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HVA? 

♦ Omfang: 
• Hvor mange apparater? 

• Hvor mange virksomheter? 

 

♦ Krav til bruk av CBCT 
• Regelverk, veileder m.m. 

• Spesielt om godkjenningskrav. Hvor mange har godkjenning?   

 

♦ Oppfølging gjennom tilsyn 
• Hvordan fører Strålevernet tilsyn? 

• Tema for tilsyn 

• Erfaringer og resultater fra tilsyn 

 

♦ Oppsummering 
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OMFANG 

Hvor mange CBCT apparater?  
• Tot 38 maskiner 

• I offentlige virksomheter: 7  

• I private virksomheter: 31  
 

Hvor mange virksomheter?  
• TOT 34: 6 offentlige  28 private 

 

•Oversikt på bakgrunn av forhandlernes omsetningsoversikt 

•Flere? - flere 3D «ready» 

 

Type maskiner:  eks. flere flermodalitetsapparater, storfeltsmaskiner i mindretall 
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RELEVANT REGELVERK      CBCT 

 Strålevernloven 

 Strålevernforskriften 

• Ny Forskrift 2010. Krav tydeligere. 

• Søknadsskjema oppdatert august 2011. Bruk alltid det som ligger 
på nett for å være sikker på at du bruker riktig versjon 

 Internkontrollforskriften 

• Systematisk arbeid. Avvikssystem!!! 

 Spesielle krav gitt i godkjenning   
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 Stråleverninfo 8:2010 
 Versjon på www.nrpa.no oppdatert ihht ny 

forskrift. 

 

 Veileder  5  

 Om krav til skjerming 

 

 Veileder 5 b  
 Om representative doser 

 

SEDENTXCT Europeisk guideline   

RELEVANTE VEILEDERE     CBCT 

UNDER REVISJON 

http://www.nrpa.no/
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TILSYN 

• Hvordan fører Strålevernet tilsyn? 

 

• Hva er tema på tilsyn 

 

• Erfaringer og resultater fra tilsyn 

 

• Hva har vi lært - Oppsummering 
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TILSYN           Hvordan  

Tilsynsetatene samarbeider: 

• Felles retningslinjer - grunnlaget for vår måte å føre tilsyn. 

 

Varsel om tilsyn:  

• For CBCT pr tlf.  

• Info om fokusområder, hvem vi vil snakke med, hvordan tilsynet vil bli 
gjennomført, tidspunkt. 

 

På tilsyn:  

• Intervju 

• Befaring 

• Ber om dokumentasjon for å verifisere 

• Eventuelt kontrollmålinger 
 

Etter tilsyn: Rapport og Oppfølging av avvik 
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TILSYN     Utgangspunkt 

Status før tilsyn: 

♦Hvor mange har godkjenning for bruk av CBCT? 
 

 
Antall virksomheter 
m/CBCT 

Antall godkjenninger for 
bruk av CBCT 

Offentlige 6 6 

Private 28 12 

Totalt 34 18 

GODKJENNING FØR ANSKAFFELSE!!!  Uten godkjenning: 

♦Dersom godkjenningskrav er fastsatt, kan virksomhet underlagt slikt krav ikke 
igangsettes før godkjenning foreligger. §6 Strålevernloven 

♦Strålevernet kan kreve en virksomhet stengt dersom nødvendig godkjenning ikke 
foreligger. § 19 Strålevernloven 
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TILSYN      Tema   

• Godkjenning og meldekrav. 

 

• Ivaretakelse av krav til strålevernkoordinator.  

 

• Skjerming og merking av røntgenlaber (kontrollert og overvåket område). 

 

• Kompetanse og opplæring i strålevern og medisinsk strålebruk: 

– Virksomhetens kjennskap til aktuelt regelverk  

– Kompetansekrav for betjening av apparatur.  

– Krav til opplæring i strålevern, strålebruk og apparatspesifikk opplæring . 

– Krav til å ha radiologisk kompetanse. 
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TILSYN      Tema   

• Klinisk bruk; optimalisering og berettigelse, beskyttelse av strålefølsomme 
organer.  

 

• Kompetanse i medisinsk fysikk, samt aktiviteter/oppgaver utført av 
medisinsk fysiker som f.eks. kvalitetskontroll, mottakskontroll, kalibrering, 
optimalisering m.m.  

 

• Apparatur: mottakskontroll, kvalitetskontroll og vedlikehold. 
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TILSYN        Resultater  

Utgangspunkt for presentasjon: 

• Skal ikke være en uthenging  

• Skal gi et inntrykk av hvordan status er på bruken av CBCT 

• Ingen har fått tilsynsrapport og totalt antall avvik vil kunne endre seg noe.  

 

 

Fakta om tilsynsobjektene: 

• Tilsyn hos 8 virksomheter 

• Variert utvalg mtp type apparatur, virksomhet(geografisk beliggenhet, 
offentlig vs privat, fagfelt). 

• Bruksfrekvens: fra å være i startfase av bruk til 10 – 20 pr mnd 
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TILSYN        Resultater  

Godkjenning Melding Strålevernkoordinator 

4 av 8 4 av 8 8 

Skjerming Merking Verneutstyr: 
Thyroideakrave 

7 av 8 5 av 8 7 av 8 

Dokumentasjon varierer Brukes i varierende grad 

• Kompetanse til strålevernkoordinator ikke tema 
 
• Strålevernkoordinator: 

o er stort sett eier 
o har en ide om funksjonen sin 
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TILSYN        Resultater  

Radiolog Betjening/Hvem bruker Hvem tolker 

7 av 8 5 av 8 tannlegespesialister 7 av 8 radiologer 

En mangler dok 2 av 8 tannleger 

• Hvilken kompetanse har de som tar bilder? 

• Relevante tema er strålevern og apparatspesifikk kompetanse med tanke på dose 
og parametre som påvirker bildekvalitet 
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TILSYN        Resultater  

Fysiker i medisinsk fysikk Mottakskontroll Kvalitetskontroll 

8 av 8 7 av 8 5 av 8 

En mangler dok En mangler dok 
En har ikke utført 

Mrk. Maskiner som har vært i 
bruk i kortere tid 
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TILSYN        Resultater  

Berettigelse 

•7 av 8 Mrk. 1 av de 7 har ikke begynt å bruke apparatet enda. 

•4 av 8 har dokumentasjon.  

 

 

Optimalisering 

•Vanskelig å telle opp/få gode/tydelige svar. Mye forskjellig. 

•Ikke faste protokoller, optimalisering underveis/til hver pasient med å justere 
innstillinger til den enkelte. 

•Enkelte: Hatt gjennomgang av faste protokoller ved oppstart. 

•NB! Skal finnes skriftlig prosedyre for de vanligste metodene. Skal revideres jevnlig 
ihht forskrift 
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TILSYN        Resultater  

Dosemonitorering:  

•Kun beregnede verdier; CTDI el DAP verdi. Flere maskiner hadde ikke noe. 

•Få hadde rutiner for å verifisere denne verdien. 

•Få hadde rutiner for å føre denne verdien i pasientens journal. 

o Utfordringer: Hva skal dosemonitoreres? Krav om monitorering? 

o Verdi må være kalibrert for å kunne brukes til å etablere representative 
doser 

 

Representative doser: 

•Ingen hadde begynt med det.  

•Lite kunnskap om tema. 

•Utfordringer og muligheter for hvordan dette praktisk skal kunne gjennomføres ble 
diskutert.  

•Forslag til undersøkelse å starte med: Retinert hjørnetann? 
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TILSYN        Resultater  

FLERE TEMA: 

• Undersøkelser på barn: 3 av 8.  

• Type undersøkelser (de vanligste); implantat, retinerte hjørnetenner. 

• Feltstørrelser; Fra 4x4 til 15x15 felt. 
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OPPSUMMERING / ETTER TILSYN 

HVILKE UTFORDRINGER HAR VI? 
• Fremdeles behov for kunnskap om regelverket. 

• Kunnskaper om strålevern generelt – behov for mer opplæring. 

• Krav som ikke er oppfylt. 
  

HJELPER TILSYN? LÆRTE DERE NOE? 
• Mange telefoner og en bratt økning i antallet søknader om godkjenning. 

• Når ut med informasjon. Virksomhetene øker kunnskap om strålevern. 

• Bidrar til økt bevissthet på regelverk. 

• Når alle avvik er lukket – strålevern bedre ivaretatt!!! 
 
HVA LÆRTE VI? 
•  Masse kunnskap om bruken i praksis. Viktig! 
 
 
 
  

 


