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• Många olika tekniker som kräver 

mer eller mindre QC-insatser

• 3D-CRT

• IMRT

• Rotationstekniker

• Helical tomotherapy

• VMAT/IMAT

• Robotsystem

• Cyberknife



Vilken nytta har patienten av QA?

•QA reducerar osäkerheter och fel,

•QA minskar sannolikheten för olyckor

och fel och ökar sannolikheten för att de upptäcks i tid

•QA möjliggör jämförelser mellan olika maskiner 

och strålbehandlingsavdelningar

•Nödvändighet för mer komplexa behandlingstekniker



Upp till QA-ansvariga på den egna strålbehandlingen att 

bestämma vad som ska ingå i programmet

Utgå från tre  parametra när QA-program bestäms

1. Sannolikhet för fel

2. Hur kritisk blir konsekvensen av felet

3. Hur lätt är testet att utföra/tidsåtgång 
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Definitioner

osäkerhet

systematiska slumpmässiga

Noggrannhet

Vad har det för betydelse 



Riskbedömning

Olyckor

Lästips: 
SSM 2012:23 Samlad 

strålsäkerhetsvärdering av 

hälso- och sjukvården

AAPM tg100 (ej klar)

www.ssm.se



Inmätning (commissioning)

Idrifttagande av linacc, utbildning, data till dosplanering 

Om matchade maskiner, se 

till att de är identiska

Insamling av 

referensdata till QA

Extern audit, mätning av 

dos i vatten



Parametrar som behöver kvalitetssäkras

• Linac geometri

• MV-strålfältskvalitet

• Integrerade bildtagningssystem

• MLC

• Gantryvinkel

• Dynamiskt, Viktigt vid IMRT/VMAT



Lästips:

AAPM TG142

AAPM TG100, när den kommer



Frekvens för kvalitetskontroll, 

QC

Dagligen: tex Dos, symmetri, jämnhet, fältstorlek, laser,  



Frekvens för kvalitetskontroll, 

QC

Veckovis eller månadsvis:  

Dos, Energi, symmetri, jämnhet, fältstorlek, laser

• Bildsystem

• MLC

• gantryvinkel

Kontrollera ref-värden för daglig QC 



Frekvens för kvalitetskontroll, 

QC
Årligen:

Dos, symmetri, jämnhet, fältstorlek, laser, djupdoser

Kontrollera ref-värden för vecko/månadskontroll



Hur gör vi på SUS

Daglig QC

•Kontroll av dos (per MU)

•Kontroll av ljusfält

•Kontroll av profiler 



Hur gör vi på SUS

Daglig QC



Hur gör vi på SUS

Daglig QC



Daglig QC 

Hur gör vi på SUS

backup

• In vivo-dioder



Dokumenteras och skickas in till SSM en gång om året

Lätt att se trender, hur uppför sig maskinerna över tiden

Vid avvikelser i Daglig QC görs en vecko-QC

Hur gör vi på SUS



Hur gör vi på SUS

Veckokontroller (inte riktigt)

Varannan vecka, dos med jonkammare i plastfantom, 

och invivo-dioder

En gång i månaden, profiler och elektronenergier

En gång i månaden, MLC, EPID, Skarv

Kontrollerar ref-värden 

för daglig kontroll



”Veckokontroller” även efter service eller reparation

Viktigt! Glöms ofta bort.

Tillverkaren har ibland en lista 

med rekommenderade kontroller efter service 

Bör granskas och utvärderas

Gör en egen 



Hur gör vi på SUS

Årskontroller:

Profiler, Djupdoser, Linjäritet i olika gantryvinklar

Referensdosimetri

Kontrollerar ref-värden 

för veckokontroll



Hur gör vi på SUS

Utöver detta kontrolleras cone beam CT 

en gång i månaden



Nya kontroller i uppstartsfasen

Gantryvinkel, map hastighet och acceleration

Profilkontroll flyttas till daglig kontroll

Profiler kontrolleras i olika gantryvinklar 

Bildsystemets isocenter kontrolleras dagligen



Patientspecifik QA,

mätning utförs för varje ny dosplan

InVivo-dosimetri

Verifikationsmätning av IMRT



In vivo-dosimetri

Varje nystartat strålfält mäts med invivo-

systemet



TLD då dioder inte fungerar

TBI,(helkroppsbestrålning)

Riskorgansdoser

Vid i driftagande av nya tekniker
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För IMRT fungerar inte In Vivo, (ännu)

Vad göra?

Verifikationsmätning i ett fantom, 

innan behandlingens start



Jonkammare

2D jonkammar-matris

2D diodmatris

”3D” fantom med dioder eller jonkammere

filmdosimetri

EPID-dosimetri

Lästips: AAPM TG120



Cheese phantom, till tomoterapi

Jonkammare och film



IBA Matrixx, jonkammarmatris

Placeras i ett fantom



Octavius, 729 jonkammarmatris



Map Check

• Diodmatris

• Två modeller som är olika stora







”böjd” diodmatris

Arc Check



Delta4  

Två diodmatriser i ett kryss 



Dosberäkning i fantomgeometrin

Patientplanen körs på mätutrustningen

Jämförs med beräknad dos

Arbetsflöde



Utvärderingsverktyg

DTA

Dos

Gamma



SFfRs arbetsgrupp för 
kvalitetssäkring av moderna 

strålbehandlingstekniker

Lägesrapport november 2012



Nationell arbetsgrupp (SFfR) 

Under hösten 2011 formerades en nationell arbetsgrupp för kvalitetssäkring 

av moderna strålbehandlingstekniker, spec. intensitetsmodulerad 

strålbehandling (IMRT/VMAT).

Gruppen består av 

Jörgen Olofsson, Umeå (koordinator)

Magnus Gustafsson, Göteborg (koordinator)

Per Hållström, Gävle

Ulf Isacsson, Uppsala

Maria Olevik Dunder, Stockholm

Hunor Benedek, Lund



Bakgrund

Intensitetsmodulerad strålbehandling (IMRT, IMAT/RapidARC/VMAT, TomoTherapy) 

blir allt vanligare i Sverige. Pga dess komplexitet upptar dessa behandlingar allt mer 

av våra kvalitetssäkringsresurser.

Den kliniska processen i korthet:

• Invers dosplanering, dvs ansättning av dosmål i olika volymer.

• Dosplaneringssystemet optimerar fram en (foton)behandling, bestående av 

många (>30) strålfält.

• …

• Behandlingen levereras av acceleratorn (där MLCn utgör en 

nyckelkomponent).



QA-gruppens uppdrag

• Kartlägga hur kvalitetssäkringen av IMRT/VMAT utförs i praktiken runt om i 

Sverige idag.

• Gå igenom befintliga internationella rekommendationer för kvalitetskontroller 

vid strålbehandling med IMRT/VMAT. 

• Reflektera över om, hur och varför olika kvalitetssäkringskoncept som 

tillämpas inom industrin kan användas för avancerad strålbehandling.

• Föreslå praktiska riktlinjer för kvalitetssäkring av moderna 

strålbehandlingstekniker (IMRT/VMAT).

Resultatet sammanställs i form av två rapporter; en mer övergripande 

rapport med syfte, bakgrund etc samt en mer kortfattad och handfast 

lathund för praktisk användning ute på sjukhusen. Båda rapporterna 

publiceras på SFfR’s hemsida.



Nationell enkät om QA av

moderna behandlingstekniker

Teknik Antal kliniker

IMRT 11

IMAT 9

Enbart IMRT 5

Enbart IMAT 3

Både och 6

Varken eller 3

Klinikens

erfarenhet Antal år

Min 1

Max 11

Medel 4.0

Std.avv. 2.9

Enkäten skickades ut och besvarades i början av 2012. Samtliga svenska 

strålbehandlingskliniker som utför intensitetsmodulerade behandlingar 

svarade.



Nationell enkät om QA av

moderna behandlingstekniker

Patienter under 2011 Antal

IMRT Totalt 723

IMRT Min 2

IMRT Max 154

IMRT Medel 66

IMRT Std.avv. 55

Patienter under 2011 Antal

IMAT Totalt 1406

IMAT Min 4

IMAT Max 480

IMAT Medel 141

IMAT Std.avv. 142

Patienter under 2011 Antal

Klinik Totalt 2129

Klinik Min 5

Klinik Max 570

Klinik Medel 152

Klinik Std.avv. 182

Hur vanliga är intensitetsmodulerade behandlingar i Sverige?

Notera att siffrorna gäller för 2011. De lär vara högre 

för 2012 (i synnerhet för IMAT som nog växer på 

bekostnad av IMRT).



Nationell enkät om QA av

moderna behandlingstekniker

En fråga i enkäten handlar om hur mycket tid man lägger ned på rena 

utrustningskontroller, utöver vad som redan görs för konventionella 

behandlingar.

Antal minuter

per månad

och accelerator

Min 0

Max 180

Medel 33

Std.avv. 42

Median 27

Dessa kontroller utförs uteslutande av 

sjukhusfysiker, såväl dagtid som kvällstid 

förekommer.



Nationell enkät om QA av

moderna behandlingstekniker

En annan fråga handlar om hur mycket tid man lägger ned på kontroller av 

enskilda dosplaner, utöver sådant som görs för konventionella behandlingar.

Dessa kontroller genomförs för samtliga 

intensitetsmodulerade behandlingar, nästan 

uteslutande av sjukhusfysiker (både dagtid 

och kvällstid förekommer).

Tidsåtgången per plan beror på hur många 

planer man kan mäta vid varje mättillfälle. 

Siffrorna till vänster är ett ungefärligt 

genomsnitt.

Antal minuter

per dosplan

Min 17

Max 144

Medel 50

Median 41



Nationell enkät om QA av

moderna behandlingstekniker

Hur skulle ni vilja förändra det sätt som ni arbetar med kvalitetssäkring av 

intensitetsmodulerade behandlingar (utan hänsyn tagen till dagens formella 

krav).

Antal kliniker

Utföra fluensmätning in-vivo 9

Oberoende dosberäkning 8

Dosmätning enbart på avvikande planer (komplexitetsindex) 7

Mer utvecklad maskin-QA (i komb. med färre mätningar på dosplaner) 4

Förbättrad automatisk parameterkontroll 3



Maskinkontroller IMAT
4.A.1 4.A.2  Tidsåtgång per 4.A.3 När Antal 4.A.4 Vem Antal

Frekvens Antal kliniker accelerator och månad Minuter

Veckovis 0 Medel 49

Var tredje vecka 1 Max 180 Dagtid 1 Sjukusfysiker 6

Månadsvis 4 Min 8 Kvällstid 6 Sjukhusfysiker/ingenjör 1

Varannan månad 1 Median 30

Kvartalsvis 1 Stdv 55

Aldrig 2

Vad görs i Sverige



Maskinkontroller IMRT
4.A.1 4.A.2  Tidsåtgång per 4.A.3 När Antal 4.A.4 Vem Antal

Frekvens Antal kliniker accelerator och månad Minuter

Veckovis 1 Medel 36

Var tredje vecka 0 Max 70 Dagtid 4 Sjukusfysiker 7

Månadsvis 5 Min 10 Kvällstid 4 Sjukhusfysiker/ingenjör 1

Varannan månad 1 Median 30

Kvartalsvis 1 Stdv 21

Aldrig 3

Vad görs i Sverige



Dosplankontroller IMAT
5.A.1 Frekvens 5.A.2 Tidsåtgång minuter 5.A.2 Tidsåtgång minuter 5.A.3 När Antal 5.A.4 Vem Antal 5.C Optimeringsbegränsning Antal 5.D Icke-mätbaserade Antal

fast tid per plan kontroller

Medel 31 Medel 28 Dagtid 3 Sjukhusfysiker 10 Ingen begränsning 7 Titta att MLC rör sig 1

Alla kliniker Max 90 Max 40 Kvällstid 7 Andel segment över viss tid 1 Plan Integrity Check 1

utför verifikations- Min 20 Min 15 Antal MU per Gy 1 Ingen kontroll 8

mätningar på Median 23 Median 30 Konstanta opt.parametrar 1

samtliga planer Stdv 20 Stdv 7

Exempel 1:   [min] Exempel 2:  [min]

Två planer, ett tillfälle Tolv planer, två tillfällen

Medel 87 Medel 397

Max 170 Max 660

Min 50 Min 220

Median 83 Median 405

Per plan (medel) 43 Per plan (medel) 33





QA-gruppens uppdrag

• Kartlägga hur kvalitetssäkringen av IMRT/VMAT utförs i praktiken runt om i 

Sverige idag.

• Gå igenom befintliga internationella rekommendationer för kvalitetskontroller 

vid strålbehandling med IMRT/VMAT. 

• Reflektera över om, hur och varför olika kvalitetssäkringskoncept som 

tillämpas inom industrin kan användas för avancerad strålbehandling.

• Föreslå praktiska riktlinjer för kvalitetssäkring av moderna 

strålbehandlingstekniker (IMRT/VMAT).

Resultatet sammanställs i form av två rapporter; en mer övergripande 

rapport med syfte, bakgrund etc samt en mer kortfattad och handfast 

lathund för praktisk användning ute på sjukhusen. Båda rapporterna 

publiceras på SFfR’s hemsida.


