























Kompetanse
og opplæring
i nukleærmedisin
De ansatte
ga inntrykk
av å ha god kompetanse

Legespesialister
godkjennes

Strålevernforskriften

på masternivå
med realkompetanse
St. Olavs hospital
HF krever i tillegg
forening

for medisinsk

som medisinsk

fysiker

ved St. Olavs

hospital

fysikk

anbefalte

fysiker
disse

tilpasset

den enkeltes

prosedyre

for opplæring

Nivå 0 er generell

i strålevern,

på sengepost

før de

realfaglig

personell

fysikk, her: nukleærmedisin.
og at de følger Norsk

utdanningsløp

for å oppnå

Alle fysikerne

kvalifikasjon

innen

nukleærmedisin

kriteriene.

skal få årlig opplæring

arbeidsoppgaver.

St. Olavs

der ansatte

strålevernopplæring

etter legestudiet,

at det skal inngå

— spesialist.

stiller krav til at personell

strålebruk

sykepleiere

sitt

medisinsk

HF oppfyller

Strålevernforskriften

krever

i aktuell disiplin
av medisinsk
minimum
3 års yrkeserfaring

(NFMF)

eller

og strålebruk.

har 5-10års spesialistutdannelse

i nukleaermedisin

som spesialister.

og strålevern
innen strålevern

er definert

Radiografer,

med ioniserende

strålekilder,

og

HF har en overordnet

i ulike målgrupper

til alle nyansatte.

som arbeider

i strålevern

hospital

på nivå O —3.

bioingeniører
samt

og

nukleærmedisinere

og onkologer/leger
som arbeider med stråleterapi, er definert på nivå 2, som betyr at de skal få
strålevernopplæring
minst årlig. Medisinske fysikere er definert på nivå 3, som betyr at de får
mer omfattende opplæring i strålevern. Linjeledelsen har ansvaret for å avgjøre på hvilket nivå
de ulike personalgruppen
dokumentert.
Opplæringen
fysikere

på Avdeling

befinner
seg, og sørge for at denne opplæringen
blir gitt og er
i strålevern
relatert
til nukleærmedisin
gis i stor grad av medisinske

nukleærmedisin

deres stillingsbeskrivelse
dosimetriske

målinger.

personalgrupper
involvert
nevner

i nukleærmedisinsk

behandling.

opplæring

av onkologer

for

med åpne

ansatte

personer.

rutinemessig

Det er derfor

uønskede

av radiofarmaka,

og skriftlig

personer
Noen

pasienter

og

fra onkologene

som er

opplæringsprosedyrer

på nivå 2.

kan medføre

pasienter

eksempler

etter

vil, etter

om hvordan

behandling,

kan sendes

radioaktive

i strålevern,

melding

kilder,
om

og arbeidsbeskrivelser
av kriterier

hjem.

l tillegg

får pasientene

både

til andre

for unødige

legemiddel,

for

for når

stråleeksponering

ikke utsettes

av et radioaktivt

de tilbyr

med åpne

på strålevernhendelser

slik at disse

administrasjon

opplæring

og

ved

med

behandlingene

for bl.a. tiltak/søl

de skal begrense

både

og ved uhell

med evt. beskrivelse

er lav nok til at pasienten
informasjon

av ansatte

prosedyrer

for alle de fire

på sengepost,

behandlingene,

stråleeksponering

og gode

og strålekilder,

har de prosedyrer

med vedlagt

i nærheten

av at deres

i

strålebruk

Alle nevnte

bortsett

på tross

HF har prosedyrer
strålevern

nukleærmedisinske

stråleeksponeringene
muntlig

Dette

med god opplæring

av radioaktive
l tillegg

hendelser

i Kompetanseportalen.

i stråleterapi

strålekilder

viktig

hospital

nukleærmedisin.

de ulike

ikke er spesifisert

og allmennhet

St. Olavs

ekstravasjon

selv om dette

strålevernopplæring,

involvert

radioaktive

håndtering

radioaktivitet.

fysikk,

dokumenteres

at de mottar

Behandling

innen

Opplæringen

bekreftet

Strålevern
andre

og medisinsk

annet enn at de skal bistå i spørsmål om strålevern,

stråledoser.

bestråle

sine omgivelser

i

så stor grad at de bør oppholde seg på et isolat på sykehuset inntil radioaktiviteten
er
redusert. l disse tilfellene kreves det ekstra gode rutiner for å begrense stråleeksponeringen
de ansatte

og andre

personer

på sykehuset,

adgangsbegrenset
og tilstrekkelig
sengepost
for kreft, for pasienter

mottok

dokumentasjon

tilstrekkelig

for dagens

administrert

Lutathera®.

dokumentasjon
Nye

skjermet.
St. Olavs
som får administrert

på at veggene
bruk.

og at rommet

l tillegg

er skjermet

skjerming

med fareskilt

til

for stråling,

hospital
HF bruker et isolat på
radioaktivt
jod og Lutathera®.

DSA

med 2—3mm bly, men ikke om skjermingen

blir et naborom

Her har de medisinske

på at ytterligere

er merket

til isolatet

fysikerne

brukt

gjort

ikke er nødvendig

for pasienter

målinger

for dagens

er

som får

og beregninger

som

bruk.

metoder

Alle de nukleærmedisinske

behandlingene

St. Olavs

hospital

HF utfører,

er standard

behandlingsmetoder
som er godkjent
berettiget
på nasjonalt
nivå, bortsett
Betalutin®,
som er godkjent
av Regional
Etisk Komité (REK). Alle metodene
hospital

HF bruker

strålevernforskriften.

i nukleærmedisinsk

behandling

anses

dermed

fra behandling
som St. Olavs

som berettigede

etter

med





