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Sammanfattning

Statens strälskyddsinstituts avdelning för persondosmätning utför
regelbundna stråldosmätningar med dosimeterfilm för ca 14 000 per-
soner, fördelade på ca 850 anläggningar (kunder). Till denna verk-
samhet anskaffades 1980/81 en Honeywell Bull Mini 6 Mod 43 dator.
De i COBOL skrivna användarapplikationer omfattar bl a följande
rutiner: registrering av indata avseende kundregister, filmleve-
rans, framkallning, kalibreringskurva, svärtningsvärden, fakture-
ring och persondosregister, samt utskrift av utdata som kundregi -
ter, leveranslista för filmprägling, dosimeterlista, framkallning •
protokoll med svärtningsvärden och dosuppgifter, dosbesked, lista
med doser över ett godtyckligt tröskelvärde, adressetiketter, fak-
tura, dosstatistik och persondosregister. Den avgiftsbelagda verk-
samheten är ekonomiskt självbärande.
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Filmdosimetri med ADB

Antal sidor

8



1. Inledning

Den svenska strålskyddsmyndigheten - statens strålskyddsinstitut -

har sedan 1950-talet utfört persondosmätningar med dosimeterfilm.

Mot en skälig avgift betjänar vi idag ca 14000 personer, fördelade

över hela landet. De flesta användare har fasta abonnemang som kan

omfatta ett stort antal personer (sjukhus t ex) eller endast ett

fåtal (tandläkare). F n har vi ca 850 sådana abonnenter (kunder)

och till dessa levereras totalt nästan 180.000 dosimeterfilmer

per år. Under de senaste tio åren har den årliga volymökningen va-

rit 5 - 10 %. 1 avsikt att avlasta avdelningens ansträngda arbets-

situation hir det bl a från statskontorets sida gjorts en utredning

i vilken även en automat i sering av flera tidskrävande manuella ru-

tiner föreslås.

2. Datorutrustning

Med medel från statskontorets datoranskaffningsfond upphandlades

1980/81 en minidatorutrustning bestående av:

Honeywell Bull Mini 6 Mod 43 inklusive

128 k ord primärminne (16 bits ordlängd)

2 * 13 M bytes sekundärminne

3 bildskärmsterminaler

1 serieskrivare (120 tkn/s)

Dessutom ingår operativsystemet GCOS 6 Mod 400 Release 2.0 samt

DTK (Distributed Transactional Facility) och DFC (Display Format-

ting Control). All inrapportering sker via bildskärmsterminaler

eller från en direktansluten densitometer (Macbeth TD-504). Som

programmeringsspråk för applikationer används COBOL.

Datorutrustningen avskrivs på sex år och under denna tid skall stats-

kontorets utgifter återbetalas.

3. Kundregister

För varje användare som abonnerar på dosimeterfilmer uppläggs ett

kundregister (se bilaga). I detta medtas uppgifter om registrerings-

kod, kundnummer, kundkategori, gruppkod (för fakturasammandrag), an-



läggningens namn, kontaktperson, leveransadress och telefonnum-

mer, periodkod (fyra- eller tvåveckors användningsperiod), pe-

riodantal (fortlöpande eller tillfälligt abonnemang), beställt

filirumtai, debiteringskod (för mervärdeskatt och personregist-

rering), startdatum, slutdatum och fakturaadress (endast om den

avviker från leveransadressen). Vid varje leverans uppdateras de

aktuella uppgifterna om antal levererade dosimeterfilmer, film-

hållare och armband. Dessutom tillkommer en fakturakod som anger

vilka leveranser som har fakturerats och r.är faktureringen skett.

4. Dosimeterfilm och filmhållare

Fr o m 1981 använder vi Kodak Personal Monitoring Film Type 2

(tidigare Kodak Radiation Monitoring Film). Filmhållare är av

engelsk modell (RPS/AF.RE) och den har sex fält med olika filter

av vilka vi använder fem, nämligen:

fält 1 - öppet fönster
2fäll 2 - 50 mg polypropylen/cm

fält 3 - 300 mg polypropylen/cm

fält 4 - 1 mm dural

fält 6 - 0.7 mm Sn + 0.3 mm Pb

5. Dosimeterlista och filmnumrering

Vid varje filmleverans bifogas en dosimeterlista (se bilaga). Film-

bärarens namn och ev också personnummer antecknas av kontaktperso-

nen vid resp filmnummer på listan. (Ytterligare mvisning;ir finns

på dosimeterlistans baksida).

Alla abonnenter erhåller ett 4-siffrigt kundnummer (t ex 9389).

1 varje film inpräglas ett 7-siffrigt nummer. De två första siff-

rorna anger numret på den vecka vars måndag inleder användnings-

perioden. De därefter följande siffrorna ingår i en nummerserie

som alltid är densamma för ifrågavarande abonnent. Det första

filmnumret i serien sätts lika med abonnentens kundnummer plus

en etta (t ex abonnenten med kundnummer 9389 får första filmnum-

ret 93891, se bilaga). I datalistor förses varje film dessutom

med ett löpnummer.



6. Dosregistrering

Vid varje framkallning medtas ett 20-tal kalibreringsfilmer vilka

har bestrålats med en Ra-226 strålkälla, fritt i luft. Strålkäl-

lans expositionsrat är känd och filmerna erhåller expositionsvär-

den i intervallet 6 yC/kg (25 mR) till 1.5 mC/kg (6000 mR). Den

storhet som rapporteras till abonnenten är dock dosekvivalenten

till ett litet vävnadsekvivalent föremål fritt i luft. Under en

övergångsperiod används den approximativa relationen att 0.26 mC/kg

motsvaras av 10 mSv, dvs 1 R motsvaras av 0.01 Sv. I det följande

avses med dos dosekvivalenten beräknad på detta sätt.

Svärtningen från fält 6 avsattes som funktion av dosen ech en ka-

librer ingskurva ritas på ett log-log papper. Ett tiotal koordina-

ter från kalibreringskurvan lagras i minidatorns sekundärminne.

Före ett framkallningstillfälle registreras alla filmnummer till-

hörande dosimeterfilmer som medtas vid detta framkallningstillfäl-

le. Den framkallade filmens svärtning svläses med en till primär-

minnet direktansluten densitometer. Normalt avläses fält 3, 4 och

6 men avviker fält 2 från fält 3 resp fält 1 från fält 2 läses även

dessa. Kundnummer, filmnummer och resp films svärtningsvärde visas

på bildskärmen.

När en films densitometeravläsning är avslutad utför datorn följan-

de rutiner:

- de behövliga x-koordinaterna för resp svärtning beräknas med

hjälp av tvåpunktsformeIn för räta linjens ekvation:

y2 " yl

dosekvivalenten för en film med trefältsavläsning (fält 3, 4 och

6) uträknas enligt formeln:

Hrtg/y " k * D6 + 0 > U 1 D3 " O l 1 D4

4
där k är en konstant - 1 när — > 1.0, eljest

D6 ~

k - (2.18 * jp) - 1.18 och



D , D, och D, är de skenbara doserna (« kalibreringskurvans

x-koordinater) erhållna från filmsvärtningen S-, S, och S

för resp fält (= kalibreringskurvans y-koordinater)

dosekvivalenten för en film med fyrafältsavläsning (S-, S ,

S, och S,) uträknas enligt formeln:

H , = k * 0.9 D, + 0.596 Do - 0.546 D. - 0.023 D. V mSvl (3)rtg/Y 6 2 3 4 L J

den uträknade dosekvivalenten och ev anmärkningskoder visas

på bildskärmen

Därefter lagras framkallningsdatum, filmnummer, kundnummer, svärt-

nings- och dosuppgifter samt anmärkningar i en dosregistrerings-

fil. (Doser föv de fåtal filmer där femfältsavlasning görs evalue-

ras och inmatas manuellt).

Efter evaluering utskrivs ett dosbesked (se bilaga). Dosekvivalen-

ten anges i mSv (milliSievert) med följande intervaller:
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Den minsta stråldos som med säkerhet kan detekteras vid evalue-

ring av dosimeterfilmer som utsatts för medelhård eller hård

y-strålning är 0.2 - 0.3 mSv. Detta betingas av att en dosime-
l

terfilm har lägre känslighet för nämnda strålkvaliteter.



7. Dosstatistik och registrerade persondoser

Sacmankoi. ilade med uppgifter om årtal, kundnummer, kundkategori,

veckonummer och filmnunnter lagras samtliga framkallade filmers

dosuppgifter i en dosstatistikfil. Det finns ett 30-tal olika kund-

kategorier, indelade efter arten av det radiologiska arbetet och

efter olika typer av strålkällor. Vid årets slut görs dosstatis-

tiska sammanställningar och beräkningar avseende olika yrkesgrup-

per, strålarter och dosmängder.

För personer vilkas uppmätta stråldoser överskrider ett visst trös-

kelvärde uppläggs ett personnummeranknutet dosregister (se bilaga).

Av dosbeskedets baksida framgår vad de olika kolumnerna syftar till.

När hela datorsystemet är i full drift kommer det att finnas möjlig-

heter till en mera utvidgad datorregistrering av individuella strål-

doser.

8. Slutkommentarer

Utöver de rena tidsvinsterna medför en automatisk databehandling vid

mätning av persondoser flera andra fördelar. Hittillsvarande manuell

halvårs debitering ersätts av en tätare och mera tidsenlig fakture-

ring. Ett dataregister med uppgifter om doser erhållna i arbetet med

joniserande strålning öppnar helt nya möjligheter till uppföljning

och kategorisering av persondoser. Datarapporter bör bidra till att

både avlasta och stimulera tillsynsarbetet. Ett införande av ADB

får även ses mot bakgrunden av en strävan till en mera internatio-

nell standard hos persondosmätningsverksamheten vid statens strål-

skyddsinstitut.



LISTNING AV KUNDPOST 81-06-05

RE6-KOO 5 KUNDNR 9389 - 6RP 00 NAHN EKEDALS SJUKHUS
K-KAT RD TEL-NR 99-999999 ADRESS RtiNTGENAVO
PERIODKOD 4 PERIODANT 4 ATTN EVA EK
BEST-FILHANT 19 DEBKOD 2 BOX 999
STARTDATUH 810318 SLUTDATUM PNR ORT 999 99 EKEDAL
FAKTURANAHN • ADRESS

LEV-DATUM LEV-FILHANT LEV-FH-ANT LEV-AB-ANT FAKT-KOD
810318 19 19 1 000
810415 19 000
810513 19 000

REGISTRERADE PERSONDOSER

R-XOD 9 PERSNR 390929-9999 - NAMN EVA EK
KUNDNR 9389 STARTDATUM 81-06-05 ACK/ARTAL 81

AR/VNR R K H B A F
8113 8.0
8117 5.0
8121 15.0

ACK/AR 5.0 8.0 15.0
LIV8D08 5.0 8.0 15.0



|£IS|S Statens
S B I strålskyddsinstitut
Avdelningen lör persondosmätning
Box 60204
10401 STOCKHOLM
Telefon 08-158926 9389 RD

Dosim«t«riista

EKEDALS SJUKHUS
RöNTGENAUD
ATTN EVA EK
BOX 999
999 99 EKEDAL

Avsedda an användas fr o m B 1 O 6 1 5 översänds härmed 1 9 DOSIHETERFILHER

OBS! Anvisningar pa baksidan skaH beaktas

Filmnr Löpnr

Namn

2593891-«»»1

2593892-«»»2

2593893-»»»3

2593894-»*»4

2593895-»»»5

2593896-#««6

2593897~»««7

2593898-*«»8

2593899-*#»9

2593900-«»10

2593901-##11

2593902-»«12

2593903-#»13

2593905-#«15

2593906-##16

2593907-##17

2593908-»«18

2593909-#»19

Dosimeter har lämnats till Dos Anm

Personnummer m S v



ANVISNINGAR

Filmnumrering

• I varje utsänd film har ett 7-siffrigt nummer inpräglats. De två första siffror-
na anger numret på den vecka vars måndag inleder användningsperioden.
De därefter följande fem siffrorna ingår i en nummerserie som alltid är
densamma för ifrågavarande abonnent.

• I datalistor (dosimeterlista. dosbesked m m) förses varje film med ett löp-
nummer. Vid ordinarie leverans får den första filmen i respektive abon-
nents serie löpnumret 1 och det sista löpnumret blir då lika med antalet
dosimeterfilmer i serien. Vid extra leverans fortsätter löpnumren från den
föregående fiimléveransens sista löpnummer. - •'• :

• Det är avsikten att samma person vid varje användningsperiod skall an-
vända dosimeterfilm med samma film- och löpnummer. Deta underlättar
bl a kontaktpersonens arbete eftersom det då kan vara tillräckligt att en-
dast nytillkomna personer införs på den senaste dosimeterlistan.

Användning av dosimeterlistan

• Namn och eventuellt också personnummer på den person till vilken en viss
filmdosimeter lämnas ut antecknas vid respektive filmnummer på dosi-
meterlistan.

• Normalt bärs filmdosimetern på bålen (bröst-, midje- eller ljumskregio-
nen). Eftersom den maximalt tillåtliga stråldosen till bålen är mindre än till
andra kroppsdelar, måste varje annan filmplacering än på bålen meddelas
vid återsändandet av filmerna.

• Abonnenten svarar för att all registrering och arkivering av dosuppgifter
sker på ett tillfredsställande sätt. Därför föreslås att kontaktpersonen till
denna dosimeterlista överför dosuppgifter och eventuella anmärknings-
koder från det dosbesked som senare utsänds. Om detta sker behöver
endast dosimeterlistorna arkiveras.

• Om en filmsändning till en kund uppdelas på flera fysiskt åtskilda mindre
enheter, bör extra kopior av dosimeterlistan tas. så att varje enhet får en
egen lista över de aktuella film- och löpnumren.

Hantering och återsändning av filmen

• Kontrollera vid filmbytet filmhållarens 6 metallfilter. Har något filter lossnat
etter är hållaren på annat sätt defekt, skall den utbytas.

• Oanvända dosimeterfilmer behöver inte återsändas.

• På grund av åldringseffekter i den oframkallade filmen stiger bakgruncfs-
svärtningen med tiden, varför film som återsänds till SSI senare än 8
veckor efter utsändandet, endast i undantagsfall kan användas för dosbeL

stämning.
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ANMARKNINGSKODER

Kodi

A\
is

H
K
E

A*
B
F
A

Bil (bröst-, rmdje- eNer ljumsluegion)
Händer, underarmar, fötter, fotleder
Andra kroppsdelar än de ovannämnda
Dostmetem har använts för annat ändamål än for per

Bål (bröst-, midje- eller ijumsfciegkxi)
Händer, underarmar, fötter, fotleder
Andra kroppsdelar än de ovannämnda
Dosimetem har använts för annat ändamål än for per

ndosmätraog

aaT^t^aaV # •

ivoa *.

1 Filmen delbestrålad eller mhomogent bestrålad. Rapporterad dos
ska betraktas som approximativ.

2 Troigen har filmen utsatts för bestrålning utan fHmhåHare. Den rap-
porterade dosen kan därför vara en överskattning av den verkliga-
dosen.

3 FHmhållaren troligen defekt. Oetta bör kontrolleras,
4 Filmen har vänts i hallaren under användningsperioden. Rapporte-

rad dos ska betraktas som approximativ.
5 Filmen ljus- eller vattenskadad. Inte utvärderbar eller rapporterad

dos approximativ.
6 Filmen kontaminerad. Rapporterad dos ska betraktas som approx-

imativ.
7 Filmen har återsänts för sent (senare än 8 veckor efter mottagandet).

Dosbestäms inte.

1) KMfcoMWv kan endast ang» om i
samband nwd atersantfmng a* i

2) higtn kod angss *öf denna dwirrm»rplac«ring.

3> Även m ^ röntgenstrålning (lagnt an ca 40 W) kan ge Kfcnanc
ning.

»Mn

SSt.

ibetastrft-
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