
 

Institutionen för hälsovetenskaper 

Röntgensjuksköterskeutbildningen, Rsk-18 

 

 

Tentamen 

Kurs RSJE16, Radiografi III 

Delkurs 1. Strålning och teknik  

 

Provmoment: 1601 Fysik och teknik  

vid konventionella röntgenundersökningar 4,5hp  

 

 

 

Omtentamenstillfälle 1 

Tentamensform: Skriftlig – individuell 

Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare 

Datum: 2019-11-16 

Kl: 09.00 – 13.00  

 

Maxpoäng: 38p 

Godkänt: 26.5 p (70%) 

 

Dina poäng: _______________  Betyg:   _______________ 

 

Rättande lärare: Lena Jönsson  

Kursledare: Bodil Andersson 

Examinator: Anetta Bolejko 

 

Studerandes kodnummer:__________________________________________________________ 

                                                                           (Namn infogas efter betygsatt tentamen) 

 



Motivera dina svar och rita gärna även figurer. Glöm inte kodningen av alla 
svarspapper. Lycka till! Lena och Bodil 
 

Frågor 
 

1. Beskriv och förklara hur anoden är uppbyggd och fungerar i ett 

konventionellt röntgenrör.  

Beskriv och förklara också hur röntgenstrålningen produceras i 

röntgenröret. 

 

6p 

2. Vid en röntgenundersökning kan du välja finkfokus respektive grovfokus. 

Beskriv och förklara 

A) vad finfokus och grovfokus är 
B) när de användas 
C) hur de påverkar bildkvalitén och patientstråldosen.  

 

4p 

3. Inom röntgendiagnostiken är det viktigt att optimera undersökningarna 

både med avseende på bildkvalitet och patientstråldos. En parameter 

som är viktig att kunna påverka är den geometriska oskärpan. 

Förklara följande: 

A) Vad geometrisk oskärpa är 
B) Varför den uppkommer 
C) Hur du kan minimera den  

 

3p 

4. Spridd strålning (sekundärstrålning) är ett problem inom 

röntgendiagnostiken såväl för bildkvalitén som för strålskyddet.  

A) Förklara hur denna strålning uppkommer,  

B) hur den påverkar bilden, 

C) vilka åtgärder du kan vidta för att minimera mängden spridd 

strålning som produceras.          

                                                                   

4p 

5. Röntgenbilden påverkas av de inställningar du gör vid undersökningen av 

patienten. Diskutera vad som händer i röntgenröret, i patienten och i 

bilden då du gör förändringarna nedan. Ange även om de ger ett 

oförändrat resultat. 

 

A) Höjer kV 
B) Sänker mAs         
C) Komprimerar patienten 
D) Ändrar från inget raster till raster 180 cm 

8p 



6. Du ska göra en röntgenundersökning av en patients ländrygg. Vilka 

exponeringsparametrar använder du? Förklara och motivera dina val av 

rörspänning, ungefärligt mAs, raster, exponeringsautomatik, 

fokusstorlek, mm. 

 

3p 

7. Inom konventionell röntgen kan en undersökning göras med hjälp av 

exponeringsautomatik.  

A) Beskriv och förklara hur denna fungerar. 
 

B) Förklara vad skillnaden är mellan exponeringsautomatik och 
undersökningsprotokoll. 
 

C) Förklara hur du kan se på inställningarna på datorskärmen hur 
exponeringsautomatik är valt. 

 

4p 

8. Du ställer in för att röntga en axel. Axelns diameter är 9.1 cm på bilden. 

Bilden tas med förstoringsteknik där förstoringsfaktorn är 1.3 och fokus-

objekt-avståndet 80 cm. 

A) Hur stor blir axelns diameter i verkligheten?  

B) Hur stort blir fokus-bild-avståndet         

 

3p 

9. På ett mindre sjukhus gjordes en röntgenundersökning med parameterar 

enligt nedan. Därefter skickades patienten till universitetssjukhuset för 

operation. För kontroll av operationen gjordes en ny 

röntgenundersökning med parametrar enligt nedan. Vilket mAs-värde 

skall ställas in på universitetssjukhuset, om man utgår från 

exponeringsdata från undersökningen på det mindre sjukhuset?                            

 

3p 

 Mindre sjukhuset 

96 kV 

FDA = 100 cm 

Rasterratio 8:1 

6.3 mAs 

 

Universitetssjukhuset 

85 kV 

FDA = 125 cm 

Rasterratio 12:1 

? 

 

 

  



 

 

Sammanställning av valen vid exponeringar 

mAs-område: 

1 10 100 

1.25 12.5 125 

1.6 16 160 

2 20 200 

2.5 25 250 

3.2 32 320 

4 40 400 

5 50 500 

6.3 63 630 

8 80 800 

FFA 

63 

70 

80 

90 

100 

112 

125 

140 

160 

180 

kV-steg 

46 

48 

50 

52.5 

55 

57 

60 

63 

66 

70 

73 

77 

81 

85 

90 

96 

102 

109 

117 

125 

133 

141 

Inställd exptid Ökning av mAs-tal 

1 sekund   0 

2 sekunder +1 

4 sekunder +2 

8 sekunder +3 

10 sekunder +4 

Korrektion för långa exponeringstider 

Korrektion vid avvikelse från normal objektstorlek 
En kompression på 1 cm motsvarar 1 steg ändring. Detta gäller om objektet är mellan  

10 och 30 cm och vid 60-120 kV rörspänning. 

I thoraxområdet gäller att en tjockleksändring av 1.5 cm motsvarar 1 steg, vid 80-140 kV. 



 

 

Korrektioner vid bestämning av exponeringsdata: 

Film-skärm känslighet 

Skärm-film Korr steg 

25 +8 

32 +7 

40 +6 

50 +5 

64 +4 

80 +3 

100 +2 

125 +1 

160  0 

200 -1 

250 -2 

320 -3 

400 -4 

Raster 

Typ Korr steg 

Inget -4 

4:1-6:1 -1 

8:1  0 

10:1 +1 

12:1 +2 

Fältstorlek 

Fördubblad -1 

Referensfält  0 

Halverad +1 

Fjärdedels +2 

Generatortyp Korr steg 

Enfasgenerator, transportabel +4 

Enfasgenerator, stationär +3 

3-fasgenerator, 6-puls +1 

3-fasgenerator, 12-puls  0 

Kondensator – lång exp.tid +1 

Kondensator – kort exp.tid  0 

Konstantpotentialgenerator -1 

Högfrekvensgenerator -1 

Korrektion för olika generatortyper  


