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Tentamen 

Kurs RSJF16, Radiografi III 

Delkurs 1. Strålning och teknik 

Provmoment: 1602 Fysik och teknik  

vid datortomografiundersökningar, 3,0hp 

Omtentamenstillfälle 1 

Tentamensform: Skriftlig – individuell 

Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare 

Datum: 2019-11-23 

Klockan 09.00 – 13.00   

Maxpoäng: 28p 

Godkänt: 19,6p (70 %) 

Dina poäng: _______________  Betyg:   _______________ 

Rättande lärare: Marcus Söderberg och Mikael Gunnarsson 

Kursledare: Bodil Andersson 

Kursexaminator: Anetta Bolejko 

Studerandes kodnummer:__________________________________________________________ 

 (Namn infogas efter betygsatt tentamen) 

Motivera dina svar och rita gärna även figurer. Glöm inte kodning av 
samtliga svarspapper. Sidnummer anges på samliga papper. 

Lycka till! Mikael, Marcus, Bodil och Anetta 



 

Frågor 
 

1.  Beskriv principen för bildrekonstruktion på CT, vilka 2 olika tekniker används idag? 4p 

    
2. a. Vilka stråldosbegrepp används för att representera patientdos vid en CT-

undersökning?  
 
Förklara och ange definition för respektive begrepp. 

3p 

    
 b. Rangordna undersökningarna CT skalle, CT thorax och CT buk efter vilken som 

generellt ger högst till lägst effektiv dos. 

1p 

    

3. a. Definiera begreppen kontrast och spatiell upplösning. 2p 

    

 b. Ange parametrar som har en direkt påverkan på upplösningen. 2p 

    
4.   Beskriv begreppet Hounsfield Unit (HU), definition samt vilka värden och material 

som används vid kalibrering av denna skala. 

4p 

    

5.  En patient ska genomgå en CT-undersökning med 120 kV och 50 mAs. Bilderna 
rekonstrueras med 4 mm snittjocklek.  
Vad händer med bruset i bilden och stråldosen till patienten vid följande 
situationer? Förklara även varför.  
 

 

 a. Samma kV, ökar till 100 mAs och samma snittjocklek.  1p 

    

 b. Ökar till 140 kV, samma mAs och samma snittjocklek.  1p 

    

 c. Samma kV, samma mAs och rekonstruerar med 1 mm snittjocklek. 1p 

    

 d. Samma kV, ökar till 200 mAs och rekonstruerar med 1 mm snittjocklek. 1p 

    

6.  Exponeringsautomatik är något som numera blivit standard även inom CT. 
Förklara vad det är för något, hur det fungerar och dess fördelar 

4p 

    

7.   Vid genomlysning kan doserna till patienten bli höga. Ange minst 4 stycken 
dosbesparande åtgärder som kan användas vid undersökningar med 
genomlysningsutrustning. 

4p 

 

 

 

 

 


