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STATENS INSTITUTT 
FOR STRÅLEHYGIENE 

/ 

Utgitt 1981 

BESTEMMELSER OM KONTROLL 
AV GAMMARADIOGRAFIUTSTYR 

gitt av 

STATENS INSTITUTT FOR STRÅLEHYGIENE 

med hjemmel i Lov av 18. juni 1938 om bruk av røntgenstråler og radium m.v. 
og tilhørende Forskrifter av 23. januar 1976 om tilsyn med og bruk av anlegg, 
apparater, materiell og stoffer som avgir ioniserende eller annen helsefarlig 
stråling. 

§ 1 E1ERS PLIKTER 

1.1 Eier av gammaradiografiutstyr er ansvarlig for at utstyret til enhver tid 
er i forskriftsmessig stand. 

1.2 Eier er ansvarlig for at det blir utført regelmessig kontroll av ekspo-
neringsslange, fjernkontroll og kildckopling, og skal forvisse seg om at 
de fungerer tilfredsstillende til enhver tid. 

1.3 Eier er ansvarlig for at en mer detaljert periodisk kontroll blir utført 
etter et gitt program (Appendix I). Kontrollen skal dokumenteres og all 
dokumentasjon skal være tilgjengelig for Statens Institutt får Stråle
hygiene (SIS). 

1.4 Ethvert gammaradiografiutstyr som ikke er kontrollert innen de fast
lagte tidsrammer (se Appendix I) skal betraktes som operasjonsudyktig 
og tas ut av bruk inntil ny detaljert periodisk kontroll er utført og ut
styret funnet i forskriftsmessig staiid. 

1.5 Dersom eier seiv utfører den periodiske kontroll, gjelder paragraf 2.2 
også for eier. 



LLFØRHANDLERS PLIKTER 

2.1 Forhandler forplikter seg til fl kunne gjennomføre periodisk kontroll av 
gammaradiografiutstyr etter et gitt program (Appendix I). Denne kon
trollen kan utføres av forhandler eller av andre institusjoner etter 
avtale. 

2.2 Kontrollopplegget skal være godkjent av SIS. De personer som utfører 
kontrollen skal være godkjente av SIS etter vurdering av kvalifika-
sjoner. 

2.3 Forhandler plikter å kunne dokumentere kontrollen og gjøre denne 
dokumentasjonen tilgjengelig for eier av anlegget og for SIS. 

§ 3 IKRAFTTREDELSE 

Disse bestemmelser trer i kraft 1. juli 1981. Senest 12 måneder etter nevnte 
dato skal alle eiere og forhandlere av gammaradiografiutstyr i Norge ha 
oppfylt de krav som bestemmelsene stiller vedrørende periodisk kontroll av 
gammaradiografiutstyr. 

SIS kan fråvike eller skjerpe disse bestemmelser når særlige grunner 
foreligger. 



APPENDIX I 
PROGRAM FOR PERIODISK KONTROLL 

AV GAMMARADIOGRAFIUTSTYR 

Periodisk kontroll skal utføres på følgende deler av radiografiutstyret (se 
Appendix II). 

1. Eksponeringsslange og fjernkontroll. 
2. Radiografibeholder (skjerming). 
3. Kildeholder. 

Kontroll og service skal foretas av personer som er godkjente av SIS til å utføre 
dette arbeidet. En kontrollplate skal være festet til radiografibeholder, ekspo
neringsslange og fjernkontroll. Denne platen skal vise når utstyret siste gang ble 
kontrollert og funnet i orden. 

1. Eksponeringsslange og fjernkontroll 

1.1 Eksponeringsslangen skal kontrolleres minst én gang i året, og følgende 
krav skal være oppfylte: 

A. Slangen ciler koplingsmekanismen skal ikke ha synlige skader. 

B. Det skal ikke være slitasje på slange eller koptingsmekanisme som 
kan forårsake funksjonsfeil. 

C. Koplingsmekanismen til radiografibeholderen skal fungere korrekt. 

D. Det beskyttende deksel for den åpne enden av eksponeringsslangen 
skal være uskadd og virke etter hensikten. 

E. Innsiden av eksponeringsslangen skal være uskadd, ren og fri for 
rust. 

1.2 Fjernkontrollkabelen skal kontrolleres minst en gang i året, og følgende 
krav skal være oppfylte: 

A. Kabelen skal ikke være skadd eller deformert. 

B. Koplingsmekanismen skal være festet til kabelen på foreskreven 
måte, og koplingen skal være uskadd. Koplingen til kildeholderen 
skal ha de riktige dimensjoner og ikke være slitt utover toleranse-
grensen. En spesiell toleransesjablon brukes til denne kontrollen. 
Sammenføyningen mellom fjernkontrollkabelen og koplingsmeka
nismen skal aldri reparerss men skiftes ut dersom den er skadet eller 
slitt. 



I .1 Fjernkontrollslangen skal kontrolleres grundig minsl en gang i året. Kon
trollen skal omfatte del samme under punkt l.l (eksponcringsslangen). 

1.4 Sveiv og snelle skal kontrollens minst en gang i året. Følgende kontroll 
skal utføres: 
A. Sveiv og snelle skal demonteres i en slik utstrekning at det er mulig å 

kontrollere om deler er blitt slitte eller skadde slik at sikkerheten ved 
bruk av utstyret er blitt redusert. Slike deler skal da skiftes ut. 

1.5 Det skal kontrolleres at fjernkontrollsyslemet som helhet fungere feilfritt. 

2. Radiografibeholder (Skjerming) 

Raoiogrnfiheholdcrcn skal kontrolleres ved hvert kildeskifte og minst en 
gang i året. 

Følgende krav skal være oppfylte: 

A. Beholderen sk.il være forskriftsmessig merket. Merkeplater skal være 
Synlig lesbare og godt festet. 

B. Beholderen skal ikke vise tegn til ytre skade som kan påvirke funksjonen 
eller skjermingsegenskapene. 

C. Alle skruer og nagler skal være på plass og godt festet. 
D. Koplingenc til eksponeringsslangen og fjernkontrollkabelcn skal være 

rene og uskadde. 
E. Koplingen på kildeholderen skal være uskadd og ha korrekte dimen

sjoner. (En toleransesjablon skal brukes for kontroll av dimensjonene.) 
F. Kontaminering av kildeholderen skal være mindre enn 185 Bq (5 nCi). 

(Stryktest skal utføres.) 
G. Lukke- og låsemekanismen skal ikke vise tegn til skade eller slitasje og 

den skal fungere feilfritt. 

H. Fargekoding og annen merking på lukke- og låsemekanismen skal være 
rene, uskadde og lette å se. 

I. Deksk >e som beskytter åpningene skal være uskadde, funksjonere kor
rekt og være festet på foreskreven måte. 

3. Kildeholder 

3.1 Kildeholder med lr-192 skal erstattes når dette er nødvendig og senest 
etter to års bruk. 
For å kunne kontrollere hver kildeholder, skal alle kildeholdere være ut
styrt med individuell merking. Det skal føres journal som viser hvilke kil
deholdere som er i hver radiografibeholder til enbver tid. Det skal også 
gå fram av journalen når kildeholderen ble tatt i bruk. 
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3.2 Kildeholdere med Co-60 skal byttes ut ved hvert kildeskift. Hvis en kilde 
ikkc skiftes innen 5 år, skal kontroll etter punktenc A, D og F nedenfor 
utføres senest innen S år. Kilden skal ikke brukes lenger enn spesifisert 
fra produsenten. Kilder hvor det ikke er slik tidsbegrensning fra produ
senten, skal skiftes senest etter 15 års bruk. 

3.3 Ved hvert kildeskift skal følgende kontroller utføres: 

A. Radiografibeholderen skal ha korrekt type kildeholder. 
B. Kildeholderen skal være merket slik at den kan identifiseres. 
C. Hverken kilde eller kildeholder skal være for gamle (ref. 3.1 og 3.2). 

D. Kildeholderen skal være uskadd. 

E. Kapselen med det radioaktive materiale skal være korrekt festet til 
kildeholderen. 

F. Kilden skal ikke lekke (et stryktestsertifikat skal foreligge). 

G. Lekkasjestrålingen fra radiogiafibeholderen skal kontrolleres etter 
hvert kildeskifte. 

X. Dokumentasjon 

4.1 All informasjon spesifisert i dette programmet skal foreligge skriftlig. 
4.2 All dokumentasjon vedrørende periodisk kontroll skal være tilgjengelig 

for SIS. 
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APPENDIX II 

Eksponeringsslange 

Radiognifibeholder 

\ V w Kildehdlder 

Fjernkontrollslunge 

Fjernkontroll 

Kilde i skjermet posisjon 
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