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Sammanfattning  
 För att ta reda på hur svenska mammografiavdelningar står sig mot det europeiska 

protokollet undersöks nio mammografiavdelningar. Till hjälp har ett CDMAM-fantom 
version 3.4 och fyra plexiglasskivor använts för att simulera ett normaltjockt bröst. Även 
ljusskåpen och filmens egenskaper har undersökts och jämförts med kraven i europeiska 
protokollet. Avgränsningar har gjorts då koncentreringen ligger på mammografer som 
använder sig av film-skärm system.  
  
Röntgenbilderna har studerats utan tekniska hjälpmedel. Efter bedömning och 
poängsättning av bilderna på CDMAM-fantomet har värdena förts in i ett Excel-program 
där värdena presenteras i grafer. Från graferna utvärderas om bildkvaliteten ligger inom 
gränserna som anges för bra bildkvalitet. Det är endast ett av sjukhusen som ligger inom 
gränsen för bra bildkvalitet.  
 
Jämförelser har gjorts för att undersöka hur filmens egenskaper påverkar bildkvaliteten och 
om stråldosen har betydelse för bildkvaliteten. Samma sjukhus som har den högsta 
stråldosen har också den bästa bildkvaliteten.  
 

 
Nyckelord  
Bildkvalitet, mammografer, svärtningskurva och CDMAM 
 
Bibliotekets anteckningar: 

 
 



 



 

Förord 
För att detta examensarbete skulle vara möjligt att utföra har vi besökt flera olika sjukhus och 
lånat deras utrustning. Vi vill tacka all personal för den hjälp vi har fått på följande sjukhus: 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 
Universitetssjukhuset i Linköping, Motala Lasarett, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, 
Södersjukhuset i Stockholm, Centrallasarettet i Västerås och Universitetssjukhuset i Örebro. 
 
Vi vill tacka alla på Sectra som har hjälpt oss att få denna rapport gjord. Ett speciellt tack vill 
vi ge till Mats Danielsson och Malin Markroth på Sectra Imtec AB för den hjälp vi fått och 
för att vi fick låna deras CDMAM-fantom. Vi vill även tacka Björn Cederström på samma 
företag som har lånat ut sitt Excel-program till oss, så att vi kunde räkna ut bildkvaliteten på 
ett bra sätt.  
 
Tack till vår handledare Michael Sandborg för den hjälp han bidragit med. 
 



 



 

Sammanfattning 
 
För att ta reda på hur svenska mammografiavdelningar står sig mot det europeiska protokollet 
undersöks nio mammografiavdelningar. Till hjälp har ett CDMAM-fantom version 3.4 och 
fyra plexiglasskivor använts för att simulera ett normaltjockt bröst. Även ljusskåpen och 
filmens egenskaper har undersökts och jämförts med kraven i europeiska protokollet. 
Avgränsningar har gjorts då koncentreringen ligger på mammografer som använder sig av 
film-skärm system.  
  
Röntgenbilderna har studerats utan tekniska hjälpmedel. Efter bedömning och poängsättning 
av bilderna på CDMAM-fantomet har värdena förts in i ett Excel-program där värdena 
presenteras i grafer. Från graferna utvärderas om bildkvaliteten ligger inom gränserna som 
anges för bra bildkvalitet. Det är endast ett av sjukhusen som ligger inom gränsen för bra 
bildkvalitet.  
 
Jämförelser har gjorts för att undersöka hur filmens egenskaper påverkar bildkvaliteten och 
om stråldosen har betydelse för bildkvaliteten. Samma sjukhus som har den högsta stråldosen 
har också den bästa bildkvaliteten.  
 
 



 



 

Abstract 
 
To find out how the Swedish mammography divisions stand up to the European protocol we 
have chosen to examine nine Swedish mammography divisions. We used a 
CDMAM-phantom version 3.4 and four PMMA (polymethylmethacrylate) plates to simulate 
the thickness of a normal breast. We have also studied the viewing box and the film quality 
and they have been compared to demands in the European protocol as well. The limitation is 
that we only have concentrated on mammography that uses a film-screening system. 
 
The x-rays pictures have been studied visually and without any technical aid and their values 
have been conducted into an Excel-program where they have been transformed into graphs. 
From these graphs is evaluated if the image quality lies within the limits set to define good 
image quality. Only one of the hospitals fulfils this. 
 
Comparisons have been made to examine how the film quality affects the image quality and if 
the image quality depends on the exposure. The same hospital that has the highest exposure 
also has the best image quality. 
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Inledning 
 
Varje år utförs ca en halv miljon mammografiundersökningar i Sverige och ca 200 liv räddas 
då cancer kan upptäckas i ett tidigt stadium. Bröstkörtlarna är känsliga för strålning och därför 
är det viktigt att undersökningarna inte ger en högre stråldos än nödvändigt till patienten 
samtidigt som bildkvaliteten fortfarande ska bli bra.  
 
Ett protokoll har tagits fram till medlemmarna i europeiska unionen. Detta protokoll anger en 
lägsta standard för att få hög kvalitet inom mammografin. Protokollet innehåller olika kriterier 
som ska vara uppfyllda för att ge en så säker undersökning med så låga doser som möjligt, 
men ändå med en tillfredsställande bildkvalitet. Enligt europeiska protokollet bör 
mammografiundersökningar endast utföras med modern röntgenutrustning. 
 
Den första versionen av europeiska protokollet kom 1992 och har uppdaterats därefter. Sedan 
2003 har det även introducerats digital mammografi som kan ge lägre doser. 
 
Avsikten med detta arbete är att undersöka hur de svenska analoga mammografi-
utrustningarna uppfyller kraven i det europeiska protokollet. Undersökningen har fokus på 
bildkvaliteten, men även filmen och ljusskåpen kommer att utvärderas. 
 
Vi jämför våra värden med utkastet till europeiska protokollet som utkom i januari 2005. 
Vissa avsnitt har vi hämtat från ett tillägg till europeiska protokollet, Addendum on digital 
mammography, tredje utgåvan. Denna är också utgiven av europeiska kommissionen och kom 
ut november 2003. 
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Teoretisk bakgrund 
 
Bakgrundsinformation om mammografi och strålning 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor i Sverige. 6000 nya fall 
upptäcks varje år [1]. Enligt vårdguiden som är en webbsida som Stockholms läns landsting 
ansvarar för så rekommenderar de kvinnor att gå på undersökningar efter 40 års ålder och 
helst vartannat år. 
 
Sedan 1997 har mammografiundersökningar erbjudits inom samtliga landsting i Sverige. 
Enligt Statens Strålskyddsinstitut utmärker sig Sverige för att ha mycket hög kvalitet och 
mycket låga stråldoser. Genom mammografin kan bröstcancer upptäckas på ett tidigt stadium 
så att mer skonsamma behandlingsformer kan användas och att fler patienter kan botas [2].  
 

Mer än en halv miljon kvinnor undersöks 
varje år och mellan 100-200 liv räddas 
varje år på grund av bröstcancer upptäcks i 
tid. Det är viktigt att bildkvaliteten är god 
då en förutsättning för gott tillfrisknande 
innebär att förändringar måste upptäckas 
tidigt. Dessa förändringar kan vara 
millimeterstora och en tidig detektering 
kan innebära skillnaden mellan liv och död 
för patienten [3]. Det finns flera 
svårigheter med att avbilda ett bröst. 
Några av dessa svårigheter förklaras 
nedan. Atomnumret för mjukvävnad ligger 
kring 7, medan atomnumret för kalcium 
är 20. Densiteten för fibrösvävnad är 
ca 1 g/cm3 och densiteten för fettvävnad 
ligger kring 0.93 g/cm3 medan densiteten 
för kalcium ligger vid 3. Kontrasten 
mellan fibrös- och fettvävnad blir ett 
resultat i densitetsskillnad då atomnumret 
är samma för båda [4]. Cancerknölar har 
nästan identisk densitet jämfört med fibrös 
vävnad. Dessa kan dock vara inneslutna i 
fett vilket medför lättare detektering då 

fett har en lägre densitet. 
Mikroförkalkningar som uppkommer vid 
ungefär hälften av alla bröstcancerfall har 

en hög primär kontrast, men dessa förkalkningar är endast millimeterstora och svåra att 
upptäcka i bilden [4]. Bröstvävnaden är mycket känslig för joniserande strålning vilket 
medför att stråldosen måste hållas låg, det blir då en avvägning mellan bra bildkvalitet och låg 
stråldos [3]. För att minska strålningen ytterligare och få bättre bilder kläms bröstet ihop. 
 
Stråldosen för en mammografiundersökning, det vill säga en exponering per bröst ger cirka 
0.1 mSv effektiv dos [2]. I Sverige utsätts varje person för en medeldos på 4 mSv per år.  
Denna strålning kommer till största delen av den naturliga bakgrundsstrålningen inklusive 
radon ifrån bostäder, det kommer även strålning ifrån marken och en liten del kommer ifrån 
den egna kroppen [5].

Figur 1: Mammografiutrustning 
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Mammografen 
Producering av en mammografibild kräver fem steg 

• Producering av röntgenstrålning 
• Absorption av röntgenstrålning 
• Bildtagning 
• Framkallning av bild 
• Bildstudering  

 
För att mammografibilden ska bli så bra som möjligt måste en optimering av varje steg ske. 
Krasst kan man säga att bilden blir så bra som den svagaste länken i kedjan [4].  
 
De mammografer vi har valt att studera använder sig av ett film-skärm system. Ett film-skärm 
system är uppbyggt så att förstärkningsskärmen omvandlar röntgenstrålningens energi till 
ultraviolett ljus. Förstärkningsskärmen läggs bakom filmen och med filmens emulsionsskikt 
mot skärmen. En av anledningarna till att filmen placeras framför skärmen är att 
röntgenfotonerna absorberas av skärmen i högre utsträckning nära filmen för att producera en 
liten ljuspunkt, kallad scintillation. Filmens emulsionsskikt och skärmen skall ha nära kontakt 
med varandra, vilket annars skulle innebära en förlust av detaljrikedom i bilden. Denna 
detaljförlust skulle komma sig av att ljuset från scintillationen skulle sprida sig över ett större 
område.  
 
Det finns två viktiga parametrar, den ena är kV, kilovolt, som anger rörspänningen, det vill 
säga om strålningen har hög eller låg energi. Den andra är mAs-talet, milli-Ampere-sekund, 
står för rörströmmen och exponeringstiden. 
 
Elektromagnetisk strålning kommer från elektroner som accelererar eller förlorar energi 
genom byte av energitillstånd eller förflyttning mellan olika nivåer i skalen. I röntgenröret 
krävs tre steg för att uppnå strålning [4]  

• Elektroner produceras vid katoden 
• De accelererar till anoden genom hög spänning 
• Elektroner kommer att krocka med atomer vid anodens material i hög fart på tre olika 

sätt 
o 99 % av krockarna sker med elektroner från det yttre skalet. Detta resulterar i 

värme och infraröd strålning. 
o 20-30 % av den återstående procenten som producerar strålning sker vid krock 

mellan innerskalselektroner och producerar karakteristisk strålning. 
o De resterande 70-80 % av den återstående procenten av elektronenergin blir till 

bromsstrålning1 genom krockar med nukleiderna. 
 
I röntgenröret är det ett vacuumtillstånd för att elektronerna inte ska krocka med andra 
material på sin väg mot anoden och på så sätt förlora sin energi. 
 

                                                 
1 Bromstrålning är den strålning som uppkommer när elektronerna träffar anoden och bromsas 
upp [6]. 
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All röntgenstrålning innehåller en stor spridning av energier. Detta ses tydligast med ett 
energispektrum för röntgenstrålning, se figur 2. Både stråldosen till patienten och kontrasten i 
röntgenbilden är beroende av utseendet på energispektrat. Det finns klara samband mellan 
nivåerna på strålningsenergin, kontrasten och dosen [4]. 

• Hög strålningsenergi → Låg kontrast → Låg dos 
• Låg strålningsenergi → Hög kontrast → Hög dos 

 
Från grafen kan vi se att under 10 keV finns ingen 
effekt. Filtret tar bort lågenergifotonerna som 
endast bidrar till att dosen till patienten ökar. De 
två spikarna inträffar vid den karakteristiska 
röntgenenergin för anodmaterialet, i detta fall 
molybdenium (Mo). 30 kV genom röntgenröret 
kommer att ge 30 keV i energi till elektronerna 
som når anoden. Dessa elektroner krockar med 
atomerna i anoden vilket producerar 
röntgenfotoner med energinivåer upp till 30 keV. 
En ökning av kV resulterar i en ökning av både 
energi och röntgenutbytet, värdet på den högsta 
energin att öka och den totala effektens intensitet 
kommer även den att öka, detta inkluderar även 
spikarna [4]. 
  

Nedgången som sker vid 20 keV beror på Mo-filtrets k-kants funktion som bidrar till 
attenuering. Bindningsenergin av de båda elektronerna tillsammans i k-skalet bildar k–kants 
attenueringsenergi. Ett k-kants filter används vid mammografiundersökningar av flera 
anledningar 

• Röntgenattenueringen ökas plötsligt, ca 6 ggr, vid k-kanten. Detta medför att 
transmissionen genom materialet minskas dramatiskt 

• Användning av ett k-kants filter minskar effektivt antalet högenergifotoner som 
genereras i mammografistrålningen. En minskning av högenergifotoner är av 
betydelse då de skulle bidra till lägre kontrast i bilden. 

 
Summering: Användning av Mo som både filter och anod resulterar i en röntgenstråle som har 
ett relativt smalt energispektrum med den största effekten mellan 17.5 och 20.0 keV. Denna 
energi är optimal för de allra flesta som undergår mammografiundersökningar [4]. 
 
Anoden är den positiva elektroden i röntgenröret vilken blir bombarderad med elektroner för 
att skapa röntgenstrålning. Det vanligaste anodmaterialet är molybdenium vissa mammografer 
kan även ha en rodium (Rh) anod. Det vanligaste filtermaterialet är molybdenium, vilket 
används i 80-85% av undersökningarna. Ett alternativt filter vilket moderna mammografer 
kan erbjuda är rodium. För dessa filter flyttas då k-kants attenueringen till 23 keV. Används 
denna typ av sammansättning kommer undersökningen att få en röntgenstråle med högre 
energi. 15-20 % av undersökningarna genomförs med Mo som anod och Rh som filter [4]. 
 
 

Figur 2: Energispektra för röntgenstrålning  
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Sensitometer & densitometer 
Det är viktigt att kontrasten är hög i en röntgenfilm för att det lättare ska kunna detekteras 
förändringar. Med kontrast menas skillnaden på densiteten som uppstår när olika mängder av 
ljus transmitteras genom olika delar av filmen [3]. Om en stor svärtningsändring erhålls för 
viss exponeringsändring uppnås en hög kontrast [7].  
 
När filmen exponeras med en sensitometer får den en 21-gradig grånivåskala med en stegande 

grad från nästan ingen exponering alls till hög exponering. 
Varje steg har en känd mängd med ljus som avges och den 
maximala exponeringen av ljus sker vid steg 21. Varje steg 
avger 70.7 % av det utstrålade ljuset från föregående steg. 
Det ger upphov till en logaritmisk kurva där varje steg 
motsvarar 0.15 log exponering. Filmen svarar på denna 
exponering på ett förutsägbart sätt och en logaritmisk kurva 
fås som kallas för Density-Log Exposure Curve, D-log E 
kurva.  
 
 
 

 
Ljuset som filmen exponeras med är antingen blått ljus eller grönt ljus. Vilket ljus som 

används beror på vilket material röntgenfilmen består av. 
Nu för tiden används grönt ljus som ska simulera grön 
fosfor och har en våglängd på 520 nm [8].   
Densitometern som mäter svärtningsgraden i de olika fälten 
visar ett lågt tal om filmen är underexponerad och ett högt 
tal visar att filmen är överexponerad. Det sista fältet som 
mäts i gråskalan får ett lägre mätvärde än de föregående 
vilket det inte ska ha eftersom den har den högsta 
densiteten. Detta kan bero på att det är just sista fältet och 
ljus från närliggande fält som har väldigt liten densitet 
kommer in och påverkar.  

 
 

 
 

Figur 3: Sensitometer 

Figur 4: Densitometer 
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Filmen 
 
Filmen till mammografin består av flera 
lager. Figur 5 visar en film som ligger i 
en kassett [4]. Kassetten representeras av 
a och h. Alla filmer består av en slät sida 
och en sida som har ett emulsionslager. 
Själva filmbasen (c) består av polyester 
som är en sorts plast, och på båda sidor 
av filmen finns ett lager med gelatin. 
Gelatinlagret på filmens baksida (b) 
innehåller en antireflektorisk färg. Om 
ljus reflekteras på baksidan av filmen 
förstör det detaljer i avbildningen. Lagret 

på framsidan av filmen (d) skyddar dess fotografiska emulsion. Emulsionen är ett ljuskänsligt 
lager som innehåller en blandning av silverbromid (AgBr) och silverjodid (AgI), där ca 
98-99 % är silverbromid. Själva filmbasen är känslig mot blått och ultraviolett ljus därför har 
emulsionslagret också en färg som gör filmen känslig mot det gröna ljuset som är det ljus som 
kommer från mammografin [4].  
 
Det finns film med enkla och dubbla emulsionslager [4]. De filmer som har dubbla lager är 
framställda för att de ska ge ännu högre kontrast. Efter filmen ligger en isolerande skärm (e) 
som innehåller ren fosfor placerad på en polyester bas (f) och därefter ligger skumgummi (g) 
som ska utgöra ett tryck mot filmen. Skärmen har en hög röntgenabsorption som ökar 
effektiviteten för avbildningen [4] .  
 

En jämförelse mellan filmerna kan undersökas 
genom en svärtningskurva. Den kallas även för 
den karaktäristiska kurvan och är logaritmisk i 
x-led. I denna kurva kan förhållandet mellan 
den uppmätta optiska densiteten (OD) och 
logaritmen för ljusets exponering avläsas 
(Figur 6) [4]. Dmin är den optiska densiteten 
på filmen där den inte har blivit exponerad och 
kallas efter framkallning för base and fog (B+F 
i figur 6) [9]. Base är själva filmbasen och fog 
står för det emulsions skikt som finns på 
filmen och räknas med i densiteten [4].  
 
Lutningen i den karaktäristiska kurvan är ett 
mått på kontrast. Hög gradient (lutning) tyder 
på hög kontrast. Kontrasten är högst i mitten 
(linear portion) på kurvan. Vid toe och 
shoulder på kurvan minskar kontrasten. 
Det är mellan punkterna D1 och D2 som 
lutningen räknas fram.

Figur 5: En kassett med film i genomskärning 

Figur 6:  
Filmens karaktäristiska kurva 
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Bildkvalitet 
När man talar om bildkvalitet är det främst fem olika parametrar som är intressanta [4] 

1. Spatiell upplösning - mått på förmågan att skilja på två närliggande objekt. 
2. Bildkontrast - mäts i densitetsskillnad mellan närliggande objekt. 
3. Optisk densitet – anger svärtningsgraden i filmen. 
4. Brus - slumpmässiga variationer i den optiska densiteten. 
5. Artefakter - falska objekt som uppkommer på bilden bl a genom rörelse 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att studera hur Sveriges mammografiapparater med tillhörande 
filmer och ljusskåp står sig bildkvalitetsmässigt mot de krav som ställs i det europeiska 
protokollet. Genom att bedöma även film och ljusskåp så söker vi efter faktorer som påverkar 
bildkvaliteten och även stråldosen har undersökts. Våra frågeställningar är om bildkvaliteten 
är tillräckligt bra gentemot det europeiska protokollet och om bildkvaliteten påverkas av 
filmkvaliteten och stråldosen. 
 
Avgränsningar 
Vi har valt att undersöka bilder från mammografiapparater på nio olika sjukhus, som kan 
anses vara representativa för samtliga mammografiapparater som används i landet [10]. De 
mammografer vi har koncentrerat oss på är analoga med ett film-skärm system. De sjukhusen 
som har besökts framgår av tabell 1. 
 
Tabell 1 visar vilket fabrikat och modell på mammografen som har använts. Det framgår även vilket 
användningsområde mammografen har 
Sjukhus Mammograf Användningsområde 
Mälarsjukhuset - Eskilstuna Mediel, Mamex de ami Klinisk 
Karolinska 
Universitetssjukhuset, 
Huddinge  

Siemens, Mammomat 3000 Klinisk 

Universitetssjukhuset 
Linköping  

Siemens, Mammomat 3000 Klinisk 

Motala Lasarett Siemens, Mammomat 3000 Screening 
Vrinnevisjukhuset - 
Norrköping 

Siemens, Mammomat 3000 Klinisk 

Södersjukhuset Siemens, Nova 3000 Klinisk 
Centrallasarettet-Västerås 1 Siemens, Mammomat 3000 Klinisk 
Centrallasarettet-Västerås 2 Planmed, Sophie Klinisk 
Universitetssjukhuset 
Örebro 

Lorad, M-IV Klinisk 
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Material 
För att utvärdera bildkvaliteten användes ett CDMAM-fantom version 3.4 och fyra 
plexiglasskivor. Plexiglasskivorna är 10 mm tjocka. Vid standardexponering (molybdenium 
anod, molybdenium filter, 28kV) har fantomet inklusive dess aluminium bas en 
plexiglasekvivalens på 10 mm [11]. Fantomet plus de fyra plexiglasskivorna bildar 
tillsammans 50 mm plexiglas vilket svarar mot 6 cm tjockt bröst [12]. CDMAM-fantomet 
består av gulddiskar i olika tjocklek och diameter liggandes på en aluminiumbas, detta är 
sedan inneslutet i plexiglas. Gulddiskarna är arrangerade i 16 rader*16 kolumner. Inom varje 
rad är diskdiametern konstant medan tjockleken är logaritmiskt ökande och inom varje 
kolumn är tjockleken konstant och diametern logaritmiskt ökande. I varje ruta finns två 
likadana diskar, varav en ligger centrerad i rutan och den andra är slumpmässigt placerad i ett 
av de fyra hörnen. CDMAM-fantomet är utvecklat vid Nijmegen University i Nederländerna 
[11]. Exponeringarna har skett med avdelningarnas egna filmer. Då vi har undersökt bilderna, 
en så kallad scoring, har vi inte använt oss av några hjälpmedel utan bara studerat bilderna på 
ett ljusskåp. 
 
Vid scoringen av bilderna användes ett Excel-program som beskrivs utförligare i appendix 1. 
I detta program skriver vi in var vi kan se guldplättarna som ligger slumpmässigt i något hörn 
i en tabell. Denna tabell rättas sedan och returnerar en likadan tabell med ettor och nollor för 
rätt respektive fel. Utifrån detta skapas sedan en graf som läggs till i en redan existerande graf 
med nivåer för accepterade och uppnåeliga nivåer. För utförligare beskrivning av programmet 
se appendix 1. Värdena för de existerande graferna kommer från rapporten ”Addendum on 
digital mammography” som tillhör det europeiska protokollet för kvalitetskontroll av de 
fysikaliska och tekniska aspekterna inom mammografi screening [12]. Värdena gäller för 
28kV, Mo anod med ett molybdenium (Mo) filter. 
 
För att kunna ta reda på filmens kontrastomfång används både en sensitometer, som 
exponerar filmen, och en densitometer som avläser filmens svärtningsgrad. 
 
Vid mätningar på ljusskåpet använde vi oss av en ljusmätare, Hagner modell S2. 
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Metod 
Arbetet gick ut på att utvärdera bildkvaliteten på mammografibilder. Vi besökte nio olika 
sjukhus och tog sex bilder på fantomet med deras mammografiapparat. På ett av sjukhusen 
togs bilder på båda deras mammografer. Filmernas egenskaper har även undersöks på de 
ställen som vi har haft tillgång till mörkrum. Vi valde att simulera ett 6 cm tjockt bröst då det 
är den referensen som anges i det europeiska protokollet. Referensnivåer för ljusskåp anges 
även de i europeiska protokollet vilket medför att vi studerar även dessa.  
 
Bildkvalitet 
Vi använde oss av fyra plexiglasskivor plus fantomet för att simulera ett bröst. Först lades två 
plexiglasskivor på exponeringsplattan, därefter CDMAM-fantomet och sedan två 
plexiglasskivor till. Detta blev då ekvivalent med ett 6 cm tjockt bröst. Vi tog sex bilder på 
fantomet med de inställningar som avdelningen vanligtvis använde. Sex bilder togs för att 
kunna göra en medelvärdesbildning över alla bilderna och därmed få bort viss felmarginal. På 
alla ställen var kV-värdet fast medan mAs-talet varierade marginellt inom avdelningen men 
med större variationer mellan de olika sjukhusen. Då vår undersökning skulle vara så lik en 
vanlig undersökning på de olika sjukhusen använde vi oss av deras egna filmer. 
 
Bilderna studerades sedan på avdelningens ljusskåp med den ljusstyrka som avdelningen 
använde. Då studerades bilderna som tagits på fantomet för att se hur gulddiskarna som var 
slumpmässigt utlagda låg. Vi försökte att ha samma nivå för när vi ansåg att vi såg diskarna 
och när vi inte kunde se dem. Denna nivå valdes så att vi antecknade i vilket hörn den 
slumpmässigt utlagda disken låg så långt vi var säkra på att vi kunde se disken sen gissade vi 
vart disken låg i nästa nivå. För att våra protokoll skulle stämma överens med 
Excel-programmets använde vi oss av instruktioner i programmet för hur bilden skulle sättas 
på ljusskåpet och hur granskningen skulle gå till (appendix 1). Resultatet fördes in i 
protokollet som i sin tur fördes över i ett Excel-program. Därefter omvandlades 
scoringresultatet till grafer. En utförligare förklaring om Excel-programmet fås i appendix 1. 
Dessa grafer jämfördes sedan med de redan existerande graferna för uppnåelig och acceptabel 
nivå som angivits i det europeiska protokollet [9].  
 
En medelvärdesbildning utfördes för de sex bilderna vi granskat varsin gång, dvs tolv 
resultatprotokoll, innan det fördes in i Excel-programmet. Var det så att samma guldplätt hade 
detekterats fler än sex gånger på en nivå ansågs den vara detekterad. Då en gissning utfördes 
på vilket hörn guldplätten låg i, sattes gränsen vid fyra lika detekteringar på samma nivå för 
att den skulle gälla.  
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Genom att använda det europeiska protokollet som referens kan vi endast utvärdera enskilda 
mammografers bildkvalitet. För att kunna jämföra bildernas kvalitet med varandra beräknades 
ett IQF-värde, Image quality factor, ut för varje bild [13]. Dessa värden medelvärdesbildades 
både för de bilder som vi granskat var för sig och ett medelvärde för alla tolv granskningarna. 
IQF värdet räknades ut genom att ta summan för tre intilliggande raders minsta värden på 

diametern multiplicerad med kontrasten, dvs. 
3

,min
1

*k k
k

IQF C D
=

=∑ . Där Ck är kontrasten 

(guldtjockleken) i kolumn k och Dk, min är diametern på 
den minsta korrekt detekterade gulddisken med kontrast 
Ck. De tre raderna som är intressanta i fantomet är de 
vitmarkerade området i figur 7. Denna metod definieras 
IQF som en area under en utvald del av kontrast-detalj 
kurvan. Mindre area (lägre IQF värde) svarar mot bättre 
bildkvalitet. [13] 
 
 

Filmen placeras i landskapsorientering på ett ljusskåp. Observatören ska sedan gå nedåt i de 
tre kolumnerna och anteckna värdet för den sista gulddisken i varje kolumn som med säkerhet 
kan ses. Eftersom vi redan hade utfört en scoring användes dessa värden för att detektera de 
minsta värdena i varje kolumn. 
 
För att kunna jämföra om stråldosen spelar stor roll för bildkvaliteten har vi har tagit reda på 
den diagnostiska standarddosen (DSD) för de använda mammografiapparaterna. Med DSD 
menas den stråldos som uppmätts för en exponering. Statens strålskyddsinstitut har fastställt 
en dosnivå som inte får överskridas [14].  
 
 

Figur 7:  
Raderna som IQF använder sig av 
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Filmkvalitet 
För att studera skillnader mellan olika filmer användes en sensitometer som filmen 
exponerades med och därefter framkallades. Själva exponeringen av filmen med 
sensitometern görs genom att filmen sätts in i sensitometern som trycks ihop. Sensitometern 
belyser filmen med ett speciellt ljus vilket medför att filmen får 21 fält med olika 
svärtningsgrad. Detta moment sker alltid i ett mörkrum eftersom filmen är ljuskänslig. 
Därefter framkallas filmen och med hjälp av en densitometer går det att mäta hur stor densitet 
eller svärtningsgrad de olika 21 fälten har.  
 
När värdena i de 21 fälten har lästs av med en densitometer förs det över i de tabeller som 
sedan är grunden för kurvorna. Varje fält är ca 0.5x2.0 cm och det är viktigt att varje fält 
avläses i mitten för att få med så lite av ljuset från närliggande fält. Fälten placeras i 
densitometern över en liten lampa, därefter trycks densitometern ihop, så att det endast är 
ljuset från lampan som påverkar resultatet, och genom att trycka på read-knappen kommer ett 
värde upp på displayen. När värdena från densitometern överförts till en tabell så plottas en 
svärtningskurva. Dessa kurvor kan ses i appendix 5.  

 
Som skrivits tidigare så räknas kontrasten ut 
för en film enligt det europeiska protokollet 
med Mean Gradient, MGrad, vilken är 
lutningen på linjen genom två punkter. MGrad 
anges i OD, Optisk densitet. För att räkna ut 
detta behövs två punkter: D1=Dmin +0.25 OD 
och D2=Dmin+2.00 OD. Enligt det europeiska 
protokollet ska punkterna D1 och D2 
interpoleras fram från de mätta punkterna som 
ger kurvan för att få en hög noggrannhet [9].  
 
Eftersom kurvan är dragen efter mätpunkter 
måste de exakta värdena för D1 och D2 
beräknas. Dessa värden har beräknats genom 
att ta reda på den räta linjens lutning genom 
respektive punkt. Detta har gjorts genom att ta 
de två närliggande punkterna till D1 respektive 
D2 som har kända värden. Därefter har 
lutningen på kurvan beräknats och en hög 
noggrannhet har uppnåtts på parametern 
MGrad. 

 
På de avdelningar som har ett mörkrum har en film exponerats med sensitometern. Där det 
inte har funnits mörkrum har de använt sig av en framkallningsmaskin som både laddar i ny 
film i kassetten och framkallar filmen. På ett av sjukhusen hade en sådan 
framkallningsmaskin gått sönder, den kunde fortfarande framkalla filmen men inte ladda i en 
ny. Detta fick ske manuellt och en toalett fick tjänstgöra som mörkrum. För att jämföra om 
det blev någon skillnad på deras mörkrum och toaletten exponerades film på båda ställena.  
 

Figur 8: Den karaktäristiska kurvan
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Ljusskåp 
För att kunna jämföra ljusskåpen mot det europeiska protokollet mätte vi i nio punkter på 
ljusskåpet (figur 9), dessa värden antecknades i en tabell som sedan överfördes till grafer för 
att kunna jämföra homogeniteten. I dessa grafer drogs en övre och en undre gräns som 
baserades på mittpunkten på ljusskåpet. Värdena i den övre och undre gränsen baserar sig på 
±30% av värdet i mittpunkten. Enligt det europeiska protokollet får inte värdena i de nio 
punkterna ligga utanför detta intervall. Resultatet för detta kan ses i grafer i appendix 6. 
 
I det europeiska protokollet finns det även riktlinjer för hur starkt ljuset ska vara. Denna 
mätning görs i mitten av ljusskåpet, dvs. i punkt fem på bilden, med ljusmätaren. Dessa 
värden fördes in i en tabell (Appendix 6) som sedan jämförs med protokollet. 
 
     1                 2                  3 
 
     4                 5                  6 
 
     7                 8                  9 

Figur 9: 
De punkter som mättes på ljusskåpet 
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Resultat 
 
Bildkvalitet 
I appendix 4 presenteras graferna från scoringen på alla avdelningar. Tabell 2 visar IQF-
värdena från scoringen. Först visas medelvärdet för Linas scoring på de sex tagna bilderna sen 
Annas medelvärde. Sista kolumnen visar medelvärdet för oss båda. 
 
Enligt normerna som ställdes för bildkvaliteten var det endast mammografiavdelningen i 
Örebro som kom upp till en acceptabel nivå och i vissa avsnitt nådde de även upp till den 
uppnåeliga nivån (Appendix 4). Alla andra mammografiavdelningar låg under den acceptabla 
nivån. På alla avdelningarna låg kV-värdet fast på 30 förutom Huddinge och Örebro som låg 
fast på 29 respektive 25 kV. Det som varierade mellan avdelningarna var mAs-talet som låg 
mellan drygt 42 till drygt 68 utom för Örebro som hade ett nästan tre gånger så högt värde, ca 
190 mAs. Mer specificerade värden för alla exponeringar på varje avdelning framgår i 
appendix 3.  
 
Då värdena från tabell 2 jämförs kan vi se att Örebro fortfarande är den som ligger bäst till. 
Från grafen i appendix 4 kunde vi konstatera att de nådde upp till en acceptabel nivå och 
ibland även ännu högre. Däremot kan vi från IQF-värdena konstatera att de inte riktigt når 
upp till acceptabel nivå. 
 
Tabell 2. Uträknade IQF värden för vår scoring 

 Sjukhus IQF Lina IQF Anna IQF medel 

Eskilstuna 0.40 0.41 0.40 
Huddinge 0.45 0.43 0.44 
Linköping 0.40 0.42 0.41 
Motala 0.44 0.50 0.47 
Norrköping 0.41 0.41 0.41 
Söder 0.44 0.40 0.42 
Västerås1 0.40 0.36 0.38 
Västerås2 0.45 0.41 0.43 
Örebro 0.27 0.25 0.26 
 
 
Vi konstaterade att bildkvaliteten låg på relativt liknande nivåer för alla utom Örebro enligt 
graferna i appendix 4. Deras IQF-tal ligger också på en relativt liknande nivå. Ett visst 
samband mellan IQF-värde och nivån på graferna kan urskiljas.  
 
Ett högre mAs-tal bidrar till en ökning av stråldosen men ger en bättre bildkvalitet. Örebro 
som har den högsta dosen och även den bästa bildkvaliteten har ett speciellt raster2 som ska ge 
en hög bildkvalitet men som bidrar till att dosen blir högre.  
 

                                                 
2 Rastret tar upp ca hälften av den primära strålningen [4]. Användande av raster innebär att mAs-talet måste öka 
pga. minskad kontrast i bilden. Detta medför en ökning av patientdosen [3]. 

IQF acceptabel 0.24 

IQF uppnåelig 0.18 
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I europeiska protokollet anges gränser för ett 6 cm tjockt bröst. Den acceptabla nivån ska inte 
överstiga 3.0 mGy medan den uppnåeliga nivån ska ligga under 2.4 mGy [9]. I Sverige ligger 
rekommendationerna från socialstyrelsen lägre än det europeiska protokollets 
rekommendationer, gränsen för en medeldos till bröstet ligger mellan 1.0 respektive 1.5 mGy 
för en mammografibild [15] I tabell 3 framgår att alla avdelningar ligger under de angivna 
gränserna enligt det europeiska protokollet men Örebros DSD överskrider de svenska 
rekommendationerna.  
 
Tabell 3 visar den diagnostiska standarddosen för respektive sjukhus 
Sjukhus DSD 
Eskilstuna 0.98 mGy 
Huddinge  1.20 mGy 
Linköping  1.21 mGy 
Motala 1.29 mGy 
Norrköping 1.50 mGy 
Västerås Mammomat 1.20 mGy 
Västerås Sophie 1.04 mGy 
Örebro 2.07 mGy 
 
Filmkvalitet 
Enligt europiska protokollet är det typiska värdet på densiteten för en film som inte är 
exponerad 0.15-0.25 OD. De filmer som vi har undersökt håller sig inom detta intervall då de 
ligger mellan 0.19 och 0.23 OD. I en mammografibild ligger densitetsvärdena mellan 1.4 och 
1.8 jämfört med röntgenbilder som ligger kring 1.0-1.2 OD [4].  
 
De flesta sjukhusen använde Kodak film vilket framgår i tabell 3. Av dem som använde 
Kodak fanns det två olika sorter, antingen Kodak Min-R EV eller Kodak Min-2000. Den 
vanligaste var Kodak Min-R EV som ska ge bilden mindre brus och minska kornigheten, den 
har även två emulsionslager jämfört med Min-2000 som endast har ett [16]. 
 
Två av sjukhusen använde Fuji AD-M film. Den består av två emulgeringslager som medför 
att den uppnår optimala egenskaper för användning inom mammografi [17].  
 
Tabell 3  visar vilken filmsort respektive sjukhus har. 
Sjukhus Film 
Eskilstuna Kodak Min-R EV  
Huddinge  Kodak Min-2000 
Linköping  Kodak Min-R EV  
Motala Kodak Min-R EV 
Norrköping Fuji AD-M DL 
Söder Kodak Min-R EV 
Västerås Kodak Min-R EV 
Örebro Fuji AD-M DL 
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Parametern som anger kontrasten, MGrad, ska enligt det europeiska protokollet ligga mellan 
3.0 och 4.0 [9]. Enligt våra beräkningar är det endast Huddinges mörkerrum och Örebro som 
ligger inom de givna gränserna, medan de andra har ett värde mellan 4 och 6. 
 
Tabell 4 visar MGrad värdet för respektive sjukhus 
Sjukhus MGrad 
Eskilstuna 4.86 
Huddinge mörkrum 3.43 
Huddinge toalett 5.65 
Linköping  6.25 
Motala 4.17 
Norrköping 4.49 
Västerås 6.03 
Örebro 3.98 
 
Ljusskåp 
Av mätningarna som gjordes på ljusskåpen kan vi konstatera att alla uppfyller kraven som 
ställs i europeiska protokollet angående homogenitet. Detta syns tydligt i graferna som är 
representerade i appendix 6. 
 
När det kommer till de rekommenderade värdena på ljusstyrkan så framgår det i tabell 5 att 
alla utom Linköping och Södersjukhuset ligger inom de rekommenderade värdena.  
 
Tabell 5 visar vilket värde ljusskåpet har i mittpunkten 
Sjukhus Ljusskåpsvärde i mittpunkten 
Eskilstuna 3800 cd/m2 
Huddinge  4150 cd/m2 
Linköping  2200 cd/m2 
Motala 3650 cd/m2 
Norrköping 3900 cd/m2 
Söder 1750 cd/m2 
Västerås 4200 cd/m2 
Örebro 3350 cd/m2 
 
Europeiska protokollet 3000-6000 cd/m2 
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Diskussion 
 
Bildkvalitet 
För att bildkvaliteten ska uppnå kraven som ställs för en mammografibild måste alla stegen i 
röntgenkedjan optimeras. Ett sätt för att förbättra bildkvaliteten är att öka mAs-talet men det 
kommer även att innebära en ökning av stråldosen till patienten. Kontrasten i röntgenbilden är 
främst beroende av förhållandet mellan kV och mAs-talet. 
 
Från graferna i appendix 4 kan det utläsas att bildkvaliteten ligger på en relativt konstant nivå 
för alla avdelningar utom för Örebro som har en högre bildkvalitet. Skulle en jämförelse göras 
mellan mAs-talen kan det utläsas från tabeller i appendix 3 att variationerna är relativt små 
mellan alla förutom Örebro som ligger ca tre gånger högre. Från tabellerna i appendix 3 
framgår även att kV ligger fast för alla avdelningar. Örebro och Huddinge har fasta värden på 
25 respektive 29 Kv medan de andra ligger fast på 30 kV.  
 
Vid mätningarna i Örebro användes ett Mo-filter förutom vid en exponering då mammografen 
gick över till ett Rodium filter vilket medförde att kV ökade från 25 till 32 samtidigt som 
mAs-värdet minskade från drygt 190 till ca 50. Detta påverkade bilden marginellt till det 
sämre, men efter att ett medelvärde bildats tror vi att slutresultatet hade blivit detsamma även 
om filterbytet inte hade genomförts, möjligtvis att det hade blivit marginellt bättre. Att det 
uppkom en skillnad i nivåer hos Örebro om värdena från grafen och IQF-värdet jämfördes, 
kan bero på att det endast är tre rader i fantomet som är av intresse när IQF räknas ut och att 
hela fantomet utvärderas i grafen. 
 
Bildkvalitetsutvärderingen gjordes visuellt av oss båda oberoende av varandra. Vi försökte att 
hålla en konstant nivå för när vi avgjorde om vi kunde se en guldplätt eller inte. Eftersom vi 
har gissat på den sista nivån, efter det att vi inte längre kan se, har vi försökt ta bort felen som 
kan uppstå om vi sätter en nivå för när vi kan se eller inte. Vissa faktorer kan ända ha 
påverkat vår nivåsättning i scoringen, en faktor kan vara dagsformen. En annan faktor kan 
vara att ögonen blev trötta av ljuset från ljusskåpen då flera scoringar utfördes på samma dag. 
En annan orsak till att nivåerna kan skilja sig är att vi granskade så många bilder att vi till slut 
började lära oss vart den slumpmässigt utlagda gulddisken låg, speciellt på de nivåer där vi 
endast kunde se två eller tre diskar. Vi tror dock att det endast skulle ha en marginell inverkan 
på resultatet, men i ett försök att eliminera den differens som kan ha uppstått mellan olika 
bilder på samma avdelning har vi tagit ett medelvärde på sex bilder som vi båda har granskat 
en gång var. För att säkerställa våra resultat räknade vi ut IQF-värdet för alla bilderna, dels 
var för sig och sedan som ett medelvärde. Där kan vi se att det skiljer sig mellan oss två 
observatörer. Det är dock varierande för vilka gånger vi kan se mer än den andra. 
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Något samband mellan bildkvalitet och svärtningsgraden på filmen går inte att se i denna 
studie. Örebro har den bästa bildkvaliteten och de har även ett MGrad-värde som ligger inom 
gränserna som angetts i det europeiska protokollet. Linköping som har det allra högsta, mer 
än 50 % över gränsvärdet, har likvärdig bildkvalitet med de andra sjukhusen, till och med 
bättre jämfört med några av dem som har ett lägre MGrad-värde. Stråldosen är också en viktig 
parameter för bildkvaliteten och enligt det uppmätta DSD-värdet har Örebro högst stråldos 
och håller sig inte inom svenska gränsvärden. Vi har även konstaterat att de har den bästa 
bildkvaliteten. Vi vet att Sverige har relativt låga doser vilket kan leda till att bildkvaliteten 
inte håller måttet enligt de standarder som europeiska kommissionen angett. Eftersom det är 
första gången vi utför en scoring på ett CDMAM-fantom kan det bidra till att nivåerna blir 
relativt låga för avdelningarna. Vi har även utfört scoringen utan något hjälpmedel vilket även 
det kan bidra negativt till scoringen.  
 
Filmkvalitet 
Filmens kontrast undersöktes genom MGrad-värdet. Det är endast två av sjukhusen som 
ligger inom gränserna och de är Örebro och Huddinge (mörkerrum). Alla filmer har sin egen 
karaktäristiska kurva men alla har i princip samma basutseende [3]. Att filmens kurva varierar 
kan bero på att den kommer från olika tillverkningspartier. Det finns flera anledningar till att 
MGrad-värdet kan vara för högt. Några anledningar är att filmen är för gammal eller att den 
inte förvaras på optimalt sätt. Andra saker som kan påverka är temperatur, fuktighet eller att 
ljus läcker in i mörkrummet. 
 
Ljusskåp 
Det är viktigt att ljusskåpen har ett så optimerat ljusvärde som möjligt då det underlättar vid 
diagnostisering. Europeiska protokollet fastställer att ljusstyrkan ska ligga mellan 
3000-6000 cd/m2. Anledningen till att värdena på ljusskåpet måste vara högre vid 
mammografibilder är det högre OD-värdet som används [4]. I en mammografibild är det 
viktigt att den optiska densiteten är hög då det resulterar i en högre bildkontrast. 
Bildkontrasten ökar eftersom (sensitometerkurvan) förflyttas uppåt och det resulterar i en 
högre gradient (brantare kurva) [4]. För att påverka OD-värdet kan t.ex. kV, mAs eller filtret 
ändras.  
 
En av anledningarna till att ljusstyrkan på ljusskåpen skiljer sig kan vara att den som granskar 
bilderna tycker att viss ljusinställning känns optimal. Hade ljusstyrkan varit något starkare på 
de ställen som låg runt den undre eller nedanför den undre gränsen kanske resultatet av 
bildgranskningen blivit något högre. Men denna ökning skulle antagligen ha varit marginell 
och inte spelat någon nämnvärd roll. Då avdelningen har visat oss deras ljusskåp med den 
ljusstyrkan som används anser vi att resultatet blir korrekt. 
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Slutsats 
 
Vi kan konstatera att det endast är en mammografiavdelning som lever upp till kraven som 
ställs för bildkvalitet enligt det europeiska protokollet.  
 
Det verkar som att det är högt mAs-tal som bidrar till bildkvaliteten i detta fall. Det kan 
tydligt ses i Örebros fall då de har nästan tre gånger så högt mAs-tal och får då en dubbelt så 
hög stråldos som de andra och därmed har de den bästa bildkvaliteten. Örebro ligger närmast 
den acceptabla nivån för stråldosen jämfört med de andra avdelningarna som ligger mycket 
under den acceptabla nivån, som kan ses i tabell 3. De ligger dock över de rekommendationer 
som SSI anger. Det finns dock inget tydligt samband mellan högt mAs-tal och lågt IQF-värde, 
men en viss tendens går ändå att tyda, med några undantag.  
 
Det finns ingen tendens att en av oss skulle göra en bättre scoring än den andra då vi kan se 
olika mycket vid olika scoringtillfällen. 
 
I den undersökning som gjorts för att se om det finns något samband mellan bildkvalitet och 
svärtningsgraden på filmen så har det i denna studie inte kunnat påvisas något samband. Dock 
har Örebro den bästa bildkvaliteten och även ett MGrad-värde som ligger inom gränserna som 
angetts av det europeiska protokollet. Huddinges mörkerrum har också godkänt MGrad-värde 
men eftersom filmerna inte laddades i deras mörkerrum utan på den för tillfället tjänstgörande 
toaletten så kan inte detta jämföras med bildkvaliteten. Linköping som har det högsta MGrad-
värde har relativt bra bildkvalitet till och med bättre jämfört med sjukhus som har ett lägre 
MGrad-värde. 
 
Det finns stora variationer på ljusskåpen, men de flesta avdelningar ligger över de 
rekommenderade värdena när det gäller ljusstyrka. Undantagen är Linköping och 
Södersjukhuset. När det kommer till homogenitet ligger alla avdelningar inom de angivna 
riktlinjerna. 
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APPENDIX 1: Scoringprogram 
 
Våra värden från scoringen fördes in, efter en medelvärdesbildning gjorts, i 
scoringprogrammet. Där förde vi in i en mall om vi hade sett den slumpmässigt utsatta 
gulddisken till höger, vänster, uppåt eller nedåt i fyrkanten. Detta fördes in med kommandona 

R (höger), L (vänster), U (upp) respektive 
D (ned), markerat kring en ruta i figur 10. 
Pilen i figur 10 visar hur scoringen ska 
utföras. Detekteringen börjar på vänster sida 
och följer sedan pilens riktning rad för rad. 
När detta var gjort för alla nivåer i fantomet 
gick vi till nästa sida i programmet. I denna 
del såg vi om vi hade detekterat 
gulddiskarna rätt i fantomet genom att en 
likadan mall återgav ett eller noll om vi hade 
detekterat rätt respektive fel. Uträkningarna 
för detta utfördes bakom en dold ruta, vilken 
räknade ut nivån tjockleken på gulddiskarna 
som var rätt. Den gulddisken med lägst 
tjocklek returnerades sedan till en tabell som 
angav vilken tjocklek den tunnast synliga 
disken i varje kolumn hade. Om det inte 
angavs något värde eller att värdena i en 
kolumn var fel återgavs ett X i tabellen. I 
denna tabell finns även värden för 
acceptabel och uppnåelig nivå som angetts i 
tillägg till europeiska protokollet [12]. 
Därefter skapas grafer utifrån värdena som 
angetts i mallen för acceptabel, uppnåelig 
och den faktiska nivån. 
 
 
 

Det finns regler för om en detekterad disk ska få vara sann eller inte. Denna regel säger för att 
ett detekterat värde ska få vara sant krävs att minst två av dess närmsta grannar är sanna. 
Även regler för en disk som är fel detekterad eller inte detekterad alls finns och den säger att 
en falskt eller inte alls detekterad disk kommer att bli sann om tre eller fyra av dess närmsta 
grannar är sanna. Det finns dock två undantag från dessa regler som gäller kantraderna som 
endast har två närmsta grannar, där räcker det med att en av de grannarna är detekterad rätt för 
att den ska få fortsätta vara sann. Det andra undantaget är om en disk är detekterad fel men 
båda dess grannar är rätt kommer disken att bli sann. [18]

Figur 10: Förklaring till scoringen 
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APPENDIX 2: CDMAM-fantom 
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APPENDIX 3: Exponeringsvärden 
 
Eskilstuna 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 30 48.0 Mo Mo 
2 30 48.0 Mo Mo 
3 30 46.0 Mo Mo 
4 30 48.6 Mo Mo 
5 30 46.4 Mo Mo 
6 30 46.7 Mo Mo 
 
Huddinge 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 29 65.2 Mo Mo 
2 29 63.9 Mo Mo 
3 29 68.7 Mo Mo 
4 29 65.1 Mo Mo 
5 29 64.0 Mo Mo 
6 29 64.4 Mo Mo 
 
Linköping 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 30 48.3 Mo Mo 
2 30 48.2 Mo Mo 
3 30 48.2 Mo Mo 
4 30 48.2 Mo Mo 
5 30 48.3 Mo Mo 
6 30 48.2 Mo Mo 
 
Motala 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 30 42.0 Mo Mo 
2 30 42.8 Mo Mo 
3 30 42.7 Mo Mo 
4 30 43.0 Mo Mo 
5 30 43.0 Mo Mo 
6 30 42.7 Mo Mo 
 
Norrköping 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 30 50.7 Mo Mo 
2 30 51.0 Mo Mo 
3 30 50.9 Mo Mo 
4 30 50.7 Mo Mo 
5 30 51.2 Mo Mo 
6 30 51.7 Mo Mo 
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Södersjukhuset 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 30 44.7 Mo Mo 
2 30 45.3 Mo Mo 
3 30 44.6 Mo Mo 
4 30 45.2 Mo Mo 
5 30 45.3 Mo Mo 
6 30 44.7 Mo Mo 
 
Västerås 1 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 30 60.5 Mo Mo 
2 30 63.9 Mo Mo 
3 30 60.1 Mo Mo 
4 30 59.9 Mo Mo 
5 30 60.1 Mo Mo 
6 30 60.5 Mo Mo 
 
Västerås 2 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 30 48.2 Mo Mo 
2 30 47.1 Mo Mo 
3 30 47.4 Mo Mo 
4 30 47.0 Mo Mo 
5 30 47.0 Mo Mo 
6 30 47.6 Mo Mo 
 
Örebro 
Bild kV mAs Filter Anod 
1 25 192 Mo Mo 
2 32 49.7 Rh Mo 
3 25 192 Mo Mo 
4 25 190 Mo Mo 
5 25 191 Mo Mo 
6 25 192 Mo Mo 
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APPENDIX 4: Scoringgrafer  
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APPENDIX 5: Filmdensitetskurvor  
De dippar som har uppkommit i slutet av kurvorna beror på att det har kommit in ljus från 
närliggande fältet som inte är exponerat. 
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Huddinge (toalett)
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APPENDIX 6: Mätning på ljusskåp 
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