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Isotoplaboratorier

er som regel udformet som en
standardtilladelse S1, S2 eller
S3. En S1-tilladelse (laveste ni-
veau), kræver normalt, at arbej-
det foregår i et C-laboratorium,
mens en S2- eller S3-tilladelse
kræver et B-laboratorium. Ind-
gangsdøre, skabe til opbeva-
ring, affaldsbeholdere m.m.
skal skiltes med radioaktivi-
tetsskilt. For aktivitetsmæng-
der mindre end 1/100 af en S1-

tilladelse kan der gives en ra-
dionuklidspecifik tilladelse til
at arbejde i et almindeligt labo-
ratorium. Indgangsdøre til disse
lokaler skal ikke skiltes.

Ansvarlig leder

Arbejdsgiveren har det overord-
nede ansvar, men der skal være
udpeget en ansvarlig leder. SIS
godkender kun personer med
uddannelse og erfaring i at
håndtere åbne radioaktive kil-
der. Den ansvarlige leder skal
f.eks.:
■ Sikre overholdelse af 

tilladelsens vilkår
■ Instruere laboratorieperso-

nale i korrekt arbejde
■ Udarbejde instrukser for

rengøring, uheld og affalds-
håndtering

■ Føre fortegnelse over lager-
beholdning og udførte kon-
trolmålinger.

Inddeling af isotopers 
farlighed

Stråling afsætter energi i krop-
pens væv, og der kan opstå for-
skellige skader, som afhænger

Radioaktive isotoper (radionu-
klider) indgår i mange vigtige
laboratorieteknikker, f.eks. ra-
dioimmunoassay (RIA) og bin-
dingsforsøg med celler. Arbej-
det skal foregå i laboratorier,
der er godkendt af Statens In-
stitut for Strålebeskyttelse (SIS),
og SIS skal også give tilladelse
til indkøb og brug af åbne
radioaktive kilder.

Tilladelse og klassifikation

Kravene til indretning af iso-
toplaboratorier afhænger af
mængden og aktiviteten af de
radioaktive kilder, der skal op-
bevares og håndteres. Isotop-
laboratorierne klassificeres i
typerne A, B og C. Tilladelsen
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af den absorberede dosis samt
typen og energien af strålingen.
Alle radionuklider er inddelt i 4
grupper baseret på farligheden
efter indtag. Radionuklider i grup-
pe 1 er de mest farlige for organis-
men (mest radiotoksiske), mens
radionuklider i gruppe 4 er de
mindst farlige. De mest radio-
toksiske nuklider fra gruppe 1 er
ikke omfattet af standardtilla-
delserne.
Enheden for “dosis” er Sievert
(Sv), mens aktivitetsmængde en-
ten angives i Becquerel (Bq) eller
den gamle enhed Curie (Ci). Da-
tablade for de enkelte radionu-
klider er tilgængelig på SIS’s hjem-
meside.

Overvågning

Der er retningslinier for dosis-
overvågning af visse stråleudsat-
te arbejdstagere, herunder gra-
vide og ammende. Dosisovervåg-
ningen foretages ved hjælp af
dosimetre eller urinprøver af-
hængig af de anvendte radioakti-
ve stoffer og deres aktivitet. På de
fleste forskningslaboratorier er
stråledoserne dog så lave, at den
reelle risiko ved omgang med

Eksempler på radionuklider
Radionuklid Radiotoksicitet og deres strålingstype

Gruppe 1 Meget høj Ikke nævnt i regler 

(alfakilder)

Gruppe 2 Høj I-125 (gammastråling)

Gruppe 3 Middel C-14 (betastråling)

Gruppe 4 Lav H-3 (betastråling)
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radioaktive stoffer ofte bliver
overvurderet i forhold til den
risiko, der er forbundet med at
omgås mange af de almindeligt
forekommende laboratorieke-
mikalier.

Affald

For at lette håndtering og be-
handling af radioaktivt affald er
det vigtigt, at der sker en sorte-
ring i laboratoriet. Det radioak-
tive affald kan opdeles i:
■ Fast affald, der kan klassifi-

ceres som inaktivt
■ Affald, der kan bortskaffes

direkte via forbrænding eller
afløb

■ Affald, der kræver behandling.

Ventilation

Mange af kravene til indretning
af isotoplaboratorier er begrun-
det i rengøringsvenlighed. Når
det gælder ventilation er SIS på
nogle punkter mere præcise i
sine krav end Arbejdstilsynet. SIS
kræver f.eks. at “lufthastigheden
i stinkskabets åbning skal være ca.
0,5 m/s med fuld arbejdsåbning”,
og at “stinkskabe før ibrugtag-
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ning skal kontrolleres efter stink-
skabsnormen DS 457”. Fornuftigt
nok kræves også dokumentation
for kontrolmålinger. SIS henviser
i bekendtgørelse 954, bilag 9 til
stinkskabsnormen DS 457, som
dog er ophævet og erstattet af en
europæisk norm DS/EN 14175 (tid-
ligere omtalt i laboranten 11-
2007). Kravet om, hvilke normer
et stinkskab skal opfylde, hen-
hører generelt under Arbejdstil-
synets område, og Arbejdstilsy-
net har endnu ikke forholdt sig
til den nye norm.


