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Ágrip 

Inngangur: Samkvæmt Alþjóðlega geislavarnaráðinu ættu öll lönd að hafa einhver 

geislaskammtaviðmið. Ísland hefur ekki enn sett sér geislaskammtaviðmið fyrir röntgenrannsóknir en 

Geislavarnir ríkisins eru að safna upplýsingum um dæmigerða geislaskammta; dæmigerðir 

geislaskammtar eru fengnir með því að finna miðgildi flatargeislunar hjá hópi sjúklinga í ákveðinni 

rannsókn með ákveðnum búnaði, upplýsingum um meðalstóra sjúklinga er aðeins safnað en ef hæð og 

þyngd sjúklinga er ekki þekkt þarf úrtakið að vera að lágmarki 50 rannsóknir. Geislavarnir ríkisins nota 

síðan þessar upplýsingar til þess að setja landsviðmið. 

Markmið: Markmið rannsóknarinnar er að bera saman flatargeislun í röntgenrannsókn af lungum og 

kvið á sem flestum stöðum á Íslandi þar sem röntgenmyndir eru teknar. Safnað verður nýjum 

upplýsingum um flatargeislun á helstu myndgreiningar stofnunum á Íslandi og dæmigerð flatargeislun 

borin saman við nýleg gögn um geislaskammta sem til eru hjá Geislavörnum ríkisins. 

Efni og aðferðir: Afturskyggn rannsókn, gögn skoðuð úr myndgeymslu (PACS) úr 6 tækjum staðsett á 

Landspítala, Íslenskri myndgreiningu, Heilbrigðisstofnun Vesturlands og Heilbrigðisstofnun Suðurlands. 

Gagnasöfnun fór fram í febrúar til apríl 2021. Þátttakendur rannsóknarinnar voru þeir einstaklingar 18 

ára og eldri sem höfðu komið í rannsókn af annað hvort lungum eða kviðarholi á tímabilinu janúar 2020 

til febrúar 2021. Fyrir hvert tæki var reiknað miðgildi, meðaltal og staðalfrávik og borin saman við nýleg 

gögn frá Geislavörnum ríkisins. Einnig var athugað hvort munur væri á milli tækja. 

Niðurstöður: Kviðarholsyfirlit: Dreifigreining sýndi að tölfræðilega marktækur munur reyndist vera á 

meðaltali flatargeislunar milli tækja, F(7, 294) = 6,171, p = 9,47x10-7. Ekki reyndist vera marktækur 

munur á meðaltali flatargeislunar á milli kynja, p = > 0,05. Niðurstöður sýna að ekki er sterk jákvæð 

fylgni milli geislaálags og fjölda mynda. Meðal flatargeislun var á bilinu 1,9 – 4,6 Gycm2 til samanburðar 

er NDRL í Noregi 5,5 Gycm2. 

Lungnarannsókn: Dreifigreining sýndi að tölfræðilega marktækur munur reyndist vera á meðaltali 

flatargeislunar milli tækja, F(7, 391) = 17,324, p = 5,4x10-20. Ekki reyndist vera marktækur munur á 

meðaltali flatargeislunar á milli kynja nema á einu tæki. Niðurstöður sýna að ekki er sterk jákvæði fylgni 

milli geislaálags og fjölda mynda. Meðal flatargeislun var á bilinu 0,2 – 0,8 Gycm2 til samanburðar er 

NDRL í Noregi 0,4 Gycm2. 

Umræður: Það var markmið rannnsakanda að komast að því hvort það væri marktækur munur á 

flatargeislun í kviðarholsyfirliti og lungnarannsóknum á milli Landspítala, Íslenskrar myndgreiningar, 

Læknisfræðilegrar myndgreiningar, Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og Heilbrigðisstofnunar 

Suðurlands. Dreifigreining sýndi að tölfræðilega marktækur munur reyndist á milli hópanna bæði í 

kviðarholsyfirliti og lungnarannsókn. 
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Þakkir 

Þetta verkefni er skrifað sem lokaverkefni til diplómaprófs í geislafræði við Háskóla Íslands. Ég vil byrja 

á því að þakka Jónínu Guðjónsdóttir fyrir hugmyndina að verkefninu, hjálpina og leiðsögn. Einnig vil ég 

þakka Karin Elisabeth Pålsson, sem var líka leiðbeinandi minn, fyrir aðstoð við gagnasöfnun, stuðning 

og leiðsögn. Einnig vil ég þakka öllum stöðunum sem samþykktu að leyfa mér að safna gögnum, án 

þess hefði þetta verkefni ekki orðið til. Innilegar þakkir fær Ingibjörg, mamma mín, fyrir aðstoð við málfar, 

stafsetningu og yfirlestur. Foreldrum og tengdaforeldrum vil ég þakka fyrir að aðstoða mig með börnin 

mín meðan á skrifum stóð. Að lokum vil ég þakka kærastanum mínum Ólafi Davíð og börnunum mín 

Aron Frosta og Bríeti Evlalíu fyrir stuðninginn, þolinmæði og trúna sem þau höfðu á mér. 



  

8 

Efnisyfirlit 

Ágrip ....................................................................................................................................................... 5 

Þakkir ..................................................................................................................................................... 7 

Efnisyfirlit ................................................................................................................................................ 8 

Myndaskrá ............................................................................................................................................ 10 

Töfluskrá............................................................................................................................................... 11 

Listi yfir skammstafanir ......................................................................................................................... 12 

1 Inngangur ..................................................................................................................................... 13 

1.1 Geislavarnir sjúklinga ............................................................................................................ 14 

1.2 Jónandi geislun ..................................................................................................................... 14 

1.2.1 Líffræðileg áhrif geislunar ......................................................................................... 15 

1.2.2 Slembiskaðar og vísir skaðar .................................................................................... 15 

1.3 Röntgengeislun ..................................................................................................................... 16 

1.3.1 Röntgenmynd............................................................................................................ 17 

1.3.2 Tæknilegir þættir ....................................................................................................... 18 

1.3.3 Myndgæði ................................................................................................................. 19 

1.3.4 Skammtaskrið ........................................................................................................... 22 

1.4 Geislaskammtaviðmið og flatargeislun ................................................................................. 23 

1.5 Framkvæmd röntgenrannsóknar........................................................................................... 24 

1.5.1 Lungnarannsókn ....................................................................................................... 24 

1.5.2 Kviðarholsyfirlit .......................................................................................................... 25 

2 Markmið ........................................................................................................................................ 26 

3 Efni og aðferðir ............................................................................................................................. 27 

3.1 Gagnasöfnun ........................................................................................................................ 27 

3.2 Úrvinnsla gagna .................................................................................................................... 28 

4 Niðurstöður ................................................................................................................................... 29 

4.1 Kviðarholsyfirlit...................................................................................................................... 30 

4.2 Lungnarannsókn ................................................................................................................... 32 

4.3 Samanburður ........................................................................................................................ 34 

5 Umræða ....................................................................................................................................... 36 

5.1 Kviðarholsyfirlit...................................................................................................................... 36 

5.2 Lungnarannsókn ................................................................................................................... 37 

5.3 Kostir og takmarkanir ............................................................................................................ 37 

Ályktanir................................................................................................................................................ 39 

Heimildaskrá ......................................................................................................................................... 40 

Fylgiskjal............................................................................................................................................... 42 

Fylgiskjal............................................................................................................................................... 43 

Fylgiskjal............................................................................................................................................... 44 

Fylgiskjal............................................................................................................................................... 45 



  

9 

Fylgiskjal............................................................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 

Myndaskrá 

Mynd 1. Uppbygging röntgenlampa (15). ........................................................................................ 16 

Mynd 2. Sýnir röntgengeisla sem marga einstaka geisla (8). .......................................................... 17 

Mynd 3. Sýnir mun á geislun sem sjúklingur verður fyrir þegar notuð er styttri FFF ........................ 19 

Mynd 4. Sýnir mun á gráskala (1). ................................................................................................... 20 

Mynd 5. Munur á röntgenmyndum sem teknar eru með mismunandi tökugildum (2). ..................... 20 

Mynd 6. Myndin hægra megin er tekin með lágum mAs og þá verður suð í myndinni (2). .............. 21 

Mynd 7. Lýsingarsviði filmu borið saman við lýsingarsvið stafrænna myndnema(22) ..................... 22 

Mynd 8. Samanburður á miðgildi flatargeislunar milli tækja............................................................. 34 

Mynd 9.  Samanburður á miðgildi flatargeislunar milli tækja............................................................ 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/signy/OneDrive%20-%20Háskóli%20Íslands/Desktop/Diplomaritgerd-SignyHaraldsdottir-Leiðr.docx%23_Toc70608453
file:///C:/Users/signy/OneDrive%20-%20Háskóli%20Íslands/Desktop/Diplomaritgerd-SignyHaraldsdottir-Leiðr.docx%23_Toc70608455
file:///C:/Users/signy/OneDrive%20-%20Háskóli%20Íslands/Desktop/Diplomaritgerd-SignyHaraldsdottir-Leiðr.docx%23_Toc70608457
file:///C:/Users/signy/OneDrive%20-%20Háskóli%20Íslands/Desktop/Diplomaritgerd-SignyHaraldsdottir-Leiðr.docx%23_Toc70608458


  

11 

Töfluskrá 

Tafla 1. Yfirlit yfir áætlaðan fjölda rannsókna hverjum stað. ............................................................ 27 

Tafla 3. Yfirlit yfir fjölda mælinga á hverju tæki ................................................................................ 29 

Tafla 4. Meðaltal, staðalfrávik, miðgildi, hæsta gildi og lægsta gildi flatargeislunar úr heildarrannsókn 

af kviðarholi. ......................................................................................................................................... 30 

Tafla 5. Fjöldi, hlutfall, meðaltal og munur á flatargeislun milli karla og kvenna, úr heildarrannsókn af 

kviðarholi. ............................................................................................................................................. 30 

Tafla 6. Meðaltal, hæsta gildi, lægsta gildi, miðgildi mynda og fylgni milli geislaálags og fjölda mynda, 

úr heildarrannsókn af kviðarholi. ........................................................................................................... 31 

Tafla 7. Miðgildi, meðaltal og staðalfrávik geislaálags úr heildar rannsókn af kviðarholsyfirlit. ........ 31 

Tafla 8. Meðaltal, staðalfrávik, miðgildi, hæsta gildi og lægsta gildi flatargeislunar, úr heildar 

lungnarannsókn. ................................................................................................................................... 32 

Tafla 9. Fjöldi, hlutfall og meðaltal flatargeislunar karla og kvenna. Athugað var hvort marktækur 

munur væri á flatargeislun milli kynja, úr heildar lungnarannsókn. ....................................................... 32 

Tafla 10. Meðaltal, hæsta, lægsta gildi og fylgni milli geislaálags og fjölda mynda, úr heildar 

lungnarannsókn. ................................................................................................................................... 33 

Tafla 11. Miðgildi, meðaltal og staðalfrávik fyrir geislaálag við heildar lungnarannsókn. ................. 33 

Tafla 12. Flatargeislun borin saman við NDRL í Noregi og Svíþjóð................................................. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/signy/OneDrive%20-%20Háskóli%20Íslands/Desktop/Diplomaritgerd-SignyHaraldsdottir-Leiðr.docx%23_Toc70608459
file:///C:/Users/signy/OneDrive%20-%20Háskóli%20Íslands/Desktop/Diplomaritgerd-SignyHaraldsdottir-Leiðr.docx%23_Toc70608460
file:///C:/Users/signy/OneDrive%20-%20Háskóli%20Íslands/Desktop/Diplomaritgerd-SignyHaraldsdottir-Leiðr.docx%23_Toc70608464
file:///C:/Users/signy/OneDrive%20-%20Háskóli%20Íslands/Desktop/Diplomaritgerd-SignyHaraldsdottir-Leiðr.docx%23_Toc70608468


  

12 

 

Listi yfir skammstafanir 
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cm  sentimetri 
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DNA  deoxyríbósakjarnsýra 

DRL  Viðmiðunarmörk geislaskammta 

FFF  Fókus Filmu Fjarlægð  

Gy  Grei 

kV  Kílóvolt 
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mGycm2  Milligray fersentimeter 

mSv  milliSívert 

NDRL Landsviðmið 

PA  Posteior-anterior staða 

SNR  Merki á móti suði 

µSv  míkróSívert 
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1 Inngangur 

 

Wilhelm Conrad Röntgen fæddist árið 1845 í borginni Lennep, honum gekk illa í skóla og lauk ekki 

menntaskólaprófi. Hann komst þó inn í háskóla án menntaskólaprófs og lauk doktorsprófi í eðlisfræði 

árið 1869 og vann við rannsóknir í mörg ár. Það var síðan 8. nóvember árið 1895 sem Röntgen 

uppgötvaði röntgengeislann, honum fannst hann bera skildu til að veita öllum frjálsa heimild til að nýta 

uppgötvun sína og hafnaði hann öllum tilboðum um að hagnast á uppfinningu sinni. Notkun 

röntgengeisla í læknisfræði hófst mjög fljótlega um allan heim (3). 

 

Það var varla 14 dögum eftir uppgötvun Röntgens að Friedrich Otto Walkhoff tók fyrstu 

röntgenmyndina af tönnum, hann vafði ljósmyndaplötu í gúmmí og setti hana á milli tannanna og 

tungunnar, hann geislaði síðan á sig í 25 mínútur og talaði hann um að þessar 25 mínútur hefðu verið 

mjög kvalafullar. Hann fór síðan að nota þessa aðferð til að mynda sjúklinga sína og tók hann eftir því 

að sjúklingarnir fóru að missa hárið á annarri hliðinni en ekki var talað um húðbruna svo geislaálagið 

hefur verið minna en 3000 mSv, til samanburðar þá veldur nútíma röntgenmynd af tönnum geislaálagi 

um 25 µSv(4). 

Ári eftir uppgötvun röntgengeislans fór William Levy til að láta mynda höfuð sitt, 10 árum áður 

hafði hann verið skotinn í höfuðið og vildi hann láta fjarlæga kúluna. William var geislaður frá klukkan 

átta að morgni til tíu að kvöldi og innan við sólahring síðar var allt höfuð hans í blöðrum, á nokkrum 

dögum var höfuðið eitt opið sár, varirnar illa bólgnar og sprungnar, eyrað á honum var tvöfalt að stærð 

og allt hárið á hægri hlið höfuðsins var dottið af, en þeir náðu að staðsetja kúluna(4).  

Með þessum sögum er verið að sýna fram á hættuna sem fylgt getur geislun, án efa erum við í 

dag mun betur sett til þess að koma í veg fyrir óæskileg áhrif geislunar, en því miður þá vitum við ekki 

um alla þá hættu sem getur skapast af geislun en höfum þó komist að þeirri niðurstöðu að það sé ekki 

til neinn öruggur skammtur af jónandi geislun (2). 

Notkun á jónandi geislun við læknisfræðilega myndgreiningu er einn af stærstu þáttunum í 

geislaálagi Íslendinga og þar eiga röntgenrannsóknir stóran þátt, algengustu og geislaþyngstu 

röntgenrannsóknirnar eru af útlimum, lungum og kvið. Því er mikilvægt að góðar og ítarlegar upplýsingar 

um notkun röntgentækja séu til staðar til þess að hægt sé að skipuleggja gott starf og efla geislavarnir 

(5).  
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1.1 Geislavarnir sjúklinga 

Alþjóða geislavarnaráðið hefur sett fram þrjár megin reglur varðandi jónandi geislun, þessar reglur eru: 

réttlæting, bestun og takmörkun (5). Réttlæting er grundvallaratriði þegar kemur að geislavörnum, með 

réttlætingu er átt við að ávinningur rannsóknarinnar fyrir þann sem verður fyrir geisluninni sé alltaf meiri 

en áhættan sem henni fylgir. Réttlæting röntgenrannsóknar er á ábyrgð tilvísandi læknis en á sama tíma 

er ábyrgðin líka á þeim sem framkvæmir rannsóknina að sjá til þess að réttlæting sé til staðar. 

Geislafræðingar bera mikla ábyrgð þegar kemur að geislavörnum sjúklinga en mikilvægasta 

geislavörnin er að framkvæma ekki röntgenrannsóknir sem eru ekki nauðsynlegar og taka ekki fleiri 

myndir en nauðsynlegt er (6). 

Bestun rannsóknar er að halda geislaskömmtum eins lágum og hægt er með tilliti til aðstæðna, þetta 

er mikilvæg regla sem allir geislastarfsmenn ættu að fara eftir. Sjúklingar eiga aldrei að verða fyrir óþarfa 

geislun, það er að segja að ekki eigi að nota meiri geislun en þarf til sjúkdómsgreiningar. Með því að 

huga að þessu er hægt að minnka geislun á bæði sjúklinga og starfsfólk.  

Takmörkun; halda skal geislaskömmtum einstaklinga neðan við þau mörk sem ráðið hefur sett. Það 

er mikilvægt að halda geislaskammti sjúklings sem lægstum en hann ræðst að mestu af frumgeislanum 

og dreifigeisluninni sem myndast. Við röntgenrannsóknir eru blývarnir notaðar til að skýla viðkvæmum 

svæðum fyrir geislun ef þau eru inni á myndsvæðinu eða innan við 5 cm frá blendubrún. Blýsvuntur 

veita ekki vörn gegn frumgeislun en þær veita vörn gegn dreifigeislun. (5, 7).  

Við framkvæmd á röntgenrannsókn þarf að huga að mörgum þáttum sem eru tengdir myndgæðum 

og geislaálagi á flókinn hátt, því er nauðsynlegt að hafa skilning á því hvernig röntgengeislun verður til 

og hvernig hún víxlverkar við vefi líkamans. Tæknilegir þættir sem geislafræðingur hefur stjórn á fyrir 

hverja rannsókn eru tökugildi, fókuspunktur, afblendun, dreifigeislasía og fjarlægð milli lampa og 

myndefnis. Aðrir þættir sem geta haft áhrif á myndgæði og geislaálag, sem geislafræðingur hefur ekki 

stjórn á, er röntgentækið sjálft, myndneminn og sjúklingurinn (8). Hér að neðan verður fjallað ítarlega 

um hvern þessara þátta og hvernig þeir hafa áhrif á geislaálag sjúklings. 

1.2 Jónandi geislun 

Talað er um að geislun sé jónandi þegar hún hefur það mikla orku að hún getur breytt sameindum í 

líkamanum. Það gerist þegar rafeind er fjarlægð af sameind eða frumeind og hefur við það efnafræðileg 

áhrif á frumur, sem getur verið skaðlegt fyrir líkamann. Jónandi geislun getur haft þessi áhrif með 

mismunandi hætti eftir því hvort geislunin er agnageislun eða rafsegulgeislun. Agnageislun er stöðugt 

að víxlverka við umhverfið og tapar við það hreyfiorku samfellt. Rafsegulgeislun eins og til dæmis 

röntgengeislar víxlverka ekkert við umhverfið og heldur því óbreyttri stefnu og allri sinni orku þar til hún 

lendir í árekstri við rafeind í efni, því er orkutap röntgengeisla tilviljunarkennt(9). 

Fólk verður fyrir geislun daglega bæði frá náttúrunni og geislun sem er af mannavöldum. 

Náttúruleg geislun getur komið frá efnum sem finnast í jarðvegi, í vatni og í lofti. Radon er náttúrulegt 

gas sem kemur frá bergi og er helsta uppspretta náttúrulegrar geislunar, á Íslandi erum við mjög lánsöm 

því að bergið á Íslandi er basískt og í því er mjög lítil geislun. Vegna þess verða Íslendingar fyrir lægri 

náttúrulegri geislun árlega en nágranna þjóðir okkar (10). Geislun af mannavöldum kemur að mestu frá 
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sjúkrahúsum þar sem unnið er með geislun í læknisfræðilegri myndgreiningu, áætlað er að fólk á Íslandi 

verði fyrir um það bil 1,0 mSv á ári vegna læknisfræðilegrar myndgreiningar (11). 

1.2.1 Líffræðileg áhrif geislunar 

Áhrif sem geislun getur haft á líkamann geta birst á mismunandi hátt og fer það eftir magni og tegund 

geislunar en líka hvernig frumur líkamans skaðast. Í frumum er það helst deoxyríbósakjarnasýrur (DNA) 

erfða efni einstaklings sem er viðkvæmast fyrir skemmdum. Jónandi geislun getur valdið alvarlegum 

áhrifum á einstaklinginn eins og til dæmis ófrjósemi, erfðagalla og krabbameini, einnig getur hún valdið 

áhrifum sem eru ekki jafn alvarleg eins og til dæmis húðbruni (12). Hægt er að skipta áhrifunum sem 

jónandi geislun veldur upp í tvo flokka, þeir eru slembiskaðar og vísir skaðar (13). 

1.2.2 Slembiskaðar og vísir skaðar 

Slembiskaðar eru síðbúnir og tilviljunarkenndir, þeir hafa engan þröskuld og geta því komið við litla 

geislun en líkurnar aukast með hærri geislaskammt. Slembiskaðar eru breyting á erfðaefninu og það er 

talið að ein breytt fruma geti valdið krabbameini löngu síðar. 

Vísir skaðar eru bráðir og koma einkenni skaðans fram á nokkrum klukkustundum eða dögum. Þessir 

skaðar verða vegna fjölda skaddaðra eða dauðra frumna sem veldur því að vefir eða líffæri skaðast 

alvarlega eða verða óstarfhæf. Vísir skaðar hafa þröskuld og geislaskammtar sem eru fyrir neðan 

þröskuldinn valda því ekki vísum skaða en geta leitt til slembiskaða, sem dæmi er þröskuldur húðbruna 

2 Gy. Skaðinn getur verið dreifður eða staðbundinn en það fer eftir því hvort geislað var á einum stað 

eða mörgum stöðum um líkamann (13). 
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1.3 Röntgengeislun 

Röntgenlampi er notaður við hefðbundna röntgenmyndatöku. Á Mynd 1 má sjá að inn í 

röntgenlampanum er lofttæmt glerhylki með tveimur rafskautum, annað rafskautið er kallað katóða og í 

því er glóðarþráður úr málmi sem tengdur er við aflgjafa. Þegar straumur kemur á þráðinn hitnar hann 

og rafeindir af ystu hvelum málmatómanna losna. Há spenna er sett yfir skaut lampans og lausu 

rafeindirnar dragast yfir á anóðuna, því meiri sem spennan er á milli skautanna því meiri verður 

hreyfiorka rafeindanna, þær stöðvast síðan skyndilega þegar þær rekast á anóðuna. Við það verða til 

orkuríkar ljóseindir. Magn röntgengeisla sem myndast ræðst af því hve mikið af rafeindum losna, hægt 

er að auka magn rafeinda sem falla á anóðuna með því að auka strauminn í þræðinum. Um það bil eitt 

prósent af orku rafeindanna sem skella á anóðunni breytast í röntgengeislun en restin breytist í hita. 

Utan um glerhylkið er málmhús sem er fyllt af olíu til að leiða hitann sem myndast frá lampanum (14). 

Mynd 1. Uppbygging röntgenlampa (15). 
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1.3.1 Röntgenmynd 

Röntgenmynd er dofnun geisla sem farið hefur í gegnum myndefni, með dofnun geislans er átt við að 

ekki ná allar ljóseindirnar sem sendar voru af stað að skila sér á myndnemann. Ef við hugsum um 

röntgengeisla sem margar einstakar ljóseindir kemst hver og ein þeirra misvel í gegnum efni líkamans. 

Þegar ljóseind lendir á atómi víxlverkar hún við rafeind og stöðvast þar. Þegar líkamsvefur er þéttur, 

eins og til dæmis bein þá hafa atóm hans fleiri rafeindir, eftir því sem rafeindir atóma eru fleiri þá stöðvast 

fleiri ljóseindir. Vöðvi hefur minni þéttni, þess vegna færri rafeindir og því komast fleiri ljóseindir í gegn. 

Þær ljóseindir sem komast í gegnum myndefnið og lenda á myndnemanum eru notaðar til þess að búa 

til myndina . Mynd 2 sýnir röntgengeisla sem marga einstaka geisla þar sem einhverjir stöðvast í 

líkamsvef (b), sumir skjótast í burtu sem dreifigeislun (a) og aðrir komast í gegn án þess að víxlverka 

við efni líkamans (c) (8). 

 

Mynd 2. Sýnir röntgengeisla sem marga einstaka geisla (8). 

 

Flest nútíma röntgentæki eru með flatskynjara. Þegar geislun hefur farið í gegnum myndefnið lendir hún 

á myndnemanum. Myndneminn er gerður upp af mörgum dílum og hver díll geymir merki, styrkur 

merkisins fer eftir magni geislunar. Merkinu er breytt í rafmerki og er það gert stafrænt. Stafræna merkinu 

er svo að lokum breytt í mynd sem hægt er að skoða á skjá. Áður en myndin er birt á skjánum lagar 

tölvan hana, breytir til dæmis birtustigi og kontrasti. (16). 

Flatskynjarar eru gerðir úr mismunandi efnum og hefur það áhrif á hversu næmur hann er fyrir 

geislun, nemar nýta geislun misvel, eftir því sem næmi myndnema er meiri þarf minni geislun til að búa 

myndina til og því minni geislun á sjúklinginn. Myndnemar eru ekki alltaf valdir út frá næmi, heldur eru 

þeir valdir með tilliti til rannsókna sem á að framkvæma og kostnaði (17).  
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1.3.2 Tæknilegir þættir 

Val á tökugildum felur í sér tíma, magn og orku röntgengeisla. Kílóvolt (kV) er háspenna sem stjórnar 

því hve mikil orka geislans er. Þegar verið er að mynda sjúkling verður geislinn að hafa nægilega mikla 

orku til þess að komast í gegnum sjúklinginn, því þarf að huga að því hvað sé verið að mynda og velja 

kV út frá því. Eftir því sem kV eru hækkuð því orkuríkari verður geislinn, smeygni hans meiri og hann 

kemst því í gegnum þéttara efni.  Tökugildið mAs er margfeldi tíma og milliAmpera, það stjórnar fjölda 

ljóseinda sem verða til á ákveðnum tíma. Ef myndað er með of fáum ljóseindum eða ef orka þeirra er 

lág getur það minnkað greiningargildi myndar. Til að fá hámarks myndgæði í röntgenmynd á að nota 

fáar ljóseindir með hárri orku (18). 

Fókuspunktur er staðurinn sem röntgengeislun kemur úr röntgenlampanum, hægt er að ráða 

stærðinni á fókuspunkti. Þegar notaður er stór fókuspunktur er hægt að nota hámarks straum geislunar, 

lítill fókuspunktur er notaður þegar mikla skerpu þarf í mynd, þegar þess þarf verður hámarks straumur 

geislunar fjórfalt minni og því þarf lengri tökutíma sem veldur því að geislun á sjúkling verður meiri (2). 

Á öllum röntgentækjum á að vera ljós sem sýnir stærð geislasviðsins og er það kallað ljósblenda, 

þegar ljósið er stækkað eða minnkað er talað um að blenda. Það er mikilvægt að blenda vel svo aðeins 

áhugasvæði verði fyrir frumgeislun. Frumgeislunin fer að mestu leyti í gegnum sjúklinginn og nýtist við 

gerð röntgenmyndar, hluti frumgeislans gleypist í vef sjúklings og hluti af honum endurkastast sem 

dreifigeislun. Mjög mikilvægt er að hafa ljósblenduna eins litla og mögulegt er, því eftir því sem hún er 

stærri því meiri geislun kemur frá lampanum og þar með meiri dreifigeislun sem verður til og eykur 

geislun á sjúkling (5). 

Dreifigeislun fer í allar áttir en hefur tilhneigingu til að fara áfram og lenda á myndnemanum, það 

hefur áhrif á greiningargildi myndarinnar. Til þess að minnka áhrif dreifigeislunar á mynd er notast við 

dreifigeislasíu. Dreifigeislasía er þannig uppbyggð að aðeins geislun sem kemur hornrétt á síuna kemst 

í gegnum hana, þar sem dreifigeislun hefur aðra stefnu er hún gleypt af síunni. Með dreifigeislasíu er 

því hægt að auka myndgæði en það er á kostnað aukinnar geislunar á sjúklinginn. Sían gleypir hluta af 

geisluninni sem hefði átt að skila sér á myndnemann en vegna þess þarf að auka geislunina til að fá 

sömu myndgæði. Dreifigeislasíu á að nota þegar myndaðir eru líkamshlutar sem eru þykkari en 10 cm 

(18). 
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Fjarlægðin á milli fókuspunkts og myndnema er kölluð filmu-fókus-fjarlægð (FFF). Frumgeislinn sem 

kemur frá fókuspunkti röntgentækisins myndar keilulaga geislasvið, vegna þess verður þéttni ljóseinda 

minni með lengri fjarlægð. Lögmálið um kvaðrat fjarlægðar (e. invers square law) er þannig að styrkur 

geislunar minnkar með fjarlægð í öðru veldi. Dregið er úr geislun á sjúkling með því að hafa mestu 

mögulegu fjarlægðina á milli fókuspunkts og myndnema. Hægt er að sjá á Mynd 3 afleiðingar þess ef 

FFF er minnkuð, á myndinni má sjá tvo sjúklinga sem hafa mismunandi FFF en röntgengeislinn hefur 

jafn stórt geislasvið. Það má sjá á myndinni þar sem FFF er styttri að geislasviðið fer yfir minna svæði 

á sjúklingnum og þéttni ljóseindanna er mun meiri. Vegna þess að sama röntgengeislaþéttni fer á minna 

svæði á sjúklingnum er geislunin á sjúklinginn hærri en þar sem notuð er lengri FFF (19). 

Mynd 3. Sýnir mun á geislun sem sjúklingur verður fyrir þegar notuð er styttri FFF 

 

Geislafræðingar þurfa að velja tökugildi sem framkalla greiningagóðar röntgenmyndir fyrir hvern og 

einn sjúkling en þeir geta verið mjög mismunandi að stærð og gerð. Það eru mörg þúsund möguleikar 

á stillingum af kVp, mAs, FFF, tíma og síum. Því getur verið erfitt að ákvarða föst tökugildi fyrir allar 

rannsóknir. Sjálfvirk geislunarstýring (e. Automatic Exposure Control – AEC) er tækni í flestum nýlegum 

tækjum. AEC notast við geislaskammtaskynjara sem er staðsettur á myndplötu og þegar nægileg 

geislun er skynjuð er geislunin rofin. Þó svo að AEC tæknin sé notuð þá þarf geislafræðingur að velja 

rétt tökugildi sem hentar fyrir hverja og eina rannsókn (20). 

1.3.3 Myndgæði 

Myndgæði röntgenmynda er lýst með þáttunum birtustigi, kontrasti, suði og flatarupplausn og hafa þeir 

áhrif á greiningagildi myndar. Þegar bæta á myndgæði hefur það yfirleitt í för með sér aukna geislun á 

sjúkling, því þarf geislafræðingur oft að ákveða fyrir rannsókn hvern þessara þátt þarf að draga fram og 

hvernig hann getur lágmarkað geislun á sjúkling. 

 Birtustig segir til um styrk ljóss í hverjum díl. Myndvinnslukerfi stjórnar birtustiginu, og hægt er 

að breyta því eftir að mynd hefur verið tekin. Röntgenmynd sem er of dökk hefur lágt birtustig vegna 

yfirgeislunar, mynd sem er of ljós er undirgeisluð og hefur hátt birtustig. Undir- og yfirgeislaðar myndir 

gefa óásættanleg myndgæði, sem veldur því að endurtaka þarf rannsókn. (8),  
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Kontrast í röntgenmynd er ástæðan fyrir því að líkamsvefir eru sýnilegir. Kontrast er munur á 

birtustigi á milli mismunandi líkamsvefja, mismunurinn verður vegna mismunandi þéttni líkamsvefja. 

Kontrast er þess vegna einn mikilvægasti þátturinn í myndgæðum og er hann nauðsynlegur til þess að 

útlínur beina og vöðva sjáist. Hversu vel geislinn kemst í gegnum vefi líkamans er stjórnað af kVp. 

 

 

 

Gráskali er breyting frá hvítasta til svartasta hluta röntgenmyndar. Mynd 4 sýnir mun á  

tveimur gráskölum, gráskali A hefur mörg þrep af grátónum en gráskali B hefur fáa grátóna. Há kontrasta 

mynd er með stuttan gráskala, þar eru fáir grátónar í myndinni. Lág kontrasta mynd hefur langan 

gráskala eða marga tóna af gráum.  

Ef minnka á kontrast í röntgenmynd þarf að auka grátóna myndarinnar og er það gert með því 

að auka kVp. Mikill kontrast eða fáir grátónar er fenginn með því að nota lág kVp. Mynd 5 sýnir mun á 

kontrasti milli mynda sem teknar eru með mismunandi tökugildum. Myndi A er tekin með of lágum kVp, 

vegna þess kemst lítið magn af geislun í gegnum bæði bein og mjúkvefi og hún hefur háan kontrast. 

Mynd B er tekin með hærri kVp og færri mAs, bein og mjúkvefir greinast betur og myndin hefur lægri 

kontrast en mynd A og fleiri grátóna (8).  

Mynd 5. Munur á röntgenmyndum sem teknar eru með mismunandi tökugildum (2). 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Sýnir mun á gráskala (1). 
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Suð (e. noise) er tilviljanakennd dreifing ljóseinda sem veldur óskýrleika í röntgenmynd, hægt 

er að útskýra suð með hugtakinu „merki á móti suði“ (e. signal to noise ratio, SNR), þær ljóseindir sem 

komast í gegnum myndefnið og lenda á nemanum er hægt að flokka sem merki, ef ljóseindir sem lenda 

á myndnema eru of fáar eða með ranga stefnu verður suðið í myndinni hærra en merkið, það veldur því 

að myndin verður kornótt. Þegar SNR er hátt þá er merkið hærra en suðið og kontrastinn betri (8). Mynd 

6 sýnir mun á tveimur myndum teknar með mismiklum mAs, myndin til vinstri er tekin með hærri mAs 

og því skila fleiri ljóseindir sér í gegnum myndefnið og á myndnemann og þær gefa hátt merki, myndin 

til hægri er tekin með lágum mAs og því skila færri ljóseindir sér í gegnum myndefnið og suðið verður 

meira en merkið og myndin lítur út fyrir að vera kornótt.   

 

 

Flatarupplausn (e.resolution) er hugtak sem lýsir hve góð skerpa er í röntgenmynd, með því er 

átt við hversu vel er hægt að greina tvo hluti frá hvorum öðrum. Það sem hefur áhrif á flatarupplausn er 

stærð díla í myndnema, fókuspunktur og hreyfing. Eftir því sem dílar í myndnema eru minni því betri 

flatarupplausn verður í myndinni. Hreyfing sjúklings á meðan myndatöku stendur veldur óskerpu, 

ósjálfráðar hreyfingar sjúklings eins og hjartsláttur er ekki hægt að stjórna en með því að hafa stuttan 

geislunartíma er hægt að minnka áhrif hreyfingar á mynd. Þau tökugildi sem gefa stystan geislunartíma 

geta valdið óskerpu frá fókuspunkti. Hægt er að minnka óskerpu frá fókuspunkti með því að hafa hann 

eins lítinn og mögulegt er, en þá er röntgengeislanum beint á mjög lítið svæði á anóðunni, það takmarkar 

valmöguleika á tökugildum og aðeins er hægt að velja lág tökugildi, þegar einungis er hægt að notast 

við lág tökugildi þarf að nota lengri geislunartíma til að fá ásættanleg myndgæði. Geislafræðingur verður 

því að ákvarða fyrir rannsókn hvort er mikilvægara að nota lítinn fókuspunkt til að minnka óskerpu eða 

hvort óskerpa vegna hreyfingar er vandamál og nota stóran fókuspunkt og stuttan tökutíma (21). 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Myndin hægra megin er tekin með lágum mAs og þá 

verður suð í myndinni (2). 
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1.3.4  Skammtaskrið 

Með komu stafrænnar röntgenmyndgerðar varð starf geislafræðinga auðveldara. Mun einfaldara er til 

dæmis að endurtaka mynd en þegar það þurfti að framkalla röntgenmyndir. Þegar myndað var á filmur 

var auðvelt að sjá ef mynd var undir- eða yfirgeisluð eins og sést á Mynd 7, sem sýnir muninn á undir- 

og yfirgeisluðum myndum teknar á filmu borið saman við flatskynjara, en þar sem lýsingarsvið 

flatskynjara er mun stærra þá hefur það ekki sömu áhrif á myndgæðin. Lýsingarsvið er bilið af geislun 

sem hægt er að nota til að gera mynd. 

 

Mynd 7. Lýsingarsviði filmu borið saman við lýsingarsvið stafrænna myndnema(22) 

 

Með komu stafrænnar röntgenmyndgerðar kom einnig sá möguleiki að eiga við myndir með 

eftirvinnslu, hægt er að laga birtustig og kontrast eftir að mynd hefur verið tekin. Auk þess lagar tölvan 

sjálf stafrænar myndir sem eru yfirgeislaðar svo þær séu hæfar til myndgreiningar. Of mikil geislun á 

sjúkling hefur ekki áhrif á myndgæðin, nema ef alltof há geislun er notuð, þegar of mikil geislun er notuð 

gefur það aukið SNR sem veldur betri myndgæðum. Vegna þess að ekki er hægt að eiga við 

undirgeislaðar myndir með eftirvinnslu og of mikil geislun gefur betri myndgæði hafa geislafræðingar 

tilhneigingu til að taka myndir með hærri tökugildum og kallast það skammtaskrið (23). 
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1.4 Geislaskammtaviðmið og flatargeislun 

Árið 1982 tók Alþjóðlega geislavarnaráðið eftir því að það gat verið 20 faldur munur á geislaskömmtum 

sjúklinga í sömu röntgenrannsóknum og settu þeir fram hugmyndafræði, í  þeim tilgangi að verja 

sjúklinga fyrir geislun, um geislaskammtaviðmið (e. diagnostic reference level, DRL)(24). DRL eiga að 

vera gagnleg til að greina óþarflega stóra geislaskammta sjúklinga, en þeir geta verið vegna óheppilegra 

vinnuferla eða lélegs tækjabúnaðar. DRL eru aðeins leiðbeinandi og eiga ekki að setja takmörk á 

einstakar rannsóknir þar sem hærri geislaskammtur getur verið nauðsynlegur fyrir sjúkdómsgreiningu. 

Ef dæmigerðir geislaskammtar fyrir ákveðna rannsókn fara yfir geislaskammtaviðmiðin, gefur það 

vísbendingu um að geislaskammtar sjúklinga séu óþarflega háir, án þess að veita auknar klínískar 

upplýsingar. Hins vegar ef skammtarnir eru mun lægri en geislaskammtaviðmiðin getur það bent til þess 

að þeir séu svo lágir að það hefur áhrif á greiningargildi.(24, 25) Eftir að geislaskammtaviðmiðin voru 

sett í Bretlandi lækkuðu geislaskammtar sjúklinga um, um það bil 50% frá árinu 1985 til 2000 (24). 

Samkvæmt Alþjóðlega geislavarnaráðinu ættu öll lönd að hafa einhver geislaskammtaviðmið. Ísland 

hefur ekki enn sett sér geislaskammtaviðmið fyrir röntgenrannsóknir en Geislavarnir ríkisins eru að safna 

upplýsingum um dæmigerða geislaskammta; dæmigerðir geislaskammtar eru fengnir með því að finna 

miðgildi flatargeislunar hjá hópi sjúklinga í ákveðinni rannsókn með ákveðnum búnaði, upplýsingum um 

meðalstóra sjúklinga er helst safnað, en ef hæð og þyngd sjúklinga er ekki þekkt þarf úrtakið að vera að 

lágmarki 50 rannsóknir. Geislavarnir ríkisins nota síðan þessar upplýsingar til þess að setja landsviðmið 

(National Diagnostic Reference Levels, NDRL) (26). Í þessari rannsókn verða tölur bornar saman við 

landsviðmið röntgen rannsókna sem sett hafa verið á Norðurlöndunum. 

Mælistærðin flatargeislun (e. Dose Area Product, DAP) segir til um geislaskammt sjúklings. Það er 

misjafnt hvaða forskeyti eru notuð fyrir DAP en í þessari rannsókn verður notast við Gy-cm2, skilgreint 

sem margfeldi af geislaskammti í lofti og stærð geislasviðsins. Þar sem stærð geislasviðsins hefur áhrif 

á flatargeislun þá skiptir miklu máli að blenda vel að. DAP hækkar eftir því sem geislasvæðið er stækkað 

þó að geislaskammturinn sé sá sami, eftir því sem geislasvæðið er minna því lægri flatargeislun og 

minni áhætta af geisluninni vegna þess að minna magn af vef er geislaður (8). Öll nýleg röntgentæki 

eiga að birta DAP fyrir hverja röntgenmynd. Sum tæki reikna út flatargeislun út frá tökugildum og blendu 

en önnur tæki eru með DAP-mæli. Með flatargeislun er hægt að áætla geislaálag sem sjúklingur verður 

fyrir. Geislaálag tekur tillit til þess hversu viðkvæm líffæri eða vefir eru fyrir geislun (27). 

Geislaálag hefur eininguna Sívert (Sv) og segir til um áhættuna vegna geislunar. Líffæri og vefir eru 

misviðkvæm fyrir jónandi geislun og mismunandi gerðir af geislun skaða mismikið. Þar sem það er ekki 

hægt að mæla nákvæman geislaskammt fyrir líffæri eða vef fyrir hverja og eina röntgenrannsókn, er 

hægt að styðjast við umbreytistuðla sem hafa verið gerðir fyrir hverja gerð rannsókna, því er hægt að 

nýta áætlaðan geislaskammt sem mælingar tækisins gefa og umbreyta honum í áætlað geislaálag(28).  
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1.5 Framkvæmd röntgenrannsóknar 

Áður en rannsókn er framkvæmd er mikilvægt að skoða beiðni sjúklings, út frá henni er ákveðið hversu 

margar myndir þarf að taka og hvernig skuli fara að. Áður en sjúklingurinn mætir er mjög gott að vera 

búinn að undirbúa stofuna. Spyrja á sjúkling um nafn og kennitölu, hann er síðan beðinn um að fjarlæga 

fatnað og skartgripi sem geta skyggt á myndsvæðið. Mikilvægt er að upplýsa sjúklinginn um það sem 

ætlast er til af honum áður en rannsóknin hefst (29). 

1.5.1 Lungnarannsókn 

Ein af algengustu röntgenrannsóknunum er af lungum, ástæður fyrir lungnamynd geta verið margar en 

með þeim er hægt að skoða lungun, hjartað og brjóstvegginn (30). Algengast er að teknar eru tvær 

myndir af lungum, ein posterior anterior (PA) mynd þar sem sjúklingur er með bringuna upp að 

myndplötunni og stendur jafnt í báðar fætur. Sjúklingur er beðinn um að lyfta hökunni upp á við,  slaka 

á í öxlum og hafa handarbök á mjöðmum og olnboga að myndplötu, það er gert til þess að herðablöðin 

og hakan skyggi ekki á myndsvæðið.  Ljósblendan á að ná yfir allt brjóstholið og hafa skal miðlínu 

sjúklings í miðju ljósblendu. Mikilvægt er að geislafræðingur athugi hvort blenduljós nái yfir báðar hliðar 

brjósthols. Sjúklingi eru gefnar leiðbeiningar um öndun (29). Hliðarmynd er tekin þar sem sjúklingur er 

með vinstri hlið að myndplötunni, sjúklingur stendur jafnt í báðar fætur og hefur báðar hendur á höfði. 

Mikilvægt er að enginn snúningur sé á öxlum eða mjöðmum sjúklings. Hökunni er lyft upp á við svo hún 

skyggi ekki á myndsvæðið. Myndneminn ætti að ná 5 cm fyrir ofan axlir og staðsetja sjúkling þannig að 

miðja hans sé í miðju blendu ljóssins. Sjúklingurinn er beðinn um að draga djúpt inn andann og halda 

andanum á meðan myndin er tekin (29). Á góðri lungnamynd ná lungun fullri stækkun vegna innöndunar, 

mjúkvefir sjást vel og bein eru minna áberandi. Til þess að ná því fram er yfirleitt notast við há kV, lága 

mAs, FFF er 180 cm og sjálfvirka geislunarstýringu (18). Til þess að minnka líkur á að endurtaka þurfi 

myndatöku og þar af leiðandi minnka geislun sem sjúklingur verður fyrir, er mikilvægt að ljósblenda vel 

að og ná góðu sambandi við sjúklinginn. Útskýra þarf vel fyrir honum mikilvægi þess að draga djúpt inn 

andann, halda andanum og vera grafkyrr. Ef allt gengur að óskum veldur venjuleg röntgenrannsókn af 

lungum að meðaltali 0,1 mSv (23). 
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1.5.2 Kviðarholsyfirlit 

Kviðarhol er holið sem kviðveggir umkringja, það nær frá þind og niður að grindaropi. Kviðarholið hefur 

að geyma öll meltingarfærin og er þeim haldið lauslega saman með garnahengi (e. mesentery) sem 

gerir þeim kleift að hreyfast til. Margar mikilvægar æðar fara í gegnum kviðarholið eins og til dæmis 

ósæðin. Ástæður fyrir röntgenrannsókn af kviðarholi geta verið margar svo sem bráðir kviðverkir, geta 

þeir stafað af hindrunum í þörmum, frjálsu lofti í kviðarholi, of miklum vökva í kviðarholi eða 

einhverskonar massa í kviðarholi (18). Sjúklingurinn er látinn liggja á bakinu á röntgenbekknum og passa 

þarf að enginn snúningur sé á sjúklingnum, það er að segja bæði axlir og mjaðmir liggja jafnt á bekknum. 

Yfirleitt er tekin ein mynd sem nær frá þind niður að grindaropi og kviðveggir verða að vera inni á 

myndinni, þegar myndaðir eru stærri sjúklingar þá þarf oft fleiri myndir, stundum eru líka tekin 

horizontalmynd þar sem sjúklingur liggur á hlið, það er gert til að sjá betur frítt loft eða vökvaborð. Notast 

er við síu og kV á bilinu 80-85. Mynd er tekin við lok útöndunar (29), vegna þess að þá er þykkt sjúklings 

minni og þar af leiðandi þarf minni geislun. Ef allt gengur vel verður geislun vegna meðal rannsóknar af 

kviðarholi að meðaltali 1,19 mSv (23).  
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2 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að bera saman flatargeislun í röntgenrannsókn af lungum og kviði á sem 

flestum stöðum á Íslandi þar sem röntgenmyndir eru teknar. Safnað verður nýjum upplýsingum um 

flatargeislun á helstu myndgreiningastofnunum á Íslandi og dæmigerð flatargeislun borin saman við 

nýleg gögn um geislaskammta sem til eru hjá Geislavörnum ríkisins. 

Með niðurstöðum úr rannsókninni verður hægt að sjá hvort og þá hve mikill munur er á flatargeislun 

í sambærilegum rannsóknum á mismunandi stöðum, því fær hver staður um sig samanburð við aðra og 

þar með endurgjöf á eigin starfsemi. Einnig munu niðurstöður auka þekkingu á flatargeislun á Íslandi í 

dag. 
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3 Efni og aðferðir 

Hugmyndin að rannsókninni kom frá Jónínu Guðjónsdóttur leiðbeinanda sem benti mér á að hafa 

samband við Karin Elisabeth Pålsson, þar sem hún er starfsmaður á röntgendeild Landspítala í 

Fossvogi. Byrjað var á því að huga að þeim leyfum sem þurfti til að hefja rannsóknina. Sótt var um leyfi 

hjá Vísindasiðanefnd, Landspítala, Íslenskri myndgreiningu, Læknisfræðilegri myndgreiningu, 

Heilbrigðisstofnun Vesturlands og Heilbrigðisstofnun Suðurlands til þess að fá aðgang að myndgeymslu, 

leyfin má sjá í fylgiskjölum. Byrjað var að safna gögnum í febrúar og var unnið fram í apríl. Rannsóknin 

er afturvirk og notast var við gögn frá einstaklingum 18 ára og eldri sem höfðu komið í rannsókn af annað 

hvort lungum eða kviðarholi á tímabilinu janúar 2020 til febrúar 2021. Myndir voru valdar af handahófi.  

3.1 Gagnasöfnun 

Áður en skráning gagna hófst var útbúin tafla í Excel 2016 sem innihélt þá flokka sem ákveðið var að 

skrá niður. Eftirfarandi gögn voru skráð fyrir hvern stað/stofu 

• Flatargeislun 

• Fjöldi mynda 

• kV   

• mAs  

• Kyn  

• Aldur  

• Rannsókn 

• Tegund tækis 

Karin Elisabeth Pålsson leiðbeinandi benti á hvar og hvernig væri best að safna gögnum frá 

stærri röntgendeildum í nágrenni höfuðborgarsvæðisins. Fengin var tölva að láni á hverjum stað sem 

hafði aðgang að myndgeymslu og gögnin skráð niður í einkatölvu rannsakanda. Tafla 1 sýnir þá staði 

sem áætlað er að safna gögnum frá og áætluðum fjölda rannsókna. Áætlað var að safna gögnum úr 

50 rannsóknum af hvorri gerð á hverju tæki, vegna þess að ef hæð og þyngd sjúklinga er ekki þekkt 

þarf úrtakið að vera að lágmarki 50 rannsóknir til þess að hægt sé að finna miðgildi DAP. 

 

 

Röntgendeildir Lungnarannsókn Kviðarholsyfirlit 

Landspítali - Hringbraut 50 50 

Landspítali - Fossvogi 150 150 

Íslensk Myndgreining, Orkuhúsið  50 50 

Heilbr.st. Vesturlands, Akranesi 50 50 

Heilbr.st. Suðurlands, Selfossi 50 50 

Læknisfr. Myndgreining, Dómus 50 50 

Læknisfr. Myndgreining, Mjódd 50 50 

Heildar 450 450 

Tafla 1. Yfirlit yfir áætlaðan fjölda rannsókna hverjum stað. 
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3.2 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna í rannsókninni var notast við tölfræðiforritið Microsoft Excel 2016. Gögn fengust á 

tvo vegu. Aðferð A, notuð fyrir tæki 1,2,3,4,5 og 6, gögn voru fengin beint úr myndgeymslu þar sem 

heildar flatargeislun úr rannsókn fyrir hvern og einn sjúkling var skráð niður, á hverrju tæki. Aðferð B, 

skráð var niður aldur, kyn, dagsetning og flatargeislun á hverri mynd. Excel flokkaði gögnin eftir aldri, 

dagsetning  og kyni út frá því var hægt að sjá hvaða myndir tilheyrðu hvaða sjúklingi, útfrá því var hægt 

að reikna heildar flatargeislun úr hverri rannsókn. 

 

Reiknað var út miðgildi flatargeislunar, meðalflatargeislun og meðalgeislaálag í heilum 

rannsóknum af lungum og kviðarholi, fyrir hvern stað og þau borin saman við eldri mælingar sem fengust 

úr skýrslu; GR 11:02 Geislaálag vegna röntgenrannsókna við læknisfræðilega myndgreiningu á Íslandi 

2008 (31). Geislaálag rannsókna var fundið með því að margfalda við breytistuðul úr riti frá 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins (32).  

Auk þess var reiknað með t.test í excel hvort marktækur munur væri á milli kynja og hvort fylgni 

væri á milli fjölda mynda og geislaálags. Einnig var kannað hvort marktækur munur væri á 

meðalflatargeislun í rannsóknum af lungum og kviðarholi á milli tækja með því að nota ályktunarpróf 

ANOVA-test í Excel. Hæsta og lægsta gildi flatargeislunar og geislaálags, meðalfjöldi mynda og 

staðalfrávik var einnig reiknað. 
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4 Niðurstöður  

Gögnum var safnað á öllum stærri röntgendeildum landsins. Alls var safnað gögnum úr 701 rannsókn 

úr 8 röntgetækjum. Tafla 2 sýnir upplýsingar um fjölda rannsókna á hverju röntgentæki fyrir sig. 

Flatargeislunarmælirinnn á tæki 4 í Fossvogi var bilaður svo ekki tókst að safna gögnum þar.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi mælinga 

 Staðir Tæki  

(nr.) 

Fjöldi 

rannsókna 

Kviðarholsyfirlit Lungnarannsókn 

Hringbraut 1 100 50 50 

Fossvogur 

stofa 1 

2 100 50 50 

Fossvogur 

Stofa 2 

3 78 27 51 

Selfoss 4 100 50 50 

Orkuhúsið 5 100 50 50 

Akranes 6 72 22 50 

Læknisfr. Myndgreining, 

Dómus 

7 59 15 44 

Læknisfr. Myndgreining, 

Mjódd 

8 92 38 54 

Samtals:  701 302 399 

Tafla 2. Yfirlit yfir fjölda mælinga á hverju tæki 
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4.1 Kviðarholsyfirlit 

Fyrir hvert tæki var reiknað út meðaltal, staðalfrávik, miðgildi, hæstagildi og lægsta gildi flatargeislunar 
í kviðarholsyfirliti. Tafla 3 sýnir niðurstöðurnar. Dreifigreining sýndi að tölfræðilega marktækur munur 
reyndist á milli hópanna, F(7, 294) = 6,171, p = 9,47x10-7. 

 

Tafla 3. Meðaltal, staðalfrávik, miðgildi, hæsta gildi og lægsta gildi flatargeislunar úr 
heildarrannsókn af kviðarholi. 

Kviðarholsyfirlit                                         Flatargeislun 

  
 

Meðaltal 

(Gycm2 ) 

Staðalfrávik 

(Gycm2 ) 

Miðgildi 

(Gycm2 ) 

Hæsta gildi 

(Gycm2 ) 

Lægsta gildi 

(Gycm2 ) 

Tæki 1      6,071 5,144 4,601 30,379 0,704 

Tæki 2 6,980 7,625 4,253 50,474 1,232 

Tæki 3 4,348 3,658 3,217 14,907 0,933 

Tæki 4 3,433 3,163 2,678 22,118 0,894 

Tæki 5 2,508 1,716 2,508 10,160 0,413 

Tæki 6 3,057 2,478 2,090 11,494 0,810 

Tæki 7 1,945 1,765 1,974 58,65 0,604 

Tæki 8 2,900 1,511 2,438 58,65 0,828 

 

 

Fyrir hvert tæki var reiknaður út fjöldi, hlutfall og meðaltal flatargeislunar fyrir karla og konur auk þess 

var athugað hvort marktækur munur væri á flatargeislun milli kynja. Tafla 4 sýnir niðurstöðurnar. Í öllum 

tilvikum var p-gildið stærra en 0,05 og því var ekki marktækur munur á flatargeislun milli kynja. 

Tafla 4. Fjöldi, hlutfall, meðaltal og munur á flatargeislun milli karla og kvenna, úr 
heildarrannsókn af kviðarholi. 

 

 

 

 

 

  Kviðarholsyfirlit                                       Kynjaskipting 

  Karlar Konur Karlar 

(Gycm2 ) 

Konur 

(Gycm2 ) 

Munur á 

flatargeislun 

Tæki 1 17 (34%) 33 (66%) 7,884 5,137 p>0,05 

Tæki 2 26 (52%) 24 (48%) 8,639 5,183 p>0,05 

Tæki 3 15 (55%) 12 (44%) 4,910 3,646 p>0,05 

Tæki 4 11 (22%) 39 (78%) 4,036 3,263 p>0,05 

Tæki 5 13 (26%) 37 (74%) 2,910 2,367 p>0,05 

Tæki 6 7 (32%) 15 (68%) 4,114 2,563 p>0,05 

Tæki 7 0 (0%) 15 (15%) 0 1,945 - 

Tæki 8 14 (38%) 24 (62%) 3,075 2,799 p>0,05 
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Fjöldi mynda að meðaltali, lægsta gildi, hæsta gildi og miðgildi var reiknað út fyrir hvert tæki auk þess 

var fylgni milli geislaálags og fjöldi mynda reiknað, það kom út að ekki var sterk jákvæð fylgni. 

Niðurstöður má sjá í Tafla 5. Ekki var reiknuð út fylgni fyrir tæki 7 og 8 þar sem allar rannsóknirnar voru 

tvær myndir. 

 

Tafla 5. Meðaltal, hæsta gildi, lægsta gildi, miðgildi mynda og fylgni milli geislaálags og fjölda 

mynda, úr heildarrannsókn af kviðarholi. 

 

 

Reiknað var miðgildi, meðaltal og staðalfrávik fyrir geislaálag við kviðarholsyfirlit fyrir hvert tæki, tafla 6 

er með niðurstöðurnar. 

 

 

 

 

 

 

 

  Kviðarholsyfirlit                                              Fjöldi mynda 

  Hæsta gildi Lægsta 

gildi 

Meðaltal Geislaálag 

(mSv) 

Fylgni 

Tæki 1 6 1 3,7 1,578 r = 0,04 

Tæki 2 6 2 3,3 1,814 r = 0,068 

Tæki 3 6 2 3,3 1,130 r = 0,148 

Tæki 4 4 2 2 0,892 r = -0,132 

Tæki 5 2 1 2 0,652 r = -0,12 

Tæki 6 6 1 2 0,794 r = 0,055 

  Kviðarholsyfirlit                                          Geislaálag 

  Miðgildi 

(mSv) 

Meðaltal 

(mSv) 

Staðalfrávik 

    (mSv) 

Tæki 1 1,196 1,578 1,337 

Tæki 2 1,105 1,814 1,982 

Tæki 3 0,836 1,130 0,951 

Tæki 4 0,698 0,892 0,822 

Tæki 5 0,552 0,652 0,446 

Tæki 6 0,543 0,794 0,644 

Tæki 7 0,538 1,053 0,797 

Tæki 8 0,634 0,754 0,392 

Tafla 6. Miðgildi, meðaltal og staðalfrávik geislaálags úr heildar rannsókn af kviðarholsyfirlit. 
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4.2 Lungnarannsókn 

Fyrir hvert tæki var reiknað út meðaltal, staðalfrávik, miðgildi, hæsta gildi og lægsta gildi flatargeislunar. 

Tafla 7 sýnir niðurstöður. Dreifigreining sýndi að tölfræðilega marktækur munur reyndist á milli 

hópanna, F(7, 391) = 17,324, p = 5,4x10-20. 

Tafla 7. Meðaltal, staðalfrávik, miðgildi, hæsta gildi og lægsta gildi flatargeislunar, úr heildar 

lungnarannsókn. 

Lungnarannsókn                                          Flatargeislun 

  Meðaltal 

(Gycm2 ) 

Staðalfrávik 

(Gycm2 ) 

Miðgildi 

(Gycm2 ) 

Hæsta 

gildi 

(Gycm2 ) 

Lægsta 

gildi 

(Gycm2 ) 

Tæki 1 0,836 0,725 0,557 3,715 0,097 

Tæki 2 0,626 0,430 0,491 2,270 0,116 

Tæki 3 0,621 0,461 0,518 2,660 0,124 

Tæki 4 0,515 0,369 0,403 1,776 0,087 

Tæki 5 0,427 0,312 0,293 1,492 0,094 

Tæki 6 1,006 0,620 0,806 3,393 0,215 

Tæki 7  0,223 0,131 0,191 5,480 0,044 

Tæki 8 0,268 0,170 0,268 0,901 0,058 

 

 

Fyrir hvert tæki var reiknaður út fjöldi, hlutfall og meðaltal flatargeislunar fyrir karla og konur  auk þess 

var athugað hvort marktækur munur væri á flatargeislun milli kynja. Tafla 8 sýnir niðurstöðurnar. Eins 

og sjá má þá er einungis marktækur munur milli kynja á tæki 3, þrátt fyrir að sjáanlegur munur sé á milli 

meðaltali kynjanna á öllum tækjum. 

 

Tafla 8. Fjöldi, hlutfall og meðaltal flatargeislunar karla og kvenna. Athugað var hvort 
marktækur munur væri á flatargeislun milli kynja, úr heildar lungnarannsókn. 

 

 

  Lungnarannsókn                                        Kynjaskipting 

  Karlar Konur Karlar 

(Gycm2 ) 

Konur 

(Gycm2 ) 

Munur á 

flatargeislun 

Tæki 1 30 (60%) 20 (40%) 0,923 0,704 p>0,05 

Tæki 2 26 (52%) 24 (48%) 0,695 0,551 p>0,05 

Tæki 3 24 (47%) 27 (53%) 0,821 0,443 p<0,05 

Tæki 4 29 (58%) 21 (42%) 0,588 0,414 p>0,05 

Tæki 5 27 (54%) 23 (46%) 0,509 0,330 p>0,05 

Tæki 6 30 (60%) 20 (40%) 1,100 0,865 p>0,05 

Tæki 7 19 (43%) 25 (57%) 0,210 0,233 p>0,05 

Tæki 8 27 (50%) 27 (50%) 0,298 0,238 p>0,05 
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Fjöldi mynda að meðaltali, lægsta gildi og hæsta gildi var reiknað út fyrir hvert tæki auk þess var fylgni 

milli geislaálags og fjöldi mynda reiknað út, ekki var sterk jákvæð fylgni. Tafla 9 sýnir niðurstöður. Ekki 

var reiknuð út fylgni fyrir tæki 7 og 8 þar sem allar rannsóknirnar voru tvær myndir. 

Tafla 9. Meðaltal, hæsta, lægsta gildi og fylgni milli geislaálags og fjölda mynda, úr heildar 

lungnarannsókn. 

Lungnarannsókn Fjöldi mynda 

 Meðaltal Hæsta gildi Lægsta gildi Geislaálag 

(mSv) 

Fylgni 

Tæki 1 2 3 2 0,150 r = -0,096 

Tæki 2 2 3 2 0,112 r = 0,030 

Tæki 3 2 3 2 0,111 r = -0,031 

Tæki 4 2 3 2 0,092 r = -0,157 

Tæki 5 2 3 2 0,076 r = 0,186 

Tæki 6 2 3 2 0,181 r = 0,246 

 

 

Reiknað var miðgildi, meðaltal og staðalfrávik fyrir geislaálag við lungnarannsókn fyrir hvert tæki, tafla 

10 sýnir niðurstöður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lungnarannsókn                                          Geislaálag 

  Miðgildi 

(mSv) 

Meðaltal 

(mSv) 

Staðalfrávik 

    (mSv) 

Tæki 1 0,100 0,150 0,130 

Tæki 2 0,088 0,112 0,077 

Tæki 3 0,093 0,111 0,083 

Tæki 4 0,072 0,092 0,066 

Tæki 5 0,052 0,076 0,056 

Tæki 6 0,145 0,181 0,111 

Tæki 7 0,034 0,040 0,023 

Tæki 8 0,040 0,048 0,030 

Tafla 10. Miðgildi, meðaltal og staðalfrávik fyrir geislaálag við heildar lungnarannsókn. 
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4.3 Samanburður  

Flatargeislun var einnig borin saman við NDRL í nágrannalöndum. Tafla 11 sýnir miðgildi flatargeislunar 

frá tækjunum átta borin saman við norsk (33) og sænsk NDRL (34). Í kviðarholsyfirliti eru miðgildin öll 

lægri en gildin frá Noregi, en í lungnarannsókn eru öll gildin hærri en sænsku DRL nema tæki 7 og 

aðeins tæki 4, 5, 7 og 8 eru lægri en norsku gildin. 

Tafla 11. Flatargeislun borin saman við NDRL í Noregi og Svíþjóð. 

 

Á mynd 8 má sjá samanburð á miðgildi flatargeislunar allra tækjanna og auk þess er miðgildi 

flatargeislunar fyrir lungu úr riti GR 11:02 á myndinni, appelsínugula punkta línan, þar má sjá að öll tækin 

nema tæki 6 eru fyrir neðan miðgildi GR 11:02. 

  

 

Samanburður 

Staðir Lungu  

(Gycm2 ) 

Kviðarhol 

(Gycm2 ) 

Noregur 0,45 5,5 

Svíþjóð 0,20 - 

Tæki 1 0,56 4,6 

Tæki 2 0,49 4,2 

Tæki 3 0,52 3,2 

Tæki 4 0,40 2,6 

Tæki 5 0,29 2,5 

Tæki 6 0,81 2,1 

Tæki 7 0,19 1,9 

Tæki 8 0,26 2,4 

Mynd 8. Samanburður á miðgildi flatargeislunar milli tækja. 
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Á Mynd 9 má sjá samanburð á miðgildi flatargeislunar úr öllum tækjunum auk þess er  miðgildi 

flatargeislunar úr kviðarhoslyfirliti úr GR 11:02, það má sjá að öll tækin eru langt fyrir neðan miðgildi GR 

11:02.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9.  Samanburður á miðgildi flatargeislunar milli tækja. 
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5 Umræða 

Það var markmið rannsakanda að komast að því hvort það væri marktækur munur á flatargeislun í 

kviðarholsyfirliti og lungnarannsóknum á milli Landspítala, Íslenskrar myndgreiningar, Læknisfræðilegrar 

myndgreiningar, Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og Heilbrigðisstofnunar Suðurlands. Dreifigreining 

sýndi að tölfræðilega marktækur munur reyndist á milli hópanna bæði í kviðarholsyfirliti og 

lungnarannsókn. 

5.1 Kviðarholsyfirlit 

Tafla 3 sýnir miðgildi flatargeislunar í öllum tækjunum, þar má sjá að munurinn á tæki 1, sem hefur 

hæsta miðgildi flatargeislunar og tæki 7, sem hefur lægsta miðgildi flatargeislunar, er 41%. Ein skýring 

á þessum mikla mun á milli tækja er sú að mikill munur er á starfsemi röntgendeildanna. Rannsóknir 

hafa sýnt að á þeim stöðum sem hafa bráðamóttöku og þar sem unnið er um nætur og helgar, hafa 

hærri geislaskammta (35) (36). Á tæki 7 eru allar myndir teknar á dagvinnutíma, sjúklingar yfirleitt 

gangandi og minna veikir. 

Tafla 4 sýnir hvernig skipting kynjanna er í hverju tæki fyrir sig. Framkvæmt var t.test í excel til að 

athuga hvort marktækur munur væri á meðaltali flatargeislunar á milla kynja í hverju tæki en í öllum 

tilvikum var p-gildið stærra en 0,05 og því ekki marktækur munur, þrátt fyrir að það sé sjáanlegur munur 

á meðaltali flatargeislunar á milli kynja. Á öllum tækjunum er meðal flatargeislun hærri hjá karlmönnum, 

ástæðan fyrir því er að karlmenn eru að meðaltali stærri og þykkari en meðal kona og því þarf að nota 

meiri geislun. AEC hjálpa til við að gefa ávalt sem best myndgæði þrátt fyrir að stærð og þéttleiki 

sjúklinga sé mismunandi (20). 

 Tafla 5 sýnir fylgni geislaálags og fjölda mynda. Niðurstöðurnar sýna að hvorki er sterk jákvæð 

fylgni né sterk neikvæð fylgni. Gert var ráð fyrir því að jákvæð fylgni væri milli fjölda mynda og 

geislaálags, jákvæð fylgni þýðir að geislaálag hækkar eftir því sem fleiri myndir eru teknar. Tæki 4 og 

tæki 5 hafa neikvæða fylgni og getur það stafað af því að svo fáar rannsóknir voru með fleiri en þrjár 

myndir. En það má sjá í töflunni að á þeim tækjum þar sem meðaltal fjölda mynda er hærra þar er meðal 

geislaálag einnig hærra. Tæki 1,2 og 3 taka að meðaltali 3 myndir, tæki 4,5 og 6 taka að meðaltali 2 

myndir átæðan fyrir því getur verið munur á verklagi röntgendeildanna, á Landspítalanum eru oft teknar 

bæði frontal og horizontal myndir en í Dómus og Orkuhúsinu eru aðeins teknar frontalmyndir. 

 Tafla 6 sýnir miðgildi geislaálags í kviðarholsyfirliti fyrir öll tækin í þessari rannsókn, þar má sjá að 

öll tækin hafa lægra geislaálag en er í meðalrannsókn af kviðarholi sem er 1,19 mSv. 

 Mynd 9 sýnir samanburð á miðgildi flatargeislunar frá öllum tækjunum, þar má sjá að öll tækin hafa 

svipuð miðgildi flatargeislunar. Tæki 1,2 og 3 hafa hæstu miðgildin, ástæðan fyrir því er mjög líklega 

vegna þess að þar er bráðamóttaka  og helgar- og næturvinna. Á myndinni má líka sjá miðgildi úr skýrslu 

frá 2008 og þar má sjá að öll tækin eru langt fyrir neðan miðgildi frá 2008, þetta eru niðurstöður sem 

búist var við vegna þess að viðmiðunar geislaskammtar eru ekki endanlegar tölur, þær þarf að uppfæra, 

með aukinni fræðslu, bættum vinnubrögðum og uppfærðum búnaði ættu geislaskammtar að lækka. 

Hægt er að sjá það til dæmis í Noregi, þar hafa landsviðmið verið gefin út árin 2007, 2009 og 2017 og 

þar má sjá að landsviðmiðin lækka í hvert skipti (33). Stafræn röntgenmyndgerð er stöðugt að bjóða 

uppá möguleika til þess að lækka geislaskammta en geislaskammtar mega samt ekki vera það lágir að 

það hafi áhrif á greiningargildi. 
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5.2 Lungnarannsókn 

 Tafla 7 sýnir miðgildi flatargeislunar í öllum tækjunum, þar má sjá að munurinn á tæki 6, sem hefur 

hæsta miðgildi flatargeislunar og tæki 5, sem hefur lægsta miðgildi flatargeislunar er 36,3%. Öll tækin 

nota svipuð tökugildi og í lungnarannsókn er stöðluð FFF 180 cm, þannig að helsta skýringin á því að 

tæki 6 er með hærri flatargeislun er blendan. Flatargeislun sjúklings í röntgenrannsókn er í beinu 

samhengi við stærð geislasviðsins, ef geislasviðið er tvöfaldað þá tvöfaldar það geislunina sem 

sjúklingurinn verður fyrir (37). Einnig getur verið að AEC sé rangt stillt það er að seigja að hún sé að 

rjúfa geislun sem lendir að miðju skynjaranum en ekki á skynjurunum sem eru sitthvoru megin til hliðar. 

Þá rýfur AEC þegar næg geislun hefur komist í gegnum brjósthryggin, en mun meiri geislun þarf til þess 

heldur en í gegnum lungnavef eins og hliðar skynjararnir eru stilltir. Einnig getur verið að ranglega sé 

stillt hve mikil sverta á að vera í myndinni, þá gefur tækið meiri geislun og myndinn verður dekkri, en 

myndvinnslan leiðréttir birtustigið áður en myndin birtist á skjánum. 

 Tafla 8 sýnir skiptingu kynjanna fyrir hvert tæki, borin voru saman meðaltöl karla og kvenna og 

reiknað var hvort marktækur munur væri á meðaltali flatargeislunar, í öllum tilvikum var p-gildið stærra 

en 0,05 og því ekki marktækur munur nema á tæki 3 þar sem p-gildið er minna en 0,05, þar fá karlar 

helmingi meiri geislun að meðaltali en konur. Á öllum tækjum fá karlar að meðaltali hærri geislaskammt 

en konur. Skýringin á því er að karlar eru að meðaltali stærri en konur og því þarf að nota hærri 

geislaskammta. 

 Tafla 9 sýnir yfirlit yfir fjölda mynda á hverju tæki, reiknuð var fylgni milli geislaálags og fjölda 

mynda. Tæki 1, tæki 3 og tæki 7 voru með neikvæða fylgni, það eru ekki niðurstöður sem búist var við 

en ástæða fyrir því getur verið vegna þess hve fáar rannsóknir voru með fleiri en tvær myndir. Ástæða 

getur verið fyrir auka mynd, það getur verið að tekin sé auka mynd af sjúklingi liggjandi á hlið til þess að 

sjá vökva, einnig getur auka mynd verið vegna endurtekningar, sjúklingur dró ekki inn andann, hreyfði 

sig eða röng innstilling. 

 Tafla 10 sýnir meðaltal geislaálags úr lungnarannsókn fyrir öll tækin í þessari rannsókn. 

Meðalgeislaálag í 12 Evrópulöndum í lungnarannsóknum er á bilinu 0,01- 0,29 mSv (23) og því er ljóst 

að meðaltal geislaálag á Íslandi sé innan þessa bils. 

 Mynd 8 sýnir samanburð á miðgildi flatargeislunar allra tækjanna og auk þess er miðgildi 

flatargeislun fyrir lungu úr riti GR 11:02 á myndinni. Öll tækin nema tæki 6 eru fyrir neðan miðgildi GR 

11:02. Sem þýðir að tæki 6 gefur sjúklingum of háan geislaskammt án þess að gefa þeim aukið klínískt 

greiningar gildi, vegna skammtaskriðs, vinnuferla eða tækjabúnaðs. 

 

5.3 Kostir og takmarkanir 

Niðurstöður þessarar rannsóknar verður hægt að nýta þegar gerð verða viðmiðunargildi í almennum 

röntgenrannsóknum á Íslandi. Þær auka þekkingu á flatargeislun á Íslandi í dag, og veita hverjum stað 

um sig samanburð við aðra staði og þar með endurgjöf á eigin starfsemi. Niðurstöðurnar sýna að 

breytileiki er á miðgildi flatargeislunar á milli staða og að miðgildi flatargeislunar séu langt fyrir neðan 

tölur frá 2008, fyrir utan eitt tæki í lungnarannsóknum. Vegna þess er mikilvægt að fylgjast með 

geislaskömmtum, því þeir eiga að lækka með bættum vinnubrögðum og uppfærðum búnaði og til þess 

að hægt sé að koma auga á skammtaskrið.  

Þessi rannsókn hefur takmarkanir þar sem ekki náðist að safna öllum þeim gögnum sem áætlað 

var að safna auk þess var hæð og þyngd sjúklinga ekki þekkt, því er ekki hægt að útiloka að miðgildi 

flatargeislunar séu hærri eða lægri en miðgildi flatargeislunar sem fundin eru af meðal manneskjum sem 

er 70±5 kg samkvæmt Alþjóðlega geislavarnaráðinu (38). Auk þess er munur á starfsemi staðanna sem 
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hefur áhrif á geislaskammta sjúklinga. Upplýsingum um myndgæði var heldur ekki safnað en samkvæmt 

ALARA reglunni verður að huga að bæði geislaskammtinum og myndgæðum. 
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Ályktanir 

DAP er góð leið til þess að fylgjast með geislaskömmtum og með þeim er hægt að koma auga á ef 

geislaskammtar eru of háir vegna skammtaskriðs, vinnuaðferða eða tækjabúnaðar. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna hvar við stöndum hvað varðar DAP í lungnarannsókn og kviðarholsyfirliti á 

nokkrum stærstu myndgreingastöðum landsins og gefur því góða mynd af flatargeislun á Íslandi í dag. 

Miðgildi flatargeislunar í þessari rannsókn var svipuð landsviðmiðum í nágrannalöndum eða lægri. En 

mikilvægt er að fylgjast reglulega með geislaskömmtum því ef þeir víkja mikið frá ráðlögðum gildum 

verður að grípa inn í sem fyrst til að vernda sjúklinga fyrir óþarfa geislun. 
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