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Vedrørende Norsk Kiropraktorforening (NKF) sine bemerkninger til høring av utkast
til ny strålevernforskrift

Norsk Kiropraktorforening har mottatt "Høring av utkast til ny forskrift om bruk av strålevern
og bruk av stråling (strålevernforskriften) " og har nedenstående bemerkninger og
endringsforslag.

Det er 3 paragrafer vi finner det relevant for vår forening å uttale oss om. Disse står under
kapittel VI. Bestemmelser om medisinsk strålebruk.

§40 Krav om rekvisisjon
Kiropraktorer er i en særstilling da flere av oss er i besittelse av et røntgenapparat i klinikken,
og er dermed både den som henviser og den som tar selve røntgen bilde. Vi er enige
forslaget om at det bør foreligge en rekvisisjon, og de kiropraktorene som selv tar
røntgenbilder av sine pasienter i klinikken skal derfor lage en rekvisisjon til seg selv. Dette ser
vi på som en ryddig prosedyre og også hensiktsmessig da vi i nær fremtid kommer til å søke
om stønad/refusjon til dekning av utgifter ved røntgenundersøkelser foretatt i våres klinikker.

§46 Krav til kompetanse for å betjene apparatur for medisinsk strålebruk
I denne paragrafen er kiropraktorer ikke nevnt. Det er naturlig at kiropraktorer bør inkluderes
slik at ordlyden blir som følger: "Røntgen- og MR- apparater skal betjenes av radiograf, lege
eller kiropraktor."

§50 Dosimetri ved ioniserende strålebehandling, røntgendiagnostikk og nukleærmedisin
Siste ledd: Kalibrering av utstyr har hittil blitt utført jevnlig ved service fra utstyrsleverandør.
NKF finner det lite hensiktsmessig at kalibrering bør skje oftere enn hvert 3.år da
røntgenapparat i kiropraktorpraksis generelt er mindre i bruk/har mindre slitasje enn andre
rene kommersielle røntgeninstitutt.
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