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Introduktion
I henhold til gældende lovgivning 1 skal der udføres patientdosimetri for røntgenundersøgelser.
Denne vejledning omhandler patientdosimetri for røntgenundersøgelser børn og beskriver,
hvordan målingerne foretages, og på hvilke undersøgelser der skal indsendes data.
Måling af patientdoser er et værktøj til optimering af protokoller og procedurer. Referencedosis
er et fastlagt dosisniveau, som en undersøgelse på en standardpatient forventes at holde sig under.
Størrelse og vægt på børn har en meget høj spredning i forhold til voksne. Vægtintervallet
spænder fra ca. 400 gram til 80 kg, mens man for voksne taler om en standardpatient på mellem
50-90 kg. Det kræver derfor noget mere at få gode valide data for børneundersøgelser, og man
må angive både vægt og aldersinterval afhængig af undersøgelsestype.
Danmark har et samarbejde med landene i Norden, for at opnå flere målinger og dermed valide
referencedoser lidt hurtigere. Denne indsamling løber mellem 1. marts og 1. september 2018.
Patientdoserne for konventionelle undersøgelser, gennemlysningsundersøgelser og interventionsundersøgelser indsamles som en arealdosis, dvs. indgangsdosis gange areal, en såkaldt
KAP 2, f.eks. i enheden: Gy·cm².
Patientdoserne for CT-skanninger indsamles som CTDIvol og DLP.
De indsamlede doser er ikke direkte patientdoser, men det er den bedste og lettest tilgængelig
metode til sammenligning af doserne.
Når Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) har behandlet de indkomne data, vil referencedoser for røntgenundersøgelser på børn blive udgivet.

1

Bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse

2

Air-Kerma-Dose, tidligere Dose Area Product – DAP
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1 Måling af patientdoser på børn
Målingerne efter denne vejledning skal udføres mellem 1. marts og 1. september 2018. Det tilstræbes, at hver afdeling for hver røntgenkilde, der benyttes til børneundersøgelser, indsender
resultater for mindst 20 patientundersøgelser for hver type af undersøgelse. Det er altid den
samlede dosis for en undersøgelse/procedure, der skal registreres. Hvis der er foretaget flere undersøgelser med forskellige modaliteter med samme indikation, skal disse ikke tælles sammen.
F.eks. RU thorax og CT-thorax.
Hvis der foretages flere undersøgelser med samme undersøgelsesprotokol (eksponeringsparametre og antal optagelser/skan-område), så må disse undersøgelser gerne indgå, selvom de evt.
har en anden indikation. Eksempel på dette kan være udredning og kontrol.
Resultaterne skal senere kategoriseres efter vægt/højdekategori og/eller alder. Vægten er for de
fleste undersøgelser den vigtigste sammenligningsparameter. Hvis afdelingen ikke har undersøgelser nok i måleperioden, kan det accepteres at der hentes patientdoser fra PACS med kun
alderen angivet. Afhængig af mængden af indsamlet data, kan Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) vælge at benytte data uden vægtangivelse for udvalgte undersøgelser.
Børn er her defineret fra nyfødt til og med 17 år. Alderen angives i måneder op til 48 måneder,
og derefter skal alderen angives i hele år.
Hvis en patient har indopereret fremmedlegemer i kroppen f.eks. metalproteser, kan dosis øges,
når automatikken benyttes, og patienten er ikke længere at betragte som en standardpatient. Det
samme gælder, hvis der skal tages flere billeder/serier, eller patientens tilstand umuliggør, at
projektionerne kan foretages som normalt for afdelingens procedure.

1.1

Indsendelse af patientdoser

Data til denne første indsamling skal indsamles mellem 1. marts og 1. september 2018. Data
indsendes løbende til SIS.
Patientdoser skal indtastes i indtastningsark udfærdiget af SIS. De indsendte data vil ikke blive
accepteret i andre formater, af hensyn til at lette den videre bearbejdning af data og at minimere
fejl. Patientdoserne skal indsendes løbende på e-mail til: Referencedoser@sis.dk
Der skal benyttes et dokument pr. røntgenrum.

13. FEBRUAR 2018 INDSAMLING AF PATIENTDOSER FOR RØNTGENUNDERSØGELSER AF BØRN

SIDE 5/10

2 Konventionel røntgen og gennemlysning
2.1

Undersøgelser

Der skal måles patientdoser for følgende typer af undersøgelser.

SKS

Tekst

Bemærkning

UXRC00

Røntgenundersøgelse af thorax

Stående, siddende eller liggende

UXRE70

Skolioseoptagelse

Første gang eller kontrol

UXRD00

Oversigtsoptagelse af abdomen

Oversigt AP/PA eller
AP/PA+LAT

UXRE30

Røntgenundersøgelse af columna lumbalis

UXRG10 Bækken

F.eks. dysplasi eller metastaser

UXRG10 Bæken og hofter (-/+ lauenstein)
UXRG15

F.eks. Smerter, patologisk gang
eller kontrol
Aksial/lauenstein (vælg fra liste
i indberetningsark)

UXRC00
UXRD00

UXRD80

Babygram (Thorax-abdomen neonatal)

Thorax-abdomen på nyfødt, 1
optagelse, kateterkontrol mm.

Totalskelet (Battered child)

Udredning
Ekskl. CT cerebrum

MCU, miktions-cysto-urethrografi

Udredning

Tabel 1.

2.2

Metode

KAP-måling: Arealdosis (Air-Kerma-Dose, tidligere Dose Area Product – DAP)
Målingerne udføres ved hjælp af et arealdosimeter (KAP-meter/DAP-meter), der enten kan være indbygget i udstyret eller sættes på midlertidigt. Et eksternt KAP-meter består af et målekammer, der placeres på skinnerne foran lysviserblænden, og evt. en ekstern aflæsningsenhed.
Husk at nulstille KAP-meteret før hver måling på en patient.
Arealdosis er produktet af indgangsdosis og den benyttede feltstørrelse i et givent punkt og måles f.eks. i enheden Gy·cm². Princippet er, at når målestedet flyttes væk fra fokus vil dosis aftage med kvadratet på afstanden, og felttørrelsen vil tiltage med kvadratet på afstanden. Produktet
vil således forblive uændret. Den målte arealdosis er derfor, ved konstante eksponeringsparametre og feltstørrelse, uafhængig af, hvor i strålefeltet der måles.
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Røntgenundersøgelsen foretages som normalt efter gældende procedure, og derefter aflæses
arealdosis for undersøgelsen på KAP-meteret. Det er arealdosis for den samlede undersøgelse
(flere forskellige projektioner), der skal måles. Udover arealdosis noteres patientens vægt, alder
og højde.
Vær opmærksom på enheden dosis gange areal kan være angivet lidt forskelligt på de enkelte
KAP-metre. I indtastningsarkene skal benyttes Gy∙cm2.
Se omregningen her:
0,001 mGy∙m2 = 0,01 Gy∙cm2 = 1μGy∙m2 = 10 mGy∙cm2 = 10.000 μGy∙cm2

2.2.1 Kalibrering af måleinstrumenter
KAP-meteret skal kalibreres efter producentens anvisning, normalt hvert andet år. Hvis man
bruger røntgenudstyrets egen visning af KAP, skal den angivne værdi kontrolleres og dokumenteres i modtage-/statuskontrollen.
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3 Interventionsradiologi
3.1

Undersøgelser

Der skal måles patientdoser for alle interventionsundersøgelser for hoved og krop på børn. Hvis
ikke der foretages intervention af hoved og krop, skal der måles på de øvrige mest hyppige undersøgelser. SKS-koden skal fremgå af indberetningen, så vi på den måde bedst kan sikre os, at
data er sammenlignelige.

3.2

Metode

KAP-måling: Arealdosis (Air-Kerma-Dose, tidligere Dose Area Product – DAP).
Udover KAP-målingen skal blandt andet også oplysninger om både eksponeringer og gennemlysning mm skrives ind i indtastningsarket.
Indtastningsarkene er her lidt anderledes, idet der her ikke findes indtastningsark opdelt efter
undersøgelsestyper, men kun efter barnets alder. SIS kan efterfølgende gruppere undersøgelserne efter type og SKS-kode.
Vær opmærksom på at der kan være behov for at indhente oplysninger fra den medicinskfysiske ekspert for at kunne udfylde alle de ønskede oplysninger i indtastningsarket.

3.2.1 Kalibrering af måleinstrumenter
KAP-meteret skal kalibreres efter producentens anvisning, normalt hvert andet år. Hvis man
bruger røntgenudstyrets egen visning af KAP, skal den angivne værdi kontrolleres og dokumenteres i modtage-/statuskontrollen.
Se afsnit 3.2 for nærmere beskrivelse.
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4 CT-skanning
4.1

Undersøgelser

Der skal måles patientdoser for følgende typer af undersøgelser.

SKS

Tekst

Indikation

Bemærkning

UXCA00 CT-skanning af cerebrum

Blødning/Infarkt

Uden kontrast

UXCA00 CT-skanning af cerebrum
obs. shunt

Ventrikelstørrelse/
Hydrocephalus

Uden kontrast

UXCC00

CT-skanning af thorax

Tumor, kongenit malformation, metastaser

Med kontrast

UXCC77

High Resolution CTskanning af lunger

Lungesygdom

Uden kontrast

UXCD00 CT-skanning af abdomen

Tumor, infektion, kongenit
malformation, obstruktion,
tumorkontrol

Med kontrast

UXCA90 CT-skanning af traumepatient
(hoved, thorax, abdomen)

Højenegitraume

Estimer vægten og
skriv ca. vægt på skemaet.

UXCA25 CT-skanning af ansigtsskelet

Fraktur, traume, 3D kranium

Uden kontrast

Tabel 2.

4.2

Metode

Patientdoser skal måles for de angivne undersøgelser, i det omfang de udføres regelmæssigt på
CT-skanneren.
Målingerne skal for hver undersøgelsestype udføres på mindst 20 patienter.
Når der på en afdeling anvendes flere CT-skannere til samme type undersøgelse, skal der foretages målinger på hver af disse.
Det er CTDIvol for den serie, der giver den højeste værdi, der skal registreres, dog ikke en kontrast tracking serie. Det skyldes, at en konstrast tracking serie ofte har en høj CTDIvol, men da
det er et lille område, vil det give et forkert billede af den samlede undersøgelses CTDvol.
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Det er den samlede DLP for hele undersøgelsen, der skal indberettes, dvs. summen af DLP for
alle skansekvenserne.
Iterativ rekonstruktion angives med forskellige navne afhængig af producenten, men fælles er,
at der er tale om en dosisreducerende algoritme, hvor de opsamlede skandata bliver matematisk
optimeret, inden selve billedet dannes. Overordnede oplysninger om dosisreduktion angives på
fanen med skanneroplysninger, mens oplysninger om niveauet for Iterativ rekonstruktion angives under protokoloplysninger.
Se mere om indsamling af CT patientdoser i ”Indsamling og vurdering af patientdoser ved CT”
for voksne fra januar 2015:
https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/roentgen/~/media/5FFD01914F8A430A8407C9B46D9
4AA6E.ashx

4.2.1 Kalibrering af måleinstrumenter
CTDIvol skal kontrolleres ved statuskontrol på CT-skanneren.
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