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Strålebruk i Helse Bergen HF

ca 13500 ansatte
31 N 2-enheter 

19 N 2-enheter bruker strålekilder
2100 ansatte - yrkeseksponerte

NIVÅ 1

NIVÅ 2

STRÅLE-
BRUKER

STRÅLE-
MEDBRUKER

STRÅLEBRUK-
ANSVARLIG

Diagnostikk 650 970 80

Behandling 190 290 25

840 1260 105

FORMÅL ved strålebruk:
Riktig diagnostikk og behandling for pasientene
Stråletrygg hverdag for alle



50 år med fantastiske utfordringer og oppgaver -
i samspill med Statens  Institutt for strålehygiene/ Statens strålevern/ Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Som 72-åring overlates seilturen nå til ungdommeligere krefter



NY KAPTEIN!

• Tone Nybø 
– Medisinsk fysiker, arbeidet 24 år ved Seksjon for medisinsk 

fysikk, blant annet brachy og gammakniv

– 01. februar 2023 med god overlapp for opplæring

• «Strålebrukkoordinator i Helse Bergen HF»

HVORFOR «STRÅLEBRUKKOORDINATOR»?
• Vårt foretak bruker stråling med mål å gi 

riktig diagnostikk og behandling
• Vi er ikke en strålevern-bedrift, men tar strålevern på alvor
• Stillingsannonser gir signal om nettopp dette:



STRÅLEBRUKKOORDINATOR I HELSE BERGEN HF
Stillingsannonsen:

Organisering – utarbeidet i samråd med adm. direktør

• Strålebrukkoordinator sin funksjon er på N 1-nivå; foretaksovergripende

• Strålebrukkoordinator i Helse Bergen HF har en selvstendig 
funksjon som skal bidra til at foretaket kan utøve riktig og forsvarlig 
strålebruk. Innehaver av funksjonen skal rapportere faglig direkte til 
administrerende direktør, som har det overordnede ansvaret for 
strålebruk og strålevern.

• Strålebrukkoordinator skal arbeide for å vedlikeholde og utvikle 
styringssystemet for strålebruk og strålevern og skal være leder for 
Strålebrukkomiteen i foretaket.

• Strålebrukkoordinator har organisatorisk tilhørighet i Avdeling for 
kreftbehandling og medisinsk fysikk, seksjon for medisinsk fysikk. 



STRÅLEBRUKKOORDINATOR I HELSE BERGEN HF
Stillingsannonsen:

Ansvarsområder/ oppgaver for funksjonen:

• tilrettelegge for riktig, trygg og ressursbesparende helsehjelp, både 
for pasient og ansatte, ut fra foretakets mål om riktig diagnostikk og 
behandling ved bruk av strålekilder.

• bidra til foretakets mål om et godt styringssystem og systematisk 
forbedring innenfor strålebruk og strålevern.

• se sammenhengen mellom systematisk forbedringsarbeid og 
risikostyring innenfor strålebruk på foretaksnivå.  

• ha ansvar for overordnet organisering, struktur og styrende 
dokumentasjon innen strålebruk og strålevern. 

• forberede tema strålebruk for foretaksledelsens årlige nivå 1-
gjennomgang.

• bidra med tiltak til foretakets mål rundt kompetanseoppbygging og 
opplæring, enten ved egen undervisning innen strålebruk eller i 
samarbeid med andre ressurspersoner i foretaket.



STRÅLEBRUKKOORDINATOR I HELSE BERGEN HF
Stillingsannonsen:

Ansvarsområder/ oppgaver for funksjonen (forts):

• tilrettelegge for tilpasset informasjon og opplæring både til pasient og 
ansatt og for formidling av at vi har et trygt strålemiljø. 

• koordinere eksterne tilsyn fra tilsynsmyndighet og være faglig ressurs ved 
interne revisjoner/ kliniske fagrevisjoner. 

• synliggjøre og tilrettelegge for at foretaket etterlever relevante 
myndighetskrav og følger faglige anbefalinger innen strålebruk og 
strålevern.

• være foretakets kontaktperson mot tilsynsmyndighet Direktoratet for 
strålevern og atomsikkerhet og andre myndigheter ved saker tilknyttet 
strålebruk.

• være bindeledd mellom strålevernkoordinatorene i Helse Vest RHF, 
mellom strålevernkoordinatorene ved de største regionsykehusene og mot 
strålevernkoordinator ved UiB.



Strålebrukkoordinator i Helse Bergen HF

• Strålebrukkoordinator må 

– ha stor kontaktflate ut i foretaket

– ha tett kontakt med 

• Foretaksledelsen

• Kommunikasjonsavdelingen

• Pasient og sikkerhets utvalget

– synliggjøres



TAKK FOR EN INTERESSANT TID
GOD SAMMARBEID

LYKKE TIL VIDERE I ARBEID
TA GJERNE KONTAKT

SPØRSMÅL?


