
Skjerming i Nye SUS
Johan Vikström

Strålevernkoordinator i Helse Stavanger HF



Planlegging
Skjerming i Helse Stavanger er basert på 
anbefalinger fra DSA i veileder 5, bilag 4.

Fortolkning nedfelt i prosedyre, bl.a.
• Ved nybygg eller vesentlig ombygging skal 

skjerming dimensjoneres til å dekke 
fremtidig økning av strålebruk.

• Fastmontert gjennomlysningsapparatur (les 
intervensjon) skjermes i kategori B

I tillegg har vi hatt som mål at hvert rom 
skal være selvbærende med skjerming, 
dvs. ikke være avhengig av skjerming i 
naborom.

Dette ble sendt til prosjektledelsen tidlig i 
planleggingen



Planlegging med prosjektet
Veldig stort og komplisert prosjekt

Uoversiktlig
◦ Hvem har ansvar og hvem tar beslutningene?

Tenke langsiktig. Hvordan vil utviklingen av strålebruk i sykehuset være? 
◦ Trolig øke?
◦ Skjermingskrav endres?
◦ F.eks. operasjonsavdelingen 
◦ Kompromiss mellom økonomi og fleksibilitet i fremtidig strålebruk



CT. Yttervegger og yttervinduer
Fra fotnote til tabell i veileder 5. Skjerming i yttervegg nødvendig hvis:

Samme for vinduer.

Dvs. skjerming ikke nødvendig hvis avstanden er større enn 5 m.

Vi ønsket å sjekke dette ved hjelp av simulering, programmert av Ellen Wasbø med utgangspunkt 
i isodosekurver fra Siemens CT.



CT. Yttervegger og yttervinduer



CT. Yttervegger og yttervinduer
Våre anbefalinger:

X = avstand fra yttervegg av CT lab til yttervegg for annet areal med opphold (målt i retning fra 
isosenter)

X = 0-10 m krever 2 mm blyskjerming

X= 10-20 m krever 1 mm blyskjerming

X > 20 m krever ikke blyskjerming



Operasjonsavdelingen
1 mm i alle stuer (kategori E)

Noen stuer med 2 mm for å ta høyde for økt strålebruk?
◦ Til slutt ikke penger til dette

Intervensjonsstuer
◦ Hva defineres som intervensjon og kategori B (vår tolkning)?
◦ Endte opp med radiologisk, karkirurgisk og kardiologisk (ikke operasjonsavdelingen)



Operasjonsavdelingen
Prosjektet ønsket en teknisk etasje over 
operasjonsavdelingen over himlingen

Ingen etasjeskiller mellom

Kategori B har anbefaling om skjerming opp til 
etasjeskiller

Utfordringer med opphold i teknisk etasje



OP rom Mulig strålekilde

Gangbane i betong/
servicekorridor

Ekstra bly-skjerming
1 mm på brystning

Standard bly-skjerming
1 mm 2,4 m høy

3. etasje

Varsel lys ved bruk av 
røntgenapparat

Mobilt røntgen (C-Bue)
romkategori

E

Stråling «oppover»

E

4. Etasje
Teknisk

areal



Stråling spres i tak og 
vegg og andre 
strukturer over 
blyskjerming og treffer 
fast oppholdsplass 
(tertiær stråling)



2 mm bly i veggen mot  
manøverrommet  
fortsettes over himling til 
underkant av 
sekundærbæring over 
multimodal-labben 
(3,65 m over gulv)

Ekstra bly
Forslag 1



Kontroll og befaring



«Blygips»
En gipsplate tilsvarer omtrent 0,5 mm Pb.

Dvs. 2 plater for de rom med 1 mm Pb og 4 plater der 
det skal være 2 mm Pb.

Utfordringer ift. selvbærende skjerming i et rom.

Alltid 2+2 lag i en vegg

2 mm-vegger: 2 blygips innvendig, 2 utvendig

1 mm: 1 blygips+vanlig utenpå

Mange rom og vegger å kontrollere og dokumentere

Og større risiko ved ombygging



Befaring og dokumentasjon
Veldig mange vegger og flere lag i hver vegg.

Dokumenterer med bilde

Må passe på å se og ta bilde før det kles med 
vanlig gips eller dekkes på andre måter.

Det gjør at hvert rom må sjekkes mange ganger

Over 50 rom og enda flere naborom. 

Tidkrevende!



Dokumentasjon



Dokumentasjon
Mange bilder for å 
dokumentere alle vegger





4 lag blygips



Stråleterapibunkere
Effektiv dose til betjeningen ikke overstiger 1 mSv per år. 

Andre personer ikke overstiger 0,25 mSv per år. 

Effektiv dose skal inkludere bidrag fra nøytroner ved fotonenergier over 10 MV.









Håper at det stemmer….


