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Forord 
Statens institutt for strålehygiene er blitt 50 år. Som landets fagmyndighet og for
valtningsorgan for strålevernslovgivningen har instituttet i alle disse årene tatt sik
te på å opprettholde den faglige kompetansen som grunnlag for sine avgjørelser 
og beslutninger innen strålevernet og strålehygienen. Ikke minst har dette ført til 
at bruk av radioaktive staffer og stråling av alle slag er blitt vurdert faglig med sikte 
på nytte og minimal risiko for skadelige effekter både på kort og lang sikt, med an
dre ord forsvarlig bruk av, og omgang med, stråling i landet vårt. 

I dette 50-års heftet er det gitt en historisk oversikt over instituttets utvikling som 
i stor grad reflekterer utviklingen av strålevernet i sin alminnelighet. Det viser også 
de mange områder som instituttet beskjeftigerseg med, og hvordan dette spesial
området for vern og beskyttelse fører an i kampen mot mulige skader av forurens-
ninger og den tekniske utviklingen som innbefatter stråling, kan føre med seg. 

Instituttet er sine ansatte, både tidligere og nåværende, stor takk skyldig for den 
interesse, den faglige fordypelse og den arbeidsinnsats som er gjort i de spørs-
målene instituttet har møtt og møter. Dette har ført til at Statens institutt for stråle
hygiene kan betraktes som det kompetanseorgan det er i dag, og som landet har 
behov for i lys av den omfattende og økende bruk av all slags stråling. 

(V / L — C 
r Johan Baarli 
' Direktør 
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Statens institutt 
for strålehygiene 

Historikk 
Cand. real. Jon Flatby, tidligere avdelingssjef 

Forhistorien til opprettelsen 
av instituttet 
Korrekt bruk av stråling i medisinen, bi
ologien, innen forskning, industri osv., 
og beskyttelse mot denne strålingen, 
forutsetter at vi har et system av enhe-
ter og fysikalske størrelser slik at strå
lingen både kvalitativt og kvantitativt 
kan karakteriseres på hensiktsmessig 
måte. Ved den annen internasjonale 
radiologikongress i Stockholm i 1928 
ble det fattet et viktig vedtak hva dette 
angår. Det ble besluttet opprettet en in
ternasjonal strålebeskyttelseskomité. 
Den fikk navnet Den internasjonale 
røntgen- og radiumbeskyttelseskomité 
og ble forløperen til den senere Inter
nasjonale kommisjon for strålevern, 
ICRP. Komiteen gav anbefaling om, og 
definisjon av en enhet for røntgenstrå
ling basert på strålingens evne til å 
danne fri elektriske ladninger i en viss 
mengde luft. Enheten ble gitt navnet 
«røntgen». Fysikalske metoder for fast-
leggelse av røntgenenhetsn og for må
ling av strålemengde i den nye enhe
ten ble angitt. Strålemengde angitt i 
røntgen ble på den tid, og gjennom 
mange år, betegnet som stråledose. 

Røntgenenheten har i prinsippet 
overlevd til denne dag, dog i en modi
fisert form tilpasset det internasjonale 
enhetsystem (Sl). Radiologiske størr

elser målt i denne enhet kalles ikke 
lenger dose, en betegneise som lett 
kunne misforstås sett i relasjon til bio
logisk virkning, men eksposisjon. Vi 
kommer imidlertid her inn på dosimet-
riske detaljer som ligger utenfor det to
rna vi behandler. 

I den nevnte strålevernskomite satt 
bl.a. dr. philos. Rolf Sievert, senere 
professor, en av den fysikalske radiolo-
gis grunnleggere. Han hadde ved Ra-
diumhemmet i Stockholm etablert et 
strålefysisk laboratorium noen år tid
ligere. Her ble det utarbeidet metoder 
for måling av stråling og for stråledo-
sering. 

Med definisjonen og den praktiske 
fastsettelse av den nye strålingsenhe-
ten røntgen, fikK dosimetrien faste ben 
å stå på. Dette førte etterhvert til mer 
eksakt og sammenlignbar dosimetri i 
stråleterapien. Man kunne videre måle 
eller beregne doser til personer som 
arbeidet med strålekilder, og ha mulig-
heten for å angi «toleransedoser» for 
slikt personell. Denne utvikling førte in
nen radiologien naturlig nok til ønske 
eller krav om en mer eksakt dosimetri i 
samsvar med anbefalingene fra den in
ternasjonale radiologikongress av 
1928. 

Seiv om strålevernsproblemer had
de vært tatt opp tidligere, bl.a. også av 
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den første internasjonale radiologi-
kongress, bor det være berettiget å si 
at etableringen av den nevnte stråle-
vernskomité i 1928 representerer fød
selen av det internasjonale strålevern 
og det senere så velkjente ICRP. 

I Norge var man på denne tiden in-
nen Norsk Forening for Medicinsk Ra
diologi og blant radiologer opptatt av 
den utilfredstillende situasjon innen 
radiologien. Det manglet et system for 
offisiell autorisasjon av radiologisk virk-
somhet innen terapi og diagnostikk, vi-
dere manglet også en fysikalsk kontroll 
av apparatur, dosimetri av strålingen, 
m.v. 

Det Norske Radiumhospital var un
der oppbygging omkring 1930 og ble 
åpnet i 1932. For å sikre korrekt dosi
metri ved strålebehandling med radium 
og røntgen, og videre for kontroll med 
den stråleproduserende apparatur og 
tilhørende beskyttelsestiltak, var det 
blitt opprettet et fysisk laboratorium 
ved det nye hospitalet. Dr. philos. N.H. 
Moxnes, som hadde tatt doktorgrad på 
et strålefysisk tema, bygget dette la
boratorium opp som dets første leder. 
Moxnes må således minnes som 
landets første sykehusfysiker og helse-
fysiker og som føregangsmann når det 
gjelder medisinsk fysikk i Norge. 

Moxnes stod i nær kontakt med sin 
venn Sievert ved Radiumheminet i 
Stockholm. Her hadde man allerede re
lativt lang erfaring med medisinsk strå-
ledosimetri, bl.a. ved hjelp av ionisa-
sjonskammer/elektrometersystemer. 

Det fysiske laboratorium på Radium
hospitalet dekket i prinsippet bare Ra
diumhospitalets behov. I noen grad 
bistod likevel Moxnes enkelte andre 
sykehus med kontroll og oppmåling av 
røntgenapparatur, særlig gjaldt dette 
doseringen ved røntgenterapi. 

Det ble imidlertid klart at tiden nå var 

moden for et landsomfattande offentlig 
system for kontroll av apparatur, dosi
metri og strålevern innen stråleterapi 
og røntgendiagnostikk. 

Overlege ved Rikshospitalets rønt
genavdeling, dr.med. Torleif Dale, se
nere professor, utferdiget som formann 
for Norsk Forening for Medicinsk Ra
diologi en rekke skriv til Medisinaldirek
tøren i sakens anledning - det første 
allerede i begynnelsen av 1934. Disse 
skriv er ganske omfattende og fram
hever behovet for et fysisk kon*roll-
laboratorium, og giren ganske detaljert 
liste over de oppgåver det påtenkte la
boratorium bør ha. Det er interessant å 
konstatere at man så tidlig angav en 
funksjon som i stor utstrekning er den 
samme vi har idag. La oss ta for oss et 
skriv til Medisinaldirektøren fra over
lege Dale datert 18. juli 1935. Vi refere
rer følgende fra dette skrivet: 

Sitat: Laboratoriet skal i første rekke 
omfatte følgende. 

1. Oppmåling av røntgenrørenes strå-
lestyrke, således at man vet hva 
slags og hvor mye stråling der appli-
seres. Oppgaven må være å eta
blere samme måleenhet for strålin
gen som er vedtatt på de siste inter
nasjonale radiolog-kongresser. Alle 
røntgenrør i landet skal justeres et
ter denne måleenhet. 

2. Årlig undersøkelse av røntgenrør 
cg høyspenningsanlegg. 

3. Årlig kontroll av alle beskyttelses-
anordninger for pasienter, søstre og 
leger. 

4. Forskjellige materialundersøkel3er, 
særlig filmmatriell. 

5. Konsultasjon for alle nyanlegg og 
kontroll av disse, samt konsultasjon 
i alle vanlige røntgentekniske saker 
ellers. 
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6. Oppmåling av radium og bestem-
melse av strålestyrken av radi-
umapplikatorer. 

7. Laboratoriets arbeide skal også om
fatte den vitenskapelige forskning 
innen radiologien forsåvidt angår 
strålefysikk og dermed beslektede 
temaer. Sitat slutt. 

Skrivet gir noen forslag til laboratoriets 
oppbygging og plassering. Det tenkes 
innordnet under Medislnalstyrelsen, og 
fagarbeidet dekket av en bestyrer og 
en assistent, begge fysikere. Det hen-
vises til at Det Norske Radiumhospital 
allerede har et fysisk laboratorium, og 
at dets bestyrer dr. philos. Moxnes har 
den nødvendige kompetanse innen det 
aktuelle felt. Det foreslås derfor at 
kontrollaboratoriet blir utviklet i tilslut
ning til laboratoriet ved Radiumhospita
let, slik at den landsomfattende virk-
somhet raskt kunne komme igang. 

De oppgåvene som er skissert av 
daværende overlege Dale viser god 
innsikt i fysikalske strålingsproblemer 
og stor fremsynthet. Således anføres 
bl.a. også beskyttelsen av pasient, et 
tema som i dette tilfelle også må være 
relatert til pasienten i røntgendiagno
stikken. Det skulle gå en del år før det
te problem fikk den tyngde vi tillegger 
det i dag. 

Når det gjelder den «årlige kontroll» 
var det nok mer et Weal og et sikte
punkt enn et realistisk krav med den 
bemanning som ble foreslått. Seiv idag 
har vårt institutt ingen kapasitet til ge
nerelt å foreta årlige kontroller av alle 
anlegg og apparater. Et så omfattende 
sentralisert kontrollopplegg ville heller 
neppe være i samsvar med dagens til-
synsfilosofi. 

Et viktig nwient er at også forsk
ning skulle være en av laboratoriets 
oppgåver, altså at det ikke ene og ale-

ne skulle være et rent kontrollaborato-
riuml 

I senere brev fra ove' lege Dale be-
handles laboratoriets oppgåver i større 
detalj (1936). Årlige driftsutgifter be-
regnestil kr30 000,-, hvoravkr7C00-
til å dekke 300 reisedage.' 

Medisinaldirektøren oversender 22. 
mai 1936 til Sosialdepartementet et 
forslag om opprettelse av et fysisk 
kontrollaboratorium som en statsinsti
tusjon under Medislnalstyrelsen Det 
anføres bl.a. at laboratoriets drift øko
nomisk sett blir «en billig forsikring mot 
risiko. Røntgenskader er ikke så sjeld
ne». Skrivet benyttet nå betegnelsen 
«institutt» om det planlagte laboratori
um, noe som muligens gir forslaget 
større tyngde og anseelse. Laborato
riet ble dog ikke «institutt» før i 1964. 

I påskrift fra Sosialdepartementet 
forespørres om instituttet som statsin
stitusjon kan skaffes lokaler på Riks
hospitalets Røntgen-radiumavdeling. 
Hermed introduseres en ny situasjon 
når det gjelder plasseringen, og vurde-
ringer kom fra forskjellig hold. Det 
oppstod utvilsomt en drakamp om 
plassering henholdsvis på Rikshospita
let eller Radiumhospitalet. For å få en 
mest mulig objektiv vurdering av plane-
ne for laboratoriet, inkludert spørsmå
let om plasseringen, nedsatte Sosi
aldepartementet et utvalg bestående 
av professor dr. philos. S. Sæland, 
overlege dr. med. T. Dale og reservele
ge R. Bull Engelstad meJ dr. philos. 
Moxnes son sekretær. 

Innstillingen fra dette utvalget torelå 
mot slutten av året 1937. Man var enig 
om at det påtenkte laboratorium var 
ubetinget nødvendig, og at opprettel-
sen ikke tålte utsettelse! Dette var ho
vudkonklusjonen, og i forhold til det an
sa utvalget spørsmålet om plasserin
gen av sekundær betydning. For-
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mannen, Sæland, og Dale anbefalte 
plassering på Rikshospitalet, men'; 
Bull Engelstad anbefalte laboratoriet 
lagt til Radiumhospitalet. 

Utvalget anmoder videre om at det 
blir fremmet en lov om «bruken av ap-
parater til framstilling av røntgenstråler 
til medisinsk ayemed-. 

Utviklingen går nå raskt. Etteråt So
sialdepartementet har mottatt rappor
ten fr& utvalget, går det bare noen få 
uker far formannen, professor Sæland, 
får svar fra Departementet. Vi er nå 
kommet inn i desember 1937. I svaret 
erklærer Departementet seg enig i for
slaget om en lov som basis for bruk av 
strålekilder, slik at utvalgets sekretær, 
N.H. Moxnes, med bistand fra departe
ment og Statens elektrisitetstilsyn, ut
arbeider utkast til den påtenkte lov. De
partementet bemyndiger sekretær G. 
Randers-Pehrson til å yte ne Vendig 
juridisk hjelp. 

Så kommer vi til året 1938. Den 1. 
mars meddeler Randers-Pehrson til 
Moxnes at lovutkastet er ferdig, og at 
det v:: bli satt opp en preposisjon til 
Stortinget om saken. Loven ble vedtatt 
av Stortinget 18. juni 1938. Den er en 
kort rammelov og er holdt i temmelig 
generelle former. Den senere så vel
kjente formålsparagraf 1 innledes slik: 
«Til vern om liv og helse og for å gjøre 
anlegg og apparater mest mulig virk-
somme og gagnlige for syke, kan Kon
gen...» osv. Her fremheves i tillegg til 
«vern om liv og helse» (strålevern) og
så at apparatur og metodar skal være 
mest mulig effektive til å sikre pasient
ens helse. Dette er et tidlig uttrykk til et 
optimaliseringsprinsipp av relasjonen 
nytte/skade. Loven er i skrivende stund 
over 50 år gam.nel. Den trenger muli-
gens fornyelse, men har på en impone
rande måte tålt tidens tann. Man har 
funnet at de generelle prinsipper i lov

en kan gi legal bakgrunn for de fleste 
av vår moderne tids tiltak på stråle-
vernssektoren. 

Allerede før loven ble vedtatt, kom 
en viktig beslutning fra Stortinget 23. 
mai 1938: 

«Stortinget samtykker i at et fysisk 
laboratorium for kontroll av røntgenan-
legg m.v. legges på Rikshospitalet, og 
at de nødvendige lokale- for nevnte la
boratorium innrettes i forbindelse med 
nybygget for Rikshospitalets Røntgen/-
radiuminstitutt etter planer og overslag 
som er omhandlet i Sosialdepartemen
tets foredrag av 31. mars 1938». Dr. 
philos. Moxnes og overlege Dale ved 
Rikshospitalet anmodes om forslag til 
organisasjon og drift av laboratoriet, 
samt om forslag til budsjett for 
1939/1940. Moxnes var hele tiden for-
utsatt som bestyrer for det nye kontrol-
laboratorium. Som leder for det fysiske 
laboratorium på Radiumhospitalet, og 
med sine internasjonale kontakter, 
særlig med Sievert i Sverige, ble han 
fra første stund engasjert i de vurderin-
ger og planer som etterhvert ledet til de 
ovenfor omtalte stortingsvedtak. Vi må 
derfor huske Moxnes som den på man
ge mater «grunder» han var av institut
tet. 

Det tok nå noen tid før detaljplanene 
for laboratoriet var ferdig slik at det 
kunne starte sin virksomhet. 

Den 1. juli 1939 åpnet Statens fysis
ke kontrollaboratorium på Rikshospita
let. 

Staben bestod av 3 personer, nem
lig: 

Bestyrer: dr. philos. 
N.H. Moxnes 

Kontrollfysiker: siv.ing. K. Koren 
Kontorassistent: l.-S. Dahl. 
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Perioden frem til 
begynnelsen av 1950-årene 
Instituttets tidligere direktør, dr. techn. 
K. Koren har i årsrapport for 1978 gitt 
en omfattende behandling av institut
tets historie frem til nybygget på Øster
ås i Bærum ble tatt i bruk i mai 1975. 
Det henvises til denne rapporten, bl.a. 
også når det gjelder forhistorien, som 
gir interessante kompletteringer til pre
sentasjonen i dette jubileumshefte. 
Med kort avbrekk virket Koren ved in
stituttet frem til 1979, og han var da og
så kontrollfysiker under deler U J den 
vanskelige krigstiden og perioden like 
etter. Vi refererer direkte Korens be-
skrivelse av situasjonen dengang, som 
gir oss et illustrerande og levende 
stemningsbilde fra en vanskelig peri
ode for det nyfødte laboratorium. 

Sitat: En del av det viktigste utstyr 
var kommet i hus, inklusive to Victore-
en elektrometre fra USA, hvert med et 
ionisasjonskammer for 100 R og et for 
10 R. Ikke minst fordi krigen kom og 
landet ble okkupert 3/4 år senere, skul
le disse to instrumentene komme til å 
bli uvurderlige for Laboratoriets innsats 
i krigsårene. Instrumentene hadde 
vært kalibrert ved Standardiseringsla-
boratoriet i Washington D.C. og måtte 
ikke beskadiges. De ble derfor voktet 
som klenodier under de primitive trans-
portforhold ved inspeksjonsreisene. 
Da det også var vanskelig a få reserve
deler til landets medisinske rønt
genutstyr, ble de viktigste apparater 
kjørt med nedsatt belastning under kri
gen for å oppnå øket levetid. Da man 
hevdet at gangren som følge av skudd-
sår under kamphandlinger kunne be-
stråles med små doser av bløt rønt
genstråling, ble passende doseringsta-
beller for slik behandling utarbeidet i 
stillhet for en del sykehus. 

Ved én anledning kom Laboratoriet 

noe i klemme under krigen. Tuberkulo
sen var den gang meget utbredt i Nor-
ge, og da tyskeme stillet et mobilt 
skjermbildeutstyr for thorax-under-
søkelser til disposisjon, var dette unek
telig velkomment. Tyskerne ønsket 
imidlertid at apparatet skulle betjenes 
av hirdfolk i NS-uniform. Helsedirekto
ratets Tuberkulosekontor og Laborato
riet måtte i fellesskap opp i stortings
bygningen for å awerge dette. Av-
gjørelsen ble overlatt den da kjente 
tyske radiolog, professor Hohlfelder, 
som seiv om han var forkledd som 
oberst, var enig i at heisen måtte gå 
foran politikken. Sitat slutt. 

Kontroll og oppmåling av landets 
røntgenterapianlegg var i denne peri
oden en nøyt prioritert oppgave. Anleg
gene ble kontrollert minst én gang pr. 
år og doseringstabeller for strålebe-
handlingen utarbeidet. I denne for
bindelse var det viktig å opprettholde 
korrekt verdi på røntgenenheten i sam
svar med den internasjonalt godkjente 
definisjon. Man hadde som nevnt, to 
Victoreen-dosimetre med kalibrering 
fra USA, men disse kunne endre seg 
eller bli beskadiget, hvilket ville van-
skeliggjøre reproduksjon av rønt
genenheten. Etter krigen startet derfor 
Moxnes oppbyggingen av apparatur 
for reproduksjon av røntgenenheten. 
Denne såkalte enhetsapparatur ble 
etterhvert laboratoriets utgangspunkt 
for kalibreringen av de anvendte dosi-
metre, og man ble mer uavhengig av 
den importerte enhet. 

Fra og med 1948 var siv.ing. S. Mau
dal ansatt som kontrollfysiker ved la
boratoriet (han ble senere overingeni
ør). Det var Maudal som fikk ansvaret 
for oppbyggingen og drifien av enhets-
apparaturen. Dette ble også en av 
hans viktigste oppgåver i de mange år 
han var ved instituttet. Maudal gjorde 
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her en stor innsats mod stadig forbe-
dring, nykonstruksjon av apparaturen, 
og tilpasning av denne til røntgenstrå
ling generert ved høyspenning fra 10 
kV og helt opp tii 400 kV. Sammenlik-
ning med tilsvarande utenlandske, 
særlig svenske, bestemmelser av en-
heten viste god og tilfredsstillende 
overensstemmelse. 

Det ble < denne perioden også utført 
tilsyn med røntgen-diagnostiske an
legg, men laboratoriets sterkt begren-
sede personalkapasitet vanskeliggjor
de en mer omfattende innsats her. Så-
ledes kan nevnes at dentalrøntgenan-
legg foreløpig bare var underkastet 
registrering. 

Den samlede park ?v stråleproduse-
rende apparatur i Norge i begynnelsen 
av 1950-årene anslås til: 

Røntgenterapianlegg: ca. 120 
Røntgendiagnostikk-
institusjoner, inkludert 
alle røntgenavdelinger, 
diagnosestasjonerm.v.: ca. 470 
Antall røntgendiagno-
stikkapparater, 
anslagsvis: ca. 700-800 
Dental røntgen
apparatet ca. 1500-2000 
Radium, antall 
institusjoner: 5 
Industrielle anlegg: 30 i 1953, 

senere sterk økning 

En omfattende årlig kontroll av den
ne store apparatpark var selvsagt en 
umuiighet med de ressurser av per
sonale og budsjetter som stod til dispo
sisjon. Antagelser og forslag som ble 
fremlagt før etableringen av laborato
riet, var nok vel optimistiske. Og godt 
var kanskje det? 

Den grunnleggende strålevernslov 

av 18. juni 1938 er omtalt. I begynnel
sen av krigen, nemlig 10. juni 1940, ga 
Administrasjonsrådet på vegne av So
sialdepartementet en forskrift under 
loven. Forskriften bemyndiger Statens 
fysiske kontrollaboratorium til å føre til
syn etter loven og som nærmere spe
sifisert i forskriften. Forskriften innehol-
der i store trekk de viktigste elemen-
tene i den senere «Forskrifter om tilsyn 
med røntgenanlegg og radium m.v.», 
utferdige! ved Kgl. resolusjon 22. okto
ber 1948. Den siste forskriften var 
ryggraden for vår virksomhet helt frem 
til 1976 da vi fikk en modernisert og 
bedre tilpasset versjon, nemlig «For
skrifter om tilsyn med og bruk av an
legg, apparater, materiell og staffer 
som avgir ioniserende eller annen hel
sefarlig stråling», gitt ved Kgl. res. av 
23. januar 1976. 

Det ligger utenfor temaet i denne hi
storiske oversikt å gå nærmere inn på 
disse forskriftene. Vi vil bare nevne at 
man den gang forutsatte at laborato
riets drift stort sett skulle bli dekket ved 
å avgiftsbelegge stråleproduserende 
apparatur. Forskriftene inneholder i 
tråd med dette bestemmelser om avgif-
ten. Med den senere kraftige ekspan
sjon av Statens institutt for strålehygie
ne ble denne avgiften av marginal 
verdi. Da departementet heller ikke 
fant grunn til å endre satsene, ble den 
opphevet i 1978. 

3. Senere perioder 
Fra og med begynnelsen av 
1950-årene fikk man av forskjellige 
grunner en sterk ekspansjon i bruken 
av kilder for ioniserende stråling. Ut-
viklingen av atomenergi førte til bruk av 
radionuklider innen medisin, industri 
og forskning. I industrien fikk sveise-
og kontrollundersøkelser ved hjelp av 
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røntgenstråling, eller gammastråling 
fra radionuklider, stadig større betyd-
ning og anvendelse. Den bedrede øko
nomi og de tekniske 'remskritt ledet 
etterhvert til en sterk utbygging av 
landets medisinske tjenester både hva 
angår lokaler og apparatur. Oisse, for-
øvrig velkjente forhold, la et sterkt 
press på laboratoriet personalmessig, 
faglig og økonomisk. Med 3 fagstil-
linger var det håpløst å kunne dekke 
den nye situasjonen på tilfredsstillende 
måte. 

Myndighetene må tydeligvis ha opp
tattet den alvorlige situasjonen korrekt. 
I løpet av 1950-årene ble det, selvsagt 
etter forslag og sterkt påtrykk fra la
boratoriet, opprettet stillinger og ansatt 
3 nye fysikere, nemlig cand. real J. 
Flatby i 1953, cand. real L. Berteig i 
1956 og cand. real A. Bull i 1958. Bull 
skulle dekke atomreaktorsikkerhet, 
mens de 2 andre stort sett skulle dekke 
alt mulig annet. Når vi ser bort fra re-
aktorsikkerhet, var det den gang slik at 
alle skulle ta seg av alt. Den ene dagen 
kunne man kontrollere strålesikkerhe-
ten ved et røntgenanlegg hos en lunge-
lege, neste dag klatre opp stillaset på 
en skipsside ved Framnæs mek. 
Vasrksted i forbindelse med radiografi 
av sveiseskjøter, så litt senere inspise
re noen radioaktive kontrollkilder, 
f.eks. ved såpeproduksjon hos Lille-
borg. Dette gav den enkelte fysiker en 
bred erfaring, men selvsagt noe mind
re mulighet for faglige detaljstudier på 
alle disse områder. 

Den økede stab førte til en sterk in
tensivering av tilsynet med de rønt-
gendiagnostiske anlegg. Dette hadde 
nå høy prioritet. I laboratoriets tidligere 
virksomhet var området i noen grad 
blitt stilt i bakgrunnen, da de meget 
begrensede ressurser måtte kon-
sentreres om grunnleggende dosimet-

ri, fastleggelse av røntgenenheten og 
sikring av korrekt dosimetri og stråle-
sikkerhet ved alle landets anlegg lor 
stråleterapi. 

Det ble mange og lange tjenesterei-
ser til de tallrike røntgendiagnostikkar 
legg, eldre og nyere, over det ganske 
land, fra lengst i nord til helt i syd! Dette 
omfattet også røntgenavdelingene ved 
sykehusene hvor det var tilitt meget 
nytt utstyr. Rutinen innbefattet dess-
uten at man samtidig kontrollmålte 
stråleterapianleggene på sin vei. 

La oss nå gå tilbake til perioden 
omkring midten av 1950-årene. Hvilket 
utstyr hadde vi for våre kontroller, og 
hva gjorde vi egentlig? Basisenheten i 
vår inspeksjonskoffert var et Moxnes 
dosimeter, dvs. et trådelektrometer 
med diverse kondensator-ionisasjons-
kamre. Instrumentet som tilsvarer det 
velkjente Victoreen dosimeter, var kon
struert av Moxnes, bygget her i landet 
og kalibrert ved laboratoriet. For må
ling av små eksposisjoner i mR-områ-
det hadde Moxnes konstruert såkalte 
«eskekamre». Et enkelt, men dog me
get viktig hjelpemiddel, var en liten 
fluorescerende skjerm montert på 
stang. Denne ble brukt til testing av 
skjermingen ved undersøkelsesstati-
ver, rørhetter, blyglassvinduer, dørkar-
mer osv. med tanke på gliper og stråle-
lekkasjer. Av utstyr må videre nevnes 
tynne metallfolier for måling av strå-
lekvalitet uttrykt som halwerdilag. Ved 
slike malinger kan man kontrollere om 
høyspenningen over røntgenrøret er 
korrekt, noe som særlig er viktig i strå
leterapien. Så hadde vi naturligvis sta
tiv for oppstilling av ionisasjonskamre, 
videre AVO-meter, målebånd, litt verk
tøy m.v. Utstyret var slett ikke dårlig, 
men i enkelte situasjoner noe tungvint i 
bruk. Det gjaldt særlig når vi skulle te
ste skjermingsbarrierer. Vi trengte da 
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lange bestrålingar eller mange eks
poneringar for å få tilfredsstillende res
pons fra våre eskekamre. Vi manglet i 
begynnelsen en følsorr' og rasktvirken-
de strålemonitor. Slor var derfor gle-
den da vi etter en tid fikk supplert til-
synsutstyret med en liten, bærbar Gei-
ger-Muller monitor. Den egnet seg yp-
perlig til koniioll av skjermingsbarriere-
ne, eventuelt i kombinasjon med det 
ovenfor nevnte utstyret. 

Egentlig var dette tilsynsutstyret 
godt tilpasset de forhold man arbeidet 
under. Vi måtte ha plass til det hele i en 
liten koffert som kunne tas med i fly og 
bæres som handbagasje, samlet vekt 
ikke over 10-15 kg. Alt måtte være til
passet bæreprinsippet 11 den ene hand 
instrumentkoffert, i den andre reisekof-
ferten. Kun kollektive transportmidler 
og i noen grad drosje på lokale kortdi
stansen Bil hadde ingen av oss. Det 
kunne nok også være vanskelig å få 
dekket reisene økonomisk med det 
stramme reiseregulativet: for hotell kr 
11,- pr. døgn i by og kr 8 - på land i 
begynnelsen av 50-årene, så vi måtte 
nok nøye oss med den billigste inn
losjering. På en «heim» kunne man 
ikke låse døren, det kalde vannet måt
te hentes på gangen, og husets katt 
løp omkring på bordene under frokos-
ten! Allikevel var det et koselig sted. 
Absolutt ikke stivt og formelt! Vi såtte 
alle pris på disse tjenestereiser. De 
gav avveksling, var faglig inspirerende, 
lot oss lære land og folk å kjenne og 
gav oss følelse av frihet og sporty inn
sats. Og slik er det vel vi oppfatter våre 
tjenestereiser også idag? 

Ved den store offensiven på rønt-
gendiagnostikkfronten i 1950-årene 
manglet det ennå meget på at eldre 
førkrigsapparatur var blitt utskiftet. Det
te gjaldt nok særlig en rekke mindre an
legg, slik som ved visse diagnosesta-

sjoner, sanatorier og enkelte private le-
gekontorer. Ved noen av de eldre un-
dersøkelsesstativer manglet forbindel
se mellom røntgenrør og skjerm, slik at 
det primære strålefelt lett kunne falle 
utenlor det stråleabsorberende bly-
glass i skjermen. Effektive blendere for 
avgrensing av strålefeltet var det så 
som så med, det forekom at de mang
let helt eller var «grodd» fast. Sekun-
dærstrålebeskyttelse i form av blygum-
mivedheng montert til gjennomlys-
ningsskjerm, slik det var blitt vanlig ved 
mer moderne apparatur, manglet ofte. 
I gjennomlysningsrommet måtte det 
dengang være skikkelig mørkt, hvilket 
forutsatte lyslette blendingsgardiner. 
Her forekom ikke så sjelden svikt. No
en ganger, men ikke så ofte, var den 
bygningsmessige strålebeskyttelse 
svak. Apen høyspenning forefantes, 
men det var strengt tatt ikke laborato-
riets bord. Men tilsyn av røntgenstati-
ver med blanke, uisolerte høyspen-
ningsledninger rundt omkring føles 
ganske nifst når man ikke er vant til 
denslags. 

Vi konsentrerte oss særlig om be
skyttelsen av undersøkende lege og 
personalet, vel noe mindre om pasient
en akkurat da! Men egentlig er det slik 
at tiltak for sikring av personalet stort 
sett også gir beskyttelse for pasienten 
og vica versa. Så disse to komponen-
ter av den samlede beskyttelse henger 
intimt sammen. Med vår lille fluore
scerande testskjerm og geigerteller ble 
bestrålingsforholdene foran og rundt 
gjennomlysningsskjermene grundig 
undersøkt. Resultatet av denne kon
troll ledet ofte til krav om forsterket 
skjerming v.h.a. blygummivedheng og 
spesiell beskyttelsesstol. 

Eksposisjonsraten under gjennom
lysning og eksposiojonen ved typiske 
eksponeringer ble målt med vårt Mox-
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nes dosimeter og 10 R-kammer. Som 
veiledende grenser benyttet vi følgen-
de: 

Eksposisjonsrate ved pasientens 
hud, målt i luft burde være mindre enn 
10 R/min. 

Eksposisjon ved lungefotografering 
ikke særlig over 100 mR/eksp., dog 
helst under. 

Eksposisjon ved abdominalfotogra-
fering ikke særlig over 1 R/eksp. 

Disse grenser var på den tiden 
egentlig ganske strenge. Først den se-
nere introduksjon av bildeforsterkeren, 
og ikke minst de hurtige forsterkerfolier 
med sjeldne jordarter, gjorde det mulig 
med en vesentlig senkning av bestrå-
lingen. 

Når det gjelder eksposisjonsraten 
ved gjennomlysning ble det nok i noen, 
men heldigvis få, tilfeller funnet særlig 
høye verdier, opp mot flere 10-talls 
røntgen pr. minutt. Når verdien var 
høyere enn det som syntes rimelig, 
skyldtes det gjerne lav følsomhet av 
den fluorescerende gjennomlysnings-
skjerm eller rett og slett en uheldig 
innstilling av høyspenning og rørstrøm. 
Høye verdier kunne også være for-
årsaket av et dårlig mørklagt røntgen-
rom. For undersøkende lege var det 
viktig med mørkeadaptasjon, en pro
sess som burde ta omkring 15 minut-
ter. Hastverk kunne lett føre til slendri
an her. 

Alt i alt ble det etter disse inspeksjo-
ner utskiftet et stort antall fluoresceren
de skjermer og blendere, videre gitt 
krav om beskyttelsesanordninger ved 
gjennomlysnings/fotograferingsstativ, 
jket filtrering av røntgenstrålen m.m. 
Man hadde igrunnen med relativt enkle 
midler og raske kontroller oppnådd 
ganske meget slik forholdene var den-

gang. Helt uhensiktsmessig apparatur, 
som det ikke kunne lønne seg å for-
bedre, ble kassert. I stor utstrekning 
kom selvsagt også de store fornyelser 
av apparatur, og hele avdelinger, i den
ne gjenoppbyggingsperioden etter kri
gen som et viktig bidrag til forbedring 
av strålevernet. 

Vi har kanskje dvelet vel mye ved si
tuasjonen for en 3C-40 år siden. Men 
dette er historie, og meningen er at det 
skulle illustrere en viktig del av vårt 
«liv» dengang. Hva så med tilsvarande 
felt idag? Vi møter nok fremdeles noen 
av de samme problemer. Strålings-
fysikken og røntgenstrålene er under
lagt samme lover idag. Allikevel har de 
senere års eksplosive utvikling av den 
medisinske teknologi ført til en ny situ
asjon. Nå er forlengst bruk av bildefoi-
sterker/TV-teknikk enerådende ved 
gjennomlysning. Fotografering foregår 
i stor utstrekning også ved hjelp av bil
deforsterkeren. Vi har utstrakt bruk av 
automatikk og fjernstyring, vi har 
computertomografer basert på rønt
genstråler eller magnetiske feiter, bruk 
av ultralyd og videre den sterke eks
pansjonen innen nukleærmedisinen. 
Den gang fantes ingen bildeforsterker, 
nå finnes vel neppe en eneste gjen-
nomlysningsskjerm, unntatt som mu-
seumsejanstand! Instituttets tilsynsut-
styr og metodikk er blitt endret i sam
svar med alt dette: nye typer dosimet-
re, høyspenningsmålere og diverse 
fantomer, dataregistrering av målere-
sultater, m.v. Med alt dette utstyret kan 
det nok være godt å ha bilen når man 
drar ut på tilsyn I 

Vi bør kunne fastslå at beskyttelsen 
av personalet nå stort sett er tilfredsstil
lende. Med de senere års sterke eks
pansjon innen den diagnostiske radi
ologi er det naturlig at man i særlig 
grad retter søkelyset mot pasientbe-
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stråling og pasientbeskyttelse. Stikk
ord er: stråledose, bildekvalitet, di
agnostisk effektivitet og økonomi i en 
form for optimalisert relasjon. Vi går ik-
ke her nærmere inn på dette, men hen-
viser til spesialartikler om disse tema i 
denne jubileumspublikasjonen. Her 
kun disse antydninger for sammen-
likningens skyld. 

Vi forlater her dette tidsbilde av rønt
gendiagnostikk og tilsyn i 1950-årene. 
Men andre viktige begivenheler må 
nevnes fra denne tiden. I slutten av 
1956 skjedde det sørgelige at labora-
toriets bestyrer N.H. Moxnes døde. 

Kontrollfysiker K. Koren, senere in
stituttets direktør, overtok da Isdelsen. 

I 1956 ble dr. med. F. Devik ansatt 
ved Helsedirektoratet som overlege i 
strålehygiene. Han ble knyttet til kon-
trollaboratoriet som sin arbeidsplass. 
Han skulle med sin ekspertise ta seg 
av strålemedisinske og strålebiologis-
ke problemer innen aktuelle feiter av 
strålebruk og strålehygiene. Hermed 
var grunnlaget lagt for den medisinske 
seksjon innen vår institusjon. Sek
sjonens historikk og virksomhet frem til 
vår tid blir beskrevet annetsted. 

I 1957 fikk vi et viktig supplement til 
vår tilsynsvirksomhet. Den landsomfat-
tende persondosimetri v.h.a. film ble 
satt igang. I første omgang hadde vi et 
prøveprosjekt ved Rikshospitalets 
røntgenavdeling. Ganske raskt ble tje-
nesten utvidet til å omfatte alle landets 
røntgenavdelinger, diagnosestasjoner, 
Forsvarets sanitet, leger med privat 
røntgenpraksis, isotop-laboratorier og 
industrielle anlegg. Det var et stort løft 
og la beslag på en forholdsvis stor del 
av våre sparsomme ressurser. Fru I. 
Røste ble ansatt som kontorassistent 
for å dekke det omfattende administ
rasjonsarbeidet, noe som ikke bare var 
enkelt med den manglende presisjon 

man ofte møtte på mottakersiden. 
Identifikasjonsstempling av film, kali
brering, fremkalling og dosebestem-
melse gikk på månedlig turnus blant 
3-4 fysikere. Lokalene på Rikshospita
let var etterhvert blitt trange, og kon
toret for persondosimetrien ble henlagt 
til gangen utenfor rammene. Her i dette 
noe primitive og beferdede «kontor» 
rådet så fru Røste grunnen med sine 
hauger av film, returskriv, sitt arkiv og 
med alle de forstyrrelser fra alskens 
andre aktiviteter hun måtte tåle. Per
sondosimetrien dekket de første årene 
2000-3000 yrkeseksponerte. Se for-
øvrig egen artikkel om persondosimet
rien. 

Vi har med dette såvidt berørt lokale
ne på Rikshospitalet. Laboratoriet fikk 
disse til disposisjon ved etableringen i 
1939. De lå i toppetasjen over den ny-
byggede røntgen/radiumfløyen. For 
fagpersonalet kunne disponeres ialt 4 
rom, og langs disse en gang eller kor
ridor. Bestyreren hadde, som rimelig, 
hele tiden eget kontor. Et rom var la
boratorium og de 2 resterande en kom
binasjon av kontorrom og laboratori
um. I tillegg til de nevnte lokaler kom et 
meget lite kontor på den andre siden 
av bygningen, dette var for kontoras
sistenten. Samlet ble dette omkring 
170 m ! medregnet den nevnte 
gang/korridor. I laboratoriets første år 
med et fagpersonale på 2, senere 3 
personer, - var det sannsynligvis gan
ske bra. Men utover i 1950-årene øket 
staben og nye oppgåver kom til med 
den følge at det snaue areal gjorde ar-
beidsforholdene vanskelige. I 1960 
omfattet således den samlede stab 
ved laboratoriet, fast ansatte og per
soner ansatt gjennom engasjement, 
ialt 11 personer. Man kan forestille seg 
situasjonen! En utvidelse på Rikshos
pitalet ble vurdert, men løsningen ble 
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flytting til det gamle bygg på Radium
hospitalet i februar 1961. 

La oss atter gå tilbake til laboratoriet 
på Rikshospitalet. Ved siden av tilsynet 
ble det her utført en del forsknings-
arbeid på denne tiden. Plassen tillater 
ikke detaljer, men vi vil antyde en del 
emner. Standarddosimetrien (rønt-
genenheten) var et til enhver tid viktig 
tema, og apparaturen ble bygget ut og 
forbedret. Andre dosimetriske opp
gåver var spredningsforhold for rønt
genstrålane fra 'jasienten, noe som var 
viktig for vurdering og forbedring av be
skyttelsen ved røntgendiagnostikk-
stativene. Spredningen fra forskjellige 
materialer var også av betydning i den
ne forbindelse. Det er jo eksempelvis 
slik at jern nesten slukker all spred-
ning. På denne tiden ble problemene 
med bestrålingen av pasienten i rønt
gendiagnostikken tatt opp for alvor. 
Det ble bygget et fantom på laborato
riet, og malinger ble utført ved en rekke 
røntgenavdelinger på pasientei, og 
v.h.a. fantomet. Særlig konsentrerte 
man seg om stråledosen til kjønnskjert-
lene (gonadene). På den måten fikk 
man en bestemmelse av den genetis
ke bestråling av befolkningen fra rønt
gendiagnostikk og stråleterapi. Ved de 
sistnevnte undersøkelser hadde fysi-
kerne et nært og inspirerande sam
arbeid med overlege Devik. 

Det ble videre utarbeidet en metode 
for måling av radon i luft, bl.a. for an-
vendelse ved Radiumavdelingen på 
Rikshospitalet. Dette bør fremheves 
som en meget tidlig innledning til vårt 
stråleverns angrep på radonproblema-
tikken. Først i begynnelsen av 
1970-årene ble bestrålingen fra radon 
tatt opp i sin fulle bredde, i første om
gang ved malinger i gruver. Det refere-
res til spesialartikkel. 

Andre tema ble også tatt opp i denne 

tiden, slik som måling av naturlig bak
grunnsnivå og måling av radioaktivitet i 
drikkevann, luft og nedbør i Oslo. 

Man kan slå fast at laboratoriet had
de innledet en ganske aktiv periode 
med vitenskapelige undersøkelser på 
en rekke feiter innen strålehygienen. I 
tillegg kom overlege Deviks omfat
tande strålebiologiske forskning. 

Ettersom vi er inne på forsknings-
rettet virksomhet, vil noen kanskje 
spørre: hvilke retningslinjer hadde man 
for laboratoriets arbeid? Vi hadde lov
en av 1938 og forskriftene av 1948. 
Fagområder og arbeidsoppgåver ble 
bedømt ut fra dette, og var i store trekk 
selvfølgelige. En formell stadfestelse 
av laboratoriets arbeidsoppgåver fikk 
man i «Forskrifter for Statens fysiske 
kontrollaboratorium» fastsatt ved Kgl. 
res. av 1953. Disse forskriftene er å 
betrakte som arbeidsinstruks for la
boratoriet og gjelder frem til denne 
dag. I en av paragrafene sier forskrif
tene at laboratoriet skal foreta viten
skapelige undersøkelser og drive 
selvstendig forskning på områder som 
har tilknytning til dets oppgåver. Vår 
virksomhet den gang, og i alle år sene-
re, ble preget av dette i og for seg tem
melig selvfølgelige krav: laboratoriet 
skulle ikke bare være en ren og skjær 
kontrollinstans, men også bygge opp 
faglig kompetanse ved forskning og 
utvikling av metoder («FoU-virksom-
het»). 

Røntgenapparatur hos tannlegene 
hadde stort sett vært holdt utenfor la
boratoriets kontroll inntil 1959. Det året 
tok man for alvor fatt på dentalrønt-
gensektoren. Her var ca. 2000 rønt
genapparatet, delvis av meget gamle 
modeller, delvis også med apen høy
spenning. Dette tilsynet måtte nød
vendigvis forutsette en meget omfat-
tende og tidkrevende innsats. Vi siktet 
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oss i begynnelsen inn på 400-500 
kontrollene apparater pr. år, men det 
ble nok vanskelig å holde et slikt mål. 
Det var utvilsomt påkrevet å få dette 
område under kontroll. Man observerte 
forholdsvis ofte at anvendelsen av sto
re strålefelt og samtidig for høy stråle
dose resulterte i unødvendig bestråling 
av pasienten. I 1961 ble det kontrollert 
vel 300 apparater, 1962 hele 470 ap
parater. Samlet i perioden 1959-1970 
har vi registrert 3400 tilsyn, delvis om-
fattende om-inspeksjoner og nyanlegg. 
Det ble mange og lange tilsynsreiser til 
alle mulige kriker og kroker av vårt 
langstrakte land. De fleste av de nå 
noe eldre fysikere ved instituttet vil nok 
minnes denne dentalrøntgenoffensi-
ven med delte følelser! 

Etter flyttingen av laboratoriet til Ra
diumhospitalet i 1961 skjedde det 
etterhvert en polarisering av tilsynet, 
slik at en gruppe av fysikerne for
trinnsvis konsentrerte seg om det me
disinske felt mens en annen tok for seg 
anlegg innen industri og forsknings-
institusjoner samt atomenergien. I 
samsvar med dette ble det fra 1967 
formelt opprettet 2 avdelinger innen 
den fysiske seksjon, hver med tn av
delingssjef. Ved siden av fysisk sek
sjon hadde man fra 1956 en medisinsk 
seksjon bestyrt av overlegen i stråle
hygiene. Over det hele stod direktøren 
for instituttet. Organisasjonsmønsteret 
er det samme idag. 

Litt forvirring var det stadig når det 
gjaldt navnet på institusjonen, vel også 
ved tituleringen av dens ansatte. Ved 
25-års jubileet i 1964 ble kontrollabora-
toriet institutt, under navnet Statens 
institutt for strålehygiene, forkortet SIS. 
Først i 1967 ble instituttets bestyrer di
rektør. 

Utover ! 1970-årene og senere ble 
tilsynet fra de 2 avdelinger ved den fy

siske seksjon dekket ved både rutine
messig og mer prosjektrettet tilsyn. 
Prosjektene hadde til hensikt å klargjø
re strålehygieniske forhold med tanke 
på effektivisering av tilsynet og for vi-
dere å danne basis for strålevernsbe-
stemmelser. 

Kjernefysiske prøver og resulteran
de radioaktivt nedfall var stadig et vik
tig strålehygienisk problem, og institut
tet deltok aktivt både med malinger og 
dosimetriske vurderinger. Nevnes kan 
bl.a. den løpende årlige måling av 
Cesium-137 i norske samer. Disse for
hold aktualiserte beredskapspro-
blematikken. 11963 ble det opprettet et 
landsomfattende system av målesta-
sjoner for bestemmelse av radioaktivi
teten i drikkevann og matvarer. Sy
stemet ble satt opp og administrert av 
instituttet under navnet LOkal RAdio-
aktivitetsKONtroll, LORAKON. Samme 
system eksisterer idag i modifisert og 
modernisert form og er et viktig ele
ment i instituttets beredskapsopplegg, 
se spesiell artikkel om beredskap. 

Radonproblematikken ble tatt opp i 
1970/71.11971 ble radon og rado-.døt-
re målt i lutten ved de fleste større gru
ver i landet, og malinger ble fortsatt se
nere. Måling av radon i bygninger var 
neste skritt. Det visle seg at befolk-
ningsdosen fra radon i våre boliger gav 
det største bidrag til den samlede dose 
og sannsynligvis var - og er - ansvar
lig for en betydelig del av lungekreften i 
landet. Dette er forhold man neppe var 
særlig klar over noen år i forveien, men 
idag konsentreres stor nasjonal og in
ternasjonal oppmerksomhet og forsk-
ning om nettopp radon. 

Mennesket og livet på jorden har all
tid mottatt ikke-ioniserende stråling fra 
solen, nemlig synlig lys, ultraviolett 
(UV) cg infrared, (IR) stråling. I tillegg 
har anvendelsen av elektrisiteten med-
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ført at man blir utsatt for elektriske og 
magnetiske felt og elektromagnetisk 
stråling av forskjellig type og styrke. Vi 
har her et helse- og beskyttelsespro-
blem. Fra begynnelsen av 1970-årene 
hadde en av instituttets fysikere spe
sialisert seg på en rekke feiter innen 
bruken av ikke- ioniserende stråling. 
Det gjaldt særlig mikrobølgeovner, i 
samarbeid med NEMKO, videre bruk 
av laser og radar. Problemer med Te
leverkets sendere ble også tatt opp i 
noen tilfeller. 

Begge de sistnevnte tema, nemlig 
radonproblematikken og ikke-ionise-
rende stråling, blir behandlet i egne 
avsnitt. 

Vi har imidlertid ikke glemt institut
tets undervisnings- og informasjons-
virksomhet. Den bør sterkt fremheves 
her. Denne virksomheten har man all
tid ansett som meget viktig, og forskrif
ter! av 1953 presiserer også instituttets 
undervisrvngsplikt. Man får et illust
rerande inntrykk av denne omfattende 
virksomheten slik den er presentert i 
instituttets årsrapporter. Det har vært 
forelest ved kurs for radiologer, for per
sonalet ved nukleærmedisinske av-
delinger, ved radiografhøgskoler og 
autorisasjonskurs i industriell radiogra-
fi, ved universiteter og høgskoler, m.v. 
Man kan ikke spesifisere dette nærme-
re. Videre kommer faginnlegg ved na
sjonale og internasjonale kongresser, 
publikasjoner i fagpressen og diverse 
opplysningsbrosjyrer og rundskriv. 

Oslo kommune v/Ullevål sykehus 
startet høstsemesteret 1969 landets 
første radiografskole. Instituttet dekket 
her en stor del av undervisningen, ikke 
bare innen strålehygiene og strålebi-
ologi men også innen emner som 
elektrisitetslære, atomteori cg energi-
overføring. Det ble utarbeidet detaljer
te kompendier med bidrag fra alle fysi

kere, inkludert direktøren, og fra over
legen ved Medisinsk seksjon. Dette var 
i sannhet en stor og arbeidskrevende 
innsats. 11973 ble det samlede under
visningsmateriell utgitt i bokform som 
«Strålefysikk, stråleterapi, strålehygie
ne, strålebiologi». Dette kompendium 
benyttes ennå i en viss utstrekning i 
undervisningen ved bl.a. radiograf-
høgckolene, men slik at det suppleres 
med moderne data. Det er nå behov 
for en revisjon og omfattende fornyelse 
av kompendiet. Dette er imidlertid en 
såpass stor oppgave at instituttet hittil 
ikke har kunnet prioritere den. Mulig er 
helt andre løsninger aktuelle? 

Strålehygienen er som fag, og i stor 
utstrekning også som foretak, av sterk 
internasjonal karakter. Instituttet har 
arbeidet i nær kontakt med de interna
sjonale organisasioner som er enga
sjert i strålevern og tilgrensede fagom
råder og med nasjonale strålevernsin-
stitusjoner i en rekke land. Flere av de 
ansatte ved instituttet har således del
tatt i komitéer og/eller arbeidsgrupper 
nedsatt av henholdsvis Den internasjo
nale kommisjon for strålevern (ICRP), 
Det internasjonale atomenergibyrå 
(IAEA), Verdens helseorganisasjon 
(WHO), Organisasjonen for økonomisk 
samarbeid og utvikling (OECD), Den 
internasjonale arbeidsorganisasjon 
(ILO), Den internasjonale elektrotek
niske kommisjon (IEC), Den interna
sjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) og 
andre. Noen av personalet har også 
hatt tidsbegrensede engasjementer 
ved enkelte av disse organisasjoner, 
bl.a. i forbindelse med oppdrag i utvik
lingsland. 

Det har alltid vært en nær kontakt 
mellom de nordiske strålevernsinstitu-
sjoner med hyppige møter, gjensidige 
besøk og annet samarbeid. Ved et nor
disk møte i 1969 ble man enig om å 
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forsøke å harmonisere nordiske stråle-
vernsforskrifter på basis av internasjo
nale rekommendasjoner fra ICRP. ILO, 
WHO, IAEA m.v. Arbeidet med dette 
tok noen år med møter og annen kon
takt. Som et resultat av dette sam
arbeidet ble det i 1976 gitt ut en omfat-
tende bok: «Report on the Applicability 
of International Radiation Protection 
Recommenoations in the Nordic 
Countries. The Radiation Protection In
stitutes of Denmark, Finland, Iceland, 
Norway and Sweden». De nordiske 
flagg er gjengitt på frontpermen, derfor 
går publikasjonen gjerne under navnet 
«Flaggboken». Det nordiske samarbei
det er stadig blitt fort videre, og nå har 
vi etterhvert fått en rekke publikasjoner 
i flaggserien. 

Instituttet flyttet, som nevnt, til loka-
ler på Radiumhospitalet i 1961.1 første 
omgang representerte de nye lokaler 
en plassforbedring. Instituttets utvidel-
sesmuligheter på Radiumhospitalet 
var likevel sterkt begrenset, og Helse
direktoratet stilte seg positivt til institut
tets forslag om ny tidsmessig institutt-
bygning. Overlege F. Mellbye's sterke 
engasjement i denne sak bør frem-
heves. (F. Mellbye, overlege i hygiene i 
Helsedirektoratet, senere stadsfysikus 
i Oslo). I 1968 ble en passende tomt 
ved Østerås i Bærum innkjøpt. I 1970 
ble det gitt en endelig godkjenning av 
prosjektet, men byggearbeidene star
te! først i 1973. I mai 1975 flyttet så in
stituttet fra Radiumhospitalet. Bygget 
har 3 etasjer og kjeller, samlet brutto 
gulvareal 3400 m2. Her finnes en rekke 
laboratorier for bestrålingsformål, ra-
diokjemiske analyser og et lavaktivi-
tetslaboratorium for bl.a. måling av ra-
dionuklider i menneskekroppen 
(«whole-body counter»). Videre finner 
man elektronikklaboratorium, bibliotek, 
konferanserom og auditorium. De an-

satte ved instituttet fikk nå gode ar
beidsforhold og skikkelig kontorplass, 
noe man savnet sårt på Radiumhospi
talet. 

Hvor stor var instituttets stab på den
ne tiden, altså i 1975? Den bestod av 
30 personer. Fra å være en liten «fami
lie» var vi blitt en stor «slekt», og vi 
hadde fått en skikkelig og representativ 
bolig! Det kan her være passende å gi 
en enkel oversikt over stabens størrel
se fra begynnelsen og frem til idag. Vi 
går ikke i detaljer med hensyn til del-
tidsansatte, engasjerte, osv. Unntatt si
tuasjonen for de tidligste år blir derfor 
antall personer noe høyere enn antall 
stillingshjemler. De angitte data skulle 
dog være illustrerende for utviklingen 
av instituttet gjennom de forløpne 50 
år. 

Antall personer 
i arbeid ved 
institusjonen 

1939 3 
1950 4 
1960 11 
1970 22 

1975 30 
1980 43 
1989 53 

I 1979 sluttet direktør Koren ved in
stituttet og gikk over i pensjonistenes 
rekker. Han var dets første kontrollfysi-
ker og hadde med noen års avbrudd 
vært ansatt fra åpningen i 1939, fra 
slutten av 1956 som instituttets be-
styrer, senere direktør. Koren var av 
utdannelse sivilingeniør. Han tok sin 
doktorgrad på et emne i strålingsfysikk 
1972 og ble dermed dr. techn. Institut
tet hadde undergått en enorm utvikling 
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under hans ledelse, både faglig og i 
størrelse. Vi dekket nå de fleste områ
der av strålehygienen. Vi hadde et tids
messig og effektivt innredet bygg for 
virksomheten. Vi hadde innad i landet, 
og utad internasjonalt, gode og inspire
rande kontakter. Det var lagt et sikkert 
fundament for en videre positiv utvik
ling i 1980-årene. 

Dr. philos. J. Baarli ble ansatt som 
direktør for instituttet fra og med 1980 
og har siden innehatt denne stilling. 
Han er dr. philos, fra 1961 og har arbei
det med dosimetri, radiobiologi og strå
levern, først ved Radiumhospitalet og 
senere i nær 20 år som sjef for helse-
fysikkavdelingen ved CERN i Geneve. 

Institusjonens navn 
Siden opprettelsen i 1939 har institusjonen hatt 3 navn. Dette har 
undertiden ført til noe forvirring. La oss presentere navnene her: 

Periode Navn 

1939 - 1954: Statens fysiske kontrollaboratorium 

1954 - 1964: Statens radiologisk-fysiske laboratorium 

Etter 1.7.1964: Statens institutt for strålehygiene (SIS) 
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Medisinsk seksjon 
Avdelingsoverlege, dr. med. Jon B. Reitan 

Medisin og fysikk 
Forholdet mellom medisin og fysikk 
var i hundrevis av år nært og intimt, og 
det er først i nyere tid at medisinen er 
blitt såvidt sterkt kjemisk sentrert som 
den er i dag. En rekke store fysikere, 
helt opp i vårt århundre, hadde me
disinsk grunnutdannelse. Den gamle 
legebetegnelse «physicus» hadde vi 
enda inntil for kort tid siden i titelen 
«stadsfysikus». Slutten av forrige år
hundre var en periode av optimisme og 
pågangsmot med sterk tro på at kunn
skap ville føre til bedre kår for men-
neskene. Medisinen gjennomgikk en 
rivende kunnskapsmessig utvikling, 
blant annet med Bernards fysiologi og 
Virchows cellulærpatologi, og de nye 
stråler funnet av Rontgen og Becque
rel ble omgående intenst studert i me
disinen. Etter hvert som stråleskader 
viste seg, både på pasienter, leger og 
forskere, er det derfor ikke underlig at 
dette i første rekke ble tatt opp i rønt-
genlegenes fora. De radiologiske 
foreninger var før andre verdenskrig 
ikke så medisinsk dominert som de er i 
dag, og tellet en rekke fysikere som 
medlemmer. Enda i dag er båd« ICRU 
(International Commission on Radiati
on Units and Measurements) og ICRP 
(International Commission on Radi
ological Protection) valgte organer un
der Den Internasjonale Radiologikon-
gress. Nordisk Forening for Medicinsk 
Radiologi (stiftet 1919 i Kristiania) had
de som æresmedlemmer fra 1921 
blant andre Conrad Rontgen, Ernest 
Rutherford, madame Curie og den 
norske professor Vegard, fra 1933 

Niels Bohr, og hadde så sent som i 
1979 fysikeren Rune Walstam som 
president. 

Instituttets forhistorie er beskrevet 
annet sted, men også i Norge kom initi
ativet til etablering av systematisk strå
levern fra medisinsk hold. Dengang 
omfattet spesialiteten medisinsk radi
ologi både diagnostikk og terapi, et for
hold som varte helt opp til omkring 
1970. Behovet for kunnskap om strå-
levirkninger og interessen for slike 
spørsmål var stor. Dette sammen med 
nødvendig forbedring av undersøkel-
sesmetodikk ga et stort behov for opp
følging på fysikksiden. Oppgåvene for 
det nye (ysikklaboratorium var derfor 
blant annet slik det framkommer i § 4 i 
de senere forskrifter (1953): 

«.. .vitenskapelige undersøkelser 
med særlig henblikk på dens bruk i me
disinen, drive selvstendig rorsknings-
arbeide på områder som hartilknytning 
til ne;.''.s oppgåver, og i samarbeide 
med medisinske sakkyndige utvikle det 
fysiske grunnlag for den medisinske 
forskning som er av interesse for radi
ologien». 

Seksjonens historie 
De første årene støttet derfor instituttet 
seg på medisinske konsulenter både 
fra diagnostikk og terapi. Kontakten ble 
dels tatt fra instituttet, men nok like ofte 
fra legene ute som følte behov for assi
stanse. Etter andre verdenskrig økte 
kunnskapene om langtids strålevirk-
ninger, dels på grunn av langtidsopp
følging av kliniske materialer fra 20- og 
30-årene, dels på basis av atom-
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sprengningene i Hiroshima og Naga
saki. Det ble klart at tilstrekkelig kom
petanse ikke kunne opprettholdes ved 
at klinisk engasjerte leger drev arbeide 
med strålevirkninger som bigeskjeft. 
Både på Radiumhospitalet og Rikshos
pitalet kom det til en viss oppbygging 
av radiobiologisk forskning. I begynnel-
sen av 50-årene ble det tatt initiativer 
fra så vel Rikshospitalet (Professor 
Kreyberg) som fra Radiumhospitalet 
(Direktør Eker) om behovet for me
disinsk/biologisk virksomhet i forbind
else med den påtenkte ekspansjon av 
strålehygienen. 

Konkretisering 
1195E var saken moden, og «frigivnin-
gen av hemmelighetene for framstilling 
av atomenergi og radioaktive isotoper» 
skyndel på beslutningene. Hosten 
1955 startet bestyrer Moxnes et sam
arbeide med professor Kreyberg om 
saken. I brev av 17. oktober fra Krey
berg til Moxnes om en utbygging av la
boratoriet foreslås å budsjettere med 2 
legestillingen en i indremedisin og he
matologi (under henvisning til Richard 
Dolls stilling ved MRC i England) og en 
i eksperimentell patologi med auto
radiografi o.l., begge stillinger til å be
gynne med tilknyttet avdelinger på 
Rikshospitalet. «Når så det nye institutt 
blir ferdig og oppgåvene øker, ville dis
se leger kunne rykke inn til fulltidsbe-
skjeftigelse ved instituttet». Kreyberg 
fortalte også at «Vi har i dag en lege 
som har forutsetninger for, med en 
begrenset tilleggsutdannelse i hemato
logi, å kunne ivareta begge funksjoner, 
inntil arbeidet ville øke. Jeg tenker på 
dr. Devik, men jeg er ikke sikker på at 
en slik stilling ville passe hans planer». 
Dagen etter, 18. oktober 1955, avslut-
ter Moxnes en større utredning om ut
bygningen av Statens radiologisk-fy-

siske laboratorium, og hvor har. fore
slår først en lege og senere en lege til, 
en kjemiker og en laborant. 

Nå går det raskere. 30. desember 
1955 hadde daværende helsedirektør 
Evang en konferanse med Finn Devik 
og spurte ham om han var interessert i 
å gå inn i strålehygiene, med tanke på 
en stilling som medisinsk sakkyndig i 
forbindelse med den forestående ut-
videlse av laboratoriet. Devik ga ut
trykk for sitt syn 25. januar 1956 og på
pekte hvilke oppgåver som måtte løses 
utover det som ble planlagt ved fysikk-
delen av laboratoriet, særlig medisinsk 
kontroll, bruksforskrifter, kunnskapsbe
hovet, ulykkesberedskap og me
disinsk/biologisk forskning og under
visning. «De viktigste uløste problemer 
i strålehygiene er av medisinsk art. Da 
er omfattende, kompliserte og vanske
lige, og ligger ennå vesentlig på det 
forskningsmessige plan. De krever be
tydelig vitenskapelig innsats for å an
gripes. De berører vidt forskjellige fag
områder, som hematologi, patologisk 
anatomi, fysiologi og fysiologisk kjemi, 
kreftforskning og genetikk. Da det i et 
lite land er utelukket å bygge opp et 
nytt institutt med en slik bakgrunn, bør 
adgangen til en intim kontakt med slike 
disipliner være lettest mulig. Dette må 
sies å være en viktig betingelse for 
forskningsmessig virksomhet. Den 
strålehygieniske virksomhet bør derfor 
ligge ved et større medisinsk sentrum. 
Tin kan nevne Rikshospitalet, Ullevål 
sykehus, Det Norske Radiumhospital, 
Haukeland sykehus. For den medisin
ske side av strålehygienen vil andre 
plasseringer være uheldige.» 

I en ny samtale med Evang 16. fe
bruar ble Devik bedt om å gi en over
sikt over plassbehov og arbeidspro
gram for den medisinske delen av en 
strålehygienisk institusjon. Seiv etter å 
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ha diskutert saken mea direktør Eker, 
overlege Eldjarn, professor Følling, 
professor Kreyberg, dr. Moxnes og 
overlege Poppe, skriver Devik 13. 
mars 1956 at det ik^e er lett å komme 
frem til konkrete data. Allikevel skis
serte han som oppgåver: 

1: Å representere sakkyndighet på 
området, dvs. aktivt arbeide med 
problemene, 

2: Medisinsk kontroll, 
3: Eksperimentelle studier, og 
4: Ulykkesberedskap/behandling av 

stråleskadde. 

Han anslår nødvendig laboratorie-
areal til omkring 150 m2 pluss fellesare
al med kjernekjemisk laboratorium på 
omtrent det samme, samt dyrestall 100 
m2 og med muligheter for utvidelse. 

Statens overlege i strålehygiene 
Noen egentlig avklaring kommer ikke, 
men i løpet av 1956 blir Devik enga
sjert, f ra 1957 ansatt, som «Statens 
overlege i strålehygiene», en stilling 
prinsipielt i Helsedirektoratet. Helsedi
rektoratet kunne åpenbart ikke gå inn 
på såvidt omfattende planer direkte, 
men anga arbeidsplass ved kontrolla-
boratoriet. Dette medførte imidlertid at 
forholdene for den medisinsk/biologis
ke virksomhet var formelt uavklart. I et 
åpenhjertig, men offisielt, brev fra 
forskningsopphold i USA 18. mars 
1958 til overlege Mellbye skriver Devik: 
«La meg først nevne litt om min egen 
stilling, som egentlig har vært nokså 
uklar fra begynnelsen av. Du vet den 
ble aver*"!! uten nærmere spesifika
sjonen og husker antagelig at Helsedi
rektøren dengang han diskuterte min 
ansettelse med meg, sa at jeg hadde 
satt så mange betingelser at jeg ikke 
ville ha vært tatt i betraktning dersom 

det hadde vært andre søkere.» Sta
tens overlege i strålehygiene ble, sam
men med sin sekretær og tekniker, gitt 
arbeidsplass ved Statens radiologisk-
fysiske laboratorium. Denne arbeids
plassen var til å begynne med nokså 
fiktiv, blant annet manglet laboratorier. 
Ansvarsforhold og lignende forble nok
så uavklart, ikke minst fordi Moxnes 
døde i slutten av 1956, og mye av den 
tidligere avklaring nok hadde vært 
muntlig. Stillingen er formelt aldri blitt 
endret og har aldri blitt gitt noen in
struks, men figurerer som overlegestil-
ling ved SIS både i organisasjonsplan 
og budsjett. 

Behovet for en oppgradering av strå
levernet ble etterhvert påtrengende, 
ikke minst på grunn av de atmosfæris
ke atom-prøvesprengninger. I en fel-
lesuttalelse til Helsedirektoratet fra den 
nye bestyrer Koren og Devik septem
ber 1957 diskuteres forholdene ve
drørande eventuell midlertidig flytting 
av laboratoriet til lo' aler i Det Norske 
Radiumhospital. Arealbehovet for en 
medisinsk/biologisk seksjon anslåes 
her til 160 m2 eksklusive dyrestall. La
boratoriet fikk fra 1957 disponere loka-
ler der, og det ble der også opprettet 
mindre medisinsk/biologiske laborato
rier. 

Mellbye-utvalget 
15. februar 1958 oppnevnte så Sosi
aldepartementet et fem-manns utvalg 
ledet av overlege Fredrik Mellbye. 
Kommiteen fikk som mandat å frem-
legge et romprogram for hele laborato
riet. I utvalgets innstilling som ble avgitt 
17 desember 1959 gis en begrunnelse 
for utvidelsen med bl.a. kunnskapsbe
hovet vedrørande radioaktivt nedfall, 
kjernekraft, naturlig stråling, helseska
der, stråebiologi m.v. Det heter blant 
annet at «vurdering av strålerisiko og 
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eventuell iverksettelse av tiltak som 
skal motvirke helseskader, må bygge 
på kjennskap til strålemiljø fastlagt av 
fysikere og radiokjemikere. Vurderin-
gen forutse..^ spesiell kjennskap til 
stralevirkninger og stråleskader. Disse 
opplysninger skal strålebiologene gi. 
På grunn av oppgavenes art, med de 
krav som settes til personell og utstyr, 
er det i dag naturlig å bygge på en 
sentralisert enhet, hvis kjerne eksiste
rer i Statens radiologisk-fysiske labora
torium.» Dette... «har i dag en stab på i 
alt 10 personer, hvorav 4 midlertidig 
engasjert»... og ...«disponerer en sam
let netto gulvflate på 146 m2». I innstil-
lingen angis at «Den biologisk-medi-
sinske side er i øyeblikket praktisk talt 
uten muligheter for å drive rasjonelt ar
beid.» 

Innstillingen var fremsynt, og store 
deler er fortsatt meget relevante. Eks
pansjonen tok sikte på et strålehygie-
neinstitutt med tre seksjoner: en fysisk, 
en kjemekjemisk og en medisinsk/bio
logisk seksjon. Den kjernekjemiske 
seksjon ble foreslått utsatt da det var 
etablert liknende aktivitet ved Universi
tetets kjemiske institutt, men at den 
skulle opprettes når omfanget av nød
vendig prøveprogram ble stort nok. Det 
var videre også forutsatt senere utvid-
elser. I innstillingen foreslåes den me
disinsk/biologiske seksjon meci 243 m2 

plass inklusive dyrestall på 48 m2, og 6 
stlllinger hvorav 3 fagstillinger og 3 
'ijelpestillinger. Det fremgår av for-
arbeidene at dette var under forutset
ning av etablering i et stort medisinsk 
miljø og er kalt en minimumsløsning, 
men dette står ikke direkte i innstillin
gen. Til sammenlikning foreslo man 
den fysiske seksjon med 404 m2 areale 
og den senere radiokjemiske seksjon 
med 248 m2, og personale henholdsvis 
18 og 6. Utvalget anga også en ad

ministrasjonsavdeling på 98 m2 med 
styrer eller direktør (samtidig sjef for en 
seksjon) og 2 funksjonæren 

Planenes skjebne 
På midten av 60-tallet ble instituttets 
romprogram revurdert i forbindelse 
med planene for nybygg. Lokalise
ringsspørsmålet var berørt av Mellbye-
utvalget. I likhet med Deviks oppvat-
ning angis det viktige i nær tilknytning 
til et større medisinsk forskningssen-
trum/sykehus, bl.a. for å trekke fordeler 
av det da reduserte behovet for enkelte 
spesiallaboratorier m.v. Den 17. januar 
1964 skriver imidlertid bestyrer Koren 
til overlege Mellbye: «På vårt utbyg-
gingsmøte den 11. ds. sa du at uttalel-
ser fra meg mer enn noensinde hadde 
overbevist deg om at vårt laboratorium 
måtte knyttes til et stort hospital. Da jeg 
seiv ikke er så overbevist om nød-
vendigheten, vil jeg prøve meg på en 
analyse.» Han skisserer deretter et be
hov for faciliteter som medfører at la
boratoriet «vil måtte få et anstrøk av 
teknisk prøveanstalt, og bli noe preget 
av industriell trafikk». Han er redd la
boratoriet vil bli «hår i suppa for syke-
huset», og mener at alle krav til en an
stalt som skissert må innfris av det ak
tuelle sykehus. «Er dette ikke sikkert, 
er det bedre å finne en hvilken som 
helst rimelig byggetomt.» I Korens brev 
står ikke et ord om medisinsk eller bi
ologisk virksomhet. 

På denne tid var forøvrig mye av det 
biologiske arbeid som var planlagt blitt 
tatt opp ved andre institusjoner, bl.a. 
Radiumhospitalet, Forsvarets Forsk
ingsinstitutt og daværende Institutt for 
Atomenergi. Det var også nedsatt et 
Statens råd i strålehygieniske spørs
mål, slik at det samlete ansvar var blitt 
nokså spredt. Dette skyldtes nok delvis 
presserande behov på grunn av det ra-
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dioaktive nedfall etter atomprøve-
sprengningene, men tok nok litt av lut
ten ut av planene. Det er verdt å merke 
seg at spredningen av aktiviteten og 
kompetansen nok førte til ansvarsfrag-
mentering da den offentlige interesse 
falt etter prøvestansavtalen. I utrednin-
gen fra «Oftedalutvalget» om Tsjerno-
bylulykken (NOU 1987:1) påpekes at 
dette var hovedgrunnen til kompetan
semangelen da. Da Statens råd i strå
lehygieniske spørsmål ble nedlagt, for-
utsatte Helsedirektoratet oppgåvene 
overført til Statens institutt for stråle
hygiene, men instituttet ble aldri satt i 
stand til å gjennomføre dette. 

På grunn av diverse uoverens-
stemmelser ble den medisinske sek
sjon flyttet fra Radiumhospitalet og res
ten av Statens radiologisk-fysiske la
boratorium, til Institutt for patologi på 
Rikshospitalet, hvor Devik hadde ar
beidet tidligere. Dette ble mer offisielt 
fra 10. januar 1966 i forbindelse med et 
dosentur II i radiopatologi ved Universi
tetet. Avtalen for Devik om tilknytning 
var et slags «gentlemens agreement», 
basert på muntlig (sic!) avtale mellom 
direktør Caspersen på Rikshospitalet, 
overlege Melibya i Helsedirektoratet og 
Devik. Det er mulig avtalen var av per
sonlig art, noe som kanskje understøt
tes av at Koren ikke deltok i forhandlin-
gene. 

I og med nybyggingen på Østerås 
ble romprogrammet revidert, men den 
nye bygningen skulle kun omfatte den 
fysiske seksjon. I denne ble inkorporert 
enkelte av de funksjoner som var til
tenkt en radiokjemisk seksjon, og byg
get ble på ialt brutto 3400 m2. På om
trent samme tid må romprogrammet 
for det nye patologibygget på Riks
hospitalet ha vært under arbeide. Den 
medisinske seksjon fikk her lokaler in-
nen Institutt for patologi med ialt 78 m2 

og fortsatt bare med overlege, tekniker 
og kontorfullmektig. Den forutsatte ut
bygging av den medisinsk/biologiske 
seksjon ble altså aldri foretatt i henhold 
til planene, men de laboratoriemessige 
forholdene for forskingsaktivitet var 
ikke umulige i og med løsningen innen 
Institutt for patologi. Sykdom hindret 
imidlertid mere omfattande faglig akti
vitet. Ved Deviks pensjonering ble lo-
kalene fråflyttet, utstyret avskrevet, og 
stillingane, inklusive en nyopprettet re-
servelegestilling, overført til et samlet 
institutt på Østerås. Ved avduking av 
bilde av Devik på Institutt for patologi i 
forbindelse med hans avgang i 1983 
holdt hans gamle sjef, professor Krey-
berg, en varm tale hvor han avsluttet 
med å si omtrent følgende: «Jeg be-
klager at det aldri lykkedes å skaffe 
deg et ordentlig institutt, men jeg gjor
de hva jeg kunne, og de lokaler du fikk 
her ved instituttet var bedre enn intet.» 

Nåtiden 
Tilknytningen til et større medisinsk 
miljø er like viktig i dag som tidligere. 
Det er derfor blitt ført forhandlinger bå
de med Radiumhospitalet og Riks
hospitalet. Dette har ført til at seksjo
nen har under gjenoppretting sam
arbeidet med Rikshospitalet. Det er her 
stilt til disposisjon kontor og et par små 
laboratorierom mot at seksjonens leger 
inngår på deltid i Rikshospitalets klinis
ke arbeide. Denne gangen er det imid
lertid med Helsedirektoratets samtykke 
inngått en skriftlig samarbeidsavtale 
mellom de to institusjoner. På denne 
måte tar man også sikte på å opp-
rettholde den kliniske kompetanse til 
legene. Teknikerstillingen er konvertert 
til forskerstilling og seksjonen har altså 
i dag 3 stillingshjemler. 

Laboratoriefacilitetene er imidlertid 
meget små og ikke fullt utstyrt, så 
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torskningsmulighetene er beskjedne, 
og må baseres på lån av utstyr. 

Dagens forskingsoppgåver er der
for beskjedne. Det er gjennomført et 
prosjekt om strålevirkninger på urin-
blæreslimhinne, og det bistås i et pro
sjekt om sene strålevirkninger i tarm. 
Ellers er under oppbygging muligheter 
for studier av arvestoffskader. Dette vil 
blant annet bli benyttet i et prosjekt om 
eventuelle skadelige effekter ved foto-
terapi av nyfødte med gulsott. Man må 
huske at stråling ikke bare omfatter 
røntgenstråling og gamma-stråling, 
men blant annet også radiobølger, ul
trafiolett og synlig lys. I tillegg deltar 
man i endel andre prosjekter, bl.a. et 
studium sammen med Fødselsregist-
ret om eventuelle fødselsskader etter 
Tsjernobylulykken. Utover studiet av 
virkninger av stråling har man også en
gasjert seg i et høyst nødvendig op-
timaliseringsarbeide vedrørende strå
lebruk. Dette må naturligvis gjøres i 
nært samarbeide med brukerne, radi
ologer og andre. Foreløpig deltar man i 
studier av effektivitet av diagnostikk 
med magnettomografi, har også startet 
en undersøkelse om bruk av rønt

genutstyr utenom institusjon, og vurde
rer optimalisering av fototerapi av ny
fødte. 

Siden planene ble lagt i 1959 har det 
tilkommet store oppgåver og pro-
blemer vedrørende ikke-ioniserende 
stråling, og det samme innen optimali
sering av strålingsbruk. Strålingstekno-
logi blir mer og mer utbredt i industrien 
med ioniserende stråling i en rekke 
prosesser, med laserstråling, mikro-
bølger og elektromagnetiske felt. I til
legg er vi omgitt av en ekspanderende 
kjernekraftindustri i utlandet, det sve
ver satellitter over våre hoder og er 
atomubåter i våre fjorder. Dette stiller 
store krav til undervisningen i stråle
virkninger da fler og fler har reelt behov 
for kunnskaper i emnet. Man må i da
gens situasjon ta sikte på at både op-
timaliseringsaspektene og strålebiolo-
gi/strålemedisin/risikovurderii.g gis 
faglige muligheter. Dette tilsier en 
uomgjengelig styrking av seksjonen. 
Alternativet er, med de nåværende 
ressurser, at ambisjonene må skrus 
drastisk ned, og til betydelig under det 
nivå vi ellers sikter mot i dette landet. 
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Statens institutt 
for strålehygiene 

i 1980-årene 
Cand.real. Jon Flatby, tidligere avdelingssjef 

Direktør dr. techn. Kristian Koren fra-
trådte sin stilling ved instituttet i 1979 
etter oppnådd aldersgrense. Dr. philos. 
Johan Baarli ble ansatt som ny direk
tør, tiltrådte stillingen 1.1.1980, og har 
siden vært den administrative og fagli
ge leder for instituttet. 

Hvorledes har instituttets virksomhet 
og utvikling vært i dsn foreløpne 10-års 
periode? Det er for det første klart at 
innarbeidede aktiviteter - de er alle 
fastlagt ved lov og forskrifter- har mat
tet fortsette. De har fått en naturlig vi-
dereføring, kvalitativt og kvantitativt. 
Men det er også kommet til en del som 
spesielt bør fremheves. 

Instituttets organisasjon og struktur 
og de interne administrative rutiner har 
fått en fastere form. Videre har kontak
ten med vår overordnede avdeling i 
Helsedirektoratet blitt styrket, bl.a. ved 
regelmessige uformelle kontaktmøter. 

Instituttets ordinære driftsbudsjett er 
øket med ca. 40 % etter korreksjon for 
inflasjonen, og staben med 25 %, når vi 
inkluderer deltidsansatte og enga
sjerte. I tillegg til driftsbudsjettet kom
mer økonomiske midler utenfra. Insti
tuttet har nemlig i vesentlig sterkere 
grad enn tidligere satset på faglig og 
økonomisk samarbeid med statlige og 
private institusjonen bedrifter, fore-
ninger, osv. Dette har muliggjort, eller 
iallfall lettet, driften av en rekke be-
tydningsfulle prosjekter. Mens drifts
budsjettet for instituttet i 1988 var på 

14 millioner kroner, utgjorde midler 
utenom budsjettet hele 3,3 millioner 
kroner samme år. Forhold som dette 
forsterkar i betydelig grad faglig bredde 
og forskningsrettet virksomhet innen 
strålhygienen. 

I 1988 ble det utført et omfattende 
arbeid med virksomhetsplaner for insti
tuttet. Dette arbeid er nå ferdig og pla-
nene er allerede langt på vei satt ut i li
vet. Dette tema blir presentert nærme-
re i instituttets årsrapport for 1988. 

I denne perioden har instituttet for al
vor trådt inn i dataalderen. Et sentralt 
EDB-anlegg (NORD-100) ble satt i drift 
i 1983. Skrivearbeidet ved kontorene, 
og i stor utstrekning blant personalet, 
foregår nå ved tekstbehandling. Da
taanlegget benyttes videre til lagring av 
måledata, og til statistikk eller annen 
behandling av disse. Instituttet har i Me
re år hatt et mindre dataanlegg for lag
ring av dosene innen persondosime-
trien. Et nytt og mer avansert EDB-sy-
stem er nå under utprøving og innfø
ring. En rekke prosesser blir auto
matisert, slik som f.eks. utskrift av do-
serapportene. Det arbeides for tiden 
med en større modernisering av insti
tuttets EDB-park. På noe lengre sikt er 
det meningen at kontorfunksjonene, 
slik som f.eks. postjournal, skal inn på 
datasystemet, senere sannsynligvis 
også deler av fagarkivene. 

Vi har nevnt en rekke interne forhold. 
På tilsynssektoren bør det fremheves 
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at prosjektrettet tilsyn nå har fått en 
større plass enn tidligare. Utstrakt de-
taljkontroll oppfattes slik at denne for
trinnsvis er brukerens ansvar, mens 
SIS gir strålevernskrav i forskrifter og 
bestemmelser. Instituttet har i tråd med 
dette satset på etablering av intern
kontroll ved anleggene. På det indust
rielle felt er denne prosess kommet 
langt, mens det ennå står meget igjen 
på sykehussektoren og innen medisi
nen generelt. 

Tilsyn med ikke-ioniserende stråling 
(IIS) startet allerede i 1970-årene. I sis
te 10-års periode har bruken av kilder 
for IIS vist en ekspansiv økning, sam
tidig som bekymring for mulige negati
ve helseeffekter er blitt sterkere be
visstgjort. Mulig fare fra høyspente 
overføringslinjer for elektrisitet er også 
et tema som opptar folk. Vi har de se-
nere år fått en styrking av IlS-tilsynet. I 
1984 fikk instituttet hjemmel for en for-
skerstilling innen dette området. 11980 
ble det inngått en samarbeidsavtale 
med Norges vassdrags- og energiverk 
(NVE) om et prosjekt for studium av 
mulige helseeffekter fra det elektro
magnetiske felt som omgir kraftled-
ninger. Prosjektet ble finansiert av 
NVE. Et fornyet prosjekt ble tatt opp i 
1986. Senere er dette blitt finansiert fra 
diverse eksterne kilder i tillegg til 
NVE/Statkrafl, og engasjerer en for-
sker ved instituttet. 

Den 1.7.1983 trådte «Forskrifter for 
solarier/høyfjellssoler. Delegering av 
myndighet» fastsatt ved Kgl.res. av 8. 
april 1983, i kraft. Håndhevelsen av 
denne forskrift innebærer betydelig 
innsats, bl.a. i forbindelse med type
godkjenning av solariene. Et optisk la
boratorium er blitt opprettet med sikte 
på typekontroll og forskning på områ
det. 

Samlet har IIS en alt for beskjeden 

plass ved instituttet, både hva res-
surser og personale angår. I våre bud
sjettforslag er det gjøntatte ganger blitt 
foreslått en styrking av tilsynet, bl.a. 
ved opprettelse av en egen avdeling 
for IIS. (Se spesielle artiklar om IIS). 

Vi har nevnt for-kriften for solarier. 
Fra 1.3.1983 ble en annen viktig for
skrift gyldig, nemlig «Forskrifter om til-
virkning, import og omsetning av radio-
isotoper» fastsatt av Sosialdeparte
mentet. SIS har myndighetsansvar for 
håndhevelsen av forskriften. 

Problemet med radon i boliger opp
tok instituttet i 1980-årene. 11985 opp
rettet Helsedirektoratet en tverrfaglig 
gruppe med mandat å vurdere naturlig 
stråling i Norge, anslå risiko og foreslå 
mottiltak. Innstilling ble avgitt i 1988. 

Vi har videre et samarbeidsprosjekt 
mellom Norges byggforskningsinstitutt 
(NBI), SIS og Senter for industriforsk-
ning (Sl). Dette finansieras av Norges 
Teknisk- Naturvitenskapelige Forsk-
ningsråd (NTNF), Kommunal- og ar
beidsdepartementet, Olje- og energi
departementet, Sosialdepartementet 
og SIS. Prosjektet betegnes: «Bygg
tekniske og ventilasjonstekniske tiltak 
for å redusere radonkonsentrasjoner i 
norske boliger». Det ventes avsluttet i 
siste del av 1989. 

Så har vi prosjektet «Radon og lun
gekreft i Norge - en epidemiologisk un-
dersøkelse». Dette er et samarbeids
prosjekt mellom SIS (prosjektledene), 
Kreftregistret og National Radiological 
Protection Board (NRPB) i Storbritan
nia. Prosjektet er hovedfinansiert av 
Den Norske Kreftforening, total økono
misk ramme ca. kr. 2 millioner. 

Så til ulykker! Dem hadde vi en del 
av i denne perioden. Den 2.9.1982 ble 
en tekniker ved Institutt for energitek
nikk (IFE) eksponert til en stor dose i 
bestralingsanlegget (kobolt-60). Han 
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dode etter 13 døgn. Stråledosen var 
ukjent, men verdien ble søkt repro
dusert ved diverse metoder basert på 
elektron-spinresonans og termolumi-
nescens. Det dosimetriske opplegg var 
et samarbeid mellom IFE, Universitetet 
i Oslo, Gesellschaft fiir Strahlen- und 
Umweltforschung ved MCinchen, Risø i 
Danmark, Det Norske Radiumhospital 
og SIS. Man kom frem til en midlere 
helkroppsdose på omkring 23 gray 
(2300 rad). 

Så kom reaktorulykken i Tsjernobyl 
26.4.1986. Som alle andre var SIS lite 
forberedt, men ved intens innsats og 
improvisasjon kom malinger igang. 
Etterhvert ble arbeidet med prøveta
king, måling og vurdering organisert. 
Instituttets personale arbeidet dag og 
natt, alle var involvert. Dette var en ry-
stende hendelse og en alvorlig vekker 
for ansvarlige myndigheter, for mange 
faginstitusjoner, for SIS og hele vår be
folkning. Livet ble på en måte annerle-
des etter Tsjernobyl. Nå hører man 
ofte: «Det var før Tsjernobyl. Det var 
etter Tsjernobyl». Det ser ut som ulyk
ker må til for å skaffe midler til sikker
heit LORAKON-prosjektet hadde len
ge vært drøftet med tanke på moderni

sering. Nå endelig bevilget Helsedirek
toratet midler til en begynnende reha
bilitering av systemet, slik at 22 sett 
tidsmessig utstyr kunne kjøpes inn. 
Ved årskiftet 1987/88 var det ialt 46 
faste moderne LORAKON-stasjoner i 
funksjon. 

Endelig var det havariet av den sov
jetiske atomubåt nær Bjørnøya i april i 
år. Myndighetene og SIS var nå bedre 
forberedt. Instituttet hadde en døgn
kontinuerleg telefonvaktordning fra 
september 1987 og et beredskaps-
opplegg for situasjoner med mulig ra
dioaktiv kontamin°ring. Det ble også 
denne gang noen hektiske døgn ved 
instituttet, men man mestret situasjo
nen. 

Det henvises forøvrig til artikkelen 
om beredskap i dette hefte. 

Vi har i det foregående presentert 
noen få, utvalgte tema fra de.i siste 
10-års perioden. Tanken var at leseren 
herved skulle få en illustrasjon av noen 
karakteristiske trekk ved denne peri
oden. Nærmere detaljer finnes i de for
skjellige artikler som følger i jubile
umsheftet. De vil forhåpentligvis gi et 
dekkende bilde av virksomheten ved 
SIS idag. Leseren henvises til disse. 
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Røntgendiagnostikk og tilsyn 
Konst, avdelingssjef, cand. real. Gunnar Saxebøl 

I de 50 årene instituttet har ført tilsyn 
med medisinsk strålebruk har det 
skjedd store forandringer innen det 
røntgendiagnostiske området, særlig 
på grunn av den teknologiske utvikling, 

I de første ti-årene av instituttets 
virksomhet var oppgåvene i hovedsak 
knyttet til skjermingsspørsmål for rønt-
genlaboratorier og kontroll av beskytt-
elsesanordninger for personalet. Til
synet på røntgenavdelingene, som ofte 
ble utført i kombinasjon med rutine-
kontroller av de mange terapianlegg , 
avdekket svært ofte betydelige appara-
turfeil f.eks. for lav filtrering og mang-
lende eller defekte blendere. De man
ge pålegg som ble utferdiget om til-
leggsfiltrering og montering av blende-
re/lysblendere er sannsynligvis av de 
enkeltstående tiltak som har hatt størst 
betydning for reduksjon av pasient-
dosene. 

Det ble tidlig klart at hoveddelen av 
den kollektive stråledose til befolknin
gen ira kunstige strålekilder kunne til
skrives diagnostikkvirksomheten. I 
slutten av 1950-årene ble det satt 
igang arbeid for systematisk å kartleg
ge disse forholdene og beregne den 
strålehygieniske betydning av denne 
røntgenbruken. Den gang var det «ge
netisk signifikant dose» som man ansa 
som en nøkkelstørrelse og et pionerar
beid ved SIS konkluderte med at ge
netisk signifikant dose i Norge var 10 
mrem/person år (0.1 mSv/person år) i 
1958. Det kan nevnes at volumet av 
røntgenundersøkelser i 1958 var ca. 
2,1 million, hvorav ca. 3/4 million 
skjermbildeundersøkelser. Til sam-

menligning kan nevnes at i 1983 ble 
det utført nær 2,7 millioner undersøkel-
ser. Skjermbildevolumet var da blitt vel 
halvert (0.35 millioner) sammenlignet 
med 1958. 

Den massive overgangen til mer føl-
somme registreringssystemer (hurtige 
folier og bedre bildeforsterkere) som 
ble gjennomført f ra ca. 1970 og utover i 
80-årene førte til betydelige dosere-
duksjoner for den enkelte undersøkel-
se. På den annen side har volumet av 
undersøkelser økt og dokumentasjo
nen for mange undersøkelsesfyper har 
blitt mer omfattende. I sum har dette 
gitt som resultat at årlig kollektivdose 
fra røntgendiagnostikk idag er av om
trent samme størrelse som i slutten av 
1950- årene. Et overslag som ble utført 
i 1988 viser at kollektivdosen fra denne 
virksomhet er ca. 2500 mansievert pr. 
år. Den samiede befolkningsdose fra 
diagnostikk har altså ikke endret seg 
vesentlig de siste 20-30 årene enda 
omfanget av diagnostikk har økt kraft
ig, kort sagt mer diagnostikk for om
trent samme risiko. 

En stor brukergruppe av røntgenut
styr er alle tannlegene. Det ble 
igangsatt en stor tilsynsoffensiv på det
te området i 60-årene som førte tii ve
sentlig forbedring av forholdene. Inn
satsen på dette området var en mile
pæl i tilsynsarbeidet og dosene kunne i 
mange tilfeller reduseres svært mye 
med enkle tiltak. Det ble også gitt man
ge pålegg som bedret den elektriske 
sikkerheten ved anleggene (se eget 
avsnitt om dentalrøntgen). 

En annen viktig milepæl i den stråle-
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hygieniske utvikling var en forbedring 
av kompetansen på brukersiden. I be-
gynnelsen av 1970-årene sto instituttet 
forholdsvis sentralt i arbeidet med 
etableringen av radiografskolene og 
som en overgangsordning ble det også 
initiert en tilleggsutdanning for syke-
pleiere som arbeidet på røntgenav-
delingene , de såkalte «overbygnings-
kursene». Etableringen av radiografut-
dannelsen har bidratt mye til en bedre 
strålehygienisk standard på syke-
husene. 

Det klassiske tilsyn var i mange år 
hovedsaklig rettet mot apparatur og 
stråletekniske forhold. I de senere år 
har en ønsket å endre denne tilsyns-
filosofien noe og forsøkt å vurdere 
nærmere strålehygieniske forhold ved 
prosedyrer og rutiner som benyttes 
ved ulike unaersøkelsestyper. I midten 
av 1980-årene ble det igangsatt et 
prosjekt kalt «Strålehygienisk analyse 
av medisinsk virksomhet i Norge» der 
hovedmålet har vært å få bedre innsikt 
i den røntgendiagnostiske virksomhet. 
Dette arbeidet har bestått i å kombine
re og analysere informasjon om under-
søkelsesvolum og fordeling, samt fore
ta malinger av pasientdoser. Det kan 
nevnes at det nå er innsamlet omfat-
tende data vedrørende pasientdoser 
for nær 4000 undersøkelser fra et be
tydelig antall sykehus, Målingene ut
føres med instrumenter som ikke for-
styrrer det radiologiske arbeidet. Målin
gene gir grunnlag for beregning av ab
solutte pasientdoser (integrert dose og 
effektiv doseekvivalent). 

Analysene har først og fremt vist at 

variasjonene i pasientdoser er store, 
overraskende store. En annen viktig 
observasjon er at det er konstatert be
tydelige forskjeller i dosenivå mellom 
forskjellige sykehus når man sam-
menligner middelverdier av pasient
doser for samme type undersøkelse. 
For noen sykehus med de høyeste 
pasientdoser ligger middelverdien 5-7 
ganger høyere enn ved sykehus med 
de laveste middelverdiene. Dette viser 
at det burde være rom for reduksjon av 
pasientdosene mange steder. I mange 
tilfeller er brukerne ikke klar over at de 
opererer med høye pasientdoser, og 
det ligger betydelige strålehygieniske 
utfordringer her. Pasientdosemålin-
gene har vist seg særdeles velegnet 
for å kartlegge de strålehygieniske for
hold i praksis på sykehusene og er et 
godt utgangspunkt for å finne frem til 
gode og effektive tiltak. Man kan merke 
seg at når det gjelder pasientdoser så 
har man aldri hatt etablerte dosegren-
ser, kun generelle anbefalinger om at 
dosene bør holdes så lave som mulig. 

Neste større skritt i strålehygienisk 
utvikling innen diagnostikkområdet vil 
trolig dreie seg om å etablere eller fast
sette retningsgivende verdier for ak
septable pasientdoser. Dette betyr nok 
at man i tillegg til at apparatur skal ope
rere innen visse standarder og toleran
sen (se eget avsnitt om kvalitetssi
kring), også må utvikle krav til prosedy
re- og metodestandarder for de res
pektive undersøkelser. Dette er en ut
vikling som såvidt har startet i flere 
andre land, bl.a. har EF-landene på
begynt en slik prosess. 
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Dentalrøntgen 
Forsker, cand. real. Arne Jørgen Moe 

De aller tørste primitive røntgenopptak 
av tenner skal ha funnet sted allerede i 
1896, kort tid etter at røntgenstrålingen 
var oppdaget. Dentalrøntgenapparater 
kom imidlertid ikke til Norge før i 1919, 
og det tok tid før man fikk en omfat-
tende utbredelse; antallet nådde fak
tisk ikke opp mot 2000 før henimot 
1960. Risiko ved bruk av røntgenstrå
ling i dentalpraksis var den første tiden 
lite erkjent; man må helt fram mot 
1940-årende før vesentlige sikringstil
tak ble påtenkt. Instituttet begynte imid
lertid registrering av apparatur allerede 
et par år etter sin opprettelse, og visse 
sikkerhetsregler i samsvar med inter
nasjonale normer som nå begynte å 
komme, ble formulert mot slutten av 
1950-årene. På denne tid ble også de 
første tilsyns- og undersøkelsespro-
sjekter iverksatt, alt sammen funksjo
ner hjemlet i Røntgenloven av 1938 og 
de tilhørende Forskrifter av 1948. 

Faste rutiner for melding og god-
kjennelse av alle planer for dentale 
rørrtgeninstallasjoner (lokaler og ap
paratur) ble innført omkring 1957, og et 
landsomfattande tilsyn iverksatt få år 
senere. Denne innsatsen ga etterhvert 
et stort erfaringsmateriale som var 
med på å gi grunnlaget for et spesifikt 
og detaljert regelverk som ble nedfelt i 
«De viktigste bestemmelser for dentale 
røntgendiagnostikkanlegg» første 
gang utgitt på slutten av 1960-tallet. 

Det systematiske tilsyn startet noe 
selektivt med hovedvekt på endel sen
trale områder hvor man fant det største 
antall av de eldste apparattyper, bl.a. 
utstyr med «apen høyspenning», dvs. 

uisolert forbindelse mellom transfor
mator og røntgenrør. Apparater av 
denne art, fra 1920- og 1930-årene, re
presenterte i tillegg til den generelle 
strålingsfare også en betydelig elek
trisk risiko, og ble systematisk kon
demnert over hele landet i løpet av en 
5-års periode fra 195&. Dette var en 
prosess som da viste seg å by på til
dels sterk motstand fra mange av bru-
kerne. I samme tidsrom overkom man 
med omfattende innsats, kontroll av to
talt ca. 1500 røntgeninstallasjoner hos 
privatpraktiserende tannleger og i of
fentlige tannklinikker i alle landets fyl
ker. 

Tilsynsarbeidet, kombinert med spe
sielle laboratorieundersøkelser og rela
tert til internasjonale strålevernsprin-
sipper, ledet til etablering av bestemte 
tekniske krav for røntgenapparaturen 
(bl.a. gjeldende filtrering, feltbegrens-
ning, funksjon av tidsrelé), og skjer-
mingsbestemmelser for lokalene. Seiv 
om slike krav og bestemmelser enda 
ikke var samlet og utgitt, ble de i stor 
utstrekning praktisert som interne ar
beidsregler, og lagt til grunn ved vur-
deringen av den enkelte installasjon al
lerede tidlig i 1960-årene. 

De aller fleste tilsynsbesøkene med
førte pålegg om utbedringer og modi-
fikasjoner både utstyrsmessig og byg
ningsteknisk. Strålehygienen kunne 
ofte med enkle midler bedres ganske 
radikalt. På denne tiden hadde man 
imidlertid tildels store problemer med å 
få strålingsbrukeme til å fatte den fulle 
betydning av sikkerhetsarbeidet og de 
omkostningene dette måtte medføre. 
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Besøkene ble derfor minst like viktige i 
informasjonssammenheng som når 
det gjaldt rent teknisk kontroll. Etter-
hvert merket man så at generell hold
ning til strålevern begynte å endre seg, 
og instituttets fysikere ble mottatt på en 
stadig mer interessert og velvillig måte. 
For å fastslå at pålegg var etterkommet 
som forutsatt, ble det innført et spesielt 
svarkort som ansvarshavende tann
lege skulle returnere med nødvendig 
spesifikasjon og bekreftelse, senest 
ved utløpet av en angitt frist. På denne 
måten mente man å unngå behov for 
eventuell etterkontroll. Systemet viste 
seg å virke forholdsvis godt, og har 
derfor blitt beholdt, men krever endel 
administrativ oppfølging hvis svar ute
blir. 

I siste halvdel av 1960-årene ble det 
foretatt kontroll av gjennomsnittlig ca. 
300 installasjoner årlig, hvorav knapt 
40 % befant seg i offentlige tannklinik
ken Ved utgangen av 1969 var gjen
nomført besiktigelse av totalt ca. 3000 
røntgeninstallasjoner i privat og offent
lig eie; et tall som også inkluderer gjen-
tatte kontroller på mange steder be
søkt de første årene. Hermed var den 
store hovedgjennomgangen av alt den-
talrøntgenutstyr i landet på det nærme-
ste sluttført. Da det imidlertid hvert år 
blir behandlet og godkjent planer for 
100-150 nye eller ombygde tannlege-
kontorer og tannklinikker, eventuelt ut
skifting av apparatur, og det forutsettes 
en viss etterkontroll på utvalgte steder 
eller på direkte anmodning, ble normal 
inspeksjonsbyrde nå anslått til henimot 
250 besøk pr. år. Ny systematisk kon
troll kan dessuten være aktuell etter 10 
år. I den forbindelse merker man seg at 
det totale antall ordinære dentalrønt-
genapparater i 1969 lå nær 2600, med 
rundt 35 % i offentlig bruk. Et mindre 
antall spesialapparater for hel-status-

opptak, samt for kjeve- og skallefoto-
grafering kommer i tillegg; dette er 
imidlertid utstyr som byr på små pro-
blemer i strålehygienisk sammenhencj. 

Da storparten av befolkningen mei 
jevne mellomrom får tatt røntgenopp-
tak av tenner, er det vesentlig at denne 
spesielle medisinske anvendelse av 
stråling medfører så små doser som 
mulig. Ved ulike tekniske og praktiske 
forbedringer gjennomført i årene 
1960-1969 oppnådde man reduksjon 
av gjennomsnittlig normal hudekspo-
sisjon pr. eksponering ned mot tiende
parten av tidligere verdier, foruten at 
bestrålt felt, og dermed vevsvolum, ble 
forminsket til det som direkte er nød
vendig for opptakene. Totalt kunne 
man nå faktisk foreta ca. 40 ekspone-
ringer før pasienten bibringes like stor 
volumdose på grunn av primærstråling 
som ved ett enkelt opptak bare ca. 10 
år tilbake. Ytterligere dosereduksjon 
ble forutsett. Stråledoser til betjening 
ble dessuten bragt ned til meget lavt ni
vå, eventuelt redusert helt til null ved 
strålesikre barrierar. 

Informasjon og opplysning er så vik
tig i arbeidet for dosereduksjon og strå-
lesikkerhet at det i 1973 ble utarbeidet 
tre meget aktuelle artikler om «Stråle-
fysikk og strålehygiene ved bruk av 
dentale røntgenanlegg». Artikkelserien 
er offentliggjort i Den norske tannlæge-
forenings Tidende (okt., nov. og des. 
1973), og nådde således de fleste av 
landets tannleger. Spesielt var dette 
vesentlig fordi en nå måtte akseptere 
sterk reduksjon i den årlige tilsynsvirk-
somhet på grunn av nødvendige om-
prioriteringer ved instituttet. På denne 
tiden ble det også holdt endel foreles-
ninger for ulike brukergrupper. Be-
tydningen av nyinspeksjoner og gjen-
tatte kontroller sto likevel forisatt klart, 
særlig i relasjon til videre dosereduk-
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sjon gjennom forbedringer av operati
ve prosedyrer (bl.a. fremkalling). 

Gjennom en periode på 15 år f ra ca. 
1960 øket anfallet av dentalrøntgenap-
parater i landet med rundt 50 %, f ra ca. 
2000 til godt og vel 3000. Samtidig ble 
bruken av det enkelte apparat langt 
mer intens enn tidligere grunnet endret 
faglig oppfatning av røntgen som di
agnostisk hjelpemiddel. Innsatsen på 
det strålehygieniske området hadde 
imidlertid gitt så gode resultater at strå-
lebidraget til befolkningen likevel ble 
liggende langt under gamle nivåer, og 
kunne betraktes som ganske moderat. 
Det var likevel nødvendig med hen
siktsmessig oppfølging for å sikre opp
nådde resultater og helst nærme seg 
en situasjon der totalt dosebidrag i 
dentalsammenheng kunne komme 
ned mot det neglisjerbare. Dette er i 
dag relativt langt på vei skjedd. 

I annen halvdel av 1970-årene mak-
tet man ikke høyere tilsynsfrekvens 
enn omlag 150 årlige besøk, mens det 
i 1980-årene har vært nødvendig å ak
septere en videre reduksjon ned mot 
50. Dette antall sees som et minimum 
med tanke på å kunne følge utviklingen 
både når det gjelder lokaler og byg
ningsmessig strålesikring, røntgenap
paratur og bruksrutiner. Her bør man 
merke seg at nye og modifiserte ap-
paratkonstruksjoner tilpasset gjelden-
de internasjonale og nasjonale normer 
og bestemmelser har gitt stadig mer 
driftssikkert og dosebesparende utstyr. 
Sannsynligheten for tekniske mangier, 
feil eller svikt er derfor langt mindre 
enn før, slik at behov for komponent-
tilsyn er sterkt redusert. Adekvat skjer
ming ifølge godkjente planer er også 
som oftest korrekt etablert. Administ
rativt strålevern står idag som det kan
skje viktigste område for videre inn
sats. Instituttets funksjoner har derfor 

også dreid mer og mer bort fra ap-
paratkontroll til arbeide med normer, 
regelverk og informasjon. 

En avgjørende forutsetning for til
fredsstillende strålesikkerhet ligger i 
konsekvent melding om og vurdering 
med godkjennelse av lokaler og instal
lasjonen Saksbehandlingsfunksjonen 
som gjennom årene har vært tillagt be
tydelig vekt og krevet vesentlige res
sursen må også i fremtiden tas minst li
ke alvorlig. Dette innebærer en ikke 
ubetydelig innsats, men effektivisering 
imøtesees ved et nytt detaljert regel
verk og mer standardiserte løsninger. 

Gjennom målrettet innsats ved insti
tuttet i løpet av flere ti-år har man i dag 
oppnådd meget gode resultater på 
dentalrøntgensektoren. Seiv om nok 
betydelige variasjoner enda kan påvi-
ses, gir gjennomsnittsverdier klar indi
kasjon på et område der det er etablert 
meget god strålehygiene. Dette kan 
bl.a. settes i perspektiv på følgende 
måte: 

- Midlere årlig befolkningsdose (hel-
kroppsdose) fra generell medisinsk 
røntgendiagnostikk ligger i under
kant av 1 doseenhet, hvorav knapt 
halvparten er genetisk signifikant. 

- Bidraget fra dental røntgenbruk er 
kun av størrelsesorden 0,01 dose
enhet, der bare omlag 1 % er gene
tisk signifikant. 

- Den naturlige bakgrunnsstrålingen 
gir en årlig gjennomsnittsdose til 
kroppen på ca. 5,2, hvorav ca. 4 do-
seenheter skyldes radongass alene. 

Gjennomsnittsdosen til pasientens 
kropp kan for hvert vanlig intraoralt 
røntgenopptak populært sies å tilsvare 
omkring én dags naturlig bakgrunns
stråling. Stråledoser til personale innen 
dentalsektoren er også uhyre beskjed-
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ne både absolutt og i sammenligning 
med hva andre yrkesgrupper som ar
beider med stråling, kan bli utsatt for. 
Svært ofte vil de faste barrierer som 
etableres gi helt strålefritt arbeidsmiljø, 
en situasjon som såvidt mulig bør til-
strebes overalt. 

Når man ser fremover mot ytterligere 
dosereduksjoner, noe man ifølge inter
nasjonal strålevernsfilosofi bør gjøre, 
kan innsatsen i vesentlig grad kon-
sentreres om fremkalling og film. Ofte 
vil nesten halvering av eksponeringsti
der, og dermed stråledoser, være in-
nen rekkevidde bare man sørger for i 
følge helt korrekte prosedyrar i filmbe-
handlingen. Videre kan overgang til su-
perhurtig røntgenfilm gi nok en hal
vering, i hvert fall ved nyere apparatur. 
Dette er tiltak som i betydning langt 
overgår hva som nå vil kunne oppnås 
ved eventuelle mindre tekniske utbed-
ringer. Her er informasjonsaspektet det 
viktigste for gjennomføring, og omkost-
ningene minimale. 

For å tilfredsstille aktuelt behov, har 

man utarbeidet et detaljert informa
sjonshefte som gir samlet framstilling 
av de vesentligste sider ved stråle
hygienen innenfor dental røntgenbruk. 
Her behandles bl.a. strålingens art og 
virkninger, strålevernsfilosofi, legalt 
grunnlag, administrativt strålevern, 
bygningsmessige tiltak, foruten selve 
røntgenapparaturen og aktuelle ope
rative prosedyrer. Det forutsettes å gi 
bakgrunn for endrede vurderinger og 
rutiner av stor betydning for å sikre op
timal strålebruk og bildekvalitet, for
uten best mulig strålemiljø. Heftet er 
utgitt som SIS Rapport 1988:5 under 
tittel «Generell strålehygiene og sikker-
hetsaspekter ved dentalrøntgen». Det 
har senere inngått i Helsedirektoratets 
veiledningsserie (3-88, IK-2280), og er 
i denne utforming distribuert til alle 
landets tannleger og tannpleiere våren 
1989. Heftet tenkes videre anvendt i 
undervisningen ved de odontologiske 
fakulteter og i andre relevante sam-
menhenger. 
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Kvalitetssikring ved mammografi 
Forsker, cand. real. Halvor Fosmark 

Mammografi - røntgenundersøkelse 
av brystene - har gjennomgått en tek
nologisk «revolusjon» i årene fra 1970 
og fram til idag. Dette har res jltert i be
tydelig bedret diagnostikk samt ve
sentlig lavere pasientdoser. Som et 
eksempel kan nevnes at det før 1970 
ikke var mulig å oppdage maligne for-
kalkninger mindre enn 0,8 mm, mens 
det i dag kan oppdages mikroforkalk-
ninger helt ned mot 0,1 mm. Av denne 
grunn ansees mammografi i dag å væ
re den eneste sikre metode for å di
agnostisere svulster på et så tidlig 
stadium at de ennå er umulig å palpe-
re. 

Det foregår forliden en debatt om sy
stematisk, landsomfattende mammo-
grafiscreening bør settes i verk i Nor-
ge. Bakgrunnen for dette er at noen 
utenlandske studier konkluderer med 
at screening kan redusere dødligheten 
ved brystkreft. Spørsmålet om masse-
undersøkelser av kvinner skal innføres 
er tatt opp i NOU 1987:7. «Mammo-
grafiscreening i Norge», i fylkes
kommunale utredninger og ved kon
sensuskonferansen om mammogra-
fiscreening i februar i år. Våre helse-
myndigheter burde nå ha tilstrekkelig 
grunnlag for å vurdere hvorvidt en skal 
prioritere screening. 

Det har i Norge skjedd en kraftig 
økning i antall mammografiundersøk-
elser i 1980-årene, tilnærmet en 
10-dobling. 

Mammografi skiller seg fra andre 
røntgenundersøkelser ved at det be-
nyttes en vesentlig lavere høyspenning 
og spesielt fintegnende film/foliesy-

stemer med høy kontrast. Samtidig må 
det presiseres at det er få andre rønt
genundersøkelser som er så avhengig 
av høy og jevn bildekvalitet som mam
mografi. Dette gjelder både i klinisk 
mammografi hvor en benytter spesi-
alteknikker, og i screening hvor det an
vendes færre projeksjoner. 

I denne forbindelse ble det i 1988 
påbegynt flere prosjekter for kvalitets
kontroll av mammografi. Hensikten 
med prosjektene er: 

- kartlegge situasjonen 
- forbedre bildeframstillingen 
- optimalisere bildekvalitet/pasient-

doser 
- gjøre oppmerksom på nødvendighe-

ten av regelmessig kvalitetskontroll. 

Prosjektene omfatter tekniske malin
ger av røntgen- og fremkallerutstyr, 
høyspennig, mAs-lineæritet, stråledo-
ser, etc, og videre måling av geomet
risk oppløsning og kontrast med flere 
bildekvalitetsfantomer. I samarbeide 
med Det Norske Radiumhospital vil det 
også bli foretatt bildekvalitetsvurderin-
ger v.h.a. et humanoid-fantom (vevs-
fantom) og av innsamlede mammo-
grammer fra hvert senter. 

De forløpige måleresultatene avdek
ker betydelige forskjeller i bildekvalitet 
og pasientdoser. Dette beror bl.a. på 
undersøkelsesteknikken og feiljustert 
og foreldet utstyr. Kvalitetskontrolltiltak 
har dessuten blitt gjennomført i svært 
liten grad. Av 16 undersøkte anlegg lig
ger mindre enn 1/3 innenfo,' de krav en 
bør stille til bildekvalitet. 
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For å bedre de bildekvalitetsmessige 
forhold allerede på dette tidspunktet, 
arbeides det med å etablere en fore
løpig besiemmelse med krav om et 
kvalitetssikringsprogram ved alle sen
tra. Dette vil bli hjemlet i Lov om statlig 
tilsyn med helsetjenesten av 1984 og i 
Røntgenloven av 1938 med Forskrifter 
av 1976. 

I programmet vil inngå et opplegg for 
mottakskontroll, årlig statuskontroll 
samt regelmessige konstanskontroller, 
dette for å vurdere om bildekvalitet og 
pasientdoser holder seg på et tidligere 
godtatt nivå. SIS vil også foreslå gene
relle krav til utstyr. 

I tillegg planlegger SIS å utarbeide 
en katalog for en praktisk rettet kvali
tetskontroll. Katalogen vil kunne til

passes både klinisk mammografi og 
screening. Kontrollmetodene vil base
re seg på enkle og relativt rimelige hjel
pemidlar, og det vil bli lagt vekt på at 
kontrollene skal kunne utføres av per-
soner tilknyttet røntgenavdelingen. 
Forslag til kontro^jtstyr, bildekvalitets-
fantom, sensitometer m.v. vil bli inklu
dert. 

Et undervisningsopplegg for per
sonalet som til daglig utfører kvalitets
kontrollen vil bli utarbeidet i samarbeid 
med Det Norske Radiumhospital. Et 
slikt kurs vil kunne gi praktiske mulig-
heter for eksperimentering med fan-
tomer or • amkallinger. En vil herved 
lære hvilke faktorer som påvirker bil
dekvaliteten og pasientdosene. 
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Kvalitetssikring 
i røntgendiagnostikk 
Forsker, cand. real. Steinar Backe 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har 
definert kvalitetssikring i røntgendiag
nostikk som: 

...en organisert virksomhet fra per
sonalet for å sikre at bilder for diagno
se produseres med tilstrekkelig høy 
kvalitet og med lavest mulige stråledo
ser til pasient og kostnader for sam
funnet. 

Denne definisjonen samsvarer med 
ICRP's prinsipp om optimalisering. 

Kvalitetssikring er sammensatt av 
kvalltetskontrollprosedyrer og ad
ministrative prosedyrar. Kontrollprose-
dyrene er rettet mot røntgendiagno-
stikkutstyret og består av metoder og 
teknikker for å monitorere, teste og 
vedlikeholde slikt utstyr. Administrative 
prosedyrer danner det organisatoriske 
rammeverk for kvalitetskontroll og be
står av organisatoriske tiltak for å sikre 
at kvalltetskontrollprosedyrer utføres, 
at resultater av slike kontroller blir ana
lysert og at korrigerende tiltak blir 
iverksatt på en systematisk måte. 

Kvalitetssikring er rettet mot sam
spillet mellom tre aspekter i radiologisk 
virksomhet; gevinst, risiko og konstna-
der. 

Det er pasient som skal ha gevinst 
av røntgendiagnostisk virksomhet, bå
de som enkeltindivid og gruppe. Ge
vinst innebar sr en riktig diagnose som 
grunnlag for en behandling. Gevinsten 
vil være avhengig av at tilgjengelig 
røntgenutstyr er tilpasset behovet, at 
røntgenutstyret gir tilstrekkelig høy bil
dekvalitet og reproduserbarhet og av 

personalets kunnskap om ulike radio-
grafiske teknikker og metoder. 

Pasient utsettes for risiko gjennom 
stråledoser som mottas både som en
keltindivid og gruppe. Andre forhold 
ved røntgenundersøkelser er også risi
kofylte for pasient (eks. kontrastmidler, 
metoder som innebærer intervensjon 
osv). Personalet er utsatt for stråledo
ser fra spredt stråling i arbeidet med 
røntgendiagnostikk. Dette represen
terer en viss risiko seiv om denne van-
ligvis er liten. Risiko er derfor knyttet til 
de strålehygieniske forhold ved ap
paraturen og til de røntgendiagnostis-
ke metoder og teknikker som benyttes. 
Personalets kunnskaper om stråle
hygiene og arbeidsteknikk er av ve
sentlig betydning for stråledoser til pa
sient og til personalet seiv. Kunnska
per om ulike, eventuelt alternative ra-
diografiske teknikker og metoder, er 
også av betydning for stråledosenes 
størrelse og for andre risiki i røntgendi
agnostikk. 

Bildekvalitet og stråledose henger 
ofte sammen slik at stråledoser øker 
med økende krav til bildekvalitet. Kra
vet til høy bildekvalitet og lav risiko blir 
derfor t i spørsmål om optimalisering. 
Pasientdosene har også konsekvenser 
for personalet. Lave stråledoser til pa
sient innebærer lavere stråledoser til 
personalet. 

Et av målene med kvalitetssikring er 
å holde kostnadene så lave som mulig. 
Kostnader har sammenheng med nivå
et av bildekvalitet, reproduserbarhet og 
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av effektiviteten av den rontgendiagno-
stiske virksomheten. Kvalitetskontroll 
har blant annet til hensikt å avsløre 
avvik på et tidlig tidspunkt for på denne 
måten å lorhindre alvorlige feil og ska
der på apparaturen med påfølgende 
uforutsette driftsavbrudd og dyre repa
rasjonen Ved å avdekke feil og svak-
heter på et tidlig tidspunkt, kan en 
dessuten redusere antall røntgenun-
dersøkelser som må gjentas. Dette 
representerer økt effektivitet og lavere 
utgifter (til film osv), samtidig som at 
stråledosene til pasientgruppen blir la
vere. 

Flere fundamentale arbeider på om
rådet bildekvalitet i røntgendiagnostikk 
ble utført i 1960-årene. Området fikk et 
større oppsving i 1970-årene med da
tamaskinbasert bildebehandling, med 
utvikling av systemer med digitalisert 
bildeinformasjon i røntgendiagnostikk, 
og fordi strålehygieniske og strålefysis-
ke miljøer i mange land innså behovet 
for å vurdere bildekvalitet. 

Enkeltstående kontrollmetoder for 
røntgendiagnostikkutstyr har utviklet 
seg i tc'-;t med den teknologiske utvik-
lingen på dette området og med øken-
de krav til strålehygiene og bildekval
itet. Behov for mer systematiske tiltak i 
form av kvalitetssikringssystemer, kom 
først til uttrykk fra enkeltpersoner i og 
rundt miljøene ved større røntgendi-
agnostikkavdelinger i siste halvdel av 
1960-årene. Dette fikk sitt gjennom
slag i 1970-årene i miljøer som arbei
der med strålefysikk og strålehygiene 
og i nasjonale og internasjonale orga-
nisasjoner som arbeider med slike 
spørsmål. 

Resultatet av denne innsatsen var at 
det fra midten av 1970-årene og fram 
til i dag er en rekke bøker og manualer 
som beskriver kvalitetssikringssy
stemer med spesiell vekt på kontroll

metoder og teknikker. Et problem har 
vært mangel på standardisering av me-
toder for kvalitetskontroll, retningslinjer 
for evaluering av måleresultater og 
standardiserte krav til toleranse
grenser for parametre som beskriver 
røntgenutstyrets ytelse, tilstand og 
funksjoner. IEC (International Elec-
trotechnical Commission) har i de se-
nere år arbeidet med disse spørsmål. 

Kvalitetssikring i røntgendiagnostikk 
skal drives av personalet ved rønt-
geninstallasjonene. Kvalitetssikring er 
en kontinuerlig prosess som må innar-
beides og være en integrert del av den 
daglige røntgendiagnostiske virksom
heten. Ved at kvalitetssikring inne-
bærer krav til bildekvalitet, krav til strå
lehygiene (for pasient) og krav til strå
levern (for personalet) er Statens insti
tutt for strålehygiene, gjennom stråle-
vernslovgivningen, et statlig tilsynsor
gan for kvalitetssikring i røntgendi
agnostikk virksomhet. Kvalitetssikring 
blir også en del av internkontrollvirk-
somheten i helsevesenet som er hjem-
let i Lov av 30. mars 1984 nr. 15 om 
statlig tilsyn med helsetjenesten. 

Innføring av kvalitetssikring av rønt-
gendiagnostisk virksomhet er i start
fasen. Fra radiografhold har det i noen 
år vært interesse for å starte opp ulike 
kontrollsystemer rettet mot røntgenut
styr. Dette har hittil vært vanskelig å 
gjennomføre fordi det har vært vans
kelig å frigjøre tilstrekkelige økonomis
ke ressurser og personalressurser for 
å drive kvalitetssikringssystemer i hel
sevesenet. Statens institutt for stråle
hygiene har vurdert sin rolle som til
synsorgan på denne bakgrunn, og har 
funnet at instituttet må ha følgende ar
beidsoppgåver i denne forbindelse: 

1. Gi løpende informasjon om kvali
tetssikringssystemer, kvalitetskon-
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trollmetoder og krav til parametre 
som beskriver røntgenutstyret^ ytel-
se, tilstand og funksjoner. 

2. Bidra til innføring av kvalitetssi-
kringssytemer ved å gi opplæring 
og veiledning på områdene: 

- kvalitetskontrollmetoder og sy
stemer, 

- evaluering av måleresultater, 
- organisering av arbeidet, 
- administrering av arbeidet. 

3. Gi støtte til helseinstitusjoner i inn-
føringsfasen. 

4. Stille krav til kvalitetssikringssy-
stemer, godkjenne slike systemer, 
innhente dokumentasjon om slike 
systemer og motta løpende rap
portering om resultater. 

5. Utføre stikkprøvekontrollar av kvali-
tetssikringssystemer. 

6. Utføre prosjektrettet tilsyn av kon-
sekvenser av systemerte. Utføre 
prosjektrertede undersøkelser for å 
framskaffe grunnlagsinformasjon til 
foroedring av kvalitetssikringssy-
sterner. 

7. Initiere og bidra i revisjonsarbeidet 
av kvalitetssikringssystemer. 

Disse retningslinjene vil være insti
tuttets mål for arbeidet med kvalitets
sikring i røntgendiagnostikk i Norge de 
kommende år. Vi håper at ressurssitu
asjonen gjør det mulig å gjennomføre 
dette i praksis. 
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Dosestandardisering i røntgen-
og gammastrålefelt ved SIS 

Forsker, cand. real. Hans Bjerke 
Cand. real. Jon Flatby, tidligere avdelingssjef 

Ved opprettelsen av Statens fysiske 
kontrollaboratorium i 1939 var etable-
ringen av korrekt dosimetri for ionise
rande stråling en særdeles viktig opp
gave. Dette gjaldt ikke minst innen strå
leterapien, hvor doseringen er bestem-
mende for den medisinske effekt og 
feilaktig dosering kan føre til manglen-
de tilsiktet effekt eller skade, avhengig 
av dosen. 

Realiseringen av korrekt dosimetri 
forutsatte kjennskap til røntgenenhe-
ten og en fysikalsk bestemmelse av 
denne, se også den historiske oversikt. 
Den første tiden etter opprettelsen 
hadde laboratoriet til disposisjon bare 
et par Victoreen dosimetre, kalibrert i 
USA. Laboratoriets bestyren dr. philos. 
Moxnes, såtte derfor igang bygging av 
apparatur for bestemmelse av rønt-
genenheten v.h.a. de grunnleggende 
fysikalske størrelser som fastlegger 
denne ifølge definisjonen. Det ble 
konstruert et spesielt ionisasjons-
kammer, et såkalt «friluftkammer». 
Dette er et ganske stort kammer og 
konstruert slik at veggene for det ione-
samlende volum er av luft. Dette volum 
må kjennes nøyaktig og fremgår av 
den geometriske konstruksjon. Luft-
mengden i kammeret bestemmes av 
dette volum og luftens tetthet under 
målingene. Videre må man kjenne den 
elektriske ladning som frigjøres i kam
meret ved bestrålingen. Denne ladning 
samles på en kondensator, og bestem
mes av kondensatorens kapasitet og 

den påførte spenning. Man må her ha 
en eksakt kalibrert kondensator av høy 
kvalitet, videre tilsvarende presise 
spenningsbestemmelser. 

Vi går ikke nærmere inn på det prak
tiske arrangement ved målingene, men 
kan fastslå at røntgenenheten ved dis
se oppsett ble bestemt med en nøy-
aktighet på omkring 1 %. Det var over
ingeniør S. Maudal, som fra 1948 og til 
hans avgang ved slutten av 1974, fore
sted denne standardiseringen, og vide-
reutviklet apparatur og metoder på det
te felt. 

11960/70-årene konstruerte Maudal 
nye friluftkamre, nemlig ett for stan
dardisering i området 10kV-50kV (lav-
energetisk stråling) og ett for røntgen
stråling generert ved 50-400kV (mel-
lomenergetisk stråling). 

De nevnte kamre gir oss det vi kan 
kalle primærnormaler, idet enhetsbe-
stemmelsen er basert på de grunnleg
gende fysikalske størrelser som volum, 
elektrisk kapasitet og spenning. De 
verdenskjente standardiseringslabora-
torier har slik enhetsapparatur. Nevnes 
kan National Physical Laboratory 
(NPL) i Storbritannia, National Institute 
of Standards and Technology (NIST) i 
USA, Bureau International des Poids 
et Mesures (BIPM) i Paris m.fl. De siste 
10-15 årene har man i de nordiske land 
gått mer og mer bort fra primærstan-
dardisering av eksposisjon og satset 
på sekundæmormaler. Dette er bl.a. 
betinget av at man nå har stabile små 
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ionisasjonskamre som egner seg til 
dette formål og kan transporteres uten 
særlig fare for skade. En slik sekun-
dærnormal kalibreres ved et interna
sjonalt anerkjent standardiseringsla-
boratorium mot primærnormalene der. 
Man kan si at man «sporer» enheten 
tilbake til dette laboratorium (engelsk: 
traceability). 

Ved instituttet har vi siden slutten av 
1970-årene gått over til dette kalibre-
ringsprinsipp, slik at det nå er mer dek-
kende å kalle vårt standardlaboratori-
um et «sekundærstandard laboratori
um». Situasjonen er, som antydet, den 
samme i de andre nordiske land. Vi 
kan si at dette er en slags europeisk, 
eller kanskje global, rasjonalisering av 
standarddosimetrien. 

Instituttets laboratorium inngår nå i 
WHO/IAEA-nettet av «Secondary-
Standard Laboratories». Standardise-
ringen gjelder ikkti bare røntgenstrå
ling men også, og ikke minst, standar-
diseringen av gammastråling fra 
kobolt-60. Kalibrering av ionisasjons
kamre for denne gammastrålingen 
danner grunnlaget for dosimetrien in-
nen høyenergiområdet, således for fo
ton- og elektronstråling fra akselerato
ren 

Foton- og elektronstråling benyttes 
til behandling av hver femte kreftpasi
ent. Før behandlingen kan starte er 
strålingen fra behandlingsapparatet 
kjent etter grundig oppmåling. Hver pa
sient får før behandling sin dose fast
lagt i en doseplan. Til beregning av 
denne benyttes nå avansert datatekno
logi. Dei ble i 1987 laget en interna
sjonal standard for oppmåling av be-
handlingsapparater (Absorbed Dose 
Determination in Photon and Electron 
Beams, IAEA). Norge har fra 1988 tatt 
denne i bruk. 

Behandlingsstedene med høyvolt 

har seiv ansvaret for dosimetrien lo
kalt. De har et referanseinstrument for 
dosimetrien. Instrumentet består av et 
ionisasjonskammer, et elektrometer og 
evt. en radioaktiv kilde for rutinesjekk 
av hele systemets stabilitet. SIS kali
brer disse instrumentene med jevne 
mellomrom, vanligvis annenhvert år. 
Kalibreringen skjer i et strålefelt fra 
kobolt-60. Vi har på forhand målt opp 
strålefeltet i 1 m avstand og med 
10x10 cm2 stort felt. Til dette benytter 
vi vår sekundærnormal som er kalibert 
ved BIPM. lonisasjonskammeret til 
brukeren blir plassert på samme sted 
og får samme kjente bestråling. Vi kan 
så finne en kalibreringsfaktor for kam
meret. Det blir utarbeidet et bevis der 
kalibreringsbetingelsene er kort be-
skrevet, og kalibreringsfaktorene som 
er bestemt, gis. 

Vi utfører også kalibreringer i rønt-
genstrålefelt, nemlig for fire kvaliteter 
innen hvert av områdene for hen-
holdsvis lavenergetisk og mellomener-
getisk stråling. Kamrene kalibreres mot 
våre sekundærnormaler, som på for
hand er kalibrert mot primærnormaler 
ved BIPM. De ionisasjonskamre SIS 
benytter ved tilsyn og oppmåling er ka
libert på dette vis. Det gjelder bl.a. for 
de dosimetre som anvendes ved opp
måling av landets røntgenterapian-
legg. På basis av denne oppmåling 
utarbeider SIS doseringstabeller til 
bruk i strålebehandlingen ved disse an
legg. 

Vi har innen stråleterapien sett en 
klar økning av antall høyvoltanlegg de 
siste årene, mens samtidig mange av 
de konvensjonelle stråleterapianleg-
gene legges ned. Våre standardise-
rings- og dosimetrioppgaver har med 
dette fått en noe annen retning enn tid-
ligere. Vi må i større utstrekning enn 
tidligere dekke høyenergiområdet som 
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baseres på kalibrering i gammastråle-
felt fra kobolt-60.1 tillegg til å angi ka-
libreringsfaktorer v.h.a. eksposisjon el
ler kerma må vi også angi data for om
regning til absorbert dose i vann (vev), 
enhet gray, som er den bestemmende 
størrelse for den biologiske effekt av 
strålingen. Vi kommer her i kontakt 
med klinisk fysikk og doseplanlegging. 
Ved våre tilsyn ved høyenergianleg-
gene vil vi måtte vurdere disse forhold i 
tillegg til standarddosimetrien. 

I vårt standardlaboratorium kan vi 
selvsagt også kalibrere andre typer av 
dosimetre enn slike som er basert på 
ionisasjonskammer. Nevnes kan ter-
moluminescensdosimetre (TLD), kje
miske dosimetre (Frictø). film, m.v. Så-
ledes kalibreres filmen i instiiuitets per-
sondosimetersystem i standardlabora-
toriet. 

Vi har også her en annen mulighet. 
Vi kan gi et dosimeter en eksakt fast
lagt dose i vårt laboratorium. Dosime-
teret overlates så til brukeren som kan 

avlese dosimeteret med eget utstyr og 
nerved kontrollere sin dosimetri. 

Ved kalibrering innen røntgenområ-
det er det viktig å kunne generere strå
ling av eksakt definert kvalitet gitt ved 
spektrum og halwerdilag. Våre rønt-
genanlegg er fra terapimaskiner, og 
tilfredstiller strengt tatt ikke fullt ut slike 
krav. instituttet planlegger derfor å an-
skaffe et nytt anlegg spesielt konstruert 
for standardiseringslaboratorier. Dette 
vil gi øket presisjon for all dosimetri in
nen røntgenområdet. 

Et utvalg er nedsatt for å foreta en 
vurdering av de dosimetrifunksjoner 
som finnes på SIS og ellers ute hos 
brukere av stråling. «Dosimetri år 
2000» favner foruten stråleterapi og di
agnostikk, også radon, bestemmelse 
av radioaktivitet, persondosimetri og 
ikke-ioniserende stråling. Sentralt i det
te utvalgsarbeidet står også vurderin-
gen av SIS's forvaltningsmessige og 
faglige posisjon. 
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Persondosimetri 
Forsker, siv.ing. Tor Wøhni 

Formålet med persondosimetrien 
Formålet med persondosimetrien er to
sidig. Sett fra myndighetenes side re
presenterer persondosimetrien et kon-
trollverktøy med hensyn på eiers/ar-
beidsgivers plikt til å overholde dose-
grenser og det generelle optimalise-
ringsprinsippet. Dette vil si at eier/ar-
beidsgiver skal se til at stråledosene 
holdes så lave som mulig. 

Sett fra arbeidstakers synspunkt 
representerer persondosimetrien et 
redskap for å anslå den strålebelast
ning vedkommende utsettes for i sitt 
yrke, og få et konservativt estimat for 
den eflektive doseekvivalent og der
med den helserisiko som er forbundet 
med bestrålingen. 

Hvem skal bære persondosimeter? 
I følge norsk lovgivning og internasjo
nale anbefalinger er persondosimetri 
pakrevet dersom arbeidet med ionise
rande stråling er av et visst omfang, 
som f.eks. arbeide på røntgenavdelin-
ger på sykehus, arbeide med strålebe-
handlingsmaskiner, arbeide med in
dustriell radtografi, i isotoplaboratorier 
m.v. 

En rekke typer strålingsarbeide om-
fattes imidlertid ikke av persondosi-
metriordningen, enten fordi arbeidet er 
svært sporadisk eller fordi strålein-
tensitene som er involvert, er svært la
ve. Eksempler her er f.eks. personale 
ved tannklinikken arbeidsplasser rundt 
industrielle kontrollkilder etc. 

I dag omfatter persondosimetriord-
ningen ved SIS ca. 5500 arbeids-
takere. I tillegg finnes egne persondo-

simetriordninger ved Institutt for ener
giteknikk, Universitetet i Oslo og Radi
umhospitalet. Tilsammen omfatter dis
se ca. 1500 arbeidstakere. 

Stråleuhell -
høye dosimeteravlesninger 
I tillegg til formålet som tidligere nevnt, 
har persondosimeteret også en funk
sjon når det gjelder å oppdage mindre 
stråleuhell i arbeidssammenheng. Fra 
tid til annen får vi inn dosimetre med 
unormalt høye aviesningsverdier, noe 
som kan tyde på fundamentale svikt i 
strålehygienen. Ved flere anledninger 
har vi kunnet spore dette tilbake til al
vorlige tekniske apparatsvikt, svikt som 
kunne forblitt uoppdaget i lang tid hvis 
personalet ikke hadde båret per-
sondosimetre. Imidlertid må det be-
merkes at det som regel (heldigvis) lig
ger langt mer prosaiske forklaringer 
bak overeksponerte dosimetre. Dosi-
meteret kan ha blitt gjenglemt inne i et 
røntgenlaboratorium, man har glemt å 
ta det av seg en gang man seiv fikk 
strålebehandling, etc. 

Filmdoslmeterets egenskaper 
Den fundamentale svakheten ved et 
persondosimetrisystem er at per
sondosimeteret kun kan måle den 
strålingen som treffer dosimeteret, og 
ikke den stråledosen som personen re
elt mottar. Dette gjelder alle fysiske 
persondosimetrisystemer. I tillegg har 
de ulike dosimetrisystemer forskjellige 
egenskaper, på godt og vondt. I Norge 
har man valgt å bruke film som dcsime-
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ter, i likhet med hva de fleste andre 
land i utgangspunktet gjorde, og i stor 
utstrekning ennå benytter. 

Filmen framkalles etter bruk, og gra
den av filmsvertning blir et mål for strå
ledosen. Fordelen med film som dosi
meter er at bildet som framkalles inne-
holder mer informasjon enn bare et 
svertningstall. Man kan i tillegg lese 
seg til stråletypen, og si litt om bestrå-
lingsforholdene forøvrig. Dette er til 
stor hjelp i vårt detektivarbeide etter en 
overeksponering. De største svakhe-
tene er en høy deteksjonsgrense for 
høyenergetisk fotonstråling og det fak
tum at avlesningsprosessen er vans
kelig å automatisere. 

En del land/dosimetrilaboratorier har 
i årenes løp skiftet over til alternative 
dosimetrimetoder, basert på såkalte 
TL-dosimetre. Dette er en helt annen 
dosimetrimetode, med helt andre 
egenskaper. Fordelene er bedret nøy-
aktighet, lavere deteksjonsgrense for 
enkelte stråletyper, samt en avles-
ningsprosess som lett lar seg auto
matisere. Ulempen er at avlesningen 
kun gir et tall på en papirstrimmel, uten 
den dokumentasjon og den tilleggsin
formasjon som en framkalt film repre
senterer. 

Framtidsvyer 
Beskyttelsestiltakene er i årenes løp 
blitt bedre, og grensene for personal-
bestråling strengere. Filmens relativt 
høye deteksjonsgrense (0.4 mSv) for 
stråleenergier over ca. 200 KeV repre
senterer ei problem. Dette medfører at 
vi ikke klarer å overvake gravide ar-
beidstakere ved stråleterapisentrene 
på en tilfredstillende måte, idet dose-
grensen for disse er ca. 0.1 mSv pr. 
måned. 

SIS ønsker derfor å skifte over til 
TL-dosimetri i framtiden, i hvertfall for 
de kundegrupper som berøres av den 
høye deteksjonsgrensen for filmen. En 
totalovergang til TL-dosimetri vil koste 
ca. 5 mill. kr. Dette er en meget .stor 
sum i relasjon til SIS-budsjettet. 

En mulighet for å klare et slikt øko
nomisk løft er å ta betalt for persondo-
simetritjenestene som SIS idag yter 
gratis. De reelle kostnadene ved ord-
ningen beløper seg til ca. 500 kr årlig 
pr. overvaket arbeidstaker, og en avgift 
i denne størrelsesorden ville gjøre oss 
istand til å anskaffe et bedre dosimetri-
system. Avgjørelsen om å kunne ta be
talt for strålehygieniske tjenester er 
imidlertid et overordnet politisk spørs
mål, som pr. idag ikke er utredet. 
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Instituttets virksomhet 
innen stråleterapi 

Cand. real. Jon Flatby, tidligere avdelingssjef 

Dosimetri 
I de første år etter opprettelsen av insti
tuttet var en av de vik*igste og høyest 
prioriterte faglige oppgåver for den nye 
institusjon å sikre korrekt dosimetri ved 
landets mange røntgenterapianlegg. 
Det var dengang faktisk flere slike an
legg enn idag. Løsningen av denne 
oppgave forutsatte at man med fysi
kalske metoder reproduserte og sikret 
vedlikeholdt korrekt verdi av rønt-
genenheten. Vi fikk herved begynnel-
sen til vår dosestandardlsering og vårt 
standardlaboratorium. Det henvises til 
den historiske oversikt på annet sted i 
dette hefte og til den spesielle artikkel 
om standarddosimetri. 

Det bør poengteres at korrekt dosi
metri av stråling selvsagt er viktig og 
nødvendig innen alle områder av den 
praktiske strålehygiene, slik som f.eks. 
innen røntgendiagnostikk, industrielt 
strålevern, persondosimetri, ved vur
dering av skjermingsbarrierer, m.v. Når 
vi derfor til denne dag har opprettholdt, 
utvidet og modernisert vårt laboratori
um for standarddosimetri er det fordi 
dette betraktes som et av grunnele-
mentene for hele vår virksomhet, og 
således ikke bare er rettet mot stråle
terapien. 

Landets terapianlegg for ekstern 
bestråling kan grovt deles i to katego
rien nemlig: 

1) Røntgenanlegg ved sentralsyke-
hus, lokalsykehus, private rønt-
geninstitutter m.v. Disse anlegg be-

tegnes ofte som «konvensjonelle 
terapianlegg», og produserer hen-
holdsvis mellomenergetisk (50-300 
kV) eller lavenergetisk (10-50 kV) 
røntgenstråling. 

2) Høyvoltanlegg ved våre større 
kreftbehandlingssentra. Stort sett 
benyttes nå lineærakseleratorer 
som opererer i megavolt 
(MV)-omradet og, mer sjeldent, an
legg med kobolt-60 som strålekilde. 

Vedrørende (1). For øyeblikket (1989) 
har vi i Norge 22 røntgenterapiappara-
ter for mellomenergetisk og 28 for lave
nergetisk stråling, dvs. ialt 50 anlegg. 
Det bør bemerkes at på dette området 
har det vært en radikal nedgang i antail 
anlegg. I 1966 hadde vi således 134 
anlegg, nå altså bare 50. Hvorvidt den
ne sterke nedgang i anlegg for konven
sjonell stråleterapi er uttrykk for en hel
dig utvikling, kan sannsynligvis disk
uteras. Man savner vel en mer sentralt 
styrt policy. Men dette tema får vi la lig
ge her. 

Ved de aller fleste av disse anlegg 
har man ikke tilgang på dosimetriske 
tjenester fra en lokal radiofysisk av
deling. Vårt institutt foretar derfor nå, 
som i alle år tidligere, oppmåling av 
strålebehandlingsapparater og utste
der doseringstabeller for disse. Dosi-
metrien er basert på våre sekundær-
normaler som i sin tur spores til pri-
mærnormalene ved BIPM, Paris. Det 
ordinære intervall mellom oppmålinger 
var tidligere 6-9 måneder, nå er praksis 
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stort sett 9-12 månader. Ved anleg
gene for mellomenergetisk stråling har 
man siden 1970-årene hatt et såkall in-
tensimeter i strålegangen. Endringer i 
stråleutbytlet kan derved umiddelbart 
registreres av operatøren for appara
tet, slik at SIS kan kontaktes for even
tuell nærmere og spesiell kontroll. På 
basis av denne sikkerhetsforanstalt-
ning, og vår lange erfaring forøvrig, an-
sees en årlig rutinemessig kontroll som 
tilfredsstillende. Ved visse endringer 
av apparaturen, bytte av røntgenrør, 
m.v. foretas spesiell oppmåling. Tid-
ligere, da man hadde mange apparater 
spredt over hele landet, og da den 
tekniske standard var mindre god enn 
nå, kunne disse ekstrakontrollene re
presentere en betydelig dei av reise-
virksomheten. 

Til slutt en bemerkning: tilsyn og 
kontroll omfatter ikke bare dosemåling 
og registrering av apparatfunksjoner, 
men også instruksjon og opplæring av 
det angjeldende personale. Dette er et 
generelt prinsipp, og særlig påkrevet 
på dette felt hvor feilaktig dosering kan 
få alvorlige følger. 

Vedr. (2). Vårt land har høyvoltan-
legg (megavoltanlegg) for ekstern strå
leterapi ved Det Norske Radiumhospi
tal (8 anlegg), Ullevål sykehus (2 an
legg), Haukeland sykehus (3 anlegg + 
strålekniv), Regionsykehuset i Trond
heim (2 anlegg operative) og Regi
onsykehuset i Tromsø (1 anlegg). Ved 
alle disse sykehus har den onkologiske 
avdeling lokalt tilgang på tjenester fra 
en radiofysisk avdeling/seksjon. Hvor-
vidt denne avdeling administrativt er si-
deordnet eller underordnet den onkolo
giske avdeling ligger utenom vårt tema 
her. Den radiofysiske avdeling foretar 
radiofysisk doseplanlegging for hver 
enkelt pasient. Dette er en omfattende 
prosess som krever fagpersonale av 

fysikere, ingeniørar, radiografer m.fl., 
og en stor park av laboratorier, in
strumenter, bl.a. omfattende ulike ty-
per dosimetre, fantomer, dataprogram
met simuleringsutstyr, m.v. Vi kan ikke 
gå i detaljer. Blant dosimetrene har 
den radiofysiske avdeling et eller flere 
referansedosimetre og doseplanen in-
nen den kliniske fysikk baseres direkte 
eller indirekte på disse dosimetrene 
hva angår den absolutte verdi av dose
ne. 

Hvilken funksjon har så SIS innen 
dette? Instituttet kalibrerer regelmessig 
de nevnte referansedosimetrene mot 
standardlaboratoriets sekundærnor-
maler, og utsteder kalibreringsbevis. 

Videre foretas besøk ved høyvoltan-
leggene. Vi har nå et prosjekt gående 
for kontroll av den lokale dosimetri på 
stedet. Det medbringes et dosimeter 
utstyrt med ionisasjonskammer for 
henholdsvis foton- og elektronstråling. 
Dosimetret er kalibrert ved SIS. På den 
aktuelle avdeling foretas malinger i 
vannfantom med disse kamre for alle 
anvendte strålekvaliteter. Ut fra IAEA-
publikasjonen «Absorbed Dose Deter
mination in Photon and Electron Be
ams» beregnes den absorberte dose i 
målepunktet, en verdi som kan sam-
menliknes med den lokalt bestemte. 
Dette prosjekt skal etterhvert dekke al
le våre høyvoltanlegg, og vil gi oss en 
landsomfattende oversikt over dosi-
metrisituasjonen. Ved besøkene vil 
man også registrere forholdene hva 
angår kvalitetssikringssystemer, an
svarsfordeling m.v. 

Strålebeskyttelse 
I følge lov og forskrifter er det institut
tets plikt å vurdere planene for anlegg 
med strålekilder. Dette er helt vesentlig 
for stråleterapianleggene, og baseres 
på det generelle prinsipp at det må sik-
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res effektiv strålebeskyttelse av per
sonalet og av personer som oppholder 
seg nær anlegget. For anlegg med 
mellomenergetisk og høyvolt stråling 
fører dette til en formidabel bygnings
messig avskjerming. Således vil det 
ved anlegg for konvensjonell terapi 
ofte være påkrevet med vegger, tak 
osv. på opptil 50 cm betong. For høy-
voltanleggene får man i noen tilfeller 
rene bunkre omgitt av opp mot et par 
meter betong! For disse anlegg kreves 
nøyaktig planlegging slik at færrest 
mulig barrierer treffes av den primære 
nyttestråle. Herved kan avskjermingen 
reduseres og plass og penger spares. 

Instituttet har i alle år vurdert planer 
for slike anlegg. Som regel får man 
forslag fra arkitekter eller sakkyndige 
konsulenten Disse blir behandlet, bl.a. 
ved at man tar stikkprøver av de bereg-
ninger som ligger til grunn for planene 
og forøvrig vurderer forutsetningene 
for anlegget. Dette leder ofte til be-
merkninger og forslag, slik at planene 
får en pendelgang mellom bruker og 
SIS. Ved høyvoltanleggene har man 
forøvrig ikke bare skjermingspro-
blematikk, men også spørsmål om 
spesiell ventilasjon i behandlingsrom-
met. Ved akselerasjonsspenninger 
over 8-10 MV dannes nemlig radioak
tivitet i luften, på maskinen seiv, osv. 

Vi fordyper oss ikke nærmere i de 
strålefysiske/tekniske detaljer, men 
kan nevne at retningsgivende norm for 
beskyttelse er at doseekvivalenten til 
personalet ikke skal overstige 1 mil-
lisievert (mSv) i et år. Denne lave verdi 
er valgt bl.a med tanke på gravid ar-
beidstaker (eventuelt fortsatt arbeid 
under graviditet må dog i hvert tilfelle 
vurderes spesielt). 

Planbehandlingen for høyvoltanleg
gene blir ofte omfattende og tidkreven-
de. Her satses det meget store verdier, 

og innsparing ved nøyaktig og realist
isk planlegging kan representere store 
beløp. 

Når anleggene står ferdig, foretar 
SIS kontroll på stedet i samarbeid med 
radiofysisk avdeling, hvor slike finnes. 
Kontrollen omfatter besiktigelse, inn
samling av informasjon om dosimetri, 
bruk, vedlikeholdsrutiner, m.v. og selv-
sagt malinger innen og rundt anlegget 
under bestråling. Etter inspeksjonen 
mottar avdelingen skriftlig rapport, slik 
rutinen er ved all tilsynsvirksomhet. 

Radium 
Radium bør kanskje nevnes seiv om 
bruken i stråleterapi nå nærmest er 
opphørt. Radium benyttes i dag bare i 
meget beskjeden grad ved Det Norske 
Radiumhospital. Tidligere ble applika-
torer, nåler osv. benyttet terapeutisk 
ved 4-5 sykehus. Når vi ser bort fra Ra
diumhospitalet, har instituttets innsats 
de senere år vært begrenset til Radi-
umavdelingen ved Haukeland syke
hus. Her har vi i tidens løp vært enga
sjert i løsninger av diverse beskyttel-
sesproblemer. Videre har vi foretatt re
gelmessig lekkasjekontroll av applika-
torene ved hjelp av alfastrålemonitor. 
Alt dette er nå historie, da Radiumav-
delingen ble nedlagt for noen år siden. 

Hvor er så alle radiumpreparatene 
blitt av? Applikatorer med lekkasje ble 
omgående tatt ut av bruk og ført til In
stitutt for energiteknikk (IFE) for lagring 
som radioaktivt avfall. Unntatt de nevn-
te applikatorer på Radiumhospitalet er 
nå den samlede rest av radium over
ført til IFE. Det får vi være glad for! 
Radium er på en måte et urent stoff 
med sin emisjon av radon. Skulle et 
uhell lede til en virkelig brekkasje av en 
applikator eller nål, slik at radiumsulfat 
ville bli spredt utover - da ville katastro
fen være der. 
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Etterord 
Ved instituttets vurderinger av planer 
for medisinske akseleratoranlegg var 
kontakten med laboratoriesjef cand. 
real. Ragnar Jahren positiv og fruktbar. 
Han var ansatt på Radiumhospitalet og 
bidrog på fremragende måte med opp-
byggingen av stråleterapisenteret der. 

Han var også en av konsulentene for 
det nye høyvoltanlegget ved Regionsy-
kehuset i Tromsø. Vi vil minnes Rag-
ner Jahren, minnes ham for hans fagli
ge dyktighet og hans hjelpsomhet, for 
hans alltid vennlige og sjarmerende 
vesen. Han omkom i en bilulykke i 
1988. 
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Nukleærmedisin 
Konst, avdelingssjef cand. real. Torolf Berthelsen 

Nukleærmedisin kan defineres som en 
medisinsk spesialitet der en bruker ra
dioaktive nuklider i form av åpne radio
aktive kilder som verktøy i klinisk dia
gnostikk og terapi. I strålevernsam-
menheng har in vivo bruk av radioakti
ve nuklider en spesiell stilling som vil 
omtales naermere her. 

Nukleærmedisinen startet i norske 
sykehus i 50-årene. I 1964 var det 8 
norske sykehus som brukte radioaktive 
nuklider in vivo på pasienter, og i 1988 
var dette taflet øket til 24.1 Sverige og 
Danmark utføres ca. 15 undersøkelser 
årlig pr. 1000 innbyggere og dette til
svarer ca. 1/40 av anfallet røntgenun-
dersøkelser. 

Seiv om en bruker 300 ganger mer 
Tc-99m enn 1-131 blir den effektive do-
seekvivalenten ved bruk av Tc-99m 
bare ca. en tredjedel av hva den blir 
ved bruk av 1-131. 

Generelt vil stråledoser til pasient 
ved undersøkelser med Tc-99m være 
lave, og de skiller seg lite fra det en får 
ved vanlige røntgenundersøkelser. 

For yrkeseksponerte ved nukle
ærmedisinske avdelinger har stråle-
vemssituasjonen forandret seg til-
svarende. Sålenge 1-131 dominerte bil
det, var risiko for noe større stråledo-

I de første årene var 1-131 den domi
nerande nukliden, og utstyret som ble 
brukt til avbildning, var lineære scinti
scanner. Den store forandring på det
te området har vært knyttet til innførin-
gen av g-kameraet og nye radiofarma-
ka, spesielt Tc-99m -generatoren. 

Idag står Tc-99m for en meget stor 
del av forbruket av radioaktive nuklider 
ved norske sykehus. 

Overgangen fra 1-131 til Tc-99m har 
også hatt stor betydning for strålever
net. Dette kommer tydelig frem når en 
ser hvilke stråledoser en undersøkelse 
med de to nuklidene medfører for pasi
ent {effektiv doseekvivalent): 

ser knyttet til inntak av det radioaktive 
stoffet. 

Overgang til bruk av meget større 
aktivitetsmengder Tc-99m, har medført 
at eksternstrålingen har blitt et større 
problem. Med noe rett kan en si at re
duksjon i stråledoser til pasient har 
medført økede doser til de ansatte. 

Laboratoriestandarden ved de nuk
leærmedisinske avdelinger fulgte på 
70-tallet ikke alltid med utviklingen el-
lers. 11981 kom instituttet med «Stråle-
vernsbestemmelser for bruk og be
handling av åpne radioaktive kilder». 

Scintigram av skjoldbruskkjertel med 1-131: 2 MBq > 32 mSV 
Scintigrafi av skjoldbruskkjertel med Tc-99m: 100 MBq > 1,1 mSV 
Scintigrafi av skjelett med Tc-99m: 600 MBq > 3,9 mSV 
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Det ble da en viktig sak å få gjen
nomført en opprustning av laborato-
riestandarden. Dette har tatt noe leng
re tid enn ønskelig, men med de ny
bygg som nå er igang, vil de nukle
ærmedisinske laboratorier tilfredsstille 
kravene som er formulert i bestem-
melsene av 1981. 

Høsten 1983 ble det utført en lands-
omfattende kvalitetskontroll av nuk-
leærmedisinsk utstyr til in vivo under-
søkelser i regi av Norsk Selskap for 
Nukleærmedisin og Statens institutt for 
strålehygiene. Blant annet ble konklu

sjonen på undersøkelsen at bare 20 
prosent av landets laboratorier utførte 
tilfredsstillende leverundersøkelser. 
Arbeidsteknikken forårsaket også i 
mange tilfeller dårlig kvalitet. 

Instituttet gikk etter denne undersøk
elsen ut med krav om rutiner for kvali
tetskontroll av utstyr ved nukleærmedi
sinske laboratorier. 

Det gjennomføres i disse dager en 
noe tilsvarende landsomfattende un-
dersøkelse som forhåpentligvis vil gi 
svar på hvordan situasjonen har ut
viklet seg på dette området etter 1983. 
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MR i medisinsk bildediagnostikk 
Forsker, cand. real. Jan Frede Unhjem 

MR står for magnetisk resonans og er 
en ny undersøkelsesmetode tatt i bruk 
i medisinsk bildediagnostikk. I stedet 
for røntgenstråling anvendes i MR en 
kombinasjon av sterke magnetfelt, ra-
diobølger og datamaskiner for å lage 
snittbilder av organer og kroppsdeler. 

Metoden har fått stor interesse som 
en lovende undersøkelsesteknikk med 
muligheter utover eksisterande dia
gnostiske metoder. MR-undersøkelsen 
utmerker seg ved å være non-ivasiv, 
og den lar seg ikke interferere av luft el
ler knokkelvev. Generelt er metoden 
meget sensitiv for patologi, og velegnet 
for å framstille utbredelse og lokalisa
sjon av sykelige tilstander. 

I Norge ble teknikken først tatt i bruk 
i 1986 ved Sentralsykehuset i Roga
land. Senere ble teknikken også tatt i 
bruk ved Regionsykehuset i Trond
heim, Rikshospitalet og Det Norske 
Radiumhospital. Idag er totalt 5 anlegg 
i bruk i Norge ved kliniske undersøkel-
ser, og flere sykehus vurderer å an-
skaffe slike MR-anlegg. 

Ved kliniske MR-undersøkelser eks-
poneres både pasient og personale for 
en kombinasjon av tre typer magnetfelt 
samtidig: 

- Statisk magnetfelt 
- Dynamisk magnetisk gradientfelt 
- Radiofrekvent elektromagnetisk felt. 

Dette leder over på en vurdering av 
sikkerheten ved MR, og i den forbindel
se har det knyttet seg stor interesse til 
magnetfelteffekter på biologiske sy-
stemer. Kan en være sikker på at de 

feitene som anvendes i MR-diagnostik-
ken ikke utsetter pasient og personale 
for helsemessig risiko? 

Data om biologiske og mulige hel-
seeffekter som følge av magnetfelt
eksponering har dannet grunnlaget for 
de grenseverdier ved MR-undersøkel
ser in vivo som er tatt i bruk i flere land. 
Norge har ingen forskriftsbaserte gren
severdier for magnetfelteksponering 
ved slike undersøkelser, men Statens 
institutt for strålehygiene (SIS) har tol-
ket den grunnleggende «Lov av 18. 
juni 1938 om bruk av røntgenstråler og 
radium m.v.» og «Forskrifter av 23. ja
nuar 1976 om tilsyn med og bruk av an
legg, apparater, materiell og stoffer 
som avgir ioniserande eller annen hel
sefarlig stråling» slik at instituttet har 
tilsynsmyndighet hva angår anlegg for 
MR og bruk av slike. I arbeidet med 
strålevernstiltak på dette området er 
derfor benyttet normer for grensever
dier basert på internasjonale rekom-
mendasjoner (WHO Final Review Drafl 
(1985). Environmental Health Criteria. 
Magnetic Fields.). 

I overenstemmelse hermed, og for å 
unngå helsemessig risiko fra magnet
feltane ved bruk av MR, har SIS til
sendt de medisinske institusjoner som 
har hatt MR-anlegg under planlegging, 
skriv inneholdende generelle krav til 
sikkerhet. Disse har i hovedsak gått på 
krav om internkontroll, pasient- og per-
sonalregistrering. 

Seiv om en idag ikke kjenner til ska
der som følge av magnetfeltekspone
ring ved bruk av MR under normale for
hold, bør <ngen utsettes for slik eks-

57 



ponering unødig. Utfra dette, Ar
beidsmiljøloven samt internasjonale 
rekommendasjoner for magnetfelteks
ponering, har SIS også krevd visse ad
ministrative tiltak. Disse har gått på 
krav om skilting med egnede varsel-
tegn samt en viss adgangsbegrens-
ning til områder hvor magnetfeltekspo-
neringen overstiger en viss styrke. 
Rent praktisk har instituttet ellers vært 
delaktig ved planleggingen av anlegget 
ved Sentralsykehuset i Rogaland, 
Rikshospitalet og Det Norske Radium
hospital. Videre har SIS også utført 
oppmåling av det statiske magnetfeltet 
rundt disse MR-anleggene, samt utført 
etterkontroll av beskyttelsestiltakene. 

I lys av tilgjengelige vitenskapelige 
data og eksisterande retningslinjer for 
eksponering, er det liten sannsynlighet 
for helsemessig risiko som følge av 
magnetfelt-eksponering rundt MR-an
leggene ved normalt bruk. Det er like
vel viktig å følge visse retningslinjer på 
dette området. På den måten kan 
eventuelle skadelige helseeffektar 
oppdages på et tidligst mulig tidspunkt. 
På denne bakgrunn vil SIS fortsette å 
følge utviklingen av MR-diagnostikken 
for å kunne vurdere de strålehygienis
ke aspekter ved bruk av MR. 
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Industri og strålevern -
et tilbakeblikk 

Cand. real. Leiv Berteig, tidligere avdelingssjef 

Det var på slutten av 1940-årene. In
dustrien i Norge var i oppsving, men 
den hadde også sine problemer med å 
sikre kvalitet. Særlig gjaldt dette stø-
periene som laget skipspropeller, 
skipsstevner, skipsror, turbindeler og 
andre bastante deler, der kvalitet bok
stavelig talt var livsviktig. Med de nye 
gammakildene, spesielt kobolt-60 kil-
dene, så man en utveg til å avsløre feil, 
og sikre konkurransedyktig kvalitet. De 
første strålekildene som ble tatt i bruk 
var små sinte kapsler, som ble hand
tert med tang og plassert for lange eks-
poneringer. Strålevernet var lite påak-
tet. Først ute var Framnæs mek. 
Værksted og Røntgenkontrollen. Den 
siste holdt til i en brakke ved Universi
tetet på Blindern, når de ikke var ute på 
oppdrag, og oppdrag var det mange 
av. I begynnelsen av 1950-årene had
de de noen iridiumkilder på ca en halv 
curie (18-20 gigabecquerel). Disse kil-
dene var levert fra Institutt for atom
energi på Kjeller og ble handtert med 
klips, tenger og stenger. I 1950 fikk de 
sin første «store» strålekilde fra Har
well. Det var en koboltkilde på 3 curie. 
Dette høres ikke så mye ut, men den 
strålte da like intens som landets sam-
lede radiumbeholdningl! Kildeholderen 
var montert på en tohjuls sekketralle, 
og hadde en form for start og stopp av 
eksponeringer fra relativt skjermet po
sisjon. Det store med denne strålekil-
den var at strålingen virkelig kunne 
trenge gjennom og avsløre de indre 

hemmelighetene til de massive støpte 
stål- og messingproduktene. 

Strømmen Stål hadde særlig bruk 
for tjenester fra Røntgenkontrollen. Be-
driften hadde brorparten av verdens 
produksjon av skipsakterstevner og 
propeller. Videre leverte de turbinskov-
ler til den store vannkraftutbyggingen 
som var på gang i Norge. 

I 1957 fikk Røntgenkontrollen an-
skaffet en strålekilde som det sto res
pekt av. Det var en kobolt-60 kilde på 
100 curie, 3,7 terabecquerel. Den ga 
1,3 Sv/time i en meters avstand. Den
ne kilden var montert på en firehjuls-
tralle og hadde fjernframføring med 10 
m kabel. Her var uhellet ute første 
gang kilden skulle brukes. Jeg lar ope
ratøren fortelle: 

«Vi hadde fått beskjed om at det var 
automatlås på framføringswiren, slik at 
det bare var å smokke den på og så 
sveive kilden fram, og dette gjorde vi. 
Men så viste det seg at koplingen skul
le sikres med mutter, og der sto vi. Kil
den pekte opp i det fri og ville ikke til
bake i holderen. Det var et lagerskur 
med tunge stålmaterialer ved siden av. 
Vi laget oss skjerming, fikk tak i et langt 
tau, og kastet lasso på kilden. Etter 
gjsntatte forsøk hadde vi fast fisk. 
Tauet ble kastet over taket på skuret 
og kilden heist til værs. Vi ristet den 
løs, og fikk dyttet den inn igjen i be-
holderen med en lang tang. Jeg hadde 
Moxnes penndosimeter, og fikk faktisk 
bare 130 millirøntgen.» 
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Den første korrespondansen om 
bruk av radioaktive kilder i industrien 
finner vi i brev av 16/6 1952 i arkivet til 
SIS, da «Statens fysiske kontrollabora-
torium». Det er et brev f ra Stavanger 
Electro Staalverk der de «tilstår» at de 
har to gammakilder i bruk, en iridium-
kilde med maksimum 2 Ci, nå 200 mCi, 
og en koboltkilde med maksimum 350 
mCi. Å dømme etter aktiviteten på iridi-
umkilden, skulle den ha vært innkjøpt 
like over nyttår samme år. Kildene ble 
inspisert av fysiker fra laboratoriet i de
sember samme år, men noen skriftlig 
rapport finnes ikke. Den første grundi
ge kontroll av et industrianlegg fant 
sted ved Framnæs mek. værksted 
21.11.1954, en omfattende 5 siders 
rapport med råd for sikkert arbeide 
fulgte. Men før den tid kan vi finne føl-
gende i brev av 26.2.1953 og 
24.3.1953 fra laboratoriet til verksted-
et: 

«...Ved full intensitet på iridium isoto
pen, 6 c, vil sikkerhetssonen dreie sig 
om 2 å 3 meter rundt apparatet. For or
dens skyld bør De sette op et par var-
selskilter når bestråling pågår. 

Det hull i jorden De har laget for lag
ring av isotoper er også fullt tilfredsstil
lende. Ingen stråling kan merkes fra 
det. 

Under to timers arbeide med 3 c 
iridium-192 den 24/2 hadde deltakere-
ne engelske og norske målekamre på 
seg. Den mest utsatte, ing. Hovland, 
hadde ifølge norske kamre mottatt ca. 
18 mr, og de to andre praktisk talt in
gen ting. Den tillatelige dagsdose er i 
Norge satt til 50 mr. Hovland kunne så-
ledes med trygghet ha tredoblet sin ar
beidsmengde den dagen...» og 

«Vi har mottatt de tre returnerte må-
lekamrene og Deres brev av 23.d.s. 
Under 5 timers arbeide med lr-192 er 
følgende doser mottatt: 

Ing. Strand 9 mr 
Ing. Krømke 9 mr 
Ing. Hovland 18 mr 

Forholdene kan betegnes som me-
get tilfredsstillende.» 

I årene som fulgte skjedde det en 
rask ekspansjon i bruk av røntgenap-
parater og gammakilder innen verk-
stedsindustrien. 

Et annet bruksområde for radioakti
ve kilder i industrien var imidlertid også 
under utvikling. Det var bruk av såkalte 
industrielle kontrollkilder. Gammakilder 
ble brukt til nivåvakter og nivåmålere i 
lukkede kjeler og tanker. De ble brukt 
til å måle tetthet i løsninger inne i rør og 
styre prosessen i denne forbindelsen. 
Betakilder kom i bruk for gramvekts-
måling, «tykk:::sesmåling», av papir, 
gummi, metallfolier etc. Institutt for 
Atomenergi var aktivt med i denne ut-
viklingen, og i brev av 17.3.1953 til IFA 
skriver Koren: 

«Deres ref ES/WN av 9.3.53 Strå-
lingskontroll ved industrielle bedrifter. 

Vi bekrefter mottagelse av Deres ov-
ennevnte brev og er enige i at det mest 
praktiske er at IFA foretar strålings-
kontroll så lenge mulighetene for an-
vendelse av radioaktive isotoper på de 
forskjellige industrielle felt befinner seg 
i de rene forsøksstadier. Det er også 
greit at vi får løpende meldinger om de 
påtenkte forsøk, slik at vi kan være kla
re til å ta fatt på vår kontroll når oppstil
lingen blir permanent.» 

Dette brevet trengte nok en avkla
ring, for i et brev senere skriver Koren: 
«Vi tolker Røntgenloven av 18. juni 
1938 dithen at også virksomheten med 
strålekilder ved IFA er underlagt la-
boratoriets kontroll». 

Strålevernstilsynet innen industrien 
kom litt tregt igang. Det var etablert ru
tiner for tilsyn innen medisin, slik at 
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denne delen av virksomheten hadde 
fast opplegg, og reisevirksomheten var 
på en måte forutbestemt til å dekke 
opp de medisinske anlegg. Industri
bedriftene ble tatt med, «hvis det pas
set», i reiseopplegget for tilsyn ved de 
medisinske røntgenanleggene. In
dustrien fikk også konkurranse innen 
laboratoriet med tilsyn ved isotopla-
boratorier og måling av radioaktivt ned
fall. I midten av 1960-årene ble det lagt 
mer arbeide i tilsynet med den indust
rielle bruk av strålekilder. Det ble fore
ta» et større målearbeide, der fysiker 
oppholdt seg, gjerne en uke i gangen, 
ved samme bedriften for å studere ar
beidsteknikk og måle slråledoser un
der de ulike arbeidsoperasjonene. Det
te prosjektet ga basis for de første strå-
levernsbestemmelsene som ble gitt ut 
for industriell radiografi og for indust
rielle kontrollkilder i 1965, da som «Ge
nerelle retningslinjer for strålevern ved 
industriell radiografi» og «Generelle 
retningslinjer for strålevern ved indust
rielle kontrollkilder». I dette arbeidet 
ble det også åpenbart at kunnskap om 
stråling og om vernetiltak var helt nød
vendig for operatørene som måtte bru
ke samme arbeidsplass med sine 
gammakilder og røntgenapparater, 
som sveisere, platearbeidere og kran-
førere. Det ble krevd at den som skulle 
forestå arbeidet med strålekildene 
skulle ha autorisasjon på bakgrunn av 
strålevernskunnskaper og erfaring. Det 
kom derfor i stand et samarbeide mel
lom nå SIS og Den Nederlandsk-Nors-
ke Reaktorskolen ved Institutt for 
atomenergi, Kjeller. Det første kurset 
bleholdti 1965. 

Etter at det i 1967 ble opprertet egen 
avdeling for strålevern i industri, forsk-
ning og undervisning, ble det mer sy
stematikk i strålevernet innen indu
strien. Det ble satset på stråleverns-

bestemmelser med krav til organisa
sjon, ansvar, kvalifikasjon, anlegg, 
strålingsutstyr og verneutstyr, vedlike-
hold av utstyr og bruk, senere også til 
beredskap og beredskapsplaner mot 
uhell. 

I 1974 ble det gitt ut «strålevernsbe-
stemmelser» til avløsning av «ret
ningslinjene». Basis for bestemmel-
sene var nordiske anbefalinger, som 
ble utarbeidet i et samarbeide som 
kom i stand i 1969, og som er omtalt i 
en annen artikkel i denne publikasjo
nen. På den industrielle siden har en, 
på grunn av utviklingen, fortsatt å opp
datere de nordiske rekommendasjo-
nene, «Flaggbokserien», slik at nye 
nordiske rekommendasjoner for stråle
vern ved industriell radioagrafi ble ut
gitt i 1987. Selve arbeidet med rekom-
mendasjonene var ferdig en god tid 
før, slik at nye strålevernsbestem-
melser som bygget på samarbeidet, 
var gitt av instituttet i årene 1981 -
1985. Nye nordiske rekommendasjo
ner for industrielle kontrollkilder er 
planlagt ferdigstillet i 1990. 

Bestemmelsene, og dermed tilsynet, 
tar sikte på å tilpasse strålevernet in
nen industri til prinsippene for intern
kontroll ved bedriftene med mer vekt 
på systemtilsyn og mindre vekt på 
komponenttilsyn fra instituttets side. 

Omfanget av tilsynsarbeidet kan fin
nes i SISs årsrapporter, så hvorfor 
ikke se på 80-årenes situasjon fra før 
og etter Tsjernobyl. 

Sitat fra årsrapport fra 1980: 
«...Fem nye bedrifter ble godkjent 

som brukere av industrielt radiografi-
utstyr. 8 nye gammaradiografienheter 
og 21 nye industrielle røntgenappara
ter ble godkjent i 1980. 3 industrielle 
røntgenapparater ble kondemnert. Det 
ble foretatt utskifting av 112 gam-
maradiografikilder i løpet av året. 
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Avdelingen utførte videre 60 til
synsoppdrag, inspiserte 57 gammara-
diografianlegg og 126 røntgenanlegg. 
Det ble gitt pålegg om strålehygienisk 
lorbedring for 80-90 % av de inspiserte 
bedrifter. Avdelingen holdt i løpet av 
året 3 autorisasjonskurs med påføl-
gende prøve for personell i industriell 
radiografi. Tilsammen 80 deltok på dis
se kursene. 

...148 nye industrielle kontrollkilder 
ble godkjent for installasjon i løpet av 
året, mens 16 ble tatt ut av bruk. 17 
nye bedrifter ble registrert for bruk av 
slike kilder. 70 statiske eliminatorer ba
sert på radioaktive kilder ble godkjent 
for utskifting i løpet av året, Avdelingen 
utførte 27 tilsynsoppdrag i forbindelse 
med de industrielle kontrollkildene. Det 
ble videre avholdt et kurs spesielt med 
sikte på strålevern i forbindolse med 
bruk og vedlikehold av slike kilder. Kur
set hadde 16 deltakere.» 

Fra årsrapport for 1987 siteres: 
••.. .Avdelingen har i 1987 hatt et stort 

overheng av saker til behandling på 
grunn av at arbeide i forbindelse med 
Tsjernobylulykken måtte prioriteres i 
1986 og delvis inn i 1987. Det er derfor 
kun utført et fåtall stedlige stråleverns-
inspeksjoner innen industriell anvend-
else av stråling. 

Avdelingen fikk inn noe over 700 
skriftlige henvendelser. Det ble gitt 51 
tillatelser til import av radioaktive kil
der, 13 tillatelser til å utføre industriell 
radiografi, 14 tillatelser til tracerunder-
søkelser med åpne radioaktive kilder 
og det er foretatt lypegranskning av 17 
enheter strålingsutstyr for industri.» 

Strålevernstilsynet innen industriell 
anvendelse av stråling vil nok i tiden 
som kommer også måtte konkurrere 
med stråling i miljøet, hva enten den 
kommer fra naturlig stråling, radioaktivt 
nedfall, satellitter eller havarerte atom-
ubåter, men det er etablert et system 
der kvalitet på utstyr og kunnskap hos 
brukerene har høg prioritet, og dette 
spår godt om framtiden. 

62 



Radon i norske gruver 
Cand. real. Leiv Berteig, tidligere avdelingssjef 

Den mest kjente av de naturlige radio
aktive nuklidene er Ra-226 (radium). 
Radium finnes nesten overalt i natu
ren. Ra-226 er et ledd i en lengre kjede 
av radioaktive elementer som be
gynner med U-238 (uran) og slutter 
med Pb-206 (bly). Reduksjon i antall 
nuklider skjer ved utsendelse av alfa-
partikler, som er He-4 kjerner (helium). 

Når et Ra-226 atom desintegrerer 
ved utsendelse av en alfapartikkel, 
dannes et Rn-222 (radon) atom. Ra
don er en edelgass med halveringstid 
3,8 døgn og vil, om den dannes nær 
overflaten, kunne trenge ut i lutten. 
Dette skjer ved alle overflater av stoff 
som inneholder radium. 

Den videre desintegrasjonsrekke ser 
slik ut: 

Rn-222 - alfa - Po-218 - alfa - Pb-214 
- beta - Bi-214 - beta - Po-214 - alfa 
- Pb-210 - beta - Bi-210 - beta -
Po-210- alfa -Pb-206. 

Av de såkalte radondøtrene er det 
de 4 første som har strålehygienisk be-
tydning i samband med forekomster av 
Rn-222 i luft. Straks radondøtrene er 
dannet, er de sterkt ioniserte, og de vil 
slå seg ned på finfraksjonen av støvet, 
den fraksjonen som har diameter 
mindre enn 1 mikrometer. Det er den
ne finfraksjonen som i alt vesentlig blir 
filtrert ut i lungene. På grunn av distri
busjonen av støvet og den høye line
ære energioverføringen fra alfapartik-
ler, vil deler av lungevevet få relativt 
høy doseekvivalent fra det radioaktive 
støvnedslaget. 

Det er kjent fra tidligere at store ra-
donkonsentrasjoner i gruveluft har 
vært medvirkende årsak til lungekreft 
blant gruvearbeidere, spesielt i de 
uranholdige gruvene i Ertzgebirge. I 
Joachimstal regner en med at 60-70 % 
av gruvearbeiderene døde av lunge
kreft rundt hundreårsskiftet. 

Som for andre radioaktive stoffer har 
ICRP gitt anbefalinger om grensever-
dier for konsentrasjon av radon i luft. 
Denne grenseverdien er for yrkeseks-
ponerte satt til 1100 Bq per kubikkme
ter. Gruvearbeiderne i Ertzgebirge har 
trolig pustet i en atmosfære med en ra-
donkonsentrasjon på 100 ganger 
høyere. 

Inntil slutten av 1960-tallet var det al
minnelig antatt at radon i gruveluft bare 
var et problem for urangruver, og stikk
prøver tatt i svenske gruver i 
1950-årene tydet på at radon ikke var 
noe problem der. Senere undersøkel-
ser, 1969-70, synte imidlertid at en stor 
del av de svenske gruvene hadde et 
radoninnhold som var høyere enn 
grenseverdien anbefalt av ICRP. Høs-
ten 1970 fikk SIS rapport fra disse un-
dersøkelsene, og saken ble tatt opp. 
Det ble innkjøpt og utviklet måleutstyr, 
måleprosedyrer ble laget og inspek
sjon og oppmåling av norske gruver 
ble startet. Det ble innledet et sam
arbeide med Institutt for gruvedrift, 
NTH, og i løpet av 1971 ble lutten i de 
fleste større gruvene i Norge målt opp 
med hensyn til radon og radondøtre. 
Samtidig ble det målt støvkonsentra-
sjoner, og gruveventilasjonen ble kart
lagt. 

63 



I 1970 var det ikke tilgjengelig kom
mersielt utstyr for praktisk inspeksjon 
og oppmåling av radon- og radon-dat-
terkonsentrasjon i gruver. Dels etter 
mønster fra selvkomponert utstyr ved 
Statens strålskyddsinstitut i Sverige og 
dels etter egen komposisjon ble det la
get en utstyrspakke som bestod av: 

- Vakuumtette ionisasjonskamre laget 
av storkjøkken potetkjeler. 

- Victoreen ionisasjonsmåler tilpasset 
kamrene. 

- Evakuerte 5 liters propanbeholdere 
for luftprøver. 

- Vakuumpumpe med manometre. 
- Flytende nitrogen for radonfri bak-

grunnsgass. 
- Luftpumpe med filterholder for ra-

dondatterprøver. 
- Luftmengdemålere arvet fra gass

verket. 
- Geigerteller. 
- Barometer. 
- Termometer. 
- Stoppeklokke. 
- Anemometer. 
- Tommestokk. 
- Lump (kjeldress, vernestøvler, gru-

vehjelm, gruvelykt, hansker). 

Dette utstyret veide sine to- til tre-
hundre kilo, og ble fraktet det ganske 
land i tilhenger. Ikke å undres at trans
porten gikk under navnet «Sirkus SIS». 

Ved årsskiftet 1971 -1972 kunne in
stituttet trekke slutninger og gi rapport 
som følger: 

«De parametrene som har størst be-
tydning for radon og radondatterkon-
sentrasjonen er radioaktiviteten i 
berggrunnen, effektiv emanasjons-
flate, transporttid fra emanasjonspunkt 
fram til arbeidsplass i gruva og ven
tilasjonen. 

Kort transporttid fra stor emana-

sjonsoverflate vil en få ved sterk vann-
inntrengning. Radon «løses» i vann 
under trykk og frigjøres til gruveluften 
når vannet renner fritt ut i gruvegan-
gene. 

En tilsvarende økning i radon og ra-
dondatterkonsentrasjonen kan en få 
ved at ventilasjonen går gjennom ras-
berg. 

Tiltak for å sette ned radon- og 
radondatterkonsentrasjonen 
Ved å øke friskluft-tilførselen kan en 
oppnå sterk nedsettelse av radon og 
spesielt av radondatterkonsentrasjo
nen. Som eksempel kan anføres at 3 
luftskift pr time nedsetter radondat
terkonsentrasjonen med en faktor ca. 
5000 i forhold til ingen ventilasjon. 

Et annet effektivt tiltak er å stenge av 
rasområder og ubrukte radonproduse-
rende deler av gruva med ventilasjons-
porter. 

Radontilførselen fra inntrengende 
vann kan nedsettes ved at diamant-
borehull plugges og at inntrengende 
vann ledes bort i rør. 

Resultat av målingene i 1971 
17 gruver er undersøkt. Ingen ar
beidsplass undersøkt i gruver hadde 
en radondatterkonsentrasjon over den 
hygieniske grenseverdi. 

3 arbeidsplasser i anlegg hadde ra-
dondatterkonsentrasjoner over hygie
nisk grenseverdi, men den antatte ef
fektive doseekvivalent ligger under 1,5 
rem/år (15 mSv/år) på grunn av kort ar
beidstid i det aktive området. Høyeste 
verdi funnet utenom fast arbeidsplass 
er 300 pCi/l (11000 Bq/kubikkmeter) i 
et uventilert diamantborerom. 

Aktivitetsfordelingen og tilsvarende 
antatt effektiv doseekvivalent på grunn 
av eksponert lungevev er følgende: 
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Konsentrasjon av 
radondøtre i pCi/l < 3 3-10 10-30 > 30 
Effektiv ekvivalentdose 
pr.årirem < 0,5 0,5-1,5 1,5-5 > 5 
Antall arbeidere 194 112 83 
Prosent 50 29 21 

I årene som fulgte ble alle norske 
gruver undersøkt, og det ble etablert 
periodiske malinger i de gruvene som 
hadde høyeste radoninnhold. Utstyr og 
forskere ble fraktet med tog og båt til 
Svalbard for å måle opp gruvene i 
Longyearbyen. Det ble en lang reise 
med midnattsol og utrolig vakker og 
spennende natur. Resultatet ble både 
gledelig og skuffende. På tross av at 
sandsteinen på Svalbard er porøs og 
inneholder relativt rikelig med radium, 
var det praktisk talt ikke radon å spore i 
gruveatmosfaeren. Dette hadde sin år
sak i at gruvene i sin helhet går i per
mafrost med en gjennomsnitts tempe
ratur på ca -5- 4 grader celsius i berget. 
Det dannes derved en sperre av is på 
overflatene, og emanasjonen nasrmer 
seg null. Den smule radon vi fant kom i 
hovedsak fra oppmalt stein som dekket 
alle overflater i gruvegangene som 
vern mot kullstøveksplosjon. 

Hva var så skuffende i dette? Jo, det 
ga ingen grunn til fortsatte malinger og 
eventyrlige reiser til denne utposten i 
Norge. 

I begynnelsen av 1980-årene fikk 
instituttet anskaffet mer moderne por-
tabelt utstyr, og det ble satset på kart
legging av radonkilder og virkning av 
tiltak. 

Disse målingene kulminerte i en må-
leserie i Fosdalen gruver. Denne måle-
serien strakte seg over ett år med fire 

to-ukers måleserier. Forhold som ble 
undersøkt og korrelert mot hverandre 
var: 

- Trykk og temperatur ute og i referan
sepunkt i gruva. 

- Radonkonsentrasjoner ved kon
tinuerlige malinger. 

- Ventilasjonsmengde. 
- Differensiert metning av radondøtre 

og grad av fri fraksjon (radondøtre 
ubundne til støv) under ulike drifts
forhold som sprengning, lasting, 
renskning, kaffepauser etc. 

- Konsentrasjon og metningspara-
metre som funksjon av avstand fra 
ras og fra bergoverflate. 

Det var ikke til å unngå at vi også her 
måtte ty til uortodoks heimesnekret 
måleutstyr. Dette gjaldt spesielt utstyr 
for kontinuerlige radonmålinger som 
ved sin oppførsel fikk tilnavn Hilbert I 
og Hilbert II etter en viss skøyteløper 
som gledet oss med sine krumspring i 
EM og VM. 

Resultat fra denne måleserien ble 
lagt fram på en gruvekongress på 
School of mining i Golden, Colorado i 
1982. 

Som konklusjon kan det slås fast at 
radonkonsentrasjonen i norske gruver 
ikke er særlig høg. Likevel er gruvear-
beiderne den arbeidsgruppe i Norge 
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som tår høgste gjennomsnitt stråledo
se på grunn av sin arbeidsplass. 

For tiden foretas malinger av radon i 
gruver med dosimetre som blir utplas
sert over en tidsperiode, og den inte

grerte radonkonsentrasjonen blir så av
lest. Den tiden da forskere fra SIS stilte 
i gruveutstyr i en vesentlig del av ar-
beidstiden er blitt en avsluttet epoke. 
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Radon i norske boliger 
Forsker, dr. scient. Terje Strand 

Man ble tidlig klar over at radon var et 
problem i gruver. Svært omfattende 
måleprogrammer ble satt igang for å 
kartlegge de strålehygieniske sidene 
ved gruvedrift. Det erfaringsmaterialet 
som fremdeles idag danner grunnlaget 
for de helsemessige vurderinger av ra
doneksponering er knyttet til epidemi-
ologiske studier blant gruvearbeidere. 

Instituttets engasjement på radonsi-
den frem til slutten av 70-tallet var ve
sentlig knyttet til gruver og andre ar-
beidsplasser under jord/i bergrom. På 
slutten av 70-tallet ble man derimot 
oppmerksom på den betydning som 
radoneksponering i boliger represen
terer. Malinger viste at man i mange 
boliger hadde radonkonsentrasjoner 
på tilsvarende nivå som i gruver. Man 
ble også da klar over den strålehygie
niske betydning som radon repre
senterer sammenliknet med andre 
strålekilder. På begynnelsen av 
80-tallet ble det gjort ganske omfat
tende kartlegginger av radon i boliger 
forskjellige steder rundt omkring i ver
den. Disse dataene viser klart at de 
nordiske land har de høyeste radon-
konsentrasjonene i boliger. 

I figur 1 er det gjort en sammenlik-
ning mellom de forskjellige bidragene 
til totaldosen for en gjennomsnitts 
nordmann. Denne viser at radon i boli
ger gir det klart største bidraget (over 
65 %). Den totale effektive doseekviva-
lenten fra naturlige strålekilder utgjør 
mer enn 85% av totalen. 

Kartlegging av radon 
I norske boliger 
I figur 2 ser vi de forskjellige inntreng-
ningsveiene for radon til inneluften i 
boliger. Disse kan deles inn i følgende 
kategorier: 

Byggegrunnen under huset vil alltid 
inneholde noe radium (Ra-226). Ra
don som dannes i berggrunn og jords
monn vil kunne transporteres til inne
luften gjennom f.eks. utettheter i kjel-
lergulv og vegger. 

Byggematerialer, som betong og an
dre steinmaterialer, vil alltid inneholde 
små mengder radium som vil kunne gi 
et bidrag til radonnivået i inneluften. I 
boliger med forhøyede radonkonsen
trasjoner er dette bidraget vanligvis 
helt ubetydelig. 

Husholdningsvann fra borede brøn
nen spesielt i områder med granitt, kan 
ha høye konsentrasjoner av radon og 
vil i noen tilfeller kunne gi et betydelig 
bidrag til radonnivået i inneluften. Det 
er derimot svært få boliger i Norge som 
har sin vannforsyning fra vann med 
høyt radoninnhold. 

Byggegrunnen er den største ra-
donkilden for norske boliger. I gjen
nomsnitt for den norske boligmassen 
utgjør byggegrunnen ca. 90 % av det 
totale bidraget. Noen bergarter, som 
f.eks. alunskifer og visse typer granitt, 
har vist seg å ha betydelig forhøyede 
nivåer av radium. I de deiene av landet 
hvor det er store forekomster av slike 
bergarter har et stort antall boliger vist 
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seg å ha forhoyede nivåer av radon i 
inneluften. 

Det er tre (aktorer som er av betyd-
ning når man skal klassifisere bygge
grunnen m.h.t. risikoen tor inntreng-
ning av radon: 

(1) Radiumkonsentrasjonen i det ge
ologiske materialet i byggegrun
nen. 

(2) Emanasjonen av radon i det geolo
giske materialet. 

(3) Permeabiliteten av byggegrunnen. 

Seiv om radiumkonsentrasjonen i 
det geologiske materialet i byggegrun
nen er lavt, kan man likevel ha et områ
de med forhøyet risiko for et radon-
problem hvis radonemanasjonen i ma
terialet og permeabiliteten er høye. 
Som vist i figur 3 kan dette bl.a. gjelde 
områder med store grusforekomster. I 
slike områder kan man ha høy eks-
halasjon fra byggegrunnen seiv om 
radiumkonsentrasjonen i materialet 
gjennomgående er lav. 

i begynnelsen av 80-tallet ble det 
gjort et omfattende kartleggingsar-
beide av radon i norske boliger. I totalt 
ca. 1600 boliger, fordelt på 79 kom
muner fra forskjellige steder rundt 
omkring i landet, ble midlere radonkon-
sentrasjon på årsbasis anslått ut fra 
dosimeter-målinger i fyringssesongen. 
Det ble gjort malinger på to steder i 
hver bolig; dvs. stue/dagligstue og ett 
soverom. På bakgrunn av dette materi
alet har man estimert årsmiddelverdi i 
radonkonsentrasjon for norske boliger 
til ca. 100 Bq/m3. Mindre enn 10 % av 
boligene ble funnet å ha radonkonsen-
trasjoner over 200 Bq/m3. De høyeste 
konsentrasjonene ble funnet i områder 
med store forekomster av alunskifer. I 
enkeltboliger på alunskifer-grunn ble 
det målt konsentrasjoner av radon på 

opp mot 25 000 Bq/m3. I «Oslo-feltet» 
(fra Larvik i sør til Hamar i nord) er det 
spredte forekomster av alun-skifer 
med de største enkeltområdene på 
Hedmarken. I dette området har insti
tuttet gjennom årene gjort en rekke 
mer detaljerte kartlegginger og vurde-
ringer av de strålehygieniske sidene 
ved radoneksponering i boliger. 

I forbindelse med et epidemiologisk 
forskningsprosjekt gjøres det for tiden 
en mer omfattende kartlegging av ra-
donnivåer i norske boliger. Totalt gjø
res malinger i ca. 10 000 tilfeldig ut-
valgte boliger fordelt etter folketall på 
alle landets kommuner. Disse dataene 
vil gi oss et vesentlig bedre grunnlag 
for å vurdere radonproblemet i Norge. 
Resultatene fra målingene skal sam-
menholdes med lungekreftinsidens-
data fra Kreftregistret for hver kom
mune. Måledelen i dette prosjektet ble 
startet opp i begynnelsen av 1987 og 
vil avsluttes iløpet av 1989. Prosjektet, 
som er et samarbeide mellom SIS, 
Kreftregistret og National Radiological 
Protection Board (U.K), er hoved-
finansiert av Den Norske KreftJorening. 

Risiko for lungekreft 
ved radoneksponering i boliger 
Det er ved innånding av radondøtre i 
luft, som dannes ved kontinuerlig 
nedbrytning av tilstedeværende radon, 
at det vesentligste av stråledosene til 
lungene blir gitt. Radondøtre som fes
ter seg til epitelvevet i bronkiene vil, 
ved ionisering fra alfa-partiklene som 
avgis fra radondøtrene, kunne påføre 
«viktige» celler skader som kan føre til 
dannelse av kreftceller. Eksponering 
over lang tid vil kunne gi en viss sann-
synlighet for utvikling av lungekreft. 

Det materialet som danner hoved-
grunnlaget for de risikoestimater som 
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gjøres for radoneksponering knytter 
seg i hovedsak til epidemiologiske 
studier av urangruvearbeidere. De vik-
tigste av disse studiene er fra urangru
ver i USA, Tsjekkoslovakia, Canada og 
Frankrike. Dette materialet har vært 
svært inngående studert av en rekke 
internasjonale komitéer og ekspert
grupper. Meget omfattende rapporter, 
der disse dataene er satt i sammen-
heng med diverse annen relevant viten 
på feltet, er med jevne mellomrom blitt 
publisert gjennom de siste 10 åra. De 
ferskeste utredningene på området har 
i store trekk kommet frem til tilnærmet 
samme risikoestimater. 

Konklusjonene synes å tyde på at 
man ikke kan gjøre risikoestimater for 
radoneksponering uavhengig av andre 
viktige risikofaktorer for lungekreft. Re-
sultatene fra flere undersøkelser synes 
å vise at røyking kan forsterke effekten 
av radoneksponering til å bli høyere 
enn summen av risikoen for hver fak
tor. Bor man derfor i en bolig med høye 
radon-konsentrasjoner og samtidig 
røyker, vil den totale risikoen for lun
gekreft bli høyere enn summen av risi
koen for enkeltparametrene. 

Med bakgrunn i en vurdering av det 
erfaringsmaterialet som foreligger, fin
ner man at et sted mellom 100 og 400 
tilfeller av lungekreft hvert år i Norge 
har radoneksponering i boliger som år
saksfaktor. Det mest sannsynlige esti
mat er på ca. 250. Resultatene fra den 
pågående epidemiologiske undersøk-
elsen vil gi oss sikrere estimater på 
dette området. 

Fra radoneksponering er det ikke vi-
tenskapelig dokumentert andre helse
skader enn lungekreft. Ved opphold 
over mange år i luftmiljøer med meget 
høye radonkonsentrasjoner (over 
10 000 Bq/m3) kan man derimot ikke 
utelukke andre helseeffekten 

Effekt av mottiltak 
Ved byggetekniske og ventilasjons-
tekniske tiltak, såkalte mottiltak, kan 
man redusere radonkonsentrasjonene 
betydelig i boliger med forhøyede nivå-
er. Ved slike tiltak vil man kunne redu
sere stråledosene til befolkningen, noe 
som igjen på sikt vil kunne redusere 
antallet lungekrefttilfeller i Norge. Til-
takene kan i hovedsak deles inn i 3 
grupper: 

(1) Tetting mot byggegrunnen for å re
dusere influksen av radon. 

(2) Ventilasjon av byggegrunn. 
(3) Økt ventilasjon av inneluften. 

Det er gjort en rekke eksperimentelle 
arhw > r f o r å finne frem til billige og ef-
fekuvc mottiltak. Valg av løsning vil na
turligvis være avhengig av boligtype/ 
byggeteknikk og radonnivå. I noen til
feller har løsninger, som i kostnad 
kommer under 1 % av boligverdien, 
vist seg å kunne gi en reduksjon i års-
middelverdi fra 10 000 Bq/m3 til under 
200 Bq/m3. Ved å gjennomføre visse 
enkle tiltak i tidlig fase av byggeproses
sen vil kostnadene være nærmest ube
tydelige. 

Det pågår fortiden et samarbeids
prosjekt mellom Norges byggforsk
ningsinstitutt (NBI), Statens institutt for 
strålehygiene (SIS) og Senter for in-
dustriforskning (Sl) for å undersøke ef
fekten av forskjellige mottiltaksløsnin-
ger på ca. 50 boliger hvor malinger har 
vist forhøyede radonkonsentrasjoner. 
Det er lagt vekt på at utvalget av boli
ger skal være representativt for den 
norske boligmassen. Resultatene fra 
dette prosjektet vil foreligge på for-
sommeren 1989. 

I Norge har vi ca. 1,6 mill. boliger. I 
henhold til den anbefalte tiltaksgren-
sen fra Verdens helseorganisasjon på 
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200 Bq/m3 i radonkonsentrasjon, antas 
at tiltak er aktuelt for et sted mellom 
5-10 % av den norske boligmassen. 
Det er et svært omfattende målepro
gram som må til for å finne frem til dis
se boligene Visse områder av landet 
har, utfra & sologiske forhold og på bak
grunn av orfaringer fra tidligere malin
ger, en større andel av boliger med ra-
donnivåer over 200 Bq/m3. Ved å kon
sentrere rnålevirksomheten til anslags
vis bare 15-20 % av boligmassen vil de 
fleste av boligene over 200 Bq/m3 

sannsynligvis bli omfattet. De totale 
samfunnskostnadene ved gjennom
føring av malinger antas å ligge i områ
det 150-250 millioner kroner (1989) 
over en tiårsperiode. 

På nåværende tidspunkt er det 
svært sparsomt med erfaringsmateri
ale angående kostnader for mottiltak. 
Hvis vi antar at kostnaden? for hver 
bolig i gjennomsnitt vil ligge i området 
5000-10 000 kroner, vil de totale kost
nadene over en tiårsperiode ved gjen
nomføring av mottiltak ligge i området 
400-700 millioner kroner (1989). De to
tale samfunnskostnadene ved malin
ger og mottiltak vil dermed ligge i om
rådet mellom en halv og en milliard 
kroner (1989) fordelt over en tiårsperi
ode. Forutsatt at det er ca. 250 tilfeller 
av lungekreft i Norge hvert år, med ra
doneksponering i boliger sem hovedår-

sak, vil man med disse tiltakene om 
20-30 år kunne få en reduksjon i an
fallet på mellom 50-100 årlig. 

Nasjonale tiltaksgrenser 
I 1985 sarte Helsedirektøren ned en 
ekspertgruppe for å vurdere radon-
problemet i Norge. I innstillingen, som 
ble gitt i februar 1988, anbefales det 
bl.a. at myndighetene etablerer til
taksgrenser for radon i boliger. De an
befalte tiltaksgrensene er i overen-
stemmelse med anbefalingene fra Ver
dens helseorganisasjon (WHO). I korte 
trekk går disse ut på følgende: 

1. For fremtidige boliger bør ikke ra-
donkonsentrasjonen overstige 200 
Bq/m3. Det byggetekniske bør vur-
deres med hensyn på dette. 

2. Mottiltak bør vurderes ved radon-
konsentrasjoner over 200 Bq/m3. 
For radonkonsentrasjoner over 800 
Bq/m3 er det berettiget seiv med 
mer omfattende og kostbare mot
tiltak. For radonkonsentrasjoner i 
området 200-800 Bq/m3 bør enkle 
og billige mottiltak prioriteres. 

Innstillingen er nå til vurdering hos 
helsemyndighetene. Det er bl.a. viktig 
å avgjøre hvilken forvaltningsmessig 
forankring eventuelle tiltaksgrenser 
skal få. 

70 



Radon 4.0 

^ 

inter" ° .37 

Kosi 'fisk 0.33 

'% 

NATURLIGE STRALEKILDER 

Radon : Eksponering av bronkiene ved 
innånding av radondøtre 

Naturlig 
ekstern gamma 

: Ekstern stråling fra naturlig 
radioaktivitet i omgivelsene 

Naturlig intern : Stråledosar fra naturlige 
radionuklider i kroppen 

Kosmisk : Stråling fra verdensrommet 

KUNSTIGE STRALEKILDER 

Tsjernobyl ferste år : Stråledoser fra nedfallet etter 
Tsjernobyl-ulykken første år 

Medisin, industri, etc.: Stråledoser fra medisinsk diag
nostikk og terapi, industriell 
bruk av stralekilder, etc. 

Figur 1. Effektiv doseekvivalent til en gjennomsnitts nordmann fra forskjellige stralekilder. 
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Figur 2. Forskjellige mntrengningsveier for radon i boliger. 
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Figur 3. Klassifikasjon av byggegrunn m.h.t. risiko for et radonproblernomrade. 

73 



Ikke-ioniserende stråling 
Forsker, cand. real. Merete Hannevik 

I Lov om bruk av røntgenstråler og ra
dium m.v. av 1938 heter det at «Kon
gen kan gjøre loven gjeldende for staf
fer og apparater som frambringer an
dre slags elektriske stråler, såsom ul
trafiolette stråler (høyfjellssol), lys, var
mestråler (diatermi), kortbølger, høy-
frekvente strømmer og lignende». 

Dette er stråling som faller inn under 
begrepet ikke-ioniserende stråling 
(IIS). Betegnelsen ikke-ioniserende gis 
av at strålingen har så lav energi at den 
ikke kan ionisere materialet som be-
stråles. I 1976 ble det ved Kgl. resolu
sjon bestemt at røntgenloven også 
skal omfatte ikke-ioniserende stråling. 

De biologiske effektene av IIS er for
skjellig for de forskjellige bølgelengde-
områdene. Ultrafiolett stråling (UV) er 
grenseområdet mellom ioniserende og 
ikke-ioniserende stråling. Den biologis
ke effekten av UV skiller seg fra annen 
ikke-ioniserende stråling ved at UV har 
en klar carcinogen effekt i tillegg til at 
den kan gi akutte skader som hudfor-
brenning og betennelsesreaksjoner på 
øyet. Resten av IlS-områdene veksel-
virker med kroppen primært ved var-
meutvikling i hele kroppen, enkeltorga-
ner eller hudoverflate, avhengig av bøl-
gelengden. Det er ikke kunnet påvises 
noen sammenheng mellom de andre 
typene IIS og kreftdannelse. 

Rundt 1970 begynte man internasjo
nalt å arbeide med strålevern ved bruk 
av IIS. Omtrent samtidig startet institut
tet så smått sine aktiviteter innen IIS. 
Noen tilsynsoppdrag ble utført, vesent
lig i forbindelse med bruk av mikro-
bølger og laser. Instituttet fikk i 1975 

etablert et utvalg for vurdering av ikke-
ioniserende strålings biologiske virk-
ninger for å få utredet spørsmålet om 
vernetiltak mot helsefarlig IIS. SIS del
tok også i en arbeidsgruppe for vurde
ring av økonomiske og administrative 
konsekvenser av HS-utvalgets innstil
ling (1985-86). 

11982 forelå et forslag til administra
tive normer for radiofrekvent stråling 
som i dag brukes som retningsgiven-
de. Noen prosjekter er utført, delvis på 
eksterne midler, i tilknytning til dette 
forslaget. Situasjonen rundt flere radio-
stasjoner er målt og vurdert, både for 
yrkeseksponerte og for befolkningen 
generelt. Undersøkelser av radiofrek
vente feiter innen plast- og møbelin
dustrien er vurdert i forhold til de fore-
slåtte grenseverdier. Dette ble fulgt 
opp med et samarbeidsprosjekt med 
arbeidstilsynene i Noi ga og Sverige 
hvor helseeffekter av de radiofrekvente 
feiter også ble vurdert. De effektene 
man fant, som muligens kunne være 
arbeidsrelaterte, var brannskader på 
hender, redusert følsomhet i fingertup
pene og øyeplager. 

Instituttet utarbeidet Forskrifter for 
solarier/høyfjellssoler i 1983. Denne 
forskriften medfører at instituttet skal 
typegodkjenne alle solariemodeller 
som selges og brukes i Norge. Det fin
nes i dag ca. 200 godkjente solariemo
deller. Instituttet søker å dekke et stort 
informasjonsbehov hos publikum, sol-
studioinnehavere, solarieforhandlere 
og de lokale helseråd. For å kunne iva
reta typegodkjenning og ellers utføre 
spesielle undersøkelser innen dette 
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felt, har SIS bygget opp et optisk la
boratorium for -nåling av ultraviolett og 
synlig lys. 

I løpet av de siste årene er laserut-
styr tatt i bruk på en mengde områder, 
bl.a. på diskotek, hos kosmetologer, i 
butikker og hos fysioterapeuter. SIS 
har vedtatt å følge internasjonale stan-
darder som klassifiserer utstyret i en 
form for risikogrupper. 

Dataskjermer og gravide har vært et 
aktuelt problem i noen år. I begynnel-
sen av 80-årene dukket det opp under-
søkelser som indikerte at arbeide ved 
dataskjermer under svangerskapet 
medførte en økt risiko for å få misdan-
nede barn. Det ble i 19S5 nedsatt et ut-
valg for å vurdere dokumentasjonen 

som forelå og eventuelle tiltak. SIS var 
representert i dette utvalget. Utvalget 
konkluderte med at man ikke har hol-
depunkter for at dataskjermarbeide un
der svangerskapet medfører økt risiko 
for svangerskapskomplikasioner. Det 
foregår fortsatt en del forskning på det
te tema, men status er fortsatt den 
samme. 

Instituttet har også deltatt i en ar
beidsgruppe i International Electro-
technical Commission for utarbeidelse 
av et internasjonalt regelverk for klas
sifisering av solarien Dette, sammen 
med nasjonale bestemmelser om hvil-
ke klasser som tillates til hvilken bruk, 
kommer til å erstatte den forskriften 
som gjelder i dag. 
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Lavfrekvente elektriske 
og magnetiske felt. Et nytt 

område innen strålehygiene 
Forsker, dr. philos. Georg Thommesen 

Hva mener vi med 
«lavfrekvente felt»? 
En del vesentlige prosesser i levende 
celler er ledsaget av elektriske feno-
mener. Elektriske impulser er f.eks. 
med på å bearbeide og formidle infor
masjon i nervesystemet. Elektriske og 
magnetiske felt fra omgivelsene kan 
forårsake elektriske spenninger og 
strømmer i kroppen og kan derfor ten-
kes på ulike mater å påvirke vevene og 
livsprosessene. Som en samlebe-
tegnelse for disse feitene brukes ofte 
uttrykket «elektromagnetiske felt». 

Elektromagnetiske felt dekker et 
stort spekter av frekvenser som bl.a. 
omfatter radiobølger, lys, røntgen
stråler og gammastråler. Ved de høy-
este frekvensene (korteste bølgeleng-
dene) er strålingen så energirik at d sn 
forårsaker dannelse av frie ioner. Den 
kalles derfor ioniserende stråling. Ved 
lavere frekvenser (større bølgelengde) 
har strålingen ikke denne evnen, og 
kalles derfor ikke-ioniserende stråling. 

Den mest lavfrekvente delen av det 
elektromagnetiske spekteret kalles 
«ekstremt lavfrekvente felt», forkortet: 
ELF. Disse feitene omfatter i praksis 
de elektriske og magnetiske felt fra na
turen seiv: det luftelektriske felt og jord
magnetfeltet, samt e i rekke men-
neskeproduserte felt f.eks. fra lysnet
tet, høyspentledninger, elektriske 
smelte- og elektrolyseovner, elektro
motorar, dataskjermar, sveiseappara-

ter og diverse medisinsk og paramedi-
sinsk utstyr. Disse feitene er altså 
ikke-ioniserende elektriske og magne
tiske felt og har helt andre egenskaper 
enn den ioniserende strålingen. 

Virkningen av slike fysiske påvirknin-
ger er avhengig av påvirkningens art 
og styrke og hvor i kroppen påvirknin-
gen skjer. Kunnskap om disse forhold 
er basis for den strålehygiene som 
praktiseres idag og som SIS har til
synsansvaret for. SIS får da også dag
lig spørsmål om ulike geologiske for
hold eller installasjoner i omgivelsene 
avgir «stråling» og om slik «stråling» 
innebærer muligheter for helseskadeli
ge påvirkninger. Oftest er det da nett
opp spørsmål om lavfrekvente felt, 
f.eks. fra kraftledninger, transfor
matorer eller dataskjermen 

Hva gjør SIS 
i denne sammenhengen? 
Innen Norge har SIS, som nevnt, ho-
vedansvaret for tilsyn med eventuelle 
helsemessige konsekvenser av eks
ponering for «elektromagnetisk strå
ling» herunder ELF. Norge har et av 
verdens høyeste forbruk av elektrisk 
energi pr. innbygger. Norske myndig-
heter, representert ved SIS, må derfor 
anses å ha et særlig ansvar på ver-
densbasis for å opprettholde og utvide 
kompetansen på biologiske og me
disinske virkninger av ELF. 

Vi må vel innrømme at vi kom sent 
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med i dette arbeidet. Vi har hittil i det alt 
vesentlige mattet trekke på de kunn-
skapsressurser som er opparbeidet i 
andre land. I særlig grad har ulike 
forskningsmiljøer i USA vært kilde til 
kunnskaper om ELF, men også våre 
naboland Storbritannia og Sverige har 
bidradd i vesentlig grad. 

Noe forsknings- og utredningsarbeid 
foregår også andre steder i Norge. 
NVE og Elektrisitetsforsyningens 
Forskningsinstitutt har lenge søkt å 
holde seg orientert om de medisinske 
konsekvensene av eksponering for 
ELF så langt det berører kraftforsynin-
gen. Fysisk institutt/AVH ved Universi
tetet i Trondheim orienterer seg med 
henblikk på forskning i de biofysiske 
virkningsmekanismene. Ved Telemark 
ingeniørhøgskole har man bygget opp 
en egen kompetanse på fysiske malin
ger av feitene. 

På SIS dekkes ikke-ioniserende 
stråling for tiden av tilsammen 5 per-
soner fordelt på flere avdelinger/sek-
sjoner. 3 av disse arbeider også med 
ioniserende stråling slik at ikke-ioniser
ende stråling i alt dekkes av ca. 2,5 
årsverk. Etl årsverk av disse dekker 
ELF. Dette arbeidet skjøt fart ved SIS i 
1980 ved en samarbeidsavtale mellom 
SIS og NVE/Statkraft og varte t.o.m. 
1982, da denne avtalen utløp. Det ble 
startet opp på nytt i 1986, også denne 
gang etter et initiativ i form av en sam
arbeidsavtale mellom Statkraft og SIS. 
Arbeidet har siden vært drevet med fi
nansiering fra også andre eksterne kil-
der: Norsk Hydro, Norges Energiverk
forbund og NVEs konsesjonsavgifts
fond. Instituttet har dessuten innledet 
et samarbeid med deier av den krafl-
krevende industrien med sikte på å 
kartlegge de elektriske og magnetiske 
feltenes betydning for arbeidsmiljøet. 

Siden dette arbeidet kom i gang har 

SIS publisert en rekke offentlig tilgjen
gelige rapporter. Disse er basert både 
på egne forskningsresultater og på lit— 
teraturstudier. Det dreier seg mest om 
større oversikter over hvilke feltstyrker 
som finnes i hjem og nær elektriske 
installasjoner og hvilke helsemessige 
konsekvenser som er publisert, kjent 
eller antydet. Det har også vært for-
fattet mer populariserte fremstillinger 
beregnet på publikum i sin alminnelig-
het, politiske organer og på pressen. 

Hva vet vi i dag, og hva vet vi ikke? 
Vi vet idag at sterke elektriske felt, som 
enten kan gi oppladning av mennesker 
og gjenstander, eller som kan forårsa
ke så sterke elektriske strømmer i 
kroppen at de langt overstiger det som 
kroppens egne celler produserer, kan 
ha en helsemessig betydning i form av 
f. eks. akutte skader. Særlig kraftige 
magnetfelt kan også forårsake slike 
strømmer, men det er svært sjelden 
man kommer i kontakt med slike, kan
skje unntatt i visse typer av kraftkre-
vende industri. Om slike felt kan ha no
en varig helseeffekt vet vi ennå for lite 
om. 

Det er f.eks. fortsatt uklart om bolig 
eller opphold nær kraftledninger og an
dre elektriske installasjoner kan ha me
disinske konsekvenser. Bl.a. er det 
mistanke om økt hyppighet av visse 
former for kreft. Det har også vært rap
portert økt hyppighet av abort samt 
opphopninger av ulike sykdomstilstan-
der og diverse ubehag. 

Mistanker om helseskade fra slike 
svake felt knytter seg først og fremst til 
langvarig eksponering. Derfor har man 
fokusert særlig på den komponenten 
av feltet som ikke svekkes vesentlig av 
vegetasjon og husvegger, nemlig det 
magnetiske feltet. Samtidig kan det rei-

77 



ses sterke fysiske innvendinger mot en 
slik sammenheng. 

Magnetfeltet fra f.eks. en kraftled-
ning er så svakt at det til idag ikke er 
fremkommet noen fysisk eller fysiolo
gisk holdbar forklaring på de påståtte 
fenomenene. Vi ser imidlertid nå etter-
hvert konturene av virkningsmekanis-
mer som vi tidligere ante lite om. Det 
dreier seg i tilfelle om direkte virkninger 
av magnetfelt, som kan gå på slike ting 
som ionetransport over cellemem-
branene, påvirkning av hormonresep-
torer på celleoverflaten eller påvirkning 
av cellenes kontroll med aktiviteten av 
genene. Noen av effektene som er fun
net forutsetter så spesielle magnetiske 
forhold at det kan være vanskelig å for-
utse hvor man kan bli utsatt for dem. 
Noen effekter peker også fremover 
mot en mulig rasjonell utnyttelse av 
spesielle magnetfelt for terapeutiske 
formål. 

Hvilke planer har vi fremover? 
Det er i dag ikke vitenskapelig grunn
lag for hverken å påvisi? sikkert eller 
utelukke at f.eks. naboskap til høy-
spentledninger kan ha helsemessige 
eller andre biologiske konsekvenser. 
Det finnes derfor ennå ikke tilstrekkelig 
grunnlag for å angi noen konkret ska
derisiko. 

Skulle vi fastsette grenser utfra den 
forskningen som foreligger idag ville vi 
kanskje også måtte ta hensyn til en 
rekke usikre indikasjoner på helsefare 

som er publisert, men som ennå hver
ken er tilstrekkelig bekrefte! av andre 
uavhengige forskere eller forsvarlig av-
kreftet. Uten et pålitelig grunnlag kan 
det ikke fastsettes grenser som er bå
de hygienisk og samfunnsøkonomisk 
forsvarlige. 

Det trengs derfor større, helst lands-
omfattende undersøkelser av den 
eventuelle sammenheng mellom 
ELF-eksponering og sykelighet. En slik 
undersøkelse er nå under planlegging i 
samarbeid med Kreftregistret, og vil gå 
mer eller mindre parallelt med en til-
svarende svensk undersøkelse. 

Det trengs også nøyaktige kunnska-
per om de eventuelle virkningsmeka-
nismene for svake magnetfelt, statiske 
elektriske felt og luftioner. Konsekven-
sene av påvirkning av de ulike regule-
ringsmekanismene trengs kvantifisert 
for ulike vev og organsystemer. En 
strålehygienisk forsvarlig utnyttelse av 
ELF til eventuelle terapeutiske formål 
må bygge på en klar forståelse av 
virkningsmekanismene. Dersom de ef
fektene som hittil har vært beskrevet 
og antydet, ikke er reelle, represen
terer ELF neppe noe stort hygienisk 
problem. Derimot vil det fortsatt være 
et vesentlig opplysningsproblem, ikke 
minst p.g.a. det økende utbudet av pa-
ramedisinske tjenester og varer. I dette 
arbeidet står SIS sentralt, og vil fortsatt 
gjøre det, ved å øke sin kompetanse 
på området og formidle denne til andre 
myndigheter, yrkeslivet og publikum. 
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Strålevernsberedskap i Norge 
Cand. real. Leiv Berteig, tidligere avdelingssjef 

Som forord til denne artikkelen kan det 
passe å referere instituttets hoved-
målstruktur: 

Hovedmål 
1. Et strålehygienisk tilfredsstillende 

miljø. 
2. Strålesikre arbeidsplassen 
3. Et samfunn forberedt ved strå-

lingsu lykker. 
4. Nyttige og strålehygienisk sikre pro-

dukter og tjenester. 
5. Optimal nytte/effektivitet av me

disinsk strålebruk. 

Det er naturlig å knytte instituttets 
virksomhet innen strålevernsbered
skap til hovedmål 3. 

Stråleskade og risiko 
Det kom tidlig igang internasjonalt 
samarbeide om forskning for å avdek
ke sammenhengen mellom bestråling 
og skade, og det kan trygt sies at vår 
viten om denne sammenhengen har 
bedre ryggdekning enn vår viten om 
følger av andre påvirkninger som kan 
medføre skade. 

Skader som menneske kan få av 
stråling blir gjerne delt opp i tre ho-
vedgrupper: 

- direkte skade 
- seinskade 
- skade på arvestoffet 

Direkte skade 
Direkte skade oppstår når store deler 
av cellene i hele kroppen, i deler av 
kroppen eller i en type kroppsvev blir 

så skadet at normale funksjoner ikke 
kan opprettholdes. Dette kan medføre 
strålesyke og død når hele kroppen el
ler livsviktig vev blir skadet. Karakterist
isk ved akutt skade er at stråledosen 
må være over en viss terskelverdi, før 
skade kan oppstå, og at skadens om
fang og alvor øker med størrelsen på 
stråledosen. 

Seinskader 
Seinskader er ulike former for kreft. 
Det karakteristiske ved disse skadene 
er at størrelsen på stråledosen som 

s foranlediget skaden ikke har innvirk-
ning på hvor alvorlig skaden er, og at 
risiko for at skaden skal oppstå øker 
med økende dose. Vår kunnskap om 
hvor stor denne risikoen er, bygger på 

t statistiske undersøkelser av store fol-
- kegrupper som har vært utsatt for rela-
j tivt store stråledoser, slike som over-
r levende etter bombingen av Hiroshima 
r og Nagasaki, urangruvearbeidere, pa-
i sientgrupper som har fått strålebe-
l handling etc. Undersøkelsene gir 

grunn til å slutte at det er, noe for-
/ enklet, en lineær sammenheng mellom 

stråledose og risiko når det gjelder sto
re folkegrupper. 

Skade på arvestoffet 
Ved bestråling av eggstokker eller te-
stikler kan det oppstå forandringer i 
eggceller og sedceller. Derved kan det 
oppstå genmutasjoner og kromosom-
forandringer. Genmutasjoner kan over
føres til framtidige generasjoner. Vi 
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regner også her med en lineær sam-
menheng mellom størrelsen på stråle
dosen og hyppighet av genmutasjoner. 

Dagens strålemiljø 
Vi mottar daglig stråledoser fra ver-
densrommet, fra sola, fra jord og luft, 
fra medisinsk og industriell bruk av 
stråling, fra matvarer og fra vår egen 
kropp. Disse stråledosene angir vi i 
mSv. 

Gjennomsnittsverdier pr. år: 
- radon i boliger: 4 mSv 
- medisinsk strålebruk: 0,6 mSv 
-ekstern stråling: 0,5 mSv 
- intern stråling: 0,37 mSv 
- kosmisk stråling: 0,35 mSv 
- Tsjernobyl (første året): 0,25 mSv 

Ulykkesberedskap generelt 
Redningstjenesten i Norge hører inn 
under Justisdepartementet og er or
ganisert ved to hovedredningssen-
traler, HRS Stavanger og HRS Bodø. 
Under hovedredningssentralene ligger 
55 lokale redningssentraler (LRS) og 
16 flyredningssentraler. Til disposisjon 
for redningstjenesten står også offisiel
le og frivillige ressurser. De lokale 
redningssentralene faller sammen 
med politidistriktene og har politimes-
teren som ledf . Sentralane har faste 

Oversikt 
Følgende oversikt kan vise graden av 
risiko ut fra stråledose og type skade: 

medlemmer og oppnevnte rådgivere 
som kan veksle etter ulykkens art. Ved 
strålingsulykker som krever innsats av 
redningstjenesten, er Statens institutt 
for strålehygiene med i redningsstaben 
som rådgiver. 

Strålingsulykker 
En rekke strålingsulykker er tenkbare. 
Ulykkene vil medføre ulike konsekven-
ser og kreve ulike tiltak. Disse tiltakene 
må forberedes i landets beredskaps-
planer totalt. Tiltakene i seg seiv vil ofte 
medføre både økonomisk og helse
messig tap eller risiko. De må derfor 
være faglig forsvarlig begrunnet. 

Tenkbare ulykker og tiltak: 
- Bruk av A-våpen og nærnedfall fra 

prøvesprengninger: 
redning av skadede - dekontamine-
ring - hospitalisering - evakuering -
adgangskontroll - profylakse -
åndedrettsvern - innendørs opphold 
- matvarekontroll 

- A-våpen knust: 
fjerning av strålekilde - evakuering -

20 Sv: 
8 Sv: 

4,5 Sv: 
1-2 Sv: 
0.8 Sv: 

<0.7 Sv: 

0,01 Sv(10mSv): 

100 % dødlighet i løpet av timer. 
100 % dødlighet innen to uker. 
50 % dødlighet, alle syke. 
forbigående strålesyke. 
lett strålesyke, kvalme m.v. hos noen. 
ingen synlig akutt virkning på fødte personer, 
men fosterskader kan oppstå. 
gjennomsnitts risiko for stråleindusert kreft 0,02 %. Risiko for 
økning av arvelige defekter er ca. en fjerdedel av kreftrisiko
en. 
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adgangskontroll - åndedrettsvern -
matvarekontroll - eventuell redning 
av skadede, dekontaminering og 
hospitalisering 

- Kjernekraftulykke: 
redning av skadede - dekontamine
ring - hospitalisering - evakuering -
adgangskontroll - profylakse - in-
nendørs opphold - åndedrettsvern -
matvarekontroll 

- Atomskipsreaktorulykke - havarert 
atomskip: 
redning av skadede - dekontaminer
ing - hospitalisering - fjerning av 
strålekilde - evakuering - adgangs
kontroll - profylakse - innendørs-
opphold - åndedrettsvern - mat
varekontroll 

- Satellittstyrt: 
lokalisering og fjerning av strålekil-
der - evakuering - adgangskontroll 
- innendørs opphold - redning av 
skadede - dekontaminering og 
hospitalisering 

- Brannskadet strålekilde: 
fjerning av strålekilde - evakuering -
adgangskontroll - eventuelt redning 
av skadede, dekontaminering og 
hospitalisering 

- Mistet strålekilde: 
lokalisering og fjerning av strålekilde 
- adgangskontroll - f jelt eva
kuering 

- Strålekilde ute av kontroll: 
evakuering - adgangskontroll -
fjerning av strålekilde 

Stråievernsberedskap 
Strålevernsberedskapen er bygget opp 
med systemer for måling, varsling, eva

luering, rådgivning og koordinering av 
mest mulig planlagte tiltak. Det er eta
blert beredskapsplaner ved ulike an
legg der strålingsulykke er mulig. Dette 
gjelder som eksempel for IFE, Halden 
og Kjeller, for godkjente anløpshavner 
for reaktordrevne fartøy, for bedrifter 
som utfører industriell radiografi, for 
andre strålekilder i industrien, for iso-
toplaboratorier etc. 

Når det gjelder sykehusberedskap, 
har vi ved en del av de større syke-
husene et system av måleutstyr for 
vern av pasienter og personale mot 
sterkt nedfall av radioaktivitet. Utstyret 
er gammelt, og vanskelig å vedlike
halde. 

Rikshospitalet er klart til å ta mot 
stråleskadede, og under forberedel-
sene i forbindelse med forventet styrt 
av Cosmos 1900 ble det etablert en 
gruppe av leger der, som skulle ta seg 
spesielt av denne oppgaven. 

Varslingssystemer/målesystemer 
Norge har inngått bilaterale avtaler 
med Sovjet, Øst-Tyskland, Vest-Tysk-
land, Storbritannia, Finland og Sverige 
om varsling av strålingsulykker og in
formasjon om reaktorsikkerhet. Infor
masjon om reaktorsikkerhet gjelder 
ikke for militære anlegg. Dette er i sam
svar med lAEA-konvensjonen. Infor-
masjonsvegen er via Utenriksdeparte-
mentet til Statens institutt for stråle
hygiene lor meldinger om stråling og 
utslipp, og til Statens atomtilsyn for re-
aktorsikkerhetsspørsmål. SIS t w eta
blert telefon-døgnvakt slik at kom
petent person alltid skal kunne nås. 
Det er videre etablert et system med til-
kalling av bakvakter og etablering av 
døgntjeneste ved instituttet. 

Norges meteorologiske institutt er 
knyttet til den internasjonale meteoro-
logiunionen, og er direkte knyttet til 
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varslingssystemet for luftbåme for-
urensninger. 

Norsk institutt for luftforskning 
(NILU) har bygget ut et varslingssy
stem som er basert på gammamålin-
ger ved 11 stasjoner i Norge og på 
samarbeide med målesystemene i 
Sverige og Finland. 

I tillegg til NILU's stasjoner er det 
faste stasjoner for måling av gammani-
vå ved IFE, Halden og Kjeller og ved 
SIS. Videre er det stasjoner for måling 
av luftbåren radioaktivitet ved SIS og 
IFE, Halden og Kjeller. 

Analyseutstyr for måling av radioak
tivitet i prøver finnes ved SIS, LoRa-
Kon-stasjonene, IFE, universitetene og 
hos private firmaer. SIS har i tillegg til 
et godt utbygget internt måle- og ana-
lysesystem fått utstyri to mobile enhe-
ter som skal kunne tjene som utflyttede 
målelaboratorier med direkte kontakt til 
instituttets datasystemer. Disse labora-
toriene skal kunne måle og analysere 
luftaktivitet, nedfall på bakken, radio
aktivt innhold i prøver og gammabak-
grunn. Ett sett er montert i utryknings-
bil, og det andre er tilpasset annen 
transport. 

I forbindelse med beredskapsplan-
leggingen ved forventet styrt av Cos
mos 1900 bie målekapasiteten forøvrig 
i Norge registrert og vurdert. Det kom 
da klart fram at LoRaKon-systemet 
(Lokal radioaktivitetskontroll) som er 
knyttet til næringsmiddelkontrollabora-
toriene lokalt, også er vår mest effekti
ve og største måleressurs for søk etter 
radioaktive kilder. 

Utstyr for luflsøk og luftmålinger er 
tilgjengelig ved Norges geologiske un-
dersøkelse (NGU) og NILU. Dette ut
styret er best egnet til å kartlegge ut
strekning og omfang av nedfall av 
Tsjemobyltypen. 

Universiteter, syxehus og industribe

drifter utgjør også en stor måleressurs. 
Sivilforsvaret og forsvaret har utstyr 

som kan brukes i søk etter farlige strå-
lekilder og mannskaper som har fått 
opplæring til slik innsats. 

Evaluering, 
konsekvensvurdering og tiltak 
Ved en strålingsulykke er konsekvens
vurdering og faglig ledelse av innsats, 
oppgåver som er tillagt SIS, som er 
myndighetenes rådgiver ved strå-
lingsulykker. For å kunne utføre den 
rådgivende delen av beredskaps
oppgåvene, er det nødvendig at SIS 
rår over den tilstrekkelige ekspertise 
og er tilrettelagt faglig og praktisk for 
oppgåvene. Det er nødvendig at insti
tuttet får inn høvelige data fra det eks
terne måle- og varslingssystem og fra 
egne tilsvarende systemer. Her kan 
det være avgjørende at den som skal 
vurdere og lage prognoser har styring 
med hva, hvor og hvordan det skal ma
les, slik at manglende og utfyllende da
ta kan bli tilgjengelig på en effektiv må
te. 

Ved større innsats for søk etter kil
der, som for eksempel ved satellittha-
vari, vil denne bli ledet organisatorisk 
av Direktoratet for sivilt beredskap 
(DSB), mens den faglige ledelsen vil 
ligge hos SIS. 

Ved større tiltak, der ulike myndighe-
ter er involverte, vil AVA (Det statlige 
midlertidige aksjonsutvalget for atom
ulykker i fredstid) tre i aksjon. Dette ut-
valget vil ha en koordinerende funksjon 
og vil måtte bruke faglige rådgivere in-
nen vurdering av situasjon, konse-
kvenser og tiltak. 

Informasjon 
Det har vist seg spesielt viktig å kunne 
gi riktig og nøktern informasjon til pu-
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blikum. Sprikende eller manglende In- gjerlngskvartalet har stått sin prøve I 
formasjon har vist seg å skape uro og forbindelse med ubåtforliset ved Bjørn-
engstelse. Det nye pressesenteret i re- øya. 

Oppsummering av oppgåver og ansvar 

Redningstjenesten: Ansvar for redning av menneskeliv og søk etter bortkomne 
personer. 

AVA: Ansvar for koordinering av samfunnsinnsats og koordinering 
av informasjon. 

SIS: Ansvar for strålevernstilsyn generelt og for faglig koordine
ring og rådgivning. 

DSB: Samfunnsinnsats med store mannskapsstyrker. 

NILU: Ansvar for overvakingssystem med gammamåling. 

Enkeltinstitusjoner: Egne beredskapsplaner, frivillig innsats. 

Beredskapen mot store strålings- myndigheter, organisasjoner og institu-
ulykker er således et samspill mellom sjoner, og basiselementet i bered-
en rekke nasjonale og internasjonale skapen vil alltid være kommunikasjon. 
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Strålevernet, strålehygienen 
i dag og i morgen. 

Generelt om instituttets oppgåver 
Direktør, dr. philos. Johan Baarli 

Innledning 
Grunnlaget for vern mot skader fra 
stråling og radioaktivitet er stort sert 
utviklet av ICRP, Den internasjonale 
strålevernskommisjon. Denne har ut
arbeidet anbefalinger i fo> m av generel
le prinsipper, basert på de foreliggende 
kunnskaper i strålefysikk, radiobiologi 
og epidemiologi. Deretter har det vært 
opp til det enkelte land å tilpasse sitt 
lovverk og regelverk til disse anbefalin-
gene. På denne måten er bruk og om
gang med stråling og radioaktivitet blitt 
regulert, slik at mulige skadevirkninger 
er blitt holdt innenfor de til enhver tid 
fastsatte grenser. 

De grunnleggende prinsippene 
for strålevernet i dag 
De grunnleggende prinsippene for strå
levernet tar først og fremst sikte på at 
ikke-stokastiske skadeeffekter ikke 
skal opptre. Dette betyr at akutte strå
leskader ikke må forekomme. Dernest 
skal de stokastiske effektene, d.v.s. 
stråleeffekter som opptrer tilfeldig, ba
re kunne opptre med så liten sannsyn-
lighet at denne blir vurdert akseptabel. 
For å utforme disse prinsippene i prak
tiske regler, foreligger det tre grunnleg
gende forutsetninger. Den første går ut 
på at ikke-stokastiske effekter med 
terskelverdi ikke skal oppstå, seiv etter 
stråleeksponering gjennom et helt yr
kesaktivt liv. Nummer to er at sannsyn-

ligheten for stokastiske effekter skal 
begrenses til et så lavt nivå at disse 
kan bedømmes akseptable, d.v.s disse 
effektene må kunne vurderes til å være 
tilstrekkelig sjeldne når en tar hensyn 
til økonomiske og sosiale forhold i det 
samfunn det gjelder. Den tredje for-
utsetningen er at all bruk av stråling 
skal være berettiget, d.v.s. fordelene 
og ulempene ved strålebruk skal vur
deres til å gi en netto fordel. En videre-
føring av disse reglene har resultert i to 
forhold av vesentlig betydning, nemlig 
berettigelsen av bruk av ioniserande 
stråling og dosebegrensning. 

Berettigelsen av strålebruk er gitt 
ved at ingen praksis i forbindelse med 
stråling og radioaktivitet skal benyttes, 
uten at denne fører til en positiv nytte 
eller fordel, og a' unødvendig stråling 
skal unngås. Det neste er at doseek-
vivalenten til den enkelte ikke skal 
overstige anbefalte grenser, anbefalt 
for de enkelte forhold og i det enkelte 
tilfellet. Om disse prinsippene skal kun
ne overføres til det praktiske stråle-
vernsarbeidet må den kvantitative side 
av strålingen, d.v.s måling av stråledo-
sene kunne utføres, og en vurdering av 
konsekvensene fra stråledosene fore
tas. 

Instituttets oppgåver 
Målet med instituttet er et godt stråle
vern og nyttig strålebruk. Forutsetnin-
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gen for å realisere dette målet vil være 
at instituttet disponerer nødvendige 
kunnskaper og tilstrekkelig praktisk er
faring om stråling og strålebruk, og at 
disse kunnskapene og erfaringane blir 
omsatt i praktisk realiserbart stråle
vern. Kunnskapene om stråling må 
strekke seg fra den teoretiske siden 
over til eksperimentelle og praktiske 
forhold, og omfatte alle typer stråling. 
Dette vil si kunnskaper om strålingens 
egenskaper og virkninger inkludert de 
biologiske, medisinske og helsemes
sige virkningene. Vårt arbeide må 
springe ut fra, og være basert på, disse 
grunnleggende kunnskapene. Fremti-
den vil derfor kreve av oss at vi er i 
stand til å opprettholde, videreutvikle 
og forvalte disse kunnskapene om 
stråling i strålevernets interesser. I til
legg må vi være beredt til å inkorporere 
og forvalte alle nyvinninger som blir 
gjort både på den teoretiske, praktiske 
og erfaringsmessige siden når det gjel
der alle typer stråling og strålebruk. 

Strålevernet og 
strålehygienens f remtid 
Det viktigste ved strålevernet er at vi 
disponerer de nødvendige kunnskaper 
og erfaringer til å bedømme den risiko
en som foreligger ved all slags stråling 
under de mest varierte forhold. Risiko
en bedømmes ut fra malinger og måle-
data, sammenholdt med en rekke an
dre forhold av betydning. Dette betyr 
igjen at vi må kunne velge hvilke malin
ger som må utføres i en gitt situasjon, 
og vi må kunne gjennomføre målin-
gene og bruken av disse ved å ta hen-
syn til de nødvendige grensebetingel-
sene for tilslutt å komme fram til en 
estimering av risiko. Risiko som ut
trykker sannsynlighet for en skade 
multiplisert med konsekvensene vil 
være beheftet med store variasjonar ut 

fra de kunnskapene og vurderingene 
som inngår. På dette området er et nytt 
fagfelt under utvikling, nemlig risikobe
handling (risk management). Av den 
grunn, og på basis av at man innenfor 
strålevernet idag har bedre risikovur
deringar enn for mange andre områ
der, vil systemet for risikobehandling 
måtte inngå som en del av strålehygie
nens fremtidige oppgåver. 

Det vil være vanskelig å bruke risiko 
for stråling uten å være kjent med risi-
kobegrepet. Bruk av staffer og materi
alar i forskjellige andre virksomheter i 
samfunnet, vil også involvere risiko. 
Det er neppe tvilsomt at de forskjellige 
typer risiki som vi møter, vil måtte veies 
mot hverandre og sammen brukes av 
samfunnsplanleggerene på en slik må
te at det er en balanse mellom de for
skjellige risiki i lys av fordeler som 
verdsettes samfunnsmessig. Denne 
balansen er med å gi oss grunnlag for 
prioritering av samfunnsinnsats. 
Kjennskap til risiko er nødvendig for å 
kunne beorense eventuelle konse-
kvenser av virksomheter, om det skulle 
være nødvendig. Men det er ikke bare 
på risikosiden strålevernet har en 
fremtidig oppgave. Det er nevnt at strå
levernet også tar sikte på å optimali
sere bruken av stråling. Dette betyr 
igjen at man i større grad må ta i bruk 
prosedyrer som fører til en optimalise
ring av strålebruken. Man må strebe et
ter bedre og grundigere kunnskaper 
om stråling og strålevirkninger med sik
te på å kunne bedømme den enkelte 
bruk av stråling og radioaktivitet og å 
se muligheten for å kunne forbedre 
strålebruken, f.eks. innenfor medisinsk 
anvendelse. 

Instituttets fremtidige oppgåver 
Statens institutt for strålehygiene vil på 
samme måte som lignende institusjo-
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ner som dekker spesialområder her i 
landet, måtte begrense sin virksomhet 
på bakgrunn av at vi er en relativt liten 
nasjon. Det er en politisk oppgave å 
prioritere og samordne arbeidsinnsats 
på de forskjellige områdene i sam
funnet vårt. Bruken av stråling og strå-
lekilder av alle slag er sterkt økende, 
og behovet for grunnleggende faglige 
vurderinger til beste for strålebruken 
og strålevernet vil kreve en nasjonal 
aktivitet med et selvstendig system for 
strålevern. Dette systemet må kanskje 
begrenses når det gjelder å utføre spe
sifikke og mer grunnleggende opp
gåver. På denne bakgrunn vil det være 
nødvendig at instituttet konsentrerer 
virksomheten sin på enkelte prioriterte 
områder hvor man synes å få seg tilført 
mest mulig kunnskap via det praktiske 
strålevernsarbeidet. Samtidig må stan
darden på strålevernet generelt sett 
opprettholdes og videreføres. 

Når det gjelder utføring av det van
lige strålevernsarbeidet, har man ved 
instituttet muligheten for å styre virk
somheten via en tilpasset målstruktur. 
Den årlige virksomhetsplanleggingen 
legger til rette arbeidsoppgåvene i rela
sjon til denne målstrukturen. Igjen vil 
det være nødvendig at det satses på 
kvalitet, fordypning i problemene og ar
beidsinnsats, og at de administrative 
oppgåvene begrenses i størst mulig 
grad. Instituttet ser det derfor som ve
sentlig å kunne følge med i den utvik
ling som skjer på den forskningsmes-
sige siden av stråling, strålebruk og 
strålevirkninger og å ta dette i bruk i det 
praktiske strålevernsarbeidet så snart 
som mulig etter at det er blitt kjent og 
tilpasset arbeidsoppgåvene. 

Instituttet må også bli istand til å be
handle risiko og bruke risikobegrepet i 
praktisk strålevern, ikke minst må den
ne behandlingen tilpasses det system 

hvor usikkerhetene inngår i alle risiko-
estimatene. 

Det overordnede mål må alltid være 
at instituttet er et spesialinstitutt som i 
første rekke har til oppgave å kunne 
vurdere risiko fra stråling og bruke alle 
de kunnskaper som er nødvendige for 
å få fram denne risiko i de enkelte sam-
menhenger. På bakgrunn av risikoeva-
lueringer og systemet for å optimali
sere bruken av stråling og radioaktivi
tet, vil så instituttet måtte ta stilling til 
hvordan de praktiske strålevemsrege-
lene skal være og følges. 

Det er ikke til å komme utenom at 
samfunnet i større grad må bli bedre 
kjent med stråling og strålingens virk-
ninger og betydning enn det er i dag. 
Gjennom skoleverket og i den almin
nelige debatt, må stråling etter hvert bli 
en kjent sak og brukt på en måte som 
er i overensstemmelse med de kunn
skaper vi til enhver tid har. 

Instituttet vil også måtte ha en sær-
egen og viktig oppgave når det gjelder 
å forberede det norske samfunn på 
eventuelle uhell som kan føre til 
spredning av radioaktivitet og stråling. 
Beredskapsmessig må det norske 
samfunn ha en fortrolighet til at denne 
er tilgodesett på en tilfredsstillende må
te. Dette vil si at instituttet for det første 
må ha tilstrekkelig utstyr, slik at det blir 
i stand til å skaffe de nødvendige data 
for å kunne vurdere en uforutsett strå-
lesituasjon, og at den nødvendige 
kunnskap og forutsetningene er til ste
de for å tolke de observasjoner som 
gjøres. Resultatene må så settes over i 
forståelig språk i form av risiko som 
den alminnelige mann kan forstå og 
kunne ta stilling til. Fremtiden vil derfor 
kreve at vi forsøker å konsentrere eks
pertisen om aisse problemene og hvor 
instituttet står sentralt. En vil da kunne 
forvalte kunnskapene og konsentrere 
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kreftene for å tilgodese det norske 
samfunn ved all strålebruk, både når 
det gjelder å bruke kunnskapene og å 
sette de praktiske forholdene ut i livet 
med sikte på å beskytte den enkelte ar-
beidstaker og samfunnet som sådan, 
også i tilfelle av uforutsatte situasjoner 
med stråling og radioaktivitet. 

Vi må videre være i stand til å kunne 
vurdere de forskjellige områdene in-
nenfor strålevern prioritetsmessig og 
også tilpasse strålevernet til eventuelle 
andre forhold som har betydning for 
befolkningen i Norge. 

Konklusjon 
Statens institutt for strålehygiene vil ha 
en betydelig oppgave fremover i tiden. 
Denne går i første rekke ut på å for
valte og tilpasse den kunnskap og er
faring som føreligger om stråling og 
strålevirkninger til å beskytte og verne 
det norske samfunn fra mulige stråle
skader, samtidig som det siktes mot en 
optimal nytte av stråling og radioaktivi

tet. Dette vil bestå i å bruke og an
vende stråling og radioaktivitet på en 
slik måte at vi beskytter oss, og det 
som omgir oss, mot mulige skader på 
kort og lang sikt. Det vit måtte legges til 
grunn for arbeidet en risikoevaluering 
for stråling og radioaktivitet på en slik 
måte at skader blir begrenset både på 
kort og lang sikt. Begrensningen må 
skje på grunnlag av den risiko vi til en-
hver tid er villige til å akseptere. 

Instituttet vil måtte tilpasse sine ar
beidsoppgåver til det som den inter
nasjonale strålevernskommisjon ut
arbeider, og faglig være forberedt på å 
ha en etablert beredskap for uforutset-
te situasjoner. Beredskapen innbefat-
ter ikke minst den kunnskap om strå
ling og strålevirkninger som den almin
nelige mann kan tilføres. Instituttets 
målstruktur og virksomhetsplanlegging 
vil være det viktigste redskap for insti
tuttet til å tilpasse sin virksomhet til de 
overordnede mål i det norske samfunn 
slik de anføres av de politiske myndig-
heter. 
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