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1. Sammanfattning  
Regeringen uppdrog i regleringsbrevet för 2014 till Strålsäkerhetsmyndigheten 

(SSM) att granska kompetensläget inom strålskyddsområdet utifrån de brister som 

identifierats i den kompetenslägesrapport som myndigheten lämnade till 

regeringen 2011. SSM ska lämna förslag på åtgärder samt vid behov ge förslag på 

finansiering av dessa.  

 

En kartläggning och analys har genomförts av kompetensen
1
 inom 

strålskyddsområdet. Kartläggningen har utgått från, följt upp och kompletterat den 

utredning som SSM lämnade till regeringen 2011 (SSM2011). Den nya 

genomgången bygger på information inhämtad inom SSM, från tillståndshavare 

för verksamheter som bedriver arbete med strålning och från 

universitetsinstitutioner av central betydelse för strålskyddet. Syftet har varit att 

söka tydliggöra eventuella brister i kompetens och vid behov lämna förslag till 

åtgärder för att långsiktigt säkra strålskyddskompetensen i landet. I SSM2011 

diskuterades brister såväl inom SSM som nationellt i Sverige. Samma uppdelning 

har använts i denna rapport.  

1.1 Kompetens inom SSM 

Brister i strålskyddskompetens inom SSM identifierades i SSM2011 främst genom 

att det definierades vilka sakkompetenser som SSM behövde och sedan bedömdes 

i vilken mån personalen uppfyllde behoven. I den nu genomförda utredningen har 

tidigare brister i huvudsak bekräftats och beskrivs mer detaljerat, samtidigt som ett 

antal åtgärder presenteras för att förbättra situationen. Bristerna sammanfattas i 

följande punkter. 

 

 Det är för få anställda som har kunskap om strålskydd på en hög internationell 

nivå, dvs. såväl sakkunskap på strålningens område som skyddsfilosofi. För få 

anställda har kunskap och förståelse av de grundläggande principerna för 

skydd mot strålning och risker med strålning. Många anställda saknar 

dessutom en grundläggande kännedom om vad som är grunden för SSM:s 

verksamhetsidé inom strålningsområdet. 

 Inom områden som är grundläggande för strålskyddet måste det finnas 

spetskompetens. Till dessa områden hör framförallt strålskyddsfilosofi 

inklusive riskbedömning, strålningsfysik, strålningsmätning, dosimetri och 

strålningsbiologi. Även om det finns betydande kompetens inom dessa 

områden på SSM är den väl smal och inte i alla delar på tillräckligt hög 

internationell nivå. 

 SSM saknar medicinsk kompetens inom strålskyddsområdet liksom kunskap 

om strålningsepidemiologi. 

                                                      
1
 I denna utredning används ordet kompetens huvudsakligen i den mer allmänna betydelsen av 

kunnighet eller skicklighet och mindre i betydelsen utbildning eller erfarenhet som krävs för en 
viss tjänst eller befattning, s.k. formell kompetens. 
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För att kunna hålla en hög strålskyddskompetens gäller generellt att det krävs 

arbete med strålskyddets sakfrågor, deltagande i det internationella arbetet och 

forskning. Det måste finnas ett tillräckligt antal experter med sådant djup och 

sådan bredd i sin kompetens att frågor av vikt identifieras, värderas och löses. 

Bristande expertis inom strålskyddsområdet kan medföra att strålningens risker 

under- eller överskattas och i värsta fall leda till faktiska skador. Osäkerheter i 

SSM:s agerande kan också påverka människors förtroende för myndigheten. 

1.1.1 Förslag  

För att stärka strålskyddskompetensen inom SSM redovisas i det följande dels 

åtgärder som bör genomföras och som i några fall redan påbörjats, dels åtgärder 

som behöver närmare utredas.  

 

Åtgärder som bör genomföras  

 Alla anställda bör genomgå utbildning i strålskydd (strålning och dess risker 

samt strålskyddsfilosofi), från den allra enklaste översikt till mer avancerade 

kurser beroende på arbetsuppgifter. Utbildningen kan ordnas genom 

föreläsningar eller som webbaserade kurser (se avsnitt 1.2). Ett moment om 

strålskydd bör ingå i de introduktioner som ges till alla nyanställda. Detta 

förslag ska ses i ljuset av SSM:s verksamhetsidé: ”Strålsäkerhetsmyndigheten 

arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från 

oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden”. 

 Kompetensen att kunna mäta strålning oavsett strålslag och att uppskatta 

stråldosen oavsett om bestrålningen sker utifrån eller inne i kroppen måste 

tryggas såväl för att kunna hantera tillsyns- och beredskapsfrågor som för 

myndighetens trovärdighet. Behovet av ökad kompetens i interndosimetri har 

påpekats sedan länge. 

 Strålningsbiologi är en viktig grund för förståelsen av hur strålning kan 

påverka levande vävnad och orsaka skada. Den kompetens som redan finns 

inom SSM bör samordnas och stärkas genom att strålningsbiologiska frågor 

ges ökad uppmärksamhet.  

 Möjligheten för anställda med doktorsexamen att kunna bli adjungerade 

lektorer/professorer vid universitet på deltid bör utnyttjas när så är lämpligt och 

särskilt omfatta också anställda inom strålskyddsområdet. Finansieringen av 

dessa deltidstjänster via forskningsbudgeten bör tydliggöras liksom situationer 

som kan medföra jäv. 

 Interna SSM-seminarier bör genomföras för att stimulera diskussioner om 

aktuella frågeställningar och den internationella utvecklingen inom 

strålskyddsområdet. Som en del i seminarieverksamheten bör det också att ingå 

seminarier givna av dem som bedriver forskning finansierad av SSM liksom av 

dem som praktiskt arbetar med strålskydd i olika verksamheter.  

 Internationella dokument som publiceras för ”public/expert consultation”, 

exempelvis från den internationella strålskyddskommissionen (ICRP) men 
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också från andra internationella organisationer som ger ut dokument om 

joniserande och icke-joniserande strålning, bör diskuteras i större utsträckning. 

 Genom ett ökat samarbete mellan avdelningar i frågor som rör 

strålningsbiologi och miljö kan existerande intern kompetens komma bättre till 

sin rätt. 

 Den påbörjade överföringen av kunskap från experter inom SSM genom 

mentorskap bör omfatta också erfarenhetsöverföring från experter som närmar 

sig pensionering. Detta är ett viktigt komplement till planerade utbildningar.  

 Inom beredskapsområdet bör en kompetenspool skapas av tidigare experter
2
 

som pensionerats och som kan engageras vid en eventuell radiologisk eller 

nukleär händelse. 

Åtgärder som behöver närmare utredas 

 SSM bör utreda vilka spetskompetenser som är särskilt viktiga och hur många 

som bör ha denna spetskompetens. I SSM2011 angavs att det krävs tre 

medarbetare som tillsammans upprätthåller en viss kompetens för att SSM med 

säkerhet ska anses vara långsiktigt kompetent inom det aktuella området. Den 

bedömningen kvarstår och bör gälla också spetskompetens.  

 Sverige är ett litet land och det gäller att utnyttja nationella kompetenser på ett 

optimalt sätt. SSM bör säkra sin egen kompetens genom att via avtal också ha 

tillgång till externa experter för oväntade händelser. Sådana avtal finns idag 

inom beredskapsområdet men bör övervägas exempelvis inom 

strålningsbiologi och interndosimetri. Frågan om oberoende är viktig men bör 

kunna hanteras.  

Förslagen syftar till att SSM ska vara en av de främsta i landet på strålskydd i bred 

bemärkelse och ha en stark ställning internationellt. Det senare innebär bland annat 

att SSM:s experter efterfrågas för deltagande i internationellt viktiga grupper och 

organisationer. 

1.2 Nationell kompetens – verksamheter med strålning 

Som mått på kompetensbrister i strålskydd i Sverige användes i SSM2011 tillgång 

på utbildning, och till viss del forskning, inom strålskyddsrelaterade ämnen på 

universitet och högskola. Utbildning och forskning är synnerligen viktiga för att 

långsiktigt kunna upprätthålla en tillfredsställande nationell kunskapsbas inom 

strålskyddet (se avsnitt 1.3). Samtidigt är utbildning och forskning inte 

nödvändigtvis ett direkt mått på, eller det enda måttet på, kompetensbrister i 

verksamheter med strålning. I den nu genomförda utredningen har kartläggningen 

av eventuella kompetensbrister baserats på en genomgång av inspektionsrapporter 

från områden som bedömdes ha brister
3
 2011, annan tillgänglig information inom 

                                                      
2
 Inte begränsat till experter inom strålskyddsområdet. 

3
 Hälso- och sjukvårdsområdet berörs bara ytligt i denna rapport med hänvisning till SSM Rapport 

2014:42 som innehåller en genomgång av formella kompetensbrister inom den sektorn. 
Medicinska frågor som rör katastrofstrålskydd berörs också bara marginellt i denna rapport. 



 Sida 7 (87) 
 Dokumentnr: SSM2014-1013-2 

   
  
 

SSM samt enkäter till ett antal tillståndshavare. De brister som har identifierats kan 

sammanfattas i följande punkter: 

 

 För industri utanför kärnenergiområdet inklusive arbetsmiljöområdet finns en 

viss brist på enklare kurser som beskriver strålning, strålningens risker och hur 

man arbetar med gott strålskydd. Det finns emellertid också yrkesgrupper som 

har högre kompetenskrav och som i sin grundutbildning har utbildats i 

strålning och strålskydd, men där möjligheterna till repetitionsutbildning 

närmast saknas. Inom området veterinärmedicinsk röntgen har det konstaterats 

brister i strålskyddskompetens som kräver åtgärder av utbildningskaraktär. 

 För miljöområdet är inte bristerna så påtagliga som framkom av rapporten från 

2011. Den väsentligaste bristen är att forskning och utbildning inom 

radioekologi har fortsatt att minska (för förslag till åtgärder se avsnitt 1.3). 

Kunskap och kompetens om effekterna av joniserande strålning i miljön är 

begränsade. Inom området icke-joniserande strålning är kompetensbasen smal 

särskilt inom verksamheter som utför behandlingar med laser och intensivt 

pulserat ljus. 

 För beredskapsområdet bedöms kompetensbristerna i (katastrof)strålskydd på 

universitetsnivå vara mindre än 2011 till följd av den utbildning som startat i 

samarbete mellan universiteten i Göteborg och Lund men även i Linköping 

samt andra insatser som har gjorts med särskilda beredskapsmedel (se vidare 

under avsnitt 1.3). Samtidigt är det väsentligt att den långsiktiga 

kompetensuppbyggnaden tryggas inom området katastrofstrålskydd. Det har 

skett en försvagning i kunskap och kompetens inom området sanering av 

radioaktiva ämnen. Eventuella brister i räddningstjänst i övrigt har inte 

närmare kartlagts i denna utredning
4
. 

 

En övergripande bedömning utifrån kartläggningen är att kunskaper om strålning 

och strålskydd på en grundläggande och delvis elementär nivå kan förbättras. Det 

finns emellertid relativt begränsad tillgång till lämpliga kurser, särskilt om de ska 

vara specialinriktad för olika tillämpningar. Det finns inte något uttalat behov av 

en generell strålskyddskurs på universitetsnivå. Samtidigt kan det inte uteslutas att 

en sådan vore värd att utreda vidare (se också avsnitt 1.3). 

1.2.1 Förslag  

Det behövs en grundkurs i strålning och strålskydd som kan kompletteras med 

korta inslag om tillämpningar inom olika sakområden. För att få långsiktigt 

hållbara kurser i strålskydd bedöms den mest framkomliga vägen vara att dessa 

                                                                                                                                                  
Kärnenergiområdet berörs indirekt genom kopplingar till beredskap, miljöövervakning och 
forskning. 
4
 Se bland annat Strålsäkerhetsmyndighetens risk- och sårbarhetsanalys med förmågebedömning 

för 2013, Dnr SSM2012-5351-2. 
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ordnas av SSM, vilket också styrks i kontakter med berörda. Sådana kurser, korta 

och lättillgängliga, riktar sig till personer i arbeten där det förekommer strålkällor 

och ska i första hand vara ett komplement till SSM:s föreskrifter. Kurserna är i 

första hand närmast att jämföra med vägledningar till gällande föreskrifter.  

 

 Ett kurspaket kan bestå av en basmodul (strålning/strålskydd) som är generell, 

kompletterad med tilläggsmoduler (exempelvis föreskrifter och filmsekvenser).  

 För verksamheter som kräver tillstånd bör det ingå krav på att utbildning sker i 

tillämplig modul, som också kan innehålla kontrollfrågor. 

 För vissa verksamheter där brister identifierats i SSM:s 

strålsäkerhetsvärderingar kan det behövas ytterligare insatser, exempelvis kan 

samarbetet behöva öka mellan SSM och Sveriges lantbruksuniversitet för att 

stärka strålskyddskompetensen inom veterinärkåren. 

 Basmodulen bör också göras i en publik version som kan användas 

kostnadsfritt av alla. Särskilt skolor och journalister bör uppmärksammas på att 

den finns. 

Förslagen utgår från att SSM har ett särskilt ansvar för att verksamheter med 

strålning långsiktigt har ett gott strålskydd och att det kontinuerligt finns tillgång 

till relevant utbildning för dem som söker tillstånd för verksamhet med strålning. 

(Förslag till åtgärder inom miljöområdet och beredskapsområdet redovisas i avsnitt 

1.3.) 

1.3 Forskning och utbildning 

Forskning och utbildning är av central betydelse för att garantera en hög 

kompetensnivå inom strålskyddet och för Sveriges internationella engagemang 

inom området. Det har i denna utredning inte genomförts någon ny bred 

genomgång av existerande forskning och utbildningar. Genomgången i SSM2011 

har bedömts fortfarande vara väsentligen representativ för dagsläget. Däremot har 

situationen för några universitetsämnen av särskild betydelse för strålskyddet 

uppdaterats baserat på en enkät och intervjuer kompletterat med SSM:s 

omvärldsanalys för forskning. Av uppdateringen framgår att stödet till 

strålskyddsforskningen har legat på samma nivå eller minskat och att särskilt 

utsatta ämnen är radioekologi och strålningsbiologi för vilka även 

utbildningsmöjligheterna har minskat och nu bedöms som underkritiska.  

 

Uppdateringen bekräftar också att forskningen på strålskyddsområdet är splittrad 

och att den inte sällan utförs av små grupper eller enskilda forskare med begränsad 

finansiering. Den stora utmaningen är att skapa forskargrupper som är tillräckligt 

starka för att både kunna bedriva forskning av hög kvalitet och utbilda nya 

experter och som dessutom är eftersökta i det internationella samarbetet. Det 

behövs särskilda insatser för att trygga centrala delar av strålskyddsforskningen. 

Det faktum att strålskydd inte förekommer som ett eget ämne på universitetet utan 

är ett tvärvetenskapligt ämne som har sin bas i en rad olika universitetsämnen är 
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säkert en bidragande orsak till svårigheten att hävda sig i konkurrensen om 

resurser med existerande universitetsämnen. 

1.3.1 Förslag 

Följande förslag utgår från att SSM enligt sin instruktion har ett samlat ansvar för 

strålskyddsforskningen
5
 i landet och att det inte finns någon annan finansiär med 

uttalat ansvar för denna forskning. För att genomföra förslagen som avser 

strålskyddsforskning bör SSM:s forskningsbudget utökas med 10 miljoner kronor 

årligen. 

 

Strålskyddsforskning  

 För att skapa starkare forskarmiljöer inom strålskyddsområdet bör riktade 

långsiktiga insatser göras för att etablera forskningsnätverk, särskilt inom 

strålningsbiologi och radioekologi. Inom dessa ämnen är det dessutom av 

betydelse att stödja högre forskartjänster (professurer/lektorstjänster). 

 Särskilda insatser bör göras för att stödja ett ökat samarbete mellan forskare 

som traditionellt arbetar med strålning och forskare inom närliggande ämnen, 

exempelvis mellan radioekologi och ekologi.  

 Bidragstaket för forskningsanslag som fördelas efter utlysning med traditionell 

kvalitetsbedömning bör höjas som ett led i att förbättra kvaliteten och för att 

stimulera forskarinitierade projekt. Bidragstaket för ett enskilt projekt har legat 

på 500 000 kronor per år sedan det blev tillåtet att bevilja anslag och föreslås 

höjas till 750 000 kronor.  

 Behovet av forskning inom området icke-joniserande strålning behöver 

ytterligare undersökas såväl vad gäller behovet av epidemiologiska studier som 

av konsekvenser av utvecklingen av strålkällor inom EMF och laser. 

 En oberoende utvärdering bör göras av strålskyddsforskningens kvalitet. 

Utbildning 

 Det behov av lärartjänster inom grundutbildningen på universitet och 

högskolor som framförts i en tidigare utredning från 2005
6
, och som upprepats 

i SSM2011, kvarstår med förslaget att finansiera lektorstjänster och tjänster i 

form av doktorand- och forskarassistenttjänster för att trygga återväxt och 

kompetens inom strålningsbiologi och radioekologi. Liksom tidigare föreslås 

att medlen tillförs SSM för att i sin helhet användas för kompetenshöjande och 

kompetenssäkrande åtgärder vid landets universitet. Uppskattad kostnad 

5 miljoner kronor årligen. 

                                                      
5
 I instruktionen används det bredare uttrycket strålsäkerhetsforskning i vilken 

strålskyddsforskning är en del. 
6
 Det strategiska kompetensbehovet inom strålskyddet i Sverige – översikt och förslag. Statens 

strålskyddinstitut 2005. Dnr 2005/3755-002. 
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 Det bör utredas att ta fram en universitetskurs (10–15 hp) i strålskydd 

anpassade för personer som arbetar med strålning på högre nivå, särskilt 

utanför hälso- och sjukvårdsområdet. 

1.4 Internationellt samarbete 

Strålskyddsområdet är traditionellt präglat av ett starkt internationellt samarbete. 

Sverige har under många år haft en framträdande roll, särskilt inom den 

internationella strålskyddskommissionen (ICRP) och FN:s vetenskapliga 

strålningskommitté (UNSCEAR) men också i andra internationella organisationer. 

Sverige har till exempel innehaft ordförandeposten i ICRP och UNSCEAR vid ett 

flertal tillfällen. Idag har SSM inte någon representant i ICRP:s huvudkommission 

eller dessa kommittéer. 

Det finns internationella organisationer i vilka Sverige har en garanterad plats och 

sådana i vilka representanter väljs in i konkurrens med andra länder och andra 

experter. I några organisationer är det särskilt viktigt att det är just myndigheten 

SSM som är representerat, i andra är det svenska deltagandet det viktiga. 

Sammantaget är det betydelsefullt att svenska experter kan delta i dessa 

organisationers arbete och även kan granska det arbete som görs, praktiskt och 

teoretiskt. Till de viktigaste internationella organisationerna i vilkas 

strålskyddsarbete Sverige/SSM ska eller bör delta aktivt hör: EU, UNSCEAR, 

IAEA, ICRP, HERCA, NEA, ICNIRP, WHO, ISO, IEC samt olika grupper inom 

det nordiska samarbetet.  

1.5 Vilka konsekvenser kan brister i strålskyddskompetens 

medföra? 

Brister i strålskyddskompetens kan leda till att beslut tas under förutsättningar som 

medför olika olägenheter. Det kan innebära såväl att insatser blir otillräckliga som 

att de blir för omfattande. De brister som har identifierats kan till följd av beslut 

som tas av SSM, eller till följd av felaktig hantering av strålkällor i samhället, eller 

på grund av för dålig kunskap leda till onödig bestrålning av människor och miljö. 

Detta kan leda till ökad cancerrisk, andra skador eller i värsta fall dödsfall och 

skador på miljön.  

Det är inte möjligt att göra några kvantifieringar av hur sannolika dessa händelser 

kan vara, men vi är i Sverige förskonade från allvarligare olyckor med strålning. 

Säkert har den skyddsnivå och de kunskaper om risker som finns starkt bidragit till 

detta. 

Den vanligaste ”effekten av strålning” är mer inom det socioekonomiska området 

och på det psykologiska planet på grund av bristande kunskap om risker med 

strålning hos flertalet i Sverige. 

Följande förkortade summering från SSM2011 ger fortfarande en bra bild av vad 

de kompetensbrister som identifierats i denna utredning kan leda till. 



 Sida 11 (87) 
 Dokumentnr: SSM2014-1013-2 

   
  
 

En konsekvens av de brister som har konstaterats avseende SSM:s 

myndighetskompetens har att göra med nyckelpersonsberoende och innebär att 

myndigheten i sina bedömningar måste utgå från kompetensen hos enstaka 

individer. En annan konsekvens av bristerna i myndighetskompetens avser 

kompetenser som idag inte finns på myndigheten men som krävs för att SSM ska 

kunna utföra sitt uppdrag. Bristen på spetskompetens medför att myndigheten i 

vissa sammanhang inte kan uttala sig med den auktoritet som vore önskvärd. En 

annan konsekvens är sämre möjligheter att påverka den internationella 

utvecklingen inom vissa områden, t.ex. regelverket inom strålsäkerhetsområdet. 

Detta kan medföra att regler och andra beslut som även Sverige måste följa inte 

anpassas tillräckligt till svenska förhållanden. Också detta kan medföra risker från 

strålskyddssynpunkt. 

För Sverige gäller att det måste finns kompetens på många olika nivåer från den 

mest grundläggande inom forskningen till det mest praktiska inom arbetslivet. De 

brister som finns inom forskningen kommer med fortsatt utarmning att leda till att 

Sverige saknar egen kompetens inom för strålskyddet viktiga områden och därmed 

också begränsade möjligheter att utbilda nya experter, vilket på sikt också riskerar 

att urholka kompetensen på alla nivåer. Sveriges konkurrenskraft inom exempelvis 

EU-forskningen blir sämre. 

1.6 Kostnader 

De föreslagna åtgärderna medför kostnader, men inte i något fall bedöms de vara 

oöverstigligt stora. Undantaget är ökade kostnader för strålskyddsforskning samt 

för lärartjänster på universitet. Övriga kostnader bedöms kunna rymmas inom 

SSM:s normala budget eller när det gäller utveckling av webbkurser delvis kunna 

tas ut som avgifter från dem som söker tillstånd. 

 

 Webbkurser inom ett antal områden kopplat dels till SSM:s 

tillstånd/föreskrifter (avsnitt 1.2.1), dels till myndighetens internutbildning 

(avsnitt 1.1.1). 

o Den uppskattade kostnaden för framtagande av en kurs är 500 000 

kronor. Kostnaden kan huvudsakligen finansieras via avgifter och bör i 

övrigt kunna finansieras via ordinarie SSM-budget.   

 Ökad forskningsbudget inom strålskyddsområdet. 

o De insatser som föreslås i avsnitt 1.3.1 förutsätter att SSM:s 

forskningsbudget för strålskyddsforskning utökas med 10 miljoner 

kronor årligen vilket förutsätter ökade anslag från riksdag/regering.  

Forskningsmedlen för strålskydd har legat på samma nivå de senaste 

sex till sju åren. Med tanke på svårigheterna för flera kärnämnen inom 

strålskyddet att få forskningsanslag från andra källor än SSM är det 

väsentligt att SSM:s budget för strålskyddsforskning ökas. 
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 Kostnader för universitetslärartjänster.  

o För att trygga långsiktigheten i finansieringen av de föreslagna 

utbildningstjänsterna (avsnitt 1.3.1) bör medlen, 5 miljoner kronor 

årligen, tillföras SSM på samma sätt som medlen för de 

universitetstjänster som via SSM:s budget finansierar 

universitetstjänster inom beredskapsområdet. 
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2. Uppdraget 
Strålsäkerhetsmyndigheten fick följande uppdrag i myndighetens regleringsbrev 

för 2014: 

Strålsäkerhetsmyndigheten ska granska kompetensläget inom strålskyddsområdet 

utifrån de brister som identifierats i den kompetenslägesrapport som myndigheten 

lämnade till regeringen 2011. Strålsäkerhetsmyndigheten ska lämna förslag på 

åtgärder samt vid behov lämna förslag på finansiering av dessa. Uppdraget ska 

redovisas senast den 1 april 2015. 

Uppdraget redovisas i form av en uppdaterad kartläggning och analys av SSM:s 

kompetenslägesrapport från 2011 (SSM2011
7
). Särskild vikt har lagts på 

granskning av tidigare identifierade brister i kompetens inom områdena 

arbetsmiljö, miljöövervakning
8
 och strålskyddsberedskap samt inom industrin 

utanför kärnkraftsbranschen och vilka åtgärder som kan behöva vidtas.  

I SSM2011 bedömdes dels kompetensen inom SSM, dels den nationella 

kompetensen inom strålskyddsområdet
9
. Kompetensbrister inom SSM har i detta 

uppdrag ytterligare kartlagts utifrån ett antal sakkompetenser som bedömts särskilt 

nödvändiga för SSM som ansvarig myndighet för strålskyddet i Sverige. I 

SSM2011 konstaterades att det är svårt att direkt mäta kompetensen hos aktörer 

utanför SSM. Den nationella kompetensen bedömdes därför baserat på de resurser 

som skapar kompetens inom strålskyddsområdet, dvs. framförallt de resurser för 

utbildning och forskning som finns vid landets universitet och högskolor och som 

har relevans för strålskyddsarbetet. I detta uppdrag har den tidigare kartläggningen 

av den nationella kompetensen kompletterats med en kartläggning och bedömning 

av kompetensbrister i ett urval verksamheter som kräver tillstånd av SSM. 

Dessutom har en uppdatering av resurserna inom forskning och utbildning 

genomförts för ett antal universitetsämnen som bedömts som centrala för 

strålskyddet. 

I rapporten beskrivs först vad strålskydd och strålskyddsforskning är (kapitel 3) 

varefter det följer en sammanfattning av några tidigare utredningar om kompetens 

på strålskyddsområdet (kapitel 4). I kapitel 5 redogörs för den kartläggning som 

genomförts varefter identifierade kompetensbrister sammanställs i kapitel 6. I 

kapitel 7 ges ett antal förslag till åtgärder för att avhjälpa dessa kompetensbrister 

och en uppskattning av de kostnader som detta kan medföra. 

  

                                                      
7
 Fullständiga referenser återfinns i slutet av denna rapport. 

8
 I fortsättningen benämnt ”miljöfrågor” eftersom ”miljöövervakning” bedömts vara ett för snävt 

begrepp. 
9
 För att betona att uppdraget avser ”strålskydd” används detta ord i stället för ”strålsäkerhet” 

utom i definitioner eller när detta kan orsaka missförstånd av vad som avses. 
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3. Strålskydd och strålskyddsforskning 
Strålsäkerhetsmyndigheten är enligt sin instruktion förvaltningsmyndighet för 

frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av 

joniserande och icke-joniserande strålning, frågor om säkerhet och fysiskt skydd i 

kärnteknisk och annan verksamhet med strålning samt frågor om nukleär icke-

spridning. SSM arbetar enligt sin verksamhetsidé ”pådrivande och förebyggande 

för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i 

framtiden”.  

Frågor om skydd mot oönskade effekter av strålning är med andra ord centrala för 

myndighetens verksamhet och uppdrag och i det följande ges en kort beskrivning 

av strålskydd. Det ges också en beskrivning av strålskyddsforskning.  

3.1 Strålskydd 

Följande beskrivning av strålskydd överensstämmer med den som använts i en 

tidigare rapport till regeringen (SSI2005).  

Strålskydd baseras på kunskap om fysikaliska och biologiska samband rörande 

strålning. Strålskyddets övergripande mål är att förhindra akuta effekter genom att 

fastställa dosgränser (för icke-joniserande strålning exponeringsgränser) som klart 

understiger de tröskeldoser där sådana effekter kan uppkomma, samt att begränsa 

risken för sena skador (främst cancer) till en acceptabelt låg nivå med hänsyn 

tagen till ekonomiska och sociala faktorer. 

För joniserande strålning bygger strålskyddet på tre principer: berättigande, 

optimering och dosbegränsning. Ställningstaganden som görs utifrån dessa 

principer vilar på kunskap om strålningens risker. Inom strålskyddet används 

stråldosen som ett mått på den risk som strålningen utgör. Dosgränserna har sänkts 

under årens lopp efterhand som kunskap om strålningens biologiska effekter ökat. 

Optimering av strålskyddet har fått en allt större betydelse – även när stråldoserna 

ligger under dosgränserna. 

För icke-joniserande strålning (som UV-strålning, laserljus, lågfrekventa elektriska 

och magnetiska fält och ultraljud) saknas ett dosbegrepp motsvarande det som 

finns för joniserande strålning. Det finns dock internationellt framtagna 

exponeringsnivåer som med nuvarande kunskap ska skydda människan från 

skadlig exponering. Det pågår ett visst internationellt arbete som syftar till att 

skapa en harmoniserad skyddsfilosofi för hela strålningsområdet. 

Strålningsfysik, strålningsbiologi och epidemiologi har varit särskilt viktiga i 

strålskyddets utveckling de senaste hundra åren. Det har i synnerhet gällt 

kunskapen om hur strålningen påverkar levande materia som grund för att 

bestämma strålningsrisken och därmed skyddsbehovet. 
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För att få en stark bas inom strålskyddsområdet krävs breda utbildningar inom 

naturvetenskapliga, tekniska och samhällsvetenskapliga ämnesområden. Dessa 

mer grundläggande utbildningar ligger utanför denna utredning. Områden som i 

varierande omfattning och djup berörs i denna utredning är medicinsk 

strålningsfysik/radiofysik, strålningsbiologi, radioekologi, strålningsdosimetri och 

strålskyddsberedskap. I mer begränsad omfattning berörs även radiokemi, 

strålningsepidemiologi, diagnostisk radiologi, ultraviolett strålning och 

elektromagnetiska fält.  

Flera andra ämnesområden är av varierande betydelse för det tvärvetenskapliga 

strålskyddsområdet. Hit hör exempelvis beteendevetenskap och sambandet 

människa-teknik-organisation (MTO), men dessa berörs inte vidare i denna 

utredning. 

3.2 Strålskyddsforskning 

Den senaste mer utförliga genomgången av strålskyddsforskningen gjordes för 

tjugo år sedan av utredningen om strålskyddsforskning (SOU 1994:40).  

I utredningsbetänkandet konstaterades att strålskyddsforskning inte finns som ett 

eget vetenskapligt ämne vid något svenskt universitet eller högskola. Detta gäller 

fortfarande. Vidare konstaterades att strålskyddsforskningen har en bred 

vetenskaplig bas och bedrivs inom eller mellan discipliner som radiofysik 

(strålningsfysik), strålningsbiologi, radioekologi, kärnkemi, diagnostisk radiologi, 

onkologi, nuklearmedicin, limnologi, geovetenskap, molekylärbiologi och genetik. 

Det innebär att det är svårigheter att praktiskt avgränsa området 

strålskyddsforskning.  

Betänkandet från 1994 ger en allmän beskrivning som innebär att 

strålskyddsforskning innefattar forskning och utveckling som kan vara av 

betydelse för skyddet av människa och miljö mot joniserande och icke-joniserande 

strålning. Till joniserande strålning räknas gammastrålning och röntgenstrålning 

samt olika typer av partikelstrålning och till icke-joniserande strålning räknas 

bland annat UV-strålning, radiofrekvent strålning, lågfrekventa elektriska och 

magnetiska fält samt ultraljud. Betänkandet diskuterar innebörden av tillämpad 

och grundläggande strålskyddsforskning samt finansiering och ansvar för denna 

forskning.  

I det nu redovisade regeringsuppdraget är fokus särskilt på forskning inom 

strålningsbiologi, radioekologi samt strålningsdosimetri, främst av skälet att dessa 

ämnen under de senaste årtiondena har ansetts hotade och att detta förhållande inte 

bedömts ha förändrats till det bättre. 
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4. Tidigare kompetensutredningar  
Ett flertal utredningar, utförda på uppdrag av regeringen, har under den senaste 

tjugoårsperioden behandlat kompetensläget inom strålskyddsområdet. 

Utredningarna har avsett såväl grundläggande behov och utbildning som 

forskningsbehov. I det följande ges korta sammanfattningar av slutsatser och 

förslag från dessa utredningar, först de som behandlar strålskyddskompetens (4.1) 

och därefter de som berör strålskyddsforskningen (4.2). SSM:s 

kompetensutredning från 2011 sammanfattas i ett eget avsnitt (4.3). Kapitlet 

avslutas med en kort redovisning av vad utredningarna lett fram till (4.4). 

4.1 Grundläggande kompetens - strålskyddsutbildning 

Behovet av kompetens inom strålskyddet fokuserade under en längre tid på 

behovet av utbildning av personer som var verksamma inom hälso- och 

sjukvården, även om också andra områden med inslag av strålskydd 

uppmärksammades.  

I utredningen ”Strålskyddsutbildning i Sverige, befintlighet och behov” (SSI1994) 

hade Statens Strålskyddsinstitut (SSI) uppdraget att kartlägga behoven av 

strålskyddsutbildning inom olika områden och sätta in åtgärder för att i möjligaste 

mån avhjälpa eventuella kunskapsbrister. Utredningen föreslog bland annat att en 

obligatorisk strålskyddsutbildning borde återinföras för röntgenläkare. Som skäl 

angavs att införandet av digital teknik lätt leder till ökade stråldoser till patienten 

och att detta kräver kunskap. Som skäl angavs även behovet av att optimera 

exponeringen vid konventionell röntgen. SSI ansåg vidare att det borde ingå mer 

strålskyddsutbildning i läkarnas allmänutbildning. Behovet av fler utbildade 

sjukhusfysiker uppmärksammades. Vidare pekade SSI på behovet av 

strålskyddsutbildning för veterinärer som bedriver diagnostisk radiologi.  

Det är oklart vad som i uppdraget avsågs med ”sätta in åtgärder för att i möjligaste 

mån avhjälpa eventuella kunskapsbrister”, eftersom SSI knappast hade några 

sådana möjligheter eller resurser.   

Enligt uppdrag i 1994 års regleringsbrev skulle SSI i samråd med Socialstyrelsen 

undersöka strålskyddskompetensen inom sjukvården samt vid behov föreslå 

åtgärder för att förbättra denna kompetens. Inriktningen på sjukvården motiverades 

av att medicinsk användning av joniserande strålning svarade för det ojämförligt 

största dosbidraget från av människan producerade strålkällor. Utredningen 

”Strålskyddskompetens inom svensk sjukvård – förslag till förbättringar” 

(SSI1995) föreslog bland annat att strålskyddsutbildningen gjordes obligatorisk i 

specialiteterna medicinsk radiologi och onkologi samt för läkare som 

vidareutbildar sig inom nuklearmedicin. Strålskyddskompetens identifierades som 

ett nödvändigt verktyg i all verksamhet där strålning utnyttjas. Utredningen 

föreslog att rekryteringsfrämjande åtgärder sattes in för att motverka en förutsebar 

brist på strålskyddskunnig personal på röntgenkliniker och 
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behandlingsavdelningar. Det föreslogs också att utbildningen för sjukhusfysiker 

borde formaliseras och omfatta såväl teoretisk utbildning som praktiktjänstgöring. 

SSI fick 2005 i uppdrag att kartlägga det strategiska kompetensbehovet inom 

strålskyddsområdet på lång sikt och lämna förslag till åtgärder för att säkerställa 

återväxten av kompetens. I utredningen ”Det strategiska kompetensbehovet inom 

strålskyddet i Sverige – översikt och förslag” (SSI2005) definierades termen 

”strategiskt kompetensbehov” som behovet av expertkunnande inom de områden 

som är väsentliga för att fullfölja dagens ambitioner att hålla strålskyddet på en 

hög nivå samt för att kunna vidareutveckla strålskyddet inför de behov som 

bedöms uppkomma i framtiden. Det innebar att utredningen begränsades till att 

omfatta kompetensen hos experter med forskarkompetens, lärarkompetens på 

universitetsnivå och kvalificerade strålskyddsexperter för omfattande verksamhet 

med strålning.  

Utredningen (SSI2005) föreslog att medel tillfördes den högre utbildningen, 

särskilt inom de hotade ämnena strålningsbiologi och radioekologi. För att 

åstadkomma en långsiktig förbättring måste satsningen omfatta både 

lektorstjänster och medel till doktorand- och forskarassistenttjänster. SSI 

uppskattade behovet till tre lektorstjänster för utbildningsbehovet samt fem tjänster 

i form av doktorand- och forskarassistentjänster för att trygga återväxt och 

kompetens inom strålningsbiologi och radioekologi. Förslaget byggde på att tre 

professorstjänster tillfördes de hotade ämnena enligt budgetpropositionen 

2005/06:1. SSI föreslog också att medlen tillfördes SSI för att i sin helhet 

användas för kompetenshöjande och kompetenssäkrande åtgärder vid landets 

universitet. 

Inom beredskapsområdet har medel under ett antal år tillförts från anslaget 2:4 

Krisberedskap efter ansökan från SSI/SSM. SSM fick 2011 ett regeringsuppdrag 

att se över beredskapsverksamheten vid myndigheten (SSM2011B). I svaret 

beskrev SSM situationen för beredskapen och särskilt finansieringen via anslaget 

2:4 Krisberedskap. På grund av ändrade förutsättningar för hur dessa medel fick 

användas föreslog SSM att 13,4 miljoner kronor skulle överföras till SSM:s anslag 

3:1 ap.1. Dessa medel avsåg att bibehålla den förstärkning av den nationella 

strålskyddsberedskapen som skett sedan 2003. 

4.2 Forskningskompetens 

Regeringen tillsatte i april 1994 en särskild utredare med uppdrag att kartlägga 

forskningsverksamheten inom strålskyddsområdet i landet samt att utreda 

strukturella frågor rörande grundforskningen av betydelse för strålskyddet. 

Utredningen ”Långsiktig strålskyddsforskning; Betänkande av utredningen om 

strålskyddsforskning” (SOU 1994:40) lade fram en rad förslag av vilka följande är 

av särskilt intresse. Strålskyddsforskningen borde ges en bred inriktning och 

omfatta både tillämpad och grundläggande forskning. Särskilda insatser behövdes 
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för den grundforskning som kan vara av betydelse för strålskyddet. Medel borde 

tillföras för inrättande av post-dok tjänster på strålskyddsområdet. Vidare föreslogs 

att SSI utöver ansvaret för tillämpad strålskyddsforskning (som SSI haft sedan 1 

juli 1976) också fick ett samordnande ansvar för grundforskningen samt rätt att 

dela ut forskningsanslag. SSI:s forskningsnämnd föreslogs få rätt att bedöma 

inkomna ansökningar och fatta beslut om anslag. Slutligen föreslog utredningen att 

SSI tillfördes ett årligt tillskott på 7,5 miljoner kronor för riktad grundforskning. 

Efter 1994 påtalade SSI vid flera tillfällen den allvarliga situationen för svensk 

grundläggande (långsiktig) strålskyddsforskning och att nationell kompetens 

riskerade att ytterligare utarmas och försvinna inom för landet betydelsefulla 

områden. Som en följd av detta gav regeringen ett särskilt uppdrag till SSI att i 

samråd med berörda forskningsfinansiärer ta fram en nationell strategi för finan-

siering av strålskyddsforskning.  

I utredningen ”Nationell strategi för finansiering av strålskyddsforskning” 

(SSI2002) angav SSI att för att grundläggande strålskyddsforskning selektivt ska 

kunna stärkas i framtiden så måste regeringen anslå medel till området. Den 

effektivaste mekanismen var att medel ställdes till SSI:s förfogande. SSI angav 

återigen att sedan utredningen Långsiktig strålskyddsforskning (SOU 1994:40) 

hade situationen ytterligare förvärrats. Många forskare hade lämnat området och 

antalet forskargrupper minskat. Den allmänna kostnadsnivån hade höjts, varför 

slutsatsen blev att minst 10 miljoner kronor årligen måste tillföras SSI:s 

forskningsanslag.  

4.3 SSM:s kompetensutredning 2011 avseende strålskydd 

I kompetensutredningen från 2011 sammanfattade SSM strålskyddsområdet med 

att det fanns vissa brister (SSM2011). Detta gällde framförallt inom industrin 

utanför kärnkraftsbranschen, på arbetsmiljöområdet, på miljöövervakningsområdet 

och inom strålskyddsberedskapen. Inom dessa områden behövde kompetensläget 

förbättras. Enligt SSM berodde de brister som uppstått delvis på att det saknades 

en generellt inriktad strålskyddsutbildning som riktar sig till personal utanför 

kärnkraftsbranschen och hälso- och sjukvården. Tillgången på kortare 

strålskyddskurser som gavs av privata branschorganisationer i landet kunde vara 

otillräcklig. Bristerna var emellertid inte närmare preciserade i rapporten från 2011 

utan enbart omnämnda i allmänna ordalag.  

När det gällde SSM:s egen kompetens som myndighet visade den 

kompetensinventering som genomfördes att kompetensen var underkritisk inom 

vissa områden och att tillgången på internationellt gångbar spetskompetens 

behövde förbättras. Ny kompetens kunde också behöva tillföras inom vissa 

områden. Den tydligaste bristen handlade om att myndigheten saknade anställd 

personal med medicinsk kompetens för att bedöma strålningens effekter på 

människor. Brister fanns även inom interndosimetri och inom området 

miljöeffekter av strålning. 
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Vad gäller kompetenslägets konsekvenser för strålsäkerheten i landet gjordes 

bedömningen att de brister som konstaterats ökade risken för personskador och 

skador på miljön till följd av exponering för strålning genom misstag och olyckor. 

Dessutom innebar bristerna minskad förmåga att hantera större olyckor och 

terrordåd där utsläpp eller användning av radioaktiva ämnen kan ge upphov till 

höga stråldoser. 

SSM framförde att strålskyddsforskningen hade relativt begränsad omfattning och 

ofta svårt att få finansiering för renodlade strålskyddsprojekt. SSM är den enda 

finansiären med ett utpekat ansvar för forskningen på området. Av de intervjuer 

som SSM genomförde framgick att strålskyddsforskningen ansågs vara 

underfinansierad. Det har under en längre tid varit i stort sett omöjligt att erhålla 

forskningsmedel från exempelvis forskningsråden för att finansiera grundforskning 

inom området. Det påpekas att dåvarande SSI (nu SSM) 2007 fick 10 miljoner 

kronor per år för att finansiera grundforskning, men även detta ansågs otillräckligt. 

SSM menade att det av dessa skäl fanns anledning att på sikt se över 

strålskyddsforskningens inriktning och omfattning. 

SSM rekommenderade i SSM2011 regeringen att 

1. tillsätta en utredare med uppgift att närmare granska kompetensläget inom 

strålskyddsområdet och föreslå de åtgärder som kan behövas för utbildning; på 

sikt finns även anledning att se över strålskyddsforskningens inriktning och 

omfattning, 

2. SSM bör ges möjlighet att bedriva egen forskning, 

3. SSM bör få ökade resurser för att upprätthålla god kompetens, vilket kan 

innebära att avgiftsuttaget från tillsyns- och tillståndsverksamheterna behöver 

höjas. 

4.4 Vad har utredningarna lett till? 

Som beskrivits i detta kapitel har ett flertal utredningar under de senaste tjugotal 

åren visat på behovet av insatser för att stödja och utveckla grundläggande 

kompetens och forskningskompetens inom strålskyddsområdet. I det följande 

sammanfattas vad de utredningar som beskrivits har lett till. 

4.4.1 Grundläggande strålskydd och strålskyddsutbildning 

SSI:s utredningar från 1994 och 1995 ledde inte till några omedelbara resultat. 

Däremot infördes sjukhusfysikerprogrammet vid universiteten 1998 med 

legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. SSI införde också vissa krav i föreskrifter 

för att stärka kompetensen inom sjukvården. SSI:s utredning om det strategiska 

kompetensbehovet 2005 har inte lett till någonting. 

Efter regeringsuppdraget om beredskap 2011 (SSM2011B) beslöt regeringen att 

från budgetåret 2012 föra över 13,4 miljoner kronor från anslag 2:4 Krisberedskap 

till SSM:s förvaltningsanslag. Enligt det underlag som SSM lämnade till 

regeringen skulle 2,8 miljoner kronor gå till ”Långsiktig kompetensförsörjning”. 
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Av dessa skulle 2,4 miljoner kronor finansiera två universitetslektortjänster, 

300 000 kronor skulle finansiera repetitionsutbildning av sjukhusfysiker 

genom CPD-kurser
10

 samt 100 000 kronor skulle finansiera repetitionsutbildning 

av räddningstjänst. Det sistnämnda har inte genomförts fullt ut på grund av 

bristande intresse från räddningstjänsten att delta i övningar med 

utbildningskaraktär som SSM har anordnat. Universitetstjänster och CPD-

kurser har i stort sett genomförts enligt plan. I samband med att SSM fick dessa 

medel var det också tydligt att de medel som fördes över endast skulle finansiera 

det som redan byggts upp. Till exempel skulle framtagande av nya CPD-

kurser finansieras med nya ansökningar ur anslag 2:4 Krisberedskap. Dessutom 

har överförda medel gått till att finansiera löpande utbildning och övning av den 

nationella strålskyddsberedskapen.  

Utöver detta har SSM, med tillfälliga medel ur anslag 2:4 Krisberedskap, också 

finansierat doktorander samt en projektledare. 

4.4.2 Forskningskompetens 

Av strålskyddsforskningsutredningens förslag genomfördes att ge dåvarande SSI 

ansvar också för grundläggande strålskyddsforskning. Det tillfördes dock inte 

några nya resurser för detta. Ansvaret för grundläggande strålskyddsforskning 

upphörde 2002 (i samband med att strukturen för de statliga forskningsråden 

ändrades och inrättandet av Vetenskapsrådet). 

Utredningen om strålskyddsforskningen och de senare utredningar som SSI 

genomförde i frågan ledde dock fram till att regeringen i budgetpropositionen 

2005/06:1 föreslog att SSI:s budget från och med 2007 skulle förstärkas med 10 

miljoner kronor årligen för att finansiera grundläggande och tillämpad forskning 

inom strålskyddsområdet, vilket också blev fallet. Sedan tidigare hade SSI en 

budget på ca 10 miljoner kronor inom det ordinarie myndighetsanslaget som 

användes för uppdragsforskning, väsentligen av tillämpad natur. I en uppdaterad 

nationell forskningsstrategi (SSI2006) angav SSI att de nya forskningsmedlen i 

första hand skulle användas för att inrätta högre forskartjänster (professor, lektor) 

inom områdena strålningsbiologi, radioekologi och dosimetri (ca 6 miljoner kronor 

årligen) och till att utlysa forskningsanslag med en huvudinriktning mot mer 

grundläggande frågeställningar och kompetensbevarande (ca 4 miljoner kronor 

årligen). Så har också medlen i huvudsak använts under en sexårsperiod fram till 

2014. 

4.4.3 SSM:s kompetensutredning 2011 avseende strålskydd 

Det nu redovisade regeringsuppdraget är en uppföljning till 

kompetenslägesrapporten från 2011. I praktiken är uppdraget en komplettering till 

tidigare rapport som också innehåller en begränsad översyn av 

strålskyddsforskningen. 
                                                      
10

 CPD - "Continuous Professional Development". Kurser ordnade av Svensk förening för radiofysik 
som syftar till att ge tillgång till adekvat fortbildning. 
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När det gäller förslaget att SSM ska bedriva egen forskning har de första anställda 

vid SSM blivit adjungerade forskare vid universitet och högskola, vilket är i 

enlighet med förslaget i rapporten från 2011. Avsikten var inte och är inte att 

bedriva forskningen vid SSM utan vid ett universitet eller högskola. 

I övrigt har inga resurser tillförts för att dedicerat upprätthålla god kompetens. 
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5. Kartläggning  
För att kartlägga och analysera kompetensläget inom strålskyddsområdet har 

anställda vid SSM med många års erfarenhet av strålskyddsområdet lämnat 

muntliga och i några fall skriftliga synpunkter enligt ett skriftligt underlag (bilaga 

9.1). Syftet har framförallt varit att undersöka i vilken utsträckning som SSM:s 

rapport från 2011 fortfarande ger en rättvisande beskrivning av situationen och att 

identifiera eventuella förändringar som kan ha ägt rum på SSM eller inom SSM:s 

verksamhetsområde sedan 2011. Syftet har också varit att söka förtydliga de 

brister som nämns i den tidigare rapporten för att kunna föreslå möjliga åtgärder. I 

avsnitt 5.1 behandlas kompetensläget inom SSM och i avsnitt 5.2 SSM:s 

bedömning av kompetensläget hos verksamhetsutövare inom de områden som 

angavs ha brister i SSM2011. 

Ett antal tillståndshavare (avsnitt 5.3, bilaga 9.2) och representanter för ett urval 

universitetsinstitutioner (avsnitt 5.4, bilaga 9.3) av central betydelse för 

strålskyddet har besvarat enkäter om kompetensläget. Kompletterande intervjuer 

har också genomförts vid fyra universitetsinstitutioner. SSM:s syn på forskningen 

inklusive myndighetens omvärldsanalys med fokus på forskning diskuteras i 

avsnitt 5.4.   

Endast sådana synpunkter som bedömts vara av särskild betydelse för värdering av 

kompetensläget, och i möjligaste mån också av mer övergripande betydelse, har 

tagits med i följande text.  

5.1 Strålskyddskompetens inom SSM 

De som har bidragit till kartläggningen arbetar inom olika avdelningar på SSM 

men flertalet inom avdelningen för strålskydd. Gemensamt för dem på avdelningen 

för strålskydd är att de också var anställda på SSI innan sammanslagningen med 

SKI 2008. Det innebär att de i varierande grad också har erfarenheter av hur 

strålskydd beaktades inom SSI. Utöver de fjorton som lämnat synpunkter mer 

”formellt” har några anställda, eller tidigare anställda, intervjuats mer ad hoc. 

Övergripande om kompetens med kommentarer 

Den mest övergripande och generella slutsatsen av kartläggningen om 

kompetensläget inom SSM är att personalens kunskaper om strålskydd har 

minskat. Det är färre anställda som kan och förstår strålskyddets grundläggande 

filosofi och tillämpning, men också färre som har en djupare kunskap 

(spetskompetens). Samtidigt som detta är en utbredd bedömning är det emellertid 

inte möjligt att kvantifiera denna förändring över tid. Det finns inte något etablerat 

mått som kan utnyttjas.  

Det kan finnas flera förklaringar till en minskande kompetens i strålskydd. SSM, 

eller Sverige, har inte någon representant i den internationella 

strålskyddskommissionens (ICRP) huvudkommission. SSM är inte heller 
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representerad i någon av de fem kommittéerna. Därmed finns det inte någon 

naturlig återföring till myndigheten om pågående arbete inom ICRP. Det betyder 

att en viktig länk till den internationella frontlinjen för strålskyddets utveckling har 

försvunnit efter mer än 80 års aktivt deltagande från svensk, och särskilt 

myndighetens, sida. I den situation som har uppkommit är det särskilt angeläget att 

hålla andra internationella kontakter vid liv genom aktivt deltagande. Hit hör 

exempelvis det nordiska samarbetet inom strålskyddet genom 

myndighetssamarbete, Nordiska Sällskapet för Strålskydd (NSFS), Nordisk 

kärnsäkerhetsforskning (NKS) och beredskapssamarbete (NEP) liksom andra 

internationella kontakter. HERCA (Heads of the European Radiological protection 

Competent Authorities) har inneburit vissa positiva effekter för strålskyddsarbetet. 

IAEA, OECD/NEA och UNSCEAR är andra internationella organ av betydelse. 

Deltagande i EU:s strålskyddsarbete måste anses vara en självklarhet. 

En grundpelare för SSM:s verksamhet, och dess berättigande, är skyddet mot 

oönskade effekter av strålning. För att kunna leva upp till detta behövs ett ständigt 

arbete med strålskyddets sakfrågor. Idag bedöms det inte finnas en tillräckligt 

levande diskussion om strålskydd inom SSM, åtminstone inte inom någon större 

krets och mer regelbundet. Men det förekommer, och ett bra exempel är de 

diskussioner med många deltagare som ägde rum i samband med att förslaget till 

rådets nya direktiv 2013/59/Euratom (BSS) behandlades. Till detta bidrog troligen 

att dessa diskussioner var en konkret arbetsuppgift.  

ICRP och andra internationella organisationer lägger ofta ut sina kommande 

publikationer på nätet för konsultation (”public/expert consultation”). Bland annat 

av kompetenskäl, men också för att kunna påverka strålskyddets utveckling, bör 

viss prioritet ges åt arbetsuppgiften att bevaka sådana publikationer och i lämplig 

omfattning delta i granskningen av dessa. 

En annan genomgående slutsats som är relaterad till kompetensen hos SSM-

personalen, är att nyanställda vid SSM sällan har kompetens inom strålskyddet. 

Men detta faktum skiljer sig förmodligen inte i någon högre grad från hur det var 

tio eller tjugo år tillbaka i tiden. Skillnaden jämfört med tidigare är snarare att den 

interna möjligheten till utbildning i strålskydd och kunskapsöverföring från äldre 

medarbetare med goda kunskaper i strålskydd har minskat. Strålskyddet har också 

”drunknat” i den större organisationen efter 2008. Det betyder att det nu måste 

ställas större krav på chefen och den enskilde medarbetaren att sörja för 

utbildningen i strålskydd. 

Mer detaljerat om kompetens med kommentarer 

I det följande ges några mer detaljerade synpunkter med huvudsyftet att förtydliga 

brister i strålskyddskompetensen inom SSM för att därigenom kunna föreslå 

åtgärder. Syftet har vidare varit att särskilt granska de områden som pekades ut i 

SSM2011.  
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Området industri utanför kärnkraftsbranschen inbegriper strålkällor av många 

olika slag och styrka och detta ställer krav på bredd och djup i kompetens hos de 

medarbetare som ska värdera strålskyddet. Personalsituationen inom området 

industri utanför kärnkraftsbranschen bedöms som god. Framtida kompetensbehov 

kan dock finnas när det gäller acceleratorer. Det är också ett problem att det saknas 

tillräcklig interndosimetrisk kompetens, vilket behövs för att bedöma risken vid 

händelser då någon fått i sig radioaktiva ämnen. Kompetensen inom SSM vad 

gäller den europeiska spallationskällan (ESS) bedöms idag vara tillräcklig, men det 

är också oklart vilka nya och oväntade frågor som kan bli aktuella när 

anläggningen tas i drift. Formuleringen av forskningsbehov är på en låg nivå och 

forskningsmedlen utnyttjas bara i begränsad omfattning.  

Miljöfrågorna omfattar frågor som rör miljökvalitetsmålen, 

miljöövervakningsprogrammet, avfallsområdet och kärnkraftverkens 

omgivningskontroll. Också andra frågor som exempelvis förorenad mark runt 

gruvverksamhet, läckage av radioaktiva ämnen från deponier, muddring av 

kontaminerade sjösediment kräver att det finns kompetens som bara kan erhållas 

genom egna miljöutredningar och mätverksamhet. Tre avdelningar har 

arbetsuppgifter som i varierande omfattning och inriktning gäller miljön. Här 

bedöms det finnas goda möjligheter till en ökad samordning. Ett exempel där 

resurserna idag inte bedöms räcka är utvärderingen av tillstånd och trender i miljön 

baserat på alla de data som finns och som tillkommer från 

miljöövervakningsprogrammen. Att ta in resultaten från pågående forskning (som 

radioekologin i Sverige och i EU:s program) är också viktigt för att hålla en hög 

och relevant kvalitet på frågor som rör miljön.  

Den joniserande strålningens effekter på miljön, ett område som uppmärksammats 

internationellt de senaste årtiondena, är ett svagt område inom SSM (och i 

Sverige). Det bör dock nämnas att SSI och SSM var mycket aktiva i de EU-projekt 

(FASETT, ERICA, PROTECT) som har tagit fram mycket av det 

kunskapsunderlag som finns idag. SSM deltar fortfarande i nätverk som etablerats 

som följd av dessa projekt, om än i begränsad omfattning. 

För området icke-joniserande strålning, som i antal anställda är ett relativt litet 

område, måste det nordiska samarbetet bedömas som särskilt viktigt för att bredda 

diskussionsunderlaget och för att utarbeta gemensamma nordiska ståndpunkter. 

Två vetenskapliga råd, EMF-rådet och UV-rådet, ger i övrigt verksamheten en 

stabil vetenskaplig bas inom två områden som ofta uppmärksammas medialt. 

Medan EMF-området väcker många frågor om eventuella risker som inte är 

klarlagda är riskerna inom UV-området väl kända. 

Beredskapen präglas av det faktum att det är en organisation som måste finnas, 

men som blir operativ bara i händelse av en radiologisk eller nukleär händelse 

(RN-händelse) och som då kräver deltagande av många experter. 

Kärnkraftsolyckorna i Ukraina och Japan visar tydligt behovet av en beredskap 
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med hög och bred kompetens både när de radiologiska konsekvenserna drabbar 

Sverige och då dessa konsekvenser för svensk del är närmast försumbara.  

Utifrån den information som samlas in vid en olycka ska SSM göra en bedömning 

som vägledning och rekommendation för andra operativa myndigheter, media och 

allmänhet. Denna strålskyddsbedömning är kanske den viktigaste i SSM:s 

hantering av en RN-händelse. Många andra aspekter än strålskydd, inte minst 

riskanalys och riskbedömning, måste vägas in, vilket ställer stora krav på 

förståelse av hur detta samspel fungerar. Inom SSM:s beredskapsorganisation är 

denna strålskyddskunskap idag begränsad. Några har relevant kompetens, men 

finns det tillräckligt många för att klara av en allvarlig och utdragen händelse? 

Med de krav som SSM ställer på de kärntekniska anläggningarna ska SSM klara 

minst en veckas bemanning av nyckelfunktioner i treskift. De 

strålskyddsbedömningar som görs inom andra delar av myndighetens normala 

verksamhet är delvis av ett annat slag och inte direkt överförbara till RN-

händelser. Erfarenheter från nationella övningar och olyckan i Fukushima visar 

även de på det stora behovet av att kunna sätta in strålskyddsbedömningar i ett 

bredare sammanhang där många olika faktorer, och synpunkter från andra aktörer, 

ska vägas in i beslut om åtgärder. Användning och framförallt en djupare 

förståelse av prognosverktygen, i första hand datorprogrammen Argos och Lena, 

och deras strålskyddsmässiga och andra begränsningar, är av särskild betydelse i 

detta sammanhang.  

Vad som har framkommit i denna kartläggning styrks också av SSM:s risk- och 

sårbarhetsanalys med förmågebedömning för 2013 som anger att delar av SSM:s 

krisorganisation är beroende av nyckelkompetenser som tar många år att bygga 

upp (SSM2013). Det är även svårt att upprätthålla tillräckligt antal personer med 

rätt kompetens. I analysen sägs också att flera specialister kommer att lämna SSM 

och den nationella strålskyddsberedskapen inom de närmaste åren genom 

pensionsavgångar. SSM satsar därför sedan ett antal år tillbaka på utbildning och 

kompetensutveckling av nya specialister. Men parallellt med detta kan det 

övervägas om inte pensionärer bör ”kontrakteras” på en reservlista
11

. 

Även om hälso- och sjukvårdsområdet inte bedömdes ha brister i 

strålskyddskompetens i SSM2011 berörs det kort i det följande och även på annan 

plats i detta uppdrag. 

Bredden i SSM:s egen kompetens inom sjukvårdsområdet bedöms som god. Till 

skillnad från situationen inom huvuddelen av SSM bedöms den interndosimetri 

som är relevant för områdets tillsyn kunna hanteras. Hjälpmedel för detta är 

”doskatalogen” (som tagits fram internationellt med betydande forskningsstöd från 

SSI/SSM) som används för intag av radiofarmaka då kinetiska data är väl kända. 

IMBA (”Integrated Modules for Bioassay Analysis”) är ett datorprogram som stöd 

                                                      
11

 En sådan pool bör inte bara omfatta strålskyddsexperter. 
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för interndosimetri för andra verksamheter än inom sjukvården där intag kan ske 

av diverse radionuklider. 

SSM:s vetenskapliga råd inom onkologi har hittills inte använts som stöd i 

tillsynen på motsvarande sätt som EMF- och UV-råden utan väsentligen som stöd 

vid strategisk inriktning och prioritering av forskningsprojekt. Det har framförts att 

Sverige tappar i forskning med strålskyddsaspekter inom onkologiområdet, vilket 

leder till utarmning. Onkologiska rådet väntas enligt uppgift diskutera detta i en 

kommande rapport. 

Enligt SSM2011 bedöms strålskyddskompetensen inom kärnkraftsområdet som 

generellt god (med vissa undantag för beredskapen som beskrivs ovan). Av den 

anledningen har detta område ägnats liten uppmärksamhet i detta uppdrag. 

Strålskyddsfrågor som rör kärnkraftsområdet hanteras inom alla tre 

tillsynsavdelningarna. En slutsats är att det finns potential för ökande samarbete 

inom strålskyddsområdet mellan dessa avdelningar. Det har framkommit behov av 

att förbättra djup och bredd om strålskydd särskilt vad avser grundläggande 

filosofi, vilket också skulle bidra till att skapa en gemensam bas inom 

myndigheten. Detta är även relevant för mer praktiskt strålskydd och tillämpning 

inom nya områden som skydd av miljön (se också under miljöfrågor). Även för 

kärnenergiområdet nämndes att kompetensen inom interndosimetri kan bli bättre, 

men behovet var olika starkt. Deltagande i internationella arbetsgrupper (som 

exempel ISOE, IRPA:s arbetsgrupp om strålskyddskultur och arbetsgrupp inom 

EAN) bidrar till kunnandet inom strålskyddet.   

Ramavtalsupphandlingar har tryggat behovet av externa experter för granskning av 

ansökan om slutförvar för utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall, särskilt inom 

områden där SSM:s kompetens inte räcker till. Samtidigt innebär detta en risk för 

att den djupare kompetensen hos expertmyndigheten SSM urholkas.   

Övergripande behov av strålskyddskompetens med kommentarer 

Möjlighet att ”mäta strålning” kan vara av avgörande betydelse i ett 

beredskapsläge, men det är också väsentligt för såväl tillsyn som forskning. 

Nödvändigheten av att kunna göra egna, oberoende, (kontroll)mätningar i 

tillsynsärenden har framförts vid många tillfällen och det är av betydelse för 

tilltron till SSM:s bedömningar och beslut inom alla myndighetens 

ansvarsområden. Alfa-, beta- och gammastrålning måste kunna mätas med hög 

noggrannhet om än inte nödvändigtvis i stor omfattning. Detta kräver också 

kunskaper i radiokemi. Likaså bör SSM ha kompetens att mäta förekomst av 

radioaktiva ämnen i kroppen.  

De skäl som har angetts för att kunna mäta joniserande strålning är väsentligen 

giltiga också för icke-joniserande strålning. I dagsläget finns förmågan att mäta 

strålning främst inom EMF-området. 
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Ett komplement till traditionell mätning av aktivitet, och i vissa fall efter 

radiokemisk behandling av prover, är mätning av (långlivade) radionuklider med 

masspektrometri. Kompetens om tekniken bedöms finnas inom SSM, men 

myndigheten har inte en egen masspektrometer. Denna metod är särskilt relevant 

om SSM har för avsikt att kunna göra analyser av kärntekniska fingeravtryck eller 

inom forensik. Externt finns tillgång till masspektrometri, men analyser av 

långlivade radionuklider görs i mycket begränsad omfattning. För mikroanalytiska 

undersökningar på partiklar för att få fram kärntekniska fingeravtryck finns idag 

inte några möjligheter i Sverige.  

Kompetens inom strålskyddsdosimetrin (externdosimetri, interndosimetri, 

neutrondosimetri, betadosimetri) finns i varierande grad inom SSM, men det är 

också ett område inom vilket SSM behöver ha spetskompetens. Bristen på 

kompetens inom interndosimetrin har påtalats under en följd av år. Det är tveksamt 

om SSM klarar att hantera en mer komplicerad interndosimetrihändelse på ett 

trovärdigt sätt. Ett annat område som troligen kommer att kräva kompetens är 

dosimetri och mätteknik för högenergetiska strålfält (särskilt neutroner) i och med 

att den europeiska spallationskällan (ESS) tas i bruk. Avtal med extern expertis 

kan vara en lösning, åtminstone i avvaktan på att SSM har skapat egen kompetens. 

Strålningsbiologi har varit och är en viktig komponent inom strålskyddet. Som 

expertmyndighet på strålskyddsområdet behöver SSM spetskompetens inom 

området effekter av strålning vad avser mekanismer och risker för sena skador. 

Inom SSM finns personal med forskarutbildning i strålningsbiologi, men deras 

arbetsuppgifter är inte i första hand inom strålningsbiologin eller att bevaka detta 

område. Avtal med extern expertis kan vara en lösning också när det gäller 

strålningsbiologi. 

SSM är riksmätplats för joniserande strålning och upprätthåller de nationella 

normalerna för de dosimetriska storheterna kerma, absorberad dos och 

dosekvivalent. Avsikten är att inkludera aktivitet i riksmätplatsuppdraget, vilket 

enligt reglerna för en riksmätplats förutsätter egen forskning. Detta innebär att det 

krävs spetskompetens inom området radonmätteknik.   

Avsaknaden av medicinsk kompetens (läkare med specialistkunskap om strålning) 

inom SSM har uppmärksammats vid många tillfällen under åren. För att till del 

avhjälpa detta finns ett avropsavtal med en läkare, vilket också används för 

beredning av ärenden med medicinska bedömningar. Det nuvarande årsbehovet 

uppskattas av SSM till cirka en tiondels tjänst, vilket är för litet för att anställa en 

läkare. Samtidigt kan det finnas formella problem med nuvarande situation 

eftersom den kontrakterade läkaren inte kan svara för SSM utan svaren måste 

kanaliseras via SSM. Möjligen kan det övervägas om en läkare ska anställas på 

deltid, ett arrangemang som har funnits tidigare under SSI-tiden. Att ha en läkare 

anställd kan också underlätta vissa kontakter med sjukvården. Det bör nämnas att 
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vid en RN-händelse har SSM tillgång till Socialstyrelsens medicinska expertgrupp 

(RN-MEG). 

5.2 SSM:s bedömning av kompetens inom verksamheter utanför 

SSM  

I detta avsnitt behandlas de sakområden som i SSM2011 framhölls ha brister, 

nämligen arbetsmiljöområdet och industri utanför kärnkraftbranschen (5.2.1), 

miljöområdet (5.2.2) och beredskapsområdet (5.2.3). Detta avsnitt omfattar alltså 

kompetenser inom sektorer som omfattas av SSM:s tillsyns- eller tillståndsansvar 

och som i SSM2011 ingick under rubriken ”den nationella kompetensen”. 

Eftersom det i SSM2011 bedömdes svårt att direkt mäta kompetensen hos aktörer 

utanför SSM preciserades den nationella kompetensen till att avse de resurser som 

skapar kompetens inom strålsäkerhetsområdet, dvs. de resurser för utbildning och 

forskning som finns vid landets universitet och högskolor och som har relevans för 

strålsäkerhetsarbetet.  

Mycket av den kompetens som behövs inom ”bristområdena” i sig är emellertid på 

betydligt lägre nivå än universitetsnivå. I denna utredning belyses detta utifrån 

SSM:s roll som tillståndsgivare och kravställare genom en granskning av SSM:s 

samlade strålsäkerhetsvärderingar. Med andra ord med speciell inriktning mot 

brister i strålskyddskompetens som upptäckts i tillsynen. Industri utanför 

kärnkraftsbranschen (5.2.1) ägnas mest uppmärksamhet eftersom det framförallt är 

inom detta område som det förekommer (starka) strålkällor, vilket innebär 

potentiellt större risker för skadlig exponering. Kärnkraft (utom beredskap) och 

sjukvård berörs endast i korthet eftersom kompetensen inom dessa områden 

tidigare bedömdes som god. En kortare sammanfattning finns i slutet av varje 

delavsnitt. 

5.2.1 Industri utanför kärnkraftsbranschen och inom arbetsmiljöområdet 

Inom detta område behövs kompetenser av varierande slag. Kvalificerad 

användning av strålning kräver strålskyddsexperter. Vanligen har dessa experter 

akademisk utbildning i fysik eller radiofysik. Enligt SSI2005 förväntades vid tiden 

för den utredningen inte någon större förändring av behovet av experter och det 

uttrycktes då inte heller någon oro över kommande brist på kompetens. Idag 

bedöms situationen som ”hygglig” även om det finns en viss brist på 

”legitimerade” personer. SSM har i vissa fall gett dispens från kravet på akademisk 

utbildning och erfarenhet. Överslagsmässigt finns ett femtiotal experter, dock med 

flera olika kompetensprofiler eftersom arbetsfältet är brett. Många arbeten med 

strålning kräver emellertid enbart de mest grundläggande kunskaperna. 

Följande kartläggning baseras framförallt på tre samlade strålsäkerhetsvärderingar 

som SSM genomförde 2012 och 2013. Strålsäkerhetsvärderingarna avser industrier 

med slutna radioaktiva strålkällor (dnr SSM2013-113), verksamhet med 

acceleratorer (dnr SSM2013-1945), och veterinärmedicinsk verksamhet med 

smådjursröntgen (dnr SSM2013-1092). De tre värderingarna ger inte någon 
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heltäckande bild av all industriell verksamhet med joniserande strålning, men 

tillsammans med annan information som SSM har tillgång till ger de möjlighet till 

en realistisk bedömning av brister i strålskyddskompetens och i vilken grad detta 

kan påverka strålskyddet. Att göra en bedömning av all industriell verksamhet med 

strålning utanför kärnenergisektorn har inte varit praktiskt genomförbart och inte 

heller bedömts som nödvändigt. 

I strålsäkerhetsvärderingarna definieras strålskydd (i överensstämmelse med 

definitionen i avsnitt 3.1) som skydd av människa och miljö mot skadlig verkan av 

strålning genom berättigande av användning, optimering av skyddsåtgärder samt 

begränsning av stråldoser och exponeringsrisker. Hur strålskyddet mer explicit 

uppfylls av de tillståndshavare som granskats diskuteras dock inte i någon detalj i 

värderingsrapporterna. 

Enligt SSM:s praxis bedöms kravuppfyllelsen i värderingarna utifrån om 

grundläggande krav är uppfyllda eller om kraven är tillräckligt uppfyllda. Då ett 

krav inte är tillräckligt uppfyllt eller inte följs i tillräcklig omfattning är det en 

brist. Värderingen av en brist inbegriper både i vilken omfattning kravet inte är 

uppfyllt och vilken vikt den har för strålskyddet
12

. Konsekvensen av en brist 

graderas till att ha liten, måttlig eller stor betydelse för strålskyddet. 

 

1) Samlad strålsäkerhetsvärdering av industrier med 30 eller fler slutna 

radioaktiva strålkällor  

Flertalet industrier som omfattas av denna värdering är pappersbruk, massabruk 

eller plasttillverkare som använder strålkällor (radioaktiva ämnen) i nivåvakter, 

densitetsmätare eller ytviktsmätare i sin produktion.  

Kompetensnivån relateras till de krav som finns i SSM:s föreskrifter (SSMFS 

2008:40). I dessa sägs att tillståndshavaren ska se till att arbetet med utrustningen 

sker på ett från strålskyddssynpunkt betryggande sätt, informera berörd personal 

om hur strålskyddsverksamheten är organiserad och utse en person som samordnar 

strålskyddsverksamheten och är kontaktperson gentemot SSM. Det sägs vidare att 

om utrustningen innehåller en sluten strålkälla ska märkningen även innehålla 

texten "Innehåller radioaktiv strålkälla. Får tas isär endast av strålskyddsutbildad 

person”. Om utrustningen är portabel ska den som använder utrustningen ha 

tillräcklig strålskyddskompetens och vara förtrogen med utrustningens funktion. 

Slutligen föreskrivs att den som utför upp- eller nedmontering av stationär 

utrustning, kontroll eller underhållsarbete på den del av utrustningen där den slutna 

strålkällan eller röntgenröret sitter, ska ha lämplig strålskyddskompetens.  

Även om brister av olika slag uppmärksammats i den samlade 

strålsäkerhetsvärderingen av verksamheter med slutna strålkällor bedömer SSM 

                                                      
12

 I denna text används oftast ”strålskydd” i stället för ”strålsäkerhet” som används i 

originaltexten. 
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dessa i huvudsak vara av ”liten betydelse” för strålskyddet. Mestadels handlar det 

om brister som inte i första hand beror på avsaknad av strålskyddskompetens i 

någon djupare mening, men sådan krävs inte heller i föreskrifterna. Vad som avses 

med strålskyddskompetens är dock inte i detalj angivet i gällande föreskrifter. 

Vissa kompletterande krav om utrustningars hantering ges i ett generellt 

tillståndsvillkor (S-134). 

I strålsäkerhetsvärderingen av tillståndshavare med 30 eller fler slutna strålkällor 

redogörs även för resultatet av en telefonenkät
13

 som ett konsultföretag utförde på 

SSM:s uppdrag under 2012. Enkäten omfattar ett urval av 503 företag av 905 som 

innehar slutna strålkällor eller röntgenutrustning i sin verksamhet och som har ett 

så kallat Ct-tillstånd. Det betyder att veterinärer, universitet eller handelsföretag 

som har slutna strålkällor inte omfattades av enkäten. 

Undersökningen syftade bland annat till att få en uppfattning om 

strålskyddskunskaperna och gällande regelverk på företag som använder sig av 

joniserande strålning. Den syftade också till att klargöra på vilket sätt myndigheten 

bör utveckla sin utbildnings- och informationsverksamhet 

Av de företag som svarat på enkäten hade fyra av tio företag endast en strålkälla 

medan var femte företag hade sex eller fler strålkällor. Enkätens resultat omfattar 

således inte enbart industrier med många strålkällor som den samlade 

strålsäkerhetsvärderingen, utan ger en vidare bild av kunskapsnivån hos industrier 

som använder sig av strålkällor i sin verksamhet. Bland de svar som erhölls är 

följande av relevans för denna utredning. 

Sju av tio företag anser att de har tillräckligt med kunskap om strålskydd för att 

arbeta strålsäkert medan knappt ett av tio företag anser att de inte har tillräckligt 

med kunskap. Drygt hälften anser att de har tillräckligt med kunskap om SSM:s 

föreskrifter för att arbeta strålsäkert medan knappt en femtedel anser att de inte har 

tillräcklig kunskap.  

Vartannat företag utbildar personal i SSM:s föreskrifter vid behov, till exempel i 

samband med nyanställning. Två av tio företag utbildar aldrig. Vanligast är att 

utbildningen sker i egen regi (35 procent) eller att företaget som levererar 

utrustningen sköter utbildningen (40 procent). Vartannat företag utbildar vid behov 

även i hur man praktiskt arbetar med joniserande strålning. Utbildningen 

genomförs oftast i egen regi eller av företaget som levererar utrustningen. Sex av 

tio anser att behovet av utbildning i SSM:s föreskrifter kommer att vara oförändrat 

under de kommande tre åren. Detsamma gäller för behovet av att utbilda i hur man 

praktiskt arbetar med joniserande strålning.  

                                                      
13

 Enkätundersökning om strålsäkerhet bland företag som använder joniserande strålning. 

Genomförd av Markör Marknad och Kommunikation AB på uppdrag av 

Strålsäkerhetsmyndigheten den 23 maj–27 juni 2012. 
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Sammantaget beror bristerna inom området industrier med slutna radioaktiva 

strålkällor inte i första hand på avsaknad av strålskyddskompetens i någon djupare 

mening och sådan krävs inte heller i föreskrifterna. Samtidigt visar den 

genomförda enkäten på ett visst behov av kurser som kan förbättra kunskaperna 

om strålskydd och joniserande strålning på en grundläggande nivå, inte på 

universitetsnivå. En möjlighet är att skapa en webbutbildning för dem som 

hanterar dessa strålkällor i vardagen och som också förklarar gällande föreskrifter. 

SSM planerar att ta fram en sådan kurs men det har ännu inte kunnat förverkligas.  

När det gäller företag som ger kurser finns idag exempelvis Teknologisk institut 

(www.teknologiskinstitut.se) som ger olika kurser i strålskydd: Radioaktiva 

strålkällor och röntgen i industrin – allmän inriktning (3 dagar), Radioaktiva 

strålkällor och röntgen i industrin – inriktning mot radiografering (3 dagar), 

Radiografering – komplettering och repetition (1 dag). 

2) Samlad strålsäkerhetsvärdering av verksamheter med acceleratorer  

Den samlade strålsäkerhetsvärderingen av verksamheter med acceleratorer är en 

retrospektiv sammanställning av åtta fristående inspektioner utförda från oktober 

2009 till oktober 2012. Syftet var att skapa en bild av hur strålskyddet ser ut samt 

ge underlag för SSM:s kommande tillsynsverksamhet. 

Sex av de åtta inspekterade verksamheterna har hälso- och sjukvård eller 

universitet/högskola som huvudmän. De två övriga verkar inom handel och 

industri. De åtta inspekterade verksamheterna skiljer sig åt vad gäller typ av 

accelerator, art och omfattning av verksamhet samt organisation. De bedöms vara 

representativa för den här typen av verksamhetsområde och kategori av tillstånd. 

 

Värderingen var avgränsad till verksamheter som omfattas av 

Strålsäkerhetmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:27) om verksamhet med 

acceleratorer och slutna strålkällor och innefattade därmed inte de acceleratorer 

som används vid medicinsk bestrålning av patienter. Värderingen innefattade 

också SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:51) om grundläggande bestämmelser för 

skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning. I 

vissa fall är acceleratoranläggningen dessutom knuten till laboratorieverksamhet 

med öppna strålkällor och regleras då även av SSM:s föreskrifter (SSMFS 

2008:28) om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna 

strålkällor.  

I den samlade värderingen är bedömningen att ”verksamhet med acceleratorer” 

och ”laboratorieverksamhet med öppna strålkällor”är de två granskningsområden 

som uppvisar minst antal brister och har övervägande brister av liten betydelse för 

strålsäkerheten. SSM:s slutsats är att kraven uppfylls i tillräcklig omfattning och 

att arbetet bedrivs på ett strålsäkert sätt.  

http://www.teknologiskinstitut.se/
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Däremot visar sammanställningen en sämre kravuppfyllelse för 

granskningsområdena ”strålskyddsorganisation, kompetens och kvalitetssäkring”

och ”grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare”. Här påvisades det 

största antalet brister och det största antalet brister med måttlig 

strålsäkerhetsbetydelse. Alla tillståndshavare hade en eller flera brister inom något 

av de båda granskningsområdena. 

De brister som identifierades är nära relaterade till styrning, ledning och 

organisation och avser primärt inte kompetens i strålskydd. Huvuddelen av de 

verksamheter som inspekterats ingår i en större verksamhetsorganisation inom 

antingen hälso- och sjukvård eller universitet/högskola. I stora organisationer med 

samverkan mellan olika verksamheter och huvudmän är det enligt SSM:s 

bedömning inte ovanligt att strålskyddsorganisationen inte följer 

verksamhetsorganisationen, vilket kan leda till otydlighet i strålskyddsarbetet.  

I slutsatserna noterade SSM att det finns en strålskyddsmedvetenhet och ambition 

att bedriva en strålsäker verksamhet. Detta understöds av föreskrifternas krav på 

att det i verksamheten ska ingå en strålskyddsexpert som är godkänd av SSM. Den 

övergripande bedömningen är därför att tillståndshavarna inom verksamhet med 

acceleratorer uppfyller de föreskrifter som har granskats i sådan omfattning att de 

brister som påvisats inte i större grad påverkar strålskyddet.  

 

De brister som upptäcktes i samband med inspektionerna har också åtgärdats och 

SSM kommer att göra fortsatta kontroller i den cykliskt återkommande tillsynen. 

Det bedömdes inte finnas ett behov av några riktade åtgärder. Dock kan 

verksamhet med anläggningar av detta slag ge så allvarliga konsekvenser vid en 

incident, att fortsatt tillsyn är av betydelse. Den återkommande tillsynen av 

verksamhet med acceleratorer kommer att lägga tyngdpunkten på 

granskningsområdena ”strålskyddsorganisation, kompetens och kvalitetssäkring” 

och ”grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare”, dvs. inom områden 

som i varierande grad är beroende av strålskyddskompetensen.  

I föreskrifterna SSMFS 2008:27 sägs att tillståndshavaren ska se till att de 

personer som tilldelats uppgifter enligt organisationsplanen har tillräcklig 

strålskyddskompetens för sina uppgifter och att de i strålskyddsarbetet tilldelas de 

befogenheter och resurser som behövs. Det ska också finnas en strålskyddsexpert 

som är godkänd av SSM. Experten ska ha sådan strålskyddsutbildning som 

beskrivs i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS 2008:29) om 

kompetens hos strålskyddsexperter vad avser moment som berör verksamheten. 

Den avsedda expertens dokumenterade kompetens ska inför godkännande 

redovisas till SSM. I praktiken har experten utbildning i fysik eller radiofysik och 

även erfarenhet från acceleratorverksamhet. SSM kontrollerar detta genom 

granskning av CV och erfarenhet. 
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Tillståndshavaren ska vidare se till att alla personer som deltar i verksamheten ges 

utbildning om strålskydd innan arbetet påbörjas. Utbildningen ska vara anpassad 

till verksamhetens art och omfattning och innefatta ett kunskapsprov. Innehållet i 

utbildningen ska minst omfatta tillämpliga strålskyddsföreskrifter, information om 

de risker som arbete i strålningsmiljö innebär, lokala strålskyddsregler, hantering 

av skyddsutrustning och säkerhetssystem, rutiner för användande av dosmätare 

och åtgärder vid larm. Repetitionsutbildning ska genomföras med lämpliga 

mellanrum. 

Sammantaget upptäcktes brister som rör strålskyddet i värderingen av 

verksamheter med acceleratorer, men SSM kontrollerar och hanterar kravet på 

kompetens i sin löpande tillsyn. I SSM:s granskning av dessa verksamheter har det 

inte framkommit något som motiverar särskilda utbildningsinsatser eller att det 

skulle saknas möjligheter till utbildning. Utbildning genomförs normalt av 

tillståndshavaren och oftast är det strålskyddsexperten som arrangerar dessa lokala 

utbildningar.  

3) Samlad strålsäkerhetsvärdering av veterinärmedicinsk verksamhet  

Denna värdering avser smådjursröntgen och omfattar 32 inspektioner utförda 

under 2010 till 2012. Huvuddelen av de inspekterade verksamheterna är mindre 

veterinärkliniker med omkring fyra anställda och en till två röntgenapparater.  

Antalet inspekterade verksamheter bör ställas i relation till att det i Sverige finns 

omkring 350 veterinärmedicinska verksamheter som innehar tillstånd för att 

använda joniserande strålning. Övervägande delen av dessa är privata kliniker med 

två röntgenapparater vilket väl motsvarar storleken på de kliniker som bildar 

underlag för strålsäkerhetsvärderingen. 

Värderingen är avgränsad till verksamheter som regleras av 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:30) om röntgenverksamhet 

inom veterinärmedicinen, föreskrifter (SSMFS 2008:11) om allmänna råd om 

strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning samt 

föreskrifter (SSMFS2008:51) om grundläggande bestämmelser för skydd av 

arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning. 

 

Den samlade värderingen pekar på att kunskapen är bristfällig hos de 

veterinärmedicinska verksamheterna vad gäller strålskydd, röntgenutrustningens 

funktion samt SSM:s krav, dvs. uttalade kompetensproblem. Denna slutsats styrks 

av den låga kravuppfyllelsen inom granskningsområdet ”strålskyddsorganisation, 

kompetens och kvalitetssäkring”. De identifierade bristerna är nära relaterade till 

styrning, ledning och organisation och har stor betydelse för 

strålskyddsmedvetenheten i kliniken. De påvisade bristerna medför i många fall 

försämrade arbetsrutiner för strålskydd, avsaknad av kontinuerlig 

strålskyddsutbildning, otydliga ansvarsområden i verksamheten samt undermåligt 

förfarande vad gäller funktionskontroller och service av utrustningen. Det finns 
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ingenting i sammanställningen som tyder på att veterinärklinikens storlek har 

betydelse för hur väl man lever upp till kraven på strålsäkerhet.  

När det gäller röntgendiagnostik så har veterinärmedicinska verksamheter inte 

något krav på att en strålskyddsexpert ska vara knuten till verksamheten. Det kan 

jämföras med humansjukvård, där expertkompetens i form av sjukhusfysiker 

kontinuerligt och aktivt arbetar för att behålla och stärka en god strålsäkerhet. Det 

kan också jämföras med radiografering, dvs. bildtagning inom industrin, där det i 

vissa fall krävs en strålskyddsexpert inom verksamheten. 

Strålsäkerhetsvärderingen har inte påvisat någon trend i ökade persondoser, dock 

ska understyrkas att underlaget är för begränsat för att dra några slutsatser om vad 

den nya tekniken inneburit för stråldoser till personal. 

Sammanfattningsvis gjorde SSM bedömningen att tillståndshavarna inom 

veterinärmedicinsk verksamhet med smådjursröntgen inte i tillräcklig omfattning 

uppfyller de föreskrifter som har granskats och att de brister som påvisats har 

betydelse för strålsäkerheten. 

Bristerna inom veterinärmedicinsk verksamhet med smådjursröntgen är 

uppenbara. SSM skärper därför kraven i samband med tillståndsprövning. 

Tillstånden gäller i fem år och avsikten är också att skärpa kraven på kompetens 

inom strålskyddet i samband med ansökan om förlängt tillstånd. För nya tillstånd 

kan kraven bli ytterligare förstärkta i förhållande till dagens krav. 

Särskilt problematiskt är att det inte finns krav på en strålskyddsexpert för denna 

verksamhet. En möjlighet kan vara att kräva att det finns en expert som är 

tillgänglig för ett antal (små) kliniker. 

SSM har också kontakter med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att 

tillsammans med universitetet delta i utbildningsdagar som arrangeras för 

veterinärer. Det planeras även för regelbundna kontakter med de företag som säljer 

utrustningar till veterinärer. I grundutbildningen för veterinärer ingår kurser om 

strålskydd, men det kan behövas repetitionskurser för att hålla kunskaperna 

aktuella. Möjligheten att utveckla en webbutbildning kommer att övervägas. 

Idag finns vissa kurser som rör strålning ordnade av VeTA-bolaget
14

, men de är 

inte obligatoriska och övervägande delen av kursutbudet rör inte strålningsområdet 

(www.vetabolaget.se). 

4) Incidenten i Aitik
15

 

                                                      
14

 VeTA-bolaget AB ordnar utbildning för personal hos Svensk Djursjukvårds medlemsföretag och 
anställda inom djursjukvården. 
15

 Utredning av missöde med röntgenutrustning på Boliden Mineral AB:s anläggning i Aitik 29/11-
1/12 2010 (SSM 2010/4340). 

http://www.vetabolaget.se/
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Det är i Sverige ovanligt med incidenter med strålning som leder till att människor 

exponeras för högre stråldoser (helkroppsbestrålning eller bestrålning av 

kroppsdelar). I vilken omfattning som det faktiskt sker smärre incidenter med 

strålning är dock inte känt eftersom det troligen finns en viss underrapportering. 

Hur stort mörkertalet är kan inte uppskattas.  

 

En uppmärksammad incident inträffade vid Boliden Mineral AB:s anrikningsverk i 

Aitik 2010. Boliden Mineral AB:s tillstånd omfattar radioaktiva strålkällor för 

åskvarnare, kalibrering, densitetsmätning, nivåvakter samt röntgenanalysatorer och 

spektrometrar av olika slag. 

 

I samband med felsökning och reparation av en röntgenutrustning för metallanalys 

befarades åtta personer ha blivit exponerade för röntgenstrålning. Det bedömdes 

att fyra personer kunde ha fått stråldoser i nivå med gällande årsgränsvärden för 

arbetstagare och i något fall möjligen även överstigande dessa värden. Den 

utredning som SSM genomförde visade på flera bidragande orsaker till missödet 

som flertalet hade sin grund i brister i strålskyddskompetens och i kunskaper om 

risker med joniserande strålning. 

 

SSM:s utredning visade att Boliden Mineral AB hade brustit i kravuppfyllnad på 

ett antal punkter enligt strålskyddslagen och gällande föreskrifter (SSMFS 2008:40 

och SSMFS 2008:51) samt i specifika villkor kopplade till verksamhetutövarens 

tillstånd. SSM bedömde att det inträffade missödet tydligt visar vad brister i 

organisation, ledning, kompetens och hur regler följs kan leda till.  

 

Ingen av dem som arbetade i anslutning till röntgenapparaten hade lämplig 

strålskyddskompetens. Arbetsledningen på plats ansåg att personalen inte behövde 

strålskyddsutbildning eftersom de inte utför service och underhåll på 

röntgenutrustningen och därför inte behöver kunskap om risker med strålning eller 

strålskyddsutbildning. 

 

SSM bedömde att potentiella exponeringar med mycket allvarliga konsekvenser 

undveks genom en ren tillfällighet. Denna incident är ett talande exempel på hur 

viktigt det är att de som arbetar nära strålkällor är informerade om riskerna. I detta 

fall rör det sig inte om någon avancerad utbildning utan det handlar mer om 

tillståndshavarens ansvar. Detta regleras i gällande föreskrifter och tillstånd men 

kan med fördel kompletteras med information på SSM:s hemsida. 

 

5) Sammanfattning av området industri utanför kärnkraftsbranschen samt 

arbetsmiljöområdet  

Strålskyddskompetensen och eventuella brister inom området industri utanför 

kärnkraftsbranschen och arbetsmiljöområdet har kartlagts utifrån en genomgång av 
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de bedömningar av kompetens som gjorts i tre samlade strålsäkerhetsvärderingar. 

Kartläggningen kompletterar den genomgång som gjordes i SSM2011.  

 

SSM har konstaterat brister framförallt inom veterinärmedicinsk röntgen. Detta 

kräver åtgärder av utbildningskaraktär och även fortlöpande tillsyn liksom 

skärpningar i tillståndsvillkoren. I utbildningen av veterinärer ingår avsnitt med 

strålskydd i olika kurser, men det behövs repetitionsutbildning för att säkra ett gott 

strålskydd i den praktiska verksamheten. SSM kommer att utnyttja kontakterna 

med SLU för att tillsammans med universitet delta i utbildningsdagar som 

arrangeras inom den veterinärmedicinska branschen. 

 

När det gäller industrier med slutna strålkällor bedöms brister i 

strålskyddskompetens inte bero på avsaknad av universitetskurser. Det handlar 

mer om att det bör finnas lätt tillgängliga enklare kurser som beskriver strålning, 

strålningens risker och hur man arbetar med gott strålskydd. Detta styrks också av 

den enkät om strålskyddskompetens som gjorts av ett konsultföretag på uppdrag av 

SSM. 

 

För verksamheter med acceleratorer finns det betydande potentiella risker, men 

SSM bedömer att kompetensen finns och det har inte identifierats några särskilda 

behov av kompletterande utbildningar. Det är dock väsentligt att tillståndshavaren 

ser till att alla i verksamheten ges information om de risker som arbete i 

strålningsmiljö innebär och utbildning i tillämpliga strålskyddsföreskrifter, lokala 

strålskyddsregler, hantering av skyddsutrustning och säkerhetssystem, rutiner för 

användande av dosmätare och åtgärder vid larm samt att repetitionsutbildning 

genomförs med lämpliga mellanrum. 

 

Brister i kompetens finns inom olika områden och i olika grad. För det praktiska 

arbetet med de typer av strålkällor som kartlagts i denna utredning bedöms 

behovet av kurser framförallt gälla korta kurser (timmar till dagar) med det mest 

grundläggande om strålning och strålskydd. Sådana kurser, som kan vara 

gemensamma för flera (föreskrifts-)områden och kopplas till tillstånd, kan med 

fördel ordnas som webbkurser. SSM ger återkommande en grundläggande kurs om 

joniserande strålning, men det finns en begränsning i antal deltagare per år.  

 

Det behövs strålskyddsexperter i vissa positioner, men det har i denna utredning 

inte framkommit något som säger att det idag finns någon tydlig brist på sådana 

experter i landet. Detta tyder på att universitetsutbildningen för närvarande är 

tillräcklig. Om denna utbildningskapacitet är tillräcklig också om det införs krav i 

föreskrifter på att det ska finnas strålskyddsexperter att tillgå inom exempelvis 

veterinärmedicinen är oklart och har inte närmare utretts.  
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5.2.2 Miljöområdet 

Miljöområdet omfattar såväl joniserande som icke-joniserande strålning och 

nämns i SSM2011 som ett område där strålskyddskompetensen har brister. När det 

gäller joniserande strålning är bristerna i första hand en konsekvens av 

minskningen i kompetens inom radioekologin i Sverige. Detta gäller såväl inom 

utbildningsområdet som inom forskningen. Radioekologins problem behandlas 

under avsnittet om Forskning och utbildning (5.4).  

Skyddet av miljön mot joniserande strålning är en relativt ny inriktning för 

strålskyddet som också har lett till att den internationella strålskyddskommissionen 

(ICRP) för några år sedan skapade en särskild kommitté för detta område. EU 

finansierade flera forskningsprojekt med deltagande från svensk sida och med 

svensk koordinator i två stora projekt (FASSET, ERICA). Kunskapen om effekter 

av joniserande strålning i miljön är dock ännu begränsad, särskilt vid låga kroniska 

strålningsnivåer, och något etablerat system
16

 för skydd liknande det för 

människan finns ännu inte. Nuvarande kunskap bygger dels på experiment, dels på 

konsekvenser av stora utsläpp av radioaktiva ämnen och dels på teoretiska 

modeller. Kompetensen bedöms som begränsad i Sverige. 

För icke-joniserande strålning omfattar miljöområdet i huvudsak UV-strålning och 

elektromagnetiska fält (EMF). Inom UV-området är fokus på hudcancerprevention 

och solarier. Kommunerna har tillsyn över solarier med stöd av SSM i 

tillsynsfrågor. SSM bedömer att det fungerar utan nämndvärda brister. 

Med undantag för den begränsade risken för cancer (barnleukemi) runt 

kraftledningar finns inga vetenskapligt fastlagda risker förknippade med EMF. Oro 

i samhället och ett osäkert kunskapsläge vad avser mekanismer som skulle kunna 

ge upphov till skada motiverar dock att särskilt forskningen inom området följs 

noga. 

Laser (SSM utövar tillsyn), solarier (SSM är tillsynsvägledare för kommunerna) 

och mikrovågstorkning har inte primärt betraktats som miljöfrågor i denna 

utredning, men i det följande nämns några exempel som är kopplade till 

kompetens och utbildning. 

Inspektioner av verksamheter som utför kosmetiska behandlingar med laser och 

IPL (intensivt pulserat ljus) genomfördes för första gången under 2014 efter att 

SSM:s föreskrifter (SSMFS 2012:4) om laser och intensivt pulserat ljus hade trätt i 

kraft. I de två tillsynsrapporter som granskats i denna utredning har SSM bedömt 

att verksamheterna uppfyller de krav som ställs samt att verksamheterna bedrivs på 

ett strålsäkert sätt. I båda fallen har verksamhetsutövaren fått kunskap om hur 

utrustningen fungerar och hur den ska användas genom att delta i leverantörernas 

                                                      
16

 Ett förslag på system för kontroll finns beskrivet i en rapport från den internationella 
strålskyddskommissionen: ”Protection of the environment under different exposure situations”, 
ICRP Publication 124. 
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utbildningar. SSM bedömer att utövarens kompetens är den största riskfaktorn. 

Inom detta område tycks det också saknas mer generella utbildningsmöjligheter.  

Inspektioner av verksamheter med laser för konst och reklam visar att 

tillståndshavarna följer gällande föreskrifter. Det finns dock en gråzon eftersom 

det inte är känt hur många utövare det finns som inte har tillstånd.  

När det gäller utbildning kan nämnas att Teknologisk institut 

(www.teknologisintitutet.se) ger en kurs i lasersäkerhet (2 dagar). Vidare kan 

nämnas att SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) är riksmätplats för optisk 

strålning (fotometri och radiometri) och därmed förväntas ha expertkunskap på 

forskarnivå inom detta område. 

Brister inom miljöområdet för icke-joniserande strålning kan enligt SSM2011 leda 

till överdriven exponering av UV-strålning som ökar risken för hudcancer, 

ögonstarr och brännskador. Stark laserstrålning ökar risken för brännskador och 

ögonskador och sekundärskador kan uppstå på grund av bländning vid användning 

av stark laserstrålning (piloter, bilförare, poliser).  

Sammantaget är bedömningen, i likhet med slutsatsen i SSM2011, att det skett en 

försvagning av kompetensen inom miljöområdet vad avser joniserande strålning. 

Detta är en konsekvens av att forskning och utbildning inom radioekologi har 

minskat, vilket närmare diskuteras på annan plats i denna rapport (5.4).  

För området icke-joniserande strålning är det framförallt i verksamheter som utför 

kosmetiska behandlingar med laser och IPL som utövarens kompetens bedöms 

vara den största riskfaktorn. Inom detta område tycks det också saknas 

utbildningsmöjligheter, men detta skulle möjligen kunna avhjälpas genom att 

exempelvis privata företags kurser utökas eller kompletteras alternativt att SSM tar 

fram en webbutbildning. Om en utbildning ska tas fram av någon aktör, privat eller 

av SSM, måste den kvalitetssäkras. De utbildningar som erbjuds idag med 

”certifiering” som resultat kan ha stora variationer. Utbildningen bör speciellt 

riktas mot dessa verksamhetsutövare. 

5.2.3 Strålskyddsberedskapen 

I en tidigare kompetensutredning (SSI2005) påtalades brister i beredskapen som en 

konsekvens av att ett flertal experter skulle komma att vara pensionerade inom de 

närmaste åren, att nyrekryteringen var liten samt fortsatta nedskärningar i 

forskning och utbildning inom universitetsämnen som är centrala för beredskapen. 

I SSM2011 förklaras brister i kompetens vad avser strålskyddsberedskapen i första 

hand av avsaknaden på utbildning på universitetsnivå i överensstämmelse med 

konstaterandet i utredningen från 2005.  

En universitetsutbildning (masterskurs) var dock planerad redan 2011 och har 

sedan dess initierats vid universiteten i Lund/Malmö och Göteborg. Kursen 

omfattar moment som krisberedskap och strålskydd, nationell 

http://www.teknologisintitutet.se/
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strålskyddsberedskap, strålskydd vid katastrofmedicinska insatser och 

krisberedskap och strålskydd i radiologiska och nukleära nödsituationer. 

Finansieringen av de CPD-kurser
17

 som ingår i den inrättade masterskursen kräver 

att medel ges av MSB efter ansökan. Lärarinsatserna är finansierade genom de två 

högre tjänster som bekostas av SSM och som nyligen har förlängts med sex år. De 

doktorandtjänster som finansieras av MSB-medel löper tiden ut men inga medel 

har sökts för nya tjänster. 

I SSM:s senaste risk- och sårbarhetsanalys med förmågebedömning (SSM2013) 

sägs att med stöd av det särskilda krisberedskapsanslaget har en mängd insatser 

genomförts under 2006–2013 för att stärka strålskyddsberedskapen. Dessa 

inkluderar bland annat långsiktig kompetensförsörjning (nämnd ovan) och 

förbättrad kapacitet för strålningsmätning och analys. Insatserna planeras fortsätta 

under kommande år och enligt SSM:s bedömning leder detta till att Sveriges 

förmåga att hantera strålningsrelaterade kriser stärks. 

Det finns en gemensam nordisk strategi
18

 (i en så kallad ”nordisk flaggbok”) som 

beskriver vad som behöver göras vid en radiologisk olycka eller haveri. Det finns 

emellertid många olyckssituationer för vilka det inte finns några utarbetade 

strategier och sådana kan behöva tas fram också för dessa situationer. 

Brister i kompetens inom beredskapsområdet kan leda till en sämre samordning av 

insatserna och en begränsad förmåga att agera vid en radiologisk olycka eller 

annan händelse med utsläpp och spridning av radioaktiva ämnen. Detta kan 

innebära direkta konsekvenser för människa och miljö. Bristande kvalitet på 

laboratorier och reducerade möjligheter att genom mätningar bestämma förekomst 

och utbredning av radioaktiva ämnen i miljön försämrar underlaget för att fatta 

välgrundade beslut om åtgärder i en krissituation. Det är viktigt att 

beredskapslaboratorierna får fortsatt finansiering.  

Vid en RN-händelse är det betydelsefullt att ha tillgång till medicinsk expertis. 

Socialstyrelsens medicinska expertgrupp (RN-MEG) har denna funktion. 

Dessutom finns KcRN (kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer), ett 

nationellt forskningsstöd för de medicinska konsekvenserna vid en sådan händelse. 

KcRN är underställt Socialstyrelsen och anknutet till Karolinska institutet med 

representanter från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset.  

I sammanhanget bör också NESA (Nationell Expertgrupp för Sanering) nämnas. 

Gruppen som inrättades efter olyckan i Tjernobyl väntas få stor betydelse i 

händelse av en mer omfattande och framförallt högre beläggning av radioaktiva 

ämnen i miljön. Gruppen är knuten till SSM, men kommer att ge råd framförallt 

                                                      
17

 CPD - "Continuous Professional Development". Kurser ordnade av Svensk förening för radiofysik 
som syftar till att ge tillgång till adekvat fortbildning. 
18

 Protective measures in early and intermediate phases of a nuclear and radiological emergency. 
Nordic guidelines and recommendations. (2014) 
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till ansvariga regionala eller lokala myndigheter. Sanering är mycket kostsam och 

behäftad med många svårigheter. Den måste planeras i detalj för att fördelarna 

med saneringen ska överväga dess nackdelar och kostnaderna vara motiverade. 

Erfarenheter av sanering efter Tjernobyl och senast Fukushima förstärker 

erfarenheter sedan tidigare om att det behövs en noggrann planering för att kunna 

ta om hand allt det avfall som uppkommer vid sanering. Sanering är bara i mycket 

begränsad omfattning aktuell i ett akutskede utan blir av betydelse först i ett senare 

skede. Bedömningen är att kunskaper om sanering, som framförallt är av 

strålskyddsmässig karaktär, behöver förstärkas. Om saneringen ska följa ICRP:s 

senaste rekommendationer och genomföras i områden där tillskottsdosen är mellan 

1 och 20 mSv/år (och helst ligga i den lägre delen av detta dosintervall) kommer 

det att behövas omfattande förberedelser och kunskaper. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kompetenssituationen inom 

strålskyddsberedskapen, i och med tillförda medel, masterskursen i 

Göteborg/Malmö, två högre universitetstjänster och andra åtgärder som 

genomförts, ser ljusare ut idag än för några år sedan.  

Samtidigt är det, med erfarenheter från Fukushima, väsentligt att den långsiktiga 

kompetensuppbyggnaden tryggas och att det finns tillgång till kvalificerade 

universitetslärare som också har kompetens inom området katastrofstrålskydd. 

Idag finansierar SSM en professur vid Göteborgs universitet och ett 

universitetslektorat vid Lunds universitet för detta ändamål.  

Kunskaper och kompetens inom sanering, som framförallt är av strålskyddsmässig 

karaktär, behöver förstärkas. Området behöver kompetenser inom flera 

sakområden, bland annat radioekologi, avfallshantering och ekonomi. 

Det behövs vidareutbildning för radiofysiker och sjukhusfysiker och för RN-

instruktörer inom räddningstjänst, polis och sjukvård.  

 

5.2.4 Hälso- och sjukvård 

I SSM2011 bedömdes strålskyddskompetensen inom hälso- och sjukvårdsområdet 

generellt som god. Utifrån denna slutsats har detta område ägnats liten 

uppmärksamhet i denna utredning. Några utvärderingsrapporter, som ger en delvis 

annan bild av hälso- och sjukvårdsområdet, sammanfattas i det följande. 

I en samlad strålsäkerhetsvärdering (SSM2012) har SSM konstaterat stora brister i 

hur sjukvården organiserade, styrde, följde upp och utvecklade verksamheten med 

strålning, vilket bedömdes vara orsaken till att andra krav inte heller följdes och att 

enskilda undersökningar inte var berättigade och optimerade, vilket är grundpelare 

inom ett väl planerat strålskydd. 
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I utredningen ” Utbildning och kompetens inom strålskydd hos olika funktioner 

som deltar vid eller påverkar medicinska bestrålningar” (SSM2014) redovisas en 

kartläggning och bedömning av utbildning och kompetens inom strålskydd hos 

olika funktioner som deltar vid eller påverkar medicinska bestrålningar. 

Rapportens slutsatser styrker de observationer som beskrivs ovan och avviker 

således från bedömningen i SSM2011 att situationen inom sjukvårdsområdet är 

god vad gäller strålskyddet.  

I BSS
19

 finns direkta krav på att det ska finnas experter inom sjukvården och i 

SSM2014 görs en jämförelse mellan dessa krav och den faktiska verkligheten i 

Sverige. Likartade krav finns inte inom andra områden där joniserande strålning 

förekommer. 

Avsaknaden av utbildning i strålskydd i läkarutbildningen har påpekats ett otal 

gånger (se avsnitt 4.1) från SSI:s och SSM:s sida, men utan framgång. 

Eftersom SSM2014 tydligt redogör för brister i kompetens och behov av åtgärder 

behandlas kompetensen inom hälso- och sjukvården, i enlighet med utredningens 

förutsättningar, inte i denna utredning.  

5.2.5 Kärnkraft 

I SSM2011 bedömdes strålskyddskompetensen inom kärnkraftsområdet 

(beredskapen inte inbegripen) generellt god. Av den anledningen har detta område 

ägnats liten uppmärksamhet i denna utredning och det har inte tagits några 

kontakter med företrädare för branschen. En förändrad situation för kärnkraften i 

Sverige kan leda till att kompetensen försämras och detta kommer att bevakas för 

att kunna vidta åtgärder i tid.   

5.3 Synpunkter från tillståndshavare 

Tillståndshavares
20

 syn på kompetens och utbildning har undersökts genom en 

enkät. De åtta svar som inkommit på enkäten kan naturligtvis inte hävdas vara 

representativt för alla, men representerar verksamheter med strålning inom olika 

industrier, veterinärområdet, diagnostik- och terapiområdet samt grund- och 

forskarutbildning på universitetsnivå. Verksamheterna omfattar stationära och 

mobila röntgenanläggningar, acceleratorer och radioaktiva strålkällor i varierande 

omfattning och antal. Arbetet med strålning omfattar allt från arbeten där 

exponering för strålning är mindre trolig till arbeten som sker i direkt anslutning 

till strålkällan och där risken för exponering är större. Även produktions- och 

försäljarledet är representerat bland svaren. Svaren är framförallt relaterade till 

området industri utanför kärnenergibranschen och kan också delvis jämföras med 

svaren i den enkätundersökning som omnämns i avsnitt 5.2.1. 

                                                      
19

 Rådets direktiv 2013/59/Euratom av den 5 december 2013 om fastställande av grundläggande 
säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering för joniserande 
strålning. 
20

 Nio tillståndshavare har ingått i enkäten. 
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I det följande har svaren, med kommentarer, sammanställts och enskilda svar går i 

huvudsak inte att utläsa. Texten följer de frågor (bilaga 9.2) som ställdes och det 

finns ett visst överlapp mellan frågorna. Tillsammans med SSM:s syn på 

verksamheterna, som redovisats i föregående avsnitt, fås en bredare bild av 

kompetensen inom strålskyddsområdet. En sammanvägd summering ges i slutet av 

detta avsnitt.  

Kunskap om strålskydd och kännedom om SSM:s föreskrifter. Generellt kan sägas 

att kompetensen inom den egna verksamheten bedöms som ganska god till god. 

Kompetens, och kravet på kompetens, varierar naturligtvis med verksamhetens art 

och i vilken grad som arbetet innebär möjlighet att bli exponerad för strålning, 

huruvida utrustningen är fast monterad eller mobil och om det är röntgen (som kan 

stängas av) eller radioaktiva ämnen som är strålkällan. 

Som grund för att kompetensen bedömdes som ganska god till god angavs 

exempelvis att alla personalgrupper får en obligatorisk kortare utbildning (2 

timmar är ett exempel) som dels kan behandla företagets regelverk, lagar och 

gällande föreskrifter, dels informera allmänt om strålning och dess risker. För 

enklare arbete kan korta utbildningar kompletteras med hantering och 

säkerhetsrutiner kring den specifika utrustning som arbetet gäller. 

För personal (också med akademisk grundutbildning) som hanterar utrustning där 

risken är större för oavsiktlig men relativt låg strålningsexponering kan 

utbildningen i hantering/säkerhet av utrustningen vara längre (4–6 timmar är ett 

exempel). Personal som har behörighet att genomföra underhåll kan ha gått 

externa kurser, exempelvis nämns Teknologisk Instituts tredagarsutbildningar och 

en till två dagars utbildningar på utrustningens konstruktion.  

Med ökande grad av komplexitet i arbetet, exempelvis inom forskning och högre 

utbildning, anger svaren också ökade och mer avancerade utbildningsinsatser som 

vanligen genomförs på plats. 

I ett svar pekas också på att den obligatoriska utbildningen av ny personal gör att 

kunskapsnivån hålls uppe utan risk för överlämningsproblematik i framtiden.  

Med anledning av de brister som har uppmärksammats i SSM:s samlade 

strålsäkerhetsvärdering av veterinärområdet, tas svar om kompetensen inom detta 

område upp mer i detalj i detta avsnitt. Under veterinärutbildningen, och även 

utbildningen till legitimerad djursjukskötare, ges föreläsningar och seminarier om 

gällande lagstiftning och information om hur man arbetar med gott strålskydd. Hur 

dessa kunskaper i praktiken tillämpas är dock avhängigt arbetsplats och 

arbetsplatskulturen. Hög arbetsbelastning kan innebära att det görs avsteg från att 

arbeta med gott strålskydd. Ett exempel som nämns kan vara att personalen vid 

bildtagning av smådjur (hund/katt), istället för att instruera djurägaren, själva 

håller i både fram- och bakben trots att det innebär att man då står nära 
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primärstrålfältet. I vissa fall kan det nog inte uteslutas att det saknas kunskap hos 

den personal som utför undersökningarna. 

Att kompetensen om strålning och strålskydd varierar mellan olika verksamheter 

framgår också av svar från företag som säljer utrustning och som besöker många 

verksamheter med strålning. Som ett exempel nämns verksamheter som använder 

partikelacceleratorer. Antalet personer med hög strålskyddskompetens för denna 

typ av utrustning uppges vara få och ofta nära pensionsåldern. Det är också ett 

expanderande fält (protonterapianläggningen i Uppsala, ESS i Lund, nya PET-

acceleratorer vid ett antal större sjukhus) samtidigt som det sker ett 

generationsskifte och det kan krävas en punktinsats för att säkerställa fortsatt 

kompetens. 

  

Kan eventuella brister i kompetens förklaras av brister i utbildning eller tillgång 

på utbildning? Svaren ger en splittrad bild över i vilken utsträckning som 

tillgången på utbildning kan vara orsak till eventuella brister i kompetens.  

En uppfattning är att brister mer är en fråga om attityder och inställning till 

strålningsrisken än brist på kompetens och att det finns tillgång på utbildningar. En 

delvis annan uppfattning är att möjligheterna till utbildning inom strålskydd har 

minskat under de senaste åren. Som exempel nämns bland annat att den utbildning 

som tidigare SSI ordnade och en motsvarande utbildning vid Lunds 

universitetssjukhus inte längre finns. För dem som arbetar med 

partikelacceleratorer tycks det inte finnas specialiserad utbildning. Idag är de till 

större delen självlärda genom egna studier, deltagande i internationella kurser och 

konferenser. Det behöver dock inte vara en dålig utbildningsväg och det är inte 

heller möjligt att ha utbildningar för alla inriktningar. 

Fler svar anger att både teoretiska och praktiska kurser genomförs som 

internutbildningar. Sådan utbildning kan vara ett krav för att arbeta i en miljö där 

joniserande strålning förekommer. I några fall anses en intern utbildning på två 

timmar för enklare arbeten ge tillräcklig information om vad strålning är och vilka 

risker som finns.  

I vissa arbetsmiljöer, kanske särskilt i utbildnings- och forskningssammanhang, 

kan eventuella kompetensbrister hos den som utför arbetet också bero på brister i 

överförande av informationen från handledaren eller forskningsledaren. 

En intressant kommentar är att utbildning av operatörer och laboratoriepersonal, 

som i liten utsträckning riskerar att komma i kontakt med strålning, kan innebära 

att de blir osäkra på om arbetet egentligen är säkert. Det infinner sig en viss rädsla 

för strålning. För denna kategori av arbetstagare kan det enligt svaret också vara 

svårt att ta till sig begrepp som dos, dosrat och aktivitet.  
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Veterinär och djursjukskötare som innehar någon form av legitimation har 

genomgått strålskyddsutbildning, men för övriga personalkategorier inom 

veterinärområdet behöver så inte vara fallet. För dessa grupper tycks det också 

saknas möjligheter till utbildning. Orsakerna kan vara flera, men som en 

huvudorsak anges att det inte finns någon självklar utbildningsgivare. Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU) har inte ansvar för fort- och vidareutbildning och 

ansvarar bara för utbildning av studenter antagna till universitetets olika program. 

Det finns utbildningsaktörer på marknaden, men de har ett stort antal områden att 

täcka in med kursverksamhet och har inget formellt uppdrag att ge kurser inom 

strålskydd och SSM:s föreskrifter. Tidigare gav dåvarande SSI en kurs inom 

veterinärområdet men den har upphört. En faktor som också bidrar till bristen på 

utbildning är att det finns väldigt få utbildade specialister inom veterinärmedicinsk 

bilddiagnostik i Sverige. Önskemål om fort- och vidareutbildning om hur man 

arbetar med gott strålskydd och med DT/MRI diagnostik kan därför vara svåra att 

uppfylla. 

I vilken utsträckning sker utbildning i egen (tillståndshavarens) regi eller av 

leverantör av utrustning? Saknas det utbildningar? Inom vissa verksamheter sker 

nästan all utbildning i egen regi. Ibland är utbildningen en naturlig del vid 

anskaffning av utrustning och ges av leverantören. I andra fall ges en obligatorisk 

kortare utbildning för alla den första arbetsdagen. I vissa fall hålls det sedan 

regelbundet repetitionskurser. Utbildning i hantering av utrustning och 

säkerhetsrutinerna kring dessa (delvis strålskydd) ges oftast av leverantören. 

Utbildningsföretag som Teknologisk Institut eller Elajo Engineering används för 

viss personal och utbildning.  

Det finns också arbetsplatser där utbildningen sker återkommande i form av en 

årlig intern strålskyddsutbildning för samtlig personal som arbetar exempelvis med 

röntgen och det kan också krävs ett ”körkort” för personal som arbetar med 

röntgen eller med hantering av radioaktiva ämnen. Grundlig utbildning på nya 

system vid leverans samt minst en särskilt kunnig användare på samtliga system 

förekommer också.  

I vissa av SSM:s tillstånd krävs en strålskyddsexpert med relevant kompetens. 

Experten ska även ge utbildning lokalt i tillståndshavarens regi. I ett enkätsvar 

föreslås att roll och utbildning som strålskyddsexpert bör stärkas och att en 

legitimation bör införas. Vidare föreslås att strålskyddsexpertens befogenheter och 

till exempel rätten att avbryta en verksamhet vid behov bör regleras och göras 

synlig i föreskrifter och tillstånd. Leverantören står för att lära ut den riktiga och 

säkra hanteringen av utrustningen, vilket är en viktig del av strålskyddet, men kan 

inte göras ansvarig för brister i strålskyddet. 

I enkätsvaren nämns det också att det i vissa fall saknas både teoretiska och 

praktiska kurser. En komplicerande faktor är att de praktiska kurserna nästan alltid 
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måste skräddarsys, anpassas till behov och önskemål, för att vara till nytta för 

deltagarna.  

Kommer behovet av att utbilda berörd personal i strålskydd att förändras under de 

närmast kommande åren? Det kommer att finnas ett kontinuerligt behov av 

utbildning och svaren nämner framförallt tätare återträningar och repetitioner samt 

internutbildningar. I ett fall nämns att den interna strålskyddsutbildningen redan nu 

uppdateras årligen utifrån verksamhetens behov avseende författningar, utrustning, 

och nya arbetssätt. Det finns också exempel på återkommande utbildning 

utomlands.  

En aspekt som nämns är att när svenska studenter väljer att utbilda sig till 

utomlands blir det svårare att överblicka vilken utbildning de har och det är mindre 

troligt att de är inlästa på de svenska föreskrifterna. Till detta kommer den fria 

rörlighet inom EU med en ökande andel utbildad personal, exempelvis veterinärer, 

som arbetar kortare eller längre perioder i olika länder.  

Skulle utbildning genom webbaserade kurser exempelvis ordnade av SSM kunna 

vara ett komplement till nuvarande möjligheter? Sådana kurser kan till exempel 

gälla föreskrifter och regelverk, eller hur man praktiskt arbetar med strålning och 

med ett gott strålskydd. Exempel på kurser? 

Generellt visar enkätsvaren att det finns ett betydande intresse för webbaserade 

kurser och sådana kurser utnyttjas till en del redan idag. Exemplet i frågan kan 

säkert passa och för många vore det mycket bra med en webbaserad utbildning 

som kunde genomföras som självstudier i stället för exempelvis en traditionell 

flerdagarskurs. Det kan också vara ekonomiskt fördelaktigt då det är förenat med 

betydande kostnader att föra samman kursdeltagare från olika delar i landet till 

gemensamma kurstillfällen. Om det ska ingå praktiska moment så blir det svårare 

över webben. Inte heller är webbaserade kurser speciellt interaktiva, vilket kan 

göra sådana kurser mindre bra. 

Det nämns att SSM i sin roll som myndighet för strålskyddet (strålsäkerheten) med 

fördel kunde tillhandahålla webbaserade kurser inom samtliga områden som rör 

både joniserande strålning (exempelvis arbete med radioaktiva ämnen i form av 

öppna strålkällor) och icke-joniserande strålning (till exempel arbete med laser, där 

säkert många upplever att svensk standard SS-EN 60825-1 är informativ men 

ganska tung att ta sig genom).  

En fördel med SSM-kurser vore ett enhetligt utbildningsmaterial åtminstone på 

grundläggande nivå. Det skulle vara mindre spretigt än om varje organisation 

framställer ett eget utbildningsmaterial.  

Ett förslag är en webbutbildning som beskriver hela livscykeln från införskaffning 

av strålkällor till avfallshantering. Det uttrycks också en saknad av de bilagor som 

tidigare fanns till vissa SSI-föreskrifter och som gav en praktisk handledning i hur 
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man skall tänka och arbeta. Det vore värdefullt att få denna information via en 

webbutbildning.  

Att göra en del av utbildningen som webbkurs, och då gärna med någon slags 

kunskapskontroll (rättning kan ske lokalt av strålskyddsansvarig eller av SSM), 

skulle underlätta den lokala utbildningen. I ett utbyggt system med 

webbutbildningar skulle strålskyddsansvarig kunna välja relevanta delar för egna 

lokala kurser och prov. Att tillhandahålla undervisningsmaterial för 

strålskyddsansvariga är också av intresse. Det behöver inte vara egenproducerat 

material utan en sammanställning av material som finns tillgängligt på nätet från 

IAEA, ICRP, ICRU och andra internationella organisationer. 

Ett annat förslag är kurser i transport av farligt gods. Sådana tycks det finnas ett 

kontinuerligt behov av. De nya föreskrifterna om radioaktivt avfall tar upp 

luftburen aktivitet. En kurs eller en bilaga som beskriver hur man ska genomföra 

beräkningar för att vara säker på att inte överskrida åtgärdsgränsen på 10 

mikrosievert per år vore önskvärd. Gärna med en tabell som visar vilka aktiviteter 

av olika nuklider som med all säkerhet hamnar under åtgärdsgränser. Det vore 

också värdefullt med tips på hur man kan gå vidare om åtgärdsgränsen riskerar att 

överskridas. 

Det praktiska handlaget kan vara svårt att beskriva i en webbutbildning, men det 

grundläggande arbetet kan troligen filmas och förmedlas via en webbaserad kurs. 

I flera svar nämns ett intresse av att bidra med underlag (praktiska exempel m.m.) 

till en SSM-webbutbildning. 

Sammanfattningsvis visar enkäten inte oväntat en något splittrad bild vad avser 

tillståndshavares syn på kompetens och utbildningsmöjligheter. Å ena sidan 

uttrycks åsikten att kompetensen är god eller rimligt bra och att utbildningen för 

närvarande sker antigen inom verksamheten eller via leverantörer av utrustning. Å 

andra sidan sägs att utbudet av kurser minskat under de senaste åren. Om det i 

verksamheten finns väsentliga brister i kompetens är det dock knappast troligt att 

detta skulle komma fram i den genomförda enkäten. 

Den övervägande delen av de kurser som bedrivs är korta (timmar till ett par 

dagar) och de bedöms inte relevanta för att arrangeras av universitet. Utan full 

kostnadstäckning och tillräckligt elevantal är det inte heller troligt att företag 

skulle arrangera utbildning i strålskydd och strålning, men det finns några sådana 

utbildningsföretag. Det bedöms som svårt för SSM att trycka på så att privata 

företag ordnar kurser. Det är emellertid också viktigt att inte SSM genom att ordna 

egna utbildningar blir konkurrent på ett otillbörligt sätt med existerande 

kommersiella utbildningsföretag. 

Av den enkät som genomfördes i anslutning till strålsäkerhetsvärderingen av 

slutna strålkällor (avsnitt 5.2.1) framgår att hälften (48 procent) av de svarande var 
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mest intresserade av att SSM tillhandahåller webbaserade utbildningar, 42 procent 

var intresserade av grundutbildning i föreskrifter och regelverk och 37 procent i 

grundutbildning i hur man praktiskt arbetar med joniserande strålning.  

Svaren i den enkät som genomförts i denna utredning är genomgående positiva 

eller mycket positiva till att SSM ordnar webbaserade utbildningar i strålning och 

det regelverk som gäller. Det gavs ett flertal förslag till vad sådana kurser kan 

innehålla.   

Ett skäl ytterligare till att SSM bör ta fram webbaserade utbildningar i strålning 

och strålskydd är att det är det säkraste sättet att långsiktigt garantera att det finns 

sådan utbildning av hög kvalitet, vilket är en förutsättning för ett gott strålskydd. 

5.4 Forskning och utbildning 

5.4.1 SSM:s uppgift och bedömning av utbildnings- och forskningsbehov 

SSM (och tidigare SSI) har i sin instruktion ett uttalat ansvar för att finansiera 

strålskyddsforskning
21

 i landet. Sedan 1977 har ansvaret avsett tillämpad 

strålskyddsforskning och från 2007 omfattar det även mer grundläggande 

forskning.  

Vad som ingår i strålskyddsforskning har diskuterats vid ett flertal tillfällen och 

inte minst i strålskyddsforskningsutredningens (SOU 1994:40) betänkande (se 

avsnitt 3.2). Strålningsbiologi, radioekologi och dosimetri har under åren 

genomgående bedömts vara centrala forskningsområden för strålskyddet och dess 

utveckling. Också denna utredning har i första hand beaktat dessa ämnen.  

SSM har använt mellan 20 och 25 miljoner kronor per år för strålskyddsforskning 

de senaste åren. Det är på samma nivå som under de senaste åtta åren, vilket i 

praktiken innebär en real minskning. För 2013 då SSM införde temaområden 

uppgick stödet till 22 miljoner kronor. Av detta uppskattas cirka hälften finansiera 

mer grundläggande forskning men gränsen mellan tillämpad och grundläggande 

forskning är oskarp. Grundläggande forskning finansieras till stor del efter 

utlysning som tjänster eller projektstöd. I de årliga utlysningarna erhåller i snitt 20 

till 30 procent av de sökande anslag, vilket är en relativt hög andel i jämförelse 

med utfallet hos andra finansiärer av forskning. Dock har anslagen varit 

begränsade till högst 500 000 kronor per år och anslag, något som gällt under alla 

år som det har varit möjligt att ge anslag. 

SSM finansierade under 2008 till 2014 tre högre forskartjänster inom 

strålningsbiologi, strålningsdosimetri och radioekologi i syfte att långsiktigt stödja 

utbildning och forskning inom strålskyddsområdet. Innehavarna av 

forskartjänsterna utgör tillsammans med en forskare från avdelningen för 

                                                      
21

 För SSM gäller det bredare begreppet ”strålsäkerhetsforskning” men också i detta avsnitt 
betonas strålskyddsdelen. 
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Radiofysik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en representant från SSM 

styrelsen för Centrum för Strålskyddsforskning (CRPR) som är en självständig 

enhet inom Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi (GMT) vid 

Stockholms universitet.  

Under 2014 utlyste SSM forskningsmedel för stöd till fyra yngre forskare 

(disputerade efter 2005) inom strålningsbiologi och radioekologi. Två forskare 

inom vartdera området erhöll ett förstaårsanslag på 1,5 miljoner kronor och för 

andra året 1 miljon kronor, dvs. sammanlagt 6 miljoner kronor första året och 4 

miljoner kronor andra året. Möjlighet finns för förlängning i ytterligare två år. Det 

är notabelt att det endast var sex strålningsbiologer respektive sju radioekologer 

som sökte till tjänsterna, varav inte alla uppfyllde de formella ansökningskraven. 

Det är oklart varför det var så få sökande, men en förklaring kan vara att 

disputerade forskare måste söka sig till annan verksamhet till följd av att det finns 

för få försörjningsmöjligheter vid institutionerna och att de därmed tappar i 

akademisk meritering. En annan förklaring kan vara att det faktiskt finns så få 

kvalificerade sökande. I båda fallen är det tecken på att kompetensen inom ämnena 

är svag.  

Radioekologin i Sverige har försvagats jämfört med situationen efter olyckan i 

Tjernobyl. Särskilt har forskningen inom det terrestra området och särskilt 

jordbruksområdet kraftigt reducerats under den senaste femtonårsperioden. Denna 

nedgång började när landets enda institution för radioekologi vid SLU lades ned 

1997. Viss radioekologisk forskning inom jordbruksområdet bedrivs fortfarande 

vid SLU. Annan terrester radioekologi bedrivs också i betydligt mindre omfattning 

än åren efter olyckan i Tjernobyl. Forskning med inriktning mot beredskapsfrågor 

bedrivs framförallt i Malmö och Göteborg och delvis också i Linköping. Forskning 

med inriktning mot akvatisk radioekologi bedrivs väsentligen i Stockholm.  

Strålningsbiologisk forskning bedrivs i huvudsak vid universiteten i Uppsala, 

Stockholm, Göteborg samt vid Karolinska institutet i Stockholm.  

SSM bedömer att återväxten är bekymmersam för både radioekologi och 

strålningsbiologi. Situationen för forskningen inom dosimetrin bedöms som 

mindre alarmerande. Dessa slutsatser framgår av den omvärldsanalys med fokus 

på forskning som SSM genomförde under våren 2014 (SSM2014B). SSM:s 

bedömning i den analysen är att forskning och undervisning inom radioekologi och 

undervisning inom strålningsbiologi är underkritiska. Utbildning av radioekologer 

och strålningsbiologer är sällsynt och med de pågående pensionsavgångarna, där 

återbesättandet av positioner även uteblir, ser framtiden kritisk ut för dessa 

områden.  

SSM:s satsning på katastrofstrålskydd har dock resulterat i en masterutbildning 

inom medicinsk strålningsvetenskap med inriktning mot strålskydd, vilken sedan 
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2011 är ett officiellt huvudområde för medicine masterexamen vid Göteborgs 

universitet. 

Forskningsbehov 

Följande exempel på kunskapsluckor och forskningsbehov, utan närmare indelning 

i områden, bygger på och är till största delen direkt hämtade från SSM2014B.  

Ett viktigt och grundläggande forskningsområde är lågdosforskning inom 

strålningsbiologin. Denna forskning är central för riskbedömning inom all 

strålskyddsverksamhet med joniserande strålning. SSM:s regelverk och 

rekommendationer bygger på hypotetiska risker vid exponering för låga stråldoser 

(under 100 mSv) och osäkerheten i riskuppskattning är stor vid (mycket) låga 

stråldoser. Inom detta område av strålningsbiologin finns det därför både behov av 

mer kunskap och upprätthållande av god kompetens inom landet. 

Lågdosforskningen är ett forskningsområde som bara kan utvecklas genom ett 

omfattande internationellt samarbete och det har också varit av central betydelse i 

EU:s forskningsprogram de senaste åren, senast i det pågående MELODI-projektet 

i vilket forskare från Stockholms universitet (SU) deltar. SSM deltar som 

observatör.   

Inom radioekologiområdet deltar SSM i European Radioecology Alliance, en form 

av styrgrupp som syftar till att samordna radioekologisk forskning i Europa. En del 

av denna forskning ingår i STAR (ett EU network of excellence), i vilket SU 

deltar. STAR verkar också för integration, samordning och utveckling av 

radioekologin. Genom deltagande i ”Alliansen” har SSM möjlighet att påverka 

radioekologin och bidra till att svenska forskare blir involverade i olika nätverk. 

Det kan vara av avgörande betydelse för kompetensen inom radioekologin i 

Sverige.    

Den tekniskt-medicinska utvecklingen går mycket fort, vilket har medfört en 

kraftig ökning av användningen av strålning inom såväl diagnostik som terapi. Vid 

en samlad strålsäkerhetsvärdering (SSM2012) konstaterade SSM stora brister i hur 

hälso- och sjukvården organiserade, styrde, följde upp och utvecklade 

verksamheten med strålning, vilket bedömdes vara orsaken till att andra krav inte 

heller följdes och att enskilda undersökningar inte är berättigade och optimerade, 

dvs. grundläggande strålskyddsprinciper följdes inte. SSM har identifierat 

forskningsbehov framför allt inom områdena systematisk utvärdering av kliniska 

metoder (diagnostik och terapi), riskhantering och kvalitetssäkring samt styrning, 

ledning och säkerhetskultur inom sjukvården. 

Omvärldsanalysens beskrivning av situationen inom sjukvårdsområdet avviker 

från den slutsats som drogs i SSM2011 i vilken kompetensen betraktades som god 

baserat på den utbildning och forskning som fanns vid universitet och högskola. 



 Sida 51 (87) 
 Dokumentnr: SSM2014-1013-2 

   
  
 

Laser och annan optisk strålning används i snabbt ökande grad inom 

konsumentprodukter, tjänster och i arbetslivet. SSM bedömer att det idag finns 

allvarliga kunskapsluckor kring vilken laserexponering som ger bestående skador 

på t.ex. synen (dos-respons). När det gäller ultraljud finns kunskap om hur 

strålningen påverkar kroppens vävnader, men det saknas kunskap om en eventuell 

positiv effekt av strålningen. Inom dessa områden bedrivs så vitt känt inte någon 

forskning med strålskyddsanknytning i Sverige. 

Inom området elektromagnetiska fält (EMF) sker en snabb teknisk utveckling och 

de närmaste åren väntas en kraftig teknikutveckling inom trådlös energiöverföring. 

Det handlar om direkt överföring av energi och de fältstyrkor som kan bli aktuella 

kommer troligen att vida överstiga de fältstyrkor som förekommer idag. Det finns 

endast ett fåtal publicerade experimentella studier som berör hälsoaspekter med 

mellanfrekventa EMF.  

Antalet hudcancerfall i Sverige har ökat dramatiskt under de senaste decennierna 

som en trolig följd av ändrade solvanor. För att följa trender i solexponering, 

särskilt hos barn, behöver nya miljömålsindikatorer utvecklas som kan ge en 

snabbare respons än befintliga indikatorer.  

Radon i bostäder beräknas orsaka ca 500 lungcancerfall per år i Sverige och 

fortsatt fokus på epidemiologiska studier samt forskning kring den biologiska 

orsaken till samvariansen mellan rökning och radon är av stor vikt. Radon i 

bostäder och på arbetsplatser omfattas av det reviderade BSS, vilket är nytt. Det 

finns ett stort behov av en kartläggning och det kommer att ställa särskilda krav på 

mätteknik och metodik.  

Forskningen på radonområdet är för närvarande inte särskilt omfattande i Sverige 

och det gäller även den epidemiologiska forskningen som inte längre har samma 

forskarkapacitet som tidigare. 

Höga halter av radon och andra naturligt förekommande radioaktiva ämnen såsom 

uran, radium och långlivade radondöttrar kan påträffas i dricksvatten från i 

huvudsak bergborrade brunnar. Det finns numera ett särskilt dricksvattendirektiv 

från EU som fokuserar på radioaktiva ämnen i det kommunala dricksvattnet. Det 

kommer att behövas utveckling av mätteknik samt forskning kring åtgärdsteknik 

för de långlivade radondöttrarna.  

Inom den nationella strålskyddsberedskapen kan forskning behövas bland annat 

för att utveckla mätförmåga och mätmetoder inom kärnenergiberedskapen; 

utveckla metoder för att upptäcka, identifiera och omhänderta herrelösa strålkällor; 

utveckla förmågan att ta fram och publicera spridningsprognoser; utveckla 

riskvärdering och riskkommunikation kring strålning som är viktiga inom 

krishantering samt utveckla förmågan att fatta beslut om skyddsåtgärder vid 

radiologiska och nukleära nödsituationer. 
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SSM bedömer behovet av forskning inom sanering av radioaktiva ämnen i miljön 

som litet, men däremot är behovet av experter inom området stort. 

I tillägg till finansiering av mer grundläggande forskning via forskningsanslaget 

bör nämnas att SSM under 2013 använde cirka 4 miljoner kronor till 

forskningsstöd inom beredskapsområdet (två lektorstjänster och fyra 

doktorandtjänster). SSM har inte något ansvar för (universitets-)utbildning i 

strålskyddsrelaterade ämnen, möjligen med undantag för viss utbildning inom 

beredskapsområdet genom ett särskilt anslag på 400 000 kronor under 2013. 

Sammantaget har SSM identifierat ett flertal forskningsfrågor inom 

strålskyddsområdet. Inte minst gäller det fortfarande inom ämnena 

strålningsbiologi och radioekologi. Strålningsbiologin bör omfatta olika 

frågeställningar inklusive lågdosforskning medan radioekologin i första hand bör 

fokusera på forskning som är av betydelse för beredskapen mot strålningsolyckor, 

särskilt jordbruksradioekologi och annan terrester radioekologi. Den stora 

utmaningen är att skapa forskargrupper som är tillräckligt starka för att både kunna 

bedriva forskning av hög kvalitet och utbilda nya experter och som dessutom är 

eftersökta i det internationella samarbetet. För detta krävs också en tryggad 

finansiering.  

5.4.2 Forskares syn på forskning och utbildning 

Den kartläggning och analys av forskning och utbildning som gjordes i SSM2011 

har kompletterats dels med en enkät om forskning och utbildning till 11 

universitetsinstitutioner och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som bedömts 

vara särskilt viktiga för forskning och utbildning inom strålskyddsområdet, dels 

genom intervjuer med företrädare för fyra av dessa universitetsinstitutioner. Fokus 

har framförallt varit på områdena radioekologi, strålningsbiologi och dosimetri 

som tidigare under en följd av år och utredningar identifierats ha brister. De två 

första bedöms fortfarande ha betydande brister enligt SSM:s omvärldsanalys 

(SSM2014B). Detta avsnitt kompletterar också föregående avsnitt om SSM:s syn 

på behovet av strålskyddsforskning med forskarnas syn på situationen.  

Forskning 

En sammanställning av antalet forskare inom de fyra områdena strålningsbiologi, 

radioekologi, strålningsdosimetri och annan strålskyddsforskning redovisas Tabell 

1 nedan. Flera forskare bedriver forskning inom mer än ett område. I 

sammanställningen har det, baserat på enkätsvaren, gjorts några uppskattningar för 

att väga in detta. Dessa anges i en särskild kolumn i tabellen. Sammanställningen 

förväntas ge en rimligt bra översikt över situationen, men viss försiktighet bör 

iakttas när det gäller utläsa för mycket av detaljerna. 

Enligt enkätsvaren kommer i snitt cirka 40 procent av de årliga anslagen till dessa 

institutioners strålskyddsforskning från SSM och detta utgör i sin tur ungefär 65 
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procent av myndighetens budget för finansiering av strålskyddsforskning
22

. SSM:s 

andel av budgeten för strålskyddsforskning vid institutionerna varierar dock stort 

och ligger mellan noll och 70 procent. Två av institutionerna bedriver forskning 

inom alla de områden som är angivna i tabellen.  

De disputerade forskarna använder i snitt cirka en tredjedel av sin tid åt 

strålskyddsforskning men den individuella spridningen är också här stor. Räknat 

som heltidsarbete är det sammanlagt 29 forskare i strålskyddsforskning vid dessa 

11 institutioner och FOI. Mer specifikt, och endast indikativt, är det 5,4 i 

strålningsbiologi, 6,2 i radioekologi, 8,3 i strålningsdosimetri och 8,4 i annan 

strålskyddsforskning. Av de disputerade forskarna uppges 10 vara pensionerade 

som bedriver forskning ofta på en nivå av högst 20 procent av heltid. Till detta 

kommer 45 doktorander vilka oftast inte ägnar sig på heltid åt sina forskarstudier, 

men detta är inte närmare utrett.  

Sammantaget kan konstateras att det finns relativt få forskare inom strålskydd, 

särskilt inom strålningsbiologi och radioekologi. Forskningen är också spridd på 

många institutioner. Situationen för strålningsdosimetrin är något bättre. 

Tilläggas ska att enkäten inte innefattade alla institutioner inom vilka det bedrivs 

någon form av strålskyddsforskning. Bedömningen är att det inte på ett avgörande 

sätt ändrar slutsatsen om radioekologins och strålningsbiologins kritiska situation, 

se också SSM:s omvärldsanalys med fokus på forskning (SSM2014B). 

 

  

                                                      
22

 Merparten kommer från forskningsanslaget, men en del kommer också från SSM:s 
beredskapsmedel. Denna del har inte uppskattats. 
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Tabell 1 Sammanställning av forskning vid ett antal centrala institutioner som 

bedriver strålskyddsforskning. Tabellen är indelad i strålningsbiologi, radioekologi 

och strålningsdosimetri samt annan strålskyddsforskning utan närmare 

specificering. För varje forskningsinriktning anges dels antal disputerade forskare, 

dels hur stor andel av deras tid om ägnas åt respektive forskningsinriktning. 

Dessutom anges det totala antalet doktorander utan närmare specificering av 

inriktning och andel forskning. Slutligen anges den totala årliga finansieringen och 

hur stor andel som kommer från SSM. Tabellen ska läsas med viss försiktighet och 

avser i första hand att ge en övergripande indikativ bild (se också beskrivning i 

texten) av situationen för dessa ämnen. Noteras bör också att radioekologi inte 

längre finns som eget ämne vid något universitet utan bedrivs inom andra ämnen. 

Institution Strålnings-biologi Radioekologi Strålnings-
dosimetri 

Annan inriktning Antal 
doktoran

der 

Total 
årlig 

finans 

SSM 
finans  

Kommentar 

 Antal 
disp. 

Andel 
forskn.  

Antal 
disp. 

Andel 
forskn 

Antal 
disp. 

Andel 
forskn 

Antal 
disp. 

Andel 
forskn 

Totalt 
antal 

mnkr mnkr  

GU/Radiofysik 1 0,2 2 0,3 8 1,8 6 0,6 11 8,4 2,1 Plus 5/2,8 forskare i 
stråln.bio. vid annan 
inst. 

KI/KS/Onkologi och 
Patologi 

3 1,1     1 0,3 2 1,0 0 Uppskattad fördelning. 

LiU/Radiofysik 2 0,6 1 0,3 5 1,5 7 2,1 7 5,6 1,85 Uppskattad fördelning 

LU/med.stråln.fysik   3 1,8 5 1,8 4 1,7 9 7,1 5,0 Uppskattad fördelning 

SLU/mark och miljö 1 0,2 3 1,2     1 (2,7) (1,6) Väsentligen beredskap 

SU/CRPR-MBW 4 3,2       4 3,0 0,6  

SU/med.stråln.fysik       4 0,8  2,5 0,5  

SU/ekologi   3 2,2      4,5 2,48  

Umeå/FOI   1 0,3 5 2,3 8 2 4 i.u. i.u.  

UmU/stråln.vet   1 0,1 2 0,1 2 0,5 2 1,35 0  

UU/ROS 1 0,1   3 0,8   4 1,2 0,79 Uppskattad andel 

UU/miljötox       2 0,4 1 3,0 1,14  

             

SUMMA 12 5,4 14 6.2 28 8,3 34 8,4 45 37,65 14.46  
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I enkäten frågades även efter inriktningen på den strålskyddsforskning som pågick. 

Korta svar önskades vilket innebär att informationen är indikativ och inte en 

fullständig beskrivning av pågående forskning. Följande svar gavs för 

radioekologi.  

 Vid Göteborgs universitet utvecklas gammaspektrometriska metoder för 

omgivningsprover och modelleras radioaktiva utsläpp i den marina miljön. 

 Vid Linköpings universitet studeras naturlig aktivitet (NORM) i de 

nordiska länderna i samband med gruvbrytning. 

 Vid Lunds universitet (Malmö) studeras dels långtidsserier över 

fissionsprodukter i bioindikatorer, dels torv för datering av källtermer.  

 Vid Stockholms universitet studeras effekter på akvatiska ekosystem och 

även kombinerade effekter av strålning och andra miljögifter samt 

ekosystemmodellering. 

 Vid Sveriges lantbruksuniversitet bedrivs forskning inom jordbrukets och 

skogens radioekologi. 

 Vid Umeå universitet bedrivs i samarbete med FOI kartläggning av intern 

kontamination efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen. 

 Vid FOI i Umeå bedrivs viss verksamhet inom saneringsområdet och tas 

fram underlag för fältgammaspektrometri. 

Enkätsvaren är korta och bara indikativa om den forskning som pågår, men i 

kombination med att det bara finns ett begränsat antal aktiva (heltids)forskare ger 

det en bekymmersam bild av situationen för radioekologin i Sverige.  

Behovet av forskning i och kunskap om radioaktiva ämnens transport och upptag i 

miljön motiveras framförallt av att kunna hantera RN-händelser. Det stod klart 

åren efter olyckan i Tjernobyl. Efter den olyckan fick radioekologin ett kraftigt 

uppsving, inte bara i Sverige. Men forskningen har sedan gradvis minskat i 

omfattning. Kunskap behövs om alla ekosystem men det är särskilt viktigt att det 

finns kunskap inom jordbruksradioekologi och annan terrester radioekologi. 

Utöver RN-händelser finns ett behov av att kunna bedöma normala utsläpp av 

radioaktiva ämnen från olika anläggningar som kärnkraftverk och från deponier 

och förvar av radioaktivt avfall och utbränt bränsle samt att kunna bedöma andra 

situationer där radioaktiva ämnen förorenar miljön.  

I det följande ges motsvarande sammanställning av forskningen inom 

strålningsbiologin enligt enkätsvaren. 

 Vid Göteborgs universitet ägnas forskningen åt biologiska effekter på 

molekylär nivå från radionuklider eller extern bestrålning in vivo (för 

närvarande 0,2 mGy-30 Gy). Studier bedrivs av signalvägar, biologiska 

mekanismer, systemiska effekter, biomarkörer, utveckling av biologisk 

dosimetri. Studier bedrivs också av blockering av upptag av radionuklider i 

kritiska organ. 
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 Vid Karolinska institutet pågår en kartläggning av molekylära mekanismer 

orsakade eller påverkade av joniserande strålning samt effekter på 

immunsystemet. 

 Vid Linköpings universitet tas matematiska modeller för uppskattning av 

sena effekter av strålterapi fram liksom modeller för optimering av 

dosplaner för brachyterapi. 

 Vid SLU i samarbete med Uppsala universitet bedrivs studier av icke 

carcinogena effekter av strålning. 

 Vid Stockholms universitet studeras effekter av låga doser och dosrater, 

oxidativ stress, biologisk dosimetri, effekter av blandade fält, och 

mekanismer av strålkänslighet. 

 Vid Uppsala universitet studeras grundläggande cellulära effekter, DNA-

skador, signalering och reparation, och effekter av olika strålkvalitet. 

Också för strålningsbiologin är situationen allvarlig inte minst för att grupperna är 

små och splittrade på flera orter. De frågor som studeras är i huvudsak av 

grundforskningskaraktär. Som framgått av andra avsnitt i denna rapport är kunskap 

och kompetens i strålningsbiologi av fundamental betydelse som grund för de 

riskbedömningar som görs inom strålskyddet.  

Av enkäterna framgår att laboratorieresurserna i form av lokaler och utrustning för 

såväl radioekologi som strålningsbiologi i dagsläget kan betraktas som 

tillfredsställande, men att de personella resurserna kan vara begränsande när det 

gäller att utnyttja laboratorieresurserna. 

Eftersom denna utredning handlar om kompetens är det intressant att se 

enkätsvaren på frågan om vilka de största kompetensbristerna är inom 

strålskyddsforskningen. I svaren angavs olika aspekter av kompetensbrister inom 

radioekologi, strålningsbiologi och strålskyddsdosimetri. Det uttrycktes även 

farhågor för att kompetensen inom strålningsepidemiologi och radiokemi är på 

nedgående.  

Forskargrupper i radiokemi finns vid universiteten i Göteborg och Uppsala och vid 

Chalmers. Radiokemi finns i mindre utsträckning vid universiteten i Linköping, 

Lund/Malmö och vid FOI i Umeå. Strålningsepidemiologi har varit historiskt stark 

i Sverige mycket beroende på att det i Sverige finns register av olika slag med hög 

kvalitet. Idag bedrivs begränsad strålskyddsforskning inom detta forskningsfält. I 

enkätsvaren gavs också ett antal förslag på områden som lämpar sig för vidare 

forskning, men dessa behandlas inte vidare här. 

Av förklarliga skäl pekades i flera svar på bristen på långsiktig finansiering av 

forskningen, vilket också begränsar möjligheten att locka doktorander och att 

behålla forskare. 

I samband med att de tre högre forskartjänsterna inrättades 2008, som SSM 

finansierade i sex år, skapades Centrum för strålskyddsforskning (CRPR) vid 
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Stockholms universitet. Genom CRPR avsåg Stockholms universitet att främja den 

långsiktiga uppbyggnaden av nationell kompetens inom strålskyddsområdet samt 

fortsätta en lång tradition av utbildning och forskning vad gäller verkan av 

strålning på människa och miljö. Genom att ordna seminarier och workshops har 

CRPR sökt stimulera kunskapsöverföring och samarbeten inom och mellan de 

ingående ämnesområdena. 

Sammanfattning och kommentar: SSM är huvudfinansiär av strålskyddsforskning i 

Sverige och den enda myndigheten med ett uttalat ansvar för denna forskning. Viss 

annan strålskyddsrelaterad forskning finansieras av bland annat forskningsråd. 

Exempelvis har Cancerfonden och Vetenskapsrådet gett bidrag till ansökningar 

som omfattar strålskydd men i vilka det oftast är andra frågeställningar i de 

beviljade projekten som är dominerande.  

Det mest påtagliga problemet är att anslagen till strålskyddsforskning är små och 

att det saknas långsiktighet i finansieringen, men det handlar också om vad som 

bör ingå i begreppet strålskyddsforskning som ofta definieras brett och som är 

tvärvetenskapligt. Tvärvetenskapligheten innebär att det kan vara svårt att i 

konkurrens med andra mer specialiserade områden nå framgång i att få anslag från 

andra finansiärer. Det kan bli nödvändigt för SSM att mer aktivt avgränsa och 

prioritera sådana forskningsområden som måste finnas i Sverige.  

Andra orsaker till svårigheten att få anslag kan också vara att forskningens kvalitet 

inte är tillräckligt hög, att antalet högt kvalificerade forskare är för få och att 

publiceringen ofta sker i tidskrifter med låg så kallad impaktfaktor. 

En viktig fråga är alltså hur många forskargrupper det finns det plats för i Sverige 

om det samtidigt ska finnas en finansiering som garanterar god forskning och 

starka grupper? Ska en rangordning av behoven göras utifrån risk och konsekvens, 

grundläggande forskningsfrågor eller behov av baskunskap och kompetens i 

Sverige? Ökat samarbete med andra forskningsområden utanför strålningsområdet 

kan vara en viktig och möjligen nödvändig väg framåt. Till exempel kan 

radioekologin vinna på kontakter med ekologisk forskning. 

I enkätsvaren framkommer ett generellt intresse för bildande av nätverk och 

sådana finns redan inom några områden. SSM bör aktivt undersöka denna 

möjlighet som ett sätt att stärka forskningen inom prioriterade områden. 

Exempelvis bör det utredas om forskning inom jordbruksradioekologi kan tryggas 

genom att nätverk mellan de institutioner som idag bedriver någon form av 

terrester radioekologi. Till detta nätverk kan det knytas en eller flera agronomer 

från SLU och de radioekologer som fortfarande finns kvar där och på så sätt skapa 

en livskraftig forskarkonstellation. Också andra möjliga nätverk bör utredas. Det 

kommer dock att krävas en utökad forskningsbudget för SSM för att kunna 

långsiktigt bygga upp och stödja nätverk. 
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Utbildning 

I SSM2011 kartlades vilka utbildningar inom strålskyddsområdet som finns på 

universitet och högskolor. Den kartläggningen har bedömts vara i allt väsentligt 

fortfarande giltig och har inte upprepats i den nu genomförda utredningen. I 

samband med genomgången av forskningen vid ett antal institutioner centrala för 

strålskyddet har det emellertid ställts ett antal kompletterande frågor som rör 

utbildningen (bilaga 9.3). 

Svaren visar att det ges ett flertal kurser med strålskyddsanknytning vid de 

institutioner som har ingått i enkäten, inte minst vid institutionerna för 

”radiofysik” och då särskilt inom sjukhusfysikerprogrammet. Också övriga 

institutioner som ingår i enkäten ger kurser med varierande omfattning (från kurser 

till föreläsningar) och inriktning men som innehåller moment med strålskydd. De 

olika kurserna listas inte här, men finns tillgängliga på respektive institutions 

hemsida eller i utbildningsprogrammen. 

På en enkätfråga om det saknas någon utbildning i strålskydd, vilket är relevant för 

denna utredning, nämndes ett antal mer eller mindre specialiserade förslag: 

radioekologi, radiokemi, strålningsbiologi för kliniskt aktiva inom strålbehandling, 

radiokemi och radiometri inom radioekologi och RN-beredskap, strålskydd med 

fokus på epidemiologi, riskuppskattningar och riskfilosofi, ICRP:s 

strålskyddsprinciper.  

Svaren visade på ett antal utbildningar/kurser som saknades men det var samtidigt 

klart att om en ny kurs ska införas, med de lärarresurser som finns tillgängliga, kan 

det behöva ske på bekostnad av en annan existerande kurs.  

Relaterat till den föregående frågan ställdes följande fråga. Om det beslöts att 

inrätta en nationell kurs med fokus på strålskydd, vad borde i så fall en sådan kurs 

innehålla och hur många poäng borde den omfatta?  Några av förslagen redovisas i 

sin helhet som de presenterades i enkätsvaren och det finns möjlighet att ur dessa 

ta fram en kurs som förenar de olika förslagen
23

. 

 Historik (för förståelse av dagens strålskyddsfilosofi); Internationella aktörer 

inom området; Lagar och föreskrifter (nationellt och internationellt); 

Riskrelaterade och mätbara storheter; Uppskattning av stråldos vid extern 

exponering från olika källor i olika miljöer, t.ex. olika typer av olyckor eller 

oönskade händelser; Uppskattning av stråldos från intern exponering utifrån 

mätningar och/eller uppgifter om förekomsten av radionuklider i omgivningen; 

Retrospektiva metoder för dosuppskattning; Risk: riskbegrepp, riskuppfattning 

och riskkommunikation; Radiobiologi; Epidemiologi (15 hp) (GU) 
                                                      
23

 Kanske kan en sådan kurs kort sammanfattas som en kurs som utgår från strålningsbiologi och 
epidemiologi och sedan leder vidare mot riskuppskattningar, stråldoser och strålskyddsfilosofi 
inklusive rekommendationer och föreskrifter. Till en sådan kurs kan läggas tillämpningar inom 
olika områden där strålning förekommer. 
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 ICRP:s strålskyddsprinciper; Fördjupning och exemplifiering av ALARA; 

Räkneexempel och räkne-laborationer på effektiv dos och kollektiv dos i.) 

Planerade strålningsexponeringar; ii.) Exponeringar vid olyckssituationer; iii.) 

Existerande exponeringar (radonhus m.m.); Laboration med kalibrering av 

handinstrument mot dosimetrar som är kalibrerade mot sekundärstandardlabb; 

Räkneexempel på strålskärmar och andra praktiska problemlösningar 

förknippade med arbetsmiljö (7-15 hp) (LU) 

 Ett mastersprogram som skulle innehålla strålningsbiologi, dosimetri, risk, 

epidemiologi, cancerbiologi, toxikologi (SU). 

 Strålningens karakteristik inkluderat fysikaliska storheter och enheter, 

Strålningsdosimetri inkluderat strålningens växelverkan med materia samt 

detektorer och behandling av mätvärden; Effekterna av joniserande strålning 

på biologisk materia, Strålskador från joniserande strålning, Symptom och 

behandling av strålskador; Bedömning och optimering av medicinsk 

bestrålning inom diagnostik och strålbehandling ger med hänsyn tagen till den 

diagnostiska informationen eller det terapeutiska resultatet som är större än den 

skada som bestrålningen beräknas förorsaka; utformning av kvalitetskontroller, 

arbetsrutiner och utbildningsprogram i möjligaste mån minimera sannolikheten 

för, och konsekvenserna av, oavsiktlig eller felaktig bestrålning med 

joniserande strålning; Risk för cancer på grund av strålning; Kunskap om de 

risker patienter utsätts för då de genomfår en medicinsk bestrålning; Kunskap 

om risker för strålskador som joniserande strålning ger; Nationella krav, regler 

och standarder samt internationella standarder (15 hp) (SU). 

Detta är förslag från dem som undervisar på universitet, men vilken efterfrågan det 

skulle finnas på en specifik strålskyddskurs, dvs. om kursplatserna skulle fyllas, 

har inte närmare utretts. Svaren på frågan om hur många universitet som borde 

kunna hålla en sådan strålskyddskurs ger en viss indikation på hur behovet 

uppfattas. Vanligaste svar är ett eller två universitet, för några specifika delkurser 

fyra universitet. Flera svar talar också om samverkan mellan universiteten för att 

kunna utnyttja specifika kompetenser och för att bäst utnyttja tillgängliga 

lärarresurser.  

SSM har medverkat till ett samarbete mellan universiteten i Lund/Malmö och 

Göteborg om ”strålskydd för samhällets behov”. Ett tjugotal studenter deltar i 

masterskursen som finansieras av SSM. Olika CPD-kurser ingår. Det går att läsa 

enstaka kurser. Dessutom genomförs vid GU en helt e-postbaserad kurs i 

grundläggande strålningsfysik en gång per år. Linköpings universitet ger också 

vissa kurser som behandlar strålskydd vid katastrofmedicinska insatser. KcRN vid 

KI/KS medverkar såväl i internationella kurser som vid utbildning av svenska 

hematologer i katastrofmedicin (radiation emergency medicine). 

Sammantaget är det svårt att hävda att det på basis av det som framkommit vid 

intervjuer och av enkäter finns ett behov av ett ökat kursutbud på 
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strålskyddsområdet. Undantag verkar i första hand vara radioekologi, 

strålningsbiologi och radiokemi där kursutbudet har minskat de senaste åren. 

Eftersom SSM inte har något ansvar för utbildning på universiteten är det oklart 

hur myndigheten skulle kunna påverka för att få en ny kurs till stånd om en sådan 

skulle bedömas behövlig. En direkt kontakt med ansvarigt departement för att 

informera om situationen är dock en naturlig del i en eventuell aktion. En annan 

framkomlig väg kan vara att via särskilda medel finansiera en generell 

strålskyddskurs på samma sätt som SSM via beredskapsmedel bidrar till kursen 

”strålskydd för samhällets behov”.  

Det är helt klart att om det ska införas en ny universitetskurs med ett innehåll av 

det slag som nämns ovan så kommer det att krävas resurser såväl för att ta fram 

kursen som för att hålla den. Dessa kostnader har inte närmare utretts.  

Utredningen SSI2005 föreslog att medel skulle tillföras för att via dåvarande SSI 

finansiera (tre) lektorstjänster och (fem) tjänster i form av doktorand- och 

forskarassistentjänster för att trygga återväxt och kompetens inom 

strålningsbiologi och radioekologi. Det förslaget upprepades i SSM2011 och 

bedöms fortfarande vara motiverat. Till detta kommer det behov av kompetens i 

radiokemi som flera pekar på liksom utbildning i strålningsepidemiologi. Behoven 

har inte minskat sedan 2005. 

5.4.3 EU forskning 

En ny organisering av forskningen inom Euratomprogrammet för femårsperioden 

2014–2018 innebär bland annat att det ska finnas en programägare som står som 

huvudsökande i ett land och som också ska kunna bidra med finansiellt stöd. 

Troligen och rimligt blir det SSM i Sverige. Den planerade budgeten är 20 

miljoner euro plus lika mycket nationella bidrag. 

I SSM:s omvärldsanalys med fokus på forskning sägs att EU:s stora 

forskningssatsning under nästa ramprogram, Horizon 2020, innebär nya 

utmaningar även för SSM. EU har valt att arbeta enligt ett system med EJP 

(European Joint Programme) vars syfte är att locka nationella medel. SSM har valt 

att delta i ett konsortium som gått in med ansökan (det enda svenska konsortiet 

enligt vad som är känt). Det kommer att innebära att SSM åtar sig att 

medfinansiera svenska forskare som söker och får anslag inom NFRP7 Euratom 

Fission. I praktiken planerar SSM att avsätta medel för detta även om det i förhand 

inte går att bedöma vilka summor det handlar om (annat än att titta bakåt i tiden).  

SSM har kontaktat Vetenskapsrådet för att undersöka om myndigheten kan ta del 

av de nationella medel som avsattes för särskild satsning inom just joint 

programmes. SSM har i huvudsak två roller i konsortiet, dels en ”liked third-party 

i CRPR”, dels som deltagare i WP4. För att någon annan än programme 

owner/programme managers skall kunna vara aktiva inom konsortiet krävs att det 

finns en koppling till ett universitet eller organisation och då kan de agera som 
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LTP (”linked third party”). Det är precis vad CRPR
24

 har valt att göra. I och med 

att de kan ses som LTP till SSM kan de vara delaktiga och ta rollen som ”task 

leader” i vissa WP. SSM deltar inom WP4 som gäller den öppna utlysningen av 

forskningsmedlen. De som deltar i detta WP får inte själva söka medel i 

utlysningen och eftersom SSM inte kommer att göra det är SSM:s roll ganska 

given. SSM är en av de få aktörerna i konsortiet som inte söker forskningsmedel.  

Inom ramen för Euratom Work Programme 2014–2015 finns flera aktiviteter där 

SSM kan komma att spela en aktiv roll för att kunna påverka svenska forskares 

möjligheter att erhålla finansiering och därmed också stödja den nationella 

kompetensen. Historiskt har Sverige varit framgångsrika inom Euratom och inom 

FP7 så gick 5,1 procent av beviljade forskningsmedel till Sverige. Det är framför 

allt Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Stockholms 

universitet samt Svensk kärnbränslehantering AB som har varit framgångsrika. 

                                                      
24

 Centrum för strålskyddsforskning vid Stockholms universitet. 
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6. Sammanställning och diskussion av 

kompetensbrister 
I detta kapitel har resultaten från kartläggningen av strålskyddskompetens 

sammanställts uppdelat i avsnitt om SSM (6.1), nationellt om verksamheter med 

strålning (6.2) samt forskning och utbildning (6.3). Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt (6.4) om vilka konsekvenser som identifierade brister kan få. 

6.1 Inom SSM 

Slutsatserna i SSM2011 har i huvudsak bekräftats och i några fall också förstärkts. 

I det följande beskrivs kompetensbrister som kan leda till att kvaliteten i SSM:s 

arbete som ansvarig myndighet på strålskyddsområdet riskerar att försämras. 

Beskrivningen utgår från vilka kunskapsområden som är särskilt viktiga för att 

långsiktigt trygga kompetensen inom strålskyddet. Det behövs alltid kvalificerade 

kunskaper i grundläggande ämnen som fysik och matematik och sådan kunskap 

bedöms sedan tidigare finnas i väsentlig omfattning och på tillräcklig nivå inom 

SSM. Utgångspunkten är behovet av kompetens och specialistkunskap i 

strålskyddsfilosofi, strålning, strålningsmätning, dosimetri, strålningsbiologi och 

radioekologi, dvs. viktiga komponenter i händelsekedjan strålning, exponering, 

stråldos (joniserande strålning) eller exponering (icke-joniserande strålning), effekt 

i biologiskt material, skada/sjukdom och effekter i miljön.  

Internationellt har två organisationer historiskt haft och har fortfarande särskilt stor 

betydelse för utvecklingen av strålskyddet för joniserande strålning – den 

internationella strålskyddskommissionen ICRP och FN:s vetenskapliga 

strålningskommitté UNSCEAR
25

.  

Sverige och dåvarande SSI hade under mycket lång tid en stark ställning inom det 

internationella strålskyddet som en av pionjärländerna från 1920-talet då ICRP 

bildades i Stockholm. Idag har SSM inte någon representant i ICRP och det finns 

svenskt deltagande bara i en av ICRP:s fem kommittéer. 

Sverige, representerat i första hand av SSI/SSM, är ett av de 15 ursprungliga 

länderna i UNSCEAR som bildades 1955. Kommitténs uppgift är att analysera och 

bedöma det vetenskapliga kunskapsläget när det gäller joniserande strålning. Detta 

utnyttjas sedan av ICRP och det internationella atomenergiorganet, IAEA, för att 

utveckla regelverket på olika nivåer. Sverige är medlem av UNSCEAR, men på 

senare tid har möjliga förändringar i landssammansättningen diskuterats och det är 

väsentligt att Sverige och SSM aktivt bidrar till kommitténs vetenskapliga arbete. 

Forskning inom SSI, och i Sverige, i kombination med aktivt deltagande i 

utvecklingen av strålskyddets filosofi och principer bidrog till Sveriges position i 

                                                      
25

 United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 



 Sida 63 (87) 
 Dokumentnr: SSM2014-1013-2 

   
  
 

ICRP och UNSCEAR. Genom en förändring av SSI:s verksamhet under främst 

1990-talet minskade forskningsinslaget till förmån för tillsynen av verksamheter 

med strålning. Denna förändring var en bidragande orsak till försämrade 

förutsättningar för att upprätthålla en internationell tätposition. Det bör dock 

påpekas att SSI aldrig var en utpräglad forskningsinstitution, tillsynsdelen var hela 

tiden större, särskilt från sena 1970-talet. Andra länder har inte gått samma väg, 

exempelvis har de finska och norska myndigheterna behållit starka 

forskningsinslag med betydande mätverksamhet. Till de försämrade 

förutsättningarna för att upprätthålla en internationell tätposition bidrog också en 

successiv utarmning av bredden på strålskyddskunnandet inom myndigheten och 

att färre anställda vid myndigheten deltog i det internationella arbetets frontlinje. 

För att kunna delta på hög nivå i det internationella strålskyddsarbetet måste det 

finnas ett tillräckligt antal experter med sådant djup och sådan bredd i sin 

kompetens att frågor av vikt identifieras, värderas och löses. Detta uppnås bland 

annat genom ett aktivt arbete med aktuella frågor om strålskydd på SSM och i 

internationella grupper. Detta uttalades redan i SSI2005 och det är fortfarande 

giltigt. Bristande expertis inom strålskyddsområdet kan medföra att strålningens 

risker under- eller överskattas med onödiga kostnader som följd och i värsta fall 

faktiska skador. Osäkerheter av detta slag kan också påverka människors 

förtroende för SSM. 

En sammanställning av strålskyddsrelaterad kompetens som bedöms absolut 

nödvändig att SSM har i tillräcklig omfattning finns i Bilaga 9.4. Det behöver 

emellertid vidare utredas hur många experter det behövs inom respektive 

kompetensområde. I SSM2011 angavs att det behövs minst tre experter för de 

sakområden som definierades då. Kompetensområdena som ges i Bilaga 9.4 är inte 

helt identiska med de som gavs 2011 och den preliminära bedömningen är att det 

behövs fler än tre experter per område med spetskompetens. För att klara SSM:s 

uppgifter vid en RN-händelse behövs exempelvis experter för att klara treskift i 

minst en vecka. 

Följande områden har identifierats och bedömts som mest angelägna att åtgärda. 

Några förslag till åtgärder nämns i korthet, men åtgärder som planeras eller som 

kommer att ytterligare utredas beskrivs framförallt i kapitel 7. 

 Kunskap om strålning och strålskydd 

o Det är för få anställda som har kunskap om strålskydd på en hög 

internationell nivå. För få anställda har kunskap och förståelse av de 

grundläggande principerna för skydd mot strålning och risker med 

strålning. Flertalet anställda bör dessutom ha en grundläggande 

kännedom om vad som bygger SSM:s verksamhetsidé. 

 Dosimetri särskilt interndosimetri 

o Förbättrad kunskap inom interndosimetrin behövs för att komplettera 

den kompetens som finns i externdosimetri vid SSM. Detta är av 
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betydelse för att kunna bedöma händelser som leder till intag av 

radioaktiva ämnen. 

 Strålningsbiologi 

o Strålningsbiologin är grunden för förståelsen av hur strålning kan 

påverka levande vävnad och orsaka skada. Detta är av fundamental 

betydelse för en expertmyndighet på strålningsområdet.  

 Epidemiologi 

o Det saknas djupare kunskap om epidemiologi. Epidemiologiska studier 

är grundläggande för att värdera samband mellan exponering för 

strålning och skadliga effekter både för joniserande och icke-

joniserande strålning.  

 Strålningens medicinska effekter 

o Denna kompetens saknas på SSM. Behovet av medicinsk kompetens i 

den dagliga verksamheten har inte motiverat en läkare anställd på 

heltid. Samtidigt är det en styrka om en läkare vid SSM kan uttala sig 

om de medicinska konsekvenserna av en exponering för strålning. I en 

krissituation (RN-händelse) kommer Socialstyrelsens medicinska 

expertgrupp att träda i funktion. 

 Radioekologi 

o Det finns för få som har kunskap om hur radioaktiva ämnen sprids och 

tas upp i miljön. Det gäller alla ekosystem men från ett 

beredskapsperspektiv bör den terrestra radioekologin prioriteras. 

Kunskapen bör också omfatta kunskap om effekter av strålning på 

miljön, vilket är ett gränsområde med strålningsbiologin. 

 Icke-joniserande strålning 

o Punkterna ovan rör framförallt joniserande strålning. Situationen för 

icke-joniserande strålning bedöms inte lika allvarlig, men hämmas av 

att det inte finns någon kunskap om hur eventuella skador kan 

uppkomma för vissa frekvenser i det elektromagnetiska spektrumet. 

Det är inte heller möjligt att göra mätningar på optisk strålning. 

6.2 Nationellt – verksamheter med strålning 

I SSM2011 konstaterades att det var svårt att mer exakt bedöma omfattningen av 

eventuella nationella kompetensbrister inom strålskyddsområdet på grundval av 

tillgängligt material. SSM använde tillgången på universitetsutbildning som mått 

på brister i strålskyddskompetens i landet. I denna utredning har detta angreppssätt 

kompletterats med en kartläggning av strålskyddskompetensen inom verksamheter 

som kräver tillstånd av SSM. Särskilt har, enligt regeringsuppdraget, de områden 

undersökts som 2011 bedömdes ha brister dvs. industri utanför 

kärnenergibranschen inklusive arbetsmiljöområdet, miljöområdet och 

beredskapsområdet. Hälso- och sjukvårdsområdet, som i SSM2011 bedömdes ha 

god kompetens, har bara kort berörts i denna utredning eftersom SSM:s 

strålsäkerhetsvärderingar tyder på att kompetensläget inte är lika bra som det 
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framställdes i SSM2011. Kärnenergiområdet (förutom strålskyddsberedskapen) 

har inte undersökts. 

6.2.1 Industri (utanför kärnenergibranschen) och arbetsmiljöområdet 

Tre industrier har valts för att representera detta område och de sammanfattas vart 

och ett i det följande. 

Även om brister av olika slag uppmärksammats i den samlade 

strålsäkerhetsvärderingen av verksamheter med slutna strålkällor bedömer SSM att 

dessa i huvudsak är av liten betydelse för strålskyddet. Mestadels handlar det om 

brister som inte i första hand tycks bero på avsaknad av strålskyddskompetens i 

någon djupare mening. Vad som avses med strålskyddskompetens är dock inte 

särskilt tydligt, eller angivet, i gällande föreskrifter. Däremot kan det generellt 

sägas att det aldrig skadar att ha en bra förståelse av riskerna på en arbetsplats och 

att det åligger den som ansvarar för verksamheten att förse berörda med sådan 

riskförståelse.  

Från den enkät som SSM lät genomföra 2011 med ett större antal företag som 

använder slutna strålkällor noterades brister i kunskap och utbildning, men inte av 

särskilt allvarligt slag. 

Det faktum att strålsäkerhetsvärderingen av acceleratorer pekar på en sämre 

kravuppfyllelse för granskningsområden som är direkt relaterade till kompetens är 

oroande. För dessa påvisades det största antalet brister och även det största antalet 

brister som bedömdes ha måttlig betydelse för strålskyddet. Alla tillståndshavare 

hade en eller flera brister inom något av de dessa granskningsområden. Krav på 

kompetens för denna verksamhet är angivna i SSM:s föreskrifter. Enligt 

strålsäkerhetsvärderingen finns det i grunden inte några uppenbara brister i 

strålskyddskompetens, utan bristerna ligger snarare i organisation och medvetenhet 

om gällande föreskrifter. 

Tillståndshavarna inom veterinärmedicinsk verksamhet med smådjursröntgen 

uppfyller inte i tillräcklig omfattning de föreskrifter som har granskats och de 

brister som påvisats har betydelse för strålsäkerheten. Verksamheten präglas av en 

bristfällig förståelse för strålskyddsarbetet med en undermålig strålskyddskultur 

som resultat. De påvisade bristerna medför i många fall försämrade arbetsrutiner 

med avseende på strålskydd, avsaknad av kontinuerlig strålskyddsutbildning, 

otydliga ansvarområden i verksamheten samt undermåligt förfarande vad gäller 

funktionskontroller och service av utrustningen. 

 

De tre verksamheter som beskrivs ovan kräver tillstånd av SSM, vilket innebär att 

det ställs krav, eller kan ställas krav, i föreskrifter och särskilda villkor. I gällande 

föreskrifter sägs ofta bara att ”tillräcklig kunskap” ska finnas. SSM planerar att 

förtydliga kraven i samband med att föreskrifterna successivt revideras.  
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Inom samtliga områden anges brister i verksamheten, men ofta är dessa inte 

primärt eller framförallt kompetensbrister i strålskydd, åtminstone inte i en djupare 

mening, utan det är mer generella brister. Detta gäller dock inte röntgen inom 

veterinärområdet inom vilket det finns kompetensbrister i kunskapen om strålning 

och strålskydd.  

Det finns ett visst behov av utbildning inom området, särskilt för dem som i 

praktiken hanterar strålkällor i någon form under sitt arbete. I många fall handlar 

det om praktisk och teoretisk utbildning betydligt under akademisk nivå. Det finns 

emellertid också yrkesgrupper där kompetenskraven är större och i vilkas 

ursprungliga utbildning det ingår universitetskurser om strålning och strålskydd. 

Ett exempel är veterinärutbildningen.   

Frågan är om (ökade) krav på kompetens i SSM:s föreskrifter kommer att öka 

behovet av utbildningsmöjligheter och hur detta i så fall kan mötas upp av olika 

utbildningsföretag. Idag finns till exempel Teknologisk institut som ger 

strålskyddskurser. Ett annat exempel är VeTA-bolaget ger kurser i röntgen och 

strålskydd för veterinärer och annan personal som hanterar djur. 

SSM ger en grundläggande kurs om joniserande strålning och strålskydd 

(fysikaliska grunder, biologiska effekter av joniserande strålning, mätinstrument, 

praktiskt strålskydd, lagar, förordningar och föreskrifter). En kursomgång 

genomfördes senast hösten 2014.  

När det gäller kravet på kvalificerade experter enligt BSS så bedöms det finnas en 

viss brist på ”legitimerade” personer. Kravet är akademisk utbildning och 

erfarenhet, men SSM kan ge och har tidigare gett vissa dispenser från detta krav. 

Överslagsmässigt finns det enligt SSM:s bedömning ett femtiotal experter i landet 

(inom industri utanför kärnenergiområdet), dock med olika kompetensprofiler 

eftersom fältet är brett. SSM bedömer situationen som acceptabel idag. 

Den nu genomförda kartläggningen av verksamheter med strålning har inte visat 

ett behov av fler kurser på universitetsnivå, med undantag för repetitionskurser för 

veterinärer. I övrigt finns ett behov av korta kurser i strålskydd.   

6.2.2 Miljöområdet 

Miljöområdet omfattar såväl joniserande som icke-joniserande strålning och 

nämns i rapporten SSM2011 som ett område där strålskyddskompetensen har 

brister. Rapporten är dock inte särskilt precis i vilka bristerna är.  

För joniserande strålning bedöms det finnas brister väsentligen orsakade av en 

nedgång i utbildningen av radioekologer och i bredd och kompetens inom den 

radioekologiska forskningen.  

Områdena inom icke-joniserande strålning är elektromagnetiska fält (EMF), laser 

och UV-strålning. Inom UV-området är fokus på hudcancerprevention och 
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solarier. Solstrålning ingår i miljömålet Säker strålmiljö. Kommunerna har tillsyn 

över solarier med stöd av SSM i tillsynsfrågor. SSM bedömer att denna tillsyn 

fungerar utan nämndvärda brister. 

Inspektioner av verksamheter som genomför kosmetiska behandlingar med laser 

och IPL genomfördes för första gången under 2014. SSM bedömer att utövarens 

kompetens är den största riskfaktorn och att den verkar skilja sig stort mellan olika 

personer. Inom detta område saknas det relevanta utbildningsmöjligheter. 

Inspektioner av verksamheter med laser för konst och reklam visar att 

tillståndshavarna följer gällande föreskrifter. Det finns dock en gråzon när det 

gäller utövare som inte har tillstånd.  

När det gäller utbildning kan nämnas att Teknologisk institut ger kurser i laser. En 

nackdel kan vara att kurserna inte alltid är anpassade till det faktiska behovet. 

Vidare bör nämnas att SP är riksmätplats för optisk strålning och därmed har 

expertkunskap inom detta område. 

Sammantaget för miljöområdet är inte bristerna så påtagliga som framkom av 

rapporten från 2011. Den väsentligaste bristen är att forskning och utbildning inom 

radioekologi har fortsatt att minska (se kap. 6.3). Inom området icke-joniserande 

strålning är kompetensbasen smal. 

6.2.3 Strålskyddsberedskapen 

Brister i kompetens vad avser strålskyddsberedskapen nämns i SSM2011 bara i 

mer svepande ordalag och slutsatsen grundas i första hand på avsaknaden i 

utbildning på universitetsnivå. Sådan utbildning planerades redan 2011 och har 

sedan dess initierats i första hand vid universiteten i Lund och Göteborg men också 

i Linköping.  

Efter en storskalig spridning av radioaktiva ämnen i miljön kan det bli aktuellt med 

sanering. Sanering är mycket kostsam och behäftad med många svårigheter och 

måste planeras i detalj för att fördelarna med en sanering ska överväga dess 

nackdelar. Till ansvariga myndigheters stöd finns en nationell expertgrupp som 

administrativt är knuten till SSM (NESA - Nationell Expertgrupp för Sanering). 

Bedömningen är att kunskaper om sanering, framförallt av strålskyddsmässig 

karaktär, har minskat. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kompetenssituationen inom 

strålskyddsberedskapen, i och med tillförda medel, masterskursen i 

Göteborg/Malmö, två högre universitetstjänster och andra åtgärder som 

genomförts, ser ljusare ut idag än för några år sedan. Samtidigt är det väsentligt att 

den långsiktiga kompetensuppbyggnaden tryggas och att det finns tillgång till 

kvalificerade universitetslärare som också har kompetens inom området 

katastrofstrålskydd.  
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Kunskaper och kompetens inom sanering, som framförallt är av strålskyddsmässig 

karaktär, behöver förstärkas. Området behöver kompetenser inom flera 

sakområden, bland annat inom radioekologi, avfallshantering och ekonomi. 

Eventuella brister i kompetens i den vidare räddningstjänsten som exempelvis 

utbildning för RN-instruktörer inom räddningstjänst, polis och sjukvård har inte 

berörts i denna utredning. 

6.3 Forskning och utbildning 

SSM är huvudfinansiär av strålskyddsforskning i Sverige och den enda 

myndigheten med ett uttalat ansvar för denna forskning. Denna forskning är 

tvärvetenskaplig och bygger på ett stort antal olika ämnen. Det är svårt att i 

konkurrens med andra mer specialiserade områden konkurrera om anslag från 

andra finansiärer av forskning.  

Strålningsbiologi, radioekologi och dosimetri har traditionellt bedömts vara 

centrala forskningsområden för strålskyddet och dess utveckling. Också denna 

utredning har i första hand beaktat dessa ämnen. 

Radioekologin i Sverige, som inte längre finns som ett universitetsämne, har 

försvagats jämfört med situationen efter olyckan i Tjernobyl. Särskilt har 

forskningen inom det terrestra området och särskilt jordbruksområdet kraftigt 

reducerats under den senaste femtonårsperioden. Viss radioekologisk forskning 

inom jordbruksområdet bedrivs fortfarande vid SLU. Annan terrester radioekologi 

bedrivs också i betydligt mindre omfattning än åren efter olyckan i Tjernobyl. 

Forskning med inriktning mot beredskapsfrågor bedrivs framförallt i Malmö och 

Göteborg och delvis också i Linköping. Forskning med inriktning mot akvatisk 

radioekologi bedrivs väsentligen i Stockholm.  

Strålningsbiologisk forskning bedrivs i olika omfattning vid universiteten i 

Uppsala, Stockholm, Göteborg och Linköping samt vid Karolinska institutet i 

Stockholm. Också för strålningsbiologin har det skett en försämring. Ett exempel 

på detta är Stockholms universitet där den tidigare institutionen för 

strålningsbiologi upphörde under 1990-talet och blev en del av en ny institution 

som 2013 slogs ihop med två andra institutioner och bildade den nya institutionen 

för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW). Förutom professuren i 

strålningsbiologi finns enligt uppgift inte några lärarresurser, vilket får 

konsekvenser för utbildningen i strålningsbiologi. Stockholms universitet har i sitt 

regleringsbrev regeringens uppdrag att ansvara för utbildning i strålningsbiologi, 

vilket hittills inneburit ett helt mastersprogram samt utbildning av 

forskarstuderande. Nu läggs mastersprogrammet i strålningsbiologi ned. Den 

undervisning som kan behållas omfattar i första hand en kurs i grundläggande 

strålningsbiologi (15hp). 



 Sida 69 (87) 
 Dokumentnr: SSM2014-1013-2 

   
  
 

Sammantaget bedöms återväxten vara bekymmersam för både radioekologi och 

strålningsbiologi. Situationen för forskningen inom dosimetrin bedöms som 

mindre alarmerande. Forskning och undervisning inom radioekologi och 

undervisning inom strålningsbiologi är underkritiska. Utbildning av radioekologer 

och strålningsbiologer är sällsynt och med de pågående pensionsavgångarna, där 

återbesättandet av positioner även uteblir, ser framtiden kritisk ut för dessa 

områden.  

6.4 Vilka konsekvenser kan bristerna få? 

Brister i strålskyddskompetens kan leda till att beslut tas under förutsättningar som 

medför olika olägenheter. Det kan innebära såväl att insatser blir otillräckliga som 

att de blir för omfattande.  

De brister som har identifierats kan till följd av beslut som tas av SSM eller till 

följd av felaktig hantering av strålkällor i samhället eller på grund av för dålig 

kunskap leda till onödig bestrålning av människor och miljö. Detta kan leda till 

ökad cancerrisk, andra skador eller i värsta fall dödsfall och skador på miljön.  

Det är inte möjligt att göra några kvantifieringar av hur sannolika dessa händelser 

kan vara, men vi är i Sverige förskonade från allvarligare olyckor med strålning. 

Säkert har den skyddsnivå och de kunskaper om risker som finns starkt bidragit till 

detta. 

Kanske är den vanligaste effekten av strålning mer på det socioekonomiska 

området och psykologiska på grund av bristande kunskap om risker med strålning 

hos flertalet i Sverige. Exempelvis är de stora direkta kostnaderna i Sverige efter 

olyckan i Tjernobyl 1986 kostnader på livsmedelssidan. Tillsammans har dessa 

åtgärder och nedgång i turism åren efter olyckan uppskattats till cirka en miljard 

kronor i den tidens penningvärde. 

Följande förkortade summering från SSM2011 ger fortfarande en bra bild av 

situationen för SSM. 

En konsekvens av de brister som har konstaterats avseende SSM:s 

myndighetskompetens har att göra med nyckelpersonsberoende och innebär att 

myndigheten i sina bedömningar måste utgå från kompetensen hos enstaka 

individer. En annan konsekvens av bristerna i myndighetskompetens avser 

kompetenser som idag inte finns på myndigheten men som krävs för att SSM ska 

kunna utföra sitt uppdrag. Bristen på spetskompetens medför att myndigheten i 

vissa sammanhang inte kan uttala sig med den auktoritet som vore önskvärd. En 

annan konsekvens är sämre möjligheter att påverka den internationella 

utvecklingen inom vissa områden, t.ex. regelverket inom strålsäkerhetsområdet. 

Detta kan medföra att regler och andra beslut som även Sverige måste följa inte 

anpassas tillräckligt till svenska förhållanden. Också detta kan medföra risker från 

strålsäkerhetssynpunkt. 
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För Sverige gäller att det måste finns kompetens på många olika nivåer från den 

mest grundläggande inom forskningen till det mest praktiska inom arbetslivet. De 

brister som finns inom forskningen kommer med fortsatt utarmning att leda till att 

Sverige saknar egen kompetens inom för strålskyddet viktiga områden och därmed 

också begränsade möjligheter att utbilda nya experter, vilket på sikt också riskerar 

att urholka kompetensen på alla nivåer. Sveriges konkurrenskraft inom exempelvis 

EU-forskningen blir sämre. 
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7. Förslag till åtgärder 
Denna utredning har i mycket bekräftat tidigare utredningar som pekat på att det 

finns vissa brister i strålskyddskompetensen i landet, inom forskning och 

utbildning, i verksamheter med strålning och inom SSM.  

I några universitetsämnen av betydelse för strålskyddet är det färre aktiva forskare 

och färre möjligheter till utbildning än för ett par årtionden sedan. Det gäller 

framförallt i ämnena strålningsbiologi och radioekologi, men i kontakter med 

professionen nämns också strålningsepidemiologi och radiokemi. Generellt är 

forskargrupperna ofta små och med begränsad finansiering specifikt för 

strålskyddsforskning. 

Inom de verksamheter med strålning som har kartlagts, och som kräver tillstånd av 

SSM, varierar strålskyddskompetensen. Det har emellertid inte konstaterats att 

detta direkt beror på nedgången i forskning och utbildning på universitetsnivå eller 

tillgången på utbildningsplatser eller kurser på universiteten, möjligen med 

undantag för delar av veterinärområdet. Det finns snarare ett behov av kortare 

kurser som innehåller det mest grundläggande om strålskydd och strålning och 

dess risker kombinerat med kunskap om gällande föreskrifter. 

Kompetensen inom strålskyddsområdet bedöms vara lägre inom SSM än före 

bildandet av myndigheten, både vad gäller bredd och djup. Delvis kan detta 

förklaras av SSM:s bredare ansvar som också omfattar områden som inte primärt 

uppfattas som strålskyddsverksamhet och som en följd av de interna prioriteringar 

som detta medför. Det kan också förklaras av pensionsavgångar som ännu inte har 

kunnat ersättas på samma expertnivå.  

I detta kapitel redovisas förslag på ett antal åtgärder som bedöms kunna förbättra 

strålskyddskompetensen på SSM och nationellt. Avsnittet är uppdelat i åtgärder 

som gäller SSM internt (7.1), nationell kompetens – verksamheter med strålning 

(7.2), forskning och utveckling (7.3), det internationella samarbetet (7.4) samt 

uppskattade kostnader för åtgärderna (7.5). 

7.1 SSM 

För att höja strålskyddskompetensen inom SSM och behålla den på sikt kan 

följande åtgärder övervägas. Några av förslagen kan genomföras relativt 

omgående medan andra behöver utredas ytterligare. 

Åtgärder som bör genomföras 

 Alla anställda bör genomgå utbildning i strålskydd (strålning och dess risker 

samt strålskyddsfilosofi), från den allra enklaste översikt till mer avancerade 

kurser beroende på arbetsuppgifter. Utbildningen kan ordnas genom 

föreläsningar eller som webbaserade kurser. Ett moment om strålskydd bör 

ingå i de introduktioner som ges till alla nyanställda. Detta förslag ska ses i 
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ljuset av SSM:s verksamhetsidé: ”Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar 

pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från 

oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden”. 

 Kompetensen att kunna mäta strålning oavsett strålslag och att uppskatta 

stråldosen oavsett om bestrålningen sker utifrån eller inne i kroppen måste 

tryggas såväl för att kunna hantera tillsyns- och beredskapsfrågor som för 

myndighetens trovärdighet. Behovet av ökad kompetens i interndosimetri har 

påpekats sedan länge. 

 Strålningsbiologi är en viktig grund för förståelsen av hur strålning kan 

påverka levande vävnad och orsaka skada. Den kompetens som redan finns 

inom SSM bör samordnas och stärkas genom att strålningsbiologiska frågor 

ges ökad uppmärksamhet. 

 För att behålla och utveckla en hög kompetensnivå inom viktiga områden 

behövs en nära länk till forskningen på strålskyddsområdet och det påbörjade 

arbetet med att låta anställda med forskarexamen knytas till universitet som 

adjungerade på deltid bör fortsätta. Detta bidrar till att ge myndigheten 

möjlighet att utveckla spetskompetens på internationell nivå inom områden av 

central betydelse för strålskyddet. Det bör tydliggöras i vilken utsträckning 

som en adjungering påverkar tjänsteförhållandena (exempelvis jäv) vid SSM. 

 Seminarieverksamhet är värdefull för att kunna diskutera aktuella 

frågeställningar och den internationella utvecklingen inom strålskyddet. 

Seminarierna bör ha hög kvalitet, och antalet seminarier bör hållas på en rimlig 

nivå. Som en del i den föreslagna seminarieverksamheten bör det också ingå 

seminarier givna av universitetsforskare, bland annat av dem som bedriver 

forskning finansierad av SSM. 

 Följa och aktivt delta i den internationella utvecklingen bland annat genom att 

diskutera internationella dokument som är för ”public/expert consultation”, 

exempelvis från ICRP men också från andra internationella organisationer. 

 Genom ett ökat samarbete mellan avdelningar inom exempelvis 

strålningsbiologi och miljöfrågor kommer existerande intern kompetens att 

komma bättre till sin rätt. 

 Den påbörjade överföringen av kunskap från experter inom SSM genom 

mentorskap kommer att fortsätta och bör omfatta också erfarenhetsöverföring 

från experter som närmar sig pensionering. Detta är ett viktigt komplement till 

planerade utbildningar.  

 Inom beredskapsområdet bör en kompetenspool skapas av tidigare experter
26

 

som pensionerats och som kan engageras vid en eventuell radiologisk eller 

nukleär händelse. 

Åtgärder som behöver närmare utredas 

 SSM bör utreda vilka spetskompetenser som är särskilt viktiga och hur många 

som bör ha denna spetskompetens. I SSM2011 angavs att det krävs tre 

                                                      
26

 Inte begränsat till experter inom strålskyddsområdet. 
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medarbetare som tillsammans upprätthåller en viss kompetens för att SSM med 

säkerhet ska anses vara långsiktigt kompetent inom det aktuella området. Den 

bedömningen kvarstår och bör gälla också spetskompetens.  

 Sverige är ett litet land och det gäller att utnyttja existerande kompetenser på 

ett optimalt sätt. SSM avser att undersöka möjligheten att säkra sin egen 

kompetens genom att ha tillgång till externa experter inte bara inom 

beredskapsområdet. Frågan om oberoende är viktig men bör kunna hanteras.  

 

Förslagen syftar till att SSM ska vara en av de främsta i landet på strålskydd i bred 

bemärkelse och ha en stark ställning internationellt. Det senare innebär bland annat 

att SSM:s experter efterfrågas för deltagande i internationellt viktiga grupper och 

organisationer. 

 

7.2 Nationell kompetens – verksamheter med strålning 

För att förbättra den nationella kompetensen inom verksamhetsområden inom 

vilka SSM har ett myndighetsansvar bör följande åtgärder att övervägas. 

 Framtagande av webbaserade utbildningar med olika inriktningar och 

relaterade till myndighetens föreskrifter. Nuvarande utbildning i 

grundläggande strålskydd som ges av SSM utbildning har ett bra exempel på 

innehåll. För att få ett långsiktigt hållbart utbildningssystem för strålskydd 

bedöms den mest framkomliga vägen vara att kurser ordnas av SSM; en 

förutsättning är att det samtidigt inte blir otillåten konkurrens. 

o Ett kurspaket kan bestå av en basmodul (strålning/strålskydd) som 

kompletteras med tilläggsmoduler (exempelvis föreskrifter eller 

filmade avsnitt).  

o För verksamheter som kräver tillstånd bör det ingå krav på att 

utbildning sker i tillämplig modul, som också kan innehålla 

kontrollfrågor. 

 För vissa verksamheter där brister identifierats i SSM:s 

strålsäkerhetsvärderingar kan det behövas ytterligare insatser, exempelvis kan 

samarbetet behöva öka mellan SSM och Sveriges lantbruksuniversitet för att 

stärka strålskyddskompetensen inom veterinärkåren. 

 Basmodulen bör också göras i en version som är fritt tillgänglig för 

allmänheten och i synnerhet för journalister och skolor. 

Förslagen utgår från att SSM har ett särskilt ansvar för att verksamheter med 

strålning långsiktigt har ett gott strålskydd och att det kontinuerligt finns tillgång 

till relevant utbildning för dem som söker tillstånd för verksamhet med strålning. 

Bristande kunskap om strålning och dess risker kan ge upphov till oro och rädsla 

och att efter en olycka försöka sätta strålningens risker i ett sammanhang är svårt. 

Det är därför angeläget att öka kunskapsnivån i det svenska samhället med 

avseende på dessa frågor.  
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Åtgärder inom miljöområdet och beredskapsområdet behandlas i avsnitt 7.3. 

7.3 Forskning och utbildning 

Strålskydd finns inte, och kommer knappast att finnas, som eget ämne på 

universitetet utan är ett tvärvetenskapligt ämne. Detta har försvårat möjligheterna 

till stöd från de stora forskningsfinansiärerna samtidigt som kvaliteten på 

strålskyddsforskningen inte alltid lever upp till högsta krav. SSM måste därför ha 

tillräckliga resurser för att trygga och garantera nödvändig forskning långsiktigt 

och se till att den håller hög kvalitet. Det måste också finnas resurser för 

grundutbildning i ämnen som är hotade, för närvarande framförallt 

strålningsbiologi och radioekologi. För att få forskargrupper med tillräcklig bredd 

bör SSM verka för ett ökat samarbete mellan institutioner exempelvis i form av 

nätverk.  

 

De forskningsmedel som SSM har för stöd till strålskyddsforskning har legat på 

samma nivå de senaste sex till sju åren. Med tanke på svårigheterna för flera 

kärnämnen inom strålskyddet att få anslag från andra källor än SSM är det 

väsentligt att SSM:s budget för strålskyddsforskning ökas. 

Följande åtgärder föreslås för att förbättra situationen. 

Strålskyddsforskning 

 Starkare forskarmiljöer inom strålskyddsområdet bör skapas genom riktade 

långsiktiga insatser för att etablera forskningsnätverk, särskilt inom 

strålningsbiologi och radioekologi. Inom dessa ämnen är det dessutom av 

betydelse att stödja högre forskartjänster (professurer/lektorstjänster). 

 Särskilda insatser bör göras för att stödja ett ökat samarbete mellan forskare 

som traditionellt arbetar med strålning och forskare inom närliggande ämnen, 

exempelvis mellan radioekologi och ekologi.  

 Bidragstaket för forskningsanslag som fördelas efter utlysning med traditionell 

kvalitetsbedömning bör höjas som ett led i att förbättra kvaliteten och för att 

stimulera forskarinitierade projekt. Bidragstaket för ett enskilt projekt har legat 

på 500 000 kronor per år sedan det blev tillåtet att bevilja anslag och föreslås 

höjas till 750 000 kronor.  

 Behovet av forskning inom området icke-joniserande strålning behöver 

ytterligare undersökas såväl vad gäller behovet av epidemiologiska studier som 

av konsekvenser av utvecklingen av strålkällor inom EMF och laser. 

 En oberoende utvärdering bör göras av forskningens kvalitet. 

Utbildning 

 Det behov av lärartjänster som framhållits i en tidigare utredning (SSM2005) 

och som upprepats i SSM2011 kvarstår och syftar till att finansiera 
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lektorstjänster och tjänster i form av doktorand- och forskarassistenttjänster för 

att trygga återväxt och kompetens inom strålningsbiologi och radioekologi. 

Liksom tidigare föreslås att medlen tillförs SSM för att i sin helhet användas 

för kompetenshöjande och kompetenssäkrande åtgärder vid landets universitet. 

 Det bör utredas att ta fram en nationell kurs i strålskydd anpassad för personer 

som arbetar med strålning på kvalificerad nivå, särskilt utanför hälso- och 

sjukvårdsområdet. 

Det är viktigt att skapa kunskap om strålning redan hos unga människor
27

 och det 

bör övervägas om särskilda insatser bör göras för att ta fram ett skolpaket. 

7.4 Internationellt samarbete 

Strålskyddsområdet är traditionellt präglat av ett starkt internationellt samarbete. 

Det finns internationella organisationer i vilka Sverige har en garanterad plats och 

sådana i vilka representanter väljs in i konkurrens med andra länder. I några av 

dessa organisationer är det särskilt viktigt att det är just SSM som är representerat, 

i andra är det svenska deltagandet det viktiga. Sammantaget är det betydelsefullt 

att svenska experter kan delta i dessa organisationers arbete och även kan granska 

det arbete som görs, praktiskt och teoretiskt. Det finns flera viktiga internationella 

organisationer, varav detta är några av de viktigaste, utan rangordning: 

 UNSCEAR 

o Sverige har varit medlemsland i UNSCEAR sedan dess tillkomst 1955. 

Det är viktigt att det Sverige deltar med en vetenskapligt meriterad 

delegation sammansatt för att hantera aktuella frågor. Delegationen bör 

ledas av SSM. 

 ICRP 

o SSM bör verka för svenskt deltagande i ICRP:s kommittéer och på sikt 

för SSM i huvudkommissionen. 

 EU/Euratom  

o Artikel 31 och artikel 35/36 

o EURAMET, EURADOS 

 Nordiskt samarbete 

o Mellan myndigheter (arbetsgrupper), NSFS, NKS, NEP 

 ICNIRP 

o Om det behövs bör SSM stödja svenska forskare som deltar i ICNIRP 

(på samma sätt som ICRP stötts finansiellt). 

 IRPA 

o SSM bör verka för svenskt deltagande. 

 HERCA 

o SSM bör delta i relevanta arbetsgrupper. 

                                                      
27

 EU tog 1994 fram ett kurspaket (Radiation and radiation protection, ISBN 92-826-6730-8) om 
strålskydd som innehöll avsnitt för olika åldersgrupper (6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 år). Det var 
väl ambitiöst men kan kanske vara en bakgrund till ett svenskt skolpaket. 
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 NEA strålskydd 

o SSM bör fortsatt delta. 

 IAEA, WHO 

 ISO, IEC 

7.5 Kostnader 

De föreslagna åtgärderna medför kostnader. Med undantag för ökade kostnader för 

forskning samt för lärartjänster på universitet bedöms kostnaderna inte vara 

oöverstigligt stora.  

 Webbkurser inom ett antal områden kopplat dels till myndighetens 

tillstånd/föreskrifter, dels till SSM:s internutbildning. 

o Den uppskattade kostnaden för framtagande av en kurs är 500 000 

kronor. Kostnaden kan huvudsakligen finansieras via avgifter och bör i 

övrigt kunna finansieras via ordinarie SSM-budget.   

 Ökad forskningsbudget inom strålskyddsområdet. 

o De insatser som föreslås i förutsätter att SSM:s forskningsbudget för 

strålskyddsforskning utökas med 10 miljoner kronor årligen vilket 

förutsätter ökade anslag från riksdag/regering.  Forskningsmedlen för 

strålskydd har legat på samma nivå de senaste sex till sju åren. Med 

tanke på svårigheterna för flera kärnämnen inom strålskyddet att få 

forskningsanslag från andra källor än SSM är det väsentligt att SSM:s 

budget för strålskyddsforskning ökas. 

 Kostnader för universitetslärartjänster.  

o För att trygga långsiktigheten i finansieringen av de föreslagna 

utbildningstjänsterna bör medlen, 5 miljoner kronor årligen, tillföras 

SSM på samma sätt som medlen för de universitetstjänster som via 

SSM:s budget finansierar universitetstjänster inom beredskapsområdet. 
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9. Bilagor 

9.1 Frågor vid kartläggning inom SSM  

(Följande text är kortad och innehåller bara de frågor som ställdes, inte 

bakgrundsinformationen.) 

Den övergripande frågan för kartläggningen är: ser du brister i 

strålskyddskompetens inom ditt ansvarsområde (eller inom SSM:s ansvarsområde) 

eller nationellt, och i så fall vilka är dessa? Kan bristerna kvantifieras och hur 

tycker du att dessa brister i kompetens bäst avhjälps? 

Lite mer detaljerat kan följande frågor tjänstgöra som utgångspunkt. Också andra 

aspekter på strålskyddskompetens kan tas upp. 

Kompetensbrister SSM 

o I SSM-rapporten från 2011 sägs: ”Vad gäller SSM:s egen kompetens som 

myndighet visar den kompetensinventering som har genomförts att 

kompetensen är underkritisk inom vissa områden och att tillgången på 

internationellt gångbar spetskompetens behöver förbättras. Ny kompetens kan 

också behöva tillföras inom vissa områden.” Vidare sägs: ” Brister finns i 

första hand inom de områden som handlar om effekterna av strålning. 

Myndighetens kompetens är på gränsen till underkritisk inom detta område. 

Den tydligaste bristen handlar om att myndigheten saknar anställd personal 

med medicinsk kompetens för att bedöma strålningens effekter på människor. 

Brister finns även inom interndosimetri.” Fråga: I vilken utsträckning är det 

kompetensbrist inom den verksamhet som du svarar för? Exempel? Vilket 

behov finns av spetskompetens? 

Om strålskydd 

o Hur definierar du strålskydd för din verksamhet? Av det du ansvarar för – vad 

skulle du klassa som strålskydd? 

o Har du synpunkter på de sakkompetenser som redovisas i SSM:s rapport från 

2011 (se bilaga i Nationell strålskyddskompetens 2011)? Är det något du vill 

tillägga eller ändra? Hur ser kompetensprofilen ut på din enhet, och hur 

fördelar sig kompetensen hos din personal mellan dessa sakkompetenser?  

o I vilken utsträckning anges önskemål om eller krav på kunskaper i strålskydd 

vid nyanställning? I vilken utsträckning hade senast anställd personal 

(dokumenterade) kunskaper i strålskydd? Utbildningsnivå, akademisk nivå? 

o I vilka internationella strålskyddsorganisationer deltar du eller dina 

medarbetare mer regelbundet? 

Kompetensbrister nationellt 
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o I SSM rapporten från 2011 sägs: ” I övrigt [dvs. inte för sjukvård och 

kärnkraft] saknas strålskyddsutbildningar som kan tillgodose behov inom 

industrin utanför kärnkraften, arbetsmiljöområdet, miljöövervakningsområdet 

eller strålskyddsberedskapen. I de intervjuer som SSM har genomfört har flera 

hänvisat till den strålningsolycka som nyligen inträffade i Bolidens gruva i 

Aitik och sett denna olycka som en indikation bl.a. på kompetensbrister vad 

gäller hantering av strålkällor. Tillsammans med annan kunskap SSM har om 

kompetensbrister i annan industri är SSM:s bedömning att det kan finnas 

behov av en mer generellt inriktad strålskyddsutbildning, t.ex. en högskolekurs 

inriktad på strålskydd.” Fråga: Stämmer detta med din bild av 

kompetensläget/utbildningsläget utanför SSM? Har du andra exempel på 

kompetensbrister? Vad borde en högskolekurs inriktad på strålskydd 

innehålla?  

o Vilka krav på strålskyddskompetens finns i föreskrifter eller tillstånd inom ditt 

ansvarsområde och hur kontrolleras att de uppfylls? [Jmf 

Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om kompetens hos 

strålskyddsexperter (SSMFS 2008:29) där det bland annat sägs: ”Rent allmänt 

förutsätter Strålsäkerhetsmyndigheten att en expert har en utbildning på 

akademisk nivå, med inriktning på fysik, teknik (civilingenjör) kemi eller 

biologi och med dokumenterad lämplig påbyggnad som omfattar 

strålskydd…”.] 

Kompetens och utbildning 

o Vilka kompetensbehov i strålskydd, ser du framför dig de närmaste 5 till 10 

åren? Nya områden/uppgifter som kan kräva särskild kompetens och 

utbildning? 

o Hur ser du på tanken med en internutbildning i ”grundläggande strålskydd” 

(för nyanställda) som exempelvis innehåller information om ICRP, IAEA, 

UNSCEAR, ICNIRP,… och vad dessa organisationer betyder för strålskyddet; 

att ha återkommande (vidare)utbildning/seminarier om strålskydd? Är det ett 

alternativ/komplement att skicka medarbetare på strålskyddskurser utomlands i 

den utsträckning sådana finns tillgänglig? 

Forskningskompetens 

Några frågor om forskningskompetens och akademisk utbildning inom 

strålskyddet eftersom också detta kommer att värderas i den kommande rapporten: 

o Hur ser du på forskningen på universitet och högskolor inom ditt 

ansvarsområde? I vilken omfattning finns den och behövs den? Vad saknar du? 

Har du möjlighet att få stöd av forskningsuppdrag för att lösa eller belysa dina 

frågeställningar? 
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o Vad borde en bredare högskolekurs om strålskydd innehålla, vilka 

sakområden? På hur många universitet behöver denna utbildning finnas? 
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9.2 Enkät till tillståndshavare 

(Följande text innehåller bakgrund och frågor.) 

Bakgrunden till detta uppdrag är att SSM enligt regleringsbrevet för budgetåret 

2014 ska granska kompetensläget inom strålskyddsområdet utifrån de brister som 

identifierades i en kompetenslägesrapport som SSM lämnade till regeringen 2011, 

lämna förslag på åtgärder samt vid behov lämna förslag på finansiering av dessa.  

Kompetensen inom strålskyddsområdet är beroende av att den finns en tillräckligt 

bred utbildning på olika nivåer men också forskning inom områden relevanta för 

strålskyddet.  I kompetenslägesrapporten från 2011 (bilagd som PDF för 

kännedom) identifierades brister i kompetens inom områdena arbetsmiljö, 

miljöövervakning och strålskyddsberedskap samt inom industrin utanför 

kärnkraftsbranschen.  

I grunden kan strålskydd beskrivas på följande sätt:  

”Strålskydd baseras på kunskap om fysikaliska och biologiska samband rörande 

strålning. Strålskyddets övergripande mål är att förhindra akuta effekter genom att 

fastställa dosgränser (för icke-joniserande strålning exponeringsgränser) som klart 

understiger de tröskeldoser där sådana effekter kan uppkomma, samt att begränsa 

risken för sena skador (främst cancer) till en acceptabelt låg nivå med hänsyn 

tagen till ekonomiska och sociala faktorer. 

För joniserande strålning bygger strålskyddet på tre principer: berättigande, 

optimering och dosbegränsning. Ställningstaganden som görs utifrån dessa 

principer vilar på kunskap om strålningens risker. Inom strålskyddet används 

stråldosen som ett mått på den risk som strålningen utgör. Dosgränserna har 

ändrats under årens lopp efterhand som ny kunskap om strålningens biologiska 

effekter har vunnits. Med kunskapen om risken för cancer har arbetet med 

optimering av strålskyddet fått stor betydelse – även när stråldoserna ligger under 

dosgränserna.” 

Pågående utredning omfattar alla typer av arbete som innebär att man kommer i 

kontakt med strålkällor (röntgen, radioaktiva ämnen men även källor till icke-

joniserande strålning) men behovet av kunskap och kompetens inom 

strålskyddsområdet varierar naturligtvis stort med arbetsuppgifterna. Vänligen ge 

korta svar i fritext på följande frågor. Frågorna är till en del överlappande. 

1) Beskriv kort den verksamhet du lämnar svar för. Hur många strålkällor och typ 

av strålkällor ingår i verksamheten? 

2) Hur bedömer du kompetensen (kunskap om strålskydd och kännedom om 

SSM:s föreskrifter) inom verksamhet med strålning som du kan överblicka. 

Naturligtvis kan det röra sig om kompetens grundad på utbildning av många 

olika slag, från akademisk utbildning till kortare kurser som redogör för risker 



 Sida 82 (87) 
 Dokumentnr: SSM2014-1013-2 

   
  
 

med strålning och hur den utrustning som man arbetar med ska hanteras på ett 

säkert sätt.  

3) I vilken grad kan de brister i kompetens som kan finnas förklaras av brister i 

utbildning och tillgång på utbildning? 

4) Vilka utbildningar finns att tillgå för att ge nödvändig strålskyddskompetens 

inklusive hur man praktiskt arbetar med strålning och hur man arbetar med ett 

gott strålskydd? Saknas det utbildningar?  I vilken utsträckning sker utbildning 

i egen (tillståndshavarens) regi eller av leverantör av utrustning? 

5) Hur tror du att ert behov av att utbilda berörd personal i strålskydd kommer att 

förändras under de närmast kommande åren? 

6) Hur ser du på att utbildning sker genom webbaserade kurser exempelvis 

ordnade av SSM. Sådana kurser kan till exempel gälla föreskrifter och 

regelverk, eller hur man praktiskt arbetar med strålning och med ett gott 

strålskydd. Finns det någon specifik kurs som du ser ett behov av?  

7) Övriga kommentarer du vill ge. 
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9.3 Enkät till universitetsinstitutioner 

(Bilagan omfattar enbart frågeformulären och inte bakgrundsinformationen) 

STRÅLSKYDDSFORSKNING 

Frågeformulär för utredning om kompetensen inom strålskyddsområdet. 

Kompletterar och uppdaterar den utredning som genomfördes av 

Strålsäkerhetsmyndigheten 2011.  Vänligen ge korta svar i detta formulär eller i 

separat dokument 

 SVAR OCH KOMMENTARER 

  

Institution: 
 

 

Uppgiftslämnare plus epostadress: 
 

 

  

1. Vilken strålskyddsforskning pågår vid institutionen? 
 

o Strålningsbiologi, ange inriktning 
 

 

o Radioekologi, ange inriktning 
 

 

o Strålningsdosimetri, ange inriktning 
 

 

o Annan strålskyddsforskning, 
specificera kort (exempelvis 
radiologi, radiokemi, 
strålningsepidemiologi, UV, EMF) 

 

 

2. Hur många disputerade forskare är involverade (inom respektive område under fråga 1) och 
ungefärlig andel av deras tjänstgöring?  

 

o Antal forskare 
 

 

o Andel av tjänstetid 
 

 

3. Hur många doktorander är involverade i 
strålskyddsforskning? 

 

 

4. Hur är strålskyddsforskningen (doktorandtjänster, postdoc, högre tjänster, utrustning) 
finansierad?  

 

o Totalt i SEK (medelvärde senaste 
tre år) 

 

o Fördelat per finansiär i % 

 SSM  

 Forskningsråd, vilka   

 Universitet/institution  
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 Annan finansiär  

5. Vilka laboratorieresurser finns för 
strålskyddsforskning? 

 

6. Vilka är de största kompetensbristerna 
inom strålskyddsforskningen?  

 

7. Vad är möjligheten att utvidga samverkan 
med andra ämnen inom svenska 
universitet, exempelvis i form av 
forskningsansökningar, nätverk? 

 

8. Övriga synpunkter 
 

 

 

UTBILDNING MED STRÅLSKYDDSINRIKTNING 

Frågeformulär om underlag för utredning om kompetensen in strålskyddsområdet. 

Kompletterar och uppdaterar den utredning som genomfördes av 

Strålsäkerhetsmyndigheten 2011.  Vänligen ge korta svar i detta formulär eller i 

separat dokument 

 SVAR OCH KOMMENTARER 

Institution: 
 

 

Uppgiftslämnare plus 
epostadress: 
 

 

  

1. Vilka kurser/utbildningar 
ges (och hur ofta) som 
omfattar strålskydd? 

 

 

2. Saknas det utbildningar i 
strålskydd i Sverige, och i så 
fall vilka utbildningar? 

 

 

3. Om det föreslogs att det 
inrättades en nationell 
universitetskurs i strålskydd 

 

 

o Vad borde en sådan 
kurs innehålla? Och hur 
många poäng? 

 

 

o Hur många universitet 
borde kunna hålla en 
sådan kurs?  
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4. Andra synpunkter 
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9.4 Nödvändiga kompetenser på strålskyddsområdet 
I denna bilaga redovisas översiktligt ett antal kompetenser som preliminärt bedöms som 

grundläggande inom strålskyddsområdet. För expertmyndigheten SSM är kompetensen 

nödvändig för att kunna genomföra en kvalificerad tillsyn ur ett strålskyddsperspektiv och 

för att kunna aktivt delta i det internationella arbetet.  

Kompetensområde  Motivering/kommentar 
 

 

Strålning och strålskydd 

Omfattar kunskap om strålslag, strålningens 

växelverkan med materia, biologiska effekter, 

grundprinciper för strålskydd (berättigande, 

optimering, dosbegränsning), risk- och 

strålskyddsfilosofi, praktiskt strålskydd och 

storheter och enheter.  

 

– betydande kunskaper hos alla som 

handlägger strålskyddsärenden och 

djupa kunskaper hos ett antal 

experter 

– alla som anställs (är anställda) på 

SSM bör ha en varierande grad av 

grundläggande kunskap  

Strålningsmätning 

Kunskap och erfarenhet om mätning av  

– joniserande strålning (alfa, beta och gamma) 

med hög noggrannhet (samt förmåga att 

kalibrera mätinstrument för 

verksamhetsutövare) i laboratorium och fält 

– icke-joniserande strålning särskilt EMF och 

optisk strålning (UV och laser). 

 

SSM bör kunna göra egna mätningar 

av joniserande strålning i laboratorier 

och i fält (för tillsyn och beredskap) 

men det är en styrka att också kunna 

mäta icke-joniserande strålning (inte 

bara EMF) 

Särskilda krav ställs på riksmätplats 

Dosimetri  

Bestämning av stråldoser i olika miljöer.  

Extern dosimetri  

Omfattar hur olika strålfält mäts och hur 

persondoser från extern strålning ska 

bestämmas i olika situationer.  

Interndosimetri  

Stråldoser vid intag av olika radionuklider, 

omfattar bl.a. beräkning av organdoser, mät- 

och analysmetoder samt dosbestämning. 

 

Bestämning av stråldosen behövs för 

att kunna uppskatta skaderisk efter en 

bestrålning och som grund för 

eventuella åtgärder 
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Strålningsbiologi  

Kunskap om bl.a. vilken effekt strålning har på 

cellnivå, cellöverlevnad i olika situationer, olika 

cellers känslighet och cancerrisk mm. 

 

Krävs för att kunna bedöma 

strålningens risker och effekter på 

cellnivå, organismnivå och 

populationsnivå 

Medicinsk kompetens  

Förmågan att utifrån kunskap om bestrålning 

och undersökning inklusive provtagningar kunna 

avgöra om det föreligger någon medicinsk risk.   

 

Detta kan också garanteras genom 

avtal med extern expertis 

Epidemiologi  

Statistiska studier i stora befolkningsgrupper för 

att finna samband mellan strålning och skadliga 

effekter (t.ex. cancer). Detta kräver 

grundläggande kunskaper bland annat i 

matematik och statistik. Vidare behövs kunskap 

om strålningens risker och hur denna kunskap 

tagits fram. 

 
 
Grundläggande för förståelse av risker 
med strålning 

Radioekologi  

Kompetensområdet omfattar bl.a. hur olika 

radionuklider sprids och koncentreras i miljön 

samt vilka modeller som går att använda i olika 

situationer för att fastställa effekter. 

 

Kunskap som behövs i alla situationer 

där radioaktiva ämnen förekommer i 

miljön (utsläpp, RN-händelser, 

naturligt förekommande radioaktiva 

ämnen)  

Strålning inom hälso- och sjukvård  

Omfattar alla aspekter av medicinsk bestrålning 

(röntgendiagnostik, nukleärmedicin, MR 

(bildgivande kärnspinnresonans), 

strålbehandling (extern, intrakavitär och 

strålbehandling med öppna strålkällor), 

strålskyddskompetens rörande skydd av 

personal och allmänhet som kontamination 

med radioaktiva ämnen (och spridning till luft 

och vatten från nukleärmedicin) samt 

verksamhetskunskap från hälso- och 

sjukvården.  

 

Ger i snitt de högsta stråldoserna från 

av människa producerad strålning 
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