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1. Bildkvalitet vid projektionsradiografi 
En bild av god klinisk kvalitet har egenskaper som möjliggör att diagnostiskt viktiga detaljer och 
strukturer kan observeras av radiologen med tillräckligt stor säkerhet. Kvalitetsbegreppet bör 
relateras till hur väl (dvs. med vilken säkerhet) bilden ger svar på frågeställningen i remissen, eller 
hur väl bilden tillsammans med radiologens kunskap och erfarenhet löser uppgiften. Målet är att 
 
• att åstadkomma tillräckligt bra bilder för säker diagnostik,  
• att bildkvaliteten är reproducerbar och  
• att patienten utsätts för ett minimum av stråldos och andra undersökningsrelaterade 

biverkningar.  
 
För att säkerställa detta krävs mätningar av bildkvaliteten. Mätning av klinisk bildkvalitet kan 
omfatta en studie av en eller flera radiologers observationer eller bedömningar av bilderna som ett 
diagnostiskt redskap. Med fysikalisk bildkvalitet menas här objektiva mätningar av olika 
egenskaper i bilderna eller i bilddata som är relaterade till den kliniska bildkvaliteten.  
 
1.1 Metoder att mäta bildkvalitet  
De objektiva mätningarna kan genomföras med förhållandevis hög noggrannhet, men kan vara 
svåra att genomföra på alla kliniskt relevanta strukturer i patientbilden. Alternativt väljer man att 
utföra mätningarna på mer eller mindre patientlika bildkvalitetsfantom. Dessa innehåller 
väldefinierade, strukturer som kvantifierar låg- och högkontrastupplösningen. De är enkla att 
använda och fyller en liknande funktion som testbilden på TV. Granskaren ska besluta sig för vilka 
hög- och lågkontrastdetaljer som är synliga i testbilden. Den visuella granskning av testbilderna 
innehåller en betydande onoggrannhet beroende på svårigheter att definiera, bibehålla och 
kommunicera beslutskriterier för vad som är synligt. Testbilderna kan dock vara ett redskap för att 
identifiera allvarligare fel eller brister på röntgenapparaten och kan, rätt använda, fungera som en 
del av kvalitetssäkringen. Regelbundna mätningar av både klinisk och fysikalisk bildkvalitet behövs. 
Dessa kompletterar varandra och är, idealt, positivt korrelerade. För att få god noggrannhet i 
mätningen av fysikalisk bildkvalitet bör utvärderingen ske med objektiva, kvantitativa mätmetoder 
av t.ex. kontrast, skärpa och brus i bilddata. Mätningar av klinisk bildkvalitet görs med medverkan 
av radiologer. Den kliniska relevansen är den kliniska bildkvalitetsmätningens stora fördel men 
mätningen kan vara tidskrävande att genomföra. Vissa mätmetoder kräver att man vet ’sanningen’ 
om patientens patologiska tillstånd. Det senare begränsar urvalet av bilder som kan nyttjas för 
utvärderingen. Försök görs att inympa patologiska strukturer i digitala bilder och därefter bedöma 
dessa. Klinisk bildkvalitet kan också mätas med hjälp av bildkriterier som baseras på den normala 
anatomin vilket medför att flertalet patientbilder kan nyttjas (se 1.4). En försvårande omständighet 
med klinisk bildkvalitetsmätning är den förhållandevis stora spridningen i bedömning mellan olika 
radiologer (se t.ex. figur 1.15). Detta reducerar noggrannheten med vilken man kan uttala sig om 
resultatet av bildkvalitetsutvärderingen. Det finns system som analyserar bilddata samt identifierar 
viktiga eller misstänkta patologiska regioner. Dessa CAD-system (Computer-Aided Diagnosis) kan 
då vara ett stöd för radiologen. CAD-systemen lämpar sig troligen bäst där den diagnostiska 
uppgiften är väldefinierad, t.ex. inom bröst- och lungtumörscreening.  
 
1.2 Fysikaliska bildkvalitetsbegrepp 
Kontrast, skärpa och brus används för att beskriva röntgensystemets förmåga att skapa bilder av 
god kvalitet. Inställningar av röntgensystemet som ger hög kontrast kan göra det enklare att 
observera strukturer som endast obetydligt skiljer sig i vävnadssammansättning från omgivande 
vävnader. Hög skärpa medför, om bruset inte är alltför högt, att små eller tunna strukturer 
tydligare kan åskådliggöras eller avgränsas. Ett lågt brus i bilden kan öka sannolikheten att 
radiologen ska identifiera lågkontrastdetaljer. I figur 1.1 ges exempel på hur kontrasten, skärpan 
och bruset påverkar skönjbarheten av några mycket enkla detaljer.  
 
Projektionsradiografi innebär (till skillnad datortomografi) att patientens tre dimensioner överlagras 
i en tvådimensionell bild. Denna överlagrade anatomiska bakgrund kan upplevas som ett 
”anatomiskt” brus och eventuellt kamouflera subtila förändringar eller störa radiologens 
uppmärksamhet. Inverkan av anatomisk bakgrund och brus har sannolikt stor betydelse på 
radiologens förutsättningar att lokalisera patologiska förändringar, i vissa fall större än det 
stokastiska kvantbruset (se 1.2.3). 
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A. Referensbild B. Kontrastreducering 

   
C. Skärpereducering D. Brusökning   

     
 
Figur 1.1. Bilderna innehåller sex par av ljusa och mörka kvadrater. Bild A är en referensbild. 
Bilderna B-D illustrerar inverkan av minskad kontrast (B) och skärpa (C) samt ökat brus (D). 
 
1.2.1 Kontrast 
Kontrasten av en detalj i en röntgenbild kan definieras som den relativa signalskillnaden i 
bilddetektorn i ett område vid sidan om (S1) och på (S2) detaljen enligt 
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−
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Med film som bilddetektor definieras kontrasten som skillnaden i filmsvärtning, OD (optisk 
densitet), vid sidan om (OD1) och på (OD2) detaljen enligt 
 

21 ODODC −=  

 
Med denna definition beror kontrasten också på formen på filmens svärtningskurva (se 1.2.1.4). I 
en digital bild kan bildkontrasten modifieras i efterhand.  
 
1.2.1.1 Energifördelning av röntgenstrålarna 
Kontrasten i bilden av en detalj t.ex. en tumör eller förkalkning beror på skillnader i attenuering 
(dämpning) av de röntgenstrålar som detekterats i bilddetektorn sedan de passerat genom 
detaljen och de som passerat just vid sidan av detaljen. Skillnaden i attenuering beror i sin tur på 
detaljens vävnadssammansättning och densitet jämfört med omkringliggande vävnad. Den beror 
också på detaljens storlek, närvaro av spridd strålning och på röntgenstrålningens energi.  
 

Den linjära attenueringskoefficienten, µ, [1/cm] visas i figur 1.2 för några vävnader för vanligt 
förekommande energier på röntgenstrålningen vid röntgendiagnostik. I projektionsradiografi är den 
linjära attenueringskoefficienten viktig eftersom den tillsammans med val av exponeringsteknik till 
stor del reglerar kontrasten av en vävnadsdetalj i bilden. (I datortomografi är inverkan av den 
linjära attenueringskoefficienten ännu mer konkret eftersom det är just denna storhet som visas i 
bild, dock normaliserad till den linjära attenueringskoefficienten för vatten). 
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Figur 1.3 visar skillnaden i µ för olika vävnadstyper. Denna skillnad är, för en viss energi på 
röntgenstrålningen, betydligt större mellan muskel och ben än mellan bröstkörtelvävnad och fett. 
Därför används en betydligt lägre medelenergi på röntgenstrålningen för att avbilda ett bröst (ca 
15-20 keV) än som används för att avbilda ben (ca 30-55 keV).  
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Figur 1.2. Figuren visar den linjära attenuerings-koefficienten, µ, för kortikalt ben (röd), 
muskelvävnad (grön) och fettvävnad (blå) som funktion av röntgenstrålningens energi. Den linjära 
attenueringskoefficienten för bröstkörtelvävnad ligger mellan den för muskel- och fettvävnad. 
(Röntgenstrålningens energi mäts i enheten kilo elektronvolt, keV). 
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Figur 1.3. Figuren visar skillnaden i linjär attenuerings-koefficient, ∆µ, mellan ben- och 
muskelvävnad µben-µmuskel (röd) och mellan bröstkörtelvävnad och fettvävnad µkörtel-µfett (grön) 
som funktion av röntgenstrålningens energi. Skillnaden i attenueringsförmåga mellan 
vävnadstyperna minskar med ökande energi på strålningen. 
 
Eftersom skillnaden i µ minskar med ökande energi på röntgenstrålningen, kommer faktorer som 
påverkar fördelningen av röntgenstrålningens energi även att påverka kontrasten. Medelenergin på 
röntgenstrålningen ökar med ökande spänning (kV) i röntgenröret varför kontrasten minskar med 
ökande rörspänning (se figur 1.4). En ökning av tilläggsfiltreringen, dvs. av tjockleken av det 
aluminium- eller kopparfilter som finns i bländarhuset, ökar medelenergin på strålningen som 
lämnar röntgenröret och kontrasten minskar något. Filtrets huvudsakliga uppgift är att reducera 
antalet röntgenfotoner i spektrumet som ej bidrar signifikant till bildgenereringen utan endast till 
stråldosen i patienten.
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Figur 1.4. Bilderna visar rörspänningens inverkan på kontrasten vid en sinusundersökning. I den 
beskurna bilden till vänster användes 100 kV medan i bilden till höger användes 60 kV. Kontrasten av 
bihålorna är högre i bilden till höger där en lägre rörspänning använts.  
 
Eftersom attenueringen av röntgenstrålarna minskar med ökande rörspänning och filtrering, kommer 
en större andel av röntgenstrålarna att obehindrat passera patientens kropp. Detta innebär i allmänhet 
att man inte behöver använda lika stor mängd (mAs) av den infallande strålningen för att uppnå en 
viss svärtning eller signalnivå i bilddetektorn. (Det beror också på att röntgenutbytet (dos per mAs) 
ökar med ökande rörspänning.) En konsekvens av detta är att stråldosen framförallt till patientens hud 
minskar med ökande rörspänning och filtrering. Både dosen och kontrasten minskar med ökande 
energi på strålningen. En avvägning av vad som är tillräcklig kontrast bör göras för varje projektion. 
Dessa avvägningar har gjorts empiriskt. Det har lett till att låga rörspänningar (50-60 kV) används vid 
finskelettundersökningar när objektet är tunt och kräver god kontrast. Högre rörspänningar (70-100 
kV) används vid undersökningar av buken, ryggrad och njurar, där patienten är tjockare. Då 
kontrastmedel av jod används erhålls god kontrast vid rörspänningar mellan 70-80 kV. Vid 
lungröntgenundersökningar används de högsta rörspänningarna (120-150 kV) bl.a. för att reducera 
kontrasten av revbenen och för att samtidigt i bild kunna avbilda lungan i området bakom hjärtat och 
ryggraden där attenueringen är avsevärt större.  
 
Eftersom vävnadernas attenueringssförmåga liknar varandra allt mer ju högre rörspänning som 
används kommer strålningsintensitetsskillnaderna bakom patienten att vara mindre. Den 
intensitetsvariation som bilden av patienten har vid bilddetektorn kallas bildens latitud. Denna latitud 
får inte vara större än bilddetektorns dynamik (se figur 1.10), som är den intensitetsvariation som 
bilddetektorn kan hantera och återge i grånivåer mellan svart och vitt. Med analog röntgenfilm kan 
detta vara ett problem, speciellt om en film med hög filmkontrast används. Med digitala bilddetektorer 
är dynamiken tillräckligt stor. I en digital bilddetektor gäller det att identifiera vilka signalnivåer i 
bilddetektorn som har med patienten att göra till skillnad från t.ex. direktexponerade områden och 
områden utanför inbländningen av primärstrålfältet. Detta görs automatiskt och därefter anpassas de 
tillgängliga grånivåerna mellan svart och vitt till bildens latitud genom att applicera en LUT (Look-Up 
Table). Det är viktigt att LUT:en appliceras så sent som möjligt i bildprocesskedjan så att ingen 
relevant bildinformation går förlorad. 
 
1.2.1.2 Kontrastutjämningsfilter 
I vissa projektioner kan intensitetsvariationen bakom patienten vara större än vad bilddetektorns 
dynamik kan återge med tillräcklig bildkontrast. Detta kan bero på stora tjockleksskillnader mellan de 
områden som undersöks t.ex. ett ansikte i sidoprojektion. Ett sätt att utjämna dessa stora skillnader är 
att placera metallkilar, s.k. kontrastutjämningsfilter, på bländarhuset. När dessa används på ett 
genomtänkt sätt minskas intensiteten av röntgenstrålningen relativt mer i områden där patienten 
antingen är tunn eller innehåller vävnader som inte dämpar strålningen i samma utsträckning. Detta 
kan ge bättre förutsättningar för bilddetektorn att återge detaljer med tillräckligt hög kontrast (figur 
1.5) utan att vissa delar av bilden blir alltför vita respektive alltför svarta.  
 
För att denna extrafiltrering också ska ha en dosminskande effekt är det viktigt att 
kontrastutjämningsfiltren placeras nära röntgenröret dvs. framför patienten och inte bakom patienten 
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vid bilddetektorn. Behovet av kontrastutjämningsfilter är större vid analog skärmfilmradiografi 
eftersom digitala bilddetektorer har en större dynamik som är därför bättre anpassad till de stora 
intensitetsvariationerna bakom patienten. Kontrastförbättringen i lågattenuerande (tunna) och 
högattenuerande (tjocka) delar av patienten är påtaglig även i en digital bild (figur 1.5). 
 

  
Figur 1.5. Bilderna visar effekten av kontrastutjämningsfilter på synligheten av mjukdelar i 
sidoprojektionen av ansiktet. I bilden till vänster har inget kontrastutjämningsfilter använts vid 
bildtagningen medan i bilden till höger har en aluminiumkil placerats så att den tjocka delen är vänd 
mot den tunna delen av ansiktet (näsan). (Bildinformation inom den vita kvadraten till höger återges 
förstorad i figur 1.14.) 
 
1.2.1.3 Bildbehandling 
I den digitala bilddetektorn separeras bilddetektionen, dvs. uppsamlandet av bilddata direkt vid 
exponeringen, från bildpresentationen vilket möjliggör att båda funktionerna (detektion och 
presentation) kan optimeras separat. Detta är inte möjligt vid analog skärmfilmradiografi eftersom 
filmen fyller båda dessa funktioner. Bildbehandling är nödvändig med digitala bilddetektorer eftersom 
råbilden från detektorn skiljer sig från en konventionell filmbild. Viss typ av bildbehandling sker 
automatiskt innan bilden presenteras på modaliteten och det finns alltså egentligen ingen ’obehandlad’ 
digital röntgenbild. Vanliga typer av bildbehandling omfattar  
 
• generella gråskaleförändringar,  
• förändringar av skärpan och detaljkontrasten samt  
• reducering av bruset.  
 
Bildbehandling gör att för frågeställningen relevant och viktig bildinformation kan framhävas. Den kan 
därför skräddarsys till frågeställningens behov. Vissa bildbehandlingsprogram förstärker t.ex. 
kontrasten av små strukturer utan att för den skull öka kontrasten av strukturer som redan är 
kontrastrika (figur 1.6). Detta medför att kontrasten blir oberoende av intensiteten av strålningen vid 
detektorn; till skillnad från t.ex. analog skärmfilmradiografi (figur 1.10). 
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Figur 1.6. Bilderna visar effekten av bildbehandling på en del av fotleden i sidoprojektion. Den 
beskurna bilden till höger har behandlats med ett kommersiellt bildbehandlingsprogram. Benets 
struktur framträder tydligare utan att vissa delar av bilden blir för mörka eller för ljusa.  
 
Det är viktigt att bildbehandlingen inte skapar nya, icke-patientrelaterade strukturer, s.k. artefakter, i 
bilden. Antalet grånivåer i bilden (bitdjupet), som anger systemets gråskaleupplösning, ska bibehållas 
på en tillräckligt hög nivå genom hela bildkedjan från detektering till presentation. Om detta 
misslyckas får man allvarliga artefakter s.k. pseudokonturer i bilden (figur 1.7). I mammografi behövs 
i allmänhet ett ännu större gråskaledjup i bilden (större antal gråskalenivåer) eftersom latituden 
(bildomfånget), speciellt i tjocka och täta bröst, är hög.  
 

 
 
Figur 1.7. Bilderna visar effekten av otillräcklig gråskaleupplösning. Bilden till vänster har endast 4 
bitars djup (dvs. 24=16 olika grånyanser) medan bilden till höger har 10 bitars djup (dvs. potentiellt 
1024 olika grånyanser). Pseudokonturerna i bilden till vänster är exempel på en allvarlig bildartefakt. 
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1.2.1.4 Reducering av spridd strålning 
När röntgenstrålning växelverkar med kroppens vävnader kommer en stor andel av dessa att vara 
spridningar där röntgenstrålningen ändrar riktning och förlorar energi. En del av denna spridda 
strålning kommer att lämna patienten. Den största delen sprids tillbaka mot röntgenröret och är ett 
potentiellt strålskyddsproblem för personal som befinner sig i rummet vid exponering eller 
genomlysning. En mindre andel sprids mot bilddetektorn och är ett potentiellt bildkvalitetsproblem. 
Denna spridda strålning ger ingen information om patientens anatomi eftersom den ändrat riktning en 
eller flera gånger. Den bidrar med en svagt varierande bakgrundssignalnivå över bildytan som 
reducerar bildkontrasten (figur 1.8) och adderar brus till bilden.  
 
Hur mycket spridd strålning som faller in mot bilddetektorn beror på hur stor volym av patienten som 
bestrålas. Då stora strålfält används och då undersökta delar av patienten är tjocka, kommer mängden 
spridd strålning att vara avsevärt större än då strålfältets storlek eller patientens tjocklek är mindre. 
 

  
 
Figur 1.8. Bilderna visar effekten av spridd strålning på kontrasten i bilden. Vid exponeringen av den 
vänstra bilden har rastret tagits bort medan i bilden till höger har ett raster med 36 blylameller per 
cm, ratio 12 och fibermaterial mellan blylamellerna har använts. Kontrasten är betydligt lägre i den 
vänstra bilden eftersom en betydligt större mängd spridd strålning har träffat bilddetektorn. 
Patientstråldosen är dock 3,6 gånger högre i bilden till höger eftersom en stor del spridd strålning och 
en liten del primär strålning har absorberats i rastret. Eftersom exponeringsautomatik använts har 
exponeringstiden förlängts i motsvarande grad i den högra bilden.  
 
Om ingenting görs för att reducera den spridda strålningen till bilddetektorn så skulle den spridda 
strålningen utgöra mellan 65-95% av den totala mängden strålning vid bilddetektorn i en lungfrontal. 
Förhållandet mellan spridd (informationslös) och primär (informationsbärande) strålning, S/P, i 
centrala lungan i en lungfrontal är i medeltal två, medan förhållandet är åtta bakom hjärtat om inte 
metoder används för att reducera spridd strålning. En lungmetastas som utan närvaro av spridd 
strålning avbildas med 6% kontrast avbildas endast med 2% respektive 0,7% kontrast i dessa 
lungregioner. I nästan alla projektionsradiografier vidtas därför någon åtgärd för att reducera mängden 
spridd strålning till bilden. Undantagen är vissa finskelettundersökningar och vissa undersökningar av 
små barn. Här är patienten tunn och små strålfält används och relativt lite spridd strålning genereras.   
 
Med ’komprimering’ av patienten menar man en mekanisk anordning som trycker till patienten så att 
patientens tjocklek i strålriktningen minskas. (Komprimering är egentligen ett missvisande benämning 
då det egentligen handlar om att platta till patienten så att volymen fördelas över en större area.) 
Komprimering medför att strålningen attenueras mindre genom patienten och att medelenergien i 
energispektrumet inte ökas lika mycket varför kontrasten ökar och patientstråldosen minskas. Genom 
komprimering kommer en mindre volym av patienten att bestrålas vilket medför att mindre mängd 
spridd strålning genereras vilket positivt påverkar bildkvaliteten. Vidare fixeras patienten vilket 
minskar risken för rörelseoskärpa. Komprimering är därför både bildkvalitetshöjande och 
patientstråldossänkande och används mest konsekvent inom mammografin. Ett praktisk alternativ till 
mekanisk kompression är, t.ex. vid ländryggsfrontal, att placera patienten i bukläge så att patienten, 
med sin egen tyngd, delvis ’komprimerar sig själv’. 
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Den vanligaste metoden att minska den spridda strålningens i bildplanet är att placera ett s.k. raster 
mellan patienten och bilddetektorn (figur 1.9b). Ett raster består av omväxlande tunna (20-50 µm) 
blylameller och ett lågdämpande material som fiber eller aluminium som tillsammans bildar 30-80 
lameller per centimeter. Blylamellerna några millimeter höga och är i de flesta fall inte parallella utan 
fokuserade till fokus-detektoravståndet. Rastret fungerar som en ’blypersienn’ för den spridda 
strålningen från patienten som till stor del absorberas i blylamellerna. Den primära strålningen 
kommer i mycket större utsträckning att, i ett välkonstruerat raster, passera genom rastret och träffa 
bilddetektorn. Rastrets ratio är förhållandet mellan höjden och avståndet mellan blylamellerna. Den 
avgör den rymdvinkel som tillåter spridd strålning att nå bilddetektorn. Ju högre ratio desto mindre 
andel spridd strålning detekteras i bilddetektorn. Eftersom spridd strålning och till viss del även primär 
strålning absorberas i blylamellerna och i materialet där emellan kommer patientdosen att öka då 
raster används om signalnivån till bilddetektorn ska bibehållas. Vid exponeringarna i figur 1,8 ökade 
dosen 3,6 gånger då rastret användes jämfört med då det togs bort. För raster med samma ratio är 
dosökningen mindre om blylamellerna är tunna och om materialet mellan blylamellerna dämpar 
strålningen så lite som möjligt och består t.ex. av fibermaterial. 
 
Raster med ett mindre antal blylameller per centimeter (30-50 cm-1) sätts i en svängande rörelse vid 
exponering så att inte blylamellerna avbildas skarpt på bilden. Månglinjeraster dvs. raster med mer än 
ca. 60 cm-1 är dock stationära och har så tunna blylameller att de knappast syns i bilden vid normal 
förstoring. Man bör dock förvissa sig om att inga interferensmönster mellan blylamellerna och 
bildmatrisen bildas då stillastående raster används. Om detta sker kan man byta rastret till ett som 
har linjerna vända 90 grader relativt bilden. 
 
Ett alternativ till rastermetoden är att öka avståndet mellan patienten och bilddetektorn från cirka 5 
cm till 20-30 cm. Detta utökade avstånd mellan patient och bilddetektor kallas luftgap (figur 1.9c) och 
medger att den spridda strålningen till viss del missar bilddetektorn. All primär strålning når dock 
fram. Luftgapsmetoden används inte lika ofta som rastermetoden men används med fördel vid 
lungundersökningar. Avståndet mellan röntgenrör och patient ökas dock betydligt så att den 
geometriska förstoringen i bilden liknar den då raster används. 
 
En del röntgenapparater bestrålar inte hela bildytan samtidigt utan låter en smal, solfjädersformad 
spalt skanna över patienten (figur 1.9d). Exponeringen kan då ta flera sekunder att genomföra 
beroende på bildytans storlek och hastigheten i den skannande rörelsen. På grund av den detektornära 
kollimeringen nås bilddetektorn av en mycket liten mängd spridd strålning.  
 

A B DC

 
Figur 1.9. Fotoner som ändrar energi och riktning (spridd strålning) reducerar kontrasten i bilden och 
försämrar avbildningen. Bilden visar exempel på hur förhållandet mellan spridd (informationslös) 
strålning och primär (informationsbärande) strålning kan reduceras. Metod B är den vanligaste 
metoden (rastermetoden) medan metod C (luftgapsmetoden) används ibland vid lungröntgen. Metod 
D, med ett svepande smalt strålfält, blir praktiskt taget fri från spridd strålning. Primärt strålfält 
(grön), spridd strålning (röda pilar), kollimatorer (grå) som avskärmar strålningen, patient (gul), raster 
(svartvita linjer) och bilddetektorn (blå). De svarta pilarna i D indikerar att de övre och nedre 
kollimatorerna samtidigt sveper över patienten. 
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1.2.1.5 Filmkontrast 
Med röntgenfilmens karakteristiska kurva avser man hur filmsvärtningen (optisk densitet, OD) varierar 
med dosen vid skärmfilmsystemet. Mer specifikt avser man svärtningen som funktion av 10-logaritmen 
av dosen vid skärmfilmsystemet, K. Filmkurvans typiska s-form (figur 1.10) medför att responsen 
(filmsvärtningsförändringar) för förändringar i strålningsintensiteten bakom patienten är låg vid låga 
respektive höga filmsvärtningar. En under- och överexponerad film är svårare att tolka. Däremot i det 
linjära området i filmkurvans mitt är möjligheten att åskådliggöra små strålningsintensitetsförändringar 
högre eftersom kurvan är brantare. Lutningen på filmkurvan kallas filmens gradient och avgör filmens 
kontrasthöjande egenskaper, dvs. hur stor svärtningsskillnad på filmen som en variation i 
strålningsintensitet medför. I filmen till vänster erhålles, för samma strålningsintensitetsskillnad 
(∆log(K)=0,2), en betydligt lägre svärtningsskillnad (∆OD=0,38) än i filmen till höger (∆OD=0,71). 
Detta beror på att lutningen på svärtningskurvan (filmkontrasten) i det linjära området (1,0<OD<2,5) 
är större i filmen till höger. Filmen till vänster kallas latitudfilm eftersom den tillåter en större variation 
i exponeringsdata (strålningsintensitet) för att få filmsvärtningar mellan 0,25-2,0 som är det 
användbara filmsvärtningsområdet. Denna s.k. latitudfilmen kan användas då man förväntar sig stora 
variationer i attenuering genom patienten t.ex. vid en lungröntgenundersökning. Den är också mer 
’förlåtande’ vid över- och underexponering, men ger en lägre filmkontrast än den högra filmkurvan 
som kallas gradientfilm. 
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Figur 1.10. Figuren visar två olika filmkurvor. Den blåa, s-formade kurvan till vänster har en lägre 
filmkontrast men större exponeringslatitud än filmkurvan till höger (röd). Den högra filmkurvan ger, 
för samma dämpningsskillnad i patienten, en högre svärtningsskillnad på filmen, men ger å andra 
sidan mindre spelrum för eventuella över- och underexponeringar. Responsen för en digital 
bilddetektor är linjär inom detta område och har därför betydligt större dynamik, t.o.m. större än 
latitudfilmen (t.v.). 
 
Det är alltså många faktorer som påverkar bildkontrasten. Några av dessa t.ex. rörspänning, filtrering, 
kontrastutjämningsfilter och patientkomprimering är direkt påverkbara vid bildtagningen. Andra 
faktorer som t.ex. val av raster, film och bildbehandling är justerbara men ändras normalt inte från 
patient till patient. Synligheten av enskilda strukturer begränsas även av överlagrad anatomi i den 
tvådimensionella bilden t.ex. i bröst- och lungröntgen. Alternativa metoder att avbilda patienten som 
t.ex. datortomografi och tomosyntes blir därför alltmer attraktiva. 
 
1.2.2 Skärpa 
Förmågan hos röntgensystemet att korrekt återge skarpa strukturer beror till stor del på skärpan i alla 
steg i det bildgivande systemet. Skärpan ska inte förväxlas med röntgensystemets 
upplösningsförmåga, dvs. dess förmåga att särskilja två närliggande objekt. Upplösningen beror även 
beror på kontrast och brus i bilden. 
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1.2.2.1 Detektoroskärpa 
Detektoroskärpan består av två komponenter. Den första är oskärpan pga. lateral utbredning av 
signalen (t.ex. ljus) i bilddetektorn (figur 1.11). Signalen i ett område i bilddetektorn beror på signalen 
i närliggande områden i bilddetektorn. Den andra komponenten är oskärpa pga. avståndet mellan två 
närliggande bildelement i den digitala bilddetektorn eller pixlarna i bilden dvs. pixelstorleken (figur 
1.12). Betydelsen av att ha tillräckligt små pixlar är som störst då den digitala bilden förstoras i 
datorn. 
 
I ett analogt skärmfilmsystem beror detektoroskärpan huvudsakligen på utbredningen av det ljus som 
skapas då röntgenstrålningen absorberas i förstärkningsskärmarna (scintillatorn). Oskärpan ökar om 
avståndet mellan punkten där ljuset genereras i förstärkningsskärmen och filmemulsionen ökas t.ex. 
då tjockleken på förstärkningsskärmarna ökas för att öka känsligheten. Utbredningen kan delvis 
begränsas genom att göra förstärkningsskärmarna tunna eller genom att tillsätta ett färgämne i 
förstärkningsskärmen som delvis absorberar det ljus som färdats lång väg dvs. utbrett sig mycket 
lateralt. Då kommer endast det ljus som genererats nära filmemulsionen att kunna bidra till 
svärtningen på filmen. Båda dessa metoder att begränsa detektoroskärpan minskar känsligheten hos 
skärmfilmsystemet och ökar därför patientstråldosen. 
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Figur 1.11. Tre principer för digitala bilddetektorer, här avbildade schematiskt i genomskärning. I den 
vänstra bilddetektorn består det material som absorberar röntgenstrålningen av en scintillator 
(Gd2O2S) som finfördelats i ett bindemedel. Scintillatorn omvandlar röntgenstrålningens energi till ljus. 
Ljuset som genereras utbreder sig lateralt innan det når ljusdetektorn som kan bestå av en matris av 
fotodioder. Bilddetektorn i mitten består av scintillatormaterial av CsI formade som tunna nålkristaller 
som leder ljuset ned till fotodiodmatrisen utan alltför mycket lateral utbredning. I den högra 
bilddetektorn absorberas röntgenstrålningen direkt i ett halvledarmaterial av t.ex. selen. Det elektriska 
fältet leder laddningarna, som bildas då röntgenstrålningen absorberas, ned till en matris av 
laddningsmätare.  
 
Detektoroskärpan med digitala bildplattor bestäms av storleken på laserstrålen som läser av 
bildplattans signal och på spridningen av detta laserljus i bildplattan. Direktdigitala detektorer kan 
också innehålla liknande ljusemitterande detektormaterial som finns i förstärkningsskärmar och lider 
därför av samma typ av oskärpa. Andra direktdigitala bilddetektorer består av en scintillator av CsI 
uppbyggd av tunna, ljusledande nålkristaller. Dessa kristaller kanaliserar ljuset fram till ljusdetektorn; 
en fotodiodmatris av kisel (Si). Fördelen med den senare konstruktionen är att CsI-skiktet, som 
absorberar röntgenstrålningen, kan göras tjockare utan att förlora så mycket skärpa. Dessa typer av 
bilddetektorer har därför högre känslighet vilket bidrar till ökad doseffektivitet. De digitala 
bilddetektorer som har den minsta detektoroskärpan (dvs. högsta skärpan) är den som inte genererar 
något ljus alls. Signalen, i form av laddningsbärare som t.ex. elektroner, skapas direkt i ett 
halvledarmaterial av selen (Se) och följer det elektriska fältet rakt ned till laddningsmätare på varje 
pixel. I dessa digitala bilddetektorer bestäms detektoroskärpan i princip endast av pixelstorleken. 
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Figur 1.12. Bilderna visar effekten av pixelstorleken (pixelavståndet). I bilden till vänster har flera 
pixlar slagits samman så att avståndet mellan dem har utökats till hela 0,57 mm, medan i bilden till 
höger är pixelavståndet endast 0,14 mm.  
 
1.2.2.2 Geometrisk oskärpa 
Storleken och formen på röntgenrörets fokus, f, dvs. den yta på anodtallriken som sänder ut 
röntgenstrålning, orsakar oskärpa i röntgenbilden för alla detaljer som inte befinner sig mycket nära 
bilddetektorn. Detta beror på att varje del av fokusytan avbildar varje del av patienten i en något 
förändrad geometri (figur 1.13) och orsakar en oskarp zon i periferin (utsmetning av kanten) på alla 
detaljer i patienten, i analogi med skuggan av en klar respektive matt glödlampa. Storleken på 
oskärpezonen ökar med ökande storlek på fokusytan. Oskärpan beror också på förstoringen, m. 
Förstoringen är förhållandet mellan avståndet mellan fokus och detektorn, FDA och avståndet mellan 
fokus och objektet som ska avbildas, FOA. Ökande förstoring ökar oskärpan om fokusstorleken är 
alltför stor, dvs. skärpebegränsande. Storleken av oskärpezonen, p, ökar därför med ökande m och f 
enligt  
 

( ) f1mp ⋅−=                  där FOAFDAm =  

 
För att minimera denna effekt då grovfokus används bör förstoringen vara så liten som möjlig. Detta 
åstadkommes när de detaljer i patienten man vill avbilda placeras så nära bilddetektorn som möjligt. 
 
Fokusstorleken i röntgenröret kan påverkas genom att välja mellan fin- eller grovfokus. Deras 
nominella storlekar är 0,6 mm och 1,2 mm för röntgenrör för bålen och lungorna, 0,3 mm respektive 
0,6 mm för ansikts- och småskelett men 0,1 mm och 0,3 mm vid mammografi. Storleken på fokusytan 
beror också på val av rörspänning och rörström. Fokusstorleken ökar med ökad rörström vilket kallas 
fokusblomning. Med ökande rörspänning minskar dock fokusstorleken något. Detta gör det något 
mindre fördelaktigt ur skärpesynpunkt att välja låg kV och hög mAs än tvärtom. 
 
Om bilddetektorns skärpa är tillräckligt god, dvs. inte begränsande för den totala skärpan, och om 
fokusstorleken är tillräckligt liten kan förstoringen utnyttjas för att tydligare avbilda små strukturer i 
patienten. Ett exempel på detta är de bilder som tas vid vissa mammografiundersökningar då bröstet 
placeras en bit från bilddetektorn och litet fokus används.  
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Figur 1.13. Bilden visar en schematisk bild över inverkan av geometrisk oskärpa i röntgenbilder. 
Effekten av geometrisk oskärpa i bilden ökar då fokusytan (röd), f, eller förstoringen, m, ökar. 
Oskärpan illustreras här av att utbredningen oskärpezonen i periferin av detaljen ökar (svarta 
linjeprofilen genom detaljen i bildplanet). För att minska inverkan av geometrisk oskärpa bör en liten 
fokusyta (finfokus) och en liten förstoring användas, dvs. placera det du vill avbilda skarp så nära 
bilddetektorn (grå) som möjligt. 
 
1.2.2.3 Rörelseoskärpa 
Rörelseoskärpa kan i princip orsakas av rörelse av både röntgenröret, patienten och bilddetektorn 
relativt varandra. I praktiken är det dock patienten som bidrar mest till rörelseoskärpan. Rörelser 
vinkelrätt mot strålriktningen påverkar rörelseoskärpan mest. Hjärtat och blodkärl i lungan kan röra sig 
med en hastighet av flera centimeter per sekund. Exponeringstiden bör därför göras så kort som 
möjligt. Detta åstadkoms, för given rörladdning (mAs) genom att rörströmmen under exponeringstiden 
maximeras. Den maximala rörströmmen är större då grovfokus används än då finfokus användes. 
Åtgärder för att vid behov fixera patienten för att minimera rörelse är ibland nödvändiga, speciellt vid 
barnradiologi. Metoder som synkroniserar och begränsar bildtagning till vissa sekvenser av hjärtats 
rytmiska rörelse kan också minimera rörelseoskärpan liksom patientdosen. 
 
Den relativa inverkan på den totala oskärpan av rörelse- och geometrisk oskärpa bör avgöra valet av 
fokusstorlek. Den oskärpekomponent som bidrar mest till den totala oskärpan ska åtgärdas i första 
hand. Om det t.ex. är rörelsen av hjärtat som begränsar skärpan av blodkärl kan grovfokus, som 
medför kortare exponeringstider, övervägas speciellt om förstoringen kan minimeras. 
 
Skärpan är endast till viss del påverkbar vid bildtagningen. Man kan t.ex. fixera patienten, välja 
finfokus och en fintecknande bilddetektor samt justera bildbehandlingsprogrammet för att öka 
skärpan. För att påverka skärpan gäller det att koncentrera ansträngningen på den oskärpekomponent 
som begränsar skärpan mest, dvs. den svagaste länken i kedjan. Det hjälper därför sällan att byta från 
grov- till finfokus om det inte är den geometriska oskärpan som är begränsande. På samma sätt måste 
man, vid val av en mer fintecknande bilddetektor, förvissa sig om att denna verkligen var begränsande 
för skärpan.  
 
1.2.3 Brus 
Eftersom röntgendiagnostik inte tillåter obegränsad bestrålning av patienten och bilddetektorerna är 
inte tekniskt fullkomliga, kommer alla röntgenbilder att innehålla slumpmässigt brus i större eller 



- 15 - 

Bildkvalitet vid projektionsradiografi  Michael Sandborg  
Bild- och funktionsmedicin  Radiofysikavdelningen i Linköping 

mindre utsträckning. Bruset yttrar sig som små, lokala variationer i grånivåerna från punkt till punkt i 
bilden som inte beror på varierande anatomi hos patienten utan på en naturlig, slumpmässig variation 
i antalet röntgenfotoner som bygger upp bilden. Ju färre röntgenfotoner som bidrar till bildens 
uppbyggande, desto brusigare upplevs den. Om kontrasten och skärpan är höga blir bruset också mer 
synligt i bilden. 
 
Bilden kan anses uppbyggd av signaler som ska detekteras i ett böljande hav av brus. Signalen är då 
skillnaden i medelvärdet av signalnivån i en region vid sidan av (S1) detaljen och signalnivån på (S2) 
detaljen. Bruset kan, som en första approximationen, beskrivas med standardavvikelsen, σ, i 
signalnivån för pixlarna i dessa regioner. Standardavvikelsen beror på de många stokastiska processer 
som ligger till grund för skapandet av bilden. Dessa är slumpmässigheten i generering av 
röntgenstrålning i röntgenröret, spridning och absorption av strålningen i patienten varierar liksom 
absorptionen av röntgenstrålning och emission av t.ex. ljussignaler i bilddetektorn. Denna 
slumpmässighet yttrar sig i form av s.k. kvantbrus som beror på variationen i antalet röntgenkvanta 
som detekterats.  
 
Den relativa mängden brus avtar med ökad bestrålning av patient och bilddetektor och man talar 
därför om att signal-till-brusförhållandet, SNR (signal to noise ratio).  
 

σ
−

= 21 SS
SNR  

 
SNR ökar med ökande bestrålning (se figur 1.14). SNR har visats sig vara korrelerat till 
detekterbarheten av detaljer i röntgenbilden om den strukturella, anatomiska bakgrundsvariationen är 
liten.  
 
Bruset i en röntgenbild är korrelerat i bildplanet så att bruset i en pixel beror på bruset i grannpixlarna. 
Detta beror på lateral utbredningen av det stora antalet ljuskvanta (eller andra sekundära 
signalbärare) som sänds ut när röntgenfotoner absorberas i bilddetektorns aktiva lager (t.ex. 
scintillator, se figur 1.11). Denna bruskorrelation gör att bruset inte längre kan storleksbestämmas av 
standardavvikelsen i pixelvärdena utan att mer avancerad bildanalys (Fourier-analys) krävs. 
 
I en välkonstruerad bilddetektor ska kvantbruset utgöra den dominerande andelen av det totala 
bruset. Mängden kvantbrus kan påverkas genom att öka eller minska bestrålningen av bilddetektorn 
och därmed indirekt bestrålningen av patienten. Om en ökad bestrålning inte medför ett reducerat 
brus i bilden (figur 1.14) utgör inte kvantbruset den dominerande andelen brus och bilddetektorn är 
inte optimalt konstruerad. Den är då inte kvantbrusbegränsad.  
 
Bilddetektorn tillför även brus, t.ex. filmbrus i ett skärmfilmsystem och elektronisk brus i digitala 
bilddetektorer. Filmbruset utgör en förhållandevis stor andel av det totala bruset vid låga och höga 
filmsvärtningar. I digitala bilddetektorer utgör brus i utläsning av bildplattan och s.k. additivt 
elektroniskt brus i direktdigitala bilddetektorer en förhållandevis stor andel av det totala bruset vid 
höga respektive låga doser till bilddetektorn vilket reducerar dessa bilddetektorers doseffektivitet.  
 
I analog skärmfilmradiografi varierar inte bruset så mycket från patient till patient för samma typ av 
undersökning eftersom kvantbruset bestäms av den känslighetsklass (dos i luft vid bilddetektorn) som 
skärmfilmsystemet behöver för att ge rätt svärtade bilder. I praktiken har man några olika 
skärmfilmsystem med olika brus, dos och skärpeegenskaper att tillgå. I digital radiografi däremot har 
bilddetektorn en större dynamik och tillåter att patienterna och bilderna till viss del under- och 
överexponeras utan att medelvärdet av signalen (grånivåerna) och kontrasten i bilden förändras. 
Däremot påverkas bruset (figur 1.14). Beroende på frågeställningen kan olika mycket brus accepteras. 
Ju högre brus som accepteras (figur 1.15) ju lägre blir patientstråldosen.   
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Figur 1.14. Bilder av en del av ansiktet vid tinningen (se figur 1.5) i en lateralprojektion av ett 
skallfantom tagna med 70kV, 8 mAs (t.v.), 40 mAs (mitten) och 200 mAs (t.h.). Synligheten av 
strukturerna påverkas till viss del av bruset i bilden. 
 
Många digitala bilddetektorer presenterar någon typ av exponeringsindex i bilden (S, lgM, EXI, REX 
etc.) som är relaterat till signalen i bilddetektorn och som kan vara en indikator på att bilden blivit rätt 
exponerad. Detta indexvärde ska inte förväxlas med dosen till patienten som mäts med hjälp av en 
DAP-meter (dos-area-produkten). 
 
1.3 Bildpresentation 
För att radiologen maximalt ska kunna utnyttja informationen i bilden måste denna presenteras så att 
den diagnostiskt viktiga informationen framträder. Förhållandet vid vilket bilderna granskas är därför 
viktigt och får inte förbises i kvalitetssäkringsarbetet. Vid filmgranskning måste ljusskåpet ha tillräcklig 
ljusstyrka och uniformitet. Bakgrundsbelysningen i rummet ska vara anpassad till ljusstyrkan på bilden 
(ljusskåpet eller monitorn). Detta är speciellt viktigt vid granskning av bilder på monitorer.  
 
CRT (Cathode-Ray Tube) monitorer och LCD (Liquid Crystal Display) paneler i medicinska 
granskningsstationer är numera en integrerad del i PACS (Picture Archive and Communication System) 
och räknas som den sista länken i den diagnostiska bildåtergivningskedjan. Denna sista länk spelar en 
viktig roll när det gäller kvaliteten på slutprodukten. Det är därför viktigt att bildkvaliteten inte 
äventyras i denna sista länk, vilket kräver att kvalitetskontroller utförs. Det ska vara möjligt att återge 
bilder från en undersökning på olika granskningsstationer på samma sätt. Detta kräver att bilderna 
återges med samma kontrast- och detaljinformation vilket inte garanteras av enbart kalibrering av 
enskilda bildåtergivande enheter eller granskningsstationer.  
 
För att uppnå sådan homogenitet krävs en standardiserad kalibreringsmetodik. Kvalitetskontroll av en 
granskningsstation innehåller kontroller av flera egenskaper, t.ex. bildgeometri, svart/vit-nivå, 
geometrisk upplösning, luminansuniformitet och eventuellt färgtemperatur och färguniformitet. 
Förutom dessa ska enhetens gråskaleåtergivningen kontrolleras och kalibreras så att man tar hänsyn 
tas till det ögats icke-linjära natur när det gäller uppfattning av olika luminansnivåer. Proceduren kallas 
för gråskalekalibrering enligt DICOM (Digital Imaging and Communication In Medicine) standard och 
utförs med hjälp av speciell kalibreringsutrustning med tillhörande mjukvara och ljusmätare. Stabilitet 
i tiden bör avgöra hur ofta granskningsstationer ska kalibreras. 
 
1.4 Kvalitetskriterier 
Europeiska kvalitetskriterier har utarbetats gemensamt av radiologer, röntgensjuksköterskor och 
sjukhusfysiker. De definierar de diagnostiska behoven för en normal röntgenbild och identifierar storlek 
och form på viktiga detaljer i bilden som bör kunna urskiljas. Dokumentet ger även rekommendationer 
om god radiografisk bildtagningsteknik för vilka de kliniska behoven kan tillgodoses.  
 
För t.ex. en ländryggsundersökning i frontalprojektion anges sju bildkriterier, här översatta till 
svenska. Notera de två olika nivåerna med vilka graden av urskiljbarhet uttrycks. ’Väl urskiljbara’ är 
ett högre och strängare kriterium än ’kan urskiljas’ alternativt ’är identifierbar’. 
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1. De övre och nedre slutskivorna är väl urskiljbara, och framstår i bilden som sammanhängande 
linjer i området närmast centralstrålen  

2. Bågbaserna är väl urskiljbara  
3. Intervertebrallederna kan urskiljas/är identifierbara 
4. Spinalutskott och transversalutskott kan urskiljas/är identifierbara 
5. Kortikalt ben och trabekelverk är väl urskiljbart  
6. Omgivande mjukdelar, framför allt psoasmusklerna kan urskiljas/är identifierbara 
7. Sakro-iliaka-lederna kan urskiljas/är identifierbara 

 
Bildkriterierna kan användas i klinikens kvalitetssäkrings- och optimeringsarbete, vilket i korthet 
exemplifieras här. Vid en dosmätning uppmärksammades det att patientstråldosen vid 
ländryggsundersökningar i ett undersökningsrum var mer än dubbelt så stor som i ett annat 
jämförbart undersökningsrum. Digitala bilddetektorer (bildplattor) och exponeringsautomatik 
användes. En röntgenbild av ett anatomiskt fantom med skelett omslutet av vävnadsekvivalent gummi 
(figur 1.15) togs och patientdos- och mAs-värdet noterades. Därefter exponerades ytterligare sju 
bilder av fantomet med successivt lägre mAs-värden med samma strålfält för att studera i vilken grad 
en dossänkning med bibehållen klinisk bildkvalitet var möjlig. Fyra radiologer bedömde därefter 
oberoende av varandra bildernas kvalitet utifrån bildkriterierna ovan. Vid ’ja’ noterades en ’1’ i 
granskningsprotokollet och vid ’nej’ en ’0’. Medelvärdet av andelen uppfyllda bildkriterier beräknades 
och avsattes som funktion av mAs-värdet (figur 1.15). Där framgår det att andelen uppfyllda 
bildkriterier är oberoende av mAs-värdet ned till cirka 80-100 mAs varefter andelen uppfyllda 
bildkriterier sjunker till cirka hälften. Detta indikerar att exponeringsautomatiken borde kunna justeras 
så att exponeringen avbryts vid cirka halva dosen, speciellt eftersom ett liknande resultat framkom i 
sidoprojektionen. Det var i första hand det femte bildkriteriet och i andra hand det första och andra 
kriteriet som ej var uppfyllda då dosen minskades, dvs. de kriterium där den högre (strängare) nivån 
på bildkvaliteten efterfrågades. 
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Figur 1.15. Fotografi av det anatomiska fantom som användes i bildkvalitetsstudien. Figuren till höger 
visar resultatet av studien. Medelvärdet av andelen uppfyllda bildkriterier har avsatts som funktion av 
rörladdningen (mAs-värdet) vid en ländryggsundersökning i frontalprojektion (70 kV). Felstaplarna 
anger onoggrannheten i radiologernas bedömning (medelvärdets medelfel). Initialt ökar andelen 
uppfyllda bildkriterier markant med ökande mAs (pga. minskat brus i bilderna) för att senare bli 
oberoende av mAs-värdet. Pilen indikerar det mAs-värde (100 mAs) som, för de givna 
förutsättningarna, minimerar patientdosen med bibehållen bildkvalitet. 
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