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Rigshospitalet d. 21. december 2012 

 
 

 
Høringssvar vedr. Ændring af BEK 954 af 23. oktober 2000      
j.nr.  1-5210-58/1 
 
DSMF kan tilslutte sig det angivne, overordnede formål med ændringen af bekendtgørelsen. Vi 
er således enige i, at det er hensigtsmæssigt at fjerne bilagene 4 (driftsbetingelser) og 7 (amme-
pauser). Vi har noteret os, at det af bemærkningerne fremgår, at bilag 7 reelt erstattes af en lø-
bende opdateret vejledning på SIS’ hjemmeside. 
 
Vedr. §36 forstår vi, at SIS kan trække oplysninger om antallet af forskellige undersøgelser di-
rekte fra andre databaser, således at det fortsat er muligt at generere en national statistik over an-
vendelsen. 
 
Ændringen af §41 finder DSMF ikke hensigtsmæssig i den foreliggende form. Formuleringen 
”...til stadighed overholder alle krav i nationale og internationale standarder og retningslinier re-
levante for anvendelsen” er så bred, at den er umulig at håndtere i praksis, og samtidig så vag, at 
den vanskeligt kan bruges i en argumentation over for leverandører. Det ville være naturligt, hvis 
SIS, evt. i samarbejde med DSMF og andre relevante organisationer, i det mindste kunne fast-
lægge  hvilke nationale og internationale standarder og retningslinier, der skal tages i betragt-
ning. En sådan oversigt burde have status af en vejledning på SIS’s hjemmeside. 
 
Den nuværende §41 tager udgangspunkt i den realitet, at teknisk udstyr fra tid til anden har fejl, 
og giver fysikeren både ret og pligt til at erklære, at et udstyr ikke må anvendes. Mens den fore-
slåede §41 pålægger fysikeren at sikre, at udstyret "til stadighed" overholder driftskrav. Det er 
ganske enkelt ikke muligt at holde udstyr i konstant drift. Samtidig er det blevet uklart hvem der 
har ret og pligt til at tage et apparat ud af brug, når det (for en kortere periode eller permanent) 
ikke længere opfylder de nødvendige krav. 
 
Hvad der i kommentarerne beskrives som en konsekvensændring i §41 (konsekvens af det fjer-
nede bilag 4) synes dermed at have utilsigtede bivirkninger. DSMF mener, at det fortsat bør 
fremgå, at den (strålings)ansvarlige fysiker har ansvar for at tage udstyr ud af drift, hvis det ikke 
lever op til kravene. Uden den nuværende eksplicitte formulering er der stor risiko for en kon-
flikt mellem det pålagte ansvar og den reelle handlemulighed. 
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Konkret forslag: 
 
Nuværende §40 tilføjes nyt stk. 2: 
 
Stk. 2. Hvor der foreligger relevante og anerkendte nationale eller internationale standarder for 

driftsbetingelser for udstyr og anvendelse, skal udstyret overholde disse standarder for at måtte 

bruges til undersøgelser og behandlinger. Hvor der foreligger relevante og anerkendte nationale 

eller internationale retningslinjer, skal disse ligeledes indgå i fysikerens bedømmelse af udsty-

rets stand. 

  
Nuværende §41 erstattes af følgende: 
 
§41. Den ansvarlige fysiker skal sørge for, at nuklearmedicinsk udstyr, som ikke lever op til be-

tingelserne i §40, tages ud af drift. 
 
 
Vi har ingen kommentarer til ændringerne i §80 og §110. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Søren Holm 
 
Formand for DSMF 
 


