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Ett verkligt exempel

Oplanerad händelse rapporterad till SSM

En färsk batch med F-18 FDG (1000 MBq/ml) 

ska plockas ur en autoinjektor pga tekniskt fel

Person A gör jobbet med handskar

En droppe hamnar på autoinjektorns handtag

Person B flyttar autoinjektorn utan handskar

B upptäcker kontaminationen när en 

väggmonterad strålskyddsmonitor larmar
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Huddos till handen

100 Mbq F-18 på handen i 5 min

Handtvätt tar bort ca 90 %

Ekvivalent dos till hud Hp(0,07) = 0,5 – 3 Sv

Dosgräns enligt SSMFS 2008:51: 0,5 Sv/år
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Nytt regelverk för strålsäkerhet

Nytt strålskyddsdirektiv i EU 2013

Ny strålskyddslag beslutad av riksdagen 18 

april

Ny strålskyddsförordning beslutad av 

regeringen 3 maj

Nya föreskrifter från SSM ska beslutas 24 maj

Träder i kraft 1 juni 2018
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Anmälningspliktig verksamhet med 

strålning

• Viss odontologisk röntgendiagnostik

• Viss veterinärverksamhet

• Kabinettröntgen

• Vissa tekniska anordningar

• Vissa slutna strålkällor

• Vissa öppna strålkällor

• Mikrovågstorkning

• Medicinska solarier

• Yrkesmässig handel med strålkällor

Laser

Kosmetiska solarier

Bäringskikare, pejlkompass och 

riktmedel som innehåller tritium

Röntgenutrustningar och slutna 

strålkällor för undervisningsändamål

Brandvarnare och rökdetektorer med 

radioaktivt ämne

Tekniska anordningar i vilka det 

alstras parasitär röntgenstrålning

Strålskyddslag och förordning

Viss veterinärverksamhet

Industriell radiografering

Medicinsk exponering

Viss kärnteknisk verksamhet

Grundläggande bestämmelser för 

tillståndspliktig verksamhet med 

joniserande strålning

Undantag och friklassning

Hantering av kontaminerad aska 

Naturligt förekommande radioaktivt 

material

Anmälningsplikt Undantag och friklassningTillståndsplikt

Arbetsplatser med förhöjd halt av 

radon

Verksamheter med strålning och verksamheter i en omgivning med joniserande strålning

Starka laserpekare



Nya föreskrifter för 

laboratorieverksamhet med öppna 

strålkällor
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Gamla vs nya föreskrifter

SSM 2008:28

38 § med detaljerade regler

”Vid arbete i laboratoriet ska 

skyddshandskar och 

skyddskläder användas. 

Dessa ska bytas 

regelbundet”

”skyddas mot kontamination 

med absorberande papper 

med plastad undersida”

Nya grundläggande 

bestämmelser

Mindre detaljerade 

bestämmelser

Strålskyddet ska anpassas till 

verksamheten

Kräver mer av 

verksamhetsutövaren

Lägger ansvaret hos den som 

känner verksamheten bäst
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Varför behövs ett nytt regelverk?
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Nya grundläggande bestämmelser för 

tillståndspliktig verksamhet

Kap. 1 Tillämpningsområde och definitioner

Kap. 2 Grundläggande bestämmelser

Kap. 3 Organisation ledning och styrning

Kap. 4 Skydd av arbetstagare

Kap. 5 Skydd av allmänhet och miljön

Kap. 6 Strålkällor avsedda för exponering

Kap. 7 Dispens mm
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Kap. 2 Grundläggande bestämmelser

Riskanalys och åtgärder

– Innan, under drift samt under avveckling

Djupförsvar

– Flera nivåer för att minska risk och konsekvens

Beredskapsplan

– SSM kommer att dela in verksamheter i 

beredskapskategorier (1-4) 
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Kap. 3 Organisation ledning och 

styrning

Ledningssystem

– Samordnat med övriga krav på verksamheten

Intern revision

Erfarenhetsåterföring

– Krav på att utveckla strålsäkerheten

Teknik och fysisk miljö ska vara anpassad till 

dem som arbetar i verksamheten.
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Kap. 4 Skydd av arbetstagare
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Skärmning och utsläpp

– 1 § Anläggningar, lokaler och platser där verksamhet 

bedrivs ska vara utformade så att exponering av 

arbetstagare för joniserande strålning och spridning av 

radioaktiva ämnen kan begränsas och mätas. 

Utformningen ska vara dokumenterad.



Kontaminationskontroll
10 §Arbetstagare och material som lämnar kontrollerat 
eller skyddat område ska kontrolleras med avseende på 
extern radioaktiv kontamination av betydelse från 
strålskyddssynpunkt, om det inte kan verifieras på annat 
sätt att risken för kontamination är liten.

Arbetstagare ska anses vara fria från extern radioaktiv 
kontamination om kontaminationsnivån, beräknat som ett 
medelvärde över en area av 0,01 kvadratmeter, inte

1. överstiger 40 kilobecquerel per kvadratmeter för 
beta- och gammastrålande nuklider, eller

2. överstiger 4 kilobecquerel per kvadratmeter för 
alfastrålande nuklider.
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Kap. 5 Skydd av allmänhet och miljön

1 §En verksamhets konsekvenser från 

strålskyddssynpunkt för allmänheten och miljön 

ska värderas och dokumenteras utifrån 

verksamhetens art och omfattning.

4 §Dosrestriktionen avseende effektiv dos till 

personer ur allmänheten ska vara 

0,1 millisievert per år och verksamhet. 
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Utsläpp till avlopp och förbränning

En verksamhet där öppna strålkällor tillverkas 

eller används och som inte är en kärnteknisk 

verksamhet eller en verksamhet som tar emot 

radioaktivt avfall för bortskaffande, får släppa ut 

sådana radioaktiva ämnen som anges i bilaga 

5.1

Gäller även avfall till förbränning

Ingen förändring mot SSMFS 2010:2
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Kap. 6 Strålkällor avsedda för 

exponering

Kontroll av strålkälla

– 4 § Innan en strålkälla avsedd för exponering får 

användas i verksamheten, ska en leveranskontroll av 

strålkällan utföras.

Kontrollen ska omfatta sådana parametrar och moment 

som kan påverka strålkällans funktion och strålskydd.
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Kap. 6 Strålkällor avsedda för 

exponering

Märkning

– 15 §En behållare för öppna strålkällor avsedd för 

exponering, ska så långt som det är möjligt och rimligt 

vara märkt med 

1. identifieringsnummer

2. radionuklid

3. aktivitet eller aktivitetskoncentration vid en angiven 

tidpunkt

4. en varselsymbol för joniserande strålning.
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Lästips

Utkast: IAEA Safety guide: RP in accelerator 

based isotope production facilities

IAEA SAFETY REPORTS SERIES No. 40 

Applying Radiation Safety Standards in 

Nuclear Medicine

2018-05-16

Lars Ideström



AFS 2001:1

3 § Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall 

ingå som en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. Det skall omfatta alla fysiska, 

psykologiska och sociala förhållanden som har 

betydelse för arbetsmiljön. 

8 § Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka 

arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att 

någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 

olycksfall i arbetet. 
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Tack!
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Dokumentation

1 §All hantering av en öppen strålkälla avsedd 
för exponering ska dokumenteras.

Dokumentationen kan exempelvis omfatta

– användningsområde och radionuklid som används

– aktivitetsnivå vid en angiven tidpunkt

– mottagare vid överlåtelse

– radionuklid, mängd, aktivitet och datum för radioaktiva 
ämnen som har förbrukats eller överlåtits
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Anmälningspliktig verksamhet med 

strålning

• Viss odontologisk röntgendiagnostik

• Viss veterinärverksamhet

• Kabinettröntgen

• Vissa tekniska anordningar

• Vissa slutna strålkällor

• Vissa öppna strålkällor

• Mikrovågstorkning

• Medicinska solarier

• Yrkesmässig handel med strålkällor

Laser

Kosmetiska solarier

Bäringskikare, pejlkompass och 

riktmedel som innehåller tritium

Röntgenutrustningar och slutna 

strålkällor för undervisningsändamål

Brandvarnare och rökdetektorer med 

radioaktivt ämne

Tekniska anordningar i vilka det 

alstras parasitär röntgenstrålning

Kärntekniklag och förordning Strålskyddslag och förordning

Starka laserpekare

Viss veterinärverksamhet

Industriell radiografering

Medicinsk exponering

Kärnkraftsreaktorer och övriga 

kärntekniska anläggningar

Grundläggande bestämmelser för 

tillståndspliktig verksamhet med 

joniserande strålning

Undantag och friklassning

Hantering av kontaminerad aska 

Naturligt förekommande radioaktivt 

material

Anmälningsplikt Undantag och friklassningTillståndsplikt

Arbetsplatser med förhöjd halt av 

radon

Föreskrifter om tillstånd, anmälan samt undantag och friklassning

Övergripande struktur



Kärntekniklag och förordning Strålskyddslag och förordning

Anmälningsplikt Undantag och friklassningTillståndspliktÖvriga Övriga

Ny föreskriftsstruktur

Det kommer att finnas överordnade och underordnade föreskrifter



Kärnkraftsreaktorer och övriga kärntekniska anläggningar

Kärntekniklag och förordning Strålskyddslag och förordning

Grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

Specialföreskrifter, särskilda aspekter

Reaktorinneslutningar och andra 

byggnadsstrukturer

Tryckbärande och andra mekaniska 

anordningar

Lyftanordningar och lyftverksamhet

Provnings-, kontroll- och 

kvalificeringsorgan

Informationssäkerhet

Kontroll av kärnämne

Hantering och omhändertagande av 

kärnämne och kärnavfall

Slutförvaring av kärnämne och 

kärnavfall

Krav på 

anläggningar och 

dess verksamheter

Konstruktion av kärnkrafts-

reaktorer och övriga kärntekniska 

anläggningar

Värdering och redovisning av 

strålsäkerhet vid kärnkraftsreaktorer 

och övriga kärntekniska 

anläggningar

Drift av kärnkraftsreaktorer och 

övriga kärntekniska anläggningar

Undantag och friklassningTillståndsplikt

Undantag och friklassning



Övriga verksamheter

Kärntekniklag och förordning Strålskyddslag och förordning

Kontroll av kärnämnen
Gränsöverskridande transporter av 

radioaktivt avfall och kärnbränsle

Flygverksamhet

Persondosimetritjänster

Arkivering

Allmänna råd om elektromagnetiska 

fält

Allmänna råd om UV


