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Grund för bemyndigandet
Enligt strålskyddslagen ansvarar verksamhetsutövaren för att strålningsverk-
samheten är säker. Verksamhetsutövaren är skyldig att sörja för att den säker-
hetsnivå som framställs i ST-direktiven förverkligas och upprätthålls.

Strålsäkerhetscentralen ger för strålningsanvändning och annan strålnings-
verksamhet allmänna anvisningar, strålsäkerhetsdirektiv (ST-direktiv) med stöd 
av strålskyddslagen (592/1991) 70 § 2 mom.
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1 Allmänt
I detta direktiv presenteras de väsentliga strål-
säkerhetskraven som ställs på röntgenunder-
sökningar inom hälsovården. Direktivet gäller 
röntgenundersökningar och genomlysnings-
styrda åtgärder som görs på patienter (nedan 
röntgenundersökning), röntgenapparater som 
används vid dessa (nedan röntgenapparat) samt 
röntgenverksamheten i samband med dessa som 
en helhet. I direktivet utfärdas även kraven gäl-
lande kvalitetssäkring av röntgenverksamheten 
inom hälsovården. 

Direktivet tillämpas även på röntgenunder-
sökningar som utförs på personer som deltar i 
vetenskaplig forskning. Kraven på tandröntgen- 
och mammografiundersökningar presenteras i 
de separata direktiven ST 3.1 och ST 3.8, vilka 
detta direktiv kompletterar till tillämpliga delar.

Definitioner som förekommer i direktivet ges 
i bilaga A.

De grundläggande kraven på medicinsk användning 

av strålning finns i kapitel 10 i strålskyddslagen 

(592/1991). Med stöd av 41 § i strålskyddslagen 

har man utfärdat social- och hälsovårdsministeriets 

förordning om medicinsk användning av strålning 

(423/2000, nedan SHM:s förordning). Förordningen 

innehåller stadganden om grunderna för medicinska 

åtgärder som medför exponering för strålning och för-

faranden som ska följas vid utförande av dem.

2 Röntgenverksamhet 
kräver säkerhetstillstånd
För användning av en röntgenapparat inom 
hälsovården krävs säkerhetstillstånd, om inte 
Strålsäkerhetscentralen separat befriat verk-
samheten från kravet på säkerhetstillstånd. Om 
röntgenapparaten avses användas för annat än 
sedvanliga diagnostiska patientundersökning-
ar eller radiologiska åtgärder, till exempel för  
screening, ska detta användningsändamål tyd-
ligt anges i ansökan om säkerhetstillstånd. 

Verksamhetsutövaren ska se till att använd-
ningen av strålning hela tiden är trygg och 
kravenlig, också då verksamheten förändras. 
Verksamhetsutövaren ska i god tid innan man 
inleder verksamheten som förändras ansöka om 

ändring av säkerhetstillståndet åtminstone i föl-
jande fall:
•	 verksamheten som anges i säkerhetstillstån-

det utvidgas eller ny verksamhet inleds (se 
olika slag av verksamhet enligt kravklas-
serna i bilaga B)

•	 konstruktionerna för röntgenapparatens an-
vändningsutrymme ändras eller apparaten 
flyttas till ett annat användningsutrymme

•	 ibruktagande av en röntgenapparat. 

Om förändringen inte kräver en ny säkerhets-
uppskattning ska förändringen anmälas till 
Strålsäkerhetscentralen inom två veckor efter 
att verksamheten förändrats. Anmälan ska göras 
till exempel då 
•	 en röntgenapparat tas ur bruk
•	 föreståndaren med ansvar för säkerheten vid 

användning av strålning byts ut
•	 organisationen som använder strålning vä-

sentligt ändras
•	 användningen av strålning upphör delvis el-

ler helt.

För installation, reparation och underhåll av 
röntgenapparater som används inom medi-
cinsk verksamhet krävs ett säkerhetstillstånd. 
Strålningsapparater får endast installeras, re-
pareras och underhållas av personer som har 
behövlig yrkesskicklighet och sakkunskap. 

Om säkerhetstillståndet stadgas i 16 § i strålskyddsla-

gen och ytterligare information om säkerhetstillståndet 

ges i direktiv ST 1.1. Om användarorganisationen för 

strålning och organisationsutredning stadgas i 16  § 

och 18 § i strålskyddslagen. Närmare anvisningar 

om organisationen som använder strålning och or-

ganisationsutredningen ges i direktiv ST 1.4. Krav 

gällande användningsutrymmet för röntgenapparater 

ges i direktiv ST 1.10. Om installation, reparation 

och underhåll av strålningsapparater stadgas i 25 § i 

strålskyddslagen och dessa stadganden specificeras i 

direktiv ST 5.8.

3 Säkerheten måste 
ombesörjas
En god säkerhetskultur har en stor betydelse 
för både patienternas och personalens säkerhet. 
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Upprätthållande av en hög säkerhet och åtgär-
dande av missförhållanden som upptäckts på ar-
betsplatsen måste prioriteras. Säkerhetskulturen 
främjas genom effektiv informationsförmedling 
och genom att uppmuntra till att ifrågasätta och 
lära sig, i stället för att man alltför lätt nöjer sig 
med existerande praxis. Riskanalyser samt doku-
mentering, rapportering och analys av avvikelser 
måste främjas så att man kan lära sig av misstag 
och utföra korrigerande åtgärder utgående från 
dem. 

Säkerhetskulturen behandlas på allmänt plan i direk-

tiv ST 1.1. I direktiv ST 1.11 ”Skyddsarrangemang för 

strålkällor” behandlas till exempel säker förvaring av 

mobila röntgenapparater.

3.1 Förutsättningar för en trygg verksamhet
Verksamhetsutövaren ska säkerställa att man 
har tillgång till tillräcklig sakkunskap och per-
sonal i frågor som gäller strålsäkerheten med 
beaktande av verksamhetens art och omfattning. 
Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att 
behörighetskraven enligt verksamhetens art på 
den läkare som bär ansvaret för en åtgärd som 
medför exponering för strålning och den person 
som vidtar en åtgärd som medför exponering för 
strålning uppfylls.  Dessutom ska verksamhets-
utövaren ordna för arbetstagarna sådan utbild-
ning och handledning i arbetsuppgifterna som 
motsvarar verksamhetens art och förhållandena 
på arbetsplatsen.  Vid ibruktagande av en ny ap-
parat ska arbetstagarna ges användarutbildning 
och man ska sörja för tillräcklig inskolning av 
nya arbetstagare. 

Om utbildning och handledning av anställda stadgas 

i § 36 i strålskyddslagen. Om kraven på utbildning och 

behörighet hos läkare som deltar i eller remitterar till 

medicinsk användning av strålning stadgas i kapitel 

5 i SHM:s förordning. Om kraven på utbildning och 

behörighet hos personer som deltar i användning av 

strålning ges närmare anvisningar i direktiven ST 1.7 

och ST 1.8. 

3.2 Patientens strålsäkerhet

3.2.1 Grunderna för berättigande
Vid medicinsk användning av strålning applice-
ras principen för berättigande på tre nivåer: 

Nivå 1: Den medicinska användningen av strål-
ning anses generellt godtagbar. 
Nivå 2: En viss åtgärd ska vara berättigat för 
ett visst syfte. Vid övervägande av forskning-
ens berättigande är det bra att ta hjälp av 
till exempel nationella eller internationella re-
kommendationer om remittering samt informa-
tion om typiska stråldoser i undersökningar.  
Verksamhetsutövaren bär ansvaret för remitte-
ringsrutinerna och för att bedömningen av berät-
tigandet verkställs. 

Dessutom ska nya undersökningsmetoder 
som medför exponering för joniserande strålning 
eller ett nytt sätt att använda en röntgenapparat 
på förhand motiveras som berättigade innan de 
används allmänt.
Nivå 3: Behovet av en röntgenundersökning ska 
bedömas enskilt för varje patient och enligt prin-
cipen för berättigande ska den nytta som under-
sökningen medför för patienten vara större än 
den skada som den orsakar.

3.2.2 Patientspecifik bedömning av berättigandet
Röntgenundersökningar som utförs på en patient 
ska basera sig på en remiss från en läkare och 
den remitterande läkaren ska bedöma under-
sökningens berättigande då remissen utfärdas. 
Vid bedömning av berättigandet och utfärdande 
av remissen ska behövliga uppgifter från tidi-
gare undersökningar och behandlingar beaktas.  
Utöver den remitterande läkaren ska den läkare 
som bär ansvaret för en åtgärd som medför expo-
nering för strålning för egen del försäkra sig om 
undersökningens berättigande. Behovet av en 
röntgenundersökning på ett barn (se punkt 3.2.5) 
eller på en kvinna som är gravid (se punkt 3.2.4) 
ska övervägas särskilt noga och med beaktande 
av alternativa undersökningsmetoder.

För dem som kallas till undersökningar som 
utförs i enlighet med statsrådets förordning om 
screening behövs ingen bedömning av under-
sökningens berättigande och inte heller någon 
remiss. Personer som uppfyller screeningkrite-
rierna kallas till screeningundersökningen.

Särskild uppmärksamhet ska fästas vid be-
rättigandet av en rättsmedicinsk åtgärd. För 
bedömningen av berättigandet svarar den läkare 
eller tandläkare som bär ansvaret för åtgärden. 
Angående undersökning av personer som miss-
tänks för brott bedöms och avgörs de lagenliga 
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förutsättningarna av den behöriga myndigheten 
(till exempel polisen).

Om berättigande och optimering av medicinsk använd-

ning av strålning stadgas i kapitel 10 i strålskyddsla-

gen och i kapitel 2 i SHM:s förordning. Om skydd av 

foster mot strålning stadgas i kapitel 7 i SHM:s förord-

ning. I statsrådets förordning om screening (339/2011) 

stadgas om ordnande av screening, och om berättigan-

de av screening som medför exponering för strålning 

stadgas i 39 § i SHM:s förordning. Behörigheten av en 

läkare som bär ansvaret för den åtgärd som medför 

exponering för strålning definieras i 24 § i SHM:s för-

ordning. Vid behov kan röntgenundersökningar också 

utföras på basis av kapitel 8 i tvångsmedelslagen 

(806/2011), kapitel 3 i lagen om smittsamma sjukdo-

mar (583/1986) eller 6 § i utlänningslagen (301/2004).

3.2.3 Optimering
Av remissen ska undersökningsindikationen 
och andra nödvändiga informationen fram-
gå tillräckligt klart för att röntgenundersök-
ningen ska kunna utföras på ett optimalt sätt. 
Röntgenundersökningen ska vara optimerad så 
att målsättningen för undersökningen uppnås 
och strålningen som den undersökta exponeras 
för är så liten som möjligt. Också vid andra än 
medicinska undersökningar ska strålningsexpo-
neringen hållas så liten som det i praktiken är 
rimligtvis möjligt. Optimeringen kräver bland 
annat följande:
•	 personalen som deltar i undersökningen upp-

fyller behörighetskraven och personalen har 
fått fortbildning och användarutbildning för 
apparaterna

•	 man förfogar över sådana apparater som läm-
par sig för undersökningen och som befinner 
sig i gott skick

•	 undersökningstekniken är optimerad, särskilt 
med beaktande av patienter som är barn (se 
punkt 3.2.5)
– optimeringen kan med fördel utföras som 

multiprofessionella samarbete
•	 bildkvaliteten är tillräckligt god för att en 

tillförlitlig diagnos ska kunna ställas eller ett 
tillförlitligt åtgärd utföras
– i synnerhet om man inom en kort tid 

upprepar en undersökning som medför 
exponering för en stor stråldos ska man 
överväga om undersökningen kan optime-

ras ytterligare så att en bildkvalitet med 
mer brus skulle vara tillräcklig för under-
sökningen.

Optimeringens genomförande stöds genom täck-
ande kvalitetssäkring (se kapitel 5). 

För att minimera patientens strålningsexpone-
ring är det bland annat viktigt att strålknip-
pet avgränsas omsorgsfullt enligt situationen. 
Användningen av strålskyddsutrustning är nyt-
tigt om man med hjälp av skyddsutrustningen 
kan väsentligt minska patientens strålningsex-
ponering. För att säkerställa patientens säkerhet 
och att undersökningen lyckas måste man kunna 
övervaka patienten under undersökningen. 

Om berättigande och optimering av medicinsk använd-

ning av strålning stadgas i kapitel 10 i strålskyddsla-

gen och i kapitel 2 i SHM:s förordning. 

3.2.4 Graviditet samt berättigande och 
optimering av undersökningar
Om patienten är en kvinna i fertil ålder ska en 
eventuell graviditet utredas innan en undersök-
ning utförs om åtgärden kan exponera fostret för 
strålning. I fall där en kvinna är eller misstänks 
vara gravid ska röntgenundersökningar av ma-
gens eller höftens område undvikas såvida det 
inte finns en vägande klinisk orsak till att utföra 
dem. Om en undersökning är berättigad ska den 
optimeras för att minimera fostrets stråldos. I 
andra röntgenundersökningar än de av magens 
eller höftens område är fostrets exponering van-
ligtvis låg då undersökningen har optimerats.  
Om strålknippet träffar fostret vid en undersök-
ning som medför hög exponering (till exempel 
datortomografi eller ett genomlysningsstyrt åt-
gärd), ska en sakkunnig bedöma fostrets expo-
nering och detta antecknas i patientens journal. 

Om skydd av foster mot strålning stadgas i kapitel 7 i 

SHM:s förordning.

3.2.5 Berättigande och optimering 
av undersökningar av barn
Barn har en särskild ställning när det gäller 
strålskydd, eftersom exponering för strålning un-
der barndomen medför större risker än motsva-
rande exponering i vuxen ålder. Därför bör man 
fästa särskild uppmärksamhet vid bedömning av 



S T U K  DIREKTIV ST 3.3 / 8.12.2014

6

undersökningens berättigande och optimering 
när det gäller barn. Man ska i mån av möjlighet 
använda undersökningsmetoder som inte medför 
exponering för strålning.

En röntgenundersökning av barn för ett medi-
cinskt syfte ska alltid planeras individuellt och 
barn ska endast utsättas för undersökningar 
som är nödvändiga för den kliniska frågeställ-
ningen och där man endast tar nödvändiga 
bildserier. Rutinmässiga undersökningar utan 
situationsspecifik bedömning ska undvikas.  
Röntgenundersökningar av barn ska alltid pla-
neras med beaktande av barns lilla storlek och 
övriga särskilda egenskaper med hänsyn till un-
dersökningen. Undersökningsprogram avsedda 
för vuxna lämpar sig vanligtvis inte som sådana 
för barn, utan programmen ska planeras skilt för 
barn. Detta ska beaktas även vid ibruktagande 
av nya apparater.

Kriterier för bra röntgenundersökning i fråga 
om undersökning av barn är bland annat
•	 undersökningsrutiner som anpassats för spe-

cifika situationer
•	 minimering av området som undersöks enligt 

indikation och tillgängliga förhandsuppgifter 
•	 acceptabel bildkvalitet som den ansvarige 

specialisten bedömt fall för fall så att patien-
tens strålningsexponering hålls så låg som 
möjligt.

Röntgenundersökningar av barn behandlas i följande 

publikationer som STUK gett ut: Lasten röntgentut-

kimusohjeisto (Instruktioner för röntgenundersök-

ningar av barn) [13], Lasten röntgentutkimuskriteerit 

(Kriterier för röntgenundersökningar av barn,) [12] och 

Lasten TT-tutkimusohjeisto (Instruktioner för datorto-

mografiundersökningar av barn) [14]. 

3.2.6 Referensnivåer och bestämning av patientdosen
Verksamhetsutövaren ska sörja för att den 
strålningsexponering som patienter utsätts för 
bestäms för de vanligaste undersökningarna 
minst en gång vart tredje år och varje gång då 
man ändrar undersökningsrutinerna eller ex-
poneringsvärden så att patientdosen väsentligt 
ändras. Strålningsexponeringen bestäms genom 
mätning eller kalkyl av medelvärdet för ett sam-
pel på minst tio normalstora patienter. De år då 
bestämning av patientdosen uteblir ska strål-
ningsexponeringen dessutom följas till exempel i 

samband med kvalitetskontrollen (se punkt 5.2).
Medelexponeringen för patienten vid en viss 

röntgenundersökning, som bestämts på använd-
ningsplatsen, ska jämföras med referensnivån, 
om denna undersökning har fastställts en refe-
rensnivå. Strålsäkerhetscentralen fastställer re-
ferensnivåerna för de vanligaste undersökning-
arna och dessa justeras vid behov. Om man på 
användningsplatsen regelbundet utför röntgen-
undersökningar på barn, ska barns strålnings-
exponering jämföras med de referensnivåer eller 
referensnivåkurvor som Strålsäkerhetscentralen 
har fastställt. Också andra referensnivåer än de 
som fastställas av Strålsäkerhetscentralen kan 
användas, men deras numeriska värde får inte 
vara större än de av Strålsäkerhetscentralen 
fastställade referensnivåerna. Om den på ovan 
beskrivet sätt bestämda medelexponeringen för 
patienten överskrider referensnivån, ska orsa-
ken till detta utredas och vid behov ska åtgärder 
vidtas för att minska patienternas exponering 
för strålning. Även om referensnivåerna inte 
överskrids ska man säkerställa att strålnings-
exponeringen inte är onödigt stor. Å andra sidan 
ska man alltid säkerställa att bildkvaliteten är 
tillräcklig (se punkt 5.3.1 Bedömning av den 
kliniska bildkvaliteten). Uppgifterna om bild-
tagningsprogrammet och exponeringsvärden 
som använts vid bestämning av patientdosen 
(rörspänning, filtermaterial och -tjocklekar samt 
eventuellt elmängd) och uppgifterna om patient-
doser ska lagras.

Referensnivåer för patientens strålningsexpone-

ring och anvisningar om dessa fastställas som 

Strålsäkerhetscentralens beslut. Om användningen 

av referensnivåerna för patientens strålningsexpone-

ring vid röntgenundersökningar stadgas i 16  § och 

17 § i SHM:s förordning. Bestämning av patientens 

strålningsexponering vid röntgenundersökningar be-

handlas i STUKs handbok Röntgentutkimuksesta po-

tilaalle aiheutuvan säteilyaltistuksen määrittäminen 

(Bestämning av patientens strålningsexponering vid 

röntgenundersökningar) [16]. 

3.2.7 Anvisningar samt registrering och 
rapportering av undersökningsdata
I röntgenapparatens användningsutrym-
me ska det finnas anvisningar för utförande 
av de vanligaste röntgenundersökningar-
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na och bruksanvisningar för apparaterna. 
Undersökningsanvisningarna ska arkiveras på 
ett sådant sätt att man vid behov kan bekräf-
ta undersökningspraxisen som tillämpades då 
undersökningen utfördes, bland annat i syfte 
att även senare kunna bedöma den strålnings-
exponering som en undersökning medfört för 
en enskild patient. På förvaringen av under-
sökningsanvisningarna tillämpas samma anvis-
ningar som på förvaringen av andra resultat och 
lagringar från diagnostiska undersökningar.

I undersökningsanvisningarna ska följande 
beskrivas: 
•	 röntgenapparaterna och de väsentliga hjälp-

medlen som används i undersökningen 
•	 fokusavstånd och bildprojektioner som ingår i 

undersökningen
•	 inställningar som gäller apparatens bildtag-

nings- och genomlysningsfunktion
•	 patientstrålskydd
•	 strålskydd för den som utför undersökningen 

och dennes assistent
•	 uppgifter om undersökningen som ska an-

tecknas skilt för varje patient
•	 andra viktiga omständigheter som ska beak-

tas vid användning av röntgenapparaten. 

Röntgenundersökningen ska antecknas i patient-
journalen enligt den senaste klassification av 
radiologiska undersökningar och åtgärder som 
publicerats av Finlands kommunförbund. Om 
undersökningsmetoden till exempel på grund av 
läkarens instruktioner avviker från den praxis 
som nedtecknats i undersökningsanvisningarna 
på ett sådant sätt att detta har väsentlig bety-
delse för patientens strålningsexponering, ska 
det avvikande utförandet antecknas i journaler. 

Om man utgående från undersökningsan-
visningarna inte kan tillräckligt noga bedöma 
patientdosen vid undersökningen eller åtgär-
den (till exempel datortomografi), ska dosvär-
det som beskriver strålningsexponeringen el-
ler andra uppgifter som behövs för bestämning 
av patientens strålningsexponering antecknas 
i patient- eller undersökningsjournaler eller fi-
ler (till exempel ett elektroniskt patientdata-
system).  En av dessa uppgifter kan till exempel 
vara värdet på röntgenapparatens dosindikator. 
Strålningsexponeringen på grund av en genom-
lysningsundersökning eller ett genomlysnings-

styrt åtgärd (till exempel DAP-värde) ska anteck-
nas i journalerna då apparaten har en indikator 
eller en anordning som visar strålningsexpone-
ringen. Om en sådan indikator eller anordning 
inte finns antecknar man sådana uppgifter och 
parametrar, utifrån vilka patientens strålnings-
exponering vid behov kan bedömas. 

Vid genomlysningsundersökningar eller ge-
nomlysningsstyrda åtgärder där den lokala strål-
ningsexponeringen kan överskrida tröskelvärdet 
för strålningsskada, är det bra att införa gränser 
för utredning av eventuella strålningsskador. 
Utredningsgränsen kan vara till exempel ett 
DAP-värde, vars överskridande ger upphov till 
misstanke om att den lokala huddosen över-
skrider till exempel 3 Gy [8]. För det fall att 
utredningsgränsen överskrids ska det finnas in-
struktioner till exempel gällande informering 
eller uppföljning av patienten för eventuell strål-
skada. Detta är ett bra förfaringssätt även i 
fråga om patienter hos vilka den ovan nämnda 
utredningsgränsen kan överskridas vid flera un-
dersökningar eller åtgärder där genomlysning 
används och vilka görs på samma kroppsområde 
inom en relativt kort tid.

Verksamhetsutövaren ska på begäran inläm-
na till Strålsäkerhetscentralen uppgifter om an-
talet undersökningar, stråldoser och antalet ej-
medicinska undersökningar, till exempel veten-
skapliga och rättsmedicinska undersök ningar, 
enligt de anvisningar som ges. STUK samman-
ställer uppgifterna i nationell statistik som pub-
liceras.

I 14 § och 43 § i SHM:s förordning stadgas om regist-

rering av anvisningar och uppgifter om åtgärderna. 

I 43 § i SHM:s förordning stadgas om verksamhets-

utövarens skyldighet att göra sammandrag av antalet 

undersökningar och stråldoserna och överlåtande av 

dem till Strålsäkerhetscentralen. I SHM:s förordning 

om journalhandlingar (298/2009) stadgas om mate-

rial som hänför sig till vård och behandling av patient 

samt om förvaringen av materialet. 

3.3 Strålsäkerhet för arbetstagare
För arbetstagare gäller maximivärden för strål-
ningsexponering enligt strålskyddsförordningen. 
Arbetstagarnas strålningsexponering ska hål-
las så låg som det är praktiskt möjligt. Under 
en röntgenundersökning får förutom patienten 
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endast sådana personer uppehålla sig i under-
sökningsutrymmet vars närvaro är nödvändig 
med tanke på undersökningen eller patientens 
trygghet. Dessa måste skyddas på vederbörligt 
sätt med hjälp av lämplig strålskyddsutrustning 
och ingen del av dem får exponeras för primär-
strålning. 

Under röntgenundersökningen ska man und-
vika onödig vistelse i patientens och röntgenrö-
rets omedelbara närhet. När man vid undersök-
ningar som medför hög exponering för strålning 
arbetar i den omedelbara närheten av strålknip-
pet, ska man använda till apparaten hörande 
eller mobila strålskärmar. Det är också tillråd-
ligt att använda skyddsglasögon för ögonen och 
sköldkörtelskydd samt separata takmonterade 
skyddsplåtar för huvudet och överkroppen.

Sedan en kvinna i strålningsarbete har med-
delat att hon är gravid, ska hennes arbete ordnas 
på ett sådant sätt att fostrets ekvivalentdos hålls 
så låg som det i praktiken är möjligt; ekvivalent-
dosen får under den återstående graviditetstiden 
inte överskrida värdet 1 mSv.

I strålskyddsutbildningen ska man också fäs-
ta uppmärksamhet vid information om strålning-
ens skador för hälsan och vid arbetssätt som pri-
oriterar säkerheten, så att händelser som medför 
onödig exponering och avvikande strålningsexpo-
nering kan förebyggas. Drift- och underhållsper-
sonalen ska ha tydliga instruktioner för fel- och 
risksituationer samt för avvikande händelser (se 
kapitel 6). Arbetstagaren ska för egen del följa de 
givna instruktionerna och även annars sörja för 
sin egen och andras strålsäkerhet. 

Inspektionsprotokoll som Strålsäkerhetscent-
ralen utfört ska delges till arbetstagarna som 
använder apparaterna. 

Maximivärden för strålningsexponering för arbetsta-

gare vid strålningsarbete och befolkningen ges i kapitel 

2 i strålskyddsförordningen. Närmare anvisningar 

om strålsäkerhetsarrangemangen på arbetsplatser ges 

i direktiv ST 1.6. Närmare anvisningar om strål-

skyddsutbildning och fortbildning för personal inom 

hälsovården som deltar i undersökningar som medför 

exponering för strålning ges i direktiven ST 1.7 och ST 

1.8. Närmare anvisningar om övervakning av arbetsta-

garnas strålningsexponering ges i direktiv ST 7.1 och 

om hälsokontroll i direktiv ST 7.5. Om skydd av gravid 

kvinna vid arbete som medför exponering för strålning 

stadgas i 5 § i strålskyddsförordningen (1512/1991). 

3.4 Strålsäkerhet för patientens assistent
I en röntgenundersökning kan det vara nödvän-
digt med en assistent för patienten (till exem-
pel ett barn eller en åldring). Assistenten ska 
ha fyllt 18 år. Assistenten får inte vara gravid. 
Patientens assistent ska ges handledning i sin 
uppgift och dessutom ska man se till att assisten-
ten är vederbörligt skyddad. Assistenten ska ock-
så ges information om den strålningsexponering 
som uppgiften medför och vad detta betyder. Som 
assistent ska i första hand användas en frivillig 
person, till exempel en anhörig till patienten. Om 
man måste använda arbetstagarna som assisten-
ter ska uppgiften fördelas turvis på flera arbets-
tagare. Vid behov ska arbetstagarnas arbetsför-
hållanden övervakas. Strålningsexponeringen för 
patientens assistent ska hållas så liten som det i 
praktiken är rimligtvis möjligt.

Om begränsning av strålningsexponeringen för frivil-

liga assistenter stadgas i 10 § i SHM:s förordning. 

4 Röntgenapparaten ska 
fungera ändamålsenligt
Röntgenapparatens tekniska egenskaper ska 
vara sådana att apparaten lämpar sig för rönt-
genundersökningar och den ska fungera på än-
damålsenligt sätt. Apparaten ska kunna ta rönt-
genbilder av tillräckligt god teknisk kvalitet eller 
kunna producera genomlysningsbild av tillräck-
ligt god kvalitet. I nya röntgenapparater som tas 
i bruk, med undantag av mätinstrument för mi-
neralhalten i ben, ska det finnas en dosindikator 
som visar patientens strålningsexponering.

4.1 Acceptanskrav under användning
En röntgenapparat med tillhörande kringut-
rustning och instrument ska uppfylla de krav 
som fastställs genom Strålsäkerhetscentralens 
beslut av acceptanskraven under användning 
för röntgenapparatur. Med acceptanskrav avses 
de minimikrav som ställs på apparaternas pre-
standa, inte gränsvärden för optimal prestanda.  
Uppfyllandet av acceptanskraven under använd-
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ning ska kontrolleras årligen eller oftare (se 
bilaga C). Om acceptanskraven inte uppfylls ska 
en av följande åtgärder vidtas:
•	 Apparaten ska repareras så att prestandan är 

acceptabel efter reparation.
•	 Apparatens användning ska begränsas så att 

dess funktion är acceptabel i det begränsade 
driftområdet.

•	 Apparaten ska tas ur bruk.

Uppfyllandet av röntgenapparatens acceptans-
krav under användning kan ofta säkerställas till 
exempel i samband med periodiskt underhåll av 
apparaten. Verksamhetsutövaren ska se till att 
det till användningsplatsen lämnas en rapport, 
av vilken kontrollpunkterna och väsentliga mät-
resultat samt acceptabla gränsvärden för dessa 
framgår. 

Vid anskaffning, mottagningskontroll och 
kvalitetskontroll av nya apparater är det bra att 
tillämpa till exempel gränsvärden från interna-
tionella apparatstandarder eller andra anvis-
ningar, som ofta är strängare än acceptanskra-
ven under användning.

Apparater som släppts ut på marknaden efter 
den 13.6.1998 ska vara CE-märkta enligt förord-
ningen om produkter och utrustning för hälso- 
och sjukvård. 

Acceptanskrav under användning för röntgenappara-

ter utfärdas som Strålsäkerhetscentralens beslut.

I acceptanskraven ges även närmare krav på in-

dikatorn som visar patientens strålningsexponering. 

Strålsäkerhetscentralen fastställer i enlighet med 30 § 

och 31 § i SHM:s förordning de krav på apparaternas 

funktioner och de acceptanskrav som ska beaktas med 

tanke på strålsäkerheten. Om produkter och utrust-

ning för hälso- och sjukvård har en lag utfärdats 

(629/2010).

5 Ordnande av 
kvalitetssäkring 
är en viktig del av 
röntgenverksamheten
Verksamhetsutövaren ska ombesörja kvalitets-
säkring av verksamhet som medför exponering 
för strålning. För genomförande av kvalitets-

säkringen ska man upprätta ett kvalitetssäk-
ringsprogram där man fastställer de nödvändiga 
åtgärderna för kvalitetssäkring och intervallen 
för dessa. Kvalitetssäkringspraxis ska bedömas 
regelbundet samt vid behov ändras. Åtgärderna i 
samband med och utvärderingen av kvalitetssäk-
ringen ska dokumenteras på ett ändamålsenligt 
sätt.

Funktionen och det tekniska skicket hos en 
röntgenapparat jämte kringutrustning (bland 
annat bilddetektor och -monitor) ska kontrolleras 
både genom kvalitetssäkringsåtgärder och kon-
tinuerligt under användningen. Bildkvaliteten 
ska dessutom också bedömas på kliniska pa-
tientbilder. Vid behov ska funktionen korrigeras. 
Bedömning av verksamheten vid den radiolo-
giska enheten (till exempel verksamhetssätt och 
resultat) är en viktig del av enhetens verksam-
het och dess utveckling. Verksamheten bedöms 
bland annat genom självbedömning och klinisk 
auditering.

Om verksamhetsutövarens skyldighet att ordna kvali-

tetssäkring och upprätta ett kvalitetssäkringsprogram 

stadgas i 40 § i strålskyddslagen och i 18 § i SHM:s 

förordning. Metoderna för teknisk kvalitetskontroll be-

handlas i handboken Terveydenhuollon röntgenlait-

teiden laadunvalvontaopas (Gude för kvalitetskontroll 

av röntgenapparatur inom hälsovården) [17] som pu-

blicerats i STUKs publikationsserie STUK informerar.

5.1 Mottagningskontroll av röntgenapparater
Verksamhetsutövaren ska försäkra sig om att 
en mottagningskontroll har gjorts på en apparat 
som tas i bruk innan den används för att under-
söka patienter. Vid mottagningskontrollen säker-
ställs att utrustningen fungerar ändamålsenligt 
och säkert efter installation och montering, så 
att både kraven enligt lagstiftningen och de 
av tillverkaren angivna centrala prestanda och 
säkerhetsegenskaper fylls. I samband med mot-
tagningskontrollen bör man även fastställa de 
referensvärden som behövs för övervakning av 
apparaternas funktionsduglighet och prestanda 
(punkt 5.2).

Mottagningskontrollen kan utföras av en re-
presentant för användarorganisationen (köpa-
ren), en representant för leverantören eller en 
tredje part. Verksamhetsutövaren ska sörja för 
att mottagningskontrollen utförs på vederbörligt 
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sätt och dokumenteras. 

Om mottagningskontroll av apparaten stadgas i 32 § 

i SHM:s förordning. Mottagningskontroller behand-

las i Läkemedelsverkets publikation Terveydenhuollon 

laadunhallinta – radiologisen laitteen vastaanottotar-

kastus (Kvalitetsledning inom hälsovården – mottag-

ningskontroll av radiologisk apparat) [11].

5.2 Övervakning av apparaternas 
funktionsduglighet och prestanda
Utöver mottagningskontrollen ska apparatens 
funktion kontrolleras med jämna mellanrum i 
enlighet med anvisningarna för varje enskild 
apparat, efter omfattande reparation eller un-
derhåll eller programuppdatering samt alltid då 
det finns skäl att misstänka störningar eller änd-
ringar i apparatens funktion. I kvalitetssäkrings-
programmet ska man presentera de huvudsak-
liga uppgifterna i anslutning till övervakningen 
av radiologiska apparaters funktionsduglighet 
och prestanda. 

I apparatspecifika anvisningar för kvalitets-
kontroll ska följande information anges:
•	 anvisningar om hur kontrollen utförs
•	 kontrollintervall
•	 ansvariga personer
•	 åtgärdsgränser och åtgärder då gränserna 

överskrids.
I bilaga C presenteras minimikraven för kvali-
tetskontrollens innehåll och kontrollintervall.

Verksamhetsutövaren fastställer de ovan 
nämnda åtgärdsgränserna. Dessa åtgärds-
gränser får emellertid inte vara mindre strik-
ta än acceptanskraven för apparaterna enligt 
Strålsäkerhetscentralens beslut. Om kontroll- 
och mätresultaten överskrider åtgärdsgränserna 
ska man vidta de åtgärder som bestäms i kvali-
tetskontrollprogrammet. 

Förutom att man vart tredje år ska bestämma 
strålningsexponeringen från de vanligaste rönt-
genundersökningarna måste man minst en gång 
per år säkerställa att strålningsexponeringen 
inte har ändrats. Detta görs för varje undersök-
ningsstativ för minst en undersökningstyp i en 
sådan bildprojektion som görs med detta stativ. 
Som kontrollåtgärd räcker till exempel att man 
jämför exponeringsvärdena med tidigare värden 
och använder resultaten från den tekniska kvali-

tetssäkringen. Om strålningsexponeringen klart 
har förändrats sedan senaste bestämning ska or-
sakerna till förändringen utredas och vid behov 
ska apparaten repareras.

Funktionsfel, störningar och andra händel-
ser som stört användning av apparaten eller 
äventyrat säkerheten ska bokföras. Väsentliga 
dokument ska sparas minst den tid då apparaten 
används. Om apparaten säljs eller vidareöver-
låts är det bra att med apparaten överlämna de 
väsentliga dokumenten om apparatens använd-
ningshistorik (underhålls-/mätningsrapporter, 
protokoll). Om apparatens funktion ger upphov 
till avvikande händelser som har betydelse för 
strålsäkerheten ska man dessutom handla enligt 
anvisningarna i kapitel 6.

Om övervakning av apparaternas funktionsduglig-

het och prestanda stadgas i 32 § i SHM:s förordning. 

Om informationsplikten i samband med överlåtelse 

av en strålkälla stadgas i 15 § i strålskyddslagen.  

Rekommendationer, råd och anvisningar om utföran-

det av kvalitetssäkringsåtgärderna behandlas i hand-

boken Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunval-

vontaopas (Guide för kvalitetskontroll av röntgenappa-

ratur inom hälsovården) [17] som publicerats i STUKs 

publikationsserie STUK informerar.

5.3 Självbedömning
Målsättningen för självbedömningen och för den 
kliniska auditeringen är att säkerställa att den 
röntgenbildtagning som utförs vid enheten är 
diagnostiskt sett av hög kvalitet (se punkt 5.3.1) 
och att verksamheten i sin helhet uppfyller de 
kvalitetskrav som ställs på den. 

Inom röntgenverksamhet ska självbedöm-
ning utföras årligen. Självbedömningen ska pro-
portioneras till röntgenverksamhetens svårig-
hetsgrad och omfattning och varje gång riktas 
på ett utvalt delområde inom verksamheten. 
Självbedömningen bör omfatta alla olika slag 
av röntgenverksamhet (till exempel screening-
verksamhet och operationssalsverksamhet med 
C-bågar), och hänsyn ska tas till deras omfatt-
ning. I bästa fall omfattar självbedömningen 
genomgång av olika delområden inom röntgen-
verksamheten; från utarbetande av remisser till 
vård och behandling av patienten. Först och 
främst ska objekten för självbedömningen väljas 
skilt för varje användningsplats på det sätt som 
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ger mest nytta för den aktuella användningsplat-
sen.  Det är bra att inkludera i självbedömningen 
samma områden som genomgås i den kliniska 
auditeringen. 

Bra självbedömningsobjekt är till exempel 
•	 förverkligande av bedömningen av berätti-

gandet
•	 bedömning av praxis för undersökningar och 

remisser
•	 bedömning av röntgenutlåtandenas kvalitet 

och jämförelse av dem med remissen
•	 bestämning och analys av patientdoser (se 

punkt 3.2.6) samt bedömning av den kliniska 
patientbilden (se punkt 5.3.1)

•	 tillräcklig strålsäkerhetsutbildning för remit-
terande läkare 

•	 uppföljning av bildomtagning och analys av 
orsaker som lett till dessa

•	 analys av orsaker som lett till avvikande hän-
delser (se kapitel 6).

Om verksamhetsutövarens skyldighet att ordna själv-

bedömning av medicinsk användning av strålning 

stadgas i 19 § i SHM:s förordning. 

5.3.1 Bedömning av den kliniska bildkvaliteten
Vid sidan av är bestämning av patientdoser 
(se punkt 3.2.6) är bedömning av bildkvalite-
ten av stor betydelse inom optimering av un-
dersökningar. Med bedömning av bildkvaliteten 
avses regelbunden bedömning av diagnostiska 
patientbilder, där man på ett dokumenterat sätt 
granskar patientbilder till exempel från en viss 
period (till exempel av en viss undersökningstyp) 
och jämför dem med de allmänt accepterade kri-
terierna för god bildkvalitet. För bedömningen 
svarar den specialist inom radiologi eller den 
specialist som bär ansvaret för åtgärden. Målet 
för bedömningen är att säkerställa att bildkvali-
teten är tillräcklig för undersökningen. Bilderna 
som ska bedömas ska vara representativa för 
olika undersökningar. Bedömningen ska göras 
så att metoderna och förhållandena för gransk-
ning av bilderna motsvarar lokal klinisk praxis. 
Dessutom ska man säkerställa att bildinforma-
tionen inte väsentligt försämras när bilden arki-
veras eller överförs.

Bildkvaliteten ska bedömas regelbundet och 
på ett dokumenterat sätt minst en gång om året. 
Om bildkvaliteten försämras så att ställande av 

diagnos försvåras ska den eventuella felkällan 
lokaliseras genom att vid behov granska hela 
bildtagningskedjan. Då måste man eventuellt 
utföra bland annat konstansmätningar och jäm-
föra testbilderna med referensbilder som tagits i 
samband med mottagningskontrollen. Vid behov 
ska utrustningen underhållas eller repareras.

Kvaliteten på patientbilder och genomlys-
ningsbilden ska dessutom kontinuerligt överva-
kas okulärt. 

5.4 Klinisk auditering
Verksamhetsutövaren är skyldig att ordna kli-
nisk auditering av den medicinska använd-
ningen av strålning. De kliniska auditeringarna 
ska ordnas på ett sådant sätt att de på ett ända-
målsenligt sätt kompletterar självbedömningen 
av verksamheten. Strävan bör vara att verksam-
heten auditeras till alla väsentliga delar minst 
vart femte år. Verksamhetsutövaren ska se till 
att man vid de kliniska auditeringarna fokuserar 
på väsentliga omständigheter på respektive an-
vändningsplats och väsentliga användningsom-
råden för strålningen samt att auditeringsgrup-
pens medlemmar innehar tillräcklig kompetens 
för de olika delområdena. 

Om verksamhetsutövarens skyldighet att ordna kli-

nisk auditering av den medicinska användningen av 

strålning stadgas i 39 c § i strålskyddslagen och i ka-

pitel 4 i SHM:s förordning. Delområden som ska ingå 

i den kliniska auditeringen presenteras i 21 § i SHM:s 

förordning. Den av Institutet för hälsa och välfärd 

(THL) tillsatta Expertgruppen för klinisk auditering 

har utarbetat flera rekommendationer i anslutning 

till klinisk auditering (bland annat sammanställ-

ning av auditeringsgrupp, rekommendation om frivil-

liga utvärderingar av strålning inom hälsovården) se 

http://www.clinicalaudit.net

6 Det ska finnas beredskap 
för avvikande händelser 
inom röntgenverksamheten
Verksamhetsutövaren ska på förhand kartlägga 
och förbereda sig på eventuella avvikande hän-
delser i sin verksamhet. Det ska säkerställas att 
information om avvikande händelser förmedlas 
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inom organisationen så att både verksamhets-
utövaren och ansvariga personer får informatio-
nen. Vid avvikande händelser som medför expo-
nering för strålning ska orsakerna till händelsen 
utredas och stråldosen som patienten eller en 
annan person utsatts för uppskattas. Orsakerna 
till händelsen ska utredas också vid betydande 
”nära ögat”-situationer. Alla händelser och han-
teringen av dem enligt det interna kvalitets-
systemet ska bokföras på användningsplatsen. 
Dessutom ska man vidta nödvändiga åtgärder 
och justera anvisningarna för att förebygga mot-
svarande händelser. Betydande avvikande hän-
delser ska anmälas till Strålsäkerhetscentralen 
(se punkt 6.1 och bilaga D). 

Verksamhetsutövaren ska se till att alla be-
rörda personer (till exempel patient och remit-
terande läkare) får kännedom om den avvikande 
händelsen. 

6.1 Anmälan om en avvikande händelse
Strålsäkerhetscentralen ska utan dröjsmål un-
derrättas när avvikande händelser inträffar i 
anslutning till användningen av strålning och 
när säkerheten som en följd av händelserna 
väsentligt äventyras på det ställe där strålning 
används eller i dess närhet samt när det är fråga 
om andra avvikande iakttagelser och informa-
tion som har väsentlig betydelse med tanke på 
strålsäkerheten för arbetstagarna, patienterna 
eller miljön.

En avvikande händelse i anslutning till 
röntgenundersökningar eller åtgärder (ock-
så röntgenverksamhet i samband med nuk-
leärmedicin) ska utan dröjsmål anmälas till 
Strålsäkerhetscentralen, åtminstone i följande 
fall:
•	 oavsiktlig exponering av en utomstående per-

son 
•	 undersökning görs på fel patient vid verksam-

het av kravklass III (se bilaga B)
•	 exponering som avviker från det normala av 

en arbetstagare i samband med en avvikande 
händelse

•	 betydande extra exponering av en patient 
i samband med en avvikande händelse vid 
verksamhet av kravklass III

•	 betydande extra exponering av ett foster i 
samband med en avvikande händelse vid 
verksamhet av kravklass III

•	 systematiskt fel i apparat eller system
•	 annan händelse som bör informeras till andra 

verksamhetsutövare för att motsvarande hän-
delse ska kunna undvikas.

Övriga avvikande händelser ska anmälas i sam-
ma anmälan till Strålsäkerhetscentralen senast 
i slutet av januari det nästföljande året (grup-
perade enligt bilaga D). Vanliga bildomtagningar 
(till exempel projektionsfel, bildomtagning för att 
patienten rört på sig och motsvarande) behöver 
inte anmälas till Strålsäkerhetscentralen som 
avvikande händelser.

Då den farliga situationen kräver att an-
mälan görs även till Valvira, kan anmälan till 
Strålsäkerhetscentralen göras som en kopia 
av anmälan till Valvira. Då ska man säker-
ställa att anmälan innefattar de uppgifter som 
Strålsäkerhetscentralen kräver.

Om anmälan om avvikande händelser stadgas i 17 § 

i strålskyddsförordningen. Information om beredskap 

på avvikande händelser och anmälan om dem samt 

exempel på avvikande händelser finns i direktiv ST 

1.6. Uppgifterna som ska lämnas vid anmälan om en 

avvikande händelse och den elektroniska anmälnings-

blanketten finns på Strålskyddscentralens webbplats. 

I lagen om produkter och utrustning för hälso- och 

sjukvård (629/2010) stadgas om anmälningsplikten 

till Valvira vid yrkesmässig användning av produkter 

och utrustning.  

7 Vetenskapliga 
undersökningar som medför 
exponering för strålning
I vetenskaplig forskning ska lagstiftning om 
denna följas. Innan forskningsprojekt inleds ska 
forskningens berättigande bekräftas med etiska 
kommitténs bedömning av berättigande för varje 
enskilt projekt. Följande ska iakttas vid val av 
undersökningsdeltagare till vetenskaplig forsk-
ning:
•	 Barns och ungas deltagande som försöksper-

soner i vetenskaplig forskning är vanligtvis 
inte berättigat. Om möjligt, ska friska frivil-
liga deltagare ha fyllt 50 år. I forskning ska 
inga personer under 18 användas, förutom om 
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man undersöker problem som särskilt ankny-
ter till denna åldersgrupp.

•	 Antalet undersökningsdeltagare får högst 
vara så stort som behövs för att sam-
la in den information som man vill ha. 
Undersökningsdeltagarnas tidigare expone-
ring för strålning ska i mån av möjlighet utre-
das för bedömningen av berättigandet.

•	 För friska frivilliga deltagare ska en dosbe-
gränsning fastställas. Den effektiva dos som 
de exponeras för får vanligtvis inte överskrida 
10 mSv om året och den ska hållas så låg som 
möjligt.

•	 Om undersökningsdeltagaren är en kvinna 
i fertil ålder ska möjligheten till graviditet 
iakttas. Gravida kvinnor får delta i under-
sökningen som försökspersoner endast om 
förutsättningarna enligt lagstiftning om ve-
tenskaplig forskning uppfylls.

•	 Den som utför vetenskaplig forskning ska för-
säkra sig om att de frivilliga undersöknings-
deltagarna förstår vad tilläggsrisken som un-
dersökningen medför innebär.

Om genomförandet av en undersökning och metoder 

som följs härvid gäller det som stadgas i lagen om 

medicinsk forskning (488/1999). I Europeiska kom-

missionens publikation [2] anges riskklasserna, i vilka 

man indelar undersökningar utgående från den strål-

ningsexponering som deltagaren utsätts för. Denna 

riskklassificering kan tillämpas vid bedömning av be-

rättigande av vetenskaplig forskning. Klassificeringen 

härstammar från Internationella strålskyddskommis-

sionens (ICRP) publikation 62. Om berättigande av ve-

tenskaplig forskning som medför exponering för strål-

ning stadgas i 6 § i SHM:s förordning. 
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Bilaga a

Definitioner

Kvalitetssäkring
Alla planerade och systematiska åtgärder som 
vidtas i syfte att säkerställa att förfarandena och 
utrustningen samt användningen av dem uppfyl-
ler fastställda kvalitetskrav.

Avvikande händelse
Händelse som avviker från det normala och som 
leder till att säkerheten äventyras i betydande 
grad i utrymmet där strålning används eller dess 
omgivning. En avvikande händelse kan också 
vara en iakttagelse eller information, om en 
händelse som har väsentlig betydelse med tanke 
på strålsäkerheten för arbetstagarna, patienten 
eller omgivningen.

(Teknisk) kvalitetskontroll
Åtgärder för kvalitetssäkring med vilka man kan 
påvisa, att apparaturen och dess prestanda upp-
fyller uppställda krav. 

Säkerhetskultur
Handlingssätt inom en organisation och hos dess 
anställda för att trygga säkerheten.

Tilläggsuppgift: Säkerhetskultur innefattar 
ett systematiskt handlingssätt som främjar sä-
kerheten samt ledning, värden och attityder som 
stöder detta mål.

Arbetstagare
I detta direktiv avses med arbetstagare i strål-
ningsarbete också andra arbetstagare som i sitt 
arbete kan exponeras för röntgenstrålning och 
för vilka dosgränserna för befolkningen gäller.
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Bilaga B

KravKlasser för och verKsamhetsslag inom röntgenverKsamhet inom hälsovårDen

Kravklass I
•	 Begränsad röntgenverksamhet där man använder

– apparat för mätning av mineralhalten i ben
– konventionella tandröntgenapparater (apparater med vilka bilden tas på en intraoral bildre-

ceptor, panoramatomografiröntgenapparater och kefalostater).

Kravklass II
•	 Röntgenverksamhet där man använder

– konventionella röntgenapparater 
– mammografiapparater
– datortomografiapparater med konformat strålknippe (CBCT-apparater)

•	 Verksamhet med C-båge, där man använder
– mobila genomlysningsapparater

•	 Undersökningar på avdelningen där man använder
– mobila konventionella röntgenapparater

•	 Screening inom verksamhet av kravklass I eller II
Dessutom
•	 Installation, reparation och underhåll av strålningsapparater och strålkällor som används i verk-

samhet av kravklass I eller II
•	 Klinisk provdrift av strålningsapparater som används i verksamhet av kravklass I eller II
•	 Forsknings- och undervisningsverksamhet med röntgenapparater som används inom hälsovårds-

verksamhet av kravklass I eller II.

Kravklass III
•	 Krävande röntgenverksamhet och interventionsradiologi där man använder

– datortomografiapparater
– fast installerade genomlysningsapparater

•	 Screening inom verksamhet av kravklass III
Dessutom
•	 Installation, reparation och underhåll av strålningsapparater och strålkällor som används i verk-

samhet av kravklass III

•	 Forsknings- och undervisningsverksamhet med röntgenapparater som används inom hälsovårds-
verksamhet av kravklass III.
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Bilaga c

I detta punkt presenteras minimikraven för kvalitetskontrollen (inklusive acceptanskraven enligt 
punkt 4.1) samt testintervallen. Utöver detta ska en kvalitetskontroll utföras efter omfattande repa-
ration eller underhåll samt alltid då det finns skäl att misstänka störningar eller ändringar i appa-
ratens funktion. Om testning av de nedan presenterade egenskaperna och om utförandet av test ges 
närmare handledning i handboken Terveydenhuollon röntgenlaitteiden laadunvalvontaopas (Guide 
för kvalitetskontroll av röntgenapparatur inom hälsovården, STUK informerar 2/2008, på finska). 
Apparaten ska också testas enligt tillverkarens krav.

minimiintervall för röntgenapparaternas KvalitetsKontroll

Test eller egenskap Test enligt 

guiden

Minimiintervall

Säkerhetstest

Röntgenapparatens skick, mekaniska funktion och 

nödbrytare

4.1.1 6 mån.

Funktionen av varningslampor 4.1.2 6 mån.

Skicket av strålskyddsutrustningen 4.1.2 12 mån.

Tester på röntgenapparaten

Röntgenrörspänning 4.1.3 12 mån.

Strålningsutbytets konstans och linearitet 4.1.6 12 mån.

Dosindikatorns exakthet 4.1.7 12 mån.

Strålknippets visare och justering 4.1.8 12 mån.

Konstans av exponeringsautomatens funktion 4.1.11 12 mån.

Tester på bildreceptorn

Bildplattornas renhet och skicket av kassetter 4.3.1 6 mån.

Bildens jämnhet och felfrihet 4.3.2 6 mån.

Bildreceptorns sensitivitet 4.3.3 12 mån.

Fantombild 4.3.5 12 mån.

Skillnader i bildplattornas känslighet 4.3.6 12 mån.

Platsresolution (t.ex. med bildkvalitetsfantom) 4.3.8 12 mån.

Kontrast och brus (t.ex. med bildkvalitetsfantom) 4.3.9 12 mån.

Kalibrering av direktdigital bildreceptor **) 12 mån.

Test på datortomografiapparaten

Apparatens funktion (enligt apparatspecifika anvis-

ningar)

4.5.1 1 dag

Kontroll av datortomografivärden, brus och bildens 

felfrihet (t.ex. med bildkvalitetsfantom)

4.5.2, 4.5.3 1 mån.

Test på genomlysningsapparaten Kravklass II*) Kravklass III*)

Systemets grundinställningar, bildens jämnhet och 

felfrihet

4.4.1 1 mån. Dagligen innan åtgärd 

inleds

Bildkvalitet (platsresolution, kontrast) (t.ex. med 

bildkvalitetsfantom)

4.4.4 12 mån. 1 mån.

Största doshastighet 4.4.3 12 mån. 12 mån.

Test på bildmonitorn Diagnostiska 
monitorer

Övriga monitorer 
som används för bild-
granskning

Bildmonitorns funktion med testbild 4.6.2, 4.6.5 1 vecka 1 mån.

Bildmonitorns bildkvalitet och luminans 4.6.6 12 mån.
*)  se bilaga B
**) Enligt tillverkarens anvisning. 
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Bilaga D

Övriga avvikande händelser i anslutning till undersökningar eller åtgärder där röntgen används än 
de som omedelbart ska anmälas till Strålsäkerhetscentralen (se punkt 6.1) kan anmälas i samma an-
mälan grupperade enligt tabellen nedan (välj alternativet som bäst beskriver händelsen). I praktiken 
är de avvikande händelser som anmäls i samma anmälan årsvis sådana som inträffat vid verksamhet 
av kravklass I och II och de avvikande händelser i verksamhet av kravklass III som inte anmäldes 
separat till Strålsäkerhetscentralen.

Föremål för 
exponering

Typ av avvikande händelse Orsak eller bidragande faktor Antal händel-
ser under året

Avvikande händelser med anknytning till remiss

Fel patient Remiss skickad till fel person Mänskligt misstag

Mänskligt misstag, remissystemets felbenägen-

het *)  har bidragit till händelsen
Patient Fel undersökning eller anatomiskt 

organ i remiss 
Mänskligt misstag
Mänskligt misstag, remissystemets felbenägen-

het *) har bidragit till händelsen
Annat fel i remissen

Avvikande händelser med anknytning till genomförandet av undersökningen

Fel patient Fel patient har undersökts Patientens identitet kontrollerades inte före 
undersökningen

Patient Fel undersökning eller undersökning 
av fel anatomiskt organ

Mänskligt fel vid genomförandet av 
undersökningen

Misslyckad undersökning eller expo-
nering utöver det normala i samband 
med undersökningen

Felaktiga eller bristfälliga instruktioner

Mänskligt fel vid genomförandet av undersök-
ningen

Exponering utöver det normala, andra händelser

Patient Misslyckad undersökning eller expo-
nering utöver det normala i samband 
med undersökningen

Enskilt apparatfel

Apparatens, kringutrustningens eller systemets 

etc. felbenägenhet*) har bidragit till händelsen
Onödig upprepning av 
undersökningen

Ingen information om motsvarande undersök-
ning som gjorts tidigare alternativt ingen till-
gång till resultaten från undersökningen som 
gjorts tidigare

Patient och 
arbetsta-
gare

Också arbetstagaren har exponerats i anslutning till den ovan nämnda avvikande hän-
delsen (vid obetydlig exponering av arbetstagaren)

Arbets-
tagare

Exponering av arbetstagare (vid obetydlig exponering)

Annan händelse:

Oavsiktlig exponering av foster

Foster Undersökning av gravid kvinna Graviditeten så tidig att den inte kan verifieras

Graviditetsmöjligheten utreddes inte före un-
dersökningen

Nära ögat -situation som orsakat åtgärder på användningsplatsen

I de fall där det inte är ändamålsenligt att göra en närmare anmälan till myndigheten.

*) Med felbenägenhet avses här apparatens eller systemets dåliga användningsegenskaper vilket lätt leder till mänskliga misstag och 
därmed till extra exponering för strålning.

avviKanDe hänDelser som anmäls i samma anmälan årligen
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ST-DIREKTIV (3.6.2015)

Allmänna direktiv
ST 1.1 Säkerhet vid strålningsverksamhet, 

23.5.2013 
ST 1.3 Varningsmärkning av strålkällor, 

9.12.2013 
ST 1.4 Användarorganisation, 2.11.2011 
ST 1.5 Befrielse från kravet på säker-

hetstillstånd vid användning av 
strålning, 12.9.2013 

ST 1.6 Strålskyddsåtgärder på arbets-
platsen, 10.12.2009 

ST 1.7 Strålskyddsutbildning inom hälso- 
och sjukvården, 10.12.2012 

ST 1.8 Behörighet och strålskyddsutbild-
ning för personer inom en använ-
darorganisation, 17.2.2012 

ST 1.9 Strålningsverksamhet och strål-
ningsmätningar, 17.3.2008 

ST 1.10 Planering av strålkällors använd-
ningsutrymmen, 14.7.2011 

ST 1.11 Skyddsarrangemang för strålkäl-
lor, 9.12.2013 

Strålbehandling
ST 2.1 Säkerhet vid strålbehandling, 

18.4.2011 
 
Medicinsk röntgenundersökning
ST 3.1 Tandröntgenundersökningar inom 

hälsovården, 13.6.2014 
ST 3.2 Mammografiapparater och deras 

användning, 13.8.2001  
ST 3.3 Röntgenundersökningar inom häl-

sovården, 8.12.2014 
ST 3.7 Bröstcancerscreening med mam-

mografi, 28.3.2001 
ST 3.8 Strålsäkerhet vid mammografiun-

dersökningar, 25.1.2013 

Industri, forskning, undervisning 
och kommersiell verksamhet
ST 5.1 Strålsäkerheten hos apparater 

med slutna källor, 7.11.2007 
ST 5.2 Användning av kontroll- och ana-

lysröntgenapparater, 26.9.2008 
ST 5.3 Användning av joniserande strål-

ning vid undervisningen i fysik och 
kemi, 4.5.2007 

ST 5.4 Handel med strålkällor, 19.12.2008 
ST 5.6 Strålsäkerheten vid industriell 

radiografi, 9.3.2012 
ST 5.7 Transport av radioaktivt avfall och 

använt kärnbränsle, 6.6.2011 

ST 5.8 Installation, reparation och under-
håll av strålningsalstrande appara-
ter, 4.10.2007 

 
Öppna källor och radioaktivt avfall
ST 6.1 Strålsäkerhet vid användning av 

öppna strålkällor, 17.3.2008. 
ST 6.2 Radioaktivt avfall och radioaktiva 

utsläpp, 1.7.1999 
ST 6.3 Strålsäkerhet inom nukleärmedi-

cin, 14.1.2013 
 
Stråldoser och hälsokontroll 
ST 7.1 Övervakning av strålningsexpone-

ring, 14.8.2014 
ST 7.2 Tillämpning av maximivärdena för 

strålningsexponering och beräk-
ningsgrunder för stråldosen, 
8.8.2014 

ST 7.3 Beräkning av stråldos från intern 
strålning, 13.6.2014 

ST 7.4 Dosregister och anmälan av upp-
gifter, 8.12.2014 

ST 7.5 Hälsokontroll av arbetstagare i 
strålningsarbete, 13.6.2014 

 
Veterinärmedicin
ST 8.1 Strålsäkerheten vid veterinärme-

dicinsk röntgenverksamhet 
20.3.2012 

 
Icke-joniserande strålning
ST 9.1 Strålsäkerhetskrav för och över-

vakning av solarieapparater 
1.7.2013 

ST 9.2 Strålsäkerheten vid pulsradar-
anläggningar, 2.9.2003 (på finska) 

ST 9.3 Strålsäkerheten vid mastarbete på 
FM- och TV-stationer, 2.9.2003 (på 
finska) 

ST 9.4 Strålsäkerheten vid storeffektlasrar 
som används i underhållning, 
28.2.2007 (på finska) 

 
Naturlig strålning
ST 12.1 Strålsäkerheten vid verksamhet 

som medför exponering för naturlig 
strålning, 2.2.2011 

ST 12.2 Radioaktivitet i byggnadsmaterial 
och aska, 17.12.2010 

ST 12.3 Radioaktivitet i hushållsvatten, 
9.8.1993 

ST 12.4 Strålsäkerhet vid flygverksamhet, 
1.11.2013. 
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