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odontologi, Det odontologiske
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3) Radiologisk

kompetanse
og tyding av bilder i forbindelse
med bruk av CBCT
For å ivareta kravet til radiologisk kompetanse
skal radiolog tolke bilder fra undersøkelser
som
faller inn under kategori 2 (ikke-dentoalveolære
og craniofaciale).
Bilder fra undersøkelser
som
faller inn under kategori
1 (dentoalveolære)
kan imidlertid tolkes av tannlege med relevant
dokumenterbar
kompetanse
i radiologi dersom ansvarlig radiolog godkjenner dette. Kategori 1
og 2 er definert i Strålevernlnfo
822010 under § 42 a) radiologisk kompetanse.
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4)

5)

CBCT-apparat tilpasset bruksområdene
Virksomheten må påse at CBCT apparatet er tilpasset bruksområdene,
til å blende inn strålefeltet slik at det sammenfaller med område av klinisk interesse.

dvs. at det har mulighet

Strålevernorganisasjon
Virksomheten skal ha en beskrivelse av hvordan arbeidet med strålevern er organisert. Den skal
mellom ansatte som har ulike strålevernfunksjoner
og arbeidsfordeling
tydelig vise ansvarsandre som innehar strålevernsrelaterte
strålevernkontakter og
(dvs. strålevernkoordinator,

arbeidsoppgaver),

og hvor mye tid hver enkelt av disse har til strålevernsarbeid.

I tillegg må

strålevernsorganiseringen være implementert i virksomhetens organisasjonskart slik at det er
strålebruken i de enkelte
hvem i strålevernsorganisasjonen som følger opp
oversiktlig
seksjoner/avdelinger.
6)

av strålevernkoordinator
Melding om endring
melding
Virksomheten skal fortløpende sende skriftlig
navn,
må
meldingen
I
strålevernkoordinator.
til
kontaktinformasjon
oppgis.

om bytte av eller endring
telefonnummer og

i
e-post

Aktuelt regelverk for godkjenningen
internkontrollforskriften.
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