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→ Norsk atomberedskap

→ Hva kan skje?

→ CBRNE-senteret

→ Hva kan strålevernkoordinator bidra med?
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Norsk atomberedskap
→ Strålevernloven §16
Kongen organiserer en 
beredskap mot 
atomulykker og andre 
hendelser som kan 
innebære ioniserende 
stråling eller spredning av 
radioaktivitet, for å 
beskytte liv, helse, miljø 
eller andre viktige 
samfunnsinteresser.
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KU - Kriseutvalget

→ Håndtere atomulykker og tilsiktede handlinger som rammer 
Norge eller norske interesser

→ Forebygge hendelser
→ Varsler statsministerens kontor og berørte departementer
→ Beslutter og pålegger iverksettelse av tiltak

→ Sikring av områder
→ Evakuering
→ Tiltak i næringsmiddelproduksjon
→ Dekontaminering
→ Opphold innendørs opptil 2 døgn
→ Bruk av jodtabletter
→ Kostholdsråd
→ Andre konsekvensreduserende tiltak
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Hva kan skje?

→ Norsk atomberedskap jobber ut fra 6 
dimensjonerende scenarioer

→ Et syvende scenario, kjernevåpen på norsk jord, 
er under utredning 



Scenario I
Stort luftbåret utslipp fra anlegg i utlandet 
som kan komme inn over Norge og berøre 
store eller mindre deler av landet

http://syedmblog.files.wordpress.com/2011/05/tumblr_lk7zf2jwoc1qcokc4o1_1280.jpg


Scenario II
Luftbåret utslipp fra anlegg eller annen virksomhet i Norge



Scenario III
Lokal hendelse i Norge eller norske nærområder 
med mobil kilde



Scenario IV
Lokal hendelse som utvikler seg over tid

Foto: Natasja Weitsz/Getty Images



Scenario V
Stort utslipp (eller rykte om) til marint miljø



Scenario VI
Alvorlige hendelser i utlandet uten direkte konsekvenser 
for norsk territorium

Foto: IAEA
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Helseberedskap

→ En realistisk plan for optimal medisinsk og helsemessig 
håndtering av pasienter og befolkning i en krise der 
ioniserende stråling er en risikofaktor

→ Omfatter også
→ Ikke-radiologiske konsekvenser av hendelser - psykososiale
→ Negative konsekvenser av tiltak som skal redusere radiologiske 

konsekvenser – evakuering, tap av livsgrunnlag, hjem
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Helseberedskap
→ Vurdere omfang av akutt stråleskade og behandle disse

→ Antidoter
→ Dybdekunnskap om biologiske helseeffekter av stråling
→ Kompetanse på utfordringer spesifikt for beredskap (ukjent dose 

og kilde for eksempel)
→ Fysisk og biologisk dosimetri
→ Helseeffekter kort/langtids også psykososiale
→ Internasjonale krav og retningslinjer
→ Eksempel på tiltak

→ Råd om innendørsopphold og enkel dekontaminering
→ Jodtabletter
→ Evakuering
→ Råd knyttet til mat og drikke
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CBRNE-senteret

→ Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin

→ KU-rådgiver

→ Under akuttmedisinsk avdeling OUS, ligger på Ullevål



Atomhendelser – kan 
strålekoordinatorer ha 
en rolle ved 
sykehuset?
Mari Bjørnaas
MD, PhD
Norwegian National Unit for CBRNE 
Medicine
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Måling ved atomhendelser og personskade

→ Ved atomhendelser kan mennesker utsettes for stråling på to måter
1. Ved å puste inn radioaktivt støv, som gir intern kontaminering 
2. Ved å bli utsatt for ekstern stråling mot hele/deler av kroppen

→ Hvis det finnes radioaktivt støv på kroppen/klærne, regner vi med at de også har 
pustet inn noe av dette 

→ Kan også finnes i sår (som da må fjernes)

→ Det er viktig for behandlingen å vite om det er radioaktivitet til stede 

→ Livreddende innsats skal alltid prioriteres før måling og dekontaminering



Akutt strålesyndrom

→ En sammenstilling av symptomer og funn observert etter stor 
stråledose mot hele eller store deler av kroppen
→ Høy dose ved intern kontaminering
→ Stor dose fra ekstern strålekilde

→ Effektiv dose er større enn 1 Sv

→ Affiserer organer med høy celledeling
→ Beinmarg – gir immunsvikt
→ Mage/tarm-kanalen – gir kvalme, diare, magesmerter

→ Hvis dosen er stor nok, vil dette starte en dominoeffekt som ender 
med multiorgansvikt 

→ Noen kan reddes med intensiv støttebehandling



Hvordan måle

→ Bruk håndholdt doseratemåler
→ Hold måleren 1 cm (litt mer?) ut 

fra kroppen
→ Unngå bererøring

(=kontaminering)
→ Langsomme bevegelser i et 

planlagt mønster, dvs 3-5 cm per 
second

→ Grenser for radioaktivitet til 
stede er forskjellig fra hva som 
er helseskadelig!
→ Mer enn bakgrunnsstråling = 

dekontaminering
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Økte måleverdier indikerer stråling 
– men ikke nødvendigvis en 
helserisiko

→ Sivilforsvaret bruker følgende 
målegrenser: 
→ Alfa, beta: >10 cps
→ Gamma: >0,7 μSv/h

→ Eksempel på anvendelse: måle før og 
etter dekontaminering
→ Er dekontaminering nødvendig? 

Ja/nei
→ Er dekontamieringen god nok? Ja/nei

→ Hvis mistanke om atomhendelse oppstår 
etter at pasienten er tatt i mot, er det 
viktig å måle på helsepersonell for å se 
om de skal dekontamineres
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Hva kan 
strålevernkoordinators rolle 
være ved atomhendelser?

→ Dette er opp til hvert sykehus, men dere besitter viktig 
kunnskap og erfaring ved atomhendelser og spørsmål om 
måling!

→ Et poeng: beredskapsplaner vil ofte forutsette at man også 
kan kontaktes kveld/natt – er dette mulig? 

→ DSA og/eller CBRNE-senteret vil ikke ha mulighet til å stille 
opp umiddelbart hvis uhellet skjer langt unna Oslo. Lokal 
kompetanse er viktig

→ Pådriver for at helseforetakets beredskap tar i betraktning 
ulykker med stråling/radioaktivitet

→ Sørge for minimumskompetanse i bruk av Automess der 
dette finnes og sørge for at utstyret er operativt

→ Kunne bistå ved tolkning av stråleenheter
→ Ha kunnskap om organisering og ansvar når det gjelder 

håndtering av involverte i strålingsulykker i Norge

→ Innspill?
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Nasjonal atomberedskapsøvelse 2022

Nasjonale forberedelser og øvelse
-Planverksrevisjon, kompetanseløp, mv. Øve den 
nasjonale atomberedskapsorganisasjonen 

DSA
Kriseutvalget for atomberedskap
Statsforvalterne
Nordisk strålevernsamarbeid

UD/DSA: 
Norsk-russisk atomberedskapssamarbeid

Arctic Reihn (EU-prosjekt)

DSB
DSA
Kystverket
Hovedredningssentralen

Partnere fra Island, Danmark, 
Sverige og Portugal

Lokale, regionale, nasjonale og 
internasjonale aktører i spill

Nasjonal helseøvelse 2022

Helsedirektoratet
CBRNE-senteret
RHF’ene
Statsforvalter Nordland
Bodø  kommune
M.fl.

Nordisk beredskapssamarbeid

Øve alle sektorer og nivåer i krisehåndtering av en atomhendelse.
Varsling – redning – håndtering – internasjonal bistand. 
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