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2. Inngangur - lagagrunnur og innihaldslýsing
Lög um geislavarnir nr. 44/2003 gilda um öll röntgentæki bæði þau sem notuð eru í
læknisfræði og önnur tæki sem til dæmis eru notuð í farangursleit á flugvöllum. Í
lögunum eru meðal annars ákvæði um leyfisveitingar og eftirlit Geislavarna ríkisins.
Með stoð í lögum um geislavarnir er í gildi reglugerð nr. 627/2003 um hámörk
geislunar. Öll notkun röntgentækja skal vera þannig að starfsfólk og almenningur verði
ekki fyrir meiri geislun en þar kemur fram.
Í þessu riti er fjallað um röntgentæki sem notuð eru til leitar í farangri og um tæki sem
notuð eru í iðnaði við gæðaeftirlit eða til efnagreininga. Gefnar eru leiðbeiningar um
hvernig tryggja skuli að notkun tækjanna sé í samræmi við lögin og reglugerðina.
Íslensk lög og reglugerðir um geislavarnir taka mið af sambærilegum lögum á
Norðurlöndum og í Evrópusambandinu. Í þeim lögum hafa verið innleiddar
grundvallarráðleggingar Alþjóðageislavarnaráðsins frá 1990 riti númer 60 (ICRP-60).
Þar eru meðal annars ákvæði um hámörk geislunar sem koma fram í íslensku
reglugerðinni. Í kafla 3 er sagt frá þessum hámörkum og á hverju þau byggja.
Í kafla 4 er sagt frá flokkun röntgentækja í skermuð og óskermuð tæki og sýnd dæmi um
þau með ljósmyndum.
Í kafla 5 er lýst skyldum eigenda þessara tækja sem koma fram í geislavarnarlögum.
Að lokum er lýst reglulegu eftirliti Geislavarna ríkisins og sagt frá þeim atriðum í
búnaði tækjanna sem tryggja örugga notkun þeirra.
Mikilvægur liður í eftirliti Geislavarna er að sannreyna að eigendur hafi sjálfir eftirlit
með eigin tækjum með tilliti til geislavarna. Þetta rit á að auðvelda slíkt innra eftirlit.
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3. Grunnur geislavarna, hámörk geislunar
Allri geislun fylgir einhver áhætta en markmiðið með geislavörnum er að tryggja að hún
sé ásættanleg.
Öll geislun á að vera þannig að geislun á fólk sé eins lítil og unnt er með tilliti til
tilgangs geislunar og ávalt innan hámarksgilda.
Geislun frá röntgentækjum og geislavirkum efnum er kölluð jónandi geislun vegna þess
að í henni eru eindir (ljóseindir eða agnir) sem hafa næga orku til að jóna atóm með því
að fjarlægja rafeindir af braut um kjarna atómsins. Ef stakar eindir hefðu ekki slíka orku
gæti jafnvel mikill fjöldi þeirra ekki valdið jónun.
Jónun atóma, ef hún er mjög mikil og/eða útbreidd, getur valdið miklu tjóni á líkamsvef.
Líffræðileg áhrif geislunar á fólk eru kölluð geislaálag. Geislaálagið er mælt með
sérstakri orkueiningu sem kölluð er sívert (e. Sievert, skammstafað Sv).
Áhættan af sömu geislun er ekki nákvæmlega sú sama fyrir tvo einstaklinga en
geislaálagið er eins konar mat á áhættu staðlaðrar meðalmanneskju. Það getur hins
vegar skipt máli hve gamall einstaklingurinn er og hvort hann er karl eða kona.
Til að gefa hugmynd um stærð einingarinnar, sívert, má gróflega segja eftirfarandi:
Banvænt geislaálag fyrir flesta er um 4 Sv. Marktæka aukningu í tíðni krabbameina má
greina hjá þeim sem verða fyrir geislun sem er yfir 0,1 Sv (eða 100 milli-sívert).
Samkvæmt reglugerð nr. 627/2003 um hámörk geislunar mega geislastarfsmenn ekki
verða fyrir meiri geislun en 20 mSv á ári og skulu þeir bera geislamæla ef nokkrar líkur
eru á að geislunin fari yfir 6 mSv.
Samkvæmt reglugerðinni má almenningur ekki verða fyrir meiri geislun en sem svarar
til 1 mSv (1 milli-sívert) á ári sem er sambærilegt við náttúrulegt geislaálag á Íslandi
frá jörðinni, úr himingeimnum og úr fæðu.
Geislavarnir röntgentækja byggja á ofantöldum grunnforsendum. Langflest
röntgentækja utan sjúkrahúsa eru ekki í höndum sérmenntaðra geislastarfsmanna og því
gerð sú krafa til tækjanna að tryggt sé að hver sem umgengst þau verði ekki fyrir meiri
geislun en sem svarar til 1 mSv á ári.
Þetta þýðir t.d. að sá sem er í námunda við tækið 8 tíma á dag alla vinnudaga ársins má
ekki fá á sig meira en 0,0005 mSv á klst eða 0,5 µSv/klst (míkró-sívert á klukkustund).
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4. Flokkun röntgentækja í skermuð og óskermuð tæki
Röntgengeislun er notuð til gegnumlýsingar af því að hún kemst í gegnum efni en
deyfist mismikið eftir því hversu þykkt eða þétt efnið er. Orkumikil geislun (með hátt
kílovolt-gildi) kemst í gegnum þykkt og þungt efni en orkuminni geislun er notuð til að
gegnumlýsa þynnri og léttari hluti.
Með því að hafa röntgengeisla tiltekins tækis inni í skáp úr stáli eða öðru efni sem
deyfir geislunina er í mörgum tilvikum hægt að tryggja að starfsfólk eða almenningur
verði ekki fyrir geislun. Slík tæki eru kölluð skermuð.
Í þessu riti er aðeins fjallað um skermuð röntgentæki og gert ráð fyrir því að almennir
starfsmenn vinni við þau. Kröfur um geislavarnir snúa fyrst og fremst að því að tryggja
að búnaður tækjanna sé öruggur, t.d. að ekki sé hægt að komast inn fyrir skermunina.
Röntgentæki á sjúkrahúsum eða hjá tannlæknum geta ekki verið skermuð vegna þess að
sjúklingar þurfa vera í geislasviði þeirra. Önnur tæki eru langflest skermuð. Enginn
líkamshlutur á að geta komist í snertingu við beina geislun frá slíkum tækjum og óbein
geislun (dreifigeislun) á að vera í lágmarki.
Skermuð tæki eru m.a. á eftirtöldum stöðum:
1
Á flugvöllum eru mörg röntgentæki notuð til gegnumlýsingar á farangri aðallega
til vopnaleitar vegna öryggismála. Myndir af tveimur slíkum tækjum eru hér fyrir
neðan:

Dæmi um tæki til vopnaleitar í
handfarangri. Á Keflavíkurflugvelli er
glerbúr (leiðari) utan um færibandið sem
útilokar að nokkur fari með hendur inn
fyrir strimlana (þeir eru úr blýi til að
skerma óbeina geislun).

Skermuð röntgentæki

Dæmi um leitartæki fyrir ferðatöskur á
flugvelli. Enginn stendur að jafnaði við
tækið. Færibönd liggja að því og frá.
Leiðari er utan um færibandið næst
tækinu.
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Horft inn í flugvallartæki. Geislaskynjarar eru gulir. Slökkt er sjálfvirkt á
geislun þegar ekkert er á færibandinu.
Tækið að ofan er með einum geislagjafa
en hjá tækinu til hægri eru þeir þrír.

1 – Tveir röntgengjafar
2 – Geislasvið
3 – Láréttur röntgengjafi
4 – Lóðréttir skynjararar

2
Á mörgum rannsóknarstofum, m.a. hjá álverum eru röntgentæki notuð til
efnagreininga. Í þessum tækjum er geislunin með fremur lágri orku (spenna minni en
50kV) þannig að mjög auðvelt er að skerma þau. Oftast er ekki hægt að mæla neina
geislun utan við tækið.

Dæmi um efnagreiningartæki á rannsóknarstofu. Í glerhurð er blý (sem þó er hægt að
horfa í gegnum). Ef dyr eru opnaðar, rofnar geislunin.
3
Sjálfvirkt gæðaeftirlit. Hjá nokkrum matvælafyrirtækjum eru röntgentæki notuð
til að sannreyna að framleiðsluvara sé án galla. Á Íslandi framleiðir t.d. Marel hf slík
tæki til leitar að beinum í kjúklingakjöti og fiski.

Dæmi um vél sem notuð er til að fylgjast með því hvort aðskotahlutir séu í
matarpakkningum. Færiband liggur í gegnum tækið, ef það stöðvast rofnar geislunin.
Dreifigeislun í kringum tækið er mjög lítil.

Skermuð röntgentæki
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Óskermuð röntgentæki:
Á Íslandi eru slík tæki meðal annars notuð við leit að göllum í málmsuðu eða að
málmþreytu t.d. í flugvélum (sjá mynd). Dýralæknar eru einnig með röntgenæki sem eru
óskermuð og að flestu leyti eins og tæki sem notuð eru á sjúkrahúsum.

Færanlegt röntgentæki inni í
flugvélahreyfli. Löng leiðsla (>20 m)
liggur frá tækinu að stjórnborði þess.
Filma er lögð bakvið geislunarstað.

Röntgentæki eins og notað er hjá
dýralæknum.

Við notkun röntgentækja sem ekki eru skermuð, þarf að gera mun meiri kröfur en vegna
skermaðra tækja, meðal annars um menntun ábyrgðarmanns, um notkun á geislamælum,
um afmörkun vinnusvæða og um skermun húsnæðis.
Hér verður ekki fjallað frekar um þessi tæki.

Skermuð röntgentæki
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5. Lagaskyldur
5.1 Leyfisveitingar
Samkvæmt 3. mgr. 7.gr. laga um geislavarnir þarf innflytjandi að senda Geislavörnum
ríkisins upplýsingar um hvert tæki sem hann flytur inn en hann þarf ekki leyfi frá
Geislavörnum til innflutningsins.
Bannað er að setja upp og nota röntgentæki án sérstaks leyfi frá Geislavörnum
ríkisins (sbr. 9. og 20. grein laga um geislavarnir). Sótt er um leyfi með því að fylla út
umsókn á vefsíðu Geislavarna (www.geislavarnir.is). Venjulega gefur stofnunin innan
viku, út leyfi til uppsetningar og notkunar þar til úttekt á tækinu og umbúnaði þess getur
farið fram. Ef ekkert finnst aðfinnsluvert við þá úttekt, er gefið út ótímabundið leyfi
starfrækslu viðkomandi búnaðar.
5.2 Eigandi og tilnefndur ábyrgðarmaður
Eigandi röntgentækja er oft fyrirtæki eða stofnun. Eiganda ber að tilnefna
ábyrgðarmann með notkun tækisins (sbr. 10 gr.) sem Geislavarnir ríkisins samþykkja.
Öll samskipti stofnunarinnar vegna notkunar og eftirlits með viðkomandi búnaði er
síðan eingöngu við ábyrgðarmann.
Í flestum tilvikum samþykkja Geislavarnir tilnefningu ábyrgðarmanns með
skermuðum tækjum með því skilyrði að hann sæki námskeið í geislavörnum sem
stofnunin býður upp á reglulega.
Eigandinn greiðir leyfisgjald og gjald vegna reglulegs eftirlits samkvæmt
gjaldskrá sem heilbrigðisráðuneytis gefur út árlega.
5.3 Innra eftirlit og gæðaeftirlit
Samkvæmt 10. grein laga um geislavarnir skal við starfsemi þar sem notuð er jónandi
geislun koma upp viðeigandi innra eftirliti vegna geislavarna. Með innra eftirliti
notanda og með eftirliti Geislavarna skal tryggja hættulausa notkun allra röntgentækja.
Umfang innra eftirlits skal vera í samræmi við fjölda tækja og umfang
starfseminar og getur að lágmarki falist í því að halda til haga viðeigandi gögnum um
viðkomandi tæki og búnað, svo og upplýsingum um reglubundið viðhald og
lagfæringar. Víða er til staðar gæðakerfi fyrir rekstur fyrirtækisins og er eðlilegt að
viðhald og eftirlit með röntgentækjum verði hluti af því kerfi.
5.4 Lög um viðbúnað
Samkvæmt 11. grein laga um geislavarnir skulu notendur jónandi geislunar skipuleggja
viðeigandi viðbrögð við geislaslysum og veita upplýsingar um sérstaka áhættuþætti
samkvæmt nánari reglum er Geislavarnir ríkisins setja. Þeir skulu tilkynna
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Geislavörnum ríkisins tafarlaust ef geislaslys verður, leggja frummat á hugsanlegar
afleiðingar og gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að takmarka afleiðingar þess.
Vegna skermaðra röntgentækja leggja Geislavarnir áherslu á að símanúmer
stofnunarinnar sé aðgengilegt þeim sem vinna við tækin (552 8200) og að
starfsmönnum sé ljóst að haft skuli samband við stofnunina ef grunur leikur á fólk hafi
orðið fyrir geislun vegna slyss, bilana eða mistaka.

Skermuð röntgentæki
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6. Eftirlit Geislavarna ríkisins
Í samræmi við 17. grein geislavarnalaga annast Geislavarnir ríkisins reglubundið eftirlit
með notkun röntgentækja á Íslandi. Starfsmönnum stofnunarinnar er heimill aðgangur
að sérhverjum stað þar sem röntgentæki eru notuð.
Ekki hefur verið sett sérstök reglugerð um geislavarnir röntgentækja sem ekki
eru notuð til lækninga en stofnunin lýtur svo á að örugg notkun sé tryggð ef fylgt er
leiðbeiningum í riti geislavarnastofnana á Norðurlöndum frá 1988 Nordic
recommendation on Radiation Protection in Industrial Radiography. Ef framkvæmd
geislavarna er að einhverju leyti með öðrum hætti en þar er lýst, þarf ábyrgðarmaður að
sýna fram á að framkvæmdin tryggi öryggi starfsmanna og almennings.
Í Viðauka 1 er skoðunarblað Geislavarna ríkisins fyrir skermuð röntgentæki.
Skoðunarblaðið byggir á greinum í lögum, reglugerð um hámörk geislunar og áður
nefndum Norrænum leiðbeiningum. Athugað er hvort skermun sé fullnægjandi meðan
tækið er í notkun, hvort hægt sé að komast með líkamshluta inn í tækið, hvort rofar
virki, hvort hægt sé að rjúfa skermunina og hvort viðvörunarljós og merkingar vari fólk
við.
Nánar um einstaka liði á skoðunarblaði:
Reglulegt eftirlit: Merkt er við þennan reit ef um er að ræða reglulegt eftirlit (á fjögurra
ára fresti). Eigandi greiðir eftirlitsgjald á því ári sem eftirlit fer fram en ekki önnur ár.
Samkvæmt gjaldskrá heilbrigðisráðuneytis árið 2007 er gjaldið 22.420 fyrir tæki í
farangursleit og 9.650 fyrir hvert tæki sem bætist við á sama stað. Gjaldið er heldur
lægra fyrir tæki sem notuð eru í efnarannsóknum eða 19.776 krónur fyrir fyrsta tæki en
6.663 fyrir hvert tæki sem bætist við.
Nýr staður/búnaður: Merkt er við þennan reit þegar nýtt tæki er tekið út. Eigandi
greiðir gjald vegna mats á umsóknum um ný leyfi, sem er kr. 6.663 (árið 2007).
Nafn stofnunar/fyrirtækis: Hér kemur nafn eiganda tækisins sem er sá aðili sem
greiðir gjöld af tækinu.
Kennitala: Kennitala eiganda tækisins.
Nafn ábyrgðarmanns: Ábyrgðarmaður sér m.a. um samskipti við Geislavarnir og gert
er ráð fyrir að hann sé viðstaddur skoðun á búnaðinum.
Netfang: Þetta er netfang ábyrgðarmanns
Menntun ábyrgðarmanns: Menntun sem hefur þýðingu varðandi geislavarnir
Námskeið: Námskeið sem hefur þýðingu varðandi geislavarnir. Hefur ábyrgðarmaður
sótt námskeið fyrir ábyrgðarmenn um geislavarnir?
Uppsetningaraðili: Innflytjandi sér oft um uppsetningu og í framhaldinu um reglulegt
viðhald. Uppsetningarmenn þurfa að hafa viðurkenningu Geislavarna.
Skermuð röntgentæki
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Mælingar: Mælingar eru gerðar á styrk geislunar eins og lýst er á blaði. Ef mesti
styrkur við yfirborð tækis er minni en 0,5 µSv/klst er tryggt að ekki er hægt að verða
fyrir meira geislaálagi en 1 mSv á ári (sbr. kafla 2 um hámörk geislunar).
Varúðarmerkingar: Á tækjum á að vera varúðarmerki um geislun og ljós sem sýna
þegar geislun er í gangi. Við eftirlit er dreift límmiðum frá Geislavörnum með
varúðarmerki. Merkingar þurfa að vera sýnilegar og skiljanlegar þeim sem nota tækið.
Rofar: Rofar skulu vera á hurðum og opnanlegum hliðum sem rjúfa geislun ef reynt er
að rjúfa skermun á meðan tæki er í gangi.
Hendur í geisla: Ef mögulegt er að koma höndum inn um op á tæki skal vera merking
sem varar við því.
Læsing með lykli: Án lykils má ekki vera hægt að geisla.
Texti norrænu leiðbeininganna er mun ítarlegri og vegna þess að tæki og notkun þeirra
er með ýmsu móti getur þurft að taka tillit til annarra hluta en hér koma fram. Til dæmis
geta gilt reglur um geislun matvæla sem ekki er fjallað um hér.
Upplýsingar um tæki: Mikilvægt er að skrá raðnúmer tækja á flugvöllum og annars
staðar þar sem mikið er um breytingar og flutning á tækjum milli staða.
.
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Viðauki 1

Eftirlit með skermuðum röntgenbúnaði
(í sviga er tilvísun í greinar í lögum um geislavarnir nr. 44/2002 eða í kafla í Norrænum leiðbeiningum frá 1987)

Reglulegt

Nýr staður/búnaður

eftirlit:

(úttekt) :

Dagsetning :

Nafn stofnunar / fyrirtækis
Kennitala:

(skráður eigandi sbr. 19.gr.
44/2002):
Nafn ábyrgðarmanns

Netfang:

búnaðar(10.gr.):
Menntun ábyrgðarmanns(10.gr.):

-

@

Námskeið:

Uppsetningaraðili(20.gr.):

Mælingar með Mini 900 mæli (cps) og Bicron Sievert mæli (µSv/klst)
(Mini 900 finnur staði sem gefa mest útslag, þar er geislunarstyrkur mældur
með Bicron Sievert. Ef spenna er <100 kV er aflestur Mini 900 umreiknaður
með töflum í Sv/klst.)

Mæligildi og einingar

Hámarkspenna og mesti straumur (mæla skal við þessi gildi)
Mesti styrkur við yfirborð tækis (5 cm). Hvar?
Mesti styrkur þar sem unnið er að jafnaði (sbr. reglugerð um hámörk
geislunar)

(<=0,5 µSv/klst)

Önnur áhugaverð staðsetning (lýsa henni)
Eru varúðarmerkingar og ljós í lagi?:
(sbr. kafla 5.3 í ‘Nordic recom.’, 1987)
Eru neyðarrofar og rofar á hurðum í lagi?:
(sbr. kafla 5.3 í ‘Nordic recom.’, 1987
Er tryggt að hendur komist ekki í geisla?
(sbr. kafla 5.3 í ‘Nordic recom.’, 1987
Er læsing á tæki með lykli?
(sbr. kafla 5.3.4 í ‘Nordic recom.’, 1987

Upplýsingar um tæki
Framleiðandi tækis:
Gerð tækis:
Árgerð:
Raðnúmer tækis:
Raðnúmer
röntgenhluta:

Já / Nei
Gæðaeftirlit á viðkomandi stað (spyrja áb.m.)
Eru skipulögð viðeig. viðbrögð við geislaslysum?
(gr.20)
(A.m.k. þarf símanúmer Geislavarna að vera
áberandi)
Er til staðar viðeigandi innra eftirlit? (gr.10)
(A.m.k. þarf að halda til haga gögnum um tæki og
leyfi)
Athugasemdir:

Breytingar sem kunna að hafa orðið á notkun eða
staðsetning tækis:

Kvittun fyrir skoðun

Skermuð röntgentæki
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