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Ágrip 

Inngangur 

Jónandi geislun getur valdið alvarlegum sköðum ef ekki er varlega farið með hana. Líffæri eru 

misviðkvæm fyrir geislun og þar af leiðandi hafa verið notaðar geislavarnir með það að markmiði að 

vernda þau fyrir frumgeisla frá röntgenlampa og dreifigeislun sem kemur frá sjúklingum í 

röntgenrannsóknum. Nýjar leiðbeiningar frá BIR (British Institute of Radiology) mæla gegn notkun þeirra 

vegna þess að talið er að þær geri meira ógagn en gagn þegar þær eru lagðar á sjúklinga.  

 

Markmið 

Markmið rannsóknar var að skoða hvort leiðbeiningar séu til staðar á myndgreiningardeildum Íslands 

um notkun blývarna á sjúklinga og hvernig notkun þeirra er háttað.  

 

Efni og aðferðir 

Rannsóknin notaðist við spurningarlista sem var sendur út á allar myndgreiningardeildir Íslands með K2 

spurningarforriti frá Háskóla Íslands. Spurt var um hvort skriflegar leiðbeiningar væru til innan deilda, 

hve aðgengilegar þær væru og á hverju þær byggjast. Spurningar voru einnig um hvernig deildir hátta 

kynkirtlavörnum, brjóstvörnum og skjaldkirtilsvörnum á sjúklinga í ákveðnum rannsóknum og hvernig 

þeim væri háttað á ófrískar konur ásamt líffærum utan geislasviðs. 

Fisher próf var notað til að kanna marktækni á milli deilda í flokkum A >1000 rannsóknir á ári og B <1000 

rannsóknir ári eftir því hvort leiðbeiningar séu til staðar og í hvaða tilfellum blývarnir eru notaðar á 

sjúklinga. 

 

Niðurstöður  

Í 93.7% (n=15) tilfellum voru skriflegar leiðbeiningar til innan deilda á einhverju formi, af þeim voru 

einungis 18.8% deilda sem sögðust svara spurningarlistanum eftir skráðu verklagi deildar sem gæti bent 

til þess að leiðbeiningar lýsi ekki nákvæmlega hvernig framkvæmd skuli háttað.  

Á flestum deildum voru kynkirtlavarna, brjóstvarnir og skjaldkirtilsvarnir lítið notaðar og notkun þeirra 

ekki eins meðal myndgreiningardeilda á Íslandi.  

Samræmi í notkun blývarna var fremur gott innan hverrar deildar en 81.2% (n=13) þeirra sem 

svöruðu töldu samræmi vera á bilinu 80-100%. 

 

Ályktanir 

Skortur er á leiðbeiningum í sambandi við hvernig skal hátta blývörnum á sjúklinga í 

röntgenrannsóknum. Nýjar leiðbeiningar sem samræmast breytingum erlendis gætu verið gagnlegar til 

þess að bæta samræmi meðal geislafræðinga á Íslandi.  

  



  

6 

 



  

7 

Abstract 

Background:  

Ionizing radiation (IR) can cause an irreversible damage to the body. Organs in the human body have 

different sensitivity levels towards IR and therefore a radiation protection has been used to prevent 

damage to the organs that comes from the x-ray tube and patients when in x-ray examination. A new 

guidance from BIR (British institute of Radiology) has proven that using radiation protection on the 

patient can cause more detrimental effects.  

 

Objective:  

The aim of this study was to inspect if there was a guidance of when to use radiation shielding on 

patients on radiation departments in Iceland and see how radiographers use it on patients. 

 

Methods: 

This reaserach used a questionary that was sent from K2 survey system to every X-ray department in 

Iceland (n=29). Within the questionary they asked if there was a written guidance inside the 

department and how accessible they were and what they were based on. Furthermore, there were 

questions about what examinations radiographers use for gonad, breast and thyroid shielding on 

patients and also when using shielding over a foetus when examinations are done on pregnant 

patients. A fisher test was taken to see whether there was any significant contrast between using 

shielding on patients in certain examinations between departments in categories A >1000 

examination/year and B<1000 examination/year. 

 

Results: 

From the 16 responding guarantors were 93.7% (n=15) that said the department have a guidance for 

radiation protections on patients in some form. Of them were only 18.8% gurantors that said their 

answers were built on a written procedures.  

The use of gonad, breast and thyroid shielding on patients was in most cases in the minority and not 

the same among departments. The consistency within departments was rather good within each 

department, 81.2% (n=13) guidance said the consistency of using shielding on patients were between 

80-100%. 

 

Conclusion:  

The current research has discovered that there is a lack of guidance when shielding patients in a x-ray 

examination. Moreover, there is a new and more ethical guidance that has been published in Britain. 

This guidance has proven to be more advantageous and can help continue to improve x-ray 

department in Iceland.  
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Þakkir 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinendum mínum Jónínu Guðjónsdóttur og Björk Baldursdóttur kærlega 

fyrir alla hjálpina og hvatningu í gegnum ritgerðarferlið, án þeirra hefði þetta verkefni ekki orðið að 

veruleika. Ég vil þakka öllum ábyrgðarmönnum myndgreiningardeilda sem gáfu sér tíma í að svara 

spurningarlistanum.  

Guðbjörgu Grímsdóttur vil ég þakka fyrir aðstoð í málfari og stafsetningu.  

Að lokum vil þakka kærasta mínum, foreldrum og allri fjölskyldu fyrir stuðninginn og trúna á mér í 

öllu ferlinu. Sonur minn, Marinó Atlas fær mikið þakklæti frá mér fyrir þolinmæði þegar mamma var 

upptekin við lærdóm. 
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file://///Users/Olofeir/Downloads/Diplómaritgerð-%20OEJ%20Y.docx%23_Toc70634131
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Organization 

x 

keV Kiloelectronvolt Kílórafeindavolt 

D Dose Geislaskammtur 

Gy Gray Grei 

Sv Sievert Sívert 
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measurement 

Geislavarnastofnun 
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PA Posterior-anterior Afturgeislastefna 

ICRP International Commission on 
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Alþjóða geislavarnaráðið 

HPA Health Protection Agency x 
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Radiographers 

x 

RCR The Royal College of Radiologists x 

AEC  

 

 

 

 

Automatic exposure control Sjálfvirk geislunarstýring 
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1 Inngangur  

1.1 Jónandi geislun 

Jónandi geislun er einn flokkur geislunar sem hefur mikla orku og hefur þann eiginleika að geta tekið 

rafeind frá atómi sem gerir það að verkum að atómið jónast. Röntgengeislar, gammageislar og 

útfjólubláir geislar eru dæmi um tegundir af rafsegulgeislun sem hafa næga orku til þess að geta jónað 

atóm og flokkast þar af leiðandi undir jónandi geislun. Nokkrar tegundir agna hafa einnig þennan 

eiginleika, t.d alfa og beta agnir en það er vegna þess að þær hafa nægilega mikla hreyfiorku til þess 

að geta jónað (1). Orka jónandi geislunar tengist bylgjulengd ljóseindar og tíðni hennar, sú eining sem 

er oft notuð yfir orku er eV (e. electronvolt). Orka ljóseindar er í réttu hlutfalli við tíðni hennar og í öfugu 

hlutfalli við bylgjulengdina, þ.e. því hærri sem tíðni er því meiri orka verður. Flestir röntgengeislar hafa 

bylgjulengd sem er á bilinu 0,01nm-10nm og geta því gefið frá sér orku á bilinu 100eV-100keV (2). 

     Jónandi geislun getur verið í umhverfi okkar, heima eða í vinnu og er einnig notuð í læknisfræðilegum 

tilgangi. Áhætta þess að verða útsettur fyrir jónandi geislun er oft skipt upp í þrjár geislunaraðstæður 

eftir stað og stund:  

1. Fyrirhuguð útsetning, t.d. í læknisfræðilegum tilgangi 

2. Útsetning af völdum náttúrulegrar geislunar frá umhverfi 

3. Útsetning þegar neyðarástand myndast 

Fyrst er þegar fyrirhuguð útsetning fyrir jónandi geislun á sér stað þ.e. í læknisfræðilegum tilgangi til 

greiningar eða meðferðar á sjúklingum eða notkun geislunar í iðnaði. Næstu aðstæður eru þegar geislun 

á sér stað t.d. af völdum radon á heimilum eða náttúruleg geislun frá umhverfi sem er óhjákvæmileg. 

Þriðja og síðasta útsetning er þegar neyðarástand myndast af völdum óvæntra atburða, sem dæmi má 

nefna kjarnorkuslys (3). 

 

  Uppfinning röntgengeislans 

Röntgengeislinn var fundinn upp árið 1895 af þýska eðlisfræðingnum Wilhelm Conrad Röntgen. Wilhelm 

var menntaður eðlisfræðingur frá Zürich háskólanum í Þýskalandi en hann útskrifaðist þaðan með 

doktorsgráður árið 1869 (4). 

Þann 8. nóvember árið 1895 var Wilhelm að störfum á rannsóknarstofu sinni þar sem hann var að 

gera tilraun með katóðugeislun og rafeindalampa sem kallast Crookes lampi (e. crookes tube), sjá mynd 

1 (5). Hann ákvað að prufa að setja svartan ljósmyndapappír utan um rafeindalampann með það í huga 

að geta greint betur áhrif geislanna. Við hlið lampans var diskur með flúrljómandi efni sem kallast barium 

platinocyanide. Wilhelm tók eftir því að barium platinocyanide efnið ljómaði þegar rafeindalampinn var 

umvafinn svarta pappírnum og með áframhaldandi tilraunum komst hann að því að misþykkir hlutir fengu 

mismunandi litatóna vegna þess að röntgengeislar dofna mismikið á leið sinni um efni, þ.e. dofna meira 
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í þéttara efni. Wilhelm kallaði þessa uppgötvun X-light til að byrja með en X-ið stóð fyrir „óþekkt“. Fyrstu 

röntgenmyndina tók hann af hendi konu sinnar árið 1896 (1), sjá mynd 2 (6).  

 

 

1.2 Læknisfræðileg myndgreining 

Læknisfræðileg myndgreining er hugtak sem nær yfir margar mismunandi aðferðir og tækni sem notuð 

er til þess að mynda mannslíkamann til greiningar og í meðferðarskyni á óeðlilegu líkamlegu ástandi en 

einnig notuð sem eftirfylgni við því. Læknisfræðileg myndgreining, þá sérstaklega röntgenrannsóknir og 

ómskoðun gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki í heiminum. Að mati PAHO (e. Pan American Health 

Organization) er hægt að greina stóran hluta sjúkdóma með notkun röntgentækis og/eða ómskoðunar 

(7). Þrátt fyrir að klínísk greining geti oft verið áreiðanleg þegar kemur að greiningu sjúkdóma er 

læknisfræðileg myndgreining gríðarlega mikilvæg vegna þess að árangur flestra sjúkdómsmeðferða er 

háður réttri greiningu sjúkdóms (6, 8). 

Röntgenrannsóknir (e. X-ray) og ómskoðanir (e. Ultrasound) geta verið mjög góðar rannsóknir á 

sjúkdómum en eru ekki alltaf fullnægjandi til þess að greina ástand sjúklings (7).  Tölvusneiðmyndir (e. 

computed tomography), segulómun (e. magnetic resonance imaging), jáeindaskanni (e. PET/CT) og 

ísótóparannsóknir (e. nuclear medicine imaging) eru einnig tæki sem falla undir læknisfræðilega 

myndgreiningu og eru notuð í mismunandi tilgangi sem er metinn eftir ástandi sjúklings hverju sinni (7). 

 

 Röntgenrannsókn 

Röntgenrannsóknir hafa marga kosti fram yfir aðrar myndgreiningar, þær taka oft á tíðum styttri tíma en 

aðrar rannsóknir í öðrum myndgreiningartækjum og eru ódýrari rannsókn. Röntgenrannsóknir eru 

ákjósanlegar rannsóknir t.d við skoðun á beinbrotum vegna þess að þær greina í flestum tilfellum vel 

gerð og legu brots og eru ekki jafn geislaþungar og tölvusneiðmyndarannsóknir (1). Við 

röntgenmyndatöku ferðast röntgengeislar, sem koma úr röntgenlampanum (e. x ray tube) inn í líkamann. 

Geislarnir eiga erfiðara með að smjúga í gegnum þéttari líkamsparta en þynnri og því verða þéttari 

(5) 

 

 

 

(6) 

Mynd 1: Crookes tube  

Mynd 2: Fyrsta röntgenmyndin 



  

17 

líkamspartar sem hafa mikinn þéttleika t.d. bein, hvít á röntgenmynd en líffæri sem innihalda mikið loft 

fá svartan lit. Mjúkvefslíffæri líkt og húð, fita og vöðvar fá grátóna lit á röntgenmynd þar sem þau hafa 

minni þéttleika en bein en meiri þéttleika en loft (9).  

Kontrast er einkennandi hugtak í röntgenrannsóknum þar sem góður kontrast einkennir góða 

röntgenmynd. Kontrast í myndefni má lýsa sem þéttleikamun í líkamsvefjum sem liggja saman. 

Það sem hefur áhrif á kontrast í myndefni er:  

• Þykkt  

• Þéttni  

• Sætistala 

• Orka geislans (keV) 

• Dreifigeislun 

• Geislasía 

• Geislanemi 

Ef munur á þéttni vefja er mikill er talað um að röntgenmyndin hafi háan kontrast og má sjá hann sem 

mikinn mun á milli svertu og hvítu á mynd (10),  sjá mynd 3 (11). 

 

Mynd 3: Munur á kontrast, mynd B sýnir góðan kontrast  

 

 

 Dreifigeislun 

Þegar röntgengeislar lenda á mannslíkama verður til víxlverkun. Tvær tegundir víxlverkanna eru 

algengastar við notkun jónandi geislunar þ.e. ljósröfun (e. photoelectric effect) og compton hrif (e. 

compton scattering).  

Compton hrif verður til þegar röntgen eða gammageisli víxlverkar við frjálsar rafeindir þ.e.  óbundnar 

atómum eða rafeindir sem eru lauslegar bundnar atómi og eru á ytri hvolfum atóms. Við þessa víxlverkun 

missir röntgengeislinn hluta af orku sinni en heldur áfram leið sinni með breytta stefnu og minni orku og 

kallast þá dreifigeislun (e. scatter radiation) (1).  

Magn dreifigeislunar í röntgenrannsóknum fer eftir sjúklingi, orku geislans og þeim líkamshluta sem 

verið er að mynda, stærra rúmmál vefs veldur meiri dreifigeislun. Ljósblenda (e. collimator) er á öllum 

röntgentækjum og hefur það hlutverk að afmarka frumgeislann. Stærð ljósblendu hefur áhrif á 

(11) 
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rúmmálsstærð og hefur því bein áhrif á magn dreifigeislunar vegna þess að því minni blendu sem komist 

er upp með að nota, því minni dreifigeislun verður. Minni dreifigeislun gefur betri kontrast í mynd vegna 

þess að færri óþarfa ljóseindir trufla myndgæðin (1).  

Dreifigeislasíur (e. scatter grid) gegna því hlutverki að sía í burtu hluta af dreifigeislun sem verður til 

við víxlverkun. Þær eru byggðar upp þannig að aðeins þeir geislar sem hafa upphaflega stefnu þ.e. 

frumgeislar, komast í gegn. Dreifigeislasíur eru gagnlegar í notkun ef hámarksorka geislans (kVp) er 

>60 og þykkt myndefnis >10cm.  Ekki er mælt með því að nota dreifigeislasíur ef líkamshluti er þunnur 

eða um lægri orku sé að ræða vegna þess að þær sía alltaf hluta af frumgeisla sem veldur því að færri 

geislar komast á myndplötu og því verður lægri kontrast í mynd (1, 12, 13). 

 

 Geislaskammtur 

Geislaskammtur (e. absorbed dose) er eðlisfræðileg stærð sem gildir fyrir áhrif jónandi geislunar á lifandi 

og dauða hluti. Við víxlverkun verður til gleypni (e. absorption) sem að lýsir sér þannig að orka frá 

röntgengeisla er gleypt til þess efnis sem hann ferðast um. Geislaskammtur er meðalorkuaukning efnis 

á massaeiningu vegna áhrifa jónandi geislunar, þ.e. hve mikil geislun er gleypt í vef eða öðrum hlut. 

Geislaskammtur er táknað með bókstafnum D sem kemur frá (e. dose) og hefur SI eininguna Gy (J/kg). 

Magn orku geislans sem er sendur inn í líkamann ræður líkunum á því hvort líffræðilegur skaði verði við 

útsetningu geislunarinnar, því meiri orka því meiri líkur eru á því að skaði verði (1, 14).  

Geislaskammtur sem sjúklingar verða fyrir í röntgenrannsóknum fer eftir nokkrum hlutum, þeir eru: 

• Stærð geislaðs rúmmáls 

• Þykkt sjúklings 

• Magn spennu og straums yfir röntgenlampa (keV og mAs) 

• Hve margar myndir eru teknar í rannsókninni (1) 

 Geislaálag 

Líffæri mannslíkamans eru mis viðkvæm fyrir jónandi geislun. Geislaálag (e. effective dose) er notað til 

þess að meta áhættu vegna útsetningar af völdum jónandi geislunar. Geislaálag hefur SI eininguna Sv 

(J/kg-1). Hvert líffæri hefur ákveðinn vægistuðul (WT) sem sjá má í töflu 1, með honum er hægt að leggja 

mat á hugsanlega áhættu líffæra vegna útsetningar af völdum jónandi geislunar. 

Formúla geislaálags er:  E= T WT  HT  , þar sem WT táknar vægistuðul líffæris og HT táknar 

hlutgeislaálag. Hlutgeislaálag fæst með því að margfalda saman geislaskammt (Gy) og vægistuðul 

geislunar sem notuð er (14). 
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Tafla 1: Vægistuðlar líffæra fyrir jónandi geislun  

Líffæri Vægistuðull líffæris (WT) 

Rauður beinmergur, ristill, lungu, magi, brjóst 0.12 

Kynkirtlar 0.08 

Þvagblaðra, lifur, skjaldkirtill, vélinda 0.04 

Heili, munnvatnskirtlar, húð, yfirborð beina 0.01 

 

1.3 Líffræðileg áhrif jónandi geislunar  

Áhrif af völdum jónandi geislunar á vefi og frumur líkamans getur komið fram sem minniháttar skaði eða 

lífshættulegur skaði. Jónandi geislun getur valdið skaða á mörgum frumulíffærum, þar má nefna 

erfðaefni (DNA), lípíð, frumuprótein og umbrotsefni frumunnar (10). Í mannslíkamanum eru tveir 

meginflokkar fruma sem nefnast líkamsfrumur (e. somatic cell) og erfðafrumur (e. genetic cell). Í 

erfðafrumu eru eggstofnfrumur kvenna og sæðismyndandi frumur karla (e. spermatogonium) en allar 

aðrar frumur líkamans flokkast undir líkamsfrumur. Frumur mannslíkamans geta drepist í geislaskammti 

innan við 1 Gy. Þegar skaði verður á DNA í frumum getur fruman í lang flestum tilvikum gert við þann 

skaða sjálf. Í sumum tilfellum getur fruman hins vegar verið það veik að hún getur ekki gert við sig sjálf 

og deyr. Frumudauði er oftast ekki skaðlegur nema margar frumur deyi af völdum jónandi geislunar sem 

er óalgengt þar sem líkaminn framleiðir ensím sem hefur það hlutverk að gera við veikburða DNA. Ef 

að skaði verður á DNA í kynfrumu er líklegt að það verði til erfðafræðilegur skaði sem kemur líklega ekki 

fram fyrr en hjá næstu kynslóð eða jafnvel seinna (1, 10). 

Frumur mannslíkamans eru sérstaklega viðkvæmar fyrir jónandi geislun þegar þær eru í 

frumuskiptingu. Ef fruma verður fyrir jónandi geislun í miðri frumuskiptingu getur orðið stökkbreyting 

innan hennar. Stökkbreyting veldur því að það verður til ný fruma sem hagar sér ólíkt öðrum frumum 

innan þess líffæris þar sem hún var og getur ollið illkynja blóðsýkingu eða krabbameini. Næmni frumu 

fyrir jónandi geislun fer eftir:  

1. Aldri frumu; yngri frumur eru mun næmari fyrir geislun en eldri frumur 

2. Tegund frumu; ósértækari frumur eru næmari en þær sem eru sértækari 

3. Efnaskiptahraða frumu; þær frumur sem hafa mikinn efnaskiptahraða eru næmari en þær 

frumur sem eru með hægari efnaskiptingu 

4. Frumuskiptingu; frumur sem skipta sér og fjölga sér hratt eru næmari en þær sem gera það 

hægt (10). 

 

Frumur fósturs og barna eru viðkvæmari fyrir geislun heldur en frumur fullorðinna vegna þess að þær 

eru yngri og hafa hraðari efnaskiptahraða ásamt því að vera í sífelldri frumuskiptingu (10). 

Taugafrumur og beinbarkarfrumur (e. cortical bone cells) eru dæmi um frumur sem eru ekki eins 

geislanæmar og aðrar frumur vegna þess hve langlífar og flóknar þær eru (16).  

 

 

(15) 
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 Vísir skaðar 

Skaðsemi vegna jónandi geislunar á vefi líkamans er skipt upp í tvo flokka sem nefnast vísir skaðar (e. 

deterministic effects) og slembiskaðar (e. stochastic effects).  

Vísir skaðar geta komið fram þegar sjúklingar verða fyrir of háum geislaskammti þar sem magn 

geislunar ræður stærð vísra skaða. Vísir skaðar hafa þröskuld og ef magn geislunar er undir þeim 

þröskuldi er ólíklegra að það verði skaði af völdum hennar. Þegar vís skaði á sér stað deyja margar 

frumur sem getur valdið því að brunasár myndast á húð, augnskemmdir geta komið fram og/eða 

ófrjósemi (10, 17). 

 

 Slembiskaðar 

Slembiskaðar eru skaðar sem tengjast því að erfðaefni fruma (DNA) skaðast og fruman stökkbreytist. 

Slembiskaðar eru oft nefndir síðbúnir skaðar vegna þess að þeir geta komið fram seint, jafnvel 

mörgum árum eða áratugum eftir útsetningu geislunar. Í slembisköðum ræður magn geislunar líkum á 

því hvort að skaði verði, því meiri geislun sem sjúklingur verður fyrir því meiri líkur eru á því að skaði 

eigi sér stað innan frumu. Slembiskaðar hafa engan þröskuld og þess vegna er aldrei hægt að útiloka 

að þeir eigi sér stað við útsetningu jónandi geislunar. Algengustu áhrif af völdum þeirra er krabbamein 

(18). 

 

1.4 Geislavarnir  

Þegar unnið er með jónandi geislun skal alltaf leita eftir því að starfsmenn og sjúklingar verði fyrir geislun 

í eins miklu lágmarki og hægt er hverju sinni, ALARA (e. As low as resonably achievable) er hugtak sem 

þjóðir heims reyna að vinna eftir af bestu getu og felst í því að ávallt skal nota þá minnstu mögulegu 

geislun sem völ er á, án þess að það hafi áhrif á greiningarhæfni (19). 

Þann 12. desember árið 1896, aðeins einu ári eftir uppgötvun Wilhelms á röntgengeislanum voru 

fyrstu tillögur að notkun geislavarna birtar.  Maður að nafni Wolfram Fuchs greindi frá því að eftir að hafa 

tekið u.þ.b. 1400 röntgenmyndir af sjúklingum yfir 9 mánaða tímabil hefðu nokkrir sjúklinganna fengið 

húðbruna sem þeir lýstu líkt og bruna af völdum sólarljóss. Fuchs fannst þessi húðbruni sem einstaka 

sjúklingar voru að fá eftir að hafa gengist undir röntgenmyndatökuna þó einungis lítil áhætta miðað við 

þessa frábæru uppfinningu röntgengeislans, hann benti þó á að notkun geislavarna á sjúklinga gætu 

verið gagnlegar en hans tillögur voru:   

• Stytta geislunartíma eins mikið og hægt væri. 

• Hafa a.m.k. 30 cm á milli líkama sjúklings og rafeindalampans (e. Crookers tube).  

• Bera vaselín á húðina og láta þykkt lag liggja yfir þeim líkamshluta sem átti að mynda, ásamt 

því að setja glerplötur yfir aðra líkamshluta til þess að vernda þá fyrir geislun.  

 

Þessar þrjár tillögur sem að Fuchs setti fram urðu fyrstu geislavarnir sem notaðar voru á sjúklinga og 

eru sambærilegar þær geislavarnir sem notaðar eru nú til dags. Glervarnir á sjúklinga breyttust þó í 

blývarnir (10). 
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 Tegundir geislavarna 
 

Geislavarnir sem notaðar eru til þess að draga úr geislaskömmtum sjúklinga eru stytting geislunartíma 

(mAs), auka fjarlægð á milli rafeindalampa og sjúklings eins og hægt er og verja önnur viðkvæm líffæri 

fyrir dreifigeislun sem kemur frá líkama sjúklings (10). 

Geislavarnir sem lagðar eru á sjúklinga geta verið úr mismunandi efnum. Til þess að geislavörn teljist 

góð og örugg þarf hún að deyfa, gleypa eða stoppa meirihluta röntgengeisla. Efni líkt og tungsten (W) 

og blý (Pb) eru dæmi um efni sem geta stöðvað röntgengeisla og teljast því ákjósanleg efni í geislavarnir. 

Tungsten er mun léttara efni en blý en það er töluvert dýrara. Blý hefur verið eitt algengasta efnið í 

geislavörnum í langan tíma en þó hafa önnur efni einnig verið notuð (20). 

Blývarnir (e. lead shielding) eru notaðar á þá líkamsparta sjúklinga sem eru hvað viðkvæmastir fyrir 

geislun með það að markmiði að vernda þá fyrir dreifigeislun sem kemur frá sjúklingnum þegar hann 

verður fyrir geislun. Blývarnir geta verið af ýmsum stærðum og gerðum en þykkt þeirra þarf að vera 0.5 

mm til þess að geta veitt a.m.k. 90% vörn gegn röntgengeislun. Blýsvunta, sjá mynd 4 (21), og blýkragi 

eru dæmi um blývarnir sem eru notaðar á sjúklinga (1). 

 

 

 

 Blývarnir á sjúklinga 

Þegar blývarnir voru fyrst kynntar til sögunnar voru þær notaðar á sjúklinga í þeim tilgangi að hylja 

kynkirtla karla og kvenna og verja þá fyrir hugsanlegum skaða sem jónandi geislun getur valdið. Hingað 

til hafa leiðbeiningar sagt að blývarnir skuli nota á sjúklinga í röntgenrannsóknum til þess að hylja líffæri 

líkamans sem eru viðkvæmust fyrir geislun og eru nærri yfirborði líkamans t.d. kynkirtla, brjóstvef og 

skjaldkirtil. Meginregla hefur verið að setja blývarnir yfir þessi líffæri þegar þau liggja í 5 cm eða minni 

fjarlægð frá frumgeisla (10). 

(21) Mynd 4: Kynkirtlavörn  
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Nýjar rannsóknir hafa sýnt fram á að notkun geislavarna á sjúklinga í röntgenrannsóknum geri lítið 

gagn eða jafnvel auki geislaskammta á sjúklinga (22). 

 

 Kynkirtlavarnir  

Kynkirtlar karla nefnast eistu og kynkirtlar kvenna nefnast eggjastokkar, hlutverk þeirra er að framleiða 

kynfrumur og seyta kynhormónum. Við getnað sameinast kynfrumur karla sem nefnast sáðfrumur 

kynfrumu kvenna sem nefnist eggfruma (23). 

Þegar notast er við kynkirtlavarnir á sjúklinga er leitast eftir því að hylja eistu og eggjastokka til þess 

að vernda þau fyrir mögulegum skaða af völdum jónandi geislunar. Kynkirtlavarnir eru oftast notaðar í 

rannsóknum þar sem að kynkirtlar liggja á því svæði sem á að mynda eða nálægt því t.d. í rannsóknum 

á mjaðmagrind, mjöðm, lærlegg, kviðarholi og lendhrygg. 

Í nýjum yfirlýsingum frá NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements) og BIR 

(British Institute of Radiology) (24, 25)  er mælt gegn því að nota kynkirtlavarnir á sjúklinga, sjá töflu 2, 

vegna þess að með notkun þeirra er mikilvægt að þær hylji einungis það svæði þar sem að kynkirtlar 

liggja til þess að forðast að þær skyggi á annað mikilvægt á áhugasvæði. Rétt staðsetning blývarna 

getur verið vandamál þar sem erfitt getur verið að staðsetja kynkirtla sem eru ekki sjáanlegir utan á 

líkama.  Auðveldara er að leggja kynkirtlavörn yfir eistu karlmanna heldur en eggjastokka kvenna vegna 

þess að eggjastokkar geta legið hvar sem er í grindarholi og einstaka sinnum utan þess, sjá mynd 5 

(25). Þegar kynkirtlavarnir eru ekki staðsettar rétt, sjá mynd 6 (26), gera þær lítið sem ekkert gagn og 

oft frekar ógagn. Þær geta skyggt á mikilvæg svæði og þar af leiðandi getur það leitt til þess að taka 

þarf aðra mynd af sjúklingum og geislaskammtur því orðinn helmingi meiri heldur en ef blývörnum væri 

sleppt. Hreyfing sjúklinga getur einnig haft mikil áhrif á staðsetningu blývarna, þá sérstaklega hjá 

börnum. Börn eru almennt líklegri til þess að hreyfa sig í rannsóknum og því getur blývörnin færst til og 

jafnvel farið inn á áhugasvæði sem leiðir til endurtekningar myndar og ógagn blývarnar (22, 25). 

 

  

 

 

 

(25) 
(26) 

Mynd 5: Mismunandi staðsetning 
eggjastokka  Mynd 6: Ranglega staðsett kynkirtlavörn  
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 Brjóstvarnir 

Brjóstvefur samanstendur af tveimur vefjategundum sem nefnast fituvefur og kirtilvefur. Brjóstvefur 

liggur nálægt yfirborði líkamans sem er ein af ástæðum fyrir því hve viðkvæmur hann er fyrir jónandi 

geislun. Brjóstvefur er sérstaklega geislanæmur hjá konum <30 ára og þá einkum í kringum unglingsár 

þar sem hann er í stöðugum vexti og í fimm ár eftir barnsburð vegna áhrifa hormóna (15, 27). Þar sem 

brjóstvefur liggur á yfirborði líkamans er mælt með því að taka rannsóknir af höfuðkúpu, lungum og 

hrygg í PA (e. Posterior-anterior) stefnu, sjá mynd 7 (28), til þess að vernda brjóstvef sem mest fyrir 

geislun. Geislun dofnar á leið sinni í gegnum vef og því verður brjóstvefur ekki fyrir eins mikilli geislun 

eins og ef hann væri tekinn í mynd í AP stefnu. Mögulegt væri að nota blývarnir á sjúklinga í PA stefnu 

í þeim tilgangi að veita enn betri vörn en samkvæmt ICRP (e. international Commission on Radiological 

Protection) en mælt er gegn því vegna þess að það er líklegra til þess að valda truflunum á myndefni 

sem leiðir til aukins geislaskammts hjá sjúklingum. Hryggskekkjurannsóknir, þar sem að tekin er mynd 

af allri hryggsúlunni, eru yfirleitt teknar í AP stefnu og samkvæmt BIR er möguleiki á að nota blývarnir 

yfir brjóst í þeim rannsóknum ef engar líkur eru á að þær skyggi á áhugasvæði. (22, 25). 

 

 

Mynd 7: AP og PA geislastefna   
  
 

 Skjaldkirtilsvarnir 

Skjaldkirtill er fiðrildalaga líffæri sem liggur fyrir framan barka og neðan við barkakýli. Hann gegnir 

mikilvægu hlutverki í líkamanum í framleiðslu og seytingu hormóna sem sjá m.a. um efnaskipti, 

andardrátt og hjartslátt. Skjaldkirtill er fremur létt líffæri, vegur oftast um 30 gr og mikið blóðflæði rennur 

í gegnum hann þ.e. 80-120 mL á mínútu (23).  

Skjaldkirtill er geislanæmt líffæri en það dregur úr geislanæmni hans með aldrinum. Ástæða þess 

er að við fæðingu byrja frumur skjaldkirtils að skipta sér sífellt til þess að fjölga sér en það hægist á 

skiptingunni með aldrinum (29). Í mörgum rannsóknum t.d. af efra kviðarholi, lungum, hálshrygg, 

brjósthrygg og höfuðkúpu lendir skjaldkirtill annað hvort inni í frumgeisla eða mjög nálægt honum. 

Samkvæmt BIR er almennt ekki mælt með notkun skjaldkirtilsvarna á sjúklinga en þær gætu þó 

hugsanlega gert gagn ef að ákveðnum skilyrðum er fylgt, þ.e. rannsókn af líkamshluta þar sem að 

(28) 
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skjaldkirtill liggur í minna en 5 cm fjarlægð frá frumgeisla, sjúklingur er í AP geislastefnu og blývörn lendi 

ekki inni á sjálfvirku geislunarstýringunni ef hún er notuð, sjá töflu 2 (25). 

 

 Rannsóknir á ófrískum konum 

Samkvæmt Health Protection Agency (HPA), Society and College og Radiographers (ScoR) og Royal 

College of Radiologists (RCR) má framkvæma röntgenrannsóknir á ófrískum konum þar sem fóstur er 

ekki nálægt áhugasvæði, þ.e. ekki á milli þindar og hnés, hvenær sem er á meðgöngu með þeim 

skilyrðum að minnsta mögulega blendustærð sé notuð. Notkun blývarna er ekki talin nauðsynleg í 

rannsóknum á líkamspörtum sem liggja ekki nálægt mjaðmagrind og aldrei skal nota blývarnir samhliða 

sjálfvirkum geislunarstýringum (25).  

Fóstur eru sérstaklega viðkvæm fyrir geislun og getur útsetning jónandi geislunar á fóstur valdið 

alvarlegum skaða á miðtaugakerfi þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að ef fóstur á 8. – 15. viku meðgöngu 

verður fyrir 100 mSv geislaálagi og fóstur á 16. – 25. viku meðgöngu verður fyrir 200 mSv geislaálagi 

geti það valdið alvarlegum skaða. Fóstur fyrir viku átta á meðgöngu og eftir viku 25 er ekki talið eins 

viðkvæmt fyrir jónandi geislun. Áhætta á að barn fái krabbamein vegna útsetningu geislunar þegar það 

var í móðurkviði er talin vera svipuð þeirri áhættu ungbarna að fá krabbamein eftir útsetningu utan 

móðurkviðs (3).  

Við röntgenrannsóknir á ófrískum konum skal ávallt reyna að komast hjá því að svæði nálægt 

mjaðmagrind þ.e. frá þind og niður að hné, lendi inni í frumgeisla en í rannsóknum þar sem það er 

nauðsynlegt skal reyna að leitast við að gera frekar aðrar rannsóknir sem innihalda ekki jónandi geislun, 

t.d. ómskoðun eða segulómskoðun. Í þeim tilvikum þar sem óhjákvæmilegt er að nota aðra rannsókn 

án jónandi geislunar skal fara fram ítarlegt mat á því hvort rannsókn sé réttlætanleg. Hvert og eitt tilfelli 

þarf að skoða fyrir sig með það að leiðarljósi að fóstur er lifandi. Ef rannsókn telst vera réttlætanleg er 

mikilvægt að taka einungis þær myndir og sjónarhorn sem skipta mestu máli til þess að geta greint það 

ástand sem grunur er um (22, 25).  

 
 

 Notkun geislavarna með sjálfvirkri geislunarstýringu 

Alfarið er mælst til þess að sleppa notkun blývarna þegar sjálfvirka geislunarstýringin (e. AEC) í 

röntgentækinu er notuð. Sjálfvirka geislunarstýringin hefur það hlutverk að hjálpa til við að skammta 

hæfilega geislun á myndnemann með tíma. Hún samanstendur af geislanema, geislamæli og 

varatímastilli sem rýfur geislun við fyrir fram ákveðinn tíma ef ekki hefur borist merki frá myndnema (30). 

Þegar blývarnir eru notaðar er alltaf hætta á að þær fari inn á áhugasvæði, ef blývörn liggur inn á 

áhugasvæði við notkun sjálfvirkrar geislunarstýringar skammtar hún lengri tíma og meiri geislun vegna 

þess að ekki nægilegar margar ljóseindir hafa náð á myndnemann á því svæði þar sem blývörnin liggur. 

Þetta veldur því að sjúklingurinn verður fyrir mun meiri geislun heldur en ef blývörnin hefði ekki verið 

notuð (22, 25). 
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Tafla 2: Ný meðmæli BIR um notkun blývarna á sjúklinga (25) 

 

Tilfelli  Blývarnir Athugasemd 

Kynkirtlavarnir Almennt ekki mælt með notkun 

þeirra 

Mögulega mætti setja blývarnir á 

karlkyns sjúklinga þegar kynkirtlar 

liggja í innan við 5 cm fjarlægð frá 

frumgeisla. Ekki er mælt með notkun 

þeirra á kvenkyns sjúklinga vegna 

þess að það gæti skyggnt á 

áhugasvæði eða valdið hærri 

geislaskammti með notkun þeirra 

samhliða sjálfvirkri geislunarstýringu.  

Skjaldkirtilsvarnir Almennt ekki mælt með notkun 

þeirra 

Gætu hugsanlega gert gagn ef að 

skjaldkirtill liggur í minna en 5 cm frá 

frumgeisla, sjúklingur er í AP stefnu, 

blývörn skyggir ekki á áhugasvæði 

og truflar ekki notkun sjálfvirkrar 

geislunarstýringar.  

Brjóstvarnir Almennt ekki mælt með notkun 

þeirra 

Mælt er með því að hafa sjúkling í 

PA geislastefnu frekar en að nota 

blývarnir þegar teknar eru rannsóknir 

á hrygg og lungnarannsóknir. Ef 

myndir eru teknar í AP stefnu má 

íhuga að nota brjóstvörn. 

Varnir yfir fóstursvæði á 

ófrískum konum 

Almennt ekki mælt með notkun 

þeirra 

Ekki mælt með því að nota blývarnir 

á svæði utan mjaðmagrindarsvæðis 

þ.e. frá þind og að hné.  

Ef rannsókn er af líkamshluta innan 

mjaðmagrindarsvæðis er mikilvægt 

að hafa í huga að reyna að nota 

aðrar myndgreiningarrannsóknir sem 

nota ekki jónandi geislun.  

Ef svo kemur til að rannsókn sem 

notar jónandi geislun er nauðsynleg 

þarf að skoða hvort rannsóknin sé í 

raun réttlætanleg með því að gera 

áhættumat. 
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 Ábyrgð geislaskammta 

Starfsmenn sem vinna við jónandi geislun bera alfarið ábyrgð á notkun hennar. Starfsmenn skulu hafa 

það í huga að mikilvægt er að hugsa um alla sjúklinga sem jafna og gefa þeim þá þjónustu og ábyrgð 

sem þeir myndu sjálfir vilja fá (25). 

Blývarnir á sjúklinga skal aldrei vera fyrsti möguleiki í þeim tilgangi að minnka geislun á sjúklinga og 

í flestum rannsóknum nú til dags er ekki mælt með notkun þeirra. Viðhorf sjúklinga og þekking þeirra á 

jónandi geislun getur haft áhrif vegna þess að flestir vita einungis um jákvæðu hliðina á notkun blývarna, 

ekki þá ókosti sem þær geta haft í för með sér. Rannsóknir hafa sýnt að sálræn hlið sjúklinga geti haft 

áhrif á notkun blývarna að því leyti að sjúklingar, sérstaklega ófrískar konur, líði mun betur með blývarnir 

yfir fóstursvæði og biðji sérstaklega um þær.  Mikilvægt er að geislafræðingar eða aðrir starfsmenn sem 

vinna með jónandi geislun hafi þá þekkingu sem þarf til þess að fræða sjúklinga um mögulega kosti og 

ókosti við notkun blývarna á sjúklinga til þess að geta frætt þá um mögulega kosti og/eða ókosti þeirra, 

að lokum er það ávallt sá einstaklingur sem verður fyrir jónandi geislun sem ræður hvort blývarnir séu 

notaðar (25). 
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2 Markmið 

Rannsóknin felst í því að kanna hvort leiðbeiningar séu til staðar á hverri og einni myndgreiningardeild 

á Íslandi, hvernig þær hljóða og hvernig aðgengið er að þeim fyrir starfsfólk. Rannsóknin er unnin í 

samvinnu við Geislavarnir Ríkisins og er liður í undirbúningi þeirra í gerð nýrra leiðbeininga um notkun 

geislavarna á sjúklinga í röntgenrannsóknum.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur 

Rannsóknin fólst í því að senda spurningalista á allar myndgreiningardeildir Íslands sem taka 

röntgenrannsóknir (n=29). Listinn fjallaði um notkun geislavarna á sjúklinga í ákveðnum 

röntgenrannsóknum, sjá viðauka 1. Spurningalistinn var sendur á ábyrgðarmann röntgentækja á 

hverjum stað eða aðra sem þeir tilnefndu í sinn stað. Ábyrgðarmenn voru beðnir um að svara 

spurningalistanum eða tilnefna annan til þess að svara honum fyrir sig ef það ætti betur við.  

3.2 Gagnasöfnun 

Megindleg rannsókn var framkvæmd með notkun spurningalista sem sendur var út með K2 forriti frá 

Háskóla Íslands á nafn Geislavarna Ríkisins. Í byrjun var listinn sendur út til nokkurra aðila til þess að 

kanna flæði listans og villur í honum. Síðan var hann sendur út til myndgreiningardeildanna sem höfðu 

tvær vikur til þess að svara spurningalistanum, á þeim tíma var sendur ítrekunarpóstur tvisvar sinnum 

til þess að minna á að svara listanum.  

Spurningalistinn innihélt bæði opnar og lokaðar spurningar. Í byrjun hans voru spurningar sem að 

fjölluðu almennt um skriflegar leiðbeiningar, hvort þær væru til á deildinni, hvert aðgengi þeirra væri fyrir 

starfsfólk og á hvaða formi þær væru. Þar á eftir komu spurningar um notkun blývarna í ákveðnum 

röntgenrannsóknum þar sem þátttakendur gátu merkt hvenær þeir notuðu blývarnir á sjúklinga eftir kyni 

og aldri (0-18 ára, 19-49 ára og 50+). Aldursflokkar voru valdir eftir geislanæmi með það í huga hvenær 

einstaklingar eru geislanæmastir eftir kyni og aldri en einnig var hugað að algengum barneignaraldri 

kvenna sem er frá 19-49 ára, þó hann geti verið fyrr og seinna. Spurningar sem fjölluðu um ákveðnar 

rannsóknir voru einungis stílaðar á blývarnir sem settar eru yfir kynkirtla, brjóstvef og skjaldkirtil í 

rannsóknum þar sem að þessi líffæri liggja inni í frumgeisla eða nálægt honum. Könnuð var notkun 

blývarna á ófrískar konur og í rannsóknum þegar kynkirtlar, brjóstvefur eða skjaldkirtill liggja fjarri 

frumgeisla þar sem þátttakendur gátu merkt við í hvaða tilfellum blývarnir væru notaðar. Í lok 

spurningalistans var beðið um mat á samræmi í notkun blývarna á sjúklinga innan deilda þar sem að 

hægt var að velja prósentu frá 5-100% og spurning með textaboxi þar sem spurt var hvort þátttakendum 

fyndist skorta eitthvað í sambandi við blývarnir á sjúklinga og/eða aðrar athugasemdir um 

spurningalistann.  

 

3.3 Gagnaúrvinnsla 

Microsoft Excel var notað við úrvinnslu á gögnum sem komu úr K2 spurningarforritinu. Til þess að fá 

niðurstöðurnar á sem auðveldastan og skýrastan máta voru þær settar fram í súluritum þar sem að eitt 

súlurit sýndi aldursflokk, kyn og tegund af blývörn, t.d. eitt súlurit fyrir 0-18 ára stelpur þar sem spurt var 

um notkun kynkirtlavarna. Tíðnirit var notað til þess að setja fram niðurstöður úr samræmismati innan 

deildanna.  

Myndgreiningardeildum var skipt upp í tvo flokka eftir því hve margar rannsóknir þær framkvæmdu 

á ári að meðaltali. Flokkarnir voru fengnir frá Geislavörnum Ríkisins og voru A= >1000 rannsóknir og B= 
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<1000 rannsóknir á ári. Út frá þessum flokkum var framkvæmt Fisher tölfræðipróf í tölfræðiforritinu R til 

þess að leggja mat á marktækni rannsóknar með því að skoða hvort að munur væri á deildum í flokki A 

og B eftir því hvenær þær notast við blývarnir á sjúklinga í ákveðnum rannsóknum og hvenær ekki.  

 

3.4 Leyfi 

Engin leyfi þurfti að sækja um við gerð þessarar rannsóknar vegna þess að engar persónuupplýsingar 

voru notaðar og engin gögn skoðuð afturvirkt. Spurningarlistinn var sendur út og deildir hvattar til þess 

að svara en ekki skyldugar til þess. Beðið var um að deildir skrifuðu nafn sitt í upphafi spurningarlistans 

en tekið var skýrt fram að niðurstöður yrðu hvergi birtar undir nafni. 
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4 Niðurstöður 

Spurningalistinn var sendur á allar myndgreiningardeildir Íslands (n=29). Svör fengust frá 16 deildum 

sem gefur svarhlutfallið 55%.  

Ábyrgðarmenn á hverjum stað fengu spurningalistann sendann og því er talað um svar 

ábyrgðarmanna í rannsókninni, stundum fengu ábyrgðarmenn aðra til þess að svara spurningum fyrir 

sig en í niðurstöðum er átt við öll svör þegar að talað er um ábyrgðarmenn.  

4.1 Upplýsingar og aðgengi að verklagsreglum 

Ábyrgðarmenn á hverri myndgreiningardeild sem að fengu spurningalistann sendann og voru beðnir um 

að svara spurningum um hvort að skriflegar leiðbeiningar væru til innan deildar og þá á hvaða formi.  

Eins og sjá má á mynd 8 voru 50% (n=8) ábyrgðarmanna sem sögðu leiðbeiningar vera á 

pappírsformi inni á röntgenstofum og 25% (n=4) þeirra sem sögðu þær vera aðgengilegar í tölvu inni á 

röntgenstofum, þar af voru 12.5% (n=2) ábyrgðarmanna sem svöruðu að þær væru bæði á pappírsformi 

og í tölvu. Að lokum var 6.25% (n=1) sem svaraði að ekki væru til leiðbeiningar á pappírsformi né á 

rafrænu formi og 6.25% (n=1) sem merkti við „annað“ sem gaf þá skýringu að nýir starfsmenn fengju 

munnlegar leiðbeiningar um notkun blývarna á sjúklinga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í framhaldi má sjá mynd 9 þar sem að niðurstöður um hvert aðgengi leiðbeininga væri innan deilda 

fyrir starfsmenn þeirra. Þar segja 93.7% (n=15) ábyrgðarmanna að aðgengi sé gott, þ.e. á öllum 

röntgenstofum og 6.25% segja að leiðbeiningar séu til en ekki aðgengilegar á röntgenstofum. Misjafnt 

var eftir deildum á hverju leiðbeiningar byggjast, 25% (n=4) svöruðu að leiðbeiningar  kæmu úr 

gæðahandbók eða gæðavísi. Þá kom einnig fram að leiðbeiningar væru í myndgát sem er bók sem 

sýnir innstillingar og aðrar upplýsingar fyrir röntgenrannsóknir, að form leiðbeininga væri blað sem að 

Mynd 8: Form skriflegra leiðbeininga 
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minnti starfsmenn deilda á að nota alltaf blýsvunturnar og að lokum var nefnt að leiðbeiningar kæmu frá 

riti Geislavarna Ríkisins nr. 94:02.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábyrgðarmenn voru beðnir að svara því á hverju svör þeirra við spurningalistanum byggjast til þess að 

öðlast betri skilning á niðurstöðunum.  

Niðurstöður á mynd 10 sýna að 50% ábyrgðarmanna segja svör byggjast á viðteknu verklagi sem er 

ekki skráð og einungis 18.8% (n=3) sem segja svörin byggi á skráðu verklagi deildar. Til þess að kanna 

hvort að tölfræðilega væri marktækur munur á milli deilda m.t.t. fjölda rannsókna á ári var deildum skipt 

upp í tvo flokka og framkvæmt Fisher próf, sjá töflu 3. Samkvæmt prófinu (p=1) er ekki hægt að segja 

til um hvort samband á milli flokkanna sé til staðar eða ekki.  

 

Mynd 9: Aðgengi leiðbeininga fyrir starfsmenn deilda 
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Tafla 3: Fisher próf um marktækni milli flokka A og B eftir því á hverju svör ábyrgðarmanna 
byggjast 

 Svör byggjast á skráðu 

og óskráðu verklagi 

Svör byggjast á mínum 

venjum eða því sem er 

algengast 

Samtals 

A 6 3 9 

B 5 2 7 

Samtals 11 5 16 

*A= >1000 rannsóknir á ári 

*B= <1000 rannsóknir á ári 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10: Sýnir á hverju svör ábyrgðarmanna byggjast 
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 Kynkirtlavarnir 

Af þeim 16 deildum sem svöruðu spurningalistanum voru 12 deildir sem sögðust taka rannsóknir af 

kviðarholi, lendhrygg, mjaðmagrind og mjöðm.  

 Niðurstöður sýna að fæstar deildir leggja blývarnir yfir kynkirtla í rannsóknum af kviðarholi, 

lendhrygg, mjaðmagrind í AP/PA stefnu.  Kynkirtlavarnir voru algengari í karlkyns flokkum heldur en 

kvenkyns í flokkunum 0-19 ára og 19-49 ára en blývarnir voru aldrei notaðar á konur og karla 50 ára og 

eldri í þessum rannsóknum.  

Í flokknum 0-18 ára, sjá mynd 11-12, voru blývarnir algengastar í rannsókn af mjöðm en þar voru 

75% (n=9) deilda sem sögðust leggja blývarnir yfir kynkirtla hjá strákum og 41.6% (n=5) hjá stúlkum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11: Notkun kynkirtlavarna á stúlkur 0-18 ára 
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Niðurstöður úr flokknum 19-49 ára má sjá á myndum 13-14, þar voru 8.3% (n=1) sem sögðust leggja 

blývarnir yfir kynkirtla í rannsókn af kviðarholi og lendhrygg hjá konum og engin deild (n=0) sagðist 

leggja blývarnir yfir mjaðmagrind hjá konum. Blývarnir á karla 19-49 ára voru oftast notaðar í 

rannsóknum af kviðarholi og mjöðm en þar sögðust 25% (n=4) deilda nota blývarnir.  

Fisher próf var framkvæmt, sjá töflu 4, til þess að kanna hvort marktækni væri á milli tilfella þar sem 

blývarnir væru notaðar og aldrei notaðar í rannsóknum af mjaðmagrind í flokkum A og B. Fisher prófið 

(p=0.57) sýndi að ekki væri hægt að segja til um hvort að samband á milli deilda í flokkum A og B væri 

til staðar eða ekki. 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Mynd 12: Notkun kynkirtlavarna á drengi 0-18 ára 

Mynd 13: Notkun kynkirtlavarna á konur 19-49 ára 
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Tafla 4: Fisher próf um marktækni á milli flokka A og B eftir notkun kynkirtlavarna á 
mjaðmagrind óháð aldri og kyni 

 Blývanir notaðar  Blývarnir aldrei notaðar Samtals 

A 4 4 8 

B 1 3 4 

Samtals 5 7 12 

*A= >1000 rannsóknir á ári 

*B= <1000 rannsóknir á ári 

 

 Brjóstvarnir 

Ólíkt kynkirtlavörnum voru brjóstvarnir algengari á kvenkyns sjúklinga heldur en karlkyns en þó voru 

fæstir sem sögðust nota þær á sjúklinga. 

Í rannsókn af kviðarholi hjá stúlkum 0-18 ára sögðust 50% (n=6) deilda leggja blývarnir yfir brjóstvef, 

33.3% (n=4) sögðust nota þær á lendhrygg hjá stúlkum og 25% (n=3) í rannsókn af hálshrygg. Notkun 

brjóstvarna var eins í rannsóknum af öxl hjá stúlkum og drengjum 0-18 ára en þar var ein deild (7.7%) 

sem sagðist nota brjóstvarnir. Í rannsókn af lendhrygg hjá drengjum voru 16.7% deilda sem sögðust 

nota brjóstvarnir en 8.3% (n=1) í rannsóknum af hálshrygg og kviðarholi, sjá mynd 15-16. 

Hér að neðan má sjá að sums staðar hefur n=1 ekki sama hlutfall (%) vegna þess að 13 deildir 

sögðust taka rannsóknir af öxl en einungis 12 deildir af hálshrygg, kviðarholi og lendhrygg.  

Mynd 14: Notkun kynkirtlavarna á karla 19-49 ára 
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Í flokknum 19-49 ára, sjá myndir 17-18, voru brjóstvarnir nær aldrei notaðar á karla. Ein deild 

(7.7%) sagðist nota brjóstvarnir á karla í rannsókn af öxl en engin (n=0) í rannsókn af hálshrygg, 

kviðarholi og lendhrygg. Brjóstvarnir voru oftast notaðar í rannsókn af kviðarholi hjá konum á aldrinum 

19-49 ára en 25% (n=3) deilda sögðust nota þær þá, 8.3% (n=1) deilda notaði þær í rannsóknum af 

hálshrygg og lendhrygg og 7.7% (n=1) af rannsóknum af öxl. 

Mynd 15: Notkun brjóstvarna á stúlkur 0-18 ára 

Mynd 16: Notkun brjóstvarna á drengi 0-18 ára 
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Í flokknum 50 ára og eldri voru nær engar deildir sem notuðu brjóstvarnir á sjúklinga, sjá mynd 19-20.  

Notkun þeirra var eins í rannsóknum af öxl hjá konum og körlum, þ.e. 7.7% (n=1) deilda sögðust 

nota þær. Í rannsókn af kviðarholi hjá konum voru 8.3% (n=1) sem að sögðust nota brjóstvarnir en 

engin deild (0%) i rannsóknum af hálshrygg og lendhrygg karla og kvenna.   

Mynd 17: Notkun brjóstvarna á konur 19-49 ára 

Mynd 18: Notkun brjóstvarna á karla 19-49 ára 



  

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisher próf var framkvæmt til þess að skoða hvort að marktækur munur væri á notkun brjóstvarna eftir 

því hvenær þær væru notaðar og hvenær ekki í flokkum A og B í rannsókn af kviðarholi, sjá töflu 5. 

Fisher prófið (p=1) sýndi að ekki væri hægt að segja til um hvort að samband sé til staðar eða ekki á 

milli deilda í flokkum A og B. 

 

 

 

 

Mynd 19: Notkun brjóstvarna á konur 50+ 

Mynd 20: Notkun brjóstvarna á karla 50+ 



  

39 

Tafla 5: Fisher próf um marktækni á milli flokka A og B eftir notkun brjóstvarna í rannsókn af 
kviðarholi á sjúklingum óháð aldri og kyni  

       *A= >1000 rannsóknir á ári 

*B= <1000 rannsóknir á ári 

 

 Skjaldkirtilsvarnir 

Notkun skjaldkirtilsvarna á sjúklinga var óalgeng, engin munur var á notkun þeirra eftir kyni né aldri og 

því má sjá notkun þeirra í einu súluriti á mynd 21.  

Í rannsóknum af lungum, öxl og viðbeini var ein deild (7.7%) sem notaði blývörn yfir skjaldkirtil en 

engin deild (n=0) í rannsóknum af höfuðkúpu, sinusum og kjálka.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blývarnir notaðar Blývarnir aldrei notaðar Samtals 

A 5 4 9 

B 1 2 3 

Samtals 6 6 12 

Mynd 21: Notkun skjaldkirtilsvarna á sjúklinga, óháð kyni og aldri 
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 Blývarnir fjarri geislasviði  

Notkun blývarna í rannsóknum þar sem að kynkirtlar, brjóstvefur og/eða skjaldkirtill liggur ekki inni í 

geislasviði eða nálægt því var frekar algeng hjá stúlkum og drengjum 0-18 ára en þar sögðust 68.7% 

(n=11) deilda notast við þær. Í rannsóknum af konum og körlum 19-49 ára voru 37.5% (n=6) sjúklinga 

sem sögðust nota blývarnir á líkamshluta utan geislasviðs og að lokum 25% (n=4) deilda sem nota þær 

á konur og karla 50 ára og eldri, sjá mynd 22. 

 

 

 Ófrískar konur 

Samkvæmt niðurstöðum þar sem kannað var hvernig blývörnum væri háttað yfir fóstursvæði á ófrískum 

konum má sjá að í flestum rannsóknum er notkun blývarna á ófrískar konur afgerandi en í rannsóknum 

þar sem notkun blývarna gæti lent inni á áhugasvæði eins og í lendhryggsrannsókn voru 81,2% (n=13) 

sem svöruðu að þeir myndu ekki nota blývarnir, sjá mynd 23. Í rannsókn af efra kviðarholi var 50% (n=8) 

sem svöruðu án blývarna og 50% með blývörn. Gert var Fisher próf til þess að kanna marktækni á milli 

flokka A og B eftir notkun blývarna á efra kviðarholi, prófið (p=0.31) sýndi að ekki væri hægt að segja til 

um hvort að samband væri til staðar á milli deilda í flokkum A og B, sjá töflu 6. 

 

 

 

Mynd 22: Blývarnir í rannsóknum þar sem að kynkirtlar, brjóstvarnir og/eða skjaldkirtill liggja 
fjarrri geislasviði 
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Tafla 6: Fisher próf um marktækni á milli flokka A og B eftir notkun blývarna yfir fóstursvæði í 
rannsókn af efra kviðarholi 

 Blývarnir notaðar Blývarnir aldrei notaðar Samtals 

A 6 3 9 

B 2 5 7 

Samtals 8 8 16 

 

 

4.2 Samræmi í notkun blývarna innan deilda 

Mat á samræmi í notkun blývarna innan myndgreiningardeilda getur verið misjafnt eftir fjölda 

starfsmanna á deildum og venjum þeirra.  

Eins og sjá má á mynd 24 er samræmi innan deilda fremur gott í flestum tilvikum þar sem 13 af 16 

deildum eða 81.2% deilda töldu samræmi meðal starfsmanna á deildunum vera frá 80-100%.  

 

Mynd 23: Notkun blývarna á ófrískar konur 
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 Athugasemdir deilda um skort á leiðbeiningum um notkun geislavarna á 
sjúklinga í röntgenrannsóknum 

Ábyrgðarmenn deilda höfðu möguleika á að koma með athugasemdir um hvað þeim fyndist skorta í 

sambandi við leiðbeiningar um geislavarnir á sjúklinga. Átta deildir (50%) gáfu svör, sjá töflu 7. 

 

Tafla 7: Athugasemdir frá deildum um hvað þeim finnst skorta í sambandi við geislavarnir á 
sjúklinga 

Er eitthvað sem þér/deildinni finnst skorta í sambandi við leiðbeiningar um geislavarnir á 

sjúklinga í röntgenrannsóknum? 

Það mætti gefa út bók/bækling til að árétta hvernig svuntur skal nota og hvar. 

Engar leiðbeiningar bara almenn skynsemi. 

Gott væri ef einblöðungur væri gefinn út um blývarnir. 

Samræma betur þeim breytingum sem virðast vera að eiga sér stað erlendis, strax. 

Mættu vera skýrari hvað varðar ákveðnar rannsóknir, leiðbeiningar eru almennar. 

Væri gott að vera með myndskýringar. 

Þótt það séu til leiðbeiningar er samt mismunandi viðhorf hjá geislafræðingum um það hvenær á að 

nota blývarnir. 

Gott væri að fá nýjar og endurbættar leiðbeiningar sem hægt væri að skoða reglulega. 

 

 

 

Mynd 24: Mat ábyrgðarmanna á samræmi í notkun blývarna innan deildar 



  

43 

Ábyrgðarmenn höfðu þann möguleika að koma á framfæri athugasemdum varðandi leiðbeiningar um 

geislavarnir á sjúklinga. Tvær deildir, 12.5%  sögðust einungis taka rannsóknir af útlimum og lungum, 

ein deild (6.25%) sagðist einungis taka útlimarannsóknir og önnur deild (6.25%) sem sagðist taka 

útlimarannsóknir, sinusa, lungu, viðbein og axlir. Þessar athugasemdir voru teknar inn í úrvinnslu 

niðurstaðna, aðrar athugasemdir deilda má sjá í töflu 8.  

 

Tafla 8: Annað sem deildir vildu koma á framfæri varðandi leiðbeiningar um geislavarnir á 
sjúklinga 

Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi leiðbeiningar um geislavarnir á sjúklinga? 

Höfum hingað til ekki myndað ófríska konu svo ég viti. 

Tilfinning er að mismunandi vinnubrögð séu á milli starfsmanna, mættum gera betur. 

Viljum fá eins reglur fyrir alla frá Geislavörnum Ríkisins. Jafnvel að búa til skjal eða límmiða til að 

hengja upp á röntgenstofum. 

Aldursbilið er heldur stórt í þessari spurningakönnun sem gerir það erfiðara að svara. Reynum að 

forðast rannsóknir á ófrískum konum. 
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5 Umræður 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvort upplýsingar um hvernig notkun blývarna skuli vera 

háttað á sjúklinga væru til staðar á myndgreiningardeildum Íslands, á hverju upplýsingar byggjast og 

hvernig notkun þeirra er á sjúklinga. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að  93.7% (n=15) ábyrgðarmanna sögðu skriflegar leiðbeiningar 

um notkun blývarna á sjúklinga í röntgenrannsóknum vera til innan deilda á mismunandi formi. Þar af 

voru einungis 18.8% (n=3) sem sögðu svör sín við spurningalistanum byggja á skráðu verklagi deilda 

sem gæti bent til þess að leiðbeiningar lýsi ekki nákvæmlega hvernig framkvæmd skuli háttað. 

Notkun kynkirtlavarna, brjóstvarna og skjaldkirtilsvarna voru óalgengar í þeim rannsóknum sem spurt 

var um. Í nær öllum tilvikum voru 50% deilda eða færri sem sögðust sleppa þeim, undantekning frá því 

var rannsókn af mjöðm hjá drengjum 0-18 ára þar sem að 75% ábyrgðarmanna sögðu þær vera notaðar. 

Í rannsóknum af ófrískum konum svöruðu flestir ábyrgðarmenn að starfsmenn innan deildar settu 

blývarnir yfir fóstursvæði kvenna í þeim rannsóknum sem spurt var um, undantekning var rannsókn af 

lendhrygg en í þeirri rannsókn var minnihluti deilda 18,8% (n=3) sem sögðust leggja blývarnir yfir 

fóstursvæði. Notkun blývarna yfir fóstursvæði var fremur lík á milli deilda.  

Samræmi í notkun blývarna á sjúklinga meðal samstarfsaðila innan deilda var í flestum tilfellum mjög 

góð en þar má sjá að 81,2% (n=13) deilda töldu samræmi vera á bilinu 80-100%.  

 

5.1 Aðgengi og form leiðbeininga um notkun blývarna á sjúklinga 

Skriflegar leiðbeiningar um notkun blývarna á sjúklinga skipta miklu máli fyrir starfsmenn og sjúklinga. 

Þegar skriflegar leiðbeiningar eru til staðar á deildum og aðgengi þeirra auðvelt eykur það líkur á að 

starfsmenn noti blývarnir á sjúklinga í réttum tilfellum og þar af leiðandi getur geislaskammtur sjúklinga 

lækkað (25).  

Niðurstöður sýndu að 93.7% (n=15) deilda ættu til skriflegar leiðbeiningar en af þeim voru einungis 

18.8% ábyrgðarmanna sem sögðu svör sín byggja á skráðu verklagi deildarinnar. Form leiðbeininganna 

var  mismunandi en í flestum tilvikum voru þær aðgengilegar inni á röntgenstofum.  

Út frá niðurstöðum má álykta að þó svo að 93.7% deilda eigi til skriflegar leiðbeiningar eru þær á 

mismunandi formi, þ.e. sumir segja skriflegu leiðbeiningarnar vera í innstillingabók, blað til áminningar 

um að nota blývarnir á sjúklinga, leiðbeiningar í framkvæmdarlýsingu á röntgenrannsóknum, munnlegar 

leiðbeiningar o.fl.. Voru einungis 18.8% (n=3) ábyrgðarmanna sem sögðu svör sín byggja á skráðu 

verklagi deildar sem gæti bent til þess að aðrar deildir eigi ekki til skráð verklag sem sýnir sérstaklega 

hvernig og í hvaða rannsóknum skal nota blývarnir á sjúklinga. Form leiðbeininga getur skipt máli í 

sambandi við aðgengi þeirra. Ef aðgengi leiðbeininga er erfitt gæti það leitt til þess að geislafræðingar 

hafi ekki tíma í að kíkja á þær og sleppi því. Það getur valdið því að blývarnir verði notaðar í rannsóknum 

á sjúklinga þar sem að ekki er mælt með notkun þeirra vegna hættu á auknum geislaskammti eða að 

þær skyggi á áhugasvæði.  
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 Gott er að hafa í huga að ekki er víst að allir þeir ábyrgðarmenn sem svöruðu spurningalistanum 

séu með menntun í geislafræðum og þar af leiðandi mögulega ekki að vinna með sjúklingum og blývarnir 

daglega. Það getur leitt til þess að þeir svari með því sem að þeir halda að sé gert en það endurspeglar 

ekki endilega raunveruleikann.  

Í rannsókn eftir Shanley og Matthews þar sem að kannað var hvernig kennslugeislafræðingar háttuðu 

blývörnum á sjúklinga má sjá að töluverður mismunur er í notkun blývarna á sjúklinga meðal þeirra sem 

leiðir til mismunandi venja framtíðar geislafræðinga. Í rannsókninni er talið að gagnlegt væri að útbúa 

reglur um notkun blývarna á sjúklinga sem yrðu eins um allan heim (31). Samanborið við þessa 

rannsókn mátti sjá að einnig er töluverður munur  á myndgreiningardeildum Íslands eftir því í hvaða 

rannsóknum blývörn er notuð á sjúklinga og hvenær ekki en samræmi meðal geislafræðinga innan 

deilda talið vera fremur gott. Álykta má að munur sé á milli venja geislafræðinga á 

myndgreiningardeildum sem getur haft í för með sér að nýir geislafræðingar taki upp þær venjur sem 

eru til staðar á deildinni þar sem þeir byrja sinn vinnuferil þrátt fyrir að hafa lært annað í námi. 

 

 Kynkirtlavarnir  

Í niðurstöðum um notkun kynkirtlavarna á sjúklinga má sjá að á flestum deildum voru þær lítið notaðar  

á sjúklinga í rannsóknum af kviðarholi, lendhrygg og mjaðmagrind í AP/PA plani, notkun þeirra var lang 

algengust hjá drengjum 0-18 ára í öllum rannsóknum. 

Í rannsókn eftir MacKay o.fl. frá árinu 2011 þar sem kannað var hvernig starfsmenn sem vinna með 

jónandi geislun háttuðu blývörnum á sjúklinga kom fram að flestir starfsmenn væru opnir fyrir því að 

setja kynkirtlavarnir á sjúklinga á aldrinum 0-19 ára og 20-39 ára yfir mjaðmagrind, kviðarhol og hrygg. 

Aðalástæðan fyrir því að starfsmenn hugðust ekki setja kynkirtlavarnir á sjúklinga var í þeim tilvikum þar 

sem blývarnir gætu mögulega skyggt á áhugasvæði, sjúklingar væru ósammvinnuþýðir eða starfsmenn 

væru ekki vissir um hvar ætti að staðsetja blývarnir (32). Samanborið við þessa rannsókn virtust 

kynkirtlavarnir á sjúklinga ekki vera daglegt brauð þar sem að í nær öllum tilfellum voru 50% eða færri 

deildir sem sögðust nota þær á sjúklinga í þeim rannsóknum sem spurt var um. Ekki er hægt að segja 

til um hvernig hver og einn geislafræðingur innan deildar háttar kynkirtlavörnum eins og gert var í 

rannsókninni frá MayKay en heildarmyndin sýnir að þeim er oftar en ekki sleppt á sjúklinga. Rannsókn 

frá MayKay var gerð fyrir rúmum tíu árum og því gætu niðurstöður verið öðruvísi í dag því meiri 

vitundarvakning er nú til dags um að blývarnir gætu valdið hærri geislaskammti séu þær notaðar rangt. 

Notkun kynkirtlavarna yfir mjaðmagrind var mun algengari hjá drengjum 0-18 ára heldur en stúlkum 

en aðeins ein deild (8.3%) sagðist nota þær á stúlkur en 33.3% (n=4) á drengi. Munur á milli notkun 

þeirra eftir kynjum gæti verið sú að kynkirtlar drengja eru sjáanlegir utan á líkama og því gæti verið 

auðveldara að leggja blývörn yfir það svæði þar sem að kynkirtlar kvenna geta legið hvar sem er í 

grindarholi. Geislafræðingar gætu því kosið að sleppa blývörnum yfir kynkirtla kvenna vegna þess að 

hætta er á að blývörnin lendi inni á áhugasvæði. Samanborið við rannsókn frá Frantzen o.fl. þar sem 

könnuð var notkun blývarna á börn á aldrinum 0-15 ára í rannsókn á mjaðmagrind í AP plani kom í ljós 

að í 91% tilfella var kynkirtavörn ranglega staðsett á stúlkur og í 66% tilfella á drengi (33). Ranglega 

staðsettar blývarnir geta leitt til þess að endurtaka þarf rannsóknina og þar af leiðandi verður sjúklingur 
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fyrir hærri geislaskammti heldur en án blývarna (25). Fisher próf (p=0.57) sem gert var til þess að kanna 

marktækan mun á milli deilda í flokkum A og B eftir því hvernig þær hátta blývörnum á sjúklinga í 

rannsóknum af mjaðmagrind kom í ljós að ekki var hægt að segja til um það hvort samband væri á milli 

deilda í flokkunum eða ekki. Rannsókn af mjaðmagrind var valin vegna þess hve fáar deildir leggja 

blývarnir yfir kynkirtla í þeim rannsóknum og því áhugavert að skoða hvort að samband væri á milli 

þeirra deilda sem að segjast nota blývarnir og þeirra sem segjast aldrei nota þær, m.t.t. fjölda rannsókna 

á ári. 

Í lendhryggsrannsóknum skiptir máli að allir fimm lendarliðir (L1-L5) séu inni á rannsókninni, neðsti 

lendarliður (L5) liggur mjög nálægt grindarholi þar sem að kynkirtlar kvenna liggja í lang flestum tilvikum. 

Kynkirtlar karla liggja neðar og því ætti að vera hægt að verja þá án með góðum árangri ef að sjúklingur 

er samvinnuþýður og liggur grafkyrr. Í niðurstöðum þessar rannsóknar voru aðeins tvær deildir (16.7%) 

sem sögðust leggja blývarnir yfir kynkirtla hjá stúlkum 0-18 ára og körlum 19-49 ára í 

lendhryggsrannsókn, 41.6% (n=12) deildir sögðust gera það í rannsóknum af drengjum 0-18 ára. 

Samanborið við rannsókn frá Clancy o.fl. í rannsókn sem gerð var á líkani og geislaskammtar mældir í 

rannsóknum af lendhrygg með TLD (e. thermoluminescent dosimeter) kristöllum má sjá að 

kynkirtlavarnir minnka geislaskammt á eistu um 42% en geislaskammtur á eggjastokka með eða án 

kynkirtlavarna sýndi ekki mun. Þá skal hafa í huga að rannsóknir sem gerðar eru á líkani eru ekki eins 

og á sjúklingum að því leyti að líkanið er ekki lifandi eins og sjúklingar og er því ekki ósamvinnuþýtt eða 

hreyfir sig eins og sjúklingar geta gert (34). Þar sem kynkirtlavarnir yfir eggjastokka sýndu ekki mun gæti 

verið betra að sleppa þeim alveg vegna þess að þær geta frekar valdið því að geislaskammtur verði 

hærri ef til skyldi koma að endurtaka þyrfti rannsókn vegna blývarnar sem skyggir á myndefni. 

Eins og komið hefur fram hér að ofan gæti ástæða fyrir því að notkun kynkirtlavarna væri í flestum 

tilfellum óalgeng gæti verið sú að geislafræðingar eða aðrir starfsmenn sem vinna með jónandi geislun 

á myndgreiningardeildum Íslands setja ekki blývarnir á sjúklinga í rannsóknum af mjaðmagrind, mjöðm, 

lendhrygg og kviðarholi vegna þess að þeir eru ekki vissir um hvar eigi að staðsetja blývarnir, þær gætu 

lent inni á áhugasvæði og þar af leiðandi skyggt á mikilvæga líkamshluta eða þeir gætu verið hræddir 

um að sjúklingar hreyfi sig í rannsókn. Þær deildir sem nota yfirleitt blývarnir á sjúklinga í þessum 

rannsóknum gætu verið hræddar við áhrif þess að nota ekki blývarnir, geislafræðingar innan deilda eru 

trúlega vanir blývörnum vegna þess að blývarnir hafa verið notaðar í fjölda ára og í flestum tilfellum 

sagðar gera meira gagn en ógagn. Geislafræðingar þekkja þar af leiðandi í mörgum tilfellum betur kosti 

þeirra en galla þar sem rannsóknir frá BIR og öðrum stöðum um að blývarnir gætu gert meira ógagn en 

gagn eru nýjar og hafa trúlega ekki verið kynntar jafn vel og kostir þeirra hafa verið.  

 

 Brjóstvarnir 

Niðurstöður rannsóknar sýndu að notkun brjóstvarna á sjúklinga er algengust hjá 0-18 ára stúlkum. 

Notkun brjóstvarna var oftast algengari á kvenkyns sjúklinga en karlkyns sem gæti verið vegna þess að 

brjóstvefur kvenna er geislanæmari heldur en brjóstvefur karla (27). Brjóstvarnir eru algengari hjá 0-18 

ára stúlkum heldur en 19-39 ára konum en ástæðan gæti verið sú að brjóstvefur er næmari þegar hann 

er í stöðugri mótun og börn eru geislanæmari en fullorðnir (15). Brjóstvarnir voru mest notaðar í 
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rannsóknum af kviðarholi hjá kvenkyns sjúklingum og minnst í rannsóknum af kviðarholi og hálshrygg 

hjá karlkyns sjúklingum. Í sumum tilvikum væri hægt að leggja brjóstvarnir á sjúklinga án þess að þær 

trufli  áhugasvæði en ekki er hægt að ábyrgjast að sjúklingar liggi kyrrir, þá sérstaklega í rannsóknum 

af börnum og brjóstvefur er geislanæmastur á nýfæddum börnum (27). Ef sjúklingar hreyfa sig getur 

það valdið auknum geislaskammti þegar sjálfvirka geislunarstýringin er notuð að því leyti að blývörnin 

gæti þá færst til og lent inni í frumgeisla sem veldur því að sjálfvirka geislunarstýringin skammtar geislun 

í lengri tíma. Ástæða fyrir lítilli notkun brjóstvarna í flestum rannsóknum gæti verið sú að geislafræðingar 

eru hræddir við að blývörnin lendi inn á sjálfvirku geislunarstýringunni, það væri líklegast að svo væri í 

rannsóknum af hálshrygg, öxl og kviðarholi vegna staðsetningu ljósblendu.   

Fisher próf (p=1) var framkvæmt til þess að kanna hvort að marktækur munur væri á milli deilda í 

flokkum A og B eftir því hvernig þær hátta blývörnum á sjúklinga í kviðarholsrannsóknum. Rannsókn af 

kviðarholi var valin vegna þess að mesti munurinn á milli notkunar brjóstvarna var í þeirri rannsókn, 

Fisher prófið sýndi að ekki var hægt að segja til um það hvort að samband væri á milli flokkanna eða 

ekki.  

Brjóstvarnir í hálshryggsrannsóknum voru notaðar á stúlkur 0-18 ára í 25% (n=3) tilfella, ein deild 

(8.3%) sagðist nota þær í rannsóknum hjá drengjum 0-18 ára og konum 19-49 ára. Almennt voru 

bjróstvarnir sjaldan notaðar á sjúklinga sem er áhugavert að sjá þar sem nýleg rannsókn sem fjallar um 

blývarnir yfir brjóstvef í hálshryggsrannsóknum sýnir fram á að brjóstvarnir geti dregið úr allt að 99% af 

geislun á brjóstvef ef þær eru rétt notaðar. Í rannsóknum af hálshrygg eru litlar líkur á því að brjóstvarnir 

liggi inni í ljósblendu og þar af leiðandi ættu þær ekki að trufla myndgæði eða skyggja á áhugasvæði ef 

að þær eru notaðar rétt og sjúklingar liggi kyrrir. Rannsóknin var þó gerð á líkan og þar af leiðandi var 

ekki spáð sérstaklega í mun á milli kynja, aldurs, hæð og þyngdar sem getur haft áhrif á geislanæmni 

brjóstvefs og magn dreifigeislunar (35).  

Samkvæmt BIR er ekki mælt með notkun brjóstvarna vegna mögulegra truflana á myndefni og aldrei 

með notkun sjálfvirkrar geislunarstýringar. BIR mælir með því að taka allar rannsóknir þar sem að 

brjóstvefur liggur nærri frumgeisla í PA stefnu til þess að brjóstvefur verði fyrir minni geislun. Í 

rannsóknum sem teknar  eru í AP stefnu t.d. hryggskekkjurannsóknir, mætti hugsa um að nota blývarnir 

yfir brjóstvef ef að engar líkur eru á að blývörnin trufli myndgæði (25). Rannsókn frá árinu 2020 frá 

Nemoto o.fl. sýnir að geislaálag brjóstvefs í hryggskekkjurannsókn í AP stefnu er á bilinu 46,8-70,4 µSv 

með notkun dreifigeislasíu en í PA stefnu að meðaltali 28,6 µSv. Rannsóknin sýnir því að geislaálag á 

brjóstvef er mun minna í PA stefnu og mælir með því að allar hryggskekkjurannsóknir séu teknar þannig 

(36).  

 

 Skjaldkirtilsvarnir 

Notkun skjaldkirtilsvarna á sjúklinga meðal myndgreiningardeilda á Íslandi var eins fyrir bæði kyn í öllum 

aldursflokkum en notkun þeirra var misjöfn meðal deilda. 

Áhugavert er að sjá að notkun skjaldkirtilsvarna er eins fyrir alla aldursflokka þar sem að geislanæmi 

skjaldkirtils lækkar með auknum aldri (25). Ástæða fyrir lítilli notkun skjaldkirtilsvarna meðal 

myndgreiningardeilda á Íslandi gæti verið sú að skjaldkirtilskragar ná oft vel niður fyrir viðbein og þar af 
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leiðandi gætu þeir lent inni á áhugasvæði í rannsóknum af líkamspörtum sem liggja nálægt honum, í 

sumum tilfellum gæti ástæðan verið sú að deildir eiga ekki til skjaldkirtilskraga á sjúklinga og/eða telja 

ekki þörf á að nota hann. Við röntgenrannsóknir verður skjaldkirtill oftast fyrir lágum geislaskammti. 

Rannsóknir hafa sýnt að hluti geislaálags á skjaldkirtil tengist röntgenrannsóknum þar sem ekki er verið 

að skoða neitt á því svæði þar sem hann liggur. Í rannsókn sem gerð var með það að markmiði að kanna 

útsetningu skjaldkirtils fyrir geislun hjá ungum börnum kom í ljós að í 95% lungnarannsókna og 45% 

kviðarholsrannsókna var hálssvæði inni í ljósblendu og skjaldkirtill lendir þar af leiðandi inni í frumgeisla 

að óþörfu. Í sömu rannsókn þurfi að endurtaka 20% röntgenmynda vegna þess að sá líkamsvefur sem 

átti að skoða var utan ljósblendu og þar af leiðandi ekki á mynd (37, 38). Ein mikilvægasta geislavörnin 

er að blenda vel af það svæði sem skal taka til þess að geisla ekki annan líkamsvef að óþörfu. Eins og 

komið hefur fram í nýjum leiðbeiningum frá BIR teljast skjaldkirtilskragar ekki nauðsynlegir en þeir gætu 

mögulega gert gagn ef nokkur skilyrði eru uppfyllt, sjá töflu 2.  

 Blývarnir fjarri geislasviði 

Blývarnir á líkamshluta þegar kynkirtlar, brjóstvefur og/eða skjaldkirtill liggur ekki inni í ljósblendu eða 

nálægt henni voru eins meðal kynja í sömu aldursflokkum. Þær voru algengastar í flokknum 0-18 ára, 

þar á eftir kom 19-49 ára og að lokum minnst notaðar á sjúklinga 50 ára og eldri.  

Ástæða notkunar blývarna á líffæri fjarri geislasviði er til þess að vernda þau fyrir dreifigeislun sem 

kemur frá sjúklingi en einnig frá frumgeisla. Í nýjum reglum frá BIR er ekki talin þörf á að nota blývarnir 

á líffæri þegar að þau liggja fjarri geislasviði, blývarnir á líffæri sem liggja í meira en 5 cm fjarlægð frá 

frumgeisla eru taldar hafa nær hverfandi áhrif á geislaskammta ef hugað er að því að blenda af eins og 

hægt er (25).  

Geislanæmi líffæra minnkar með hækkandi aldri og þar af leiðandi er hægt að segja að niðurstöður 

séu rökréttar, þ.e. flestar deildir leggja blývarnir á yngsta aldursflokkinn (0-18 ára) en þær lækka svo 

með auknum aldri. Gagnlegt gæti verið að skoða nýjar reglur frá BIR í sambandi við blývarnir fjarri 

geislasviði og byggja nýjar reglur á þeim. 

 

 Ófrískar konur 

Í flestum rannsóknum af ófrískum konum var notkun blývarna yfir fóstursvæði í meirihluta. Í rannsókn 

af lendhrygg voru 18,8% deilda (n=3) sem að sögðust leggja blývarnir yfir fóstursvæði og 50% (n=8) í 

efra kviðarholi sem gæti verið vegna þess að í þeim tilvikum lendir fóstur inni á áhugasvæði og því erfitt 

að leggja blývarnir þar án þess að þær skyggi á myndefni. Áhugavert er að sjá muninn á notkun blývarna 

í rannsókn af efra kviðarholi og lendhrygg vegna þess að þessi líffæri liggja á svipuðum stað. Það gæti 

þó verið vegna þess að stærri ljósblenda er notuð í rannsóknum af efra kviðarholi og þar af leiðandi 

verður meiri dreifigeislun. Í rannsóknum af neðri útlimum (frá hnjám og niður að tám) sögðust 93,7% 

deilda (n=15) leggja blývarnir yfir fóstursvæði. Helmingur deilda (50%) sögðust leggja blývarnir yfir 

fóstursvæði í rannsóknum af efra kviðarholi og 50% ekki. Fisher próf (p=0.31) sem gert var til þess að 

kanna marktækan mun á milli deilda í flokkum A og B eftir því hvernig þær hátta blývörnum á sjúklinga 

í kviðarholsrannsóknum kom í ljós að ekki var hægt að segja til um það hvort að samband væri á milli 
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flokkanna eða ekki. Rannsókn af kviðarholi var valin vegna þess hve jafnt hlutfall var á milli þeirra sem 

að nota blývarnir yfir kviðarhol og ekki, áhugavert þótti að sjá hvort að munur væri á milli deilda í flokkum 

A og B.  

Samkvæmt reglugerð sem er í gildi á Íslandi um geislavarnir (39) og nýjum leiðbeiningum frá BIR 

(25) er mikilvægt að spyrja konur á barneignaraldri hvort það sé möguleiki á því að þær séu ófrískar 

þegar taka á rannsóknir nærri mjaðmagrindarsvæði (frá þind og að hnjám). Ef að möguleiki gæti verið 

á því að kona sé ófrísk er mikilvægt að skoða hvort hægt væri að gera aðrar rannsóknir sem notast ekki 

við jónandi geislun. Ef það er ekki hægt og rannsókn getur ekki beðið þar til eftir meðgöngu þarf að 

passa að blenda sérstaklega vel af og taka einungis þau sjónarhorn sem eru mikilvægust (25).  

Nokkrar deildir svöruðu því hvernig þær myndu hátta blývörnum á ófrískar konur ef að það kæmi til 

þess að það væri nauðsynlegt að gera þessar rannsóknir en sögðust ekki hafa gert það hingað til eða 

forðast það eins og hægt væri. Í þessari rannsókn var ekki spurt sérstaklega um það hvort deildin tæki 

rannsóknir af ófrískum konum heldur bara í hvaða tilfellum deildin setti blývörn yfir ófrískar konur, það 

er því ekki hægt að taka því sem gefnu að allar deildir taki röntgenrannsóknir af þeim ef þær skrifuðu 

ekki athugasemd um það. Rannsóknir á ófrískum konum geta verið vafasamar, í rannsókn frá Sadro 

o.fl. frá árinu 2012 kom fram að rannsókn af ófrískum konum er réttlætanleg í slysatilfellum eða öðrum 

tilfellum þar sem heilsu konunnar er ógnað að einhverju leyti. Í þeim tilvikum er hættan á að fóstur verði 

fyrir geislun talin lægri en að missa af alvarlegum áverkum eða ástandi verðandi móður (40). 

 

 Samræmi innan deilda og athugasemdir deilda um leiðbeiningar í notkun 

blývarna á sjúklinga 

Samræmi í notkun geislavarna innan deilda er fremur gott á flestum myndgreiningardeildum, í 81,2% 

tilfella svöruðu ábyrgðarmenn að þeir töldu að samræmi væri um 80-100%. Ein deild (6.25%) taldi 

samræmið vera frekar lágt, um 30%. Hjá þeim deildum þar sem samræmið var lágt kom fram að þó svo 

að leiðbeiningar væru til staðar væri viðhorf geislafræðinga um það hvenær skyldi nota blývarnir á 

sjúklinga misjafnt og því mismunandi í hvaða tilfellum geislafræðingar innan deildarinnar noti blývarnir 

og að nýjar leiðbeiningar frá Geislavörnum Ríkisins gætu líklega bætt samræmið.  

Helmingur deilda (50%) taldi vera þörf á nýjum og/eða skýrari leiðbeiningum um notkun blývarna á 

sjúklinga í röntgenrannsóknum. Þá voru helstu athugasemdir deilda þær að það væri þörf á bæklingi 

um notkun blývarna á sjúklinga sem hægt væri að hafa inni á röntgenstofum, jafnvel með 

myndskýringum. Ein deild (6,25%) nefndi að gott væri að fá reglur sem samræmdust nýjum reglum 

erlendis, sem dæmi frá BIR. 

Myndgreiningardeildir Íslands eru misstórar og þar af leiðandi með ólíkan fjölda starfsmanna í vinnu. 

Hafa skal í huga að á minni vinnustöðum geta aðeins verið 1-2 geislafræðingar og þar af leiðandi er 

líklegra að samræmi innan þeirra deilda sé betra en á stærri vinnustöðum þar sem fleiri geislafræðingar 

vinna. Á stærri vinnustöðum getur aldursbilið haft mikið að segja þar sem geislafræðingar með hærri 

starfsaldur lærðu mögulega aðrar venjur um notkun blývarna á sjúklinga heldur en þeir sem eru með 

lægri starfsaldur. Geislafræðingar eru jafn misjafnir eins og þeir eru margir og þó að það séu til 

leiðbeiningar, er ekki gefið að allir noti blývarnir á sjúklinga í sömu tilfellum.  
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5.2 Athugasemdir deilda  

Í lok spurningalistans fengu ábyrgðarmenn deilda tækifæri á að koma með athugasemdir ef það væri 

eitthvað sem þeim fyndist skorta eða mega fara betur í sambandi við leiðbeiningar um notkun 

geislavarna á sjúklinga.  

Í töflu 7 má sjá niðurstöður þar sem ábyrgðarmenn svöruðu því hvað mætti betur fara, af þeim 16 

deildum sem fengu listann voru átta (50%) deildir sem skrifuðu athugasemd við þá spurningu og kom í 

ljós að 43.7% (n=7) ábyrgðarmanna vilja fá nýjar og endurbættar leiðbeiningar frá Geislavörnum Ríkisins 

um hvernig blývörnum skal háttað á sjúklinga. Þar af var ábyrgðarmaður einnar deildar sem nefndi að 

hann teldi þörf á nýjum leiðbeiningum hér á landi sem byggðust á nýjum leiðbeiningum erlendis frá. Það 

væri gott að byggja nýjar leiðbeiningar um notkun blývarna á sjúklinga í röntgenrannsóknum á Íslandi á 

nýjum leiðbeiningum sem BIR gaf út nýverið, þær leiðbeiningar koma með góð rök fyrir því af hverju 

blývarnir á sjúklinga gætu verið að gera meira ógagn heldur en gagn (25).  Aðrar athugasemdir sem 

ábyrgðarmenn settu inn var að engar leiðbeiningar væru til staðar en á deildinni væri eigin skynsemi í 

notkun blývarna. Við þá athugasemd vakna margar spurningar, á hverju byggist skynsemin? Hvenær er 

í raun skynsamlegt að setja blývarnir á sjúklinga og hvenær ekki? Þessi athugasemd sýnir enn fremur 

mikilvægi þess að fá nýjar leiðbeiningar sem útskýra betur hvenær þær skulu vera notaðar og hvenær 

ekki.  

Niðurstöður við spurningunni „Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri varðandi leiðbeiningar um 

geislavarnir á sjúklinga?“ má sjá í töflu 8. Þar fengust svör frá 25% (n=4) deilda, athugasemdir sem 

komu fram voru þær að tvær deildir hefðu ekki tekið rannsóknir af ófrískum konum eða forðast það 

sérstaklega. Ein deild sagðist vilja betri leiðbeiningar og eins fyrir alla frá Geislavörnum Ríkisins og önnur 

að mismunandi vinnubrögð væru á milli starfsmanna.  

Í þessum athugasemdum er hægt að áætla að nýjar leiðbeiningar frá Geislavörnum Ríkisins væru 

gagnlegar til þess að bæta samræmi meðal myndgreingardeilda á Íslandi.   
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6 Ályktanir 

Niðurstöður sýna að myndgreiningardeildir Íslands nota blývarnir á sjúklinga í mismunandi rannsóknum 

og tilfellum. Samkvæmt því má álykta að skortur sé á leiðbeiningum í sambandi við hvernig skal hátta 

blývörnum á sjúklinga í röntgenrannsóknum. Geislavarnir Ríkisins mættu gefa út nýjar leiðbeiningar um 

hvernig blývörnum skal háttað á sjúklinga og samræma þær við nýjar leiðbeiningar sem eru komnar út 

í löndum erlendis.  
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