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PUBLIKASJONSSERIEN SIS RAD 

Publikasjonsserien SIS Råd fra Statens institutt for strålehygiene vil omfatte vari
erande emner om stråling, strålevern og strålehygiene. Innhold vil være anbefa-
linger og rådgivning, informasjon og veiledning samt praktiske retningslinjer. SIS 
Råd skal gi relevant informasjon til aktuelle yrkesgrupper, befolkning eller befolk
ningsgrupper som av ulike årsaker har behov for dette. I noen tilfeller vil bak
grunnsmateriale inkluderes i rådspublikasjonen, men også henvisninger til andre 
rapporter og publikasjonar vil bli benyttet. 
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FORORD TIL SIS RÅD 1992:1 

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene. Metoden skiller 
seg fra andre røntgenundersøkelser på flere mater. Det er små forskjel-
ler i tetthet mellom normalt vev og patologiske strukturer i brystene, 
følgelig må det stilles spesielle krav til kontrasten i bildene. Det er 
videre viktig å kunne se små forkalkninger, noe som stiller store krav til 
skarphet. Dette forutsetter bruk av vesentlig lavere rørspenning og min
dre fokus enn ved konvensjonell røntgendiagnostikk, bruk av fintteg-
nende film/folie kombinasjoner og optimale fremkallingsforhold. 

Med målsettingen om å sikre en god undersøkelseskvalitet ved mam
mografi, har SIS funnet det hensiktsmessig å utgi råd knyttet til kompe
tanse, utstyr og kvalitetssikring. Utstyrsspesifikasjoner og kvalitetskon-
trollrutiner følger i store trekk nordiske anbefalinger. Synspunkter på 
hvilke kvinner som bør gjennomgå mammografi er også inkludert. 
Mammografi blir i rådene gruppert som følgende: 

Klinisk mammografi er mammografiundersøkelse indisert av kliniske 
symptomer (palpable tumores, hudforandringer e.l.), eller funn ved 
annen mammografi. 

Screeningmammografi er organisert masseundersøkelse av symptom-
frie kvinner i den hensikt å finne brystkreft. I definisjonen ligger krav til 
organisering og oppfølging. 

Annen mammografi er undersøkelse av kvinner uten kliniske sympto
mer, utenfor et organisert screeningprogram. «Rutinemammografi» er 
et innarbeidet ord for denne virksomheten. 

Totalt antall mammograflundersøkelser i Norge har økt betydelig de 
siste år, fra omkring 10 000 i 1983 til 150 000 i 1991. Det er grunn til å 
tro at en vesentlig del av økningen skyldes «rutinemammografi». Scree
ningmammografi er foreløpig ikke etablert i Norge, men antas i nær 
fremtid å bli innført som en prøveordning i noen fylker. 

Rådene kan være til hjelp for organisasjoner, virksomheter og personell 
som planlegger eller utøver mammografi, men kan også være til nytte i 
andre sammenhenger. 



KVALITETSSIKRING 
I MAMMOGRAFI 

STRÅLEHYGIENISKE PRINSIPPER 

1. Den internasjonale kommisjonen for strålevern, [CRP, angir prin
sippene for anvendelse av stråling. ICRP's første hovedprinsipp er 
at virksomheten skal være berettiget, dvs. nytten skal være større 
enn ulempene. I røntgendiagnostikk skal den diagnostiske verdi 
for pasient og samfunn avveies i forhold til faktorer som stråle-
risiko og andre samfunnskostnader. 

En tidligst mulig diagnostisering av brystkreft antas å bedre 
overlevelsen. God kvalitet i alle ledd er nødvendig for å minimali
sere antall feildiagnoser, enten som falske positive eller falske 
negative funn. Screeningmammografi gjennomført med anbefalt 
teknisk og faglig standard samt høy fremmøteprosent, antas å 
kunne redusere dødeligheten av brystkreft for kvinner i alders-
gruppen 50-69 år med 20-40 % . 

2. ICRP's annet hovedprinsipp er at virksomheten skal være optima
lisert. Dette omfatter valg av hensiktsmessig utstyr og best mulig 
bruk av utstyret, og fordrer gode kvalitetskontrollrutiner og spesi
ell kompetanse blant alle involverte personellgrupper. Målet for 
optimaliseringen er best mulig diagnostisk informasjon ved aksep
table stråledosen Ved screeningmammografi vil optimaliserings-
prosessen også omfatte hvilke grupper som skal undersøkes, antall 
projeksjoner, tidsintervall mellom undersøkelsene, samt organisa
toriske forhold. 

3. ICRP angir ingen dosegrense for pasienter. En kan imidlertid angi 
i hvilket doseområde en godt optimalisert undersøkelse bør ligge. 

Gjennomsnittlig absorbert stråledose per eksponering til brystkjer-
telvev, målt og beregnet etter nordiske anbefalinger, bør ikke 
overstige 1,5 mGy ved rasterteknikk, eller 0,6 mGy uten raster. 
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BRUK AV MAMMOGRAFI 

4. Mammografi bør følge anvisningene gitt i NOU 1987:7 
«Mammografiscreening i Norge» med senere oppdatering. 

5. Klinisk mammografi kan foretas i følgende pasientgrupper: 

(a) Kvinner som har kul(er) i brystene 
(b) Kvinner med smerter i brystene 
(c) Kvinner med spontan sekresjon fra brystvorten 
(d) Kvinner som utredes for spredning av kreft med ukjent 

utgangspunkt 
(e) Kvinner med inoperabel brystkreft 
(f) Kvinner som er operert for brystkreft 
(g) Kvinner med familiær belastning, mor/søster med brystkreft 
(h) Oppfølging av suspekte funn ved mammografi 

Kvinner som er operert for brystkreft eller med familiær belast
ning, vil alternativt kunne følges opp via screeningrnammografi. 
Mammografi kan i sjeldne tilfeller også foretas på menn. 

Ved klinisk mammografi er det ingen aldersbegrensning. For 
kvinner med familiær belastning uten kliniske symptomer kan 
imidlertid 35 år oftest være en rimelig nedre aldersgrense. 

Undersøkelsen kan utføres på gravide og kvinner som ammer. 

6. Annen mammografi bør ikke foretas på kvinner under 40 år, og 
bør ikke omfatte mer enn 2 projeksjoner per bryst. Videre klinisk 
utredning av de funn som gjøres på stedet må også sikres. 
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PERSONELL OG KOMPETANSE 

7. En radiolog med spesiell kompetanse i mammografi bør være den 
som tar beslutning om videre utredning og oppfølgning. Ved kli
nisk mammografi bør en radiolog være tilstede og iede undersø-
kelsen. 

8. Det radiograffaglige arbeidet bør utøves av radiografer med 
spesiell kompetanse i mammografi. 

9. Det bør utpekes en person som ansvarlig for kvalitetskontroll i 
henhold til nordiske anbefalinger. Vedkommende bør ha spesiell 
kompetanse i kvalitetskontroll ved mammografi. 

10. Den daglige konstanskontrollen bør utføres av en radiograf. Tek
nisk og strålefysisk kompetanse bør være tilgjengelig for konsulta
sjon ved eventuelle avvik fra toleransene, samt for utførelse av de 
mer omfattende kontrollene. Dersom slik kompetanse og måleut
styr ikke finnes lokalt, bør det etableres avtaler med utstyrsleve
randør eller annen ekstern ekspertise. 

APPARATUR OG UTSTYR 

11. Spesifikasjon av apparatur og utstyr for mammografi, samt beskri-
velse av funksjon og ytelse, er angitt i Appendix I (røntgenappara
tur, film, folie, fremkallings- og granskningsforhold). 

12. Ved klinisk mammografi bør apparatet være utstyrt med forstør-
relsestilsats og mulighet for konteknikk. Forstørrelsesfaktor bør 
være > 1,7.1 tillegg til full mammografiutredning bør finnålspunk-
sjon og ultralydundersøkelse kunne utføres. Kirurg og patolog bør 
finnes på stedet. Dersom dette ikke er tilfellet bør det etableres 
avtaler for behandling og utføring av merkebiopsi. 



SKJERMING 

13. Mammografiapparatet skal være utstyrt med en gjennomsiktig 
skjerm av blyekvivalens minst 0.2S mm for å beskytte operatør. 
Skjermen bør være så bred, og slik plassert at ingen kroppsdel blir 
eksponert. 

14. Veggene skal ha skjermingsevne tilsvarende 0,1 mm bly opp til 
2,1 meters høyde. Dette betyr at 2 stk. 13 mm gipsplater vil 
utgjøre tilstrekkelig skjerming. Det er vanligvis ikke nødvendig 
med skjerming i dør, gulv eller tak. 

KVALITETSKONTROLL 

15. Kvalitetskontrollrutiner etter mønster av nordiske anbefalinger 
«Om mammografi» bør tilstrebes. Mottakskontroll utføres etter 
installasjon av nytt utstyr, og senere gjøres årlig statuskontroll. 
Før driftsstart skal valg av fremkallingsparametre og teknikk (rør-
spenning, raster) optimaliseres slik at en oppnår best mulig bilde
kvalitet ved akseptable stråledoser. Når tilfredsstillende betingel-
ser er oppnådd, etableres referanser for konstanskontroll. 

16. Røntgenapparatets funksjon og fremkallingsprosessen skal kon-
trolleres hver dag apparatet er i bruk. Bildekvaliteten kontrolleres 
minst månedlig med egnet fantom. Konstanskontrollen skal sikre 
at bildekvaliteten holder seg stabil m.h.t. sverming og informa-
sjonsinnhold. SIS «Kvalitetskontrollhåndbok i mammografi» kan 
være et hjelnemiddel for etablering av stedlig kontrollopplegg. 

17. Råd angående anskaffelse av kvalitetskontrollutstyr er angitt i 
Appendix II. 

18. Reparasjon og periodisk service på røntgen- og fremkallingsutsryr 
bør fortrinnsvis utføres av leverandørene. 

19. Dokumentasjon fra kvalitetskontroll, service og tilsyn oppbevares 
tilgjengelig for innsyn. 
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GODKJENNING 

20. Tillalelse til installasjon og drift av mammografiapparat gis av 
Statens institutt for strålehygiene etter søknad, jfr. Lov av 18. juni 
1938 om bruk av røntgenstråler og radium m.v. og tilhørende for
skrifter av 23. januar 1976 om tilsyn med og bruk av anlegg, appa-
rater, materiell og stoffer som avgir ioniserende eller annen he'-
sefarlig stråling. Vilkårene vil være knyttet til kompetanse, 
kvalitetssikring og utstyr. I tillegg kan det bli bedt om periodisk 
rapportering fra virksomheten. 

Når rådene etterleves anser SIS at virksomheten utøves i samsvar 
med god strålehygienisk praksis. 

21. Forøvrig må virksomheten tilfredsstille andre gjeldene lover og 
forskrifter, jfr. bl.a. «Forskrift om medisinsk laboratorium og rønt
geninstitutt av 10. august 1984» (senere med endringer 30. 
november 1988 og 31. januar 1991). 
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APPENDIX I APPARATUR OG UTSTYR -
SPESIFIKASJON OG YTELSE 

Røntgenapparatet 
Anodemateriale: Molybden (Mo) vil i de fleste tilfeller være best 

egnet, eventuelt supplert med andre anodemate-
rialer for tykke og/eller tette bryst (Rhodium, 
Wolfram). 

Rørspenning: Bør kunne velges mellom 22 kV og 30 kV i 
trinn på 1 kV. Screenmgapparater med kun 
Mo-anode 25-30 kV. Overensstemmelsen mel
lom indikert og virkelig rørspenning bør ligge 
innenfor + 5%. 

Filtrering: 0,03 mm Molybden for apparatur med Mo-
anode. For andre anodematerialer, egnet K-kmit 
filtrering. 

Raster: Det skal være mulighet for både bruk av raster-
og ikke raster-teknikk. Rasteret skal være av 
typen bevegelig. 

Eksponeringstid/ Eksponeringstiden for et middelstykt bryst (4,5 
Rørstrøm: cm Plexiglass) ved nonnalteknikk bør ikke 

overstige 1 s. Ved bruk av raster innebærer 
dette at rørstrømmen bør være minst 80 mA 

Fokusstørrelse: 

Eksponeringstiden ved forstørrelsesteknikk bør 
ikke vesentlig overstige 2 sekunder. 

< 0.4 for kontaktmammografi og < 0.1 for for
størrelsesteknikk (i henhold til IEC 336). 

Et overordnet krav er at oppløsningsevnen målt 
med linjetestraster midt i et 4,5 cm tykt plexi-
glassfantom skal være minst 15 linjepar per 
mm. 
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Fokus - Film avstand: > 60 cm 

Feltbegrensning: Strålefeltet skal dekke bele filmen ved bryst-
veggen, og ikke overskride filmens kant med 
mer enn 3 mm i denne retningen, og heller ikke 
overskride mer enn 10 mm ved de andre sidene. 

Eksponerings- Filmsvertningen bør ligge innenfor + 0,2 svert-
automatikk: ningsenheter, uansett brystets tykkelse og tett-

het, for alle klinisk relevante verdier av høy
spenning, og for aktuelle teknikken Dette 
kontrolleres med plexiglass av 2 til 6 cm tyk
kelse. 

Midtstillingen på eksponeringsautomatikken 
bør være stilt slik at eksponering av 4,5 cm ple-
xiglassfantom gir en sverming på omtrent 1,0 i 
nettosvertniag, avlest i sentrum av strålefeltet 
(3 cm fra ålmkanten på brystveggsiden). 

Det bør finnes minst 4 korreksjonstrinn på hver 
side av midtstillingen. To inntilliggende trinn 
skal gi en forskjell i filmsvertning på mellom 
0,1 og 0,2. 

Det skal finnes ettervisende mAs meter eller 
annen angivelse av eksponeringsdata. 

Kompresjon: Kompresjonskraften bør være variabel og gå 
opp til minst 200 N, men ikke over 300 N. Hvis 
nettspenningen kuttes, skal kompresjonen løses 
ut automatisk. 



Film og folie 
Følsomhet: Ved eksponering av 4,5 cm Plexiglass ved 

25 kV skal en kunne oppnå en nettosvertning 
på 1,0 med Kerma i luft £ 70 uGy målt i film-
planet. 

Oppløsningsevne : > 20 linjepar per millimeter. Gjelder for film-
folie kombinasjonen alene, uten påvirkning av 
fokusstørrelse. 

Frem/calling 
Fremkallingsprosessen bør optimaliseres med hensyn på kontrast, føl
somhet og bakgrunnsslør. Verdiene for fremkallingstid, -temperatur og 
regenerering velges slik at høyeste kontrast og følsomhet oppnås, uten 
at bakgrunnssløret øker vesentlig. Vanlig røntgenfilm bør ikke kjøres 
sammen med mammografifilm, da dette kan påvirke kvaliteten av frem-
kallingen. Det bør derfor være en egen fremkallingsmaskin tilegnet 
mammografi. 

Det er vanskelig å oppnå stabile fremkallingsforhold, og dermed stabil 
bildekvalitet, dersom undersøkelsesvolumet ei lite. Anslagsvis bør film-
volumet gjennom fremkalleren ligge på minst 50 per dag. Dersom deiJe 
er vanskelig å gjennomføre kan en i samråd med filmleverandør vur
dere å konsentrere mammografivirksomheten til 1-2 dager i uka. 

Granskningsforhold 
Lyset fra lyskassen skal ha en intensitet og fargetemperatur tilpasset 
mammografifilm. Lysstyrken bør være > 6000 Lux. Variasjon i intensi
tet over lyskassen bør ikke være mer enn + 10%. Fargetemperatur på 
omkring 6500 K (blåhvitt lys) passer til betraktning av film med blå 
base. 

Bakgrunnsbelysningen i granskningsrommet bør kunne dempes til 
< 50 Lux. Lyskassen skal være fri for forstyrrende reflekser fra vindu, 
lamper e.l. Lysfeltet på lyskassen bør kunne blendes inn rundt mammo-
grafifilmen som granskes. Forstørrelsesglass (Mattssonkikkert) bør 
være tilgjengelig, samt betraktningslampe med ekstra intenst lys for 
granskning av mørke partier i mammogrammet. 
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APPENDIX II KVALITETSKONTROLLUTSTYR 

Nødvendig utstyr for stedlig kontroll: 
- Sensitometer 
- Densitometer 
- Lysmåler 
- Utstyr for test av film/folie kontakt 
- Plexiglassplater (totalt 6 cm tykkelse, 15 x 24 cm2) 
- Bildekvalitetsfantom* 

Nødvendig tilleggsutstyr for utførelse av 
mottaks-fstatuskontroll: 

- Dosimeter 
- Aluminiumnltere for måling av HVL (rennet > 99,5%) 
- Instrument for måling av rørspenning (kV) og eksponeringstid 
- Utstyr for kontroll av fokusstørrelse (stjernetestraster) 
- Vekt for måling av kompresjonskraft 

* Bildekvalitetsfantomet bør inneholde mulighet for mest mulig 
objektiv avlesning av kontrast og skarphet. Utførlig bruksanvisning 
bør følge med ved innkjøp. Referansebilder av fantomet tatt under 
gode betingelser bør oppbevares for sammenligningsformål. 
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Tidligere utgitte SIS RÅD : 
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Publikasjonsserien SIS Råd er gratis. 
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Statens Institutt for Strålehygiene 
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