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Høring over tre bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende 
stråling og strålebeskyttelse 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til tre 
bekendtgørelser efter forslag til lov om ioniserende stråling og strålebeskyt-
telse.  
 
Overordnet mener vi, at der bør laves en generel henvisning til arbejdsmil-
jølovgivningens bestemmelser. Det bør tydeliggøres, at arbejdsmiljølovgiv-
ningen dækker arbejdstagere indenfor dette område. Derudover bør der 
indgå en bestemmelse, som henviser til og præciserer arbejdsgivers for-
pligtelse til at føre tilsyn. 
Vi har følgende bemærkninger til de enkelte bekendtgørelser. 
 
Udkast til bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyt-
telse 
§ 62: Dansk Sygeplejeråd finder det vigtigt, at alle stråleudsatte arbejdsta-
gere er omfattet af den individuelle dosisovervågning. Det er vigtigt, at 
sundhedspersoner, der arbejder med røntgen, bærer dosimeter, så man 
kan opdage eventuel uhensigtsmæssig stråledosis. 
 
Udkast til bekendtgørelse om strålingsgeneratorer: 
Bilag 5: Det fremgår, at behandling af personer med elektron- og partikelac-
celeratorer kan udføres af personer under oplæring, såfremt de er under 
supervision af uddannet personale. Vi er bekymrede for de konsekvenser, 
det kan få for patienterne, da det er potentielt livsfarlige røntgenstråler, der 
er tale om. Ansvarsfordelingen mellem de to bør tydeliggøres. I bilaget bru-
ges betegnelsen røntgensygeplejerske. Der bør stå sygeplejerske i stedet 
for, da røntgensygeplejerskeuddannelsen ikke længere eksisterer. 
Bilag 8: Det er uklart, hvilket energiniveau, der er tale om. Det bør præcise-
res.  
 
Udkast til bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer: 
§ 30 og bilag 7: Det er uklart, hvilken uddannelse der kræves af assiste-
rende personale til brachyterapi. Det bør præciseres.  
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