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NMR og statiske magnetfelter
Arbejdstilsynet anvender de
vej ledende grænseværdier fra
In ternational Commission on
Non-Ionizing Radiation Pro -
tection (ICNRP) som udgangs-
punkt for en vurdering af mag-
netfelter.
Statiske magnetfelter under 2
tesla (se side 17) har ingen kendt
sundhedsfarlig virkning på me n -
nesker, men stærke felter kan
forstyrre magnetisk følsomme
dele.

Metalgenstande og 
pacemakere

Stærke statiske magnetfelter
kan påvirke implanterede me -
taldele og pacemakere, der
f.eks. kan forskubbes eller sæt-
tes ud af drift. Magnetfeltet

kan også tiltrække løse metal-
genstande, hvilket kan forvol-
de skade f.eks. punktering af
beholdere med flydende gas-
ser eller give skade på de per-
soner, som arbejder nær feltet. 
Betalingskort, mobiltelefoner,
ure og andre genstande kan
blive ødelagt ved nærkontakt
med magnetfeltet. 
For at forebygge disse risici an -
befales etablering af en 0,5 mT
sikkerhedszone omkring NMR-
apparater.

Kryogene væsker

De kryogene væsker, som køler
den superledende magnet for-
damper og skal fornyes løb -
ende. Håndtering af flydende
kvæl stof (kogepunkt -196 °C)
og helium (kogepunkt -269 °C )
indebærer risiko for forfrysnin-
ger – brug derfor handsker og
briller.
Ved afdampningen kan der op -
stå risiko for iltfortrængning,
specielt hvis det foregår meget
hurtigt. Risikoen for iltfortræng -
ning kan imødegås ved at in stal -
lere en gasdetektor, der aktive-
res, når iltprocenten falder til
lavt niveau f.eks. under 19%.

NMR (Nuclear Magnetic Re so -
nance) er en spektroskopisk me -
tode, der anvendes ved struk-
turopklaring af stoffer. Prøver
anbringes i et stærkt statisk
magnetfelt, hvor prø ven påvir-
kes af en radiofrekvensgene -
rator. Magneten er gjort super-
ledende ved nedkøling med
flydende nitrogen og helium.

Det elektromagnetiske felt

Ved vurdering af NMR-appara-
ters elektromagnetiske påvirk-
ning er fokus på det kraftige sta -
tiske magnetfelt (jævnstrøm),
som udbreder sig elipseformet
omkring apparatet – uafhængig
af gulv, loft og vægge. Feltet re -
duceres kraftigt med afstan-
den.
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NMR-apparat med kraftig statisk
magnetfelt.

Overalt, hvor vi bruger elektrisk
strøm, vil der være magnetfelter.
Når strømmen skifter retning (vek -
selstrøm) vil magnetfeltet variere
tilsvarende. Ved jævnstrøm op -
står statiske magnetfelter. Jord ens
eget statiske magnetfelt er på ca.
50 µT.

Måleenhed for elektromagneti-
ske felter
Magnetfelter måles i tesla (T).
Gauss som er en ældre måleenhed
ses stadig anvendt. 1 tesla = 10.000
gauss. 

Vejledende grænseværdier
ICNIRP har i 2009 hævet deres vej le -
dende grænseværdier, så de nu er:

� 2 T (erhvervsmæssig ekspone-
ring af hoved og krop)

� 8 T (erhvervsmæssig ekspone-
ring af lemmer – også
erhvervsmæssigt accepteret i
andre dele af kroppen i sikre-
de miljøer med passende for-
anstaltninger)

� 0,4 T (almenbefolkning herun-
der gravide).

Arbejdstilsynet anbefaler, at disse
vej ledende græn seværdier over-
holdes.

MR-scannere
Risikovurdering af statiske mag-
netfelter har de senere år haft
fokus på sygehusenes brug af MR-
scannere, som typisk har en felt-
styrke på 1,5-3 tes la. Nye scan nere
kan have højere feltstyrke (end nu
ingen i Skan di na vi en). Foran stalt -
ninger skal her både forholde sig
til personale og patienter. Hvis man
bevæger sig i et magnetfelt, der er
større end 2 tesla, kan det på virke
balanceorganet og give svim mel -
hed. Da et foster er specielt føl somt
for op varmning fra radiobøl ger,
må gravide generelt ikke op holde
sig i scanningsrummet un der MR-
scanning. Gravide må op holde sig
i scanningsrummet, når der ikke
scannes, hvis magnet feltet ikke er
større end 0,4 tesla. Per soner med
pacemaker bør holde sig fri af 0,5
mT zonen – med mindre de har
kon kret viden om, hvor robust
deres pacemaker er overfor på -
virkning fra mag net felter.
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Mere om magnetfelter

Kryobeholdere. Indholdet af flyd -
ende gasser kan ved håndtering
give forfrysninger og skabe iltfor-
trængning.

Skiltning, som advarer mod brug
af pacemaker, løse metalgenstande
m.m.


