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REJECT ANALYSIS
SSI P 669.92

SUMMARY Reject analysis in a radiology department can play an important role in the quality

assurance process. Reject analysis was performed in the Department of Radiology, University

Hospital in Linköping, Sweden, during 22 weeks 1992 and 5 weeks 1994. Between the two occasions,

an education and training program was carried through. The rejected films were classified acording to

6 criteria. The reject frequency was 9.9% before and 8.5% after. Faulty exposure and faulty

positioning of the patient contributing with 53 % of all rejected films. A comparison with other

hospitals in Sweden and from abroad is shown in the table below.

        Study            The cause of rejection, % Total

  %

Sweden &

International

Too

Dark

Too

Light

Exp.

fault

Pos.

fault

Pat.

move.

Process. Equip. Other

Linköping, 1995 32 21 4 4 6 33 8.5

Norrköping, 1991 29 24 7 21 5.9

Varberg 3.3

NÄL 44 13 9 13 3 18 8.8

Barry&Oliver 47 25 3-8

Gallini et al 20.7 25.1 24.9 12.6 6.5 6.0 7.3

McKinley & McCauley 8.8

Maccia et al 6.3

Mustafa et al 23.4 28.0 34.4 7.9 6.3 9-13

Rogers et al 14.4 33.1 36.3 6.0 <1.0 1.4 8.5 10.5

Carmichael 50 20 9 5.7 7 15

It was shown that reject analysis can easily be carried through. Compared to reports from the

literature, the level found here was neither high nor low. The decrease in reject frequency after the

training program was low and probably not significant. Reducing the rejections results in reduced

patient doses and lower costs for the films. However, too low frequencies may be an indication of

accepting bad image quality and reduced diagnostic accuracy. In the future when digital equipment is

more frequently introduced the rejection of films will decrease, but not necessarily the retakes. Here,

measurements of mean absorbed doses to the patients may provide a better toal for quality assurance

of the radiology department.
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Inledning
Analys av filmkassation på en röntgenavdelning kan med fördel ingå i

kvalitetsäkringsarbetet (2,9) och i avdelningens arbete med patient-strålskyddet (4). Kassation
ingår då som en del i en kvalitetsprocess av röntgenundersökningarna men täcker mera än
bara apparatfunktionen. Man kan nämligen också till viss del se avdelningspersonalens arbete
med patienten. Internationellt har kassationsanalys ingått som en naturlig del i en
röntgenavdelnings kvalitetsarbete (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10).

I Sverige har kassationsanalys bland annat utförts på länssjukhus (5, 6, 12) och
länsdelssjukhus (Finspång). På Avdelningen för Radiologi, Universitetssjukhuset i Linköping,
har inte kassationsanalys utförts tidigare och det kunde vara av intresse att utföra en sådan före
och efter det att det s.k. "SSI-körkortet" hade genomförts och att placera in resultaten i ett
internationellt sammanhang. Dessutom skulle det vara av intresse att kunna ange en metod
som lätt kunde appliceras på en röntgenavdelning och där ingå i kvalitetssäkringsarbetet.

Filmkassationsanalysen på Avdelningen för Radiologi, Universitets-sjukhuset i Linköping
startade 1992 och varade då under 22 veckor, och fortsatte med sin andra del under 5 veckor
1995 efter det att man på avdelningen haft genomgång av s.k. "SSI-körkort".

Metod
Från att ha övervägt 19 olika kassationsorsaker (ICRP 34, ref 4) :

1. För mörk 2. För ljus
3. För hög kontrast (för svart och vit) 4. För låg kontrast (för grå)
5. Rörelse 6. Positionering
7. Centrering 8. Tekniskt fel
9. Artefakt 10. Ingen identifiering
11. Slöja 12. Dålig skärm-film kontakt
13. Rasterproblem 14. Dubbelexponering
15. Ingen exponering 16. Framkallningen
17. Fel undersökning/projektion 18. Diverse
19. Okänd  anledning

blev det efter diskussion med personalen reducerat till 6 valmöjligheter för att få det praktiskt
genomförbart. De kassationsorsaker som utvaldes var:

FELAKTIG EXPONERING FEL PROJEKTION
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Över- resp underexp
ej fel på utrustningen

PATIENTEN RÖRT SIG FEL VID FRAMKALLNINGEN

Multiloader,
framkallningsmaskinen,
film, kassett

FEL PÅ RÖNTGENUTRUSTNINGEN

Generator,
exp-aut,
kassettvagn,
filmfram-matning

ÖVRIGT

6 olika boxar med kassationsorsaker har ställts fram där man har slängt resp röntgenfilm.
Personalen uppmanades att :

"Vid kassation av röntgenfilm, lägg filmen i lämpligt fack".

Studien har presenterats som ett forskningsprojekt, vilket sannolikt har underlättat
genomförandet. Kontakten med personalen har fungerat fint, och det har inte varit något
problem att genomföra studien.

Radiologiavdelningen har delats upp i 2 delar, Röntgenlab 1-3, 5-7 + 12-17 (lab 1-2 skelett,
lab 3, 4, 8 och 13 genomlysning (lab 4 och 8 digitala genomlysningslab), lab 5-6 urografi, lab
7 tomografi, lab 9 och 14 datortomografi, lab 12 tandröntgen, lab 15 lunglab (AMBER), lab
16-17 akut-röntgen), samt 10 + 11 som är angiografiska lab.

I kassationsanalysen är inte datortomografi och två nya digitala genomlysningslab
inkluderade. Bildinformationen lagras här digitalt och man presenterar bara de bilder som har
diagnostisk information på ex.vis laserfilm. Ny exponering av patienten är alltså inte aktuell.
Mammografi har inte heller ingått. En sådan studie planeras separat.

Resultat
I diagram 1 ses resultatet av kassationsanalysen under 1992. Den sammanlagda kassationen

uppgick då till 9.9%. Man kan här notera att felaktighet i projektion och felaktig exponering
tillsammans står för 41% av kassationen. Kassationen på de angiografiska röntgenrummen
(rum 10 och 11) var 14.6%, där "övrigt” står för hela 84%, se diagram 3. Det visade sig att
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filmväxlaren ibland inte korrekt matar fram film, varvid ofta 20 filmer måste kasseras på en
gång. Diagram 2 visar kassationen på övriga lab.

Efter "körkorts-utbildning" uppgick kassationen 1995 till 8.5%. Resultaten visas i diagram
4 och 5. Felaktighet i projektion och felaktig exponering står nu för 53% av all kassation.
Diagram 6 visar en direkt jämförelse mellan 1992 och 1995 för olika kassationsorsaker.

1995 redovisar "övrigt" på det kvarvarande analogt arbetande angiografiska röntgenrummet
(11) en 100% andel, dvs film kasserades bara i "övrigt"-boxen. Den totala kassationen på detta
lab var 17%. Vi återkommer i konklusionen till detta.

Diskussion
Någon stor och drastisk skillnad på kassationen mellan de två tillfällen som redovisas här

har inte ägt rum. Den totala kassationen har sjunkit från 9.9% till 8.5%, vilket motsvarar en
minskning av kasserad film från 404 per vecka till 347 per vecka, räknat på 1992 års
förbrukning. Exkluderar vi de angiografiska undersökningarna har kassationen sjunkit från
9.0% (1992) till 8.2% (1995). Felaktig exponering samt felaktig projektion står för 41% 1992,
och förändras till 53% 1995. "Övrigt" har sjunkit från 44% till 33%, vilket då har medfört att
övriga orsaker fått en större andel relativt sett.

Antalet röntgenundersökningar som utförts på Universitetssjukhuset har ökat från 1992 till
1995 med 8% och ligger nu på 76.000 undersökningar per år. Från 1993 till 1994 har dock en
minskning skett med 6%. Undersökningspanoramat har inte nämvärt förändrats från analog
till digital teknik mellan 1992 och 1995. Den förändring som skett är ett utbyte av
röntgenutrustning på lab 10. Där fanns 1992 en analog genomlysnings-utrustning för allmän
angiografi som 1995 var ersatt med en digitalt arbetande utrustning. När det gäller
röntgenundersökningar med analog teknik kan noteras att ingen förändring av det totala
antalet undersökningar skett mellan 1992 och 1995 (1994 års siffror). Lung- skelett och
tjocktarms-undersökningar har ökat med 3% vardera. Mag-tarm och bukorgans-
undersökningar har minskat med 17%, urinvägar med 12% och endoscopierna med 45%.
Angiografi av centrala nervsystemet har ökat med hela 29%. De står dock för en liten andel av
totala antalet undersökningar (0.5%) och påverkar den totala uppgången mycket litet. Skelett
och lungor står tillsammans för 61% av det totala antalet undersökningar mot 64% 1992. Trots
oförändrat antal analoga undersökningar har filmförbrukning minskat med 10% (förbrukning:
4.082 filmer per vecka 1992, förbrukning: 3.675 filmer per vecka 1995) vilket delvis kan
förklaras med minskad kassation och övergång till digital angio på lab 10.

Minskningen av kassationen resulterar naturligtvis i en reducerad filmkostnad men också i
en reducerad stråldosbelastning till de undersökta patienterna.

Kassationsanalys utförd i vårt eget landsting (Östergötlands läns landsting) på
röntgenavdelningen, lasarettet i Norrköping (6), under en månad 1988 och under en vecka
1991, samt kassation utförd en vecka på lasarettet i Finspång som är ett länsdelssjukhus,
presenteras i Tabell 1 nedan.
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Tabell 1. Kassationsanalys på lasaretten i Norrköping, 1988, 1991 och Finspång 1995.

Norrköping Finspång
1988 1991 1995

Exponeringsfel 28.4 % 29 % 38.2 %
Positioneringsfel 35.5 % 24 % 26.5 %
Filmfel 28.4 % 19 % 0.0  %
Oskärpa - 7.0 % 5.9 %
annat 7.4 % 21 % 26.5 %

Kassationfrekvens
totalt 9.5 % 5.9 % 5.2 %

Ur Tabell 1 ses att exponeringsfel och centreringsfel står för 64.2% vid första mätningen
och sjönk till 53% i den andra. I Finspång står 64.7% för exponeringsfel samt centreringsfel.
Det innebär att drygt hälften av kassationen beror på handhavandeproblem. Detta är
information som bör återkopplas till utbildningen av röntgenassistenter t.ex ingå i den
regelbundna utbildningsverksamheten som klinikerna har eller bör ha.

I ett arbete från röntgenavdelningen på  sjukhuset i Varberg (12) har man registrerat
omtagsfrekvensen på lung- och skelett-undersökningar och där funnit 3.3% omtag. Man anger
att 90% av omtagen orsakades av den mänskliga faktorn, dvs felcentrering, fel inställda
exponeringsdata eller bristande patientmedverkan, och att endast 10% orsakades av
utrustningsfel.

 Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan (4) har redovisat en kassation på 8.8-8.9%.
Felaktig exponering 44%, Felinställt 13%, Framkallningsfel 13%, Patient rörelse 9%, Fel på
röntgenapparat 3% och annat 18%. Noteras kan att kassationsfrekvensen för filmväxlaren
(angiografisk röntgenundersökning) var 72% att jämföra med Universitetssjukhusets i
Linköping, 84%.

Internationellt har kassationen studerats vid ett flertal kliniker.
Barry and Oliver (1) anger en kassationsfrekvens av 3-8% vid fyra olika typer av sjukhus,

Universitetssjukhus, länsdelssjukhus, akutsjukhus och privat vårdhem. Exponeringsfel står här
för 47%, 33%, ej angivet något annat fel (=100%?) samt 87 % för respektive
sjukvårdsinrättning. Positioneringsfel kommer som god tvåa med 25%, 32 %, ej angivet, och
13%.

Gallini et al (3) redovisar en kassationsfrekvens på 7.3% med fördelning: underexponering
25.1%, överexponering 20.7%, centrering 24.9%, rörelse 12.6%, filmframkallning 6.5%,
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annat 6.0%. Felaktig exponering har angetts som den mest frekventa enskilda anledningen till
kassationen : 45.8% , där vi ligger på 35%.

McKinley and McCauley (8) anger 8.8% som kassationsfrekvens i en undersökning
publicerad 1977. Sjukhuset som ligger i Australien, utförde ca 30.000 undersökningar per år.

Maccia et al (7) anger i BIR report 20, en genomsnittlig kassationsfrekvens av 6.3%  mätt
på 24 olika Europeiska röntgen-avdelningar och 900 patienter. De olika avdelningarna kan
inte urskiljas och medelvärdet är över olika undersökningstyper.
Mustafa et al (9) presenterar en kassationsanalys från Kuwait 1987. Man anger i det arbetet 9-
13% kassation. Materialet är från två olika sjukhus med ca 700 sängar på varje. Orsakerna
fördelade sig: För mörk 23.4%, för ljus 28.0% (tillsammans 51.4 %), fel i positionering
34.4%, rörelse 7.9% och annat 6.3%.
I ett arbete 1987 har Rogers et al (11) publicerat omtagningsfrekvens från 18
röntgenavdelningar i Storbritannien. Man har separerat undersökningstyper, men anger också
kassation som: underexponering 33.1%, överexponering 14.4%, centrering 36.3%, rörelse
6.0%, framkallning <1%, apparatfel 1.4% och annat 8.5%. Sammanlagt i snitt 10.5%
kassation. 10.2% av filmkostnaden härrör från omtag och 13.9% av patientdosen.
Carmichael 1984 (2), anger 15% kassation från ett sjukhus i England där man trodde att
kassationfrekvensen inte översteg 5% när den i verkligheten låg på 15%. Fördelningen var:
felaktig exponering 50%, felaktig positionering 20%, "fault of patient" 9%, apparatfel 7%, fel
på framkallningsmaskin 5.7%. Han noterar att del av den höga kassationen berodde på "lack
of familiarity with a skull unit", och bristande andningsteknik hos patienten vilket orsakade
rörelseartefakter vid undersökningar av buken och dess organ. Han anger också att en
kassationsanalys kan minska stråldoserna till patienterna med 5-8%, förutom att kostnaderna
för film reduceras.
NCRP Report 99, 1988, (10) tar upp "retake analysis" som del i kvalitets-säkringsarbetet på en
radiologiavdelning.  Man anger att effekten efter införande av kvalitetssäkringsprogram ofta är
en reducerad kassation. Även här anges felaktig exponering som den största orsaken till
omtag. Men man noterar också att om standarden på en avdelning är låg, kan
omtagsfrekvensen ligga på "nästan noll", man accepterar för dålig kvalitet. Om man
överdriver kvaliteten utöver vad som behövs för diagnostiken, kan omtagsfrekvensen vara
extremt hög.
Tabell 2 ger kassationsfrekvensen med fördelning på orsaker hämtade från de refererade
artiklarna.
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Tabell 2. Kassationsfrekvens i % för röntgenavdelningar i Sverige och Internationellt
med fördelning på olika orsaker.

        Studie            Orsak till kassation i % Totalt

  %

Sverige &

Internationellt

Mörk Ljus Exp. fel Pos. fel Rörelse Framk. Utr. Annat

Linköping, 1995 32 21 4 4 6 33 8.5

Norrköping, 1991 29 24 7 21 5.9

Varberg (3.3)

NÄL 44 13 9 13 3 18 8.8

Barry&Oliver 47 25 3-8

Gallini et al 20.7 25.1 24.9 12.6 6.5 6.0 7.3

McKinley & McCauley 8.8

Maccia et al 6.3

Mustafa et al 23.4 28.0 34.4 7.9 6.3 9-13

Rogers et al 14.4 33.1 36.3 6.0 <1.0 1.4 8.5 10.5

Carmichael 50 20 9 5.7 7 15

Konklusion
Från den nationella och internationella jämförelsen kan man sluta sig till att den

kassationsfrekvens som noterades på Universitetssjukhuset i Linköping inte är
uppseendeväckande hög, 9.9 (1992) resp 8.5 % (1995). Både högre och lägre siffror finns
rapporterade. En kassation som ligger under ca 5 % brukar anses vara för låg (2), man
accepterar för dålig kvalitet. Att reducera kassationen till 5 % betyder både en reducerad
kostnad i film, men också en reducerad dosbelastning till patienterna. Vid jämförelser mellan
olika typer av sjukhus har man noterat att undervisningssjukhus ofta har en högre kassation
(1), vilket kan anses naturligt, med undervisning av radiologisk personal som en del av
verksamheten. Det kan vara motiverat att man på undervisningssjukhus utför kassationsanalys
som en del i kvalitetsprocessen även ur ett utbildningsperspektiv.

I den här studien har "bara" sex olika kassationsorsaker särskiljts. Det kan kanske vara i
minsta laget, men å andra sidan har studien kunnat genomföras utan nämvärt extra arbete från
personalen. Som noterats har en hög frekvens noterats för kategorin "övrigt". Detta är en
medveten konsekvens av att ”bara” ha sex katogoriindelningar. Om det i en kassationsstudie
visar sig att kategorin ”övrigt” har en hög frekvens, kan man bryta ned den i underavdelningar
i en specialstudie på de/dessa lab. Det blir en balansgång mellan att ha med så många och
heltäckande faktorer som möjligt med risken för att studien då blir för omfattande och inte
praktiskt genomförbar. Ett alternativ skulle kunna vara att i nästa studie byta ut någon rubrik
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som har låg frekvens, för att istället fånga upp en process med högre frekvens och få ned
rubriken ”övrigt”. Efter att ha fångat in felorsaker får man åtgärda.

I framtiden med digitaliserade röntgenavdelningar blir filmkassationsanalys som
kvalitetskontroll mindre användbar. Bara de bilder som innehåller diagnostisk information går
vidare till en framkallningsprocess, eller sparas i det digitala arkivet. Man kan förvänta sig att
kassationen går mot noll, men inte nödvändigtvis omtagningarna. Kvoten mellan sparade
bilder och tagna bilder skulle kunna vara ett mått på kvaliteten, men denna kvot är kanske inte
möjlig att notera. Ett annat mått skulle kunna vara att med hjälp av en
transmissionsjonkammare registrera den area-kerma som uppnås vid en patientundersökning.
Genom att använda konversionsfaktorer kan denna räknas om till ”energy imparted” och ge
medelabsorberad dos till patienten (genom division med patientens massa). Kvaliteten på en
undersökning skulle då mera relateras till den dos patienten får för att erhålla den diagnostiska
informationen. Ur både kvalitetssynpunkt och risksynpunkt skulle detta vara ett attraktivt
mått.
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FILMKASSATION 1992

Fel vid framkall
4% Pat rörelse

4%

Fel proj
13%

Fel exp
28%

Fel på rtgutrust
7%

Övrigt
44%

Total kassationsfrekvens: 9.9%

Diagram 1. Kassationsanalys 1992.



FILMKASSATION 12

J PERSLIDEN, Avd för Radiofysik, Universitetssjukhuset Linköping

FILMKASSATION 1992
ANGIOGRAFI EXKLUDERAT

Fel vid framkall
5% Pat rörelse

5%

Fel proj
16%

Fel exp
35%

Fel på rtgutrust
7%

Övrigt
32%

Diagram 2. Kassation 1992 fördelat på olika orsaker.
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FILMKASSATION 1992
 ANGIOGRAFI 

Pat rörelse
1% Fel exp

3%

Fel på rtgutrust
8%

Övrigt
84%

Fel proj
3%

Fel vid framkall
1%

Diagram 3. Kassation 1992 fördelat på olika orsaker för angiografi.



FILMKASSATION 14

J PERSLIDEN, Avd för Radiofysik, Universitetssjukhuset Linköping

FILMKASSATION 1995  

Fel vid framkall
4% Pat rörelse

4%

Fel proj
21%

Fel exp
32%

Fel på rtgutrust
6%

Övrigt
33%

Total kassationsfrekvens: 8.5%  

Diagram 4. Kassationsanalys 1995.
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FILMKASSATION 1995
 ANGIOGRAFI EXKLUDERAT  

Fel vid framkall
4% Pat rörelse

5%

Fel proj
23%

Fel exp
33%

Fel på rtgutrust
6%

Övrigt
29%

Diagram 5. Kassation 1995 fördelat på olika orsaker.
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