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Introduktion og formål 
 
Alle patienter har grundlæggende rettigheder, som sundhedsvæsnet skal leve 
op.  
 

• Let og lige adgang til sundhedsvæsnet 
• Behandling af høj kvalitet 
• Sammenhæng mellem ydelserne 
• Valgfrihed 
• Let adgang til informationer 
• Et gennemsigtigt sundhedsvæsen 
• Kort ventetid på behandling 

(Sundhedsloven, lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022) 
 
Det er afdelingens opgave sammenholdt med 8 nationale kvalitetsmål at leve 
op til disse krav og udføre lokal kvalitetssikring samt sikre at børnene får den 
bedste behandling og diagnostik hos os, som danner grundlag for pjecen.  
 

Pjecen skal ses som et læringsredskab, til radiografer ansat ved afdeling for 
Røntgen og Skanning RH, til forbedring af kompetencer i forbindelse med 
børneradiografi. Denne udleveres bl.a. til nyansatte radiografer ved 
introduktion. 
 
Dette skal sikre mere ensrettede procedurer ved radiologiske børne-
undersøgelser. På den måde sikres mindst mulig dosis foreneligt med de 
billeddiagnostiske krav samt et godt samarbejde mellem radiograf, børn og 
deres forældre. Den bør ses som et supplement til procedurevejledningerne 
ved de enkelte modaliteter. 
 
Det vil øge den grundlæggende viden og opmærksomhed hos radiografer, så 
både børn og forældre oplever et trygt, sikkert og professionelt 
undersøgelsesforløb ved hvert besøg. 
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Retningslinjer 
 

Børn er omtrent 2-3 gange mere strålefølsomme end voksne, bl.a. fordi en 
eventuel skade har længere tid til at udvikle sig. Børn har desuden en 
hyppigere celledeling og har mere rød knoglemarv fordelt over et større 
volumen i knoglerne, og er derfor mere disponerede for stråleinduceret 
cancer. 
 
Særligt for børn gælder følgende: 
  
”§ 67. Ved medicinsk anvendelse skal personer, der udfører undersøgelser 
eller behandlinger af børn, screeningsundersøgelser og undersøgelser, der 
medfører store patientdoser, have særlig uddannelse heri. 
 
§ 68. Der skal træffes forholdsregler til at begrænse stråleudsættelsen af 
andre patienter og pårørende. Der skal i denne forbindelse lægges særlig 
vægt på forholdsregler til beskyttelse af børn (Bek. nr. 699, 2019)”. 
 
Alle patienter herunder børn skal afgive et informeret samtykke til 
undersøgelsen. Det er den henvisende læges ansvar at informere på et let 
forståeligt sprog, og dermed sikrer sig at have patientens informeret 
samtykke til undersøgelsen.  
 
Hos børn under 15 år bliver der lagt vægt på at medinddrage barnet i 
samtykket sammen med forældrene. Børn over 15 år kan selv afgive 
samtykke. I tilfælde af at barnet ikke er i stand til dette, kan forældrene eller 
værge gøre det på vegne af barnet. 
Hvis vi skal foretage en behandling som ikke er omfattet af det oprindelige 
samtykke eksempelvis noget invasivt, skal radiologen indhente et fornyet 
samtykke fra patienten. Patienten kan altid kalde sit samtykke tilbage.  
 
Den kliniske problemstilling skal være berettiget og undersøgelsen skal 
fremgå af henvisningen før undersøgelsen udføres. Større undersøgelser skal 
være visiteret af en børneradiolog. 
 
I berettigelsen skal indgå en vurdering af følgende parameter: 

 Patientens alder og tilstand evt. graviditet 
 Undersøgelses forventede resultat 
 Unødvendige røntgenundersøgelser skal undgås – og derfor skal 

eventuelt tidligere undersøgelser og beskrivelser indgå i overvejelserne. 
 Overvejelse af alternative ikke ioniserende undersøgelser såsom MR-

skanning eller ultralydsskanning (BEK. 669, kapitel 4, 2019). 
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Som udgangspunkt tages de samme standardoptagelser, som hos voksne. 
Bemærk dog følgende undtagelser: 
 

 Generelt tages der ikke special-projektioner på børn uden forudgående 
aftale med radiolog. 

 Sammenligningsbilleder tages heller ikke rutinemæssigt, kun efter 
ordination af radiolog. 

 O.O. Abdomen er ikke altid i to planer, dette afhænger af alder og 
klinisk problemstilling (se procedure for gastroundersøgelser i D4).  
– det bør generelt være sådan, at hvis man kan nøjes med optagelse i 
et plan er dette at foretrække, men skal altid konfereres med en 
børneradiolog/vagthavende radiolog. 

 Er du i tvivl, spørg altid en radiolog inden undersøgelsen påbegyndes. 
  
Nyansatte vil få undervisning i kommunikation og samarbejde med børn og 
forældre af en radiograf fra børnegruppen som en del af 
introduktionsprogrammet samt billedgennemgang med en børneradiolog. 
Opslag om billedgennemgang sættes op på tavlen ved kaffestuen på midten. 
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Kommunikation og samarbejde  
 

Afdelingen har et actioncard, som beskriver kommunikation og samarbejde 
med børn og forældre. Indholdet ses herunder: 

 
4 obligatoriske - ved børneradiografi med forældres tilstedeværelse: 
 

1. Vær HELT klar: 
 Læs henvisning, se tidligere billeder, indstil apparatur og hav remedier 

klar. 
 Samarbejde mellem radiografer/radiologer – rollefordeling. 

 

2. Velkomst/information: 

 Tal med barnet i børnehøjde og inddrag forældrene i undersøgelsen. 
 Skab tillid ved hjælp af samarbejde og ærlighed. 
 Vær rolig og gør tingene i barnets tempo. 
 Aftal evt. med barnet, hvordan vi bedst kan udføre undersøgelsen. 
 Benyt distraktion evt. med forældrenes hjælp: Fortæl en historie,  

syng, ipad, iphone, blæs sæbebobler etc. 
 

3. Lejring og positionering: 
 0-12 mdr.: Kropskontakt med forælder eller svøbt i dyne/tæppe. 
 1-5 år: Sidde oprejst, gerne på skødet af mor eller far eller ligge højt  

med hovedet med forældrene tæt på.  
 6-12 år: Sidde oprejst eller ligge højt med hovedet med  

forældrene tæt på. 
 13-18 år: Evt. forældres tilstedeværelse, lad den unge vælge. 

 

4. Farvel på en god måde: 
 Alderssvarende gave. 
 Information til forældre om, at billederne ses af radiolog og kliniker. 

 

5. Plan B: 
 Skal undersøgelsen evt. udsættes? 
 Samarbejde med afdeling/anæstesi (sukkervand, sedation, GA). 

 
Børneradiografi uden forældres tilstedeværelse  
– ved undersøgelser i GA: 
 

Husk at informere forældrene om: 
 

1. Hvad der skal ske? 
2. Hvor lang tid det tager? 
3. Vi passer godt på barnet. 
4. Når barnet vågner skal vi nok hente forældrene ind. 
5. Billederne fra undersøgelsen gennemses af radiolog og kliniker. 
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Definition af barn/ung 
 

Som radiograf anbefaler vi, at man vurderer barnets højde og vægt, og 

herudfra vælger en eksponering svarende til barnets størrelse, i henhold til de 

givne muligheder ved de enkelte modaliteter samt eksponeringslister.  

Der foretages løbende kvalitetssikring af børnedoserne i 
patientdosisovervågningssystemet.  
Det gøres blandt andet ved den lovpligtige årlige referencedosimetri.  
 
Afdelingen er i besiddelse at et børnefantom, som bruges ved optimering af 
protokoller, kontroller af samme, mm.  Der findes en komplet liste med 
fantomer i D4. 
 
 
Børnestørrelser 
 
På afdelingen har vi ensrettet børnestørrelserne, således at vi har den samme 
opfattelse af, hvad fx en baby eller småbørn er. Vi arbejder løbende på at 
sætte de enkelte modaliteter nogenlunde ensartet op. 
Det er vigtigt, at du sætter sig ind i børneprotokollerne for det enkelte 
apparatur. 
Tabellen herunder er vejledende, og det er vigtigst at indplacere barnet efter 
vægt fremfor alder. 
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Assistance ved undersøgelser af børn 
 

For at få optimale billeder, anmodes det ledsagende personale fra de 
henvisende afdelinger eller eventuelle pårørende om at hjælpe ved 
positionering og fotografering af børn, der ikke selv kan medvirke. 
Det forudsættes, at den henvisende afdeling har informeret og fået accept til 
undersøgelser i forbindelse med udredning og behandling fra forældre/værge. 
 
Lovmæssigt er det kun forældre eller pårørende der må fastholde børn. Vores 
opgave er dog at undgå at ufrivillig fastholdelse forekommer ved i stedet at 
anvende vejledning og distraktion samt evt. en plan B som beskrevet under 
afsnittet ”Kommunikation og samarbejde”. 
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Neonatal-optagelser  
 

Ved røntgen af thorax samt thorax-abdomen på GN er det vigtigt at følge 
vores procedurevejledninger. Vi tager som standard kun et AP-billede i 
rygleje. Der tages kun et lateralt billede, hvis det ønskes, og der ligger en god 
indikation bag. 
 

Laterale billeder tages altid i rygleje med horisontal strålegang – herved får vi 
et lige billede, hvor barnet ikke ligger og tilter. Samtidig får vi god information 
om luftfordeling i lungevævet og tarmsegmenter, samt evt. fri luft. Det er 
vigtigt, at vi altid følger procedurevejledningen, da det herved bliver lettere at 
sammenligne undersøgelserne. 
 

Det neonatale barn  
 

Det anbefales, at en erfaren radiograf fotograferer barnet, og at 
plejepersonalet på afdelingen assisterer ved placering af detektorpladen, samt 
støtte af barnet. 
 
Der skal, hvor det er muligt, anvendes blyafdækning af børnenes gonader og 
blyet skal placeres rørnært. Gerne ovenpå kuvøsen. 
 
Vær opmærksom på de specielle forhold omkring det neonatale barn: 
 

 Øget risiko for varmetab 
 

 Infektionsrisikoen er øget pga. 
- Den sarte hud, som er mere transparent  
- Underudviklet immunforsvar samt nedsat antal leukocytter 

 

 Øget følsomhed over for larm kan: 
- Forstyrre dyb søvn og derved fremprovokerer gråd 
- Øge vejrtrækningen 
- Nedsætte iltningen i blodet  
- Øge det intrakranielle tryk   

                              
(Paediatric Radiography. Maryann Hardy & Stephen Boynes; Blackwell 
Science Ltd, 2003) 
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Strålebeskyttelse/radiografisk teknik 
 

Der skal altid tages udgangspunkt i ALARA-princippet (As Low As Reasonably 
Achievable), hvilket betyder, at vi så vidt muligt skal holde stråledosis på et 
minimum - MEN det betyder også, at vi ikke skal spare så meget på strålerne, 
at det vanskeliggør diagnostikken. 
(European guidelines, 1996)  
 
Grundlæggende følges de generelle retningslinjer: 
 

 Vælg korrekt børneprotokol. Anbefalede eksponeringsparametre findes 
ved de enkelte undersøgelsesrum. 

 Benyt så høj totalfiltrering som mulig (Cu og/eller Al filtre, som er lagt 
ind i de enkelte protokoller af superbrugere og applikations-specialister).  

 Så høj kV som muligt med dertilhørende lav mAs. 
 Korrekt blændefelt: Det anbefales at have maks. 1 cm blænde rundt om 

det relevante område ved neonatale optagelser, og maks. 2 cm ved 
børneoptagelser generelt. (European guidelines, 1996)  

 Korte eksponeringstider, for at undgå bevægelsesuskarphed. 
 Kort pulsering ved gennemlysning. 
 Raster bør undgås. Hvis det er nødvendigt at anvende raster, er et 

kulfiber raster med ratio på 1:8 ofte nok. Dette kan evt. bruges ved 
objekttykkelse > 9 cm. Virtuelt raster kan anvendes på det udstyr, hvor 
dette er muligt. 

 Brug så vidt muligt fint fokus for at øge skarpheden. 
 
Ovenstående punkter er sat op i de forskellige rum af en superbruger i 
samarbejde med applikationsspecialist og radiolog. Det er dog stadig vigtigt at 
være opmærksom på det i det daglige arbejde i rummene. 
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Krav til billedkvalitet 
 

Thorax 
 

 Billedet skal inkludere hele thorax fra 1. costa til og med sinus 
phrenicocostalis samt laterale costakonturer.  

 Billedet tages i inspiration, hos koopererende børn. 
 Billedet skal kunne visualisere: De pulmonale kar i det centrale 2/3 

lungefelt. Synlig trachea og de store bronchier samt nedre 
intervertebralrum skal være synlige bagved hjertet. 

 Columna skal være i midtlinien og uden rotation. 
 Samme afstand i begge sider fra mediale ende af clavicula til processus 

spinosus. 
 

Alder Projektion Patientposition 

Under 6 mdr. AP –  
evt. LAT med horisontal 
strålegang ved 
ordination 

Rygleje 

Ca. 6 mdr. til 4 år AP/PA og LAT Siddende eller stående 

4 år og ældre PA og LAT Stående 

    
 

Abdomen 
 

 Fra over diaphragma til tuber ischii indeholdende begge laterale 
abdominalvægge. Columna skal være i midtlinien og uden rotation.  

 På et korrekt eksponeret billede vil bløddele såsom psoasmusklen og 
omridset af nyrer og lever fremstå synlige.  

 Det gælder generelt for O.O.A, at man skal være særligt opmærksom 
på specielle retningslinjer for visse sygdomme, jf. procedure for 
gastroundersøgelser i D4.  

 Lateralbilledet tages kun i rygleje med horisontal strålegang ved 
neonatalundersøgelser samt større børn ved sengeoptagelser. 

 Ved undersøgelser af større børn konfereres projektionerne med 
radiolog, af hensyn til den kliniske problemstilling.  
 
 

Knogler 
 

 Trabekelstrukturer skal fremstå synlige.  
 Vækstzoner, periost og epifyselinier skal være velfremstillede. Ligeledes 

skal fedtbræmmer kunne ses. 
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CT 
 

CT er en højdosis modalitet. Derfor skal CT af alle børn udføres med skelen til 
individuelle forhold og i samarbejde med en børneradiolog. 
Radiografen vil altid kunne forvente grundig oplæring i CT-børneskanninger. 
 

 Vurdér nøje hvilke organer, der skal involveres, ved både 
scanogrammer og selve skanningen. Dette skal ske i samarbejde med 
en børneradiolog. 

 I langt de fleste tilfælde benyttes mAs-modulation. Herved sikres en 
sammenhæng mellem lavest mulig stråledosis og organernes tæthed 
samt kroppens varierende tykkelse. Vi inddeler børnene i tre 
vægtklasser, da vi ikke skal bruge helt samme modulationsparametre til 
alle størrelser. De mindste børns billeder skal forstørres mest. Derfor må 
dosis gøres relativt større. 

 Brug kV konstruktivt. Det er et krav at radiografen tjekker mA-
modulationskurven. Ved lavere kV, men uændret mAs, bliver dosis 
mindre. Støjen øges, men kontrastens følsomhed forbedres. Bruges 
fordelagtigt ved de allermindste eller ved undersøgelser med høj 
kontrast intensitet.  

 Vi benytter iterative rekonstruktioner for at opnå mindre stråledosis. 
 Det er henvisende afdelings ansvar at undersøge at GFR er i 

normalområdet, inden de henviser til CT-skanning. 
 Rent æstetisk skal børnenes CT-billeder være dårligere end de voksnes! 

Derfor kræves stor radiologisk specialviden for at kunne bedømme 
kvaliteten. 

 For flere detaljer se procedurevejledningen - lilla ”børnemappe” på 
hylde ved rum 35. 

 

 
Gennemlysning 

 

På RH assisterer radiografer radiologen ved gennemlysning: 
Vær opmærksom på reduktion af stråledosis i forbindelse med gennemlysning 
af børn - 

 Indblænding. 
 Pulseret gennemlysning. 
 Exploratoren/detektoren tæt på patienten. 
 ”Grab” billeder uden at gennemlyse mere end højst nødvendigt. 
 Eksponér så lidt som muligt, men for at opnå en optimal billedkvalitet 

kan det være nødvendigt at eksponere. 

 Gonadebeskyttelse, hvis det er muligt. 
 Støt barnet, så barnets bevægelse ikke øger gennemlysningstiden og 

dermed øger dosis. 
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Urinveje 
 

 Fra og med øvre nyrepol dvs. 2 fingersbredde under processus xiphoideus 
til blærebund dvs. til og med symfysen.  

 Lateralt indblændes til crista iliaca anterior superior i begge sider.  
 På et korrekt eksponeret billede vil bløddele såsom psoasmusklen og 

omridset af nyrer og lever fremstå synlige. 
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Patientbeskyttelse 
 

PA-optagelser er at foretrække frem for AP (thorax, kranie, columna m.m.), 
eksempelvis nedsættes dosis til øjnene/mammavæv med 95 % ved at tage 
billede i PA-projektion i stedet for AP.                     
 

Afskærmning / blyafdækning ifølge Bekendtgørelse nr. 671 §31: 
”Ved undersøgelser af personer under 50 år skal der anvendes 
gonadebeskyttelse, som nærmere bestemt i stk. 2 og 3 (herunder), 
medmindre beskyttelsen vil kunne afdække områder af diagnostisk interesse 
eller resultere i signifikant forringet billedkvalitet eller signifikant forhøjet 
dosis, eller personens tilstand umuliggør beskyttelse. 
 
Stk. 2.  
Beskyttelse af testes skal foretages, hvis strålefeltet kommer nærmere til 
testes end 5 cm. Der skal beskyttes med testesbeskytter af kapseltypen med 
blyækvivalent 0,5 mm til voksne og 0,35 mm til børn. 
 
Stk. 3.  
Beskyttelse af ovarier skal foretages, hvis ovarierne forventes at være i det 
direkte strålefelt. Der skal benyttes ovariebeskyttere eller blygummi med 
blyækvivalent på mindst 0,5 mm.” 
 
 
Her på afdelingen betyder ovenstående i praksis at: 

 Drenge skal have afdækning af gonader ved røntgenundersøgelser af 
truncus, bækken og UE, hvis de kan samarbejde til det. 
 

 Piger skal ikke have gonadeafdækning ved optagelser af 
bækken/hofter eller blæreregion. Dette for at undgå at billederne evt. 
skal tages om. 
  

 Neonatale børn, stueoptagelser: 
 
Thorax:  
Blybeskyttelse lægges på kuvøsen, som nedre blændekant. 
 
Abdomen: 
Drenge: Der anvendes blybeskyttelse af testes ved O.O.A mhp. 
placering af NVK eller NAK beliggenhed i abdomen, men ikke hvor 
undersøgelsen udføres mhp. luft i mavetarmkanalen incl. rectum, dvs. 
O.O.A ved akut abdomen.  
Piger: Der anvendes ikke blybeskyttelse, da afdækning kan dække for 
relevant diagnostik.  



 14 
 

Piger og graviditet 
 

Piger i den forplantningsdygtige alder fra 15 år skal spørges om 
graviditet (Notat vedr. aldersgruppe for afklaring af graviditet ved 
undersøgelser involverende ioniserende stråling, 2021) I forhold til 
Journalføringsloven skal det dokumenteres (BEK nr. 1225 af 
08/06/2021). Bemærk at der altid skal spørges om graviditet, idet det 
kan have ændret sig i forhold til henvisningstidspunktet. 

 Hvis pigen er gravid og undersøgelsen er uopsættelig, skal en radiolog 
vurdere, om hun skal have foretaget undersøgelsen, eller om denne skal 
erstattes af undersøgelser baseret på ikke-ioniserende stråling. 

 Gonadenære optagelser bør minimeres, og afdækning anvendes hvis 
muligt. 

 Hvis det efterfølgende konstateres, at pigen var gravid på 
undersøgelsestidspunktet – skal den medicinsk-fysiske ekspert 
kontaktes, og denne udregner fosterdosis. Statens institut for 
strålebeskyttelse skal kun orienteres, når fosterdosisberegning er over 
10 mSv, hvilket er yderst sjældent.  

 Den medicinsk-fysiske ekspert udregner dosis til fosteret og giver 
anbefalinger om videre forløb. Læs afdelingens VIP-vejledning for dette: 
Røntgenundersøgelse af gravid patient    

 
 
Skærpet underretningspligt 
 
I Danmark har alle underretningspligt ifølge: 
 
”§ 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra 
forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller 
nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets 
sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen 
(Serviceloven, LBK nr 170 af 24/01/2022).” 
 

Det betyder, at du som radiograf skal gøre opmærksom på, hvad du har 
oplevet til en børneradiolog eller alternativt den vagthavende radiolog, som 
herefter kontakter henvisende kliniker. 
Underretning til sociale myndigheder foretages af den kliniske afdeling, som 
har henvist barnet til radiologisk undersøgelse.  
 

https://vip.regionh.dk/VIP/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=https://vip.regionh.dk/VIP/Slutbruger/Portal.nsf/Main.html?open&unid=XEDEBBE240A30220FC12583F2002D97FE&level=130105&dbpath=/VIP/Redaktoer/130105.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
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Kvalitetssikring af apparatur/børneundersøgelser 
 
Leverandørerne sikrer korrekt billedkvalitet/dosis med modtagekontrol og 
årlige statuskontroller. Den medicinsk-fysiske ekspert godkender kontrollerne. 
 

 CIMT overvåger dosis og billedkvalitet på vores apparatur ved hjælp af 
de lovpligtige konstanskontroller. Dokumentationen foregår elektronisk 
med registrering af dosis og billedkvalitet i X-base-systemet.  

 Desuden sikres billedkvalitet og patientdosis optimeres via 
referencedosimetri, udvidet med radiologisk billedvurdering af 
børneundersøgelser efter vejledning fra SIS.  

 Personalet sikres et højt uddannelsesniveau ved løbende at komme på 
kurser og videreuddannelse.  

 Optimering af billedkvalitet og patientdosis sikres løbende ved 
mødeaktivitet i: Billedkvalitetsgruppen, CT-superbrugergruppen og 
konstanskontrolgruppen, som er sammensat tværfagligt af radiografer, 
radiologer og kvalitetskoordinator. 

 Radiograferne vil løbende kunne deltage i børnekonferencer samt 
billedgennemgang med børneradiologer. 

 Kun autoriseret personale retter fejl på apparaturet.  
 Ved nyanskaffelse af apparatur vælges apparatur, som giver så lave 

doser, som det med rimelighed er muligt under hensyntagen til de 
ønskede diagnostiske resultater. Dette gælder især for apparatur til 
undersøgelser af børn, til screening og til undersøgelser, der medfører 
store patientdoser som CT-skanninger og intervention.  

 Der udføres regional auditering efter røntgenbekendtgørelsen nr. 669 jf. 
§96 m.m. Senest hver 15. måned. 

 Konstanskontroller udføres løbende af specialuddannede radiografer.  
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