
Fagnettverk for strålevern HSØ

Informasjon fra HF i HSØ



• Klinisk revisjon VV
• Strålevernrevisjon AHUS

Revisjoner



Retrospektiv vurdering av CT henvisninger som vurderes av fagradiografer CT og 
modalitetsansvarlig radiograf CT ved avdeling for bildediagnostikk seksjon Drammen

Hensikt
1. Evaluere praksis opp mot retningslinjer og prosedyrer
2. Vurdere om CT undersøkelser kan settes opp direkte til time uten vurdering av radiograf eller 

overlege med spesialisering i radiologi
3. Identifisere forbedringsområder og implementere tiltak før evt. bredding til andre seksjoner

Gjennomføring
1. 3 radiologer gjennomførte en retrospektiv vurdering av 85 interne og eksterne CT henvisninger
2. Gruppeintervju med modalitetsansvarlig radiograf CT og fagansvarlig overlege CT ved avd. Bilde 

seksjon Drammen med tema:
1. Organisering av prioritering av henvisninger
2. Samhandling
3. Tidsbruk
4. Kompetanse

Klinisk revisjon Vestre Viken



Utvalg
• Anonymisert 85 interne og eksterne henvisninger som var vurdert av 

radiografer og inkluderte:
• Cancerutredning uten henvist til pakkeforløp
• Henvist pakkeforløp innen ulike organ
• Muskel og skjelett
• Nevro-Øye-ØNH
• Urinveier
• Thorax
• Intervensjon
• Pelvimetri

• 3 radiologer (overleger) gjorde egen vurdering av utvalget
• Noterte i et elektronisk program CRevision (utarbeidet av Sørlandet Sykehus)

Klinisk revisjon Vestre Viken



Spørsmål til revisjonsgrunnlaget
1. Er medisinsk indikasjon for undersøkelsen tilstrekkelig? Dersom Nei, så svar på pkt. 2 og 3
2. Har du behov for å kontakte henviser for ytterligere opplysninger?
3. Har du behov for å søke i DIPS for ytterligere opplysninger (unntatt kreatinin/GFR)?
4. Ville du diskutert henvisningen med en annen radiolog?
5. Bør henvisningen avvises? (Ja/Nei/Har ikke grunnlag for å gjøre vurdering)
6. Ville du valgt en annen modalitet? (Ja/Nei/Har ikke grunnlag for å gjøre vurdering)
7. Hvilken protokoll vil du velge?

• Skriv protokoll i Kommentarfeltet

8. Hvilken prioritet vil du velge?
• Skriv prioritet i Kommentarfeltet

9. Kunne pasienten vært satt opp til time inkludert protokoll, uten at henvisningen var 
vurdert på forhånd av radiolog/radiograf?

Klinisk revisjon Vestre Viken



Resultater
• Noe ulik vurdering mellom radiografer og radiologer, men også mellom radiologene.

• 6 av 84 pasienter med ulik protokoll
• 6 av 84 pasienter med lengre prioritet
• 6 av 84 pasienter med kortere prioritet

• Polikliniske CT skjelettundersøkelser med angitt hastegrad fra interne henvisere, der det ikke 
er spørsmål om infeksjon eller kreft, kan settes rett opp uten prioritering av radiograf eller 
lege.

• Gir faglig utvikling for radiografer
• Gir tidsbesparende for radiologer
• Radiografene hadde laget et godt veiledende dokument når de vurderte henvisninger
• Tett samarbeid mellom prio.radiografer og CT ansvarlig overlege for kontinuerlig faglig 

vedlikehold
• Tett samarbeid mellom prio.radiografer og kontoret for å sikre at timeboken og CT 

maskinene utnyttes optimalt.

Klinisk revisjon Vestre Viken



Internrevisjoner strålevern Ahus: Oppdrag



Internrevisjoner strålevern Ahus: Program



Internrevisjoner strålevern Ahus: Sjekklister



Internrevisjoner strålevern: Resultater



Veileder til 
risikovurdering



Veileder til risikovurdering strålebruk HSØ 

Røntgen - radiologi
Røntgen - utenfor radiologi

Bakgrunnen: Krav i lovverk + Viktig å identifisere risikoområder



Hendelser
• Utilsiktet eksponering arbeidstaker (yrkeseksponert)
• Utilsiktet eksponering 3. person
• Utilsiktet eksponering pasient
• Manglende/feil oppfølging pasient

Veileder risikovurdering «Røntgen – radiologi»



Røntgen – radiologi: eksempler



Hvordan skal veilederen brukes? 
Lokal prosedyre

Ahus - IK Risikovurdering:

Vedlegg til prosedyre:
Veileder til risikovurdering strålebruk

Lokal prosedyre

Ahus - IK Risikovurdering:

Vedlegg til prosedyre:
Veileder til risikovurdering strålebruk

Lokal/regional mal risikovurderingLokal/regional mal risikovurdering



Veien videre
Gjennomføre 
risikovurdering strålebruk 
«Røntgen – radiologi», 

Gjennomføre 
risikovurdering strålebruk 
«Røntgen – radiologi», 

Definere konsekvens?Definere konsekvens? Lage veiledere andre 
modaliteter
Lage veiledere andre 
modaliteter

Pasient (liv, helse)

Arbeidstaker (liv, helse)

Ytre miljø

Økonomi

Omdømme

Pasient (liv, helse)

Arbeidstaker (liv, helse)

Ytre miljø

Økonomi

Omdømme Nasjonalt samarbeid?Nasjonalt samarbeid?



E-læring



Regional standardisering av kurs innen strålevern

• Et regionalt samarbeid for 
utvikling av e-læringskurs

• Enighet om utvikling av kurs 
og innhold

• Utarbeidet en veileder for 
utvikling av e-læringskurs



HSØ-kurs i Læringsportalen



• HSØ Strålevern for portører

• HSØ Strålevern for helsesekretærer

• HSØ Strålevern for ikke-yrkeseksponerte

• HSØ Strålevern – MR-sikkerhet del 2 og 3

Framtidige kurs

Planlagte kurs

• HSØ Strålevern ved henvisning til bildediagnostiske undersøkelser

• HSØ Strålevern C-bue og G-bue

• HSØ Strålevern AMU og verneombud

• HSØ Strålevern ved laboratoriearbeid 



Kompetanseplan i Kompetanseportalen



Årsstatistikk for gjennomføring av kurs



DoseTrack



Foretak RIS/PACS Planlagt Utført

SiV Sectra Sept 2021 29.11.2021

SSHF Dips/Sectra Okt 2021 12.01.2022

AHUS Siemens/Philips (Carestream) Okt 2021 17.01.2022

SIHF Philips (Carestream) Nov 2021 08.03.2022

VVHF Philips (Carestream) Des 2021 27.09.2022

OUS RH
OUS UUS

Sectra
Okt/nov 2021 07.02.2022

16.02.2022Siemens
STHF Agfa Nov 2021 29.03.2022

SØHF Sectra Okt 2021 24.08.2022

DoseTrack – status innføring



• Organisering/ansvarsfordeling Sykehuspartner/HSØ/foretakene
• Endringer (hvilke apparater og opplysninger som skal inn) fra DSA/NPR

DoseTrack - utfordringer



• Sekundærvisning av dosedata i PACS og uthopp til PACS
• Implementeres på OUS i PIS/PACS prosjektet først

• Doserapportering fra IBC hotlab
• Opprettes egent prosjekt hos Sykehuspartner

• Koble på modaliteter utenfor Radiologi
• Ulike løsninger på worklist (x-tray, compax og ingen worklist funksjonalitet)
• Ny arbeidsflyt
• Konfigurering på maskin (noe med leverandør)
• Info om protokoller osv.?
• Er nødvendig info med på sending til NPR

• Datakvalitet
• Doble undersøkelser (10% duplikater på CT på SiV i juni)
• Arbeidsflyt
• Leverandør/apparat

• Bruken av DoseTrack

DoseTrack - gjenstående



Atomberedskap



Strålevernforskrift § 17: Strålevernkoordinator

Atomberedskap

SiV: Undervisning, beredskapsøvelse

VVHF: Arbeidsgruppe

SSHF: Planverk, undervisning, utstyr

OUS: CBRNE-senter

Ahus: ROS, planverk, undervisning, utstyr

Heleseforetakene vil har en viktig rolle ved 
en ev. atomhendelse.

→ Burde det vært etablert et samarbeid 
mellom DSA og strålevernkoordinatorer 
også når det gjelder atomberedskap?



Arbeid med atomberedskap Ahus: Scenarier



Risikovurderinger atomberedskap

Risikovurdering Ahus

Mål 1: God beredskap ved 
større spredningsulykke

Handlingsplan RN



Opplæring

Øvelse med Forsvarets ABC-skole på Sessvollmoen

CBRNE-kurs uke 48

Casebasert undervisningsopplegg for Akuttmottakene


