillt inn á 

stofnununum þremur með því að finna hversu langt frá miðju þeir voru. Á öllum stofnununum er sjálfvirk 
geislunarstýring notuð í TS rannsóknum á kvið og öll tækin eru Toshiba tæki. Þegar sjúklingi er stillt inn 

nær röntgenlampanum á y-ás áætlar TS tækið út frá yfirlitsmyndinni að hann sé stærri en hann er í raun 

og veru og gefur þar af leiðandi aukna geislun. Þegar sjúklingi er stillt inn fjær röntgenlampanum á y-ás 

þá áætlar TS tækið út frá yfirlitsmyndinni að sjúklingurinn sé minni en hann er og gefur því minni geislun 

og þannig fæst verri rannsókn. Þetta á við í tækjum þar sem röntgenlampinn er staðsettur fyrir ofan 

sjúklinginn þegar yfirlitsmyndin er tekin. Reiknað var með í þessari rannsókn að yfirlitsmyndin væri tekin 

fyrir ofan sjúklinginn líkt og í rannsóknum þar sem slík tæki voru notuð. Sú rannsókn sýndi marktækan 
mun á fylgni milli mismunandi innstillingar á y-ás og breytingar í sjálfvirku geislunarstýringunni. 

Breytingar á x-ás virtust hafa minni áhrif á geislaskammt heldur en y-ás (34). Í rannsókn frá árinu 2019 

var bæði skoðuð innstilling á x- og y-ás. Algengara var að skekkja í innstillingu væri á y-ás og í 54% af 

þeim tilfellum var hún fyrir neðan miðju og í 46% tilfella var hún fyrir ofan miðju (21). 

Í töflu 8 má sjá að HSU í Vestmannaeyjum stilla sjúklingum sínum að meðaltali fyrir neðan miðju 

en Orkuhúsið og HSU á Selfossi stilla sjúklingum sínum að meðaltali fyrir ofan miðju. Dreifigreining gaf 

þær niðurstöður að marktækur munur væri á y-ás í Orkuhúsinu og HSU í Vestmannaeyjum en einnig á 

milli HSU á Selfossi og HSU í Vestmannaeyjum. Í Orkuhúsinu var 6% sjúklinga stillt of hátt inn og 2% 

stillt of neðarlega inn á y-ás. Á HSU á Selfossi var 12% sjúklinga stillt of hátt inn og 10% stillt of neðarlega 

á y-ás. Á HSU í Vestmannaeyjum var 10% sjúklinga stillt of hátt inn og 36% sjúklinga stillt of neðarlega 

á y-ás. Samkvæmt þessum niðurstöðum er HSU á Selfossi með flestar rannsóknir þar sem sjúklingum 

er stillt of hátt á y-ás eins og við var búist vegna þess að þar fannst hæstur geislaskammtur. Samkvæmt 
niðurstöðunum passar að yfirlitsmyndin sé tekin ofan frá. Miðað við rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

innstillingu var búist við að sjúklingum væri ekki stillt alveg í miðju og voru niðurstöðurnar því ekki 

óvæntar (22, 34, 35). Í raun má segja af stofnanirnar þrjár komi vel út úr innstillingu í TS rannsóknum á 

kvið miðað við þær rannsóknir sem vitnað hefur verið í. 
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Fylgni á milli CTDIvol og innstillingar á y-ás reiknaðist neikvæð. Það þýðir að því hærra sem sjúklingur 

er stilltur inn á y-ás hækkar CTDIvol. Ástæðan fyrir því er að þegar sjúklingi er stillt hærra í TS tækinu þá 

reiknar geislunarstýringin með að sjúklingurinn sé stærri en hann er í raun og veru og gefur þar af 

leiðandi meiri geislun (6). Á öllum stofnununum var fylgnin í mínus en Orkuhúsið var hins vegar eini 

staðurinn sem var með marktæka fylgni. Síðan var ein rannsókn frá HSU á Selfossi álitin sem útlagi og 

var hún fjarlægð og þá kom í ljós að fylgnin á HSU á Selfossi var líka marktæk.   

Annað sem gæti skýrt meiri geislun frá geislunarstýringu er að beðið sé um betri myndgæði á HSU 

á Selfossi heldur en á hinum stofnununum. Sá möguleiki á hins vegar ekki við í þessu tilfelli þar sem 

niðurstöður úr rannsókninni sýna engan marktækan mun á SD-gildum og er því hægt að áætla um 

sambærileg myndgæði á milli stofnananna. Einnig eru það sömu röntgenlæknar sem fara yfir 

rannsóknirnar og því líklega sömu kröfur um myndgæði á öllum stofnununum. 

5.4 Skuggaefni 

5.4.1 HU-gildi 

Með notkun HU-gilda er hægt að mæla þéttni í vefjum líkamans (1). Í rannsókninni voru HU-gildin notuð 

til að mæla skuggaefnisþéttni. Meðaltal HU-gildana var hæst á HSU í Vestmannaeyjum og lægst á HSU 

á Selfossi en það fannst einmitt marktækur munur á milli þessara stofnana. Hjá HSU í Vestmannaeyjum 

eru alltaf gefnir 100 ml af skuggaefni en á Selfossi er almennt gefið 90 ml nema um mjög stóra sjúklinga 

sé að ræða, þá eru gefnir 100-110 ml. Á HSU í Vestmannaeyjum er ekki notað saltvatn en á HSU á 
Selfossi er notað saltvatn í kjölfar skuggaefnis. Flæðishraðinn var 3 ml/sek á öllum stofnununum. 

Samkvæmt skuggaefnismagni sem gefið er á stofnununum ætti þéttnin að vera mest á HSU í 

Vestmannaeyjum en rökrétt væri að áætla að HSU á Selfossi kæmi þar næst á eftir en svo er ekki. 

Orkuhúsið gefur 80-90 ml af skuggaefni og HSU á Selfossi gefur 90-110 ml. Því kemur það á óvart að 

Orkuhúsið sé með næst mestu skuggaefnisþéttnina en ekki HSU á Selfossi. Skýringin gæti hins vegar 

verið sú að ekki fannst marktækur munur á milli HSU á Selfossi og Orkuhússins. Coursey og fleiri 

framkvæmdu rannsókn til að kanna mun á skuggaefnisþéttni með mismunandi magni þess. Minnkun á 

skuggaefni um 25 ml leiddi til þess að skuggaefnisþéttnin lækkaði um 30 HU-gildi (36). Miðað við 
niðurstöður frá stofnununum þremur þá var marktækur munur á milli HSU á Selfossi og HSU í 

Vestmananeyjum en það voru að meðaltali 17 fleiri HU-gildi hjá HSU á Vestmannaeyjum sem er í 

samræmi við rannsóknir Coursey. 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að með notkun saltvatns aukist skuggaefnisþéttnin (25-27). 
Rannsóknirnar sem vitnað er í notast við hærri flæðishraða heldur en á stofnununum þremur og gæti 

því verið að saltvatnið hafi ekki áhrif á skuggaefnisþéttni eins og í þeim rannsóknum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar styðja ekki aukna skuggaefnisþéttni við notkun saltvatns. Ályktun einnar 

rannsóknarinnar var að til að nýta skuggaefnið sem best ætti að nota 30 ml af saltvatni og hafa 

flæðishraðann 6 ml/s og önnur rannsókn sem framkvæmd var á hundum ályktaði að með saltvatni mætti 

minnka skuggaefnisskammtinn um 30% án þess að koma í veg fyrir skuggaefnisþéttnina (25, 37). 
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5.4.2 SD-gildin 

Ein leið til að mæla myndgæði í TS er að finna staðalfrávik díla í mynd af einsleitu svæði þar sem HU- 

gildi ættu í raun að vera öll eins við kjöraðstæður. Suð er hlutfall staðalfráviks af mörgum dílum. SD-
gildin eru því tákn um hversu mikið suð er í mynd. Markmiðið með sjálfvirkri geislunarstýringu er að 

halda myndgæðum alltaf eins þrátt fyrir stærð sjúklings (7). SD-gildin mældust lægst hjá HSU á Selfossi 

og hæst á HSU í Vestmannaeyjum. Dreifingin var samt ekki mikil á milli áðurnefndra stofnana og ekki 

mældist marktækur munur. Þrátt fyrir engan marktækan mun var tilhneyging til hærri SD-gilda á HSU á 

Selfossi sem er í samhengi við niðurstöður rannsóknarinnar. Betri myndgæði eru rökrétt afleiðing þess 

að vera með mestu geislunina. Þar sem lesið er úr rannsóknunum á sömu stofnun ætti það að vera 

markmið að hafa engan marktækan mun á myndgæðum á milli stofnananna. Niðurstöður 
rannsóknarinnar ættu því að teljast eðlilegar þar sem ekki er marktækur munur á myndgæðum.  

Fylgni CTDIvol og SD-gildis var reiknuð og var hún ómarktæk á öllum stofnununum. Hún var neikvæð 

hjá HSU í Vestmannaeyjum en jákvæð hjá Orkuhúsinu og HSU á Selfossi. Búist var við neikvæðri fylgni 

vegna þess að með meiri geislun ættu myndgæðin að verða betri og þar með verða SD-gildin færri. 
Ástæða fyri því að fylgnin var lítil getur verið vegna sjálfvirku geislunarstýringarinnar. Ef CTDIvol er hærra 

vegna þess að sjúklingur er ekki í miðju kemur á móti að myndgæðin versna við það að sjúklingur er 

ekki í miðju. 
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6 Ályktanir 

Enginn marktækur munur fannst á myndgæðum á milli stofnananna þrátt fyrir að ekki voru notaðar 

nákvæmlega eins aðferðir við TS rannsóknir. Geislaskammtar mældust hæstir á HSU á Selfossi, þar 

var skannlengdin einnig lengst og flestum stillt inn ofan við miðju á y-ás. Skuggaefnisþéttni var mest hjá 

HSU í Vestmannaeyjum en þar er einmitt gefið mesta magn af skuggaefni og ekki notað saltvatn. Í 

Orkuhúsinu var sjúklingum stillt inn ofan við miðju á y-ás og þar var skannlengd næst lengst og 
skuggaefnisþéttni næst mest. Niðurstöðurnar sýna að þrátt fyrir mun á ákveðnum þáttum í framkvæmd 

við TS rannsóknir eru myndgæðin þau sömu. Hafa ber í huga að aðferðirnar hafa mismunandi áhrif á 

sjúklinga þar sem ávallt skal reyna að hafa skannlengd og innstilingu háttað á þann veg að sjúklingar 

verði fyrir eins lítilli geislun og mögulegt er. Draga má þann lærdóm af rannsókninni að leið til bestunar 

myndgæða sé minnkuð skannlengd og rétt innstilling. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að 

nauðsynlegt sé að halda áfram frekari athugunum og rannsóknum á TS rannsóknum á kvið með fleiri 

breytum, stuðst við gögn frá fleiri stofnunum og þá notað fjölmennara úrtaki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

42 

Heimildaskrá 
1. Romans LE. Computed Tomography for Technologists: Wolters Kluwer Health | Lippincott 
Williams & Wilkins; 2011. 
2. Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography--an increasing source of radiation exposure. N 
Engl J Med. 2007;357(22):2277-84. 
3. Kubo T. Vendor free basics of radiation dose reduction techniques for CT. Eur J Radiol. 
2019;110:14-21. 
4. A.L. Baert MK, K. Sartor. Radiation Dose from Adult and Pediatric Multidetector Computed 
Tomography: Spinger; 2007. 
5. Aschoff AJ, Catalano C, Kirchin MA, Krix M, Albrecht T. Low radiation dose in computed 
tomography: the role of iodine. Br J Radiol. 2017;90(1076):20170079. 
6. Seeram E. Computed Tomography: Physical Principles, Clinical Applications and Quality 
Control. 4. ed.  
: Elsevier; 2016. 
7. Bushong SC. Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology and Protection. 11. ed: 
Elsevier; 2013. 
8. McCollough CH, Primak AN, Braun N, Kofler J, Yu L, Christner J. Strategies for reducing 
radiation dose in CT. Radiol Clin North Am. 2009;47(1):27-40. 
9. Goldman LW. Principles of CT and CT technology. J Nucl Med Technol. 2007;35(3):115-28; 
quiz 29-30. 
10. Anon. Líffræðileg áhrif jónandi geislunar. Geislavarnir ríkisins; 2016. 
11. Pálsson SE. Líffræðileg áhrif jónandi geislunar og undirstaða geislavarna. Geislavarnir ríkisins; 
2018. 
12. Seeram E, Brennan PC. Radiation Protection in Diagnostic X-Ray Imaging: Jones & Bartlett 
Learning; 2017. 
13. McNitt-Gray MF. AAPM/RSNA Physics Tutorial for Residents: Topics in CT. Radiation dose in 
CT. Radiographics. 2002;22(6):1541-53. 
14. Pálsson SE. Líffræðileg áhrif jónandi geislunar: Lýsing og tölulegt mat. Geislavarnir ríkisins; 
2008. 
15. Kalender WA. Dose in x-ray computed tomography. Phys Med Biol. 2014;59(3):R129-50. 
16. Mayo-Smith WW, Hara AK, Mahesh M, Sahani DV, Pavlicek W. How I do it: managing radiation 
dose in CT. Radiology. 2014;273(3):657-72. 
17. Lee TY, Chhem RK. Impact of new technologies on dose reduction in CT. Eur J Radiol. 
2010;76(1):28-35. 
18. Habibzadeh MA, Ay MR, Asl AR, Ghadiri H, Zaidi H. Impact of miscentering on patient dose 
and image noise in x-ray CT imaging: phantom and clinical studies. Phys Med. 2012;28(3):191-9. 
19. Bae KT. Intravenous contrast medium administration and scan timing at CT: considerations and 
approaches. Radiology. 2010;256(1):32-61. 
20. Mulkens TH, Bellinck P, Baeyaert M, Ghysen D, Van Dijck X, Mussen E, et al. Use of an 
automatic exposure control mechanism for dose optimization in multi-detector row CT examinations: 
clinical evaluation. Radiology. 2005;237(1):213-23. 
21. Barreto I, Lamoureux R, Olguin C, Quails N, Correa N, Rill L, et al. Impact of patient centering 
in CT on organ dose and the effect of using a positioning compensation system: Evidence from OSLD 
measurements in postmortem subjects. J Appl Clin Med Phys. 2019;20(6):141-51. 
22. Toth T, Ge Z, Daly MP. The influence of patient centering on CT dose and image noise. Med 
Phys. 2007;34(7):3093-101. 
23. ICRP. Managing Patient Dose in Computed Tomography. International Commission on 
Radiological Protection. 2000;Volume 30 No. 4. 
24. Zhang M, Wellnitz C, Cui C, Pavlicek W, Wu T. Automated detection of z-axis coverage with 
abdomen-pelvis computed tomography examinations. J Digit Imaging. 2015;28(3):362-7. 
25. Behrendt FF, Bruners P, Keil S, Plumhans C, Mahnken AH, Das M, et al. Effect of different 
saline chaser volumes and flow rates on intravascular contrast enhancement in CT using a circulation 
phantom. Eur J Radiol. 2010;73(3):688-93. 
26. Marin D, Nelson RC, Guerrisi A, Barnhart H, Schindera ST, Passariello R, et al. 64-section 
multidetector CT of the upper abdomen: optimization of a saline chaser injection protocol for improved 
vascular and parenchymal contrast enhancement. Eur Radiol. 2011;21(9):1938-47. 



  

43 

27. Schindera ST, Nelson RC, Howle L, Nichols E, DeLong DM, Merkle EM. Effect of varying 
injection rates of a saline chaser on aortic enhancement in CT angiography: phantom study. Eur Radiol. 
2008;18(8):1683-9. 
28. Terrier F, Grossholz M, Becker CD. Spiral CT of the Abdomen. 1. ed: Springer; 2000. 
29. Dorio PJ, Lee FT, Jr., Henseler KP, Pilot M, Pozniak MA, Winter TC, 3rd, et al. Using a saline 
chaser to decrease contrast media in abdominal CT. AJR Am J Roentgenol. 2003;180(4):929-34. 
30. Alexandersdóttir B. Geislaskammtar í tölvusneiðmyndum á þrem ólíkum stöðum: Háskóli 
Íslands; 2020. 
31. Zanca F, Demeter M, Oyen R, Bosmans H. Excess radiation and organ dose in chest and 
abdominal CT due to CT acquisition beyond expected anatomical boundaries. Eur Radiol. 
2012;22(4):779-88. 
32. Liao EA, Quint LE, Goodsitt MM, Francis IR, Khalatbari S, Myles JD. Extra Z-axis coverage at 
CT imaging resulting in excess radiation dose: frequency, degree, and contributory factors. J Comput 
Assist Tomogr. 2011;35(1):50-6. 
33. Kalra MK, Maher MM, Toth TL, Kamath RS, Halpern EF, Saini S. Radiation from "extra" images 
acquired with abdominal and/or pelvic CT: effect of automatic tube current modulation. Radiology. 
2004;232(2):409-14. 
34. Gudjonsdottir J, Svensson JR, Campling S, Brennan PC, Jonsdottir B. Efficient use of automatic 
exposure control systems in computed tomography requires correct patient positioning. Acta Radiol. 
2009;50(9):1035-41. 
35. Salerno S, Lo Re G, Bellini D, Rengo M, Marrale M, Terranova MC, et al. Patient centring and 
scan length: how inaccurate practice impacts on radiation dose in CT colonography (CTC). Radiol Med. 
2019;124(8):762-7. 
36. Coursey CA, Nelson RC, Weber PW, Howle LE, Nichols EB, Marin D, et al. Contrast material 
administration protocols for 64-MDCT angiography: altering volume and rate and use of a saline chaser 
to better match the imaging window--physiologic phantom study. AJR Am J Roentgenol. 
2009;193(6):1568-75. 
37. Kim H, Hong S, Kim S, Oh D, Lee S, Choen S, et al. Usefulness of a saline chaser to reduce 
contrast material dose in abdominal CT of normal dogs. J Vet Sci. 2019;20(4):e38. 
  

 



  

44 

7 Fylgiskjöl / birtar greinar 

7.1 Leyfi frá Vísindasiðanefnd 
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7.2 Leyfi frá Íslenskri Myndgreiningu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

47 

7.3 Leyfi frá HSU 
 

 
 
 
 
 
 


