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STRÅLEVERNKOORDINATOR 

Arbeidsoppgaver oppsummert fra regelverk, veiledere, info og 
forvaltningspraksis: 

• Antall strålevernkoordinatorer og organisering av disse vil avhenge av 
virksomhetens struktur og strålebrukens kompleksitet. 

 

• Være en kontaktperson for Strålevernet ifm tilsyn mm.  

 

• Strålevernkoordinator må være ansatt i virksomheten. 

 

• Virksomheten må utpeke en person med tilstrekkelig kompetanse 
innen strålevern og sikker bruk av CBCT samt måle og verneutstyr til å 
være strålevernkoordinator. 
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STRÅLEVERNKOORDINATOR 

• Veilede arbeidstakere om sikker håndtering av strålekildene, samt bruk av 
verne- og måleutstyr. 

 

• Ivareta HMS-aspektene, dvs. pasienter, strålesikkerhet for arbeidstakere 
og eventuelle tredjepersoner(besøkende, naboer osv). Understreker at 
«du» MÅ ha minimum med kompetanse i strålevern.  

 

• I private odontologisk virksomheter kan det være mest praktisk at den 
som er strålevernkoordinator er den samme som bruker. Gjør det enklere 
å ivareta kompetansekrav om strålevern. VINN – VINN! 
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STRÅLEVERNKOORDINATOR 

Andre konkrete oppgaver kan være: 

• å ha ansvar for å melde apparatur  

 

• melde til Strålevernet meldepliktige endringer relatert til apparatur eller 
virksomhet 

 

• kvalitetssikre rom med tanke på bygningsmessig skjerming 

 

• ha oversikt over typiske huddoser til pasient 

 

• ha ansvar for serviceavtaler og kvalitetskontroller for apparatur, og sørge 
for at det blir utført vedlikehold ved behov 
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FORHANDLERE 

• Må ha godkjenning for å selge CBCT. 

 

• ALLE forhandlere som selger CBCT i Norge har 
godkjenning pr i dag. 

 

 

• Hvordan er status på kompetanse? Lite dokumentasjon 
her. 
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KRAV I GODKJENNING   Forhandlere 

1. Betingelse for salg av apparatur til virksomheter 
Strålekilder må kun omsettes til virksomheter som kan dokumentere skriftlig 
at de har gyldig godkjenning og/eller har sendt melding til Strålevernet.  

Strålekilder må ikke installeres hos kunder før kunden kan vise til at de har 
mottatt skriftlig bekreftelse fra Strålevernet på at utstyret kan installeres og 
tas i bruk. 
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KRAV I GODKJENNING   Forhandlere 

2. Krav til ansattes kompetanse  
Innehaveren av godkjenningen må kunne dokumentere at ansatte som 
installerer eller gjør vedlikehold/service på og eventuelt gir kunder 
opplæring i bruk av utstyret har tilstrekkelig kompetanse i: 

• Strålevern. Strålevernkompetanse kan tilegnes ved f.eks. å delta på 
etablerte strålevernkurs. 

• Sikker bruk av utstyret. Utstyrsspesifikk opplæring kan tilegnes ved bl.a. 
kurs/opplæring hos produsenten av utstyret.  
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KRAV I GODKJENNING   Forhandlere 

3. Opplæring av og informasjon til kundene 
Forhandler skal gi kundene opplæring i sikker bruk av apparatur. Dette 
inkluderer også opplæring i strålevern med hensyn på personale og eventuelt 
pasient. Forhandler skal kunne gi kundene informasjon og generelle råd om 
strålevern. 
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KRAV I GODKJENNING   Forhandlere 

4. Forhandler må føre omsetningsoversikt over strålekilder  
Forhandler må føre fortløpende omsetningsoversikt over kunder, hvilke typer 
strålekilder som omsettes og bruksområder. For røntgenapparat og 
akseleratorer skal fabrikat, modellnavn, årgang, maksimal høyspenning og 
serienummer føres opp.  

Det skal sendes skriftlig årsmelding med omsetningsoversikten til Strålevernet. 
Årsmeldingen følger kalenderåret, og skal være oss i hende innen februar 
måned påfølgende år. 
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KRAV I GODKJENNING   Forhandlere 

5. Plikt til å informere kundene om utstyrets 
bruksspesifikasjoner og vigilancerapporter 

Forhandler må sørge for at tekniske krav til utstyret gitt i §§ 21 og 48 i 
strålevernforskriften er oppfylt, og at eventuelle bruksspesifikasjoner gitt av 
produsenten når helt frem til sluttbruker. 

Dersom forhandler mottar vigilance rapporter på en strålekilde som de 
forhandler, enten direkte fra utstyrsprodusent eller via norske myndigheter, så 
må forhandler sørge for at nødvendig informasjon blir gitt til kundene som har 
kjøpt det aktuelle apparatet. 

 

 

§§21 og 48  - UTSTYRET SKAL VÆRE TILPASSET BRUKSOMRÅDE….. 
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KRAV I GODKJENNING   Forhandlere 

6. Endringer som må følges opp av forhandler 
Eventuelle fremtidige endringer som gjøres i godkjenningsperioden, f.eks. 
adresseendring og endring av strålevernkoordinator, skal meldes fortløpende 
til Strålevernet.  

Det må søkes om utvidet godkjenning dersom det skal omsettes andre typer 
strålekilder enn de som er presisert her. 
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STRÅLEVERNINFO         om forhandlere 

• Forhandlere må ha godkjenning fra Strålevernet. 

• Forhandlere som har godkjenning må søke om utvidet godkjenning. 

• Forhandler plikter å informere kjøper om relevante forskriftskrav 
(spesielt om kravene til radiolog og medisinsk fysiker) og at bruk av 
CBCT er underlagt godkjenning. 

• Det forventes at forhandlerne har relevant kompetanse innen 
strålevern, dosimetri og kvalitetskontroll til å kunne bistå henvendelser 
fra sine kunder. 

• Forhandlerne må ha oppdatert dokumentasjon på over typiske 
pasientdoser forbundet med de vanligste feltstørrelser og ulike valg av 
eksponeringsparametre, samt isodosekurver for bruk til vurdering av 
bygningsmessig skjerming og yrkesmessig eksponering av personell. 


