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Strålevernet liar ansvar for a

• tore tilsyn med bruk av stralekilder og
spaltbart materiale

• koordinere beredskap mot atomulykker
og radioaktivt nedfall

• oven ake naturlig og kunstig stråling
i miljo og yrkesliv

• oke kunnskap om iorekomst, risiko
og effekt av stråling

Oppgåver som tidligere ble delt mellom Statens
institutt for strålehygiene. Statens atomtilsyn og
Helsedirekror.uet er na samlet på ert sted.

Strålevernet sorterer under Sosialdepartementet,
men skal berjene alle departementer i sporsmål som
angar stråling.



S
TRAI.KVKRN KR er forvaltningsområde som
har stork forankring i fysikk, medisin og bio-
logiske fag. Radioaktivitet og stråling kan
males med stor noyakrighet og folsomhet. Vi
har kunnskap nok til å forutsi og evaluere
effekten av mye av var virksomhet.

Strålevernet skal gi rad om riktige tiltak for enhver
situasjon og virksomhet som innelxrrer strålingsrisi-
ko. Vi har godt grunnlag for a stille klart definerte
krav ril kvalitetssikring og egenkontroll.

Strålevern inneh.vrer imidleitid også a kunne hand-
tere kaotiske og uforut.sigbare hendelser. Demokrafi-
seringen i ost og opplosningen av Sovjetunionen har
girt oss ny kunnskap om forurensningskilder og
ulykkesrisiko i vare naTomrader. Strålevernet skal
bidra til a redusere denne risikoen og samtidig forbe-
rede det norske samfunnet på mulige atomulykker.

Vi vet mor om stråling enn om mange andre helse-
skadelige faktorer i miljoet. Men nye problem-
områder avdekkes, og vi vil alltid ha behov for mer
kunnskap. Man har for eksempel lite kunnskap om
sammen hengen mellom fortynning av ozonlaget og
okt forekomst av hudkreft som folge av ultrafiolett
stråling. Det er derfor på hoy tid at vi også i Norge
etablerer et uv-nettverk for overvåkning av trender i
uv-strålingen. Initiativ er tatt i samarbeid mellom
helse- og miljoniyndigheter.

N a r det gjelder elektromagnetiske felt fra hoyspent-
ledninger og andre kilder, er det behov for kunnskap
om helseeffekter for å kunne vurdere behov for fore-
byggende tiltak. Kn bredt sammensart ekspertgruppe
er under etablering for å vurdere om dagens kunn-
skap gir basis for endret forvaltning.

Kunnskap om de langsiktige effektene av lave stråle-
doser er fortsatt basert på antagelser. Kunnskaps-
problemene forsterkes ved at stråling brukes til Here
formål og i storre omfang enn for.

Fore-var-prinsippet er en spesiell utfordring for
Strålevernet. Vi må ta hensyn til vår uvisshet, og
samtidig sorge for at det til enhver tid er rimelig
balanse mellom gavn og ulempe av de beskyttelses-
tiltak vi tilrår. Frykren for det ukjente, det snikende
og det ukontrollerbare er innebygd i oss alle - og må
tas alvorlig. Eksakt kunnskap og apen kommunika-
sjon er forutsetningen for rrygghet og tillit.

Statens strålevern er opprettet som et instrument
for at vi sammen skal kunne mote disse utfordrins;-
ene pa en hensiktsmessig mate.

Østerås, 2;. juni 1993

Ole Harbitz



\/ERN

I s.imlunnet finnes manue wrksomlieter som bruker
stråling til forskjellige formal. Dette medforer at
nulniderog befolkning hl i r eksponert tor stråling.
Nrr.ilevernets oppn.no oxertor \ irksomheter xom
hrnkiT MMIIIIH er lonmilcrt i tre <

Str.ilehiuken sk.il x.i're frarttiijt't. lVttc inneh.vrer
.it Jei ni.i p.iv ises en neno nyrteetlekt (or iiuii\kl
eller s.imtunn.
.Str.ilebrukcn skal \.vreoptimalisert. Det vil si at
straleJoser som virksomheten p.itoivr individcr
eller hetolkninu skal holdes l.nest mulis» \urdert

uttr.i praktiske, okonumiske on sosi.ile forhold.
• Str.ilehruk skal uttores innenlor tastsane dose-
jireuser lor \ rkeseksponerte ot; befolkning.

skal se til ,u disse <
for srrale\ern etterle\es i praksis. Mrksomhetene
omfarrer niande oj; ulike bruksområder innen helse-
\esen, industri, forsknini; ni.v. Alle former for strå-
ling ot; anwndelser inntil r i a\delini;ens arbeids-
område. rilsynsa\delini;en har ans\ar for dosimetri-
standarder ot; o\enakning .n1 yrke.seksponerte.



^IKKERHET

• str.ileu'mer torer tiKyii med at atomanleggene i
Norne er sikre, og at all handtering av spaltbart
materiale skjer i torsvarlige og kontrollerte former
og i henhokl til internasjonale avtaler.

• Vi skal se til at samfunnet er godt foiheiedr \x\\
atomuh kkei1 og andre stralingsulykker i inn- og
utland.

torer tilsyn med sik-
kerhet og strålevern val de norske fbrskningMoakro-
rene. ()ppga\en omtatter også tilsyn med transport

av radioaktive stoffer og spaltbart materiale og tilsyn
med handtering og lagring av radioaktivt avfall.
Avdelingen er sekretariat for den nye nasjonalt" bered-
skapsorganisasjonen som na er etablert. Avdelingen
innbetarRTogsa en egen permanent beredskapsenhet
pa Svanhovd i Sor-Varanger, tett opp til den russiske
grensen. Avdelingen deltar i det internasjonale vars-
lingsnertverket, og skal holde seg oppdatert nar det
gjelder mulige atomtrusler mot Norge. I tilfelle det
skjer en ulykke, vil Strålevernet være operasjonssen-
tral f<>r Kiglig rad og Kriseutvalg for atomulykker
under ledelse av Straleverners direktor.



}-| ELSE

Mralevern '•kal baseres pa kunnskap om stralingens
hn >li «sliske \ irknmuer. (in pa prinsippene om beret-
nneKe n'j, < ipnmahsenng. Dene g|''lder ikkc minst
bruk a\ sir.ilnii; i medisinsk diagnostikk o» beh.md-

Str.ileveinel lur sum mal a oke kunnskapen om
stialinu hos alle brukere (>u i samlunnet foroxrii;.

lur koordineringsansvar tor
,- 01; ut\iklinns\irksomliet.

A\delingen har det sentrale ansvaret lor \ iirderinn av
:er av alle ryper stråling, og (or urvikling av

lessig funderte \ ilkar og prinsipper ror stråle-
vern. Ultrafiolett lys og elektriske og magnetiske felt
er eksempler pa omrader som er kommet sterkere i
tbkus i den senere tid.

Avdelingen har ansvar for medisinsk beredskap ved
atomulykker. Avdelingen har laboratorium ved
Rikshospitalet i Oslo.



MILJ0

Vi utsettes hdc tiden for smiling fra omgivvisene
og ti\i radioaktive stoffer i var egen kropp. N.mirlij,
torekommende radon-gass i innemiljoet gir for
eksempel sfonv doser ril den norske befolkning enn
alle andre stralekilder ril sammen.

• Strålevernet har som mal a begrense
eksponermgen tra narnrlige og kunstige
stralekilder i miljoet.

: .. '. sorger for ar miljoforurensning og
narurlig forekomst a\j radioaktist stoff blir kartlagt og
overvaket. Hette gir grunnlaget tor a begrense radio-
aktiviteten i inneluft og nxringsmidler.

Avdelingen har også ansvar for metodikk og kvalitets-
sikring av radioaktivitersmalinger. Avdelingen ko-
ordinerer den lokale radioaktivitctskontrollen av luft,
vann og iiivringsmidler, det sakalte I.ORAKON-
svstemet.

'Jar
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VIKTIGE ÅRSTALL I
5TRÅLEVERNETS
HISTORIE

19 1 9 \iw/o Fomiiug for Medidusk Radiologi .stiftcs i
Kristiania.

iv2S Forlopercii ril ICKP (Jen internasjonale strålc-
vernkommisjoncn) stiftcs i Stockholm.
Kulleten rontgen blir definert, og arbeidet med
standardisering av malinger av stråling og
doser begvnner.

Det Sorske Radiumhospital apnes
Svkeliuser far et fysisk labora-
torium for maling av stråling,
og bistar også andre sykehus i
landet med apparatkontroll og
tetMpeuti.sk d<wering.

.Stortinget vcdt.ir «Lov
om bruk av rontgen-
straler og radium m.v.»
(rontgenloven).

iy?y Statens fysiske ktnitrollabomtoriiim apnes pa
Rikshospitalet, med en bemanning på tre per-
soncr. Ho\edoppga\e de torste årene blir kon-
troll og oppmaling av landets rontgenterapi-
.uilegg. -Standardisering av ronrgenenlieten og
dosimetri krewr mesteparten av arbeidet.

1948 Institutt for Atomenergi (senere Institutt for
energiteknikk) opprettes med formal a drive
forskning, forsoksvirksomhet osv. med sikte
pa anvcndclsc av atomenergi.

iy^i Den torste norske forskningsrcaktoren, JKEI*,
settes i drift ved Institutt for Atomenergi p.i
Kjeller (i drift til iy6~).

iy\; Forskrifter for Statens fysiske kontrolllalmrn-
torium fastslår ar institusjonen i tillegg til
kontrolloppgavene også skal drive selvsrcndig,
viten.skapelig forskning.

Konrrollaboratoriet skifter navn til Statens radi-
olociisk-jysiskc laboratorium, na med fem ansarte.
Kontrollen med ronrgendiagnostiske anlegg og
industriell stralebruk trappcs opp, med fokus
pa str.ilebcskyrtd.se av personalet. Det starrcs
en omfattende (nspeksjonsvirksomhet over hele

1961

landet, og den torste storre inspeksjon av
industriell stralebruk tinner sted.

195ft Statens overlene i strålehygiene opprettes som
egen stilling direkte underlagt helsedirektoren,
med arbeidsplass Statens radioliHiisk-fysiske labo-
ratorium. Dette markerer opptakten til strale-
medisinsk og stralebiologisk forskning ved
laboratoriet. Statens råd i strålehygieniske spors-
mdl opprettes under Sosialdepartementet.

195" Landsomfattende persondosimerri av yrkes-
eksponert personell starrcs opp.

0 1958 Kn spesialstilling for atomreaktorsikkerhet
opprettes ved Statens radiologisk-fcsiske labo-

ratorium.

1959 Landets eldste nåværende forsknings-
rcaktor, Haldenreaktoren, scrres i drift ax
Institutt for Atomenergi. S\istematisk kon-

troll med rontgenbruk ved tannlege-
kontorer settes i gang.

Statens radiologisk-fysiske laboratorium med
elleve ansatte flytter fra Rikshospitalet til
Radiumhospitalet. Malinger av radioaktivt
nedfall fra provesprengninger srartes opp, og
Statens råd i strålehygieniske sporsmål far ansvar
for å koordinere overvåkningen og vurdering-
ene på nasjonalt og nordisk plan. Forsknings-
rcaktoren NOIIA settes i drift ved Institutt for
Atomenergi pa Kjeller (i drift til 1968).

1963 Det opprettes er landsdekkende nett av måle-
srasjoner for lokal radioaktivitetskontro.il a\T

drikkevann og matvarer, det såkalte LORAKON-
systemet.

1964 Statens radiologisk-fysiske laboratorium bytter
navn til Statens institutt for strålehygiene.
Instituttets medisinske seksjon under Statens
overlege i strålehygiene flytter til Rikshospitalet.

1965 De torste retningslinjer for industriell radio-
grafi og industrielle kontrollkilder trer i kraft,
samtidig som en autorisasjonsordning etableres
for personell med ansvar for slik virksomhet.

1969 Landets første radiografskole opprettes ved
LTlle\ål sykehus i Oslo. Statens institutt for
strålehygiene forestår store deJer av undcrvis-
ningen. Forskningsrcaktoren JEEP II settes i
drift \'ed Institutt for Atomenergi på Kjeller.
Denne reaktoren er fremdcles i drift.



u;"i Det gjennomfores maling av radoninnhold i
I u f ren i norske gruver.

i<;~2 Stortinget vedtar «Lov om atomenergi-
virksomhet» (atomencrgiloven),

u;-} Statens Atomtilsyn opprettes under Industri-
departementet (senere Olje- og energideparte-
mentet). med hovedformal a fore tilsyn med
dritten av norske atomanlegg og utfore kon-
troll med kjernefysisk materiale. Tilsynet far et
styre pa syv medlemmer, seks særskilt sakkyndi-
ge og et sekretariat med to ansatte.

iy> Kvsi.sk seksjon ved Statens institutt for stråle-
lj\aiem\ na med tredve ansatte. Hytter fra
Radiumhospitalet til egne lokaler pa Osteras i
Bærum. (Instituttets medisinske seksjon flytter
etter i 198}.)

iy-f> Harmoniserte nordiske retningslinjer for stråle-
vern gis ut i fellesskap av stråleverninstituttene i
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
Det bestemmes at rontgenloven også skal gjel-
de for ikke-ioniserende stråling. Der innfbre.s
forskrifter for anlegg, appararer, materiell og
sroffer som avgir ioniserende eller annen helse-
farlig stråling.

i y y Forsre studier av helseeffekter av elektro-
magnetiske felt rundt hoyspentledninger settcs
i gang som samarbeidsprosjekt mellom Norgcs
I 'nssdmtjs- on Mektjisitetsvesen og Statens institutt
for strålehygiene. Det innfores forskrifter om
rett til a bruke rontgenapparat i medi-
sinsk oyemed.

iy8i Landsomfartende måleprogram
for radon i inneluft i norske bo-
liger starter opp.

1982 Det skjer et dodsfall etter strå-
leulykke ved Institutt for energi-
teknikk.

1983 Forskrifter om strålingskrav til solarier
innfores som de forste stråltngsforskrifter i sitt
slag. Det innfores forskrifter for tilvirkning,
import og omsetning av radioaktive stoffer.
I^andsomfattende prosjekt for måling av pasi-
entdoser i ronrgendiagnostikk påbegynnes.

198+ Det opprettes en egen forskerstilling på om-
rådet ikke-ioniserende stråling ved Statens
institutt for strålehygiene.

1Q85 Helsedirektoratet nedserter en rverrfaglig gruppe
for å vurdere radonproblematikken, samtidig
som owrakningen av radon i boliger trappes
kraftig opp.

iyX6 Tsjernobyl-ulykken i Sovjet-unionen forer ril
radioaktixt nedfall og en omfattende informa-
sjonskrise i Norge. Som konsekvens av dette
blir i.ORAKON-stasjonene rustet opp med nytt
utstyr kjopt inn av Helsedirektoratet og Land-
bruksdepartementet. Den forste magnettomo-
graf tas i bruk i Norge. Det etableres et perma-
nent samarbeid mellom Statens institutt for strå-
lebyøiene og Statkraftverkenc (senere Statuett SF)
om studier av helseeffekter av elektro-
magnetiske felt rundt hoyspentledninger.

iyS" Det opprettes dognkontinuerlig beredskaps-
vakt ved Statens institutt for strålehygiene.
Instituttet starter etableringen av sitt bio-
logisk/medisinske laboratorium på Riks-
hospitalet. Det settes i gang et epidemiologisk
forskningsprosjekt for å kartlegge virkningen
av radon i norske boliger, og mer detaljerte stu-
dier av doser til befolkningen etter Tsjernobyl-
ulykken med tanke på eventuelle fosterskader.

1988 Det settes i gang Here prosjekter for kvalitets-
kontroll av mammografi.

1989 Det fellesdepartementale/l/tf;øw.«<fra//7 ved
atomulykker trer i funksjon under ledelse av

Helsedirektoratet. Havari av den sovjetis-
ke atomubåten Komsomolcts utenfor
Bjomoya forer til at +2 av besetningen
omkommen

1991 Helsedirektoratet gir nye normer for
konsentrasjon av radon i inneluft.
Norske og sovjetiske myndigheter
setter i gang samarbeidsprosjekta

om overvåkning av arktiske hav-
områder, og om tiltak for å redusere

radioaktiv forurensning av næringsmidler i
Russland, Ukraina og Hviterussland.

1992 Statens institutt for strålehygiene overtar ledelsen
av Aksjonsutval^ ved atomidykker.

199:) Statens institutt for strålebyjjiem, Statens Atom-
tilsyn o^Aksjonsutvalg ved atomulykker legges
ned. Statens strålevern opprettes. Strålevernet
får leder- og sekretariatsansvar for det nyopp-
rettede Faglig råd og Kriseutvalget for atom-
ulykker. Strålcvernets beredskapsenhet ved
Svanhovd i Ost-Finnmark settes i drift.
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