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lull

DSA

Direktoratet
StråleVem

for

Norwegian Radiation

Og atomsikkerhet

ond Nuclear

Safety

Authority

Teams

samt

Kvalitetssystem
Dental

Sør AS har strålevernrelaterte

virksomhetens
var kjent

kvalitetssystem

med hvor

de ulike

som virksomheten

instrukser

QM+.
instruksene

Ia fram

og prosedyrer

Til tross

for ulike

og prosedyrene

var instruks

for tekniker,

på Sharepoint,

plattformer,

opplevde

var lagret.

instruks

DSA at ansatte

Eksempler

på prosedyrer

for prosjektering

av røntgenrom,

samt prosedyre på å sende DSA årlige omsetningsrapporter.
instrukser og prosedyrer blir
oppdatert ved behov. Teknikerne bruker ofte Sharepoint og Teams, fordi de har ikke tilgang
til QM+ når de er ute på service.
l QM+

er det et system

brukt

dersom

for å melde

det er behov

Strålevernkoordinator

var kjent

det blir synliggjort
meldes

Dental

og opplæring
er omfattende

opplæringen

tilstrekkelig

Forhandler
hvor
Dental

arrangerer

kundene

Kompetanse

at Dental

fårjevnlig

Service

og kontroller

dato

blir ikke

i form

for opplæringen

av en

og hvem

røntgenapparatet

som

siden

til DSA.

har mulighet

til å tegne

en uavhengig

avtale

av rom hvor

gjort.

Dette

for sine kunder,

ser DSA på som positivt.

røntgenapparater

skal installeres.

Dental

Sør

5 og 14.

som har kompetanse

i strålevern.

samt at de går på kurs hos produsent
seg inn i strålevernlovgivningen

sine service

og kontroll

kontrollene

av strålekildene
sjekk

måling av kV, eksponeringstid

Relevante

av utstyr

de

med veiledere,

og

er resultatet
i liten

grad

angitt

Målingene

resultater

Forhandler

sammenlikner

og hvilke

i servicerapportene
legge
målt
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For intraoral

påvirker

eksponeringsparametrene

frem

på slutten

av rapporten,
som er

på OPG hvilke

DAP med DAP angitt

for

for OPG

toleransegrenser

servicerapporter

med

l servicerapport

l servicerapport

står under «merknader»

må kunne

som

anbefalinger.

i en tabell.

av målinger

at det blir tydeliggjort

Tannlegevirksomheter

av disse

med internasjonale

av målingene

de selger.

av parametre

og dose. Det blir også gjort

av OPG. Kontroll

er i samsvar

det ikke like tydelig.

fremkommer.

i Veileder

omfatter

toleransegrenser

DSA anbefaler

for strålevernkoordinatorer»

ved behov.

ved service

og det fremkommer

«kurs

har satt

kundene

herunder

røntgen,

i året

i strålevern

OPG og cephalostat

fremkommer

har blitt

de har kjøpt.

av røntgenapparatur

bildekvalitetskontroller

brukt.

og kunde

Sør er en virksomhet

til andre

Sør AS tilbyr

stråledosen,

intraoral

samt

for kursinnholdet.

gitt

Strålevernkoordinator

tilhørende

at

skal

kunde med å søke DSA om godkjenning
for bruk.
har fått godkjenning.
Forhandler
har avtale med

kurs i regi av fysiker,

kunnskap

tydelig

ganger

prosjektering

formidler

Dental

i det apparatet
For OPG og CBCT

blir kun dokumentert

om at de må melde

fra UiO står

og opplæring

DSA opplevde

røntgen,

sine opplæring

er gitt»,

av CBCT,

noen

fysiker

Sør AS tilbyr

forhandler.

hendelser

sin stillingsinstruks.

Opplæringen

hjelper også forhandler
i bruk før virksomheten

skjermingsanbefalingene

ansatte

til DSA. DSA anbefaler

at alvorlige

fysiker.

en ekstern

følger

blir også

at opplæringens
innhold og omfang
også blir dokumentert,
har krav på seg om å kunne fremlegge
slik dokumentasjon.

om kvalitetskontroller

med samme

systemet

strålevern.

skal meldes

prosedyrer

bl.a. strålevern.

med «brukeropplæring

Sør AS informerer

fysiker

eller

for å gi kundene
og inkluderer

dokumentert.

deltok. DSA anbefaler
tannlegevirksomheter
Dental

hendelser

instrukser

Dette

innen

av kunder

Opplæringen

Ved kjøp av CBCT,
CBCT blir ikke tatt

hendelser.

hendelser

i strålevernkoordinator

Sør AS har et system

avkrysningsboks

uønskede

uønskede

med alvorlige

i virksomhetens

til oss, for eksempel

Tjenester

interne,

for å melde

målinger

hvor

dette

av OPG-apparatet

som

