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1. Formål 
Å sikre at bruk og behandling av åpne radioaktive kilder skjer på en trygg og sikker 
måte for mennesker og ytre miljø. 
 
2. Omfang 
Gjelder for alle enheter ved NTNU som gjennom sin virksomhet er i kontakt med 
åpne radioaktive kilder via anskaffelse, bruk, håndtering og produksjon av avfall.  
Veiledning for bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium til forsknings-, 
undervisnings- og analyseformål […] til strålevernforskriften beskriver i stor grad 
hvordan krav gitt i forskriften kan oppfylles. Denne retningslinjen, sammen med 
strålevernforskriften og veiledningen, regulerer strålevernet for åpne radioaktive 
kilder ved NTNU. 
 
3. Ansvar og myndighet 
Linjeleder er ansvarlig for at det finnes et tilfredsstillende strålevern for enhetens 
åpne radioaktive kilder. Linjeleder skal sørge for at det tilbys opplæring i strålevern 
for aktuelle kilder ved enheten. 
 
4. Definisjoner 
Åpne radioaktive kilder: Radioaktivt stoff som ikke er innkapslet. 
Isotoplaboratorium type C: Laboratorieareal avsatt til arbeid med åpne radioaktive 
kilder.  
Isotoplaboratorium type B: Spesielt tilrettelagt laboratorium der det kun skal arbeides 
med åpne radioaktive kilder. 
Unntaksgrenser: Arbeid med aktivitetsmengder under grenseverdier gitt i vedlegget 
til strålevernforskriften vil kunne være unntatt fra noen forskriftskrav. For slikt arbeid 
er det bl.a. ikke krav om at arbeid skal foregå i isotoplaboratorium. 
 
Bq – Becquerel: 1 Becquerel = 1 omdanning per sekund. 
En radioaktiv kildes styrke eller aktivitet måles i becquerel og viser hvor mange 
atomkjerner som omdannes per sekund. Med omdanning menes det at den 
radioaktive kjernen sender ut stråling og går over til et annet grunnstoff. Noen ganger 
brukes ordet henfall eller desintegrasjon i stedet for omdanning. 
  
5. Sikker bruk og håndtering av radioaktive kilder 
 
5.1 Arbeidsrutiner 
Arbeid med åpne radioaktive stoffer skal foregå på en slik måte at eksponering for 
brukere og omgivelser blir så lav som overhodet mulig og med minst mulig fare for 
uhell av strålevernmessig betydning. Den enkelte enhet skal lage detaljerte 
beskrivelser av det aktuelle arbeidet som skal foregå med bruk av åpne radioaktive 
kilder. Se kap. 2.3.4 ”Utarbeiding av arbeidsprosedyre” i Veiledning for bruk av åpne 
radioaktive kilder i laboratorium til forsknings-, undervisnings- og analyseformål […] 
for en nærmere beskrivelse av utforming av slike arbeidsrutiner. 
 

http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101029-1380.html
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
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5.2 Graviditet og arbeid med åpne radioaktive kilder 
Graviditet må gjøres kjent for arbeidsgiver så raskt som mulig slik at nødvendige 
tiltak kan iverksettes. Etter at graviditet er kjent, må dosen til det ufødte barn for 
resten av graviditeten vurderes. Statens strålevern gir følgende råd: 

 Dosen vurderes med sikkerhet å være mindre enn 1 mSv: Den gravide kan 
fortsette med arbeidsoppgavene hun har hatt frem til graviditeten uten ekstra 
føringer 

 Dosen antas å være mindre enn 1 mSv: Den gravide kan fortsette med 
arbeidsoppgavene hun har hatt frem til graviditeten, eventuelt med ekstra føringer 
for å redusere strålebelastningen 

 Dosen antas å være større enn 1 mSv: Den gravide må overføres til andre 
arbeidsoppgaver med mindre sannsynlighet for strålebelastning, eventuelt 
overføres til annet arbeid der hun ikke utsettes for ioniserende stråling 

 
Dosen til fosteret ved arbeid med RIA kit vurderes med sikkerhet å være mindre enn 
1 mSv. 
 
Se kap. 5.2 ”Dosegrenser” i Veiledning for bruk av åpne radioaktive kilder i 
laboratorium til forsknings-, undervisnings- og analyseformål […] for nærmere 
beskrivelser. 
 
5.3 Opplæring og informasjon 
 
5.3.1 Opplæring 
Alle som arbeider med åpne radioaktive kilder skal ha opplæring slik at de kan utføre 
arbeidsoppgavene på en slik måte at det medfører minst mulig eksponering for seg 
selv, andre og ytre miljø. Kap. 2.3 ”Kompetanse, krav til strålevernskoordinator og 
internkontroll” i Veiledning for bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium til 
forsknings-, undervisnings- og analyseformål […] beskriver hvilken kompetanse 
brukere og lokale strålevernskoordinatorer skal ha. Ved NTNU tilbys det sentrale kurs 
som dekker deler av opplæringsbehovet.  
 
Det forutsettes i dette at hver enkelt enhet som minimum gir lokalt tilpasset opplæring 
i: 

 Lokalt utarbeidede retningslinjer og håndbøker 

 Bruk av måle- og verneutstyr 

 Avfallshåndtering   

 Lokale beredskapsplaner 
 
Enheten skal føre liste over de som har fått denne opplæringen. Listen skal arkiveres 
ved enheten i 10 år. 
  
5.3.2 Informasjon til annet driftspersonell og andre i nærmiljøet 
Andre, utenforstående personer på arbeidsplassen (renholdspersonell, håndverkere, 
m.fl.) og andre i nærmiljøet, skal informeres om de aktuelle åpne radioaktive kildenes 
viktigste egenskaper og faremomenter, renholdsprosedyrer, betydningen av 
varselskilt og -lys, kontaktinformasjon, osv. 

http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
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5.4 Håndtering av radioaktivt avfall 
Håndtering av avfall fra virksomhet med åpne radioaktive kilder skal skje i henhold til 
NTNUs retningslinje for håndtering av radioaktivt avfall. (HMSR35B) 
 
5.5 Aktivitetsmengder tillatt å benytte ved NTNU 
Arbeid med aktivitetsmengder under unntaksgrensene gitt i vedlegget i 
Strålevernforskriften kan utføres på områder som ikke defineres som 
isotoplaboratorium type C eller B. Alt annet arbeid med åpne radioaktive kilder skal 
utføres på slike områder etter følgende kriterier: 
 
Tillatt å jobbe med på isotoplaboratorium type C:  

Normalt kjemisk arbeid Inntil 10 ganger unntaksgrensen 

Uttak av stamløsninger og fortynninger Inntil 100 ganger unntaksgrensen 

Spesielt risikofylt arbeid, arbeid med tørre 
stoffer 

Unntaksgrensen 

 
Tillatt å jobbe med på isotoplaboratorium type B 

Normalt kjemisk arbeid Inntil 104 ganger unntaksgrensen 

Uttak av stamløsninger og fortynninger Inntil 105 ganger unntaksgrensen 

Spesielt risikofylt arbeid, arbeid med tørre 
stoffer 

Inntil 103 ganger unntaksgrensen 

 
 
5.6 Skjerming og tekniske sikkerhetskrav, verneutstyr og strålingsmonitorer 
Det skal være tilgjengelig nødvendig skjerming, tekniske sikkerhetssystemer og 
personlig verneutstyr for å sikre at risiko for uhell og stråledoser til brukere og 
omgivelser blir så lav som praktisk mulig. Enheten skal ha tilgang på 
strålingsmonitorer, både for kontaminasjonskontroller og dosekartlegginger. 
 
Kap. 3.4 ”Skjerming og tekniske sikkerhetskrav” i Veiledning for bruk av åpne 
radioaktive kilder i laboratorium til forsknings-, undervisnings- og analyseformål […] 
gir en god oversikt over metoder og utstyr for hvordan man best mulig kan oppfylle 
kravene gitt i § 25 i strålevernforskriften. 
 
5.7 Risikovurdering 
Før igangsetting av ny virksomhet/nytt forsøksoppsett eller større endringer i 
eksisterende virksomhet, skal det gjennomføres en vurdering av risikomomenter 
(HMSR26B) som er forbundet med bruken av stråling for brukere og andre, 
nærliggende virksomhet og ytre miljø eller at strålekilder kan komme på avveie. 
NTNU sin sjekkliste (HMSR3801B) kan brukes som hjelpemiddel. Vurderingen bør 
gjøres av forsøksleder, den/de som skal utføre forsøket og lokal 
strålevernskoordinator.  
 
Se også kap. 2.4.1 ”Risikovurdering” i Veiledning for bruk av åpne radioaktive kilder i 
laboratorium til forsknings-, undervisnings- og analyseformål […]. Enheten skal 
gjennomføre nødvendige tiltak slik at risiko blir så lav som praktisk mulig. 

http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR35B.pdf
http://www.lovdata.no/for/grafikk/sf-20101029-1380-02-01.pdf
http://www.lovdata.no/for/grafikk/sf-20101029-1380-02-01.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR26B.pdf
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSRV3801B.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
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5.8 Fysisk sikring av radioaktivt materiale 
Enhetene skal innrette bruken av åpne radioaktive kilder slik at risikoen for tyveri og 
sabotasje reduseres mest mulig. Antall personer som kan komme i kontakt med 
radioaktivt materiale skal reduseres til et minimum, og enheten bør ha en oversikt 
over navnene til disse personene. Kilder skal ikke være tilgjengelige for 
uvedkommende når de ikke er i bruk.  
 
5.9 Beredskap 
Enheten skal utforme lokale beredskapsplaner etter vurdering av risiko ved 
virksomheten. Beredskapsplanen bør minimum inneholde: 

 Interne og eksterne varslingsrutiner 

 Ansvarsforhold 

 Forhåndsplanlagte rutiner for håndtering av gitte situasjoner 

 Rutiner for kartlegging av omfanget av et uhell/en hendelse  

 Beskrivelse av tiltak som skal iverksettes for å begrense stråledoser og 
kontamineringsomfang 

 Beskrivelse av relevant beredskapsutstyr og hvor dette finnes 

 Rutiner for oppfølging av involvert personell etc.  
 
Den lokale beredskapsplanen skal sammenholdes med Sentral beredskapsplan for 
uhell med strålekilder ved NTNU (HMSR33B). Det er viktig at beredskapsplanen 
gjøres kjent i virksomheten. 
 
5.10 Merking og klassifisering av arbeidsplassen 
Alle arealer (laboratorier, avtrekkskap osv.) der det arbeides med aktivitetsmengder 
over unntaksgrensen skal merkes med standard symbol for radioaktivitet (tape, skilt 
osv.) for å sikre at annen virksomhet og andre, utenforstående personer informeres 
om at det benyttes åpne radioaktive kilder i det angitte arealet. 
 
Enheten skal vurdere mulig eksponering arbeidstakerne kan få på arbeidsplassen 
(laboratorier, avtrekkskap osv.) og ut fra dette klassifisere området som ”kontrollert” 
eller ”overvåket” område ihht. § 29 i strålevernforskriften1. ”Kontrollert” og ”overvåket” 
område skal merkes med skilt med standardsymbol for radioaktivitet og ytterligere 
informasjon om strålekildenes plassering og hvilken risiko disse kan innebære.  
 
Opplysninger om et område er ”kontrollert” eller ”overvåket” skal føres på romkortet. I 
rom der kun deler av rommet er avsatt til arbeid med radioaktive kilder, skal dette 
spesifiseres på romkortet. 
 
5.11 Merking av utstyr 
Alt utstyr som kan være kontaminert skal merkes med standardsymbol for 
radioaktivitet. Alle glass/beholdere med radioaktivt innhold (stoff, løsninger og avfall) 

                                                      
1
 ”Kontrollert område” er der brukere kan utsettes for helkroppsdoser over 6 mSv/år, eller dersom 

hendene kan utsettes for stråledoser over 150 mSv/år. ”Overvåket område” er der brukere kan 
utsettes for helkroppsdoser over 1 mSv/år, eller dersom hendene kan utsettes for stråledoser over 50 
mSv/år. 

http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR33B.pdf
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR33B.pdf
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skal være merket med standard varselskilt for ioniserende stråling, samt opplysninger 
om kildetype og aktivitetsmengde på en gitt dato. 
 
 
5.12 Oppbevaring og lagring av radioaktive isotoper 
 
5.12.1 Oppbevaring 
Radioaktive kilder skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Dette innebærer 
at lagerplass i rom uten adgangsbegrensning skal være låst eller under kontinuerlig 
oppsyn i normal arbeidstid. Lagerplass i rom med adgangsbegrensning trenger ikke 
å være låst eller under kontinuerlig tilsyn. 
 
Hele kjøleskapet eller aktuell hylle i kjøleskapet der løsningene oppbevares, regnes 
som lagerplass, tilsvarende gjelder ved lagring i f.eks. kjølerom eller fryser. 
 
5.12.2 Lagring 
Radioaktive kilder som midlertidig er tatt ut av bruk, kilder som mellomlagres, samt 
radioaktivt avfall i form av kilder som har vært i bruk, skal oppbevares forsvarlig2. Se 
§ 24 i Strålevernforskriften. 
 
5.13 Transport av åpne radioaktive kilder 
Det henvises til Statens stråleverns hefte nr 26 "Transport av radioaktivt materiale 
som unntakskolli”. 
 
5.14. Dokumentasjon 
 
5.14.1 Kildeoversikt 
Enhetene plikter å ha oversikt og kontroll over ioniserende strålekilder. Dette 
innebærer å holde ajourførte lister over de nuklider og aktivitetsmengder som er 
anskaffet, i bruk, lagret og gått til avfall, samt at opplysninger om plassering, 
kildetype og midlertidige forflytninger registreres. Listene skal føres fortløpende for 
hvert enkelt laboratorium eller forskningsgruppe. Evt. serienummer eller annen 
informasjon som entydig kan identifisere kildene skal registreres. 
 
Innkjøp, forbruk og utslipp av radioaktive stoffer skal årlig rapporteres til sentral 
strålevernskoordinator ved HMS-avdelingen. 
 
5.14.2 Isotoplaboratorier type C og B 
Enheten skal føre oversikt over isotoplaboratorier og bruk av disse. Endringer i bruk 
av isotoplaboratorier skal årlig rapporteres til sentral strålevernskoordinator ved 
HMS-avdelingen. 
 
Bruk av nye nuklider som ikke tidligere er godkjent, skal for bruk i isotoplaboratorium 
type C meldes til sentral strålevernskoordinator. For bruk i isotoplaboratorium type B 
sendes søknad til sentral strålevernskoordinator som sørger for å videreformidle 
søknaden til Statens strålevern.    

                                                      
2
 Dette gjelder stamløsninger, andre løsninger/stoffer, RIA kit og radioaktivt avfall 

http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Stralevernhefte/StralevernHefte_26.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Stralevernhefte/StralevernHefte_26.pdf


NTNU 
Sikker bruk og håndtering 
av åpne radioaktive kilder 

Utarbeidet av Nummer Dato 

 
 

HMS-avd. HMSR-38 07.10.2011 

Godkjent av side Erstatter 

HMS Rektor 6 av 7 01.01.2006 

 
 

  
5.14.3 Dosimetri 
Bruk av personbåren dosimeter er ikke nødvendig dersom disse betingelser er 
oppfylt: 

 Effektiv stråledose for en person estimeres til mindre enn 1 mSv/år, evt. estimert 
dose til hender er mindre enn 50 mSv/år basert på doseratemålinger og reelt 
bruksmønster 

 Det gjennomføres jevnlige kontaminasjonskontroller av arealer og utstyr 
 
Enheten kan selv definere om det alltid skal benyttes dosimeter/fingerdosimeter ved 
arbeid med enkelte typer radioaktive isotoper. 
 
Det skal uansett gis anledning til å bruke egnet dosimeter for de som måtte ønske 
det. Lokal strålevernskoordinator administrerer dosimetertjenesten. 
 
Resultat av dosimetermålinger, målt eller estimert, skal meddeles den aktuelle 
bruker, samt sentral strålevernskoordinator. NB! Dette er personlige opplysninger 
som behandles etter Offentlighetslovens § 13. 
 
Sentral strålevernskoordinator sørger for at opplysningene lagres i HMS-avdelingens 
pasientjournalsystem. 
 
5.14.4 Registrering av brukere 
Det skal gis melding til sentral strålevernskoordinator om alle brukere som kan 
risikere å bli eksponert for stråledoser ut over 1 mSv/år. Sentral 
strålevernskoordinator skal sørge for å registrere opplysningene konfidensielt i HMS-
avdelingens pasientjournalarkiv i henhold til § 12 i Arbeidstilsynets forskrift om 
ioniserende stråling. 
  
6. Referanser 
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften) 
Forskrift om arbeid med ioniserende stråling 
Veiledning for bruk av åpne radioaktive kilder i laboratorium til forsknings-, 
undervisnings- og analyseformål, samt omsetning av radioaktive kilder til samme 
formål, veiledning til Strålevernforskriften 
StrålevernHefter fra Statens strålevern: 

 Strålevern Hefte 8: "Persondosimetri for yrkeseksponerte" 

 Strålevern Hefte 16, "Persondosimetritjenester fra Statens strålevern" 

 Strålevern Hefte 26 - revidert 2005: "Transport av radioaktivt materiale som 
unntakskolli” 

 
Sentral beredskapsplan for uhell med strålekilder ved NTNU (HMSR33B) 
NTNUs retningslinje for håndtering av radioaktivt avfall (HMSR35B) 
NTNUs retningslinje for risikovurdering (HMSR26B) 
NTNUs retningslinje for romkort (HMSR27B) 
 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20101029-1380.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19850614-1157.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19850614-1157.html
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Veiledere/Veileder_2.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Stralevernhefte/StralevernHefte_8.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Stralevernhefte/StralevernHefte_16.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Stralevernhefte/StralevernHefte_26.pdf
http://www.nrpa.no/archive/Internett/Publikasjoner/Stralevernhefte/StralevernHefte_26.pdf
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR33B.pdf
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR35B.pdf
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR26B.pdf
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSR27B.pdf
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Sjekkliste for vurdering av sikkerhet før igangsetting av nytt forsøk/større endring i 
forsøksoppsett med åpne radioaktive kilder (HMSRV3801B) 

http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSRV3801B.pdf
http://www.ntnu.no/hms/retningslinjer/HMSRV3801B.pdf

