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1. Etablering av Statens strålevern 

1.1 Historikk 1991-93 

I .september 1991 foreslo Sosialdepartementet og Olje- og energidepartementet å 
utrede sammcnslåing av Statens Atomtilsyn og Statens institutt for strålehygiene. 
(St.prp. nr. 1 (1991-92) for Olje- og energidepartementet, s. 44.) 

Bakgrunnen var ønske om rasjonell ressursbruk og klare ansvarsforhold på 
fagområdet. I februar 1992 ble det nedsatt en arbeidsgruppe ledet av avdelingsdirektør 
Thomas Mauritzen i Sosialdpartcmentet, som avgå sin innstilling i juni 1992. 
(Statens tilsyn med atomsikkcrhet og stråling. Rapport fra en arbeidsgruppe som har 
vurdert sammcnslåing av Statens Atomtilsyn (SAT) og Statens institutt for stråle
hygiene (SIS) 22. juni 1992.) 

Arbcidsgruppen foreslo enstemmig at det skulle etablercs ctt felles forvaltnings
organ. Samtidig såtte SIS og SAT i gang det strategiske planarbeidet for den nye 
organisasjonen. Analyse av utviklingstrekk forela i juli 1992. Analyse av brukere og om-
giveLser var avsluttct i august. Omorganiseringen ble foreslått av Regjeringen i stats
budsjett for 1993 og i forslag til endring av atomenergilovcn og tilhørendc forskrifter. 
(St.prp. nr. 1 (1992-93) for Sosialdepartementet, s. 173, og: Ot.prp. nr. 18 (1992-93) 
fra Olje- og energidepartementet.) 

Stortinget vedtok sammcnslåingen og de nødvendige lovendringenc i desember 
1992 med virkning fra 1. januar 1993. Det ble bestemt at Strålevernet skulle sortere 
under Sosialdepartementet, og betjene alle departementer i spørsmål som angår 
stråling. Direktør for Strålevernet ble Ole Harbitz, tidligcrc direktør for SIS. Stråle
vernet ble liggende på Østerås i Bærum, i lokalene til det tidligere SIS. 

Strålevernet ble offisielt åpncr av statsråd Werner Christie 15. april 1993. På 
samme tid ble den interne organiseringen fastlagt. Etaten ble delt i fire fagavdelingcr: 
Rcndskap OIJ sikkcrbct, Miljø, Stråkmcdisin og Tilsyn. Avdclingsdircktørcnc ble utnevnt i 
juni 1993' 

Oppgåver som tidligere ble delt mellom SIS, SAT og Helsedirektoratet ble i og 
med omorganiseringen samlct på ett sted. Den nye etaten fikk ansvar for å: 

- fore tilsyn med bruk av strålekilder og spaltbart materiale 
- koordinere beredskap mot atomulykker og radioaktivt nedfall 
- overvake naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv 
- oke kunnskap om forckomst, risiko og effekt av stråling. 

IM neste side er organisasjonskartet gjengitt, med stillinger per 1. januar 1994. 
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Leder: Ok Harbitz 

1 direktør 
1 direktør m/spcsialoppdr. 
1 førstesekretær 
3 stillinger 

Administrasjonsstab 
lider: Liv Karin Lie 

1 administrasjonssjef 
1 avdelingsingeniør 
1 arkivleder 
1 sekretær (4-årseng.) 
I driftsteknikcr 
1 førstefullmektig 
6 stillinger 

Informasjonsstab 
Leder: Michael Brenna 

1 informasjonssjef 
1 avd. bibliotekar (4-års-
_engj 
2 stillinger 

Avdeling Tilsyn 
I Leder: Gunnar SaxeM 

Avdeling Beredskap og sikkerhrt 
Leder: Erling Stmnden 

Avdeling Stralemedisin 
Leder: Jon B. Ramn 

Avdeling Miljø 
Leder: Erik-A. Westerlund 

1 avdelingsdirektør 
9 forskere 
1 førsteradiograf 
1 konsulent 
1 avdelingsingeniør 
1 tekniker 
1 sekretær 
15 stillinger 

1 avdelingsdirektør 
3 forskere 
1 rådgivcr 
1 førstekonsulent 
2 avdelingsingeniører 
1 sekretær 
9 stillinger 

1 avdelingsoverlege 
1 overlege 
1 forsker 
1 forsker (4-årseng) 
1 avdelingsingeniør 
1 kontorleder fsekretæri 
6 stillinger 

1 avdelingsdirektør 
5 forskere 
2 avdelingsingeniører 
I tekniker 
1 sekretær 
10 stillinger 

I tillegg itommer en ubesatt ingeniør-st tiling, og fire 2-års forsker-stilunger. 
I alt: 49 faste stillingshjemler og 7 udsbegrensede engasjementer. 



1.2 Mål for virksomheten 

Det overordnede målet for Statens strålevern er: 

NYTTIG STRÅI.EBRUK-GODT STRÅLEVERN-ATOMSIKKERHET 

liærcndc prinsipper inncn strålevern er at enhver bruk av stråling skal ha en netto 
positiv nytteeffekt og at bruken skal være optimalisert. Disse prinsippene skal legges 
til grunn for tilsyn og rådgivning når det gjelder bruk av stråling til medisinske, 
industrielle, forskningsmcssige og andre formål. 

.Strategisk plan for Strålevernet inneholder følgende målstruktur: 

1. BERETTIGET OG OPTIMALISERT STRÅLEBRUK 

1.1 Bruk av stråling skal være nyttig og kvalitetssikrct. 
1.2 Bruk av stråling til diagnostiske og terapeutiske formål skal være 

optimalisert og effektiv. 

2. VERN AV ARBEIDSTAKERE, BEFOLKNING OG MILJØ MOT 
SKADELIGE EFFEKTER AV STRÅLING 

2.1 Strålesikkcrr arbeidsmiljø. 
2.2 Begrcnset eksponering fra naturlige og kunstige strålckilder i vårt miljø. 
2.3 Sikre atomanlegg og sikring av spaltbart materiale. 

3. KT SAMFUNN VEL FORBEREDT PÅ ATOMULYKKER, ANDRE 
STRÅLINGSULYKKER OG BRUK AV ATOMVÅPEN 

3.1 Koordinert nasjonal beredskap og overvaking. 
3.2 Beredskap mot virkningcr av atomvåpen. 
3.3 Samordnct internasjonal varsling og beredskap. 

4. KOMPETANSE INNEN STRÅLEVERN, STRÅLEMEDISIN OG 
ATOMS1KKERHET 

4.1 - hos egne medarbcidcre, 
4.2 - hos eiere og brukcrc av strålckilder og atomanlegg, 
4.3 - ved forsknings- og urdanningsinstitusjoner, 
4.4 - hos bcslutningstakcrc, 
4.5 - hos befolkningen. 
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2. Etablering av Faglig råd for 
atomulykker 

2.1 Historikk 1986-93 

Med bakgrunn i Tsjcrnobyl-ulykken nedsatte Regjeringen i 1986 et cmbetsmanns-
utvalg som uiredet opptrapping og organisering av atomulykkesberedskapen. 
(NOU 19X7:13. Tiltak mot kjcrnckraftulykkcr. Forslag til nasjonale og internasjonale 
tiltak.) 

Samtidig ble det laget en utredning om informasjonsforrnidlingcn fra sentrale 
norske mvndigheter etter Tsjernobyl-ulykken, den såkaltc Hcrnes-utredningcn. 
(NOU 1986:19. Informisjonskriser.) 

Kmbetsmannsutvalget foreslo blant annct at det skulle opprettes et aksjonsutvalg 
fi »r atomulykker og et landsdekkcndc overvåkningsnctt mot radioaktivt nedfall. Hcrncs-
utredningen foreslo at det skulle utarbeides en generell beredskapsplan for informasjons-
kriser og opprettes en felles bcredskapsgruppc med nødvendig kompetanse og utstyr. 
Som folge av disse utredningene ble det opprcttet to fcllcsdepartemcntale organcr i 
1989: Aksjonsutvalg ved atomulykker (AVA) og Regjcringens kriseinformasjonsenhet 
(Kriseinfo). Sckretariatsansvaret ble lagt til hcnholdsvis Helsedirektoratet og Statens 
informasjonstjeneste. 

I 1990 ble status i beredskapsoppbyggingen draftet mellom berørte 
ikpartementer, og i januar 1991 ble det nedsatt en ny arbeidsgruppe som blant 
annet skulle vurdere den videre styrking av beredskapen og samordnin^cn på 
institusjonsnivå. Arbeidsgruppen ble ledet av avdelingsdirektørenc Thomas Mauritzen 
og Arnt Myhrer fra Sosialdepartementet, og avgå sin innstilling i februar 1992. 
(NI >U 1992:5. Tiltak mot atomulykker. Anbcfalinger om videre styrking av norsk 
beredskap ved atomulykker.) 

Tå bakgrunn av NOU 1992:5, ba Stortinget Regjeringen om å utarbeide 
en tiltaksplan for videre oppbygging av den norske atomulykkesberedskapen, og i 
september 1992 la regjeringen frem tiltaksplanen som del av statsbudsjettet. 
(St prp. nr. 89 (1991-92); Innst. S. nr. 237 for 1991-92; og: St.prp. nr. 1 (1992-93) 
for Sosialdepartementet, s. 174.) 

Som folge av Stortingets vedtak bestemte Regjeringen a etablere en ny sentra] 
beredsk.ipsorganisa.sjon der underliggende faginstanser fikk det operative ansvaret. 
(Kgl res ai' 12. mars 1993. Mandat for og sammenseming av Faglig rid og Krisc-
utvalget for atomulykker. Krlseutvalget - fullmakter i akutt fase av en atomulykke.) 

Pet nye Faglig råd for atomulykker var operativt fra 15. april 1993, samme dato 
som Statens strålevern ble åpnct. 
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2.2 D e n nve beredskapsorganisas jonen 

Faglig råd for atomulykker er satt sammen av representanter fra 18 sentrale etatcr og 
institiisjoner med oppgåver innen atomulykkesberedskapen, og ledcs av Strålevernet. 
Faglig råd har i det lopende beredskapsarbeidet i oppgave å bygge opp, vcdlikcholdc og 
koordinere atomulykkesberedskapen gjennom kontakt med myndighctcr på alle nivåcr, 
informasjonsutveksling mellom medlemsinstitusjonenc, vurdering av trusselbildet og 
ved avholdelse av ovclser. Statens strålevern er sekretariat for Faglig råd. Statens .stråle
vern lur en egen beredskapsenhet på Svanhovd t Sor-Varanger. 

Ved en atomulykke arbeider Faglig råd i opcrasjonslokalcr ved Strålevernet. Faglig 
rid beskriver situasjonen Uipcnde, og fremmer forslag til tiltak. V.n kjernegruppe som 
består av de mest sentrale myndighctcr i Faglig råd, Kriscutvalget for atomulykker, har 
fullmakt til d fatte beslutninger og gj ordre om iverksettclse av enkelte tiltak. 

Kriscutvalget har fullmakt til å: 

- innhente informasjon, data og prognoser 
- iverksLtte visse tiltak: innendørsopphold, evakuering av små lokalsamfunn, 

opphold i tilfluktsrom, bruk av jodrablettcr, adgansgbegrcnsning og trafikk-
rest aksjoner, næringsmiddelt il tak og kostholdsråd 

- utforme og spre informxsjon 

Tiltakene skal avklarcs med ansvarlig departement dersom tiden tillatcr det. Krisc
utvalget kanaliserer informasjon om situasjonen og tiltak til bcrcdskapsavdclingen hos 
FvlkesnianiR-n i berorte fylker, ror regional effektuering. 

Den sentrale beredskapsorganisasjonen har en informasjonsgruppe som består av 
informasjonsmedarbeiderc fra Faglig råds medlemsinstitusjonen Informasjonsgruppen 
skal b ist å Faglig råd med informasjon til media og publikum. I en beredskapssituasjon 
skal informasjonsgruppen styrkes med ressurscr fra Rcgjcringens krise in formasjonscn het 
tKriscinfo). Terskelen for å gi informasjon om sikkcrhetstruende hcndclscr og uhell ved 
.minikraftverk og strålckildcr skal være lav. 

Planer for bedret medisinsk beredskap for handtering av eventuelle akutte stråle
skader er under utvikling. 

Faglig råds sekretariat ved Strålevernet, inkludert beredskapsenbeten ved 
.Svanhovd, står for den daglige drift av beredskapsorganisasjonen. Strålevernet er 
kontaktpunkt for varsling i henhold til internasjonale og bilaterale avtaler, og har også 
direkte forbindelse til kjernekraftverket på Kola, Lsbryterflåtcns base i Murmansk og 
k|LT)K'kr.ifivcrket urcnforSt. Petersburg. Funksjonen som varslingspunkt ivaretas 
gjennom en dognvaktordning. 

Medlem.stnstitusjonene i Faglig råd driver syv folsomme luftfilterstasjoner og et 
nettverk bcstående av i alt 22 stasjoner som overvaker strålcnivået kontinuerlig og gir 
alarm ved forhovede nivåcr. Det såkalte LORAKON-systcmct for overvaking av 
radioaktivitet i najringsmidler består av 67 målcstasjoncr over hele landet. I en 
bendskapssituasjon kan Sivilforsvaret mobilisere målcpatruljcr som har i alt 176 
instrumenter egnet for kartlegging. I tillegg finnes flere laboratorier for spesialiserte 
radioaktivitetsanalvser, bl.a. hos medlemmene i Faglig råd. 

N'orge deltar i et stort Fl/RHKA-prosjekt der det nasjonale målet er 3 utvikle er 
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edb-bascrt beshitningssMttcsyMcm for atotmir/kkesbcredtkapen. 
Dcpartcmcntcr med ansvar for ufike deler av atomutykketberedckapen bar 

oppnevnt medlemmer til den «flake Embctsgtuppc for atomulyMccbcredskap m.v., 
som idet lapcndc beredskapsarbeidet er organ foV tomata og k ^ ^ 
departcmentcne. Dcpartcmcntcnc skal blant annet bruke embetsgruppen for I 
samordiKstobudsjcttmiisatsplomrldctsitotmir^^ 
radioaktiv forurensning. Ved en eventuell atomulykke har ikke Embettgruppen noen 
operativ funksjon utover at rcpresentantene fungerer som kontaktledd og kompetanse i 
sitt departement. 

Pi de to neste sidene er orgaiusatjonsjonsstrukrurcn for beredtkapsorganene satt opp. 
Det vil være to heh ulike organisatjoner henholdtvis Mttmm og tmdtr akutt fase av en 
ulykke. 

Utenom akutt fase fungerer Embetsgruppen og Faglig rid slik det er beskrevet 
ovenfor. 

I akutt fase vil Statens strålevern fungere som stabsorgan for Kriscutvalgct og 
Faglig råd. Personell fira fagavdclingcnc ved Strålevernet vil inngå i den sentrale opera
sjonsstaben og i Kriseutvajgets analysccnhet. Strålevernets administrasjonsstab og 
informasjonsstab vil også inngå i Kriseutvahjets stabsorganisasjon. Informasjonsstaben 
vil styrkes med personell fira Faglig råds informasjonsgruppe, fira Kriseinfb og fra 
Opplysningstjcncsten i staten. 
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Organisering av beredskap mot atomulykker 
utenom akutt fase 

! $ 
IVp.irtcmciuor 

-Het norske meteorologiske institutt • 

- nirckturatct for naturforvaltning 

- Direktoratet for sivilt beredskap 

- Forsvarets tbrskningsinstitutt 

- Forsvarets overkommando 

- Havforskingsinstituttet 

- Institutt tor energiteknikk 

-Justisdepartementets politiavdeling -

- Kystdirektoratet 

- Norges C leologiske 1'ndcrsokeise 

- Norges landbrukshøgskole 

- Norges veterinærhøgskole 

- Norsk institutt for luftforskning 

- Statens lorurensningitil.syn 

-Statens helsetilsyn 

- Statens institutt for folkehelse 

-Statens næringsmiddeltilsyn 

-Statens strålevern 

Km be ts gruppe for 
aromulykke-

beredskap m.v. 

Faglig råd tor 
atomulykker 

ft 

Informasjons
gruppe 

Sekretariat 

lylkestagorganer Komnuiner 

I\tii!int:tiiikti\]t»n 

IWruuttll 
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Organisering av beredskap mot atomulykker 
under akutt fase 
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3. Virksomheten ved 
Avdeling Beredskap og sikkerhet 

Statens strålevern fører tilsyn med at atomanleggenc i Norge er sikre, og at all 
handtering av spaltbart materiale skjer i forsvarlige og kontrollerte former og i henhold 
til internasjonale avtaler. Strålevernet skal se til at samfunnet er godt forberedt ved 
atomulykker og andre strålingsulykker i inn- og utland. 

Avdeling Beredskap og sikkerhet fører tilsyn med sikkerhet og strålevern ved de 
norske forskningsr.-aktorene. Oppgaven omfatter også tilsyn med transport av radio
aktive stoffer og spaltbart materiale og tilsyn med handtering og lagring av radioaktivt 
avfall. Avdclingen er sekretariat for den nye nasjonale beredskapsorganisasjonen som nd 
er etablert (se kapittel 2). Avdelingen innbefatter også en egen permanent beredskaps-
cnher i Svanvik i Sør-Varanger, tett opp til den russiske grensen. Avdelingen er 
kontakrpunkt for det internasjonale varslingsnettverket, og skal holde seg oppdatert når 
det gjelder mulige atomtrusler mot Norge. I tilfelle det skjer en ulykke, vil Strålevernet 
være operasjonssentral for Faglig råd og Kriseutvalget for atomulykker under ledelse av 
Strålevernets direktør. 

Ved nyorganiseringen gikk mesteparten av staben fra Statens Atomtilsyn inn i 
Avdeling Beredskap og sikkerhet. En vesentlig del av personellet i den nye avdelingen 
kom dcssutcn fra Avdeling for strålevern i industri, forskning og miljø ved SIS (Avd. 
II). Krling Stranden fra Statens Atomtilsyn er utnevnt som avdelingsdirektør. 

3.1 Internkontroll og fysisk sikring ved norske forskningsreaktorer 

Det er utfort løpende tilsyn med de norske atomanleggenc ved Institutt for energi
teknikk i Halden og på Kjeller. Tilsynet har bestått dels av inspeksjoncr med vurdering 
av arbeids- og sikkcrhetsrutiner og dels av møter med IFEs personell hvor sikkerhets-
rutiner diskuteres. Det har i 1993 vært arbeidet med revisjon av forskrifter for fysisk 
sikring av spaltbart materiale, og utarbeidelse av avtale mellom IFE og Strålevernet 
vedrorende sikkcrhctskontroll. 

3.2 Transport 

Oct er starter et samarbeid mej "--U- og politimyndighctcr vcdrørende kontroll med 
ulovlig innførsel og transport av -.^altbart og radioaktivt materiale. Vidcre har 
avdelingen deltatt i utarbcidelsen av læreplaner for kompetansebevis for transport av 
farlig gods ADR klasse 7. 
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3.3 Sikkerhet ved kjernekraftverk og atomdrevne isbrytere og 
krigsskip 

Strålevernet er aktivt engasjert i bilateralt og internasjonalt arbeid for a bcdre 
sikkerhetcn ved kjernekraftverk og andre atomanlegg i Øst-Europa. Dette arbeidet er 
nært knvttet til Utcnriksdepartcmentets prioriterte prosjekter, f.cks. strakstiltak for 
bedring av sikkerheten ved Kola kjernekraftverk. Arbeidet med å kartlegge sikkerhetcn 
ved de mer enn hundre atomdrevne skipene som opererer fra baser på Kola-halvøya, er 
kommet i gang. I dette arbeidet inngår kartlegging av atomavfall fra denne virksom-
heten, hvor viktig informasjon fremdelcs hemmeligholdcs. Det gjenstår mye arbeid for 
å klarlegge risiko for ulykker, lekkasje av radioaktivt materiale og spredning av spaltbart 
matciialc fra hovcdsakclig militær atomvirksomhet på Kola-halvøya. 

3.4 Nedgravd radioaktivt avfall 

Strålevernet startet i 1993 opp undersøkelsen av nedgravde tønner med lav- og middel-
aktivt atomavfall på IFKs område på Kjeller. Undersøkclsene omfatrer kartlegging av 
tonncnes tilstand og lekkasjefbrhold, og er nødvendig med henblikk på senere lagring/ 
deponering. 

3.S Beredskapsorganisasjonen 

1 IS/93 ble den nye nasjonale beredskapen for atomulykker etablert, med Strålevernet 
som leder og sekretariat. Faglig råd for atomulykker hadde tre møter hvor ulike 
aspekter ved beredskap ble drøftct. Nye operasjonslokaler er tatt i bruk, og det arbeides 
med å utvikle et IT-basert beslutningsstøttesystem til bruk for bcslurningsfarterne 
under en beredskapssituasjon. Arbeidet med å styrke kontakten mot beredskapsleddet i 
fvlkene er intensivert, og Strålevernet har deltatt aktivt med rådgivning i oppbygging av 
en desentralisert beredskap. 

Strålevernets beredskapsenhet på Svanhovd ble etablert fra 1. januar 1993 og 
offisielt dpnct i juni. Enhcrcn har markert seg som en ressurs i de nordligste fylkenc, og 
det er startet opp en rekke j/rosjekter med overvaking av miljøet og med kontakc-
skapendc virksomhet mot kommuncr, fylker og nabolandcnc. 

Det er i 1993 avholdt to store nordiske bcrcdskapsøvclscr (øvclsc NORA og 
ovelsc ODIN), hvor beslutningsfattcre i de nordiske land ble øvet i både en akuttfase 
og senfase av en stor atomulykke. Den norske atomulykkesbcredskapcn ble også testct i 
en internasjonal øvclsc i regi av OECD/NEA (øvelse INEX). Strålevernet deltok aktivt i 
totalfnrsvarsovelscn TOTEX-93. 

I 1993 er det etablert tclcxforbindelse med anleggene i Murmansk, på Kola og i 
St. Petersburg, slik at Norge kan motta direkte varsel i tilfelle atomulykker. Strålevernet 
har også vært aktivt engasjert i utarbcidclsc av internasjonale varslingsavtaler, og er fra 
1994 nasjonalt kontaktpunkt i IAEAs globale varslingssystem. 
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3.6 Samarbeid med Forsvaret og Sivilforsvaret 

Det er etablert kontakt og samarbeid med Forsvaret og Direktoratet for sivilt beredskap 
for d klarlegge Strålevernets rolle i en krigssituasjon. Det samarbeides ogsd med 
Forsvaret angående anløp av reaktordrevne orlogsfartøyer. 
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4. Virksomheten ved 
Avdeling Miljø 

Mcnnesker og dyr utsettes for stråling fra omgivelsene og fra sin egen kropp. 
Radioaktive stoffcr kan være dannet i naturen eller være resultat av menneskelig 
virksomhet. Strålevernet har som mål å begrense eksponeringen fra naturlige og 
kunstige strålckildcr i miljøet. 

Avdeling Miljø har som oppgave å kartlegge og overvake forurensning av 
radioaktive stoffer samt studere de parametre som påvirker aktivitctens vandring i 
biosfæren frem til mennesket. Dette gir grunnlag for å begrensc strålcdosene fra inntak, 
inhabsjon og ekstern bestråling og å vurdere konsekvensene for miljø og heke og gi råd 
om tiltak. 

Avdeling Miljn har sitt utspring i den tidligcrc Avdeling for strålevern i 
industri, forskning og miljø ved SIS (Avd. II). Avdelingssjef Erik-Andcrs Wcsterlund 
fra SIS Avd. II er utnevnt til avdelingsdirektør for Avdeling Miljø. 

Avdelingens virksomhet er delt i fire omrader som omfatter prosjekter og løpendc 
virksomhet: 

Naturlig stråling 
Radioaktiv forurensning fra menneskeskapte strålckildcr 
I.aboratoriefunksjonen 
Administrasjon og kompetanseutvikling 

4.1 Naturlig stråling 

Naturlig radioaktivitet og stråling i miljøet utgjør ca. 85 prosent av den totale dosen til 
befolkningen fra alle tvper ioniscrende strålekilder, naturlige som kunstig produserte, 
og det er radoneksponering som gir det største enkeltbidraget. Arbeidet med å kart
legge radonproblemet og videreutviklc måleteknikker samt undcrsøkclscr av mottiltak 
for eksisterende og frcmtidigc boligcr, ble vidcrcført i 1993 i noe bcgrenset omfang. 
Strålevernet har deltatt aktivt i kartleggingsprosjekter i enkelte kommuncr. 

Undcrsokelser omkring tcknologibetingct økning av eksponering for naturlige 
strålckildcr er fort vidcrc, bl.a. med en omfattendc studie av de strålehygieniske 
problcmcr knyttct til avleiringcr av radiumsaltcr i produksjonsutstyr i oljeindustrien. 

4.2 Radioaktiv forurensning fra kunstig produserte strålekilder 

Provcsprcgningene med kjernevåpen i atmosfaircn på 50- og 60-tallet og Tsjcrnobyl-
ulykkcn i 19X6 viste at kunstig produserte radioaktive stoffcr sprcs til omgivelsene og 
forurenscr miljø og nx-ringsmidlcr. Kartlegging av konsckvcnser for miljø og mcnnesker 
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saint overvåkning av stråledoscnc til befolkningen utføres fortløpende. Radioaktivitets-
innholdct i luftcn overvåkes kontinuerlig. 

1 samarbeid med Landbruksdepartementet og Statens næringsmiddeltilsyn blir 
norske landbruksprodukrcr hvert år kontrollen for radioaktivt innhold, og tiltak ivcrk-
scttes hvis nivåene er for hove. Radioaktivitctsmålingcr i det landsomfattcnde LORA-
KON-svstcmct kvalitetssikres av Strålevernet. Opplæring ble gitt til ca. 40 personer i 
1993. 

Det er utstrakt samarbeid nasjonalt og internasjonalt innen spørsmål relatert til 
radioaktivitet i miljøet. Avdclingcn driver flere nasjonale og internasjonale prosjekter 
som er finansiert av eksterne midler. I de siste årene har den potensielle forurensings-
risiko fra utslipp av radioaktive stoffer til havet og dumping av radioaktivt avfall på 
havbunnen blitt vict stor oppmerksomhet. 

Strålevernet har også i 1993 hatt et nært samarbeid med Miljøverndepartementet 
for å fastlegge forurensningsnivå og potensiell fare fra radioaktivt avfall som er dumpet i 
Karahavet og Barentshavet. Videre utføres det oppdrag og samarbeidsprosjektet med 
Uicnriksdepartcmcntet (bl.a. vedrørendc den sunknt ubåten Komsomolcts) og med 
Fiskeridepartementet (overvdkning av radioaktiviretsnivåcr i fisk). Strålevernet deltok i 
felles norsk-russiske tokt til Barents- og Karahavet og til Komsomolcts i løpet av 1993. 

Strålevernet organiserte i 1993 to internasjonale konferanscr knyttct til radioaktiv 
forurensing i arktiske strøk. Den første gjaldt konsekvensvurdering av dumping av 
radioaktivt avfall i arktiske farvann. Konferansen var et samarbeid mellom IAEA, Norge 
og Russland, og samlet femti spesielt inviterte eksperter fra fjorten nasjoner. Den andre 
konferansen gjaldt alle former for radioaktiv forurensing av Arktis og Antarktis, og ble 
arrangert i Kirkenes (Svanhovd miljøsenter) i samarbeid med Universitetet i Lund, 
Sverige. Konferansen samlet 130 dcltakcrc fra nitten nasjoner. 

4.3 Laboratoriefunksjonen 

Avdelingen har ansvar for utvikling av målemetoder og kvalitetssikring av analyser 
av alfa-, beta- og gammacmittcrcndc stoffer. Avdelingen utfører også egne malinger. 
Avdelingen koordinerer LORAKON-sysrcmers nettverk som er bygget ut i Norge for 
kontroll av radioaktivitet i næringsmidler. 

I forbindelse med deltakelsc i miljøprosjekter ble det i 1993 utført et stort antall 
analyser på alfa- og gammaradioaktivitet ved Strålevernets laboratorier. Svært følsomme 
metoder for å måle plutonium og americium i prøver fra miljøet ble vidercutviklet. 

4.4 Priser og utmerkelser 

Forskcr Per Strand ble i februar 1993 utnevnt til æresdoktor ved Russian Institute of 
Ajmeulmml Radiohgff and Agroccotyjy (RIARAE). Utncvnelscn ble gjort pd bakgrunn av 
Strands innsats i forskingssamarbeidet mellom Norge og Russland. 

Teknisk Hygienisk Forum tildelte i juni forskcr Terje Strand Folltchclscpriscn 1993. 
Strand mottok prisen sammen med Ål kommune for forsknings- og utviklingsarbeid på 
fagområdet radon i boliger. 
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5. Virksomheten ved 
Avdeling Strålemedisin 

Strålevernet har som mål å øke kunnskapen om stråling hos alle brukere og i samfunnet 
forovrig. Strålevern skal baseres på kunnskap om strålingens biologiske virkninger, og 
på prinsippene om berettigelse og optimalisering. Dette gjelder ikke minst bruk av 
stråling i medisinsk diagnostikk og behandling. 

Avdeling Strålemedisin har sitt utspring i tidligere Medis-nsk seksjon ved SIS, 
som var en vidcrcføring av virksomheten til Statens overlege i strålehygiene. Enkelte 
funksjoner som tidligere hadde ligget til Avdeling for strålevern ved medisinsk bruk av 
stråling (Avd. 1) ved SIS, ble lagt til Avdeling Strålemedisin. Dette gjelder særlig fagom
rådet elektromagnetiske felt. Avdelingsoverlege Jon Reitan fra SIS Medisinsk seksjon er 
utnevnr som avdelingsoverlege for Avdeling Strålemedisin. 

Avdeling Strålemedisin har koordineringsansvar for Strålevernets forsknings- og 
utviklingsvirksomhct. Avdelingcn har det sentrale ansvaret for vurdering av helseffekter 
av alle typer stråling, og for utvikling av helsemessig funderte vilkår og prinsipper for 
strålevern. Ultrafiolett lys og elektriske og magnetiske felt er eksempler på områder som 
er kommet sterkere i fokus i den sencre tid. Avdclingen har laboratorium ved Riks
hospitalet i Oslo. 

Avdclingen har ansvar for organisering av medisinsk beredskap ved atomulykker. 
Kn kartlegging av behov for medisinsk strålevcrnberedskap er foretatt, og et forslag til 
oppbygging og arbeidsdeling er utarbeidet. Faglig råd for atomulykker har i 1993 
sluttet seg til planene. 

Arbeidet med studier av lysbehandling av nyfødte for å utvikle mer effektiv og 
skånsom behandling er vidcrcfort, og studier av solkrcmcr og hvordan solfiltrcnc brytcs 
ned er starter. Bruk av ultrafiolett pasienrbestrdling ved univcrsitctsklinikkencs hud-
avdclinger er studert, og et tilsynsprogram er under vurdering. 

Sosiale og psykologiske forhold ved atomulykker og opplevclse av helserisiko ved 
stråling er viktige samfunnsanliggcnder, og Strålevernet har drevet forskning på området 
i samarbeid med Universitetet i Oslo, som del av EUs forskningsprogram i strålevern. 
Studier av forhold ved opplevclse av risiko fra kraftlinjer er under planlegging. 

Strålevernet bidro i pågåendc forskningsprosjekter om kreftrisiko knyttct til 
kraftlinjer, og har startct biologiske studier for å belyse virkningsmekanismer. 

Det er publisert en kartlegging av magnetfelt i kraftkrcvende industri. Det er 
videre sluttført en litteraturstudie av yrkeshygieniske problcmer ved eksponering for 
lavfrekvente elektromagnetiske felt. 

Tolkningcnc av studier av mulige biologiske virkninger hos cnkeltpersoner etter 
Tsjcrnobyl-ulykkcn har vist seg kompliserte. Studicnc er blitt supplert med yttcrligcre 
analyser og kunne derfor ikke avsluttes i 1993 som planlagt. 

Mcdarbcidcrc har gitt en rekke forclcsningcr til medisincrstudenter og flcrc 
strålcmcdisinskc profesjoner i kurssammenheng i og utenfor egne lokaler. Det gis 
vciledning til hovedfagsstudenter og doktorgradskandidatcr innen flcrc fagdisiplincr. 
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6. Virksomheten ved 
Avdeling Tilsyn 

I samfunnet finnes mange virksomheter som bruker stråling til forskjellige formål. 
Dette medfører at individcr og befolkning blir eksponert for stråling. Strålevernets 
oppgave overfor virksomheter som bruker stråling er formulert i tre grunnprinsipper: 

- Strålebruken skal være berettiget. Dette innebærer at det må være en netto 
nytteeffekt for individ eller samfunn. 

- Strålebruken skal være optimalisert. Det vil si at stråledoscr som virksomheten 
påfører individer eller befolkning skal hotdes lavest mulig vurdert ut fra 
praktiske, økonomiske og sosiale forhold. 

- Strålebruk skal utføres innenfor fastsatte doscgrenscr for yrkeseksponertc og 
befolkning. 

Avdeling Tilsyn skal se til at disse grunnprinsipper for strålevern ettcrleves i praksis. 
Virksomhetenc omfattcr mange og ulike bruksområder innen helsevesen, industri, 
forskning m.v. Alle former for stråling og anvendelser inngår i avdelingens arbeids
område. Tilsynsavdclingcn har ansvar for dosimetristandorder og overvåkning av 
vrkeseksponerte. 

Avdeling Tilsyn har sitt utspring i den tidligere Avdeling for strålevern ved 
medisinsk bruk av stråling ved SIS (Avd. I). Avdelingssjef Gunnar Saxebøl fra SIS Avd. 
I er utnevnt til avdelingsdirektør for Avdeling Tilsyn. 

6 .1 Medis insk strålebruk 

For medisinsk strålebruk er det i 1993 foretatt dosimetrisk kontroll ved anlegg for kon
vensjonell stråleterapi, og det er utført tilsyn ved nye anlegg for høycnergetisk stråle
terapi og for fototcrapi. Det ble videre igangsatt et forarbeid med kvalitetssikring inncn 
stråleterapi. Det ble innrapportert noen uhell inncn dette bruksområdet, hvorav ctt 
alvorlig uhell. Det intensiverte engasjement vedrørende mammografivirksomhet er 
videreftirt med omfattende tilsyn og rådgivning. For tilsyn inncn diagnostikk ellcrs er 
det gjennomført ca. 400 pasientdosemåtinger og strålehygienisk kontroll av noe eldre 
apparatur ved enkelte større sykchus. Resultatcne har dannct grunnlag for anbcfalin-
ger/tiltak for å redusere pasientdoser og forbedre bildekvalitet. Det ble i 1993 utført 
strålehygienisk tilsyn ved ca. 60 mindre brukcrstcder som legekontorer, tannklinikkcr 
og vctcrinxrklinikker. Innen diagnostisk strålebruk utgjør computer-tomografi en 
betydelig andcl både med hensyn til undersøkclsesvolum og doser. Strålevernet har 
igangsatt et forprosjekt for å få bcdrc innsikt i denne bruk. 
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6.2 Industriell strålebruk 

Hor den industrielle strålebruk ble arbeid igangsatt for å revidere saksbehandling og 
foreta vidcreføring av internkontrollprinsippcnc. For visse anvendclser ble det stilt 
større krav til dokumentasjon av strålerelaterte konsekvenser, f.eks. ved bruk av radio
aktive sporstoffer i Nordsjøen. Det ble i 1993 innrapportert flcre uhell knyttct til 
industriell radiografi og bruk av radioaktive kilder innen offshorevirksomhet enn 
tidligere år. 

6.3 Persondosimetri 

Det er utført løpende overvåkning av persondoser for ca. 8000 arbeidstakere. Antall 
over\'åkede personer har økt de siste årene. Resultatene viser at de registrerte person
doser er godt under doscgrensene. For å kvalitetssikre persondosimctrien, spesielt med 
tanke pd målepresisjon, ble det gjennomført en internordisk sammcnligningsmåling. 
lU-sulratcnc viste at de internasjonale retningslinjer for dosimetrikvalitet var oppfylt ved 
Strålevernets pcrsondosimetritjeneste. Saksbehandling og tilsyn i forbindelse med 
bruk av strålekildcr ved laboratorier, sykehus, bedrifter og institusjoner av ulike slag 
er direkte eller indirekte knyttet til strålevern på arbeidsplasser. En større andel av 
tilsyncnc enn tidligere omfattet strålevern for veterinsercr. Strålevernet besvarcr årlig 
mange telefoniske henvcndelscr fra yrkescksponertc. 

Overvåkingen av radoneksponering på arbeidsplass under jord eller i bergrom 
omfattet ea. 3000 arbcidstafcerc. 

6.4 Andre aktiviteter 

Kt forslag til revisjon av de generelle forskrifter av 1976 er oversendt Sosial- og helse
departementet for vurdering og vidcre oppfølging. 

.Strålevernet har deltatt i en departementsoppnent arbeidsgruppe for etablering 
av overvåkningsnettverk for naturlig UV-stråling i Norge. Avdclingcn er med i det 
nordiske samarbeidet på UV- og ozonområdet. Optisk laboratorium ble oppgradert i 
1993. Tilsynsaktiviteten omfattcr kosmetisk og medisinsk bruk av optisk stråling. 

Den planlagte oppbygging av nytt standarddosimctri-laboratorium måtte utstå 
grannet manglcnde rcssurscr til anskarfclse av ny røntgengenerator. 

Undervisnings- og kursvirksomheten ved avdelingcn har vært omfattende og 
rettct mot medisinske såvel som industrielle strålcbrukerc. Volumet av dette var i 1993 
ca. 2X0 forelesningstimer og totalt ca. 800 tilhørcre/kursdcltakere. 

Avdelingcn er representert i flcre internasjonale komitccr og samarbeidsfora innen 
dosimetri, standardisering og strålevern. 
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7. Virksomheten ved 
Administrasj onsstaben 

Administrasjonsstabcn har sitt utspring i den tidligcre Administrasjonsavdelingcn ved 
SIS. I.iv Karin Lie ble utnevnt som administrasjonssjef i august 1993. 

Begynnclsen av året ble i stor grad preget av omorganiseringen, herunder også en 
viss omgjøring av Strålevernets lokaler med etterfølgende omflytting som tok sikte på å 
få den nye organisasjonen på plass. 

Høstcn 1993 ble stabens innsatsområder gjennomgått med sikte på å skaffe et 
grunnlag for virksomhetspianen og planleggingen av effektiviserings- og utviklingstiltak 
for 1994/95. Gjennomgangen har avdekket manglende samsvar mellom de mål som 
institusjonen ønsker og reell situasjon på innsatsområdene. Det er satsct noe på å 
utbedre akutte rutinemessige mangier» bl.a. i arbeidet med tilrctteleggingcn av nye 
post- og arkivrutincr. 

Som et ledd i etablering av Strålevernet, har hver avdeling fått en avdelings-
sckretar som blir et viktig kontoradministrativt knutepunkt innen avdelingcn, og i 
forholdet mellom avdelingene og administrasjonen. Det er etablert en egen avdelings-
sekretx-r-gruppe som deltar i arbeidet med utvikling av en mer bevisst førstelinjetjeneste 
med definerte oppgåver og arbeidsdeling mellom saksbchandlcre, avdelingssekretærer og 
scntralbordt jeneste. 

En egen prosjektarbeidsgruppe har arbeidet med utvikling av IT-strategi og -plan 
for Statens strålevern - et arbeid som fortsetter i 1994. 

På arbcidsmiljøsiden ble man i 1993 tvunget til å fokusere oppmerksomheten på 
alvorlige mangier ved avtrckks- og ventilasjonssystemct i Strålevernets radiokjemi-
laboratorier. Utbedringsarbcidenc forventes avsluttct i 1994. 

Bjurg Åmellem døde plutselig i mars 1993. Strålevernet mistct dermed en god og 
kjær medarbeider. Bjørg var personlig og fortrolig som kollega, hun var effektiv og 
profesjonell som arkivar, hun var innsatsvillig og aktct som fagforenings-tillitsvalgt. 
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8. Virksomheten ved 
Informasjonsstaben 

Strålevernet skal bruke og produsere informasjon for å nå mdlene i strategisk plan. 
Informasjonsansvaret er en vesentlig del av linje- og prosjektledcroppgavene på 
avdelingene. Informasjonsstaben er den interne servicecnhcten som skal bistå 
avdclingencs innhenting og formidling av informajon. Disse to funksjonene er 
dekket av virksomhetsområdcne bibliotek og redaksjon. 

Biblioteket tilhørte tidligerc Administrasjonsavdelingen ved SIS. Redaksjons-
fimksjonen er ny i forhold til den tidligere organisasjonen. Michael Brenna ble utnevnt 
som informasjonssjef i juni 1993, og biblioteket ble fra da av en del av Informasjons
staben. 

8.1 Bib l io tek 

Biblioteket skal dekke de ansattes behov for faglig informasjon gjennom utnyttelsc av 
ressursenc i cget bibliotek, i eksterne databaser og i andre institusjoncr/bibliotck. 
Biblioteket skal bistd andre fagbibliotek, folkebibliotek og publikum med strdlevern-
in formasjon. 

Ktableringcn av Strålevernet har medført økning i bibliotekets virksomhet. Bok-
(ig tidsskriftsamling vidercutvikles kontinuerlig for å dekke hele det samlcdc fagom
rådet. Dette gjenspcilcs i bibliotekets budsjett for 1993 som økte med femti prosent i 
forhold til 1992. Henvcndelsene til biblioteket har øket sterkt i 1993. Dette gjelder 
både fra egne ansatte og fra eksterne brukcre. Ikke minst er pågang fra skoleelever, både 
på ungdomsskoletrinn og og på videregående skoler, merkbart økende. Littcratursøking 
i eksterne databaser for Strålevernets ansatte har også i 1993 vist økning. 

Biblioteket flyttet til noe større og nyoppussedc lokalcr i begynnclscn av 1993. 
Ved slutten av året ble det opprcttct et bibliotekutvalg med reprcsentanter for fag-
avdclingcnc. Dette utvalgct overtar f.o.m. 1994 mange av oppgåvene til den tidligere 
Faggruppe for informasjon, og Icdes av bibliotekaren. Biblioteket er i gang med å bygge 
opp en bok- og rapportsamling til Strålevernets nyopprettcde beredskapsenhet på 
Svanhovd. 

Det nordiske samarbeidet mellom strålcvcrnsbibliotckcne er ivaretatt og vidcre-
utviklet gjennom deltakelse i Nordic Group of Radiation Protection Libraries. Denne 
gruppen gjennomførte bl.a. kurs ved IAEA i Wien, der man lærte å utnytte de inter
nasjonale informasjonssystcmene og databasenc. Bibliotekaren har fullført to moduler i 
videreutdanning i informasjonskunnskap ved Statens bibliotek- og informasjonshøg-
skolc. 
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8.2 Redaksjon 

Redaksjonen er en stiitrefunksjon som skal gi strategisk og teknisk bistand ved 
planlegging og utforming av utadrettet informasjon. Redaksjonen skal påse at etatens 
ulike budskap kommer frem på riktig måte ti! aktuelle målgrupper. 

Hovedinnsatsen det første halvåret har vært rettet mot etablering av stabs-
funksjoner for den nasjonale atomulykkesberedskapen. Organiseringen har foregått i 
nxrt samarbeid med Faglig råd for atomulykker, Regjeringcns kriseinformasjonsenhet 
(Kriseinfo), Sosialdepartementets informasjonskontor og Statens informasjonstjeneste. 
Ved slutten av 1993 hadde beredskapsorganisasjonen til sammen 65 informasjons-
medarbeidere fra ulike departementer og faginstanser mobiliseringsklare. Samarbeidet 
med fylkesmennene ble påbegynt høsten 1993. 

Strålevernet har deltatt i det nordiske samarbeidet om informasjonsberedskap 
under programmet BER-4 i regi av Nordisk kjernesikkerhetsfbrskning. Informasjons
staben har deltatt i den nordiske beredskapsøvclsen ODIN sammen med Faglig råd og 
personell fra Kriseinfo. 

Strålevernet utga i desember 1993 en publikumsbrosjyre om atomtrusselen i 
Nord-Norge. Brosjyren var et samarbeidsprosjekt med Sosial- og helsedepartementet og 
Fylkesmannen i Finnmark, og danner opptakten til arbeidet i Faglig råds informasjons
gruppe. Forprosjektering av informasjonsanalyse ble satt i gang, og i den sammenheng 
deltok informasjonssjefen i oppstarten av en større studie .w risikoopplevelse i den 
norske befolkningen. Prosjektet er en del av EUs strålcvernprogram og et samarbeid 
mellom Strålevernet (ved Avdeling Miljø og Avdeling Tilsyn), Universitetet i Oslo (ved 
Kontoret for katastrofepsykiatri og Institutt for medier og kommunikasjon) og fag-
miljoer i Sverige og flcre EU-land. 

Informasjonssjefen har hatt ansvar for retningslinjer og utstyr for Strålevernets 
nve publikasjonsserier, som settes i gang fom. 1. januar 1994. I dette arbeidet avløsre 
informasjonsstaben den tidligerc Faggruppe for informasjon ved SIS/Strålevernet. 
Redaksjonen har hatt løpende ansvar for koordinering av pressekontakt, herunder 
produksjon av pressemeldingcr. 
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VEDLEGG A: 
Nye etats- og avdelingsnavn 

Fullstendig nam: Statens strålevern 

Offisiell kortform: Strålevernet 

Offisiell forkortelse: NRPA 

Samisk nam: Ståhta Suonjardansuodjalus 

Engelsk nam: Norwegian Radiation Protection 
Authority 

Organisasjonsenhetene harfølgende betegneiscr: 

- Avdeling Beredskap og sikkerhet 
(Nuclear Safety Department) 

- Avdeling Miljø 
(Environmental Protection Department) 

- Avdeling Strålemedisin 
(Radiation Medicine Department) 

- Avdeling Tilsyn 
(Health Physics Department) 

- Administrasjonsstab 
(Administration Staff) 

- Informasjonsstab 
(Information Staff) 

Orgamne i den sentrale atomulyikesberedskttpen betegnes: 

- Faglig rid for atomulykker 
(Advisory Committee for Nuclear Accidents) 

- Kriseutvalgct for atomulykker 
(Crisis Committee for Nuclear Accidents) 
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VEDLEGG B: 
Personale 1993 

Amundsen, Ingar, cand. scient. Forsker, Avdeling Miljø. 
LORAKON, Tsjernobyl, dumping. (Engasjement, fra 
SIS.) 

Arneberg, Petter, ingeniør. Avdelingsingeniør, 
Administrasjonsstab. EDB-drift, teknisk drift. 
(Fra SIS.) 

Backe, Steinar, cand. real. Forsker, Avdeling Beredskap 
ogsikkerhct. Beredskapsoppbygging sentralt og 
regionalt, brukerstøttesystemer, beredskapsrelaterte 
malesystemer. (Fra SIS.) 

Berntsen, Eva Helland. Ekstrahjelp, Administrasjonsstab. 
(Deltidsvikar, fra SIS.) 

Berthelsen, Torolf, cand. real. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Saksbehandler, nukleærmedisin, åpne kilder, import. 
(Fra SIS.) 

Bjerke, Hans, cand. real. Forsker, Avdeling Tilsyn. Saks
behandler stråleterapi, dosimetri, standarddosimetri. 
(Fra SIS.) 

Brenna, Michael, cand. med. vet. Informasjonssjef, 
Informasjonsstab. Strategisk informasjonsplanlegging, 
redaksjon, formidling av pressekontakt, beredskap, 
administrasjon. (Ny juni 1993.) 

Bruland, Øyvind, dr. med. Overlege, Avdeling Stråle-
medisin. Generell strålingsmedisin og beredskap. (Ny 
september 1993.) 

Brungot, Anne Lene, ingeniør. Ingeniør, Avdeling 
Miljø. Kjemiske analyser. (Engasjement, fra SIS.) 

Bøhmcr, Nils, cand. scient. Ekstrahjelp, Avdeling Miljø. 
(Sivilarbeider, fra SIS. Sluttet april 1993.) 

Carclius, Aud Karin, bibliotekar. Bibliotekar, Infor
masjonsstab. Bibliotek, administrasjon. (Fra SIS.) 

Christensen, Terje, dr. philos. Forsker, Avdeling 
Strålemcdisin. Strålcbiologi, fotobiologi. (Fra SIS.) 
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Clausen, Sissel. Ekstrahjelp, Adminisrrasjonssiab. 
(Deltidv/ikar, fra SIS.) 

Eikclmann, Inger Margrethe H, cand. agric. Radgiver, 
Avdeling Beredskap og sikkerhet. Leder for 
beredskapsenhetcn på Svanhovd. Bercdskaps-
oppbygging regionalt og sentralt, miljøundersøkclscr, 
kompetanseformidling. (Fra SIS.) 

Elander, Stein, cand. scient. Ekstrahjelp, Avdeling 
Strålemedisin. Informasjonsteknologi. (Deltids-
engasjement.) 

Engen, Ingvild, cand. scient. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Saksbehandler, lukkede kilder, tilsyn, medisinsk 
strålebruk. (Engasjement, fra SIS.) 

Evensen, Lisbeth. Sekretær, Administrasjonsstab. 
Økonomifunksjoner. (Fra SIS.) 

Flø, Lise, ingeniør. Avdelingsingeniør, Avdeling 
Beredskap og sikkerhet. Medarbeider ved beredskaps-
enheten på Svanhovd. Analyser av prøver, feltarbeid, 
overvaking av luftfiltre. (Fra SIS.) 

Fosmark, Halvor, cand. real. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Saksbehandler, medisinsk strålebruk, tilsyn, 
utredninger, undervisning. (Fra SIS.) 

Funder, Brita. Førstesekretær, direktørens kontor. For-
værelse, kontorteknisk arbeid, administrasjon. (Fra 
SIS.) 

Gancs, Jo Harry. Avdelingsingeniør, Avdeling Tilsyn. 
Saksbehandler, industriell strålebruk, tilsyn, 
undervisning. (Fra SIS, permisjon til september 
1993.) 

Gjcrtscn, Liv, cand. real. Forsker, Avdeling Miljø. 
Administrasjon. (Fra SIS.) 

Granli, Laila. Førstefullmektig, Administrasjonsstab. 
Sentralbord, resepsjon. (Fra SIS.) 

Guldhav, Yvonne. Ekstrahjelp, Informasjonsstab. 
Kontorteknisk arbeid. (Innleid, sluttet mai 1993.) 
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Gussgard, Knut, cand. real. Direktør med spesial
oppdrag. Internasjonal atomsikkerhet. (Åremåls-
kontrakt, fra Statens Atomtilsyn.) 

Hannevik, Merete, cand. real. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Saksbchandler, ikke-ioniserende stråling, tilsyn, 
utredning. (Fra SIS.) 

Harbitz, Ole, dr. ing. Direktør. Etatssjef, leder av 
nasjonal beredskap. (Fra SIS.) 

Haslerud, Anne, Grethe. Sekretær, Avdeling Tilsyn. 
Saksbehandling, administrative oppgåver. (Fra SIS.) 

Helgetveit, Anne C , cand. med. Overlege, Avdeling 
Strålemedisin. Strålingsmedisin, neurologi. (Fra SIS. 
Permisjon fra mai 1993.) 

Hoflandsdal, Lisbeth, bibliotekar. Arkivleder, 
Administrasjonsstab. (Ny september 1993.) 

Hornkjøl, Sverre, dr. scient. Førstekonsulent, Avdeling 
Beredskap og sikkerhet. Spørsmål om sikkerhet ved 
kjernekraftverk, tilsyn med norske atomanlegg og 
transporter, beredskap, atomskipsanløp. (Fra Statens 
Atomtilsyn.) 

Johnsen, Bjørn, sivilingeniør. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Optisk måleteknikk, effekter av optisk stråling. 
(Engasjement, fra SIS.) 

Karlsen, Bodil. Tekniker, Avdeling Tilsyn. Person-
dosimetri, løpende virksomhet. (Fra SIS.) 

Kinn, Gunnar, cand.mag. Avdelingsingeniør, Avdeling 
Strålemedisin. Laborarorieansvarlig. (Fra SIS.) 

Kirkesjøberg, Else. Konsulent, Avdeling Tilsyn. 
Pcrsondosimetri, løpende virksomhet. (Fra SIS.) 

Kjølås, Gerda. Teknisk assistent, Avdeling Miljø. 
Malinger. (Fra SIS.) 

Klokk, Eva Gøytil. Kontorleder, Avdeling Strålemedisin. 
(Fra SIS.) 
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Kolstad, Anne Kathrine, ingeniør. Avdelingsingeniør, 
Avdeling Miljø. Radon, måleteknikk, radiokjemi. (Fia 
SIS.) 

Lie, Liv Karin, cand. mag. Administrasjonssjef, 
Administrasjonsstab. (Ny august 1993.) 

Lind, Bjørn, ingeniør. Overingeniør, Avdeling Miljø. 
Laboratoriedrift, måleteknikk, radiokjemi. (Fra SIS.) 

Midtskogen, Arna. Renholdsbetjent, Administrasjons
stab. (Fra SIS.) 

Mikkelborg, Oddbjørn, ingeniør. Avdelingsingeniør, 
Avdeling Tilsyn. Instrumentering og elektronikk på 
mdlelaboratorier. (Fra SIS.) 

Moe, Arne Jørgen, cand. real. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Saksbehandler medisinsk strålebruk, tilsyn. (Fra SIS.) 

Mærli, Morten Bremer, cand. scient. Ekstrahjelp, 
Avdeling Tilsyn. (Sivilarbeider, fra SIS.) 

Naadland, Eldri, sivilingeniør. Forsker, Avdeling Bered
skap og sikkerhet. Tilsyn med norske atomanlegg, 
intervensjonskriterier, nordisk beredskapssamarbeid, 
utvikling av beredskapsorganisasjonen. (Fra SIS.) 

Olerud, Hilde, cand. scient. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Medisinsk strålebruk, utredning, dosimetri. (Fra SIS.) 

Pettersen, Eva. Sekretær, Avdeling Beredskap og 
sikkerhet. (Fra Statens Atomtilsyn.) 

Qingjiang, Chen. Forsker, Avdeling Miljø. Radiokjemi. 
(Engasjement, ny mai 1993.) 

Ramsøy, Tore, dr. scient. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Saksbehandler, industriell strålebruk, logistikk, 
systemutvikling. (Fra SIS.) 

Reitan, Jon B., dr. med. Avdelingsoverlege, Avdeling 
Strålemedisin. (Fra SIS.) 

Rudjord, Anne Liv, cand. real. Forskcr, Avdeling Miljø. 
Måleteknikk, kvalitetssikring, miljøprosjektcr, 
utredninger. (Fra SIS.) 
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Sanna, Kirsten, sivilingeniør, Forsker, Avdeling Stråle-
medisin. Fysiologi, teratologi. (Engasjement, ny 
oktober 1993.) 

Saxebøl, Gunnar, cand. real. Avdelingsdirektør, Avdeling 
Tilsyn. Administrasjon, internasjonalt samarbeid. (Fra 
SIS.) 

Seim, Jo, cand. mag. Ekstrahjelp, Avdeling Stråle-
medisin. (Prosjektengasjement.) 

Selnæs, Tone D., sivilingeniør. Forsker, Avdeling Miljø. 
LORAKON, helkroppsmålingcr, Tsjernobyl-
prosjekter. (Fra SIS. Permisjon fra august 1993.) 

Skuterud, Lavrans, sivilingeniør. Forsker, Avdeling 
Miljø. Overgangsfaktorcr, miljøprosjekter. (Vikar, ny 
august 1993.) 

Strand, Per, dr. philos. Forsker, Avdeling Miljø. LORA
KON, radioøkologi, forurensing, miljøprosjekter. (Fra 
SIS.) 

Strand, Terje, dr. scient. Forsker, Avdeling Miljø. 
Naturlig stråling, radon, dosimetri, måleteknikk, 
instrumentering. (Fra SIS. Professor II ved Fysisk 
institutt, Universitetet i Oslo.) 

Stranden, Erling, dr. philos. Avdelingsdirektør, Avdeling 
Beredskap ogsikkerhet. (Fra Statens Atomtilsyn.) 

Strandheim, Knut. Driftstckniker, Administrasjonsstab. 
Bygningens drift. (Fra SIS.) 

Sørlie, Anita Andersson, cand. mag. Avdelingsingeniør, 
Avdeling Beredskap og sikkerhet. Tilsyn med 
handtering av radioaktivt avfall, bcredskapsrelatcrte 
malinger, kontakt med LORAKON-systemct, 
iriijøovervåking. (Fra SIS.) 

Tanum, Gunnar, dr. med. Overlege, ekstrahjelp, 
Avdeling Strålcmedisin. Beredskap. (Vikar.) 

Thommcscn, Georg, dr. philos. Forsker, Avdeling Strålc
medisin. Biologiske og helsemessige effektcr av lav-
frekvente og statiske felt. Kraftlcdn..iger, kraft-
krevende industri. (Fra SIS.) 
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Thunem, Kari. Sekretær, Avdeling Miljø. (Fra SIS.) 

Tornberg, Ragnhild. Sekretær, Administrasjonsstab. 
Konrorarbeidsoppgaver. (Engasjement, fira SIS.) 

Ugletveit, Finn, cand. real. Forsker, Avdeling Beredskap 
og sikkcrhct. Beredskap og øvelser, datautveksling 
med nasjonale og nordiske organisasjoner, tilsyn med 
norske atomanlegg, beredskapsrelaterte mdlcsystemer. 
(Fra SIS.) 

Unhjem, Jan Frede, cand. real. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Laser, nukleærmedisin, åpne kilder. (Fra SIS.) 

Velle, Hans, sivilingeniør. Forsker, Avdeling Miljø, 
Overgangsfaktorer, radioøkologi. (Engasjement, fira 
SIS.) 

Westerlund, Erik-Anders, cand. real. Avdelingsdirektør, 
Avdeling Miljø. (Fra SIS.) 

Widmark, Anders, radiograf. Førsteradiograf, Avdeling 
Tilsyn. Medisinsk strålebruk, tilsyn, utredning. (Fra 
SIS.) 

Wøhni, Tor, sivilingeniør. Forsker, Avdeling Tilsyn. 
Industriell strålebruk, dosimetri, forvaltning. (Fra 
SIS.) 

Åmellem, Bjørg. Arkivleder, Administrasjonsstab. (Fra 
SIS. Døde mars 1993.) 

Aarvik, Berit. Førstefullmektig, Administrasjonsstab. 
Sentralbord, resepsjon. (Fra SIS.) 
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VEDLEGG C: 
Publikasjoner 1992-93 

SIS/Statens strålevern Rapport 

Rapport 1992:1 Thommesen G, Bjølseth PS. Statiske og lavfrekvente 
magnetfelt i norske smelte- og elektrolyseverk. SIS 
Rapport 1992:1. Østerås: Statens institutt for stråle
hygiene, 1992. 

Rapport 1992:2 Christensen T, Amundsen I, Kinn G, Kjeldstad B. 
Terapienheter og belysningsforhold ved lysbehandling av 
nyfødte med hyperbilirubinemi. SIS Rapport 1992:2. 
Østerås: Statens institutt for strålehygiene, 1992. 

Rapport 1993:1 Granli T. Celleskade ved bilirubin og lys. Statens 
strålevern Rapport 1993:1. Østerås: Statens strålevern, 
1993. 

Rapport 1993:2 Wøhni T, Selnæs T, Strand P. Individuelle malinger av 
ekstcrnstråledoscr etter Tsjernobyl-nedfallet i Øystre 
Slidre. Statens strålevern Rapport 1993:2. Østerås: 
Statens strålevern, 1993. 

Rapport 1993:3 Bjerke H, Unhjem JF. Kalibrering av norske normaler 
for måling av ioniserende stråling til bruk i stråleterapi. 
Statens strålevern Rapport 1993:3. Østerås: Statens 
strålevern, 1993. 

SIS/Statens strålevern Arbeidsdokument 

Arbeidsdokument 1992:1 Wøhni T. Skjerming inncn røntgendiagnostikken: 
bakgrunn forSIS-Råd. SIS Arbeidsdokument 1992:1. 
Østerås: Statens institutt for strålehygiene, 1992. 

Arbeidsdokument 1992:2 Backe S, Berthelsen T, Fosmark H, Harbitz O, Rudjord 
AL, Saxebøl G, Strand P, Uglctveit F, Wcstcrlund 
EA.Uhellet ved kjernekraftverket i Sosnovyj Bor ved St. 
Petersburg. SIS Arbeidsdokument 1992:2. Østerås: 
Statens institutt for strålehygiene, 1992. 
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Arbeidsdokument 1992:3 Christensen T, Hodt S, Jacobsen PL, Reitan JB. 
Mor-barn interaksjon og sykehusforhold ved fototcrapi 
for neonatal hypcrbilirubincmi. SIS Arbeidsdokument 
1992:3. Østerås: Statens institutt for strålehygiene, 1992. 

Arbeidsdokument 1992:4 Kjølås, G. MottakskontroU av dosimeterfilm PM type 2 
emulsjonsnummcr 20 236 11 104 (Januar 1992). SIS 
Arbeidsdokument 1992:4. Østerås: Statens institutt for 
strålehygiene, 1992. 

Arbeidsdokument 1992:5 Søriie AA, Strand P, Selnæs TD. BrukerveUedning for 
Canberra Serie 10 Pluss. SIS Arbeidsdokument 1992:5. 
Østerås: Statens institutt for strålehygiene, 1992. 

Arbeidsdokument 1992:6 Sørlie AA, Strand P, Selnæs TD. BrukerveUedning for 
Canberra Serie 10. SIS Arbeidsdokument 1992:6. 
Østerås: Statens institutt for strålehygiene, 1992. 

Arbeidsdokument 1992:7 Wøhni T. TL-basert dosimeter for måling av lave 
eksterndosenivåer: Beskrivclsc og kalibrering. SIS 
Arbeidsdokument 1992:7. Østerås: Statens institutt for 
strålehygiene, 1992. 

Arbeidsdokument 1992:8 Bøhmer N, Berthelsen T. Undersøkelse av radioaktiv 
forurensning drer havariet med atomubåten Komso-
molets. SIS Arbeidsdokument 1992:8. Østerås: Statens 
institutt for strålehygiene, 1992. 

Arbeidsdokument 1993:1 Kjølås G. MottakskontroU av dosimeterfilm PM type 2 
cmulsjonsnummer 50 246 01 101 (september 1992). 
Statens strålevern Arbeidsdokument 1993:1. Østerås: 
Statens strålevern, 1993. 

Arbeidsdokument 1993:2 Johnsen B, Hannevik M. Undersøkelse av spektral-
fordelingcn tU ulike lysstoffrør for solarien forslag til 
system for rørklassifisering. Statens strålevern Arbeids
dokument 1993:2. Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Arbeidsdokument 1993:3 Søriie AA, Hornkjøl S. Foreløpige undcrsøkclser av 
markdeponert lav- og middclaktivt avfall på Institutt for 
cnergitcknikks område, Kjeller. Statens strålevern 
Arbeidsdokument 1993:3. Østerås: Statens strålevern, 
1993. 
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SIS/Statens strålevern Interndokument 

Interndokument 1992:1 Johnsen B. Kort rapport fra kurset Optical radiation 
detectors ved National physical Laboratory (NPL), 
England. SIS Interndokument 1992:1. Østerås: Statens 
institutt for strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1992:2 Backe S. Besøk ved Kola-kjcrnkraftverk 5-10 juli 1992. 
SIS Interndokument 1992:2. Østerås: Statens institutt 
for strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1992:3 Bjølseth PS. Elektromagnetiske felt fira tak- og gulv-
varmcanlcgg. SIS Interndokument 1992:3. Østerås: 
Statens institutt for strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1992:4 Scinæs T. Reiserapport fra EF-møte, Munchen 30 aug-2 
scpt 1992. SIS Interndokument 1992:4. Østerås: Statens 
institutt for strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1992:5 Backe S. Atomlykkcr og beredskap. SIS Interndokument 
1992:5. Østerås: Statens institutt for strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1992:6 Widmark A. Nordisk symposium i mammografi-
screcning, Goteborg 26-28 aug 1992. SIS Intern
dokument 19926. Østerås: Statens institutt for 
strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1992:7 Bjerke H. Rapport fra Arbcidsgruppcn for ioniserende 
stråling og radioaktivitet i WECC, Roma 1992. SIS 
Interndokument 1992:7. Østerås: Statens institutt for 
strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1V92.S Carditis AK. Third European Conference of Medical 
Libraries, Montpellier, 23-26 Sep 1992. Rapport. SIS 
Interndokument 1992:8. Østerås: Statens institutt for 
strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1992:9 Klander S, Christensen T, Reitan JB. IT-stratcgi ved 
medisinsk seksjons enhet på Rikshospitalet. SIS Intern
dokument 1992:9. Østerås: Statens institutt for 
strålehygiene, 1992. 

Interndokument 1993:1 Backe S, Bakken N, Naadland E, Reitan JB. Øvclsc 
NORA (BER 5). Evalueringsrapport forNorgc. Statens 
strålevern Interndokument 1993:1. Østerås: Statens 
strålevern, 1993. 
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Interndokument 1993:2 Johnsen B. The sources of errors in broad band 
measurments. Presentation at the Nordic Ozone Group 
Meeting 4 Mar 1993. Statens strålevern Interndokument 
1993:2. Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Interndokument 1993:3 Wcsterlund EA, Gussgard K, Christensen T, Bjerke H. 
Tomsk-ulykken 6. april 1993. Statens strålevern Intern
dokument 1993:3. Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Interndokument 1993:4 Hornkjøl S. Kjernekraft i Nord. Statens strålevern 
Interndokument 1993:4. Østerås: Statens strålevern, 
1993. 

Interndokument 1993:5 Wahni T. Individual monitoring of ionizing radiation. 
The impact of recent ICRP and ICRU publications. PSI, 
Villigen, Sveits, 5-7 mai 1993. Referat fra workshop. 
Statens strålevern Interndokument 1993:5. Østerås: 
Statens strålevern, 1993. 

Interndokument 1993:6 Reitan JB. The radiobiological basis of modem radio
therapy innovations. Reiserapport fra fjerde videregåendc 
kurs i radiobiologi for onkologer holdr ved Gray 
Laboratory. Statens strålevern Interndokument 1993:6. 
Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Interndokument 1993:7 Bjerke H. International Symposium on Measurmenr 
Assurance in Dosimetry, Wien, Østerrike, 24-27 mai 
1993. 2nd Biennial Meeting on Physics in Clinical 
radiotherapy. Praha, Den tsjekkiske republikk, 28-30 
mai 1993. Statens strålevern Interndokument 1993:7. 
Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Interndokument 1993:8 Reitan JB. Nordisk nøytronterapikonferanse i Linkoping 
april 1993. Reiserapport. Statens strålevern Intern
dokument 1993:8. Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Interndokument 1993:9 Carclius AC. Nordic Librarian Training. Kurs ved 
International Atomic Energy Agency, Wien, 19-23 april 
1993. Statens strålevern Interndokument 1993:9. 
Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Interndokument 1993:10 Ramsey T. Uninett. Med verden på skrivebordet. 
Brukcrvcilcdning til nettverkstenester ved Statens 
strålevern. Statens strålevern Interndokument 1993:10. 
Østerås: Statens strålevern, 1993. 
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Intcnuhbtmcnt 1993:11 Strand T. Indoor Air '93. Helsinki 4-8 juli 1993. 
Reiserapport. Statens strålevern Interndokument 
1993:11. Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Interndokument 1993:12 Bjerke H. Bytte av Co-kilde for dosimetrikalibrering i 
1988. Statens strålevern Interndokument 1993:12. 
Østerås: Statens strålevern, 1993. 

SIS Råd/Strålevern 

Fosmark H, Olerud H. Kvalitetssikring i mammografi. 
SIS Råd 1992:1. Østerås: Statens institutt for stråle
hygiene, 1992. 

Atomtrusselen i Nord-Norge. Strålevern, hefte 1. 
Østerås: Statens strålevern, 1993. 

Eksterne publikasjoner 

Andreasen Å, Børresen AL, Øyjord T, Solheim ØP, 
Flørncs VA, Bruland ØS, Myklebost O, Høie J, Fodstad 
0 . Chromosome 17 p aberrations and p53 expression in 
human sarcomas. In: Novak J, ed. Frontiers of osteo
sarcoma research. New York: Hogrefe & Huber, 1993: 
419-22. 

Andreasen Å, Øyjord T, Hovig E, Holm R, Flørencs 
VA, Nesland J. Myklebost O, Høie J, Bruland ØS, 
Børresen AL, Fodstad 0 . p53 abnormalities in different 
subtypes of human sarcomas. Cancer Res 1993; S3: 
468-71. 

Banks D, Røyset O, Strand T, Skarphagen H. Radio-
elcmcnt (U, Th, Rn) concentrations in Norwegian bed
rock groundwaters. NGU Rapport 93:121. Trondheim: 
Norgcs Geologiske Undcrsøkclsc, 1993. 

Bruland ØS. Skjclcttmctastaser, hyperkalsemi og enser. 
Interface Monograph Series. Asker: Organon Tcknika, 
1993. 
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Bruland ØS. cd. Comparative osteosarcoma research. 
First International Workshop, Proceedings. Oslo: The 
Norwegian Radium Hospital, 1992. 

Bruland ØS, Phil A. Immunoscintigraphy and radio-
immunotherapy. Useful approaches in the management 
of osteogenic sarcoma. In: Novak J, ed. Frontiers of 
osteosarcoma research. New York: Hogrefe & Huber, 
1993: 149-59. 
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VEDLEGG D: 
Historisk oversikt 1919-1993 

1919 Norsk Forening for Medicinsk Radiologi stiftes i 
Kristiania. 

1928 Forløpercn til ICRP (den internasjonale strålevern-
kommisjonen) stiftes i Stockholm. Enheten røntgen blir 
dcfinert, og arbeidet med standardisering av malinger av 
stråling og doser begynner. 

1932 Det Norske Radiumhospital åpnes. Sykchuset får et fysisk 
laboratorium for maiing av stråling, og bistdr også andre 
sykchus i landet med apparatkontroll og terapeutisk 
dosering. 

1938 Stortinget vedtar «Lov om bruk av røntgenstråler og 
radium m.v.» (røntgenloven). 

1939 Statens fysiske kontmUabomtorium dpnes på Rikshospitalet, 
med en bemanning på tre pcrsoncr. Hovedoppgave de 
første årene blir kontroll og oppmåling av landets 
røntgenterapianlcgg. Standardisering av remtgenenheten 
og dosimetri krevcr mesteparten av arbeidet. 

1948 Institutt for Atomenergi (sencrc Institutt for 
energiteknikk) opprettes med formål å drive forskning, 
forsøksvirksomhet osv. med sikte på anvcndclsc av 
atomenergi. 

1951 Den første norske forskntngsrcaktoren, JEEP, settes i 
drift ved Institutt for Atomenergi på Kjeller (i drift til 
1967). 

1953 Forskrifter for Statens fysiske kontrolllaboratorium fastslår 
at institusjonen i tillegg til kontrolloppgavene også skal 
drive selvstendig, vitcnskapelig forskning. 

1954 Kontrollaboratoriet skifter navn til Statens radiologisk-
fysiske laboratorium, nå med fem ansatte. Kontrollen med 
rømgendiagnostiske anlegg og industriell strålebruk 
trappes opp, med fokus på strålcbcskyttclsc av yrkcs-
personell. Det starrcs en omfattende inspeksjonsvirksom-
het over hele landet, og den første større inspeksjon av 
industriell strålebruk finner sted. 
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1956 Statens overlette i strålehygiene opprettes som egen stilling 
direkte underlagt Helsedirektøren, med arbeidsplass 
.Statens radiologisk-fysiskc laboratorium. Dette markerer 
opptakten til strålemedisinsk og strålcbiologisk forskning 
ved laboratoriet. 

Statens råd i strålehygieniske spørsmål opprettes under 
Sosialdepartementet. 

1957 Landsomfattende persondosimetri av yrkeseksponert 
personell startes opp. 

1958 En spesialstilling for atomrcaktorsikkcrhet opprettes ved 
Statens radiologisk-fysiskc laboratorium. 

1959 Landets eldste nåværende forskningsreaktor, Halden
reaktoren, settes i drift av Institutt for Atomenergi. 

Statens radiologisk-fysiskc laboratorium starter 
systematisk kontroll med røntgenbruk ved 
tannlegekontoret 

1961 Statens radiologisk-fysiske laboratorium med elleve 
ansane flytter fra Rikshospitalet til Radiumhospitalet. 

Malinger av radioaktivt nedfall fra prøvcsprengningcr 
startes opp, og Statens råd i strålehygieniske spørsmål får 
ansvar for d koordinere overvåkningen og vurderingene 
på nasjonalt og nordisk plan. 

Forskningsrcaktoren NORA settes i drift ved Institutt 
for Atomenergi på Kjeller (i drift til 1968). 

1963 Det opprettes et landsdekkcndc nett av målcstasjoncr for 
lokal radioaktivitetskontroll av drikkevann og matvarer, 
det såkaltc LORAKON-systcmet. 

1964 Statens radiologisk-fysiskc laboratorium bytter navn til 
Statens institutt for strålclrygienc. Instituttets medisinske 
seksjon under Statens overlege i strålehygiene flytter til 
Rikshospitalet. 

1965 De første retningslinjer for industriell radiografi og 
industrielle kontrollkildcr trer i kraft, samtidig som en 
autorisasjonsordning ctablcrcs for personell med ansvar 
for slik virksomhet. 

1969 Landets første radiografskole opprettes ved Ullevål 
sykehus i Oslo. Statens institutt for strålehygiene forcstår 
store deler av undcrvisningen. 

Forskningsrcaktoren JEEP II settes i drift ved 
Institutt for Atomenergi på Kjeller (fortsatt i drift). 
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1971 Det gjennomføres måling av radoninnhold i lutten i 
norske gruver. 

1972 Stortinget vedtar «Lov om atomenergivirksomftet» 
(atomencrgiloven). 

1973 Statens Atomtilsyn opprettes under Industridepartementet 
(sencre Olje- og energidepartementet), med hovedformål 
å føre tilsyn med driften av norske atomanlegg og utføre 
kontroll med kjernefysisk materiale. Tilsynet får et styre 
på tretten medlemmer og et sekretariat med to ansatte. 

1975 Fysisk seksjon ved Statens institutt for strålehygiene, nå 
med tredve ansatte, flytter fra Radiumhospitalet til egne 
lokaler på Østerås i Bærum. (Instituttets medisinske 
seksjon flytter etter i 1983.) 

1976 Harmoniserte nordiske retningslinjer for strålevern gis ut 
i fellesskap av stråleverninstituttene i Danmark, Finland, 
Island, Norge og Sverige. 

Det bestemmes at røntgenloven også skal gjelde for 
ikke-ioniserende stråling. Det innføres forskrifter for 
anlegg, apparater, materiell og stoffer som avgir 
ioniscrende eller annen helsefarlig stråling. 

1979 Første studier av helseeffckter av elektromagnetiske felt 
rundt høyspentledninger settes i gang som samarbeids
prosjekt mellom Norgcs Vassdrags- og Elektrisitetsvesen 
og Statens institutt for strålehygiene. 

Det innføres forskrifter om rett til å bruke røntgen
apparat i medisinsk øyemed. 

1981 Landsomfattende måleprogram for radon i inneluft i 
norske boliger starter opp. 

1982 Det skjer et dødsfall etter strålculykke ved Institutt for 
energiteknikk. 

1983 Forskrifter om strålingskrav til solaricr innføres som de 
første strålingsforskriftcr i sitt slag. 

Det innføres forskrifter for tilvirkning, import og 
omsetning av radioaktive stoffer. 

Landsomfattende prosjekt for måling av pasientdoser 
i røntgendiagnostikk påbegynnes. 

1984 Det opprettes en egen forskerstilling på området 
ikkc-ioniscrende stråling ved Statens institutt for 
strålehygiene. 
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1985 Helsedirektoratet nedsetter en tverrfaglig gruppe for å 
vurdere radonproblcmatikken, samtidig som ovcr-
våkningen av radon i boliger trappes kraftig opp. 

1986 Tsjernobyl-ulykken i Sovjct-unionen fører til radioaktivt 
nedfall og informasjonskrise i Norge. Som konsekvens av 
dette blir LORAKON-stasjonenc rustet opp med nytt 
utstyr kjøpt inn av Helsedirektoratet og Landbruks
departementet. 

Det etablcres et permanent samarbeid mellom Statens 
institutt for strålehygiene og Statkraftverkene (senere 
Statnctt SF) om studier av helseeffekter av elektro
magnetiske felt rundt høyspentledninger. 

Den første magnettomograf tas i bruk i Norge. 

1987 Det opprettes drgnkontinuerlig beredskapsvakt ved 
Statens institutt for strålehygiene. 

Statens institutt for strålehygiene starter etableringen 
av sitt biologisk/medisinske laboratorium pd Riks
hospitalet. 

Det settes i gang et epidemiologisk forskningsprosjekt 
for a kartlegge virkningen av radon i norske boliger. 

Detaljerte studier av doser til befolkningen etter 
Tsjernobyl-ulykken med tanke på eventuelle fosterskader 
startcs opp. 

1988 Det settes i gang flcre prosjekter for kvalitetskontroll av 
mammografi. 

1989 Som følgc av Tsjernobyl-ulykken opprettes de fellcs-
departementalc organene Aksjmsntmfg ved atomulykker ag 
Rrgjcrinjjcm hiseinformasjonsenhet, med sekretariat ved 
hcnholdsvis Helsedirektoratet og Statens informasjons-
tjenestc. 

Havari av den sovjetiske atomubåten Komsomolets 
utenfor Bjørnøya fører til at fartøyet synker og 42 av 
besetningen omkommer. 

1991 Helsedirektoratet gir nye normer for konsentrasjon av 
radon i inneluft. 

Norske og sovjetiske myndigheter setter i gang 
samarbcidsprosjekter om overvåkning av arktiske 
havområder, og om tiltak for å redusere radioaktiv 
forurensning av nxringsmidlcr i Russland, Ukraina og 
Hviterussland. 

1992 Statens institutt for strålehygiene overtar ledclsen av 
Aksjonsutvalg ved atomulykker. 
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1993 Statens strålevern opprettes og overtar Helsedirektoratets 
myndighet på strålevernomrddct. Statens institutt for 
strålehygiene og Statens Atomtilsyn inngår i den nye 
etaten. 

Aksjonsutvalg ved atomulykker legges ned. Stråle
vernet får leder- og sekretariatsansvar for det nyopp-
rettede Faglijj råd for atomulykker og Kriseutmlgetfor 
atomulykker. Strålevernets beredskapsenhet ved Svanhovd 
i Øst-Finnmark settes i drift. 
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