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INNLEDNING. 

Persondosimetritjenesten ved Statens Institutt for Strålehygiene 

orafattet 5686 personer i 1981. Fram til og med august måned 

ble Kodaks Radiation Monitoring film brukt som persondosimeter, 

mens det fra og med september måned ble brukt Kodaks Personal 

Monitoring film type 2. 

Filmen bæres i AERE/RPS filmholdere, og måleperioden er 1 måned. 

Filmdosimeteret kan måle røntgen og Y-stråling fra ca. 5KeV 

og oppover, samt 8 -stråling fra ca.0.5 MeV og oppover. 

Nedre deteksjonsgrense for dosimeteret er 0.1 mSv for røntgen

stråling og 0.4 mSv for gammastråling over 0.1 MeV. 

RESULTATER 

I tabell 1 er gjennomsnittsdoser, antall personer, kollektiv-

doser m.m. for de forskjellige grupper listet. 

OR faktoren er definert av UNSCEAR (1), og angir fraksjonen 

av den totale kollektivdose gitt som individuelle årsdoser 

over 15.0 mSv. Middeldosen D t o t er utregnet som kollektiv-

dosen dividert med antall dosimeterbrukere. 5 > o er utregnet 

som kollektivdosen dividert med antall dosimeterbrukere med 

årsdose større enn 0.0. 

I tabell 2 er fordelingen i form av antall persondoser i de 

forskjellige doseintervallene vist. Merk at gruppelnndellngen 

i de to tabellene ikke er helt lik. 

Gruppen 5 1 tabell 1, brukere av åpne radioaktive kilder, er 

også fordelt blandt gruppene 3,4 og 7. 
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I figur 1 er den samlete dosefordelingen for industrielt strålevern 

dvs. gruppene 6 og 7. 

Dosefordelingen for medisinsk stråleanvendelse, dvs. gruppene 

1 til og med 4 er vist på figur 2. 

Lang ordinaten er den kumulative fordelingen (prosentvis antall 

personer med dose mindre eller lik abscisseverdien) avsatt. 

De fleste av doseverdiene lik eller mindre enn 0,1 mSv er i 

realiteten 0, idet 59 % av yrkeseksponerte i industrien og 

32 % av yrkeseksponerte innen medisin ikke hadde registrerbare 

doser. 

På figur 3 er begge dosefordelingene framstilt på en annen 

måte , idet ordinaten her angir det prosentvise antall personer 

med de forskjellige doseverdier. 
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DISKUSJON 

Som det sees av figur 1 og 2 avviker dosefordelingene tildels 

sterkt fra log-normal fordelingen. 

Samtlige som har båret dosimeter er med i statistikken, uansett 

om de har båret dosimeter i en. eller 12 måneder. Unntaket 

er elever ved radiografskolene pluss tannleger som har vært 

overvaket i en prøveperiode på tre måneder, disse er med i 

tabell 2 men ikke i noen av de andre tabeller eller kurver. 

Den relativt høye frekvensen av små doser skyldes nok at vi 

er nokså liberale i våre kriterier for å dele ut persondosimeter, 

samt at statistikken inneholder en del personer som bare har 

brukt dosimeter i noen få måneder. 

Antallet estimerte doser, d.v.s. doser som er anslått p.g.a. 

at dosimerfilmen ikke kunne leses eller blitt eksponert uten 

å ha vært i normal bruk, er svært få. 

Doser over dosegrensen på 50 never få, tilsammen 4 stk. 

Tre av disse tilhører radiologer som driver med coronarangiografier 

og gastroendoskopier, mens den fjerde skyldes et arbeidsuhell 

med et bløtstråle terapiapparat. 

Samtlige dosedata refererer seg til filmholdereksposisjonen, 

uten korreksjoner for absorbsjon i blygummlfrakk eller kroppens 

egenskjerming. Filmholderen bæres uskjermet av eventuelle 

blygummifrakker. Innen industriell radiografi vil den effektive 

helkroppsdose, slik den defineres av ICRP i gjennomsnitt ligge 

på 70% av filmholderdosen (2). 

For yrkeseksponerte som arbeider med røntgendiagnostikk utgjør 

den effektive helkroppsdose mindre enn 20% av filmholderdosen 

dersom blygummlfrakk anvendes (3). 



- 4 -

Den totale kollektivdose fra yrkesbestraling, basert på filmholder 

eksposisjonen, utgjør 5.64 mann Sv. 

Sammenliknet med f.eks. kollektivdosen fra diagnostisk pasient-

bestråling er dette lite, av størrelsesorden promille. 
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TABELL 1 

Gjennomsnittsdoser m.m. for 1981. 

Gruppe Antall Antall med D. . D, Kollektivdose GR 
tot >o dose >0.0 mSv mSv mannSv 

1.Radiologer 524 457 3.26 3.73 1.706 0.34 

2.0vrige med. 

røri tg. personale 2026 1630 1.01 1.26 2.054 0.06 

3.Leger ved avd. 

uten om røntgen 301 203 1.01 1.51 0.306 0.00 

4.0vrig med. 

personale 1515 590 0.52 1.33 0.784 0.00 

5.Arbeid med åpne 

rad.kilder 500 187 0.62 1.66 0.311 0.00 

6.Industriell 

radiografi 835 413 0.89 1.80 0.742 0.02 

7.Diverse industr. 

stråle anvend. 386 91 0.13 0.54 0.049 0.34 



TABELL 2 

Dosefordelingen for yrkeseksponerte 1981. (mSv) 

Gruppe i 0-4.9 i 5.0-9.9 10.0-14.9 15.0-19.9 20.0-29.9 30.0-49.9 50.0-99.9 100-199.9 

1.Radiologer 442 56 11 6 5 1 1 2 

Z.Øvrig med. 

røntgenpers. 2097 33 4 1 1 

3.Leger ved 

avd.utenom 

røntgen 291 7 3 

øvrig med. 

personale 1202 7 1 

Unlversltetei 

4 høyskoler 322 

Odontolog, 

inatitutter 55 

Industri 

Radiografi 817 14 3 1 

Diverse ind. 

stråleanv. 302 1 

I 
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