
Velkommen til møde for røntgen nørder 

Program for fredag den 15.4.16 kl. 13.00-15.00 
• Velkomst og præsentation (KD) 
• Krav til billeddiagnostiske monitorer? (PG) 
• Hvordan måler vi patientdoserne i praksis? (PG) 
• Hvordan optimerer vi dosis/billedkvalitet? (KD) 
• Vidensdeling og diskussion 
• Afslutning 



Billeddiagnostik 
Kvalitetssikring 
KirPACS 
 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Sagt helt enkelt: Røntgenenheden på NIKKB står for kvalitetssikring og KirPACS. KirPACS er blevet krumtappen i vores service for kiropraktorerne og i vores kvalitetssikring på røntgenområdet.Som tidligere nævnt: vi er stolte over den massive opbakning som vi nu får til KirPACS, det er et fantastisk system som I er medejere af.Sørg for at se demonstrationen af de nye funktionaliteter og herud over har vi en lang række spændende projekter i støbeskeen for KirPACS som vi ikke er klar til at røbe endnu.



      

Klaus Doktor, 
røntgenkonsulent, 
kiropraktor 

Peter Grøn, 
ansvarlig fysiker 

Laila Toft Nielsen, 
sekretær for røntgen 
 

      

Status på KirPACS 
 
168 klinikker tilmeldt (91%) 
    9 analoge klinikker 
Mål: 
Alle klinikker med digital 
røntgen (16 mangler) 
 
 
  
   
   



KirPACS projektet  fra ide til praksis 

2003 Kommunikation mellem Herning 
   Sygehus og Kiropraktisk klinik i Herning 
2008 KirPACS version 1.0 

-Back-up og tilgang til tabte billeder via SDN 

2010 KirPACS version 2.0 
-Back-up og direkte billedkommunikation 
-Kvalitetssikring (billed- og dosisoptimering) 
-Second opinion 
-Konstanskontrol 

2013 KirPACS version 3.0 
2015 KirPACS version 4.0 
 

 



Sundhedsdatanet 
knudepunkt 

billeddataserver 
Andre 
parter 

Sygehuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kiropraktisk Klinik 
Diagnostisk kvalitet: 

DICOM-viewer/skærm 

 Digitalt 
røntgenanlæg 

Indbygget 
hukommelse / PC 

(begrænset 
hukommelse) 

Klinikkens firew
all router  

lokal PC 

lokal PACS 

lokal server 

(internt netværk) 
Datatrafik i DICOM 

  
 

Data sendes til SDN-
knudepunkt 

2 

Klinikkens interne 
backup: 

1 

3 
4 

5 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Samtidig sendes en kopi ud af huset, via en sikker forbindelse over Sundhedsdatanettet, til KirPACS i Odense.Billederne er nu lagret, og kan åbnes og ses i Odense, hvor røntgenenheden udfører kvalitetssikring.Med de rette tilladelser, kan man se alle billeder i arkivet. Det gælder også andre, f.eks sygehuse og praktiserende læger.I dag har Scanread udviklet en teknologi som gør det muligt at få en direkte opkobling, udenom SDN, til KirPACS som så er opkoblet til SDN, hvorfra andre aktører kan nås. 



Funktionaliteter i KirPACS 

 Pålidelig ekstern backup 
 Ét samlet billedarkiv for alle kiropraktorer 
 Kommunikationsplatform internt og eksternt 
 Billeder på rette tid og sted 
 Optimal diagnostisk sikkerhed – second opinion 
 Vurdering og optimering af billedkvalitet 
 Røntgenfysisk tilsyn  
 Kontanskontroller udført af NIKKB via KirPACS 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ja, det her taler vel for sig selv? For 2.500,- årligt!
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Hvordan skal kontrol af de 
diagnostiske monitorer udføres? 



Formål 
Formålet er at sikre, at monitoren, til stadighed har en ensartet 
og diagnostisk tilfredsstillende kvalitet. 
Dette sikres gennem årlige statusmålinger, som har til formål at 
vise, at udstyret ligger inden for de samme tolerancer, som da 
modtagekontrollen på den diagnostiske monitor blev udført. 



Udstyr 
• TG-18 testbilleder (kan hentes på KirPACS) 

• TG18-QC 
• TG18-AFC 
• TG18-LN12-01 
• TG18-LN12-18 

• Kalibreret måleudstyr til at måle lys. 
• Testbilleder kan med fordel placeres på en 

memorystick som også indeholder en Dicom viewer. 



Fremgangsmåde 
Kontrollen består af fire dele: 
1. Luminans 
2. Dynamisk område 
3. Støj 
4. Opløsningsevne 



Indstilling af monitors kontrast 
Skærmen indstilles, så man kan se de 
små firkanter inden i de lidt større 
firkanter markeret med rødt. Herefter 
låses indstillinger af skærmen (hvis 
dette er muligt). 



Luminans 
Den maksimale luminans måles 
med måleinstrumentet på 
testbilledet TG18-LN12-18 (se 
billedet nedenfor) i det midterste 
felt, som er 100% hvidt. 
 
Den målte værdi noteres. 
Luminansen skal være bedre end 
170 Cd/m2. 



Dynamisk område 
Lmax måles på testbilledet TG18-
LN12-18 i det midterste felt, som er 
100% hvidt. 
Lmin måles på testbilledet TG18-
LN12-01 i det midterste felt, som er 
100% sort. 
Lmax er den højeste værdi og Lmin  
er den laveste værdi. 
 
 

 



Støj 
For at bestemme støjen benyttes 
testbilledet TG18-AFC. Billedet er 
opbygget som et koordinatsystem, hvor 
hver kvadrant indeholder en række 
firkanter som hver indeholder en lille 
prik. 
Kontrollen udføres ved at man tæller 
antallet af kvadranter, hvor man kan se 
de små prikker i de firkanter, som 
kvadranterne indeholder. Man skal som 
minimum kunne se tre kvadranter. 



Opløsningsevne 
Opløsningsevnen bestemmes ud fra 
skærmens maksimale opløsning dvs. 
antallet af pixels. Det sikres, at 
skærmen er sat op til at bruge denne 
opløsning. Det skal tydeligt af skærmen 
fremgå, hvilken opløsning der skal 
benyttes f.eks. ved montering af en 
etiket på skærmen. 
 
Tjek også den rumlige opløsning. Det 
gøres på linjeparrene i de 4 kvadrater i 
et af hjørnerne, for at sikre monitoren 
til stadighed kan gengive højfrekvente 
objekter på billedet. 



Hvordan beregnes doserne hos 
kiropraktorerne? 



Dosis baseres på fremgangsmåde 
fra Sundhedsstyrelsen 

• Opmåling af generator 
• Eksponeringsparametre fra 10 patienter fra 

den enkelte klinik 
• Efterfølgende beregning af dosis. 



Opmåling af generator 
Opmålingen skal gennemføres i 
forbindelse med modtagekontrol 
samt hvert andet år. 
Der skal ud foretages tre målinger 
for hver kV, som benyttes på 
klinikken for en columna lumbalis 
a.p. 
Hvis røntgenanlægget justeres eller 
lignende, som kan påvirke output, 
så skal generatoren opmåles igen. 

http://www.nikkb.dk/images/stories/rontgenkv_haandbog/skemaer_pdf/13_vejl_patientdosismaalinger_skema13.pdf


Eksponeringsparametre 
Klinikken skal indsamle eksponerings-
parametre fra ti standardpatienter (70 
kg og 170 cm). I praksis skal 
patienternes vægt gerne ligge i 
intervallet 60-100 kg. 
Eksponeringsparametre skal indsamles 
hvert andet år. 



Beregningen 
På baggrund af generatoropmålingen 
genereres en kurve, som giver dosis/mAs 
som en funktion f(x) af kV. 
Dosis for den enkelte patient beregnes 
herefter ud fra følgende formel: 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑓𝑓 𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷 ∙ (
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚)2∙ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐹𝐹 

 
Den gennemsnitlige dosis udregnes og 
sendes til klinikken. 
Ækvivalentdiameter benyttes til at 
vurdere, hvor langt patienten er fra en 
standard patient. 

Ækvivalent diameter (cm) Dosis (mGy) Dosis (mGy) med backscatter
24,7 3,13 4,22
26,3 5,46 7,37
26,6 10,15 13,70
26,8 7,91 10,68
27,4 9,04 12,21
20,6 1,84 2,48
24,1 4,35 5,87
22,9 2,22 3,00
20,8 1,15 1,56
21,2 1,10 1,48

4,63 6,26



Europæisk vejledning i kvalitetskriterier 
for røntgenundersøgelser  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus Doktor, kiropraktor og røntgenkonsulent 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Velkomst Klaus Doktor-Undervist i røntgenkvalitetssikring siden 1995. -Etableret røntgenenheden på NIKKB i 2000 -fungeret som røntgenkonsulent siden. Pilotprojekt i Ringkjøbing Amt Lændesmerter og kiropraktikMTV 2008 Røntgenundersøgelse af 20-49 årigeModerniseringsudvalget (UL og MR)Senest KirPACS – implementeret - kronjuvelen i vores kvalitetssikringsarbejde. EU-kriterierne og min præsentation: 1)Det tankesæt der skal ligge bag enhver røntgenundersøgelse. 2)Minimumsstandarder for røntgenundersøgelse af columna, herunder EU- kriterier 3)Betydningen af KirPACS i forhold til billedkvalitet og kvalitetssikring



NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK 

 

 
 

 APRIL 2000 
UDARBEJDET AF: KLAUS KNARBERG DOKTOR 
VEJLEDERE: NIELS GRUNNET-NILSSON  
 CHARLOTTE LEBOEUF-YDE
  
  

 

 

ANVENDELSE AF                   
EU-KRITERIERNE FOR 
RØNTGENKVALITET I 

KIROPRAKTORPRAKSIS  
 

EN PILOTUNDERSØGELSE  
I RINGKJØBING AMT   



Optimering af dosis/billedkvalitet 

Hvordan gør vi det bedst? 
• Udkoblingsdosis 2,5 mGy (max. 5,0 mGy) 
• Patientdosismålinger (referencedosis 7,0 mGy) 
• Radiografisk teknik 

– Høj kV, korrekt raster, kompressionsbælte mv. 

• Udstyrs specifikationer 
– DQE, Pixelpitch… 

• Billeddiagnostisk kvalitet (EU-kriterier) 
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Dækplader 

Buerødder 

Tappene 

facetled 

Trabekulære strukturer 

Bløddelsskygger 

Ilio-sakralled 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
COLUMNA LUMBALIS APColumna lumbalis, sakrum og iliosakralled				 20 x 40 cmPLACERING:Ryg mod pladen. Pt. ånder ud og holder vejretCENTRERING:Midtfor, 3 fingerbredder over crista iliacaEU-KRITERIER
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Dækplader 

Bagerste vertebrale kanter 

Foramina 

Tappene 

Trabekulære strukturer 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
COLUMNA LUMBALIS LATERA			 20 x 40 cmColumna lumbalis							PLACERING:Siden mod pladen. Pt. indånder og holder vejret.	CENTRERING:Midt for 3 fingerbredder over crista iliacaEU-KRITERIER 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvis I ikke kan huske andet fra kongressen end dette vil jeg være godt tilfreds:Oversigten over abdomen er vi nødt til at begrave:Bestråler mange organer og bløddele unødvendigtBilledkvaliteten er forringetDet er ofte ikke muligt at inkludere pelvis fuldt udDer skal laves sektionsoptagelser, hvis pelvis skal inkluderes.
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er skal vi gerne undgå fremover:Halskæde!BH!Pt skævt placeret, hvilket formentlig har forringet optagelsenUegnet til columnadiagnostikIngen indblændning fra oven og forneden
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her ser I den detaljerede protokol som vi vurderer billedkvalitet efter: 63 punkter for columna lumbalis



Den billedskabende proces 

30 
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KirPACS, Clear Canvas, DBox og Microdicom – hvad er 
det? 

KirPACS 
• Et arkiv 

• Backup / genetablering 

• Se studier fra andre klinikker 

• Brænde CD 

• Sende studier til 3. part 

• Billedkvalitet 

• En beskriver funktion 
• Beskrivelse på patienten 

• Tilgås vha. internettet 

 

 
  

Clear Canvas 
• PACS til at se studier  

• Se studier i klinikken 

• Se et billede ad gangen udenfor 
klinikken  

 

Microdicom 
• En viewer til patienterne for 

at se egne billeder 
• Er på CD’en som eventuelt bliver 

brændt fra KirPACS 
 

DBox 
• Forbinder klinik med KirPACS 
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Man logger på KirPACS ved at gå ind på adressen 
https://www.kirpacs.dk/pacs 

http://www.kirpacs.dk/pacs
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Gennemgang af KirPACS 



34 

Gennemgang af KirPACS – sortering 

Ved at klikke på de 
”fede” felter kan man 
ændre 
sorteringsrækkefølgen 
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Gennemgang af KirPACS – søgning 

I felterne skriver man det der er 
kendt  
 
Man kan søge på billeder, der 
er taget af andre klinikker, som 
er tilknyttet KirPACS, ved at 
vælge arkiv ”Hele KirPACS”. 
Dog skal man have patientens 
tilladelse til dette 
 
* understøttes ikke i 
søgefelterne – indtast i stedet 
kun det der er kendt 
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Gennemgang af KirPACS – hente et studie 

1. Marker studiet 

2. Tryk på hent markede 
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Gennemgang af KirPACS – åbne et studie 

Klik på Patientid for at åbne et 
studie 
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Gennemgang af KirPACS - rapport rekvirering 

1- vælg regionen, som 
skal undersøges 

2. vælg hoved 
arbejdsdiagnosen 

3. skrev eventuelt 
supplerende information 

4. tryk på Rekvirer rapport 
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Gennemgang af KirPACS – CD brænding og se billeder 
udenfor klinikken 

Klik på iso filen og CD 
brænderen vil åbne 

Klik på en dicom fil og 
DICOM viewer vil åbne 
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Gennemgang af KirPACS – CD brænding og se billeder – 
alternativ 

Klik på overfør patient 
CD og CD brænderen 
vil åbne 

Klik overfør alle 
DICOMs og billeder vil 
blive overført 
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Gennemgang af KirPACS – logger af, ændre password 
og oprette kollega på systemet 

Man bør logge af, når 
man færdig med at 
anvende systemet 

Man kan ændre sit 
password og oprette 
kollegaer 
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Status på klinikken 

Klik på min klinik 

Få information om: 
Leverandører 
Udstyret 
Modtage kontrol 
Statuskontrol 
Patientdosis 
Billedkvalitet 
Mails fra NIKKB 
Dokumenter 
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Gennemgang af KirPACS – udsvings-email hvad er det? 
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Hvis Clear Canvas anvendes som PACS system i 
klinikken kan alle studier åbnes med det samme ved at 
klikke på patienten 

Søgefelter 

Sorteringsfelter 
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Man kan importere studier, ved at vælge My Computer, 
vælge alle filer og derefter højre klikke (importer alle). 
Benyttes hvis man f.eks. modtager en patient CD 

Højre klik og vælg 
importer 

My Computer – find 
filerne 
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De importerede studier kan sendes til kollegaer i 
klinikken og KirPACS ved at vælge studiet, højre-klikke 
og vælge send til DPACS.  
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Her er de mest benyttede funktioner. Når et studie er 
åbnet i Clear Canvas 

Overblik over alle 
studier 

Vælg et eller alle 
studier 

Blende 
anvend højre 
musetast på billede 

Zoom 
anvend højre 
musetast på billede 

Flyt rundt på billede 

Mål vinkel 
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MicroDicom vieweren – benyttes kun af patienten 

anonymiseret 
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