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Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

SSM tillhör Miljödepartementets ansvarsområde

Ca 300 anställda: Ansvar inom strålskydd, 

kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning

Har kontor i Solna utanför Stockholm och i 

Katrineholm

Kontrollerar att kraven uppfylls och ger råd om 

skydd mot strålning

Kraven och råden vilar på vetenskaplig grund

Vi finansierar även forskning och har beredskap 

dygnet runt



Strålskydd – eftersom det finns risker 

med joniserande strålning

Tre grundbegrepp: 

Berättigande

All verksamhet med 

strålning ska vara 

berättigad, dvs nyttan ska 

vara större än riskerna för 

individen eller samhället.

Optimering

Optimering för att minska 

antalet exponeringar, 

sannolikheten för 

exponering och 

individuella stråldoser.

Verktyg:

• Tid

• Avstånd

• Skärmning

Dosgräns

Stråldos som inte 

för överskridas för 

en enskild person 

under en 

bestämd 

tidsperiod

§



Röntgenstrålning, användning 
1895 upptäcktes röntgen av den tyske fysikern Wilhelm 

Röntgen

1896 genomfördes de första röntgenundersökningarna 

på människor

Röntgen används bland annat inom:

Sjukvård och veterinärmedicin

Skanna bagage vid flygplatser 

Kontrollera kvalitet hos varor inom 

livsmedelsproduktion

Upptäcka defekter i konstruktionsmaterial 



Röntgenstrålning, risken

Patienter fick brännskador av strålningen. Forskare som 

fick cancer av sitt arbete med strålkällor 

Studier på människor som överlevt atombomberna i 

Hiroshima och Nagasaki och strålningsrelaterade olyckor.

Joniserande strålning kan leda till skador i cellerna -

allvarliga konsekvenser om inte cellen repareras.

– Akuta strålskador uppträder ofta tidigt och för en 

relativt hög stråldos.

– Sena strålskador, t.ex. cancer, uppträder flera år efter 

att man har exponerats. Ju högre stråldos desto högre 

risk för cancer.



Strålskyddslag

”Syftet med denna lag är att skydda människors 

hälsa och miljön mot skadlig verkan av strålning”



Regelhierarkin

Vägledning NYTT för SSM: 

vägledningstexter till föreskrifter



Förändringar i regelverket

Anmälningsplikt införs i strålskyddslagen

– Verksamheter behöver inte tillståndsprövas utan kan 

påbörjas efter en anmälan till SSM. 

Radiografering i ett slutet utrymme som är 

serietillverkat är anmälningspliktig verksamhet.



Ny föreskriftsstruktur

Förändringar i SSMs föreskriftsstruktur

– Kommer att finnas överordnade och underordnade 

föreskrifter till skillnad från tidigare.

Kärntekniklag och förordning Strålskyddslag och förordning

Tillståndspliktig 

verksamhet

Anmälningspliktig 

verksamhetÖvrigaÖvriga Undantag från tillstånd 

och friklassning 

Övriga



Anmälningspliktig verksamhet med 

strålning

1. Gemensamma bestämmelser

2. Viss odontologisk röntgendiagnostik

3. Viss veterinärverksamhet

4. Kabinettröntgen

5. Vissa tekniska anordningar

6. Vissa slutna strålkällor

7. Vissa öppna strålkällor

8. Mikrovågstorkning

9. Medicinska solarier

10. Yrkesmässig handel med strålkällor

Laser

Arbetsplatser med förhöjd halt av 

radon

Naturligt förekommande radioaktivt 

material 

Brandvarnare och rökdetektorer med 

radioaktivt ämne

Röntgenutrustningar och slutna 

strålkällor för undervisningsändamål

Bäringskikare, pejlkompass och 

riktmedel som innehåller tritium

Undantag och friklassning

Hantering av kontaminerad aska

Strålskyddslag och förordning

Grundläggande bestämmelser för 

tillståndspliktig verksamhet med 

joniserande strålning

Industriell radiografering

Viss kärnteknisk verksamhet

Medicinsk exponering

Starka laserpekare

SSMs föreskrifter

AnmälningspliktTillståndsplikt Undantag och friklassning

Kosmetiska solarier

Viss veterinärverksamhet



Föreskrifter

Strålskyddslag (2018:396)

Strålskyddsförordning (2018:506)

SSMFS 2018:1, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med 

joniserande strålning

SSMFS 2018:6, Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

industriell radiografering

SSMFS 2018:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

anmälningspliktig verksamhet

Finns att nå på www.ssm.se, inkl vägledning till SSMFS och 

handböcker.



Strålskyddslagen (3 kap)

Berättigande, optimering, dosgränser

– Tidigare i SSM-föreskrift

Försiktighet och kompetens

Ekonomiska, administrativa och personella 

resurser

– Delvis nytt

Funktionskrav för tekniska anordningar

SFS 2018:396



Strålskyddslagen (4 - 6 kap)

Förbud sysselsätta underåriga 

– Om högre dos än dosgräns till allmänhet

Graviditet och amning

– Tidigare i SSM föreskrift

Skyddsanordningar

Oskadliggörande av tekniska anordningar

Förbud mot överlåtelse och upplåtelse

– Tidigare i SSM föreskrift och villkor

SFS 2018:396



Strålskyddsförordning (2 kap)

Dosgränser i mSv/år:

Effektiv dos     Ögats lins     Hud/händer/fötter 

Allmänheten  1 15 50

Arbetstagare över 18 år 20 20 500

Studerande 16-18 år 6 15 150

Nytt är:

– sänkning av dos till ögats lins

– arbetstagare över 18 år: 20 mSv per år

SFS 2018:506



Strålskyddsförordning (5, 6 och 8 kap)

Anmälan vid konkurs eller dödsfall

Register över strålkällor

– Nytt

Upplysningar till myndigheten

– Ersätter tidigare missödesrapportering

SFS 2018:506



Grundläggande bestämmelser för 

tillståndspliktig verksamhet med 

joniserande strålning (SSMFS 2018:1)

Föreskriften gäll ALL tillståndspliktig verksamhet



Grundläggande bestämmelser (2 kap)

Identifiering, värdering och hantering av 

händelser och förhållanden (2 kap. 1 §)

– Nytt krav. Innebär en riskanalys och åtgärder för att 

minska dessa risker. 

Fysiskt skydd (2 kap. 3 §)

– Nytt krav om olovlig befattning, dvs det ska inte var lätt 

att stjäla strålkällan.

Beredskap och hantering av radiologiska 

nödsituationer (2 kap. 4 §)

– Gäller inte röntgenutrustningar.

SSMFS 2018:1



Organisation, ledning och styrning  (3 kap)

Organisation

– Delvis nytt krav. Motsvarar tidigare krav på 

strålskyddsorganisation, men nytt att tänka på 

strålskyddet vid organisatorisk förändring

Ledningssystem

– Delvis nytt krav som börjar gälla från 1 juni 2019. 

Motsvarar tidigare krav på kvalitetssäkring/ 

kvalitetshandbok. Nytt bl.a. mål och riktlinjer för 

strålskyddet och hur kraven på strålskydd tillgodoses. 

Nytt att frågor som har betydelse för strålsäkerheten får 

den uppmärksamhet och prioritet som deras betydelse 

kräver.

SSMFS 2018:1



Organisation, ledning och styrning  (3 kap)

Intern revision

– Nya krav som börjar gälla från 1 juni 2019. Innebär 

regelbunden revision och hantering av identifierade 

avvikelser.

Kompetens

– Ingen förändring i förhållande till tidigare krav. De som 

arbetar i verksamheten ska ha den kompetens och 

lämplighet som behövs.

SSMFS 2018:1



Organisation, ledning och styrning  (3 kap)

Strålskyddsexpertfunktion

– Nytt krav som börjar gälla från 1 juni 2019. 

Verksamheten ska ha tillgång till en 

strålskyddsexpertfunktion som kan bestå av en eller 

flera personer.

– Krav på strålskyddsexpert har funnits sedan tidigare för 

öppen radiografering, men är nytt för radiografering i 

slutet utrymme (som är individuellt platsbyggt)

SSMFS 2018:1



Vad innebär strålskyddsexpert? 

En person med hög kompetens inom strålskydd 

som du bland annat kan rådfråga om:

Strålskärmning av lokaler

Kategoriindelning av lokaler och arbetstagare

Mätning av strålning, stråldoser

Strålskyddsutbildning

Åtgärder och utredning om något händer

SSMFS 2018:1



Organisation, ledning och styrning  (3 kap)

Arbetsförutsättningar

– Nytt krav som innebär att de som arbetar i 

verksamheten ska ges de förutsättningar som behövs 

för att kunna arbeta på ett strålsäkert sätt.

Erfarenhetsåterföring och utredning av 

händelser

– Delvis nytt krav. Tidigare har funnits krav på att utreda 

stråldoser vid händelser. Nytt är att erfarenheter ska tas 

tillvara och att arbetstagare ska uppmanas att 

rapportera händelser. 

SSMFS 2018:1



Skydd av arbetstagare (4 kap.)

Anläggningar, lokaler och platser

– Inga nya krav. Utformning av anläggningar, lokaler och 

platser så att exponering begränsas. Dokumenterade 

rutiner för arbetsmoment.

Kontrollerat och skyddat område samt skyltning

– Inget nytt krav.

Behörighet och tillträde till kontrollerat område

– Skärpning av kravet, med åldersgräns på 18 år för 

besökare.

SSMFS 2018:1



Skydd av arbetstagare (4 kap.)

Mätning

– Inget nytt krav. Kännedom om strålningsmiljön genom 

anpassad mätning eller bedömning, samt 

dokumentation.

Kompetens

– Inget nytt krav, preciserar det allmänna kravet i 3 kap.

Kategoriindelning av arbetstagare

– Inget nytt krav, förutom lägre dosnivå till ögat.

SSMFS 2018:1



Skydd av arbetstagare (4 kap.)

Stråldoser för arbetstagare

– Inget nytt krav.

Tjänstbarhetsbedömning

– Inget nytt krav, ökad flexibilitet i frekvens av 

läkarundersökning för personal i kategori A.

SSMFS 2018:1



Skydd av allmänheten och miljön (kap 5.)

Stråldos till allmänhet

– Inte nytt krav, har blivit mer detaljerat för de som

hanterar radioaktiva ämnen. Stråldosen 0,1 mSv per år

till någon ur allmänheten, samma som tidigare. 

SSMFS 2018:1



Strålkällor avsedda för exponering (kap 6.)

Anmälan och register

– Inga nya krav

Kontroll

– Inga nya krav för funktionskontroll. Nya krav för 

leveranskontroll och kontroll av skyddsutrustning. 

Märkning av strålkällor

– Inget nytt krav.

SSMFS 2018:1



Industriell radiografering

Organisation, kompetens och rapportering

– Begreppet arbetsledare har tagits bort

– Årlig rapportering nytt



Industriell radiografering

Arbetsställen

– Krav för slutet utrymme, skyltning, arbetsrutiner

– Strålskyddsutbildning, dosmätning

– Kontrollerat område, skyddsåtgärder

– Kraven i stort detsamma, vissa förtydliganden

– Nytt är två personer om möjligt och rimligt 

– Larmgräns i dosimetern dokumenterad

– Avspärrning 60 mikrosievert/h borta, istället 8 

mikrosievert/h för kontrollerat område

– Krav på manöverkabelns längd borta

– Avskärmat primärstrålfält isf slitsbländare/kollimator

SSMFS 2018:6



Industriell radiografering

Strålkällor

– Röntgen, filtrering

– Gammaradiograferingsutrustning

– Kraven i stort desamma, 

– Innehåll i ISO 3999 utgår som krav

SSMFS 2018:6



Industriell radiografering – slutet utrymme 

som är serietillverkat

Är anmälningspliktigt, dvs ingen tillståndsprövning.

Får starta verksamheten efter SSMs bekräftelse på 

anmälan.

Kraven är ”lättare”, t.ex. ingen strålskyddsexpertfunktion, 

ingen kategoriindelning, ingen dosmätning



Vägledning

Till varje ny föreskrift finns en vägledning som 

för varje § beskriver:

– Syftet

– Tillämpning av bestämmelsen

– Bakgrund och överväganden

– Äldre bestämmelser

– Referenser

Vägledningarna finns på hemsidan vid 

respektive föreskrift.



Handbok

Ett hjälpmedel för att 

förstå regelverket 

och få ett bra 

strålskydd i 

verksamheten

Finns på hemsidan 

under publikationer.



Tack!

Kontakta oss gärna om du har frågor

helene.jonsson@ssm.se


