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lull

DSA

Direktoratet
StråleVem

Ett av vilkårene

i godkjenningen

omsetningsoversikter
rutiner

denne

forbindelse

med tilsynet,

godkjenning,

ville dette

ført

februar

hvert

omsetningsoversikten

etterspørre

Norwegian Radiation
ond Nuclear

Safety

Authority

Dental Service AS har hatt, var å sende årlige

til DSA innen

for å levere

for
Og atomsikkerhet

oversikten

hvert

innen

Service

brudd

AS har mangelfulle

og DSA har tidligere

år. Omsetningsoversikten

altså i september.
ha vært

år. Dental
fristen,

Dersom virksomheten

på ett av vilkårene

måttet

2020 ble sendt

for

DSA i

hadde hatt gyldig

i godkjenningen,

og ville dermed

ha

til avvik.

Kvalitetssystem
Virksomheten
inkluderer

har et kvalitetssystem
ansvarsforhold,

alle ansatte.
kunde,

For eksempel

finnes

med bl.a. informasjon

l virksomhetens
uønskede
hendelser,

om at kunden
finnes

Tjenester

og opplæring

Virksomheten

for å minimere

Forhandler

gir ikke kundene

DSA anbefaler

omfang

prosedyrer

med videre

til DSA.

for håndtering

som håndterer

av ulykker

eventuelle

varslingsplikt

røntgenapparater

opplæring
for intraorale

og

uønskede

til DSA.l

risikoen

for omtak

dokumentasjon

at forhandler

etablerer

for den enkelte

ansatte

med rektangulær

som inkluderer
røntgenapparater

kollimering.

strålevern,
til kunder som kjøper
inkluderer
bruk av

av røntgenbilder.
på den apparatspesifikke

rutiner

for å gi kundene

Det er et krav for tannlegevirksomheter

opplæring

røntgenutstyret

for

hos

til DSA oppgitt.

kun intraorale

siktemiddel

opplæring.

det også

og kjent

av røntgenapparat

av kunder

omsetter

Virksomheten
gir apparatspesifikk
røntgenapparater.
Opplæringen

gitt.

og er tilgjengelig

for installasjon

skal melde

er kjent

er kontaktinformasjon

Kvalitetssystemet

i strålevern

Det er strålevernkoordinator

og strålevernkoordinator

avvikssystemet

er integrert.

og prosedyrer

det en sjekkliste

kvalitetssystem

hendelser.

hvor strålevern

instrukser

opplæringen

å ha dokumentasjon

som er involvert

i bildetaking.

som blir

dokumentasjon

etter

endt

på apparatspesifikk

Opplæringens

innhold

og

må fremgå av dokumentasjonen

Forhandler

informerer

kundene

om meldeplikten

til DSA. Dette

er også

nedfelt

i forhandlers

kvalitetssystem.
Forhandler

tilbyr

kundene

prosjektering

skjermingsanbefalingene
Virksomheten

informerer

henhold

til spesielt

Service

og målinger

Forhandler

tilbyr

intraoralt

gitt

inkluderer

service

målingene

hos kunde.

om eventuelle

vigilancerapporter

av de omsatte

røntgenapparat

fra produsent.

røntgenapparatene.

blir gjort

med samme

kV, eksponeringstid

med tilhørende
toleransegrenser,
rapport
etter hver service
hvor
oppbevart

og følger

5 og 14.
Dette

er i

i forhandlergodkjenningene.

kundene

og ekstraoralt

røntgen

kundene

vilkår

av rom med røntgen

av DSA i veileder

og dose.

Service

av både

måleinstrument.

Kontroll

av disse

For intraoral
parametrene

er i samsvar
med internasjonale
anbefalinger.
Kundene
det fremgår
hvilke målinger
som er gjort. Rapporten
blir

Forhandler

sammenlikner

inngår

mye av de samme

måleresultatene

får

med tidligere

år dersom

vurdering

av bildekvalitet.

nødvendig.
For ekstraoralt
DSA fikk

røntgen

oversendt

servicerapporten,
vedrørende

en eksempelrapport
samt

måling

intervjuer,

av dose.

service

på OPG. Forhandler

vurdert

av forhandler,

målingene,

fra en service

ble det avdekket

av service

Det er uklart

for DSA hvilken

kunne

ikke svare

heller

eller sammenliknet

med oppgitt
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pluss

på OPG. Gjennom

av OPG er mangelfull

dosestørrelse

på dette.
dose

å lese
som blir målt ved

Dosestørrelsen
som OPG-apparatet

blir heller
angir

ikke
etter

