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Strålskyddsmyndigheten
registrator@ssm.se

Avdelning öst
Lars Asteborg

Remissvar avseende Strålskyddsmyndighetens införande av
strålskyddsdirektivet (2013/59/EUROATOM) i svensk lagstiftning,
dnr SSM2014-192 (ert dnr SSM2014-1921)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beretts möjlighet att yttra sig över Strålskyddsmyndighetens förslag till ny lag om strålskydd och en ny förordning. IVO tillstyrker förslagen med
följande synpunkter.

Sammanfattning
IVO anser att definitionen för icke joniserande strålning bör förtydligas i lagförslaget. IVO har
tillsyn över legitimerad personal, vilket medför att det finns ett behov av samverkan mellan
Strålskyddsmyndigheten och IVO i framtiden när det gäller de allmänna skyldigheterna i
författningsförslagets 4 kapitel. I författningsförslaget har rapporteringsplikten till
Strålskyddsmyndigheten utökats. Det innebär att händelser som anmäls till Strålskyddsmyndigheten i vissa fall även kan komma att anmälas till IVO enligt lex Maria (3 kap. 5 §
patientsäkerhetslagen [2010:659], PSL).
Förtydligande
1 kap. Inledande bestämmelser - definitioner
I 1 kap. 9 § i förslaget till den nya strålskyddslagen definieras de begrepp som används i
författningsförslaget. Strålskyddsdirektivet handlar om joniserande strålning och de begrepp som
definieras i lagförslaget rör joniserande strålning. IVO kan konstatera att den icke joniserade
strålningen också ingår i förslaget till ny lag om strålskydd. För att tydliggöra bredden på
begreppet föreslår IVO att Strålskyddsmyndigheten även ger exempel på icke joniserande strålning
(optisk strålning, radiofrekvent strålning, lågfrekventa elektriska och magnetiska fält, statiska
magnetfält och ultraljud).
4 kap. Allmänna skyldigheter
Av 4 kap. 2 § i lagförslaget framgår att den som bedriver verksamhet med strålning eller annan
verksamhet i vilken joniserande strålning kan förekomma ska ha den kompetens som behövs för
att strålskyddet ska fungera tillfredställande samt svara för att den som är sysselsatt i verksamheten
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har god kännedom om risker, förhållanden, villkor och de föreskrifter som gäller. Det ställs här
krav på utbildning av strålskyddsexperter och fysiker. IVO är tillsynsmyndighet för legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivaren kan/ska därmed anmäla en olämplig legitimerad
sjukhusfysiker till IVO.
Rapportering
Enligt 4 kap. 9 § har vårdgivaren fått en utökad rapportteringsplikt till Strålskyddsmyndigheten.
Detta innebär att samma händelse kan komma att anmälas både till Strålskyddsmyndigheten och
till IVO enligt lex Maria (3 kap. 5 § PSL) där det framgår att vårdgivaren ska anmäla händelser
som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
De gemensamma beröringspunkterna i tillsynen av den som bedriver verksamhet med strålning
eller annan verksamhet i vilken joniserande strålning kan förekomma medför således att det finns
behov av samverkan mellan IVO och Strålskyddsmyndigheten.

Beslut i detta yttrande har fattats av avdelningschefen Sabina Wikgren Orstam. I den slutliga
handläggningen har utredaren Anders Alexandersson och avdelningsjuristen Tarja Keskimaula
deltagit. Utredaren Lars Asteborg har varit föredragande.
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