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Forskrift for arbeid med Ioniserande stråling. 
Kuuatt ved kgLrei. av 14. juni 1WI5 mtd hjemmel i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 
•v 4. labruar 1977 nr. 4 S 7 nr. 2, ! S nr. 4, i 14. uåte ledd, { 21, *nn« ledd OK f 22, nu
te tadd. Frammvt av Kommunal- 0£ «rbeidcdepartementel. 

$1. Virkeområde 
Forskriftene gjelder for arbeid under forhold der arbeidstakerne 

kan utsettes for ioniserende stråling. 
Med unntak av § 0 gjelder forskriftene likevel ikke for arbeidsta-

kere over 18 år som arbeider under forhold der bestralingen ikke kan 
medfere en effektiv doseekvivalent på mer enn 15 mSv 1 løpet av 12 
måneder. 

§2. Defmisjoner 
Med ioniserende stråling menes stråling bestaende av fotoner el

ler purtikler som direkte eller indirekte er i stand til a danne ioner. 
Med effektiv doseekvivalent menes en sum av doseekvivalent-

verdiene til de meat strålefelsomme enkeltorganer i kroppen multi
plisert med en vektfaktor mellom 0 og 1 som angir organets relative 
stråletalsomheL 

§ 3. Generelt krav 
Arbeidsgiver skal påse at all stråleeksponerjng blir holdt så lavt 

som mulig. 

§ 4. Dosegrenser 
Arbeidstakere under 16 ar skal ikke settes til arbeid hvor de kan 

bli utsalt for ioniserende stråling. 
Når det er nødvendig som ledd i praktisk yrkesopplæring kan 

ungdom mallom 10 — IB år settes til arbeid hvor de kan bil utsett for 
iuniserende stråling når den effektive doseekvivalent ikke overstiger 
5 mSv i løpet av 12 måneder. 

Ingen skal settes til arbeid med ioniserende stråling hver den ef
fektive doseekvivalent kan overstige 50 mSv i løpet av 12 måneder. 
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5. Legeundersakelse 
Arbeidsgivar ska) serge for at arbeidstakar* som skal arbeide 

med ioniserande stråling, gjennomgår legeundersakelae fer de settes 
til slikt arbeid. Undersekelsen skal ta sikte på å avgjøre om det er 
medisinske grunner til hinder for at arbeidstakeren sysselsettes med 
ioniserende stråling. 

Arbeidstakere skal legeundersøkes hvert 3. år eller oftere om det 
tilrat, av lege. Ekstra legeunderjjøkelse skal også foretas dersom ar
beidstakeren av spesielle grunner ønsker dette. Arbeidstakeren står 
fritt i valg av lege. 

Arbeidstakere med legeattest Om at de ikke kan arbeide med 
ioniserende stråling, skul overføres til strålefritt arbeid. 

Arbeidsgivaren skal gi den lege som foretar undersøkelaen un
derretning om det strålenivfl arbeidstakeren kan forventes å hli ut
salt for. Arbeidstakeren skal underrettes om resultatet av hel-
seundersøkelsen. 

Arbeidsgiver skal gjere kvinner i fruktbar alder øppmerkgøm på 
mulig strfilingsrisiko for fosteret. ' 

§6. Omplassering av gravide 
Gravid arbeidstaker skai overføres til arbeid uten yrkesmessig 

eksponering for ioniserende stråling. 

§ 7. Forbud mot samtidig Arbeid med ioniserende strélipg og cytostå-
tika 

Arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling skal ikke 
utføre regelmessig arbeid med cytostaUka. 

§ 8. Måleinstrumenter 
Arbeidstakere som arbeider med ioniserende stråling, skat bsare 

persondosimeter eller på annen måte få kontrollert eksponeripgen. 
Arbeidstakerné skal gjeres kjen^ med rejiujtatene av dpsemåun-

gene. 

$ 9. VarseJ ved overskridelse 
Hvis det ved individuelle malinger påvises at .arbeidstaker er 

blitt utsatt for en effektiv doseekvivalent på mer enn 50 mSv i løpet 
uv 12 måneder, rkal arbeidstakeren henvises til lege, og Arbeidstilsy
net varsies snarest 

§10. Varsel ved uheil 
Ved uhell skal arbeidsgiveren straks varsle Arbeidstilsynet 
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$ 11. Leges meldeplikt 
Finner lege tegn på skadelig strålepåvirkning hos arbeidstaker, 

skal legen straks sende melding om dette til Direktoratet for arbeids
tilsynet,. 

§ 12. Registrering 

Arbeidsgiveren skal føre kartotek eller lister (arbeidstakerregi-
ster) over personer som arbeider med ioniserende stråling med opp-
iysninger om navn, adresse, personnummer, nåværende arbeid, tilset-
tingstid og individuelt malte straledoser. 

Direktoratet for arbeidstilsynet kan kreve utskrift av arbeids-
ta karregisteret. Dersom virkeomheten nedlegges skal registeret over
føres til Direktoratet for arbeidstilsynet 

§ 13. Kostnader sed legeundersøketse 
Kostnader ved legeundersøkelsene som ikke dekkes av folke-

trygden, bæres av virksomheten. 

§ 14. Straffansvar 
Brudd på disse forskriftene er straffbart, jf. arbeidsmiljøloven 

kup. XIV. 

g 15. Dispensasjon 
Direktoratet for arbeidstilsynet kan dispensere fra forskriftenes 

krav der dette finnes forsvarlig. 
Uttalelse fra urbeidsmiljøutvalg, eventuelt verneombud hvis ar

beidsmiljøutval ikke finne.'., skal føJge søknaden som framlegges for 
Arbeidstilsynet. 

Før søknad om dispensasjon avgjøres skal direktoratet samrå 
seg med Statens Institutt for Strålehygiene. 

§ 18. Ikrafttreden 
Disse forskriftene trer i kraft straks. 
Fra samme dato oppheves forskrifter av 31. mars 107& om særli

ge vernetiltak ved arbeid med ioniserende stråling. 
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