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Skjerper kravene til bruk av røntgen
Pasienter er blitt skadet av for høye stråledoser ved bruk av røntgen 
i Norge. Nå er det utarbeidet en ny forskrift om strålevern, med et eget 
kapittel om medisinsk bruk.

Hensikten med kapitlet om medisinsk bruk 
er å ivareta strålevern for personale og 
pasienter.

– Kunnskapen i helsetjenesten er ofte 
ikke god nok når det gjelder stråling. Man 
kunne nok fint redusert antall røntgenunder-
søkelser med 20 % uten å gå glipp av 
viktige funn, mener Olerud. Hun minner 
om at CT utgjør 7 % av antall røntgen-
undersøkelser, men står for hele 40 % av 
strålingsdosen totalt. Samtidig gjør CT en 
god jobb for å redde liv.

Hovedhensikten med den nye forskriften 
om strålevern og bruk av stråling og kapitlet 
om medisinsk bruk, er å ivareta strålevern 
for personalet og pasientene i forbindelse 
med diagnostisk røntgen, strålebehandling, 
lysbehandling og medisinsk bruk av laser. 
Mange av punktene praktiseres allerede, 
men er nå for første gang formalisert i en 
forskrift, med virkning fra 1.1. 2004.

Internasjonale anbefalinger er lagt til 
grunn i utarbeidelsen. Blant annet følges 
prinsippet om at strålebruken skal være 
berettiget med hensyn til den enkelte 
pasients individuelle forutsetninger. Det er 
ifølge Olerud uenighet mellom primærhel-
setjenesten og det radiologiske miljøet om 
det er røntgeninstitusjonene eller primær-
legene som bør ta de endelige avgjørelsene 
i valg av undersøkelse og metode. – Vi 
mener røntgeninstitusjonene bør ha det siste 
ordet, siden det er her spesialkunnskapen 
finnes, sier Olerud. Den nye forskriften 
krever at pasientens strålingsdose skal 

beskrives bedre, og det settes konkrete krav 
om at alt berørt personale skal ha spesifikk 
opplæring før ny apparatur og nye metoder 
tas i bruk. Ved avdelinger som anvender 
medisinsk strålebruk skal det blant annet 
inngå personell med realfaglig kompetanse 
på masternivå og med realkompetanse 
innen medisinsk fysikk. Faste røntgenin-
stallasjoner skal betjenes av radiograf eller 
personell med dokumenterte tilsvarende 
kunnskaper om strålebruk og strålevern. 
Sanksjonsmidlene er tvangsmulkt og 
stenging. – Vi har dessverre sett en del 
stygge eksempler på ulykker og uhell som 
følge av for høye strålingsdoser, sier 
Olerud. De har vurdert å stenge en insti-
tusjon.

Statens strålevern går ikke inn for å kreve 
at pasienter skriver under på et godkjen-
ningsskjema før bruk av røntgen. – Vi 
ønsker ikke at pasientene skal skremmes fra 
å ta røntgen. Det er viktig at nødvendige 
undersøkelser gjennomføres. Det vi ønsker 
er større bevissthet rundt bruken av røntgen, 
påpeker Hilde Olerud.

Nå starter arbeidet med å gjøre 
forskriften kjent. Dette vil de blant annet 
gjøre ved å føre tilsyn med alle regionsyke-
husene i løpet av året.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4602
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Årsregisteret 
for 2003 er klart
Årsregisteret for 2003 finnes nå 
i pdf-format på Tidsskriftets nettsider. 
Det blir ikke trykt opp og distribuert 
sammen med Tidsskriftet, men har du 
problemer med å laste det ned fra nettet 
kan du bestille en utskrift fra 
tidsskriftet@legeforeningen.no. 
Du kan også benytte søkefunksjonen 
på Tidsskriftets nettsider for å søke 
frem artikler fra 2003 og helt tilbake til 
2000. Det er mulig å søke på forfatter, 
nøkkelord og i fristekst.

Adressen til registeret for 2003 er 
www.tidsskriftet.no/filer/
Arsregister_03.pdf

EPJ på tvers 
av fylkesgrenser
Elektroniske pasientjournaler (EPJ) 
kan nå gjøres tilgjenglig på tvers av 
fylkesgrenser i Danmark. Det er Fyn, 
Vejle, Viborg og Århus som har tatt 
i bruk en løsning der journaler gjøres 
tilgjengelig for andre sykehus i fylkene 
via Internett, melder den danske lege-
foreningens nettsider. Sykehusene 
benytter ikke nødvendigvis samme 
journalsystem. Journalene gjøres 
tilgjengelig via et webgrensesnitt. 
Trafikken går via det danske sundheds-
datanet, som ivaretar datasikkerheten. 
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4709

Ønsker EU-samarbeid 
til pasientens beste
Helsevesenet i EU-land bør inngå et tettere 
samarbeid for blant annet å redusere risikoen 
for feilbehandling. Det mener den danske 
legeforeningen.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4715

Få har inngått IA-avtale
Hele tre av fire bedrifter i det private næringsliv 
har ikke inngått avtale om inkluderende 
arbeidsliv. Der avtaler er inngått har de hatt 
virkning.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4703

Rømmer til sykehus i sør
Pasienter i Nord-Norge vil helst behandles ved 
sykehus i Sør-Norge. Som følge av Fritt syke-
husvalg drog hele 98,7 % av pasientene som 
selv kunne velge sykehus sørover i 2003.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=4766

Enklere å sende inn manuskripter
1. april ble Manusnett – Tidsskriftets Internett-
baserte redaksjonelle system lansert. Det skal 
bli enklere å sende inn, vurdere og bearbeide 
manuskripter og den redaksjonelle prosessen 
skal bli raskere og mer oversiktlig.
Les hele saken: http://www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4631

– Bush hindrer tilgang 
til billig AIDS-medisin
Internasjonale hjelpeorganisasjoner anklager 
USAs president og den amerikanske regjerin-
gen for å blokkere u-landenes tilgang til billige 
AIDS-medikamenter.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=4676

Diabetesmøte i nord gav resultater
Tallet på diabetespasienter øker stadig, og 
nylig møttes Norges Diabetesforbund og Helse 
Nord RHF for å diskutere mulige tiltak. Hele 
66 forslag kom på bordet.


