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lull

DSA

Direktoratet

for

StråleVem

Hjemmel:

Godkjenning

«Strålekilder
skriftlig

GR05-23,

kan kun omsettes

at de har gyldig

Vilkår
eller

Norwegian Radiation

Og atomsikkerhet

ond Nuclear

1) Dokumentasjon

og/eller

Authority

fra kunde.

leies ut til virksomheter

godkjenning

Safety

har sendt

som kan dokumentere

melding

til DSA...»

Kommentar:
Intervjuene

avdekket

at det ikke rutinemessig

de har gyldig godkjenning
eller
Det kan ikke vises til prosedyrer

bes om dokumentasjon

har bekreftelse
eller sjekklister

fra kundene

på ferdigbehandlet
som ivaretar
dette

melding
kravet.

om at

fra DSA.

Avvik 2: Årsmelding
Virksomheten

har ikke sørget

for at årsmelding

med omsetningsoversikt

blir sendt

til

DSA.
Hjemmel:

Godkjenning

«Det

skal sendes

over.

...» (Jf. vilkår

GR05-22,

skriftlig

Vilkår

årsmelding

4) Årsmelding

til DSA inneholdende

opplysningene

nevnt

i vilkåret

3) omsetningsoversikt.)

Kommentar:

DSA kan ikke se å ha mottatt
Flere

intervjuobjekter

prosedyrer
Avvik

årsmelding

bekreftet

eller sjekklister

fra virksomheten

at årsmelding

som ivaretar

de siste årene.

ikke er sendt.

dette

Det kan ikke vises

til

kravet.

3: Persondosimetri/yrkesdoseregister

Virksomheten

var ikke kjent

med, og hadde

ikke rutiner

for å melde

persondoser

inn i

yrkesdoseregisteret.
Hjemmel:
§ 34, andre

og tredje

«Virksomheter

ledd.

Nasjonalt

som får fastlagt

yrkesdoseregister

individuell

og doserapportering.

stråleeksponering

av arbeidstakere

skal minst

årlig rapportere
dosedata
til det nasjonale
yrkesdoseregisteret
ved Direktoratet
for
strålevern
og atomsikkerhet.
Dosene skal rapporteres
på individnivå
og Direktoratet
sette

krav til rapporteringsmåte

Virksomhetenes

rapporteringsplikt

arbeidstakers

navn,

kan

og rapporteringsfrekvens.
omfatter

fødselsnummer,

type

også
arbeid,

opplysninger
arbeidsgiver

om doseavlesninger,
(organisasjonsnummer)

og

arbeidssted.»
Kommentar:
Philips

Norge

Nasjonalt
Avvik

AS må minimum

årlig

rapportere

de ansattes

dosimeteravlesninger

til

yrkesdoseregister.

4: Organisering

Virksomhetens

Hjemmel:

av strålevernarbeidet

organisering

av strålevernarbeidet

Strålevernforskriften

«Virksomheter

som er underlagt

er ikke tilstrekkelig

implementert.

§ 17 Strålevernkoordinator.
godkjenningsplikt

skal ha et system

som ivaretar

strålevern.
...Strålevernkoordinator
og sikkerhet

skal arbeide

slik de er fastsatt

for at virksomheten

oppfyller

i strålevernlovgivningen.

...»

svar på ulike

i «Philips

kravene

til helse-

Kommentar:

intervjuobjekter
Safety

kom med ulike

funksjoner

Policy».
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