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Bekendtgørelse nr. 975 af 16. december 1998 : 

”Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter ”

§ 99 , Stk. 2 : Kvalitetsstyringssystemet skal mindst omfatte :
- Hele processen fra henvisning ….
- Analyse af afvigende resultater ….
- Principper for korrigerende handlinger
- Oplæring af personale …..
- Modtagekontrol og konstanskontrol af apparaturet 

§ 103 : Der skal for alt apparatur udføres en modtagekontrol der skal sikre, at apparaturet er i 
overensstemmelse med de specifikationer der er opstillet i forbindelse med anskaffelsen, samt at  
apparaturet vil kunne give en diagnostisk tilstrækkelig billedkvalitet ved den lavest mulige dosis.

§ 105 : Der skal for alt apparatur med konstante mellemrum udføres statuskontrol og 
konstanskontrol med henblik på at sikre, at apparaturet til stadighed giver en diagnostisk 
tilfredsstillende billedkvalitet ved den lavest mulige dosis.

§ 108 : Der skal forefindes skriftlige instruktioner for udførelse af alle kontroller og eftersyn, og 
alle resultater heraf skal protokolleres på en ordnet og systematisk måde.

§ 28 : Den ansvarlige fysiker skal sørge for at der udføres modtagekontrol, statuskontrol og 
konstanskontrol og anden nødvendig kontrol af apparaturet, at der findes skriftlige instruktioner 
herfor, og at alle resultater af disse kontroller protokolleres.



Flow - diagram for kvalitetskontrol :
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Bekendtgørelse nr. 975 :

Bilag 2 : Konstanskontrol af røntgenapparatur m.v.

1. Røntgengeneratorer og apparatur til røntgenfotografering
2. CT – skannere
3. Mammografiapparatur
4. Billedforstærker – TV , DSA
5. DR detektorer
6. CR billedplader
7. Diagnostikmonitorer

Desuden kontrol af CR – readere, printere & blygummimateriel.

Konstanskontroller :



Hvordan udføres målingerne ….. ?
- udarbejdet instruktion følges
- instruktion findes i mappen hørende til rummet/scanneren

og/eller på elektronisk form
- fantomer , måleinstrumenter m.m.
- oplæring i udførelsen af kontrollen

Hvordan rapporteres måledata ….. ?
- måledata indføres i forberedt måleskema ( papir / IT ) 
- måleskema findes i mappen hørende til rummet/scanneren og/eller på elektronisk form
- uoverensstemmelser mellem måledata og givne referenceværdier meddeles den ansvarlige

fysiker/kvalitetskoordinatoren via en afvigelsesrapport
- måledata arkiveres ( elektronisk/papir ) hos den ansvarlige fysiker/afdelingen

Hvem udfører konstansmålingerne ….. ?
- team af radiografer , QA radiograf , superbrugere ,..

Hvor lang tid tager målingerne …. ?
- tidsforbrug  ~  10 min  - 60 min

Hvor ofte foretages målingerne …… ?
- minimumsintervaller angivet i bilag 2
- konstanskontrollens tidspunkt bookes i RIS
- dokumentation for udførelse af kontrollen

Konstanskontroller :



Røntgengeneratorer og apparatur til røntgenfotografering : 

månedligt:
kV , dosis , eksponeringsautomatik, 
opløsningsevne , lys/stråle-felt , …

Billedforstærker – TV , C buer:

månedligt:
Fortegning, opløsningsevne, 
lavkontrastfølsomhed , …

CR – billedplader :

månedligt: CR – nulstille, støv og urenheder



CT – skannere :

ugentligt:  Støj  
ugentligt:  CT – tal for vand 
ugentligt:  Lysmarkering

Fantomer : :head 16 cm, body  32 cm

ROI

225o 315o

135o 45o



Mammografiapparatur :

månedligt: eksponeringsautomatik
ugentligt: opløsningsevne

kontrastfølsomhed
kontrastvariation

Blygummimateriel :

årligt: forklæder, gonadebeskyttere

Diagnostikmonitorer :

ugentligt: Testbillede

SMPTE

DigiMam

ACR



Bekendtgørelse 975: Kap. 8

Krav til personale der udfører røntgenundersøgelser .

§ 41. Om instruktion …..

§ 42. Personalet skal under arbejdet altid bære udleverede persondosimetre .

§ 43. Personalet skal under det daglige arbejde sørge for at arbejdsgangen i enhver henseende er 
stråle-beskyttelsesmæssig forsvarlig. Det skal benytte det foreskrevne udstyr til strålebeskyttelse og 
underrette den ansvarlige fysiker såfremt dette udstyr ikke er i forsvarlig stand ( f.eks. må genstande af 
blygummi ikke være krakelerede eller forrevne ).

§ 44. Hvis der indtræder en faresituation, skal personalet snarest muligt træffe foranstaltninger til 
at afværge og begrænse faren samt underrette den ansvarlige fysiker.

§ 45. Personalet skal straks underrette den ansvarlige fysiker hvis der opstår formodning om 
utilsigtet stråleudsættelse af patienter eller personale.



UTH - Utilsigtede hændelser …



ALARA : As Low As Reasonably Achievable

Diagnostisk kvalitet / Billedkvalitet  :
Arbejd ikke nødvendigvis med den bedste billedkvalitet, men med en billedkvalitet der 
ud fra et klinisk synspunkt netop er både nødvendig og tilstrækkelig til at stille 
diagnosen .

The End !


