
Manual	for	vurdering	af	konstanskontroller	
ved	brug	af	Clear	Canvas	version	2.0.	

 

I skærmbilledet ovenfor vælges (”Dicom filer (til egen viewer)”) den Dicom fil, som man skal vurdere. Heref-
ter åbnes programmet Clear Canvas, som vist på følgende figur. Dicom filen der benyttes som test kan åb-
nes ved at klikke på ikonet nedenfor. 

 Test Dicom.dcm



 

 	



Rummelig	opløsning	lp/mm	pkt.	1	

 

Ved klikke på forstørrelsesglasset (markeret med grøn cirkel på figuren ovenfor) kan man zoome til en pas-
sende forstørrelse f.eks. to gange (x2). Derefter kan man benytte den anden forstørrelse (markeret med gul 
cirkel) til at forstørre yderligere. 

Man skal nu vurdere antallet af linjer. Stregfantomet er bygget op af en blokke af tre linjer og ud for hver 
blok er der et tal. Man skal nu vurdere i hvilken blok det ikke er muligt at skelne linjerne fra hinanden. Den 
blok (tallet) der står før denne er da et udtryk for den rummelige opløsning (f.eks. 2,2 lp/mm).  Dette talt 
skrives ind i skemaet under pkt. 1 ”rummelig opløsning”. 

Antallet af linjer man kan iagttage (blokke) må kun variere ét trin. Dvs. hvis man oprindeligt har vurderet 
2,2 lp/mm, så skal man kunne iagttage mellem 2,0 og 2,5 lp/mm fra gang til gang. 

	 	



Lavkontrastopløsning	pkt.	2.	

 

Når den rummelige opløsning er vurderet skal man vurdere lavkontrastopløsningen. Dette gøres ved de fire 
cirkler (angivet i den røde ring på figuren ovenfor). I skemaet skal man angive, hvor mange af de fire cirkler 
man kan iagttage.  

Antallet af cirkler skal være det samme fra gang til gang. 	



Pixelværdi	(min,	max)	pkt.	3	og	4.	

 

For at bestemme pixelværdien benytter man værktøjet Tools ->  Measurement-> Elliptical ROI.  Med værk-
tøjet tegner man en cirkel i henholdsvis det lyse og det mørke felt og notere den værdi, der står under 
”Mean” i skemaet. 

I eksemplet er der mål 3569 i det grønne felt (maksimum) og 2204 i det gule felt (minimum). Derefter skal 
differencen beregnes dvs. maksimum-minimum. Differencen skal være mindre end 15%. Hvis differencen er 
mere end 15% men under 25% afventes næste måneds kontrol. Hvis anlægget stadigvæk ligger over 15% 
skal det tages ud af drift indtil det er bragt i orden. Hvis anlægget kommer over 25% skal det øjeblikkeligt 
tages ud af drift og må ikke tages i brug før det er bragt i orden. 

  



Fortegning	pkt.	5.	

 

Ved at zoome helt ud igen (brug forstørrelsesglasset) skal man vurdere om cirklerne er runde. Dette kan 
gøres rent visuelt eller hvis man er i tvivl ved at måle to diametre i den ene cirkel. Den røde cirkel på figuren 
ovenfor viser værktøjet man skal benytte for at lave en lineal (målepind). På figuren er der lavet to linealer 
markeret med gul og rød cirkel. I tekstfelt er længden af hver lineal angivet og disse er målt til henholdsvis 
1036 og 1043 pixel. Da disse to længder er tilnærmelsesvis ens må cirklen vurderes at være uden forteg-
ning.  Dette angives i skemaet. 

 	



Sammenfald	af	lys-	og	strålefelt	pkt.	6.	

 

Den sidste kontrol, der skal udføres er vurderingen af sammenfald mellem lys- og strålefelt. For undersøges 
det om den lille prik ligger inde i cirklen (den grønne markering). Den lille prik må højst ligge én cm fra cen-
trum. På dette eksempel er centrum korrekt placeret. 

Derefter vurderes det, om selve billedet passer med størrelsen 18 x 24. Dvs. feltets kanter skal ligge ved 
henhold vis 9 cm og 12 cm. Der må maksimalt være en forskel på én cm på hver led. I dette eksempel er det 
vurderet, at feltet horisontalt ligger på 9 og 9,5 og vertikalt på ca. 12 og 12. Dette er således opfyldt og der 
er sammenfald mellem lys- og strålefelt. 
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