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III ABSTRACT IN ENGLISH 

This report presents the methods used and the results obtained in 
quality contol tests performed in all Norwegian hospital laboratories 
performing in vivo nuclear medicine examinations. 

The physical measurements were performed by a working group which 
travelled to the actual laboratories by private cars, having 3-4 hours at 
their disposal for measurements in each laboratory, usually after the daily 
patient load had been finished. 

The measurements included activity meters and scintillation cameras. 
The activity meters were tested by means of long-lived radioactive sources 
(table 3.1-1) and the results of these measurements are shown i figure 4.1-2. 
Calibrated sources of 1-2 GBq of Tc distributed by the Institute of Energy 
Technology (IFE, Kjeller) were measured during the following three days. By 
extrapolation to calibration time, comparisons with IFE's calibration values 
were possible (figure 4.1-1). 

Scintillation cameras test included: 
- a flood field stud/ (homogeneity) 
- a geometrical resolution study with a small version of the BRH -OHTP 
transmission test pattern with hole spacings ranging from 4 to 8 mm. 
(figure 3.2.2-1) 

- a study of energy resolution with a specially designed phantom 
(figure 3.2.5-1) 

- measurements of count rate characteristics with,absorbing copper plates 
- measurements of sensitivity with a calibrated Co source. 

These measurements were all performed by means of the portable 
tripod measuring apparatus shown in figure 3.2-1 . 

9As a total performance test, a liver/abdomen phantom was filled with 
50 MBq Tc-solution and imaging and reporting were carried out by the staff 
of the actual laboratory according to their routine study protocol. The 
phantom had been constructed on the basis of CT-images of a patient and its 
construction is shown schematically in fig 3.3.1-1. The five space-occupying 
defects were spherical with diameters ranging from 35 mm to 10 mm. Their 
positions within the phantom and the sizes are shown i figure 3.3.1-2, which 
also explains the symbols used for the defects in the following evaluation. 

Results of the measurements on the scintillation cameras of table 
4.2-1 are given in table 4.2-2. The columns represent (from left to right): 
homogeneity (excellent^, bad=1), geometric resolution (number of hole groups 
resolved), count rate at 20 per cent count loss, and ratio between scattered 
and direct radiation obtained wih the phantom of figure 3.2.5-1. 

Results of the total performance test are given in table 4.3-1. The 
meaning of the columns are (from left to right): points for quality of 
description, points for the number of projections used, points for quality of 
images (number of defects that could be seen by members of the project group), 
and points for defects described by the laboratories (2=correctly described, 
1=described as probable defect, -3=false positive ). 

Appendix I displays all the homogeneity images obtained, Appendix II 
shows all the resolution pattern images, and Appendix lit gives the images of 
all the total performance tests. 

The quality of the activity meters were judged to be satisfactory for 
moderate and high activities, none of them showing a deviation of more than 10 
per cent from the calibration value. Deviations were larger at low activities 
(figure 4.1-2) and were for some laboratories unacceptable. 

Nukle*rmcdisinsk kvalitetskontroll 



Scintillation camera quality was variable. Only 40 percent of the 
cameras had flood field responses with "excellent" or "very good" homogeneity, 
and only 37 percent of the cameras resolved more than 5 groups of holes. 

Only 20 per cent of the laboratories ( 30 per cent of the cameras) 
had satisfactory total performance in the simulated liver study managing to 
detect and describe satisfactorily 4 out of 5 simulated defects in the liver 
phantom. Lack of information density and insufficient number of projections 
was the main reason for unsatisfactory results with good cameras. Also, a 
number of laboratories obtained their scintigrams with a distance of 10-15 cm 
from the collimator to the phantom. To demonstrate the effect of such a long 
distance and too low information density, Appendix IV shows a) an image of the 
assembled liver phantom (as a reference) and examples of phantom studies with 
b) 750000 counts (collimator-phantom distanced), c) 750 000 counts 
(distance=10 cm), and d) 100 000 counts (distance=0). 

It is recommended that quality control equipment as used by the 
working group should be made available to Norwegian hospitals for self 
assessment. Regular quality assurance tests as recommended by the Norwegian 
Association for Radiation Physics and Norwegian Society of Nuclear Medicine 
should be implemented in all hospitals. Moreover, a practical training course 
in quality assurance should be arranged. 

Nuklecraedisinsk kvalitetskontroll 
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IV SAMMENDRAG 

Denne rapporten presenterer resultater av en landsomfattende 
kvalitetskontroll av aktivitetsmalere og scintillasjonskamera ved alle norske 
laboratorier som på tidspunktet for undersøkelsen gjorde nukleærmedisinske in 
vivo undersøkelser. Målingene ble utført av representanter for en 
arbeidsgruppe som reiste til de aktuelle laboratoriene med bil, og alle 
undersøkelsene ble utført høsten 1983. Begrensningen i omfanget var at man 
skulle gjøre alle malinger i løpet av en ettermiddag ( 2-3 timer ) etter 
normal arbeidstid. 

Aktivitetsmålerne ble undersøkt med et sett kalibreringskilder og med 
radioaktivitet som ble sendt ut av Institutt for Energiteknikk etter først å 
ha blitt målt der. Aktivitetsmålerne ble funnet tilfredsttillende for middels 
og høye aktiviteter, mens enkelte er ubrukbare for måling av lave aktiviteter. 

Kvalitetskontrollen av scintillasjonskamera omfattet kontroll av 
homogenitet, geometrisk oppløsningsevne, energioppløsningsevne og 
tellehastighetskarakteristikk. Det ble funnet en meget variabel kvalitet på 
kameraene, noe som delvis kan føres tilbake til grunnleggende svakheter ved 
deres konstruksjon (årgang) og delvis til manglende justering av 
elektronikken. 

For å vurdere hvordan alle ledd i en undersøkelse (fra bildetaking 
til beskrivelse) virket sammen (samlet ytelse) ble det også gjennomført en 
simulert leverundersøkelse ved hvert laboratorium, utført av laboratoriets 
personell. Denne del av undersøkelsen viste at bare 20 prosent av landets 
laboratorier (30 prosent av kameraene) kan sies å gjøre tilfredsstillende 
leverundersøkelser. Foruten de ovennevnte feil på selve kameraene , viste det 
seg også at mange laboratorier brukte for kort tid på bildeeksponeringene (lav 
informasjonstetthet) og at man flere steder brukte for stor avstand mellom 
kollimator og pasient. 

Arbeidsgruppen anbefaler at man innfører rutiner for 
kvalitetskontroll av utstyret i alle laboratorier. Det foreslås ellers at 
opplæring av ulike personalgrupper styrkes. 

En naturlig konsekvent av undersøkelsen vil være at man diskuterer en 
plan for utskifting og oppdateringer av utstyret ned myndigheter og 
aykehuseiere. 

Nukleiiøcdismsk kvalitetskontroll 
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V DETALJERT UNDERSØKELSRAPPORT 

' Bakgrunn 

I 1983 ble det i Norge gjort ca 50000 nukleærmedisinske in vivo 
undersøkelser ved ialt 24 laboratorier. I de aller fleste tilfeller er 
pasientene blitt undersøkt med Tc-merkede eller I~merkede preparater 
gitt oralt eller ved injeksjoner, hovedsaklig intravenøst. Dessuten er det 
blitt gitt ca 400 perorale eller parenterale behandlinger med radioaktive 
stoffer. 

Det er viktig at når pasienten først er blitt tilført radioaktivitet, 
skal avbildningsutstyret holde en slik kvalitet at man kan stille en sikker 
diagnose. Dersom den diagnostiske verdien av undersøkelsen er tvilsom, er 
undersøkelsen unyttig og man har tilført pasienten en stråledose uten hensikt. 
Det betyr samtidig unødvendige økonomiske utlegg. 

Mengden av radioaktivitet som gis ved nukleærmedisinske undersøkelser 
og behandlinger males på aktivitetsmålere i de enkelte laboratorier. Kontroll 
av aktivitetsmålerne blir derfor en viktig oppgave i arbeidet for å overvake 
dosebelastningen på befolkningen som helhet. 

Scintillasjonskameraet dominerer som avbildningsutstyr ved norske 
laboratorier. Dette er en stasjonær detektor (en scintillasjonskrystall) med 
et bildefelt på opptil 40 en i diameter. Apparatet inneholdet et komplisert 
elektronisk mellomledd mellom detektoren og avbildningsmediet. Mangelfull 
funksjon eller justering av denne elektronikken kan føre til at det opptrer 
feil i bildet som i verste fall kan føre til feil diagnose. Slike feil kan 
være.- sensitivitetsvariasjoner over sildefeltet, mangl ende evne til å se fine 
detaljer i bildet og bildeforvrengning (geometrisk ulinearitet). 

Det er kjent fra undersøkelser i en rekke land (ref 1-2) at 
kvaliteten på scintillasjonskameraene varierer sterkt. Han finner også en 
sterkt varierende kvalitet i de bildene utstyret frambringer, noen ganger også 
som følge av feil bruk. Forslag til metoder for kvalitetskontroll er blitt 
publisert av mange organisasjoner. Noen av de mest sentrale er listet opp her 
(ref 3 - 10). 

På denne bakgrunn henvendte Norsk Selskap for Nukleærmedisin seg til 
Statens Institutt for Strålehygiene (SIS) med forespørsel om Instituttet var 
villig til å medvirke ved en landsomfattende kvalitetskontroll av 
aktivitetsmålere og scintillasjonskameraer. SIS var positive til ideen og det 
ble nedsatt en prosjektgruppe som skulle komme med forslag til hvordan en slik 
undersøkelse best skulle gjennomføres. Denne gruppen presenterte og fikk 
godkjent sitt forslag den 3. mai 1983. I mellomtiden var også Institutt for 
Energiteknikk (IFE) trukket med i prosjektet fordi denne institusjonen spiller 
en viktig rolle ved dispensering og fordeling av aktivitet til de.ylike 
laboratoriene og fordi man ønsket at IFE skulle distribuere kalibrerte Tc-
løsmnger for kontroll av aktivitetsmålerne. 

Representantane fra SIS la serlig vekt på de strålehygieniske 
aspektcr ved denr.e undersøkelsen. Norsk Selskap for Nukleærmedisin var i 
tillegg opptatt av på landsbasis å medvirke til en høy kvalitet ved de 
undersøkelser som gjøres. Saaaenliknende undersøkelser av denne art kan også 
medvirke til moderniser inger på steder hvor kvaliteten av utstyret er dårlig. 
Et annet aspekt har vært å gi laboratoriene mulighet for å samaenlikne seg med 
hverandre gjennom en simulert pasientundersøkelse. viktig var det også å 
gjøre laboratoriene oppaerksoa på nødvendigheten av systeaatisk 
kvalitetskontroll. 

Nuk leærmed i s i nsk k va 11 tet skontro 11 
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2 Opplegg for undersøkelsen 

FroDJektgruppen bestemte seg for at oppmålingsarbeidet skulle fullføres i 
løpet av annet halvår 1983. En arbeidsgruppe av fysikere/ingeniør var blitt 
utpekt til å stå for selve målearbeidet. Med de økonomiske midler som kunne 
stilles til disposisjon og med den begrensede tid som arbeidsgruppens 
medlemmer kunne være borte fra sitt daglige arbeide, ble det besluttet at 
målingene måtte få et slikt omfang at de kunne utføres på en ettermiddag 
umiddelbart etteråt dagens program var avsluttet. Det var videre en 
hovedforutsetning at laboratoriets eget personale måtte være til stede for å 
stille inn apparatene etc. Også av hensyn til dette personalet måtte målingene 
begrenses i tid. 

Foruten å måle en serie kritiske egenskaper og parametre ble det 
besluttet å gjennomføre en undersøkelse av samlet ytelse (total performance) 
d.v.s. en undersøkelse soa kartla hvordan alle ledd i en pasientundersøkelse 
(personale, kamera, undersøkelsesmetodikk) virket sammen fram til den 
endelige beskrivelsen av bildet. Dette var altså en simulert 
pasientundersøkelse, og ble gjennomført med et hult lever/abdomenfantom med 
simulerte aktivitetsdefekter i leveren. 

Medlemmene i prosjektgruppen besøkte sykehusene med private biler. 
Landet ble delt inn i fire reiseruter: Nord-Norge og Trøndelag,Vestlandet fra 
Bergen og nordover. Sørvestlandet og indre Østlandet. Sykehus i det nære 
Østland ble besøkt ved dagsturer fra Oslo. 

Rvert sykehus fikk tildelt en bokstavkode son ble påført alle bilder 
og måleark. Forutsetningen var at disse kodene skulle brukes ved presentasjon 
av rapporten, og at det enkelte laboratorium skulle få tilsendt sin kode 
etter endt undersøkelse. 

Laboratoriene ble bedt oa ikke å gjøre noen spesielle forberedelser 
til undersøkelsen unntatt i de tilfeller hvor elektronisk justering inngikk 
som ledd i en etablert rutine eller servicekontrakt. Undersøkelsen viser 
derfor et øyeblikksbilde som er forskjellig fra det en ville fi dersom alle 
kameraene ble presentert nyjusterte. 

3 Målemetodikk 

Representantar for arbeidsgruppen brakte med seg alt det utstyr som 
var nødvendig ror målingene på aktivitetsmålerne og scintillasjonskaaeraene 
unntatt Tc-løsningene. utstyret lot seg enkelt transportere med bil, og det 
•este lot seg pakke ned i en letthåndterlig kasse. 

3.1 Malinger på aktivitetsaålere 

Alle nukleærmedisinske avdelinger er utstyrt med aktivitetsmålere 
(dosekalibratorer). Disse brukes regelmessig til kontroll av de aktivitets-
•engder soa gis til pasienter ved diagnostikk og terapi. 

Målet for denne del av undersøkelsen var å kontrollere hvor nøyaktig 
aktivitetsmålerne .fungerer for de viktigste nuklider soa brukes i 
nuklecracdisinen. V e er i scrklasse den nuklide soa brukes mest og deretter 
kg|Bcr I. vi fant det riktig i første omgang å konsentrere målingene oa 
' Tc. Det beste vilie vare å bruke kalibrerte " T C - kilder til 

kontrollallingene. Problemet er den korte halveringstiden for V e soa 
•cdfører at en oestcat kilde bare kan brukes til kontroll av en eneste 
aktivitetsailer. En annen aulighot er å bruke en kalibrert Co - kilde. Den 
nar en halveringstid pl 271 døgn og et ganaa «pektru» soa ikke skiller seg 
altfor aye fra Tr spekteret I tillegg til kalibreringsverdien for slike 

Nuklerraedisinsk kvalitetskontroll 
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99ffl kilder oppgis i dette arbeidet også en ekvivalent - aktivitet for Tc. Det 
kan diskuteres hvor riktig det er a bruke en slik verdi, for denne verdien nå 
nødvendigvis være avhengig av hvilken type aktivitetsmåler som benyttes 
(kanunergeometri etc). 

Institutt for„„Energiteknikk sa seg villig til å sende ut til hvert 
enkelt laboratorium en Tc - løsning som var kontrollmålt i aktivitetsmåler 
ved I F E. 

Kildene som ble benyttet ved kontrollnålingene på aktivitetsmålerne 
er vist i tabell 3.11. 

Tabell 3.1-1. Kilder for kontroll av aktivitetsmålere 

Nukli^e 

57 'c 
5 7 C o 
5 7ro 

Form 

løsning 
fast 
fast 
fast 

aktivitet 

- 2 GBq 
30 MBg 
9 MBq 
2 MBq 

Produsent 

IFE 
Amersham/SIS 
Amersham/SIS 
Amersham/SIS 

gelatin fra 
57 
Co - kildene var laget på SIS 

levert av Anersham. 
„„ I tillegg til opplysninger om nøyaktigheten av aktivitetsmålerne 

Tc, ønsket vi ned målingene også å få generell informasjon om 
aktivitetsavhengighet og om "- ' u — ^ — i ; i ' — ' : j : - <—.—•>•> ... 
aktivitetsmålerne. 

kalibrert lysning 

for 

Co kunne brukes til framtidig kontroll av 

3.2 Malinger på scintillasjonskamera 

Alle malinger på scintillasjonskamera ble gjort uten kollimator. 
Oerved omfattet kontrollen ikke eventuelle sprekker eller deformasjoner i 
kollimatorene. Figur 3.2-1 viser den utrustning som ble anvendt for måling av 
homogenitet, geometrisk opplysnings, *vne, tellehastighetskarakteristikk og 
sensitivitet. Scintillasjonskrystallen ble vendt mot taket og den trebente 
kildeholderen ble satt på plass i huiler i tilpasningsringen. Det ble brukt to 
ulike typer tilpasningsringer svarende til små (26 cm) og store (40 cm) 
bildefelt. 

Kildeholderens ben kunne varieres i lengde fra 1.1 til 2 m ved hjelp 
av en teleskop-anordning. Onder kildeholderen satt en skuff der det var mulig 
å skyve inn kopperplater for reduksjon av innfallende fotonfluks ved måling av 
tellehastighetskarakteristikk. I selve kildeholderen var det plass for 
innsetting av et hetteglass eller en forseglet Co-kilde (radionukliden var 
l»st opp i gelatin). Kildeholderen var skjermet med bly mot sidene og kunne 
stenges med et lokk pi toppen. Når unntas målingene av 
tellehastighetskarakteristikk var det ingen absorbator mellom kilde og 
kamerakrystall. 

Nuklecrmedtsinsk kva 11tetskonttol 1 



KILOE 1 KILOEHOLDER 

SKUFF FDR KOPPERPLATFR 

KALIBRERTE KOPPERPLATER 

T1LPASN1NGSR1NG 
HULLHBNSTER BRH (OHTP) ' 

(TRANSMS30NSFANT0M) 

SC1NTILLA530NSKAHCR* 

Figur 3.2- 1 : Måleapparatur 

3.2.1 Hoaogenitet 

99», 
Kildeholderen ble ladet aed aed et hetteglass fylt aed ca 20 HBq 

"Tc i 10 al vaske. Det ble innstilt et syaaetrisk 20 prosent energivindu og 
akkuaulert et bilde aed 4 aillioner tellinger og aed kilden i si stor avstand 
SOB takhøydcn i roaaet tillot. Bilder ble tatt aed det avbildningsutstyr soa 
de enkelte laboratorier valgte. I noen tilfeller ble bildet tatt opp pi bide 
polarjidfila og rfntgcnfila, noen steder ogsi etter digitalisering i en 
dedisert dataaaskln. Dette bildet blir senere i rapporten refert til under 
navnet hoaogenitetsbildet . 

Nukletraedisinsk kvalitetskontroll 
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3.2.2 Geometrisk oppløsninac^vne 

Med samme kilde som anvendt under punkt 3.2.1 ble et 
transmisjonfantom (etter mønster av BRH OTHP.O.S. Bureau of Radiological 
Health) lagt mellom kilde og krystall. Platens utforming er vist i fig 3.2.2-
1. Platens ytre dimensjoner er 14 x 28 cm og den har hullgrupper hvor den 
innbyrdes avstanden i platens lengderetning mellom hullenes sentre varierer 
fra 4 til 8 mm og hvor alle nullene har diameter 2.5 mm. Som en sideeffekt vil 
dette bildet også vise eventuell manglende geometriske linaritet. 

Hullplaten ble lagt på krystallen med kilden i samme posisjon som ved 
registrering av homogenitetsbildet. Energivinduet ble ikke forandret. Det ble 
samlet opp 2 mill tellinger. Pi grunn av at platen dekker en større del av et 
kamer.i med lite bildefelt, vil dette føre til at man får noe større 
informasjonstetthet når denne undersøkelsen gjøres pi et lite kamera, men 
informasjonstettheten er i alle fall høy nok til å kunne gi gode bilder også 
for et kamera med stort bildefelt. Det ble lagt vekt på å få til en så god 
eksponering av film som mulig. Det resulterende bildet blir referert til son 
oppløsr.ingsbildet. 

*. f 
m. • • • • • . . • • • • • « • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • > • • « « • • . . • . «̂  
!•£ • ~. • ' * • • , • • ' • « • • • • • • • • • • • « • • • • • > • • • • • • • > • • • * • ' • . « m 

z ::::x:::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
c 

"• • . . • . . . . • . ' . . . . . » . . • . . . . . • . • • • • • • • • • • • • ^ • « • • • • • 
•t . . ; • • • • . . ; . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

.: : :p : : ; : : t : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : : : : : : : 

Figur 3.2.2-1: Hull«ønster i bly, skala 1:2.Hullene 
har alle en diaieter på 2.5 u og den innbyrdes 
avstand Belle» hullsentrene varier fra 4 til 8 •• 
i lengderetningen. I tverrretningen er avstanden 6 aa. 

Nuklecracdisinrk kval itctskontroll 
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3.2.3 Teliehastighetskarakteristikk 

Tellehastigheten ble målt etter en metode foreslått av IEC (ref. 3). 
Pet ble lagt ialt 16 kopperplater.hver ned en tykkelse på 1 mm,i en skuff 
umiddelbart under kilden. Kameraets energivindu ble satt til 20 prosent. Hver 
av platene hadde en transmisjonsfaktor på 0.768 målt for Tc. Kildeholderen 
ble senket ned til den korteste avstand og aktiviteten i hetteglasset ble 
justert slik at tellehastigheten ble liggende på 3000 - 5000 tellinger per 
sekund. Det antas at denne tellehastigheten ikke skulle gi dødtidsproblemer. 
En for en ble så platene tatt ut og tellehastigheten ble målt ved å telle i 10 
sekunder. Når bakgrunnen er kjent kan man ut f ra transmisjonsf aktoren regne 
seg til innfallende antall fotoner ved hver måling og sette opp en kurve som 
viser observert tellehastighet mot innkommende antall fotoner som burde vært 
registrert. Denne kurven kalles for tellehastighetskarakteristiskken. For 
rapportering ble kurven tegnet opp og man bestemte den sanne tellehastighet 
hvor man får 20 prosent telletap. 

3.2.4 Sensitivitet 

Det ble brukt en Co-kilde som per 1. september 1983 hadde 
aktiviteten 8 HBq, dels en som hadde aktivitet 2 MBq. Kildeholderens ben ble 
justert slik at avstanden fra kamera til kilde blir 1.7 m, og kameraets 
energivindu ble igjen innstilt på 20 prosent. Uheldigvis var den sterkste av 
kiIdene så sterk at man på endel kamera fikk problemer ned telletap. En 
usikkerhet ved disse nålingene ligger i at man ikke klarer å tahensyn til en 
relativt kraftig kanteffekt for endel av de eldste kameraene. Hålingene kan 
derfor i noen tilfeller ha blitt litt misvisende. 

3.2.5 Energioppløsningsevne 

For å få et indirekte mål for energioppløsningen ble det brukt et 
fantom som vist i figur 3.2.5gl (ref. 11). Fantomet er sylindersymmetrisk og 
fylles opp med nøyaktig 0.5 ml ^c-løsning. Ved at geometrien er fast, vil 
energifordelingen av den spredte strålingen være gitt. Han kan måle spredte 
fotoner for seg ved å sette en blyplugg i det sentrale hui let som ellers 
slipper inn 140 keV fotoner. Ved den geometri som ble anvendt ved disse 
nålingene lå maksimum for de Comptonspredte fotonene ved 110 keV (målt med Ge-
Li-detektor). Forholdet mellom spredte fotoner og fotoner registrert under det 
sentrale hullet brukes som mål for energioppløningen. Jo flere spredte fotoner 
som tas med under registreringen, desto dårligere energioppløsningsevne. Ved 
disse nålingene ble det anvendt et energivindu lik 15 prosent. Bakgrunn på 
kamera ble målt umiddelbart før selve målingene ble utført. For å unngå å 
gjøre nålinger i et eneste punkt på krystallen ble fantomet flyttet rundt til 
5 ulike posisjoner beliggende i sentrum og de fire hjørnene av et 10 x 10 en 
kvadrac. Sentrum av kvadratet ble lagt i krystallen! midpunkt, og sidekantene 
lå parallelt med kameraets hovedakser. 

Energioppløsningsevnen måtte beregnes fra malinger tatt i 5 punkter. 
Kaller vi bakgrunnen for B, måling uten blyplugg U. og malinger med blyplugg 
for H., er spredt/direkte forholdet gitt som 
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Figur 3.2.5-1: Energioppløsningsfantoaet. Fotoner kan nå 
krystallen gjennom det sentrale nullet (direkte) eller 
ved Comptonspredning i perspex-sprederen. 

3.3 Laboratorienes saalede ytelser undersøkt aed simulert leverundersøkelse. 

Det ble lagt ned aye arbeid i å lage et fantoa så realistisk som 
mulig. Det er naturligvis umulig å legge inn normale strukturer soa store 
blodkar og galleganger, aen forøvrig er fantoaet svert likt en lever i fora og 
størrelse. Før studiet ble fantoaet fylt nesten til topps aed destillert vann, 
deretter ble ca 50 HBq Tc-løsning fylt på. Fantoaet ble deretter ristet før 
man fylte på aed destillert vann til fantoaet var fullt og fritt for 
luftblerer. Prosedyren for å fylle opp fantoaet var på forhand blitt øvet inn 
i fellesskap av arbeidsgruppens medlemmer. 

3.3.1 Konstruksjon av leverfantoaet 

Fantomet ble laget med utgangspunkt i CT-bilder av en pasient,og 
figur 3.3.1-1 viser de enkelte trinn i tillagningen av dette fantomet. CT-
bilder tatt med 1 cm snitt-tykkelse ble forstørret opp til sann størrelse og 
leverkontuiene av alle snitt ble overført til 1 cm tykke isoporplater. Disse 
ble sl skaret ut og liat sammen, og overgangene ble jevnet ut. Ved hjelp av 
formingsutstyr soa brukes for fiksering i stråleterapien ble det foraet 
plastplater etter denne formen. Sammenføyningen av de to halvdelene ble laget 
slik at den gikk omtrent langs et snitt loddrett på pasientens lengdeakse. I 
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sammenføyningssnittet ble det brukt noe tykke::e perspex for å få tilstrekkelig 
stivhet for den gummimcmbranen som ble brukt som tetning. på toppen (kranialt) 
ble det montert på to lange kanaler for påfylling og tømming av destillert 
vann og aktivitet. Plaseringen av disse ble valgt med omhu slik at det ikke 
skulle danne seg luftbobler. 

Figur 3.3.1-1 konstruksjon av leverfantomet. 

Nuklecraedisinsk kvalitetskontroll 
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Defekter ble laget som tilnærmede kuler og festet mot plastskallet 
med nylontråd. Den enkelte kule ble fiksert på nylontråden med en klatt 
perspexlim. Størrelse og beliggenhet av defektene ble valgt slik at noen 
skulle være enkle å avbilde nens andre skulle være vanskeligere å oppdage. 

Hele leverfantomet ble så montert inn i en abdomenform framstilt på 
tilsvarende .'is som selve leverfantomet. Dette utgjorde et 25 cm langt avsnitt 
av abdomen. De indre hulrom mellom abdomenfantom og leverfantom ble fylt opp 
med sagflis. Denne har en absorbsjon som er ca halvparten av den for vann og 
gir derfor ikke helt vevsekvivalente forhold. På den annen side unngår man 
problemer med væskelekkasjer (vann,gelatin etc) eller sprekkdannelser og 
problemer med uttaking (voks etc). 

Et fotografi av den ferdig sammensatte lever er vist i figurdel a i 
Appendix IV. Før undersøkelsene startet ble det tatt CT-bilder av fantomet 
for å dokumentere defektenes beliggenhet. Denne prosedyren ble også gjentatt 
etter avsluttet undersøkelse, siste gang også med fantomet liggende på mage og 
på rygg for å verifisere at man ikke fikk noen forskyvninger med 
"pasientleie". Plasseringen av defektene er vist i figur 3.3.1-2 som også gir 
defektenes diametere (i mm) og bokstavidentifikasjon som er brukt i den senere 
vurderingen. 

3.3.2 Retningslinjer for laboratorienes bildetaking og beskrivelse 

Laboratoriene fikk opplyst at de ville se et strålingsabsorberende 
belte svarende til sammenføyningen av fantomet, og at det ikke lå defekter 
kranielt for dette beltet. Bildetaking skulle foregå ved at det personalet som 
til vanlig tar bilder skulle stå for dette. Undersøkelsen skulle gjøres med 
energivindu, informasjonstetthet, filmsvertning og bildestørrelse og med de 
samme projeksjoner som laboratoriene rutinemessig brukte for 
leverunder9økelser. Beskrivelsen skulle utforaes på vanlig uåte og sauen med 
bildene sendes til prosjektkomiteen. 

Nuklecraedisinsk kva 1 itetskontroi1 
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D(15) 

SKALA 1-5 

Fiqut 3.3.1-2 :Beliggenhet, stfttelse og bokstavidentifikaajon 
(aed diaaetet i aa) av perspexkulcne i fantoaet (siaulette 
toaoppfyllende ptosesset) 

Nukleeraedisinsk kval 11otskonttol1 



17 

Resultater 

Resultatene av undersøkelsen faller i to klasse .- a) resultater som 
kan avledes numerisk etter direkte malinger og b) resultater som er rangert 
etter prosjektgruppens skjønn. En mellomting mellom disse to klassene utgjøres 
av parameter for geometrisk oppløsningsevene hvor antall synlige hullgrupper 
til en viss grad er gjenstand for skjønn. Prosjektgruppen har likevel prøvd å 
tallfeste sitt skjønn i form av rangering og poengtildeling. Alle bilder er 
blitt avfotografert fra originalane, ofte i flere trinn. Vi har forsøkt å 
presentere dem med svertning som i originalene, men dette har naturligvis vært 
vanskelig når flere biloer skulle sammenstilles. 

4.1 Resultater, aktivitetsmålere 

Resultat av målingene med \ - kildene er vist i fig 4.1-1. 
Måleverdiene for den enkelte aktivitetsmaler ble først plottet som funksjon av 
tiden i et semilogaritmisk diagram. Aktiviteten ved referansetidspunktet ble 
bestemt ved å legge„.en rett linje med vinkelkoeffisient tilsvarende 
halveringstiden til Tc gjennom de første målepunktene. Figuren angir det 
prosentvise avvik fra IFEs verdi. Den angitte usikkerheten er bare 
usikkerheten i ekstrapolasjonen og denne er anslått til 2 - 3 V 

• 10' 

% AVVIK FRA 
IFEt MÅLEVEROI 

i m 1 , i ' i ' i " " > ' 
A B C E G H I J K L M N O P R S T U V Y 

99B_ Figur 4.1-1: TC - aktivitet fra laboratorienes 
«ål inger sauenliknet sed IFEs oppgitte verdier 

Nukle«rmcdisinsk kvalUctakontroll 



18 

Resultatenc av Co-målingene er presentert i overensstenmelse med 
følgende generelle nomenklatur: Med måleverdien H (B) forstås en verdi som er 
avlest ned aktivitetsmåleren innstilt for nukliden N med nukliden B i 
målekammeret. 99fi 

forskjellige Co - kildene.A er 

(Co) betyr da et resultat framkommet med aktivitetsmåleren 
c og med en Co - kilde i målekammeret. 

mellom M (Co) og A for de 
Co-aktiviteten. 

innstilt for 
I fjgur 4.1-2 er plottet forholdet 

1.4 

1.2 

1.0 

j 

M,.(Co)/Ac, 
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Fig'ii 74.1-2: Ratio lelloa «i l t aktivitet atd Tc-innstilling 
•ed Co i •Alekaneiet og den kalibrerte Co-verdi. 
Aktivi tete r: 0> 2 HBq.D* 9 MBq,4» 30 KBq 
Fabrikater: R»RAD-X, NC-Nuclear Chicago, C=C«pintek 
CTE«Curietest 
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4.2 Apparaturparametre for scintillasjonskamera 

I tabell 4.2-1 er listet opp leverandør og årsmodell for de ulike 
kaoeraene som har vært med i denne undersøkelsen, og resultatene av malingene 
er sammenfattet i tabell 4.2-2. 

Tabell 4.2-1: Fabrikat, modell, årgang og senere 
oppdateringer for de undersøkte kamera. 

Apparat Leverandør Modell Årgang Oppdat. Type oppdat. 
A Solberg & A GE Maxi II 1978 
Cl Siemens LFOV 1978 
C2 Siemens Pho/Gamma III 1972 1976 19 -37 PMT 
E Siemens Pho/Gamma IV 1975 1979 Scintiview 
C Siemens LFOV 1979 
H Solberg & A GE Haxi I 1975 
I Siemens Pho/Gamma IIIHP1973 1979 19 - 37 PMT 
J Solberg & A GE Maxi II 1976 
K1 Solberg & A GE Maxi II 1976 
K2 Siemens Pho/Gamma IIIHP1970 
L1 Solberg & A GE 400T 1981 
12 Solberg & A Toshiba 
H1 Siemens LFOV 1976 
H2 Si emens Pho/Gamma III 1970 1978 19 - 37 PMT 
N Siemens Ohio Nucl 100 1976 
0 Siemens Pho/Gamma IV 1975 
P Siemens ZLC-CBC 1983 
R1 Siemens ZLC-CBC 1983 
R2 Siemens LFOV 1976 1982 ZLC+Scintiv 
S3 Siemens LFOV 1976 
R4 Siemens Pho/Gamma IV 1974 
S1 Solberg & A GE 400 AZS 1982 1984 « 
32 Solberg & A GE 300 AZS 1983 1984 * 
S3 Solberg & A GE Maxi II 1979 
T Siemens Pho/Gamma III 1970 
U Siemens ZLC 1980 
V Siemens LFOV 1977 
Yl Siemens ZLC - CBC 1983 
Y2 Siemens Pho/Gamma IIIHP1970 

• > oppdatering utfart etter undersøkelsen 

4.2.1 Homogenitet og geometrisk oppløsningscvne 

RomogenitetsblIdene fra alle landets kamera ble rangert etter 
homogenitet av to observatøxer fra arbeidsgruppen. Det beste kameraet fikk 
ett poeng, neste fikk 2 poeng etc. Summen av oppnådde poeng for hvert kamera 
ga ai den endelige rangeringen. Rangeringen hos en tredje observatør ble brukt 
i de tilfeller der de to nevnte observatøren» hadde plaseringer som awek med 
uer enn i plasser. Etter at hildene pa denne miten var rangert etter 
hverandre,.ble de delt inn 1 grupper: 4'fzs godt, 3>meget godt, 2-godt, 1-
diilig. I Appendix I er alle hoaogenltetsbiIdene vist. 
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Geometrisk oppløsningsevne ble bedømt etter oppløsningsbildet ved å 
tolle opp hvor mange hullgrupper son er synlige. Tallet 0 angir at ingen 
•jrupper er synlige mens tallet 9 angir at samtlige hullgrupper kan sees. Hele 
?4°. <iv kameracne fikk poengtallet 0, og bare ett kamera visualiserte alle 
hullgruppene. Appendix III gjengir alle oppløsningsbildene. 

4.2.2 Sensitivitet, tellehastighetskaiakteristikk og energioppløsning 

Ved analyse av de data som er innkommet etter undersøkelsen viser det 
seg dessverre at målingene av sensitiviteten er blitt gjort på svært 
varierende.måte av de ulike personer i arbeidsgruppen. Dels er målingene blitt 
gjort med Tc,dels med Co,dels varierer avstandene som er brukt. Vi ser 
også at det i enkelte tilfeller er brukt en aktivitet som gjør at man får 
tildels store telletap på eldre kameraer. Vi finner derfor ikke grunn til a 
rapportere resultater fra denne del av undersøkelsen. Det må heldigvis kunne 
sies å være den minst interessante del av undersøkelsen. 

Tellehastighetskarakteristikken ble bare målt på de kamera som det 
var aktuelt å bruke for hjertestudier. Denne karakteriseres i denne rapporten 
ved den registrerte tellehastighet ved 20 prosent telletap, og er i tabell 
4.2.2-1 kalt C20. Denne størrelsen er regnet ut ved å ta utgangspunkt i den 
målingen som er gjort med alle kopperplater inne, koirigere denne for bakgrunn 
og deretter ved hjelp av transmisjonsfaktoren regne seg tilbake til hvilken 
innfallende fotonstrøm man får etter hvert som flere plater tas ut. 
Tellehastighetskarakteristikken framkommer ved å plotte registrert 
tellehastighet mot forventet. 

Energioppløsningsevne er karakterisert ved størrelsen SDR (se 
fomlen som er brukt i avsnitt 3.2.5). Disse resultatene påvirkes naturligvis 
av statistiske fluktuasjoner, aen statistikken er for de fleste malinger så 
god at den gir en feil som er mindre enn 5 prosent i det endelige resultatet. 
Sammenlikner vi tallene med og uten plugg for enkelte laboratorier, finner vi 
at variasjonen i ( U. - H. ) fra punkt til punkt er altfor stor til å kunne 
forklares av variasjonar i sensitivitet. Den sannsynligste forklaringen på 
dette er at bakgrunnen må ha variert (noe so» bekreftes ved gjenntatte 
bakgrunnsmålinger på enkelte steder) f. eks. ved at pasienter har gått forbi i 
korridorene eller ved at røntgenapparatur i nærheten har vart i bruk. Andre 
måleserier tyder på at energivinduet er blitt stilt inn over maksimum av den 
spredte strålingen. I alle disse tilfellene er måleresultatet ytterst usikkert 
og resultatet er derfor utelatt fra tabell 4.2.-2. 
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Tabell 4.2-2: Resultater av malinger på scintillasjonskamera 
Homogenitet er bedømt og inndelt i fire grupper 
med karakterene :4 = særdeles god, 3= meget god 
2= god og 1 - dårlig.Geometrisk oppløsningsevne 
er angitt som antall synlige hullgrupper. 
C20 er tellehastighet ved 20 X telletap og SDR 
er forhold mellom spredt og direkte stråling 
målt med energioppløsningsfantomet 

Apparat homogenitet geom. oppi 
A 1 6 
C1 1 4 
C2 t 0 
E 1 3 
G 3 5 
H 4 
I 2 6 
J 1 7 
K1 5 
K2 1 0 
L1 > 5 
L2 0 
M1 ! 4 
M2 3 0 
N 7 
o ; ! 0 
P ) 7 
R1 B 
R2 ' 7 
R3 ; ' 3 
R4 5 
Sl ) 8 
S2 ; 9 
S3 ' 7 
T 0 
U i 6 

v 2 
Y1 5 
Y2 * 0 

C20 SDR 
71000 3.27 
89000 -
31000 3.28 
87000 3.85 
38000 -
37000 2.31 
69000 
104000 4.52 

- 3.OG 

112000 

79000 
15000 
74000 
86000 

94000 

1.54 

10.? 
2.15 
3.81 

- 3.66 
11500 4.02 
74000 4.89 
66000 3.34 
91000 -

(20* ) 

4.3 Saalet ytelse aed siaulert leverundersøkelse 

Saatllge scintlgraaaei aed beskrivelser ble vurdert av 
prosjektkoaiteens 3 nuklearaedisinere. 

Beskrivelsan av sclntigraaaene ble gitt poeng fra 1 til 3. Av en god 
beskrivelie ble det krevet en uttalelse oa størrelse og fora, en beskrivelse 
aed evaluering av de konkrete funn og en konsis konklusjon. 

Valg av projeksjoner ble honorert aed 1 til 3 poeng. Det ble gitt 3 
poeng for aer enn 3 projeksjoner, 2 poeng for tre projeksjoner og 1 poeng for 
•indre enn 3 projeksjoner. 

Bllledkvaliteten ble gitt poeng fra 1 til S, idet det ble gitt 1 
poeng for hver defekt soa var synlig ifølge prosjektkoalteens oppfatning. Det 
ble Uke gitt ainuspoeng for defekter i aktivitetsfordelingen soa lkke hadde 
saaaenheng aed en Innlagt defekt, aen soa likevel inngår når aan skal uttale 
seg oa hva aan reelt ser. 
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Kovedvekten poengmessig ble lagt på .'ivor mange aktivitetsdefekter 
sykehuset seiv beskrev og konkluderte raed som patologiske. For korrekt 
konklusjon sikker patologisk prosess ble det gitt 2 poeng, og for sannsynlig 
patologisk prosess 1 poeng. Beskrivelse av ikke tilstedeværende patologisk 
prosess ble honorert raed -3 eller -1.5 poeng. -3 poeng ble gitt når 
feil konklusjonen åpenbart skyldtes dårlig homogenitet, mens -1.5 poeng ble 
gitt for beskrivelse av ikke reelle raiidstilte prosesser. (Fantomet har små 
imprfsjonen pa overflaten som ikke viskes ut av respirasjonsbevegelser og 
derfor visualiseres på kamera med god oppløsningsevne). I begge tilfeller 
betraktes dette som overdiagnostikk. 

Av de 26 (enkelte laboratorier hadde beskrevet ut fra studier på 
flere kamera) innsendte bildeserier ble 19 praktisk talt identisk vurdert av 
prosjektkomitecns nukleærmedisinere, mens overensstemmelsen var mindre god for 
7 studiers vedkommende. Hvis to av bedømmerne ved uavhengig vurdering var 
kommet fram til samme poengtall mens en tredje avvek, valgte man den poengsum 
de to ver enige om. Hvis alle tre bedømmerne avvek men bare med en innbyrdes 
forskjell på 1 poeng, vaigte man middelverdien. Ved større avvik ble studiene 
revurdert i fellesskap inntil enighet var oppnådd. Resultatene er vist i 
tabell 4.3-1. De tilhørende bilder er vist i Appendix III. 

Tabell 4.3-1 Resultatet : Samlet ytelse undersøkt 
med simulert leverundersøkelse 

I,ab/Kamera Beskriv. Proj. Seint.kval. Defekt beskr. i konkl Sum Sum 
A B C D E x A-x Totalt 

A 2 
C 3 
E 3 
G 2 
H 2 
I 1 
J 1 
K1 2 
K2 2 
L 3 
M1 2 
N 3 
0 2 
P 2 
R1 2 
R2 2 
R3 2 
S ttoao) 3 
S1 2 
S2 2 
S3 2 
T 3 
ti 1 
V 2 
^t^ 2 
12 2 

Totale poeng 
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2 0 1 0 0 3 10 
2 2 2 2 0 3 17 
2 0 1 0 0 3 10 
2 2 0 0 0 -6 -2 4 
2 1 1 1 0 5 12 
2 0 0 0 0 2 7 
2 1 0 0 0 3 9 
2 0 1 0 0 3 9 
2 0 1 0 0 3 B 
2 0 0 2 0 4 14 
2 1 0 0 0 3 12 
2 0 1 0 0 3 10 
2 0 0 0 0 2 B 
2 2 1 2 0 7 16 
2 2 2 2 2 -3 7 17 
2 2 2 2 2 10 20 
2 2 2 2 0 B 17 
2 2 2 2 0 8 18 
2 2 1 1 0 -1 .5 4.5 14.5 
2 2 1 1 0 -1 5 4.5 13.5 
2 2 2 2 2 -3 7 16 
2 1 0 1 0 4 12 
2 0 0 0 0 2 8 
2 2 0 2 0 -3 3 11 
2 2 0 2 0 6 14 
2 I 0 

21 

0 

24 

0 3 10 

52 29 

0 

21 

0 

24 6 
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I følge prosjektkomiteen visualiserte 2 kameraer bare den største 
aktivitets-defekten, 9 kameraet ?. defekter, 2 kamera 3 defekter, 10 kamera 4 
defekter og 3 kamera alle 5 defektene. Av sykehusene seiv konkluderte 3 med 1 
defekt, 10 med to defekter, 3 med 3 defekter, 7 med 4 defekter og 3 med 5 
defekter. Defekt C er i beskrivelsen registrert som en patologisk prosess 
sjcldnero enn defekt B som er like stor, og enn defekt D som endog er mindre. 
Årsaken til dette er defekt Cs nære relasjon til leverhilus hvor normale 
levere ofte viser nedsatt opptak og der det hos pasienter nok kan være riktig 
•1 v*re tilbakeholden for å unngå overdiagnostikk. 

5 Diskusjon 

5.1 Aktivitetsmålere 

Som det framgår av figur 4.1-1 fungerer landets aktivitetsmålere med 
en tilfredsstillende nøyaktighet for de malinger som er vist. Alle resultatene 
ligger innenfor et avvik på 10 '. fra IFEs malinger. En må ta forbehold for 
aktivitetsnivået fordi resultatet her gjelder for aktiviteter i størrelses -
orden 0 . 1 - 3 GBq. En stor del av landets laboratorier har ikke utført 
målingene over så lang tid at en kan trekke den samme konklusjonen for 
malinger på aktiviteter under dette nivået. 

Figur 4.1-2 viser tvert imot at endel laboratorier (A,L,N,0,P) har 
3tor spredning i resultatene for de tre Co - kildene. Dette er i alle 
tilfeller aktivitetsmålere av typen RAD - X av eldre dato. Disse fungerer 
tilfredsstillende i det høye aktivitetsområdet, men kan være ubrukelige i et 
lavere område. „ 

Når det gjelder mulighetene av å bruke Co - kilder som 
kontrollkilde for Tc er det en betingelse at aktivitetsiålerne har en 
innstilling for Co. Dette er ikke tilfelle for de fleste aktivitetsmålere av 
typen RAD - X. Capintek-målerne har denne muligheten og resultatet av 
målingene med av de tre Co-kiIdene viser god overensstemmelse både når det 
gjelder malinger utført på samme aktivitetsfeler og de forskjellige målerne 
innbvrdes. Det vil her vere mulig å bruke en Co - kilde som en erstatning 
for Tc ved senere kontrollmålmger. 

S.2 Scintillasjonskamera 

Dersom man betrakter tabell 4.2-2 sammen med bildene vist i 
Appendix I, er det klart at svart mange kamera har en homogenitet som er langt 
dårligere enn den man kunne forvente ut fra kameraets konstruksjon og 
årsmodell. En enkel justering av fotomultiplikatorene for disse kameraene 
ville sannsynligvis vart tilstrekkelig for å oppnå vesentlige forbedringer i 
homogeniteten. På noen kamera (eks kaier* X) mi Jet åpenbart vare feil i 
di flerensialforsterkerne. 

Også oppløsningsevnen er svart vaiierende. Dette er i stor 
utstrekning en følg* av kameraenes grunnleggande konstruksjon og det er bare 
de nyeste kameraene som tillater visualisering av mer enn 6 hullgrupper. Hen 
også hei sees endel variasjon»! mellom kamera av samme konstruksjon. Denne 
variasjonen kan foruten mangelfull justering ogst skyldes avbildningsmediet 
(f eks. er avbildningsenheten for kamera E svart dårlig fokusert). 
Undcrsøkelsen målet altså her en (lags total oppløsningsevne hvori ogsi 
«vblldningscnheten inngår. Han kan også merke seg at denne testen avslører 
grnmrtTisk ul m e a n tet ( se f eks oppløsningabildet for kamera J, Appendix 
II). 
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For de kamera der tellehastihetskarakteristikken er målt, finner man 
som ventet stor variasjon etter konstruksjon og årgang. For endel kamera hvor 
C20 er mindre enn 40000 kan dette få konsekvenser ved first pass hjertestudier 
hvor tPllehastigheten kan nå bli langt høyere. 

5.3 Samlet ytelse 

Det er naturligvis gjenstand for skjønn hva man skal betrakte som en 
tilfredsstillende besvart leverundersøkelse. Å påvise prosesser med 10 mm 
eller mindre diameter kan man man neppe gjøre seg særlig håp om in vivo seiv 
med de beste kamera, fordi blodkar og galleveier gir langt dårligere 
homogenitet enn i fantomet . Respirasjonsbevegelse og toraxskjelett er andre 
kompliserende faktorer. Visualisering av fire defekter bør derfor være 
tilstrekkelig for praktisk klinisk bruk, og halvparten av 
scintillasjonskameraene greidde dette. Som et minimum for karakteristikken 
akseptabel samlet ytelse har vi krevd at sykehuset har presentert en 
beskrivelse ikke dårligere enn til to poeng, at det ble registrert i mer enn 
tre projeksjoner og at kameraet objektivt har visualisert minst fire av 
defektene, dertil at beskriveren har gitt sikker konklusjon hva angår defekt A 
og sannsynlig konklusjon on 3 av de øvrige reelle defektene. Dette gir 14 
poeng som en grenseverdi , og 10 kamera oppnådde denne poengsum eller høyere. 
Dette tallet inkluderer også 2 kamera hvor det ble beskrevet falske positive 
funn, slik at det neppe kan sies at det er mer enn 8 kamera (på fem 
laboratorier) som gir en tilfredsstillende samlet ytelse bedømt etter denne 
undersøkelsen. 

Det er en sammenheng mellom kamerakvalitet og samlet ytelse. De aller 
fleste tilfredsstillende leverundersøkelsene er gjort med gode ':amera. Nen det 
er også aulig å gjøre gode undersøkelser med eldre utstyr. Her vil imidlertid 
sikker visualisering kreve en langt høyere informasjonstetthet i bildet fordi 
kontrastforskjellen mellom defekt og omgivelser blir mindre. Dette forutsetter 
imidlertd god homogenitet. Et kamera med en halvverdibredde på 15 mm i 10 cm 
avstand kan utmerket godt brukes for avbildning av en defekt på 10 mm i 
diameter men kontrastforskjellen vil avta med avtakende defektstørrelse. Det 
kan ha spilt inn at enkelte laboratorier satt med homogenitetsbildet foran seg 
ved besvarelsen. Dette er neppe rutine alle steder. 

På den annen side ser vi eksempler på at det er gjort 
utilfredsstillende studier med utstyr som etter apparatparametrene å dømme 
skulle kunne brukes til langt bedre studier. Her er det viktigst å trekke fram 
ufullstendig informasjonstetthet, gal utnyttelse av filmens 
svertningsegenskaper, dårlig fokusering av elektronstråling på bildeskjermen 
og bruk av for få projeksjoner. Ved besøkene i de ulike laboratoriene noterte 
også arbeidsgruppen seg at det ved flere laboratorier ble kjørt med en altfor 
stor avstand mellom kollimator og pasient. Dette har en meget drastisk 
innflytelse på oppløsningsevnen under avbildningen. 

6 Arbeldsgruppens demonstrasjoner av ulike typer feil. 

I figurene i Appendix IV er vist eksempler på hva som skjer med 
bildekvaliteten når man endrer på ulike betingelser ved undersøkelsen. 
Figurene viser b) et optimalt studium c) det samme studiet gjentatt 10 cm 
avstand mellom kollimator og fantom og d) det samme studiet som under b) men 
med 100 000 tel Unger. 
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7 Konklusjon 

På bakgrunn av de relativt begrensede ressurser som har stått til 
rådighet i form av arbeidskraft og tid, aener prosjektkomiteen at 
underr.økelsen har vært vellykket og gir et rimelig korrekt bilde av status for 
nukleærmedisinsk utstyr for in vivo undersøkelser ved norske 
syketrislaboratorier høsten 1983. Samtlige aktivitet":målere fungerte 
tilfredsstillende ved middels og høyere aktiviteter.mens noen ikke er brukbare 
ved lave aktivitetsnivå. 

Scintillasjonskameraene hadde varierende kvalitet, noe som delvis kan 
føres tilbake til grunnleggende svaklieter ved kameraets konstruksjon 
(årgang) og for andre kamera til manglende justeringer av elektronikken både 
på registrerings- og avbildningssiden. Bare 37 % av kameraene hadde 
tilfredsstillende oppløsningsevcne. 

Foruten feil på selve kameraene, viste den simulerte 
leverundersøkelsen at også mange laboratorier brukte for kort tid på 
bildeeksponeringene (lav informasjonstetthet), og at man flere steder brukte 
.'or stor avstand mellom kollimator og pasient. 

Den samlede effekt av foreldet apparatur, mangelfull 
kvalitetskontroll og justering, samt suboptimal betjening gir som nedslående 
konklusjon at bare 30% av kameraene (stasjonert på 20* av sykehusene) 
presterte en adekvat samlet ytelse på undersøkelsestidspunktet. 

8 Anbefalinger 

Det er etter denne undersøkelsen klart at kvalitetskontrollen er 
mangelfull ved mange laboratorier. Dette skyldes både mangel på utstyr og 
kunnskaper on slik kontroll. 

Prosjektgruppe» vil anbefale at man gjennom en avtale med en mekanisk 
bedrift kan masseprodusere utstyr av tilsvarende art som det arbeidsgruppen 
brukte. Dette kan også være aktuelt med leverfantomet. Derved ville man ha 
uta tyr for kontroll av kamera og muligheter for å finne fram til 
avbildningsbetingelser som gir optioale bilder med det lokale utstyr som det 
enkelte laboratoriet disponerer. 

En anbefaling vedrørende de konkrete kontroller som må gjøres er gitt 
i en rapport fra norsk for?ning for medisinsk strålingsfysikk ( ref. 10). 

Ellers er opplæring og trening viktig i denne forbindelse. Det ville 
sannsynligvis vere nyttig oa aan på et sted aed godt utstyr kunne gjennomføre 
et kurs for det personellet soa til daglig tar bildene. I et slikt kurs ville 
aan kunne gi dette personellet auligheter for å eksperiaentere aed et fantoa 
og lære seg hvilke faktorer soa påvirker bildekvaliteten og hvordan. 

Denne rapporten bør ellers brukes soa et grunnlag for å diskutere aed 
sykehuseiere, ayndigheter etc for å finne fra» til et fornuftig opplegg for å 
foreta utskiftinger og oppdateringer på scintillasjonskaaeraene ved landets 
laboratorier. 

Prosjektkoaiteen vil takke Statens Institutt for Strålehygiene soa 
har stilt økonomiske aidler til rådighet for prosjektet. Vi vil også takke 
Fotoavdeli ngen ved Radiumhospitalet for førsteklasses hjelp aed 
bildematerialet. 
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Appendix IV 1 
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