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Registrering av genomlysningsdata
Gäller för: Region Kronoberg
Utförs på: Region Kronoberg
Enligt 5 kap. 3 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar (SSMFS
2018:5), skall journal över genomlysningstider föras för interventionella förfaranden samt för
röntgenutrustningar som används för genomlysning utanför röntgenavdelningen.
Enligt 7 kap. 8 § skall stråldosen vid interventionell radiografi till patienten övervakas och följas
upp.
Genomlysning på operationsavdelning
För röntgenutrustningar som används för genomlysning utanför röntgenavdelningen, förs sedan
flera år journal. Vid genomlysning på operation registreras uppgifter i planeringsprogram Craft.
Följande parametrar skall registreras:







Datum och tid
Typ av procedur
Operatör
Använd utrustning
Genomlysningstid
Dos-areaprodukt

Interventionella procedurer på röntgenavdelning
Interventionella procedurer genomförs i huvudsak av kirurger som använder genomlysningslab
på röntgen. Vid interventionella procedurer skall registrering göras i RIS.
Följande parametrar skall registreras:








Datum och tid
Typ av procedur
Operatör
Använd utrustning
Genomlysningstid
Antal exponeringar
Dos-areaprodukt
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Annan genomlysning på röntgenavdelning
Uppgifter rörande genomlysning för andra procedurer än intervention (utförda av radiologer)
registreras nu i röntgens RIS. Detta gäller tillsvidare. Samma data som för interventionella
procedurer registreras.
Rapportering
Sjukhusfysiker vid MFT svarar för sammanställning och analys av registrerade data.
Sammanställning och rapportering görs årsvis. Rapport redovisas till Strålskyddskommittén och
till berörda verksamhetschefer.
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Hänvisning till ny författning från SSM (SSMFS 2018:5)
Korrigerat hänvisning till författning i första stycket
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