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Riktlinjer för arbetet med strålsäkerhet inom SLU 
Inledning 

Strålsäkerhetsarbetet inom SLU syftar till skydd av människor, egendom och miljö. 
Skydd och säkerhet för människor ska alltid prioriteras.  

Strålsäkerhetsorganisationen utgår ifrån ordinarie organisationen där ansvaret för 
verksamhet och personal finns hos linjecheferna i organisationen. Riktlinjerna 
komplettera ordinarie delegationsordningar och andra styrande dokument i syfte att 
ge en enhetlig och heltäckande strålsäkerhet för all personal, gästforskare, 
studenter, allmänhet samt i förekommande fall för patienter och försöksdjur. 
Riktlinjerna syftar till att ange strålsäkerhetsarbetets inriktning i stort och att 
närmare precisera olika aktörers och befattningshavares ansvar. 

1. Organisation och ansvarsfördelning för strålsäkerhetsarbetet 

Den verksamhet vid SLU där arbete med joniserande strålning förekommer och 
kan förekomma är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter och ett 
universitetsdjursjukhus (UDS). Fakulteterna leds av fakultetsnämnderna med 
dekanus som ordförande. Prefekterna utses av dekanerna och leder institutionernas 
verksamhet. UDS leds av en universitetsdjursjukhusdirektör som anställs av rektor. 
Universitetsdjursjukhusdirektören utser chefer för de kliniker som finns inom UDS.  

Strålsäkerhetsarbetet och -ansvaret följer den organisatoriska linjen inom 
universitetet enligt vad som anges i det följande. Överordnade regelverk i form av 
lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd presenteras i avsnitt 2. 
Definitioner av begrepp som används inom området framgår av avsnitt 3.  

1.1 Styrelsen för SLU 
Tillståndet för verksamheter med joniserande strålning är ställt till Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Uppsala. Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ 
och därmed ytterst ansvarig för all verksamhet som bedrivs inom SLU. Styrelsen 
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har beslutat om dokumentet Organisation och ansvarfördelning avseende styrelsen 
för SLU och organ som är direkt underställda denna, styrelsens 
delegationsordning. Av det beslutet framgår vilka frågor som styrelsen själv ska 
behandla och vilka som delegerats till annan del av organisationen. Det som inte 
uttryckligen har delegerats faller under rektors ansvar. Strålsäkerhetsarbetet är ett 
område som faller under rektors ansvar. 

1.2 Rektor 
Rektor företräder tillståndshavaren enligt vad som framgår av föregående avsnitt. 
Detta innebär bl.a. att rektor ska ställa tillräckliga resurser till förfogande för att 
upprätthålla en strålsäkerhetsverksamhet som uppfyller aktuellt regelverk. Rektor 
fattar även de övergripande beslut om organisation, delegation och 
uppdragsbeskrivningar som behövs inom området. Rektor får som grund för sina 
ställningstaganden i början av varje år en rapport från strålsäkerhetskommittén 
(SSK) om tillståndet inom universitet. Vid avrapporteringen deltar 
universitetsdirektören, ordförande i SSK, strålsäkerhetsexperten och de övriga 
ledamöter av SSK som har möjlighet att delta. Följande punkter bör behandlas: 
 
• nuvarande status och fortsatt inriktning för strålsäkerhetsarbete 
• uppföljning av föregående års åtgärdsprogram 
• skattning av hur gällande regelverk efterlevs 
• åtgärdsprogram och mål för kommande år  
• resurs- och utbildningsbehov för kommande år bl.a. till följd av beslutade eller 
förväntade verksamhetsförändringar 
• avvikelser rapporterade till strålsäkerhetsmyndigheten under föregående år  
• behov av revision av sådana styrande dokument som rektor fattar beslut om. 
 
Vid avrapporteringen ska minnesanteckningar upprättas. Dessa ska kunna utgöra 
underlag för den orientering till styrelsen som rektor kan välja att göra.  

1.3 Dekaner och universitetsdjursjukhusdirektören  
Dekanerna och universitetsdjursjukhusdirektören (C UDS) ansvarar i egenskap av 
chefer för sina fakulteter respektive UDS för att gällande bestämmelser vad avser 
strålsäkerhet är kända och tillämpas inom den organisation som de ansvarar för. De 
ansvarar även för att den organisation som beskrivs i dessa riktlinjer är bemannad 
och kan verka.  
 
Dekaner och C UDS åligger  
 
att besluta om uppdragsbeskrivningar med mandat till prefekter/avdelningschefer 
inom strålsäkerhetsorganisationen,  
 
att tillse att arbetet med strålsäkerheten sker i enlighet med gällande regelverk, 
samt 
 
att årligen till strålsäkerhetskommittén rapportera status av strålsäkerhetsarbetet 
inom den organisation de ansvarar för.  
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1.4 Prefekt (motsv1.) 
Enligt 3 kap 2§ arbetsmiljölagen (1977:1160) har arbetsgivaren bl.a. ett ansvar för 
att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa eller olycksfall. Rektor har i Organisation och ansvarsfördelning avseende 
rektor vid SLU och organ som är direkt underställda rektor, rektors 
delegationsordning, ålagt prefekter (motsv.) ett arbetsmiljöansvar. Detta innebär i 
förekommande fall även strålsäkerhetsansvar.  

Prefekter (motsv.) åligger  

att tillse att personalen har adekvat strålsäkerhetsutrustning samt tillräcklig 
utbildning i strålsäkerhet och utrustningens handhavande, 
 
att personalen känner till riktlinjer för rapportering av oplanerade händelser och har 
tillgång till personaldosimetri om sådan krävs, 
 
att metodbeskrivningar tar hänsyn till strålsäkerheten och att det finns en lokal 
kvalitetshandbok avseende strålsäkerhet, 
 
att tillse lokalerna är anpassade enligt strålsäkerhetskraven, 
 
att besluta om skriftliga föreskrifter för användning av utrustning, 
 
att besluta om uppdragsbeskrivningar med mandat till de radiologiska 
ledningsfunktionerna (Ralf) enligt vad som närmare anges i avsnitt 1.5,  
 
att i den årliga budgetdialogen samt i övrigt vid behov uppmärksamma dekaner och 
rektor på behovet av resurser för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt 
gällande regelverk, samt  
 
att regelbundet lämna relevant information till de Ralf som beskrivs i avsnitt 1.5. 

1.5 Radiologisk ledningsfunktion  
Varje forskargrupp eller laboratorium som arbetar med strålning ska ha en 
professionell radiologisk ledningsfunktion (Ralf) som har insyn i det dagliga 
arbetet med joniserande strålning.  

Prefekten (motsv.) utgör Ralf. Ralf får delegera uppdraget till chefen för en 
forskargrupp eller en laboratoriechef. En sådan delegation ska vara skriftlig och 
den som tar emot den ska likaleds skriftligen bekräfta att uppdraget är mottaget. 
Ordföranden i SSK ska ges möjlighet att lämna synpunkter på delegationen innan 
den fastställs.  

 

 

1 Med motsvarande avses här chef för centrumbildning, universitetsdirektören eller 
klinikchef inom UDS.  
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Ralf åligger  
 
att ansvara för att det dagliga arbetet bedrivs under säkra former och i enlighet med 
gällande regelverk, 
 
att bedöma berättigande, metodoptimering och kvalitetssäkring. Vid 
institutioner/motsvarande som bedriver radiologisk verksamhet på patienter ska 
verksamhetsansvarig likställas med och ha samma funktion som radiologisk 
ledningsfunktion i sjukvården.  
 
att i den årliga budgetdialogen samt i övrigt vid behov uppmärksamma 
anslagsbeviljande organ/befattningshavare på behovet av resurser för att 
verksamheten ska kunna bedrivas enligt gällande regelverk. 

 

1.6 Strålsäkerhetsombud 
Varje forskargrupp, arbetsgrupp eller laboratorium ska i förekommande fall ha ett 
strålsäkerhetsombud som är kommunikationslänk mellan den egna arbetsgruppen 
och strålsäkerhetskommittén. Strålsäkerhetsombudet, som utses av prefekt/motsv., 
ska ha kännedom om det generella regelverket kring strålsäkerhet och får på basis 
av de bestämmelserna besluta om lokala anvisningar och rutiner för den aktuella 
verksamheten. Prefekten bör själv ikläda sig rollen som strålsäkerhetsombud om 
verksamheten är av liten omfattning.  

Strålsäkerhetsombudet åligger 

att hålla fortlöpande kontakt med prefekten (motsv.), SSK och andra relevanta 
aktörer i syfte att alltid hålla de lokala anvisningarna och rutinerna aktuella, 

att uppmärksamma arbetet från strålsäkerhetssynpunkt och vidta de åtgärder som 
krävs för att arbetet ska bedrivas säkert. 

1.7 Strålsäkerhetskommittén 

1.7.1 Sammansättning 
SSK är universitetets expertorgan i strålsäkerhetsfrågor och ska verka för en god 
strålningsmiljö i all verksamhet med joniserande strålning. SSK består av 
ordförande tillika verkställande ledamot, universitetets strålsäkerhetsexpert samt 
högst fyra övriga ledamöter vilka utses av universitetsdirektören efter förslag av 
säkerhetschefen. Universitetsdirektören ska i beslutet ange vem av ledamöterna 
som är ordförande respektive sekreterare. SSK ska vara sammansatt så att det finns 
kompetens för att lösa nedan angivna uppgifter. Mandatperioden är vanligen tre år. 
Vid sammanträdena ska protokoll föras.  
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1.7.2 Åligganden 
 
SSK åligger 

att leda det operativa strålsäkerhetsarbetet inom SLU,  

att genomföra detaljerad granskning av projekt som omfattar fältförsök och utöver 
djurförsöksetiska nämnden tillstyrka forskningsprojekt på djur och försöksindivider 
där metoder med joniserande strålning ingår,  
 
att för beslut av säkerhetschefen 
 
- utarbeta förslag till anvisningar för arbete med joniserande strålning och 
hantering av radioaktivt avfall, 
- utarbeta förslag till anvisningar för strålsäkerhetsutbildning av personal, 
- utarbeta förslag till lokala tillstånd till varje institution, forskargrupp eller 
motsvarande som vill bedriva arbete med joniserande strålning; förslagen ska ta sin 
utgångspunkt i universitetets samlingstillstånd, 
- utarbeta förslag till övriga anvisningar som erfordras. 
 
att ta initiativ till och genomföra revision av strålsäkerhetsarbetet, 
 
att bedöma oplanerade händelser som rapporteras av SLU:s personal, 
 
att följa den tillståndspliktiga verksamheten och bevaka att gällande lagar, 
föreskrifter, tillståndsvillkor och andra bestämmelser inom området följs, 
 
att följa utvecklingen inom området såväl utom som inom universitetet  
och vid behov lämna förslag till ändring eller komplettering av dessa riktlinjer, 
 
att beskriva och kommunicera ledningssystemet för strålsäkerhet, 
 
att årligen till rektor överlämna en rapport som omfattar de punkter som anges i 
avsnitt  

att följa den tillståndspliktiga verksamheten och bedöma om gällande tillstånd och 
riktlinjer följs samt informera rektor och universitetsdirektör om det finns 
avvikelser som inte omgående kan rättas till, 

att befrämja användandet av strålning på nya och säkra sätt i utbildning och 
forskning och i övrigt verka för ett säkert användande av strålning inom 
universitetet,  

att organisera utbildning i tillräcklig omfattning och på en adekvat nivå för dem 
som är berörda av strålskyddsverksamheten, 

att rapportera oplanerade händelser med joniserande strålning till SSM,  

att förse SSM med statistiska uppgifter i den utsträckning som myndigheten begär, 

att sammanträda minst två gånger per termin, samt 
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att vid behov bevilja andra personer närvaro- och yttranderätt vid sina 
sammanträden.  

1.8 Strålsäkerhetsexpert 
Vid universitetet ska finnas en strålsäkerhetsexpert (SSE) som har den kompetens 
som framgår av SSM:s Allmänna råd om kompetens hos strålskyddsexperter 
(SSMFS 2008:29). SSE, som ska vara godkänd av SSM, utses av säkerhetschefen 
vanligen för en tid av tre år och är som framgår av tidigare avsnitt ledamot av SSK.  

SSE ska vara rådgivande expert inom SSK vid samordning av SLU:s 
strålsäkerhetsverksamhet och vid övervakning av att SLU:s verksamhet med 
joniserande strålning uppfyller strålskyddslagen och tillämpliga regelverk. SSE ska 
vara rådgivare till rektor, prefekter, miljösamordnare och andra med ansvar i frågor 
som rör joniserande strålning. SSE är universitetets kontaktperson mot SSM om 
inte säkerhetschefen beslutar annorlunda. 

2. Överordnade regelverk och hur de tillämpas 

2.1 Lagar och författningar som styr strålsäkerhetsarbetet 
Verksamheter där arbete med joniserande strålning ingår regleras i strålskyddlagen 
(1988:220), strålskyddsförordningen (1988:293) samt av föreskrifter och råd från 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Det finns övergripande och enhetliga krav på 
verksamheter med joniserande strålning. Dessa krav omfattar områden som 
organisation, kompetens, ansvar, utbildning, kvalitetssäkring, metodik, utrustning, 
lokaler, personaldosimetri, avvikelsehantering, revision och 
rapporteringsskyldighet till SSM. Tillsyn över verksamheter med joniserande 
strålning utövas av SSM. 

För innehav och användning av radioaktiva ämnen eller utrustning som producerar 
joniserande strålning krävs tillstånd från SSM. Tillstånd för verksamheter med 
joniserande strålning på SLU är ställt till Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 
Uppsala. Detta är ett samlingstillstånd som omfattar all verksamhet med 
joniserande strålning inom SLU, utom avsiktlig utsättning i fältförsök som kräver 
enskilt tillstånd vid varje tillfälle. Tillståndet sätter ramarna för verksamhetens 
omfattning. Verksamheten måste själv utforma lokala riktlinjer och anvisningar för 
strålsäkerhetsarbetet i en dokumenterad strålsäkerhetsorganisation. 
Tillståndshavaren, som företräds av rektor genom delegation från styrelsen, har ett 
övergripande ansvar för att all bestrålning är berättigad och optimerad, liksom att 
strålsäkerheten för personal och allmänhet är kontrollerat.  

SSM är tillsynsmyndighet och ges också rätten att som expertmyndighet besluta 
om och utfärda föreskrifter och allmänna råd med utgångspunkt från 
strålskyddslagen. Föreskrifterna är bindande, vilket innebär att de måste följas av 
de verksamheter som berörs av föreskriftens innehåll. Till vissa föreskrifter ger 
myndigheten även ut allmänna råd. De är inte bindande utan fungerar som 
rekommendationer för hur myndigheten anser att föreskrifter och lagar bör 
uppfyllas. 
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SSM genomför inspektioner, oftast föranmälda, av strålsäkerhetsarbetet vid 
verksamheter som använder joniserande strålning i sitt dagliga arbete. I en rapport 
från januari 2013 gjorde myndigheten t.ex. en samlad bedömning av situationen 
inom hälso- och sjukvården efter inspektion i nio olika landsting. Man fann stora 
brister i strålsäkerheten inom verksamheterna. Det är ofta brister i organisation, 
styrning och ledning som är orsaken till att strålsäkerheten inte är tillräckligt bra. 
SSM förespråkar, i sin rapport, att ledningssystem för strålsäkerhet införs i 
verksamheter med joniserande strålning. 

Den fulla rapporten kan nås på SSM:s hemsida under rubbriken: ”Stora brister i 
strålsäkerhet inom sjukvården”. 

3. Grundläggande definitioner  

3.1 Joniserande strålning 
Joniserande strålning har tillräckligt med energi för att lösgöra elektroner ur ett 
ämnes atomer eller slå sönder molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta, 
gamma och neutroner uppkommer när radioaktiva ämnen sönderfaller. Joniserande 
strålning kan också produceras på konstgjord väg med hjälp av röntgenapparater 
eller acceleratorer. 

3.2 Absorberad dos 
Absorberad energi, från joniserande strålning, per massenhet. 

3.3 Ekvivalent dos 
En absorberad dos till ett organ eller vävnad, viktad med faktorer som tar hänsyn 
till aktuella strålslags biologiska verkan.  

3.4 Effektiv dos 
Summan av alla ekvivalenta doser till organ eller vävnader, viktade för deras olika 
känslighet för strålning.  

3.5 Strålskydd  
Strålskydd avser skydd av människa och miljö mot skadlig verkan av strålning 
genom att endast utföra berättigade och optimerade undersökningar och 
behandlingar och att använda sig av dosgränser för personal och allmänhet. 

3.6 Strålsäkerhet 
Säkerhet avser skydd mot skadlig verkan av strålning genom att med hög kvalitet 
förebygga fel på utrustning och felaktigt handlande som kan leda till olycka samt 
begränsa de skador som uppstår om en olycka ändå sker. 

3.7 Fysiskt skydd 
Fysiskt skydd innebär att skydda mot intrång i lokaler, obehörigt handhavande, 
stöld, sabotage av utrustning eller radioaktiva ämnen eller annan påverkan som kan 
medföra skadlig verkan av strålning. 
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3.8 Tillståndsplikt 
Tillstånd krävs enligt strålskyddlagen (1988:220) för att 

1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, 
inneha, använda, deponera, återvinna eller återanvända ett radioaktivt ämne eller 
ett material som innehåller radioaktiva ämnen, 

2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, 
installera eller underhålla en teknisk anordning som kan och är avsedd att sända ut 
joniserande strålning eller sådan del av anordningen som är av väsentlig betydelse 
från strålningssynpunkt, 

3. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, 
installera eller underhålla andra tekniska anordningar än sådana som avses i 2 och 
som kan alstra joniserande strålning och för vilka regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer föreskrivit krav på tillstånd, 

4. från landet utföra radioaktivt ämne, om inte tillstånd finns enligt lagen (2000: 
1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt 
bistånd. Lag (2000: 1068).  

3.9 Tillsynsmyndighet  
Strålsäkerhetsmyndigheten ska enligt strålskyddförordningen (1988:293) ha tillsyn 
över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor som har meddelats 
med stöd av lagen följs, om inte annat följer av 16 § Förordning (2008:457). 

3.10 Förebyggande respektive avhjälpande strålsäkerhetsarbete  
Strålsäkerhetsarbetet indelas i två huvuddelar: förebyggande och avhjälpande. 

Förebyggande strålsäkerhetsarbete 

God strålsäkerhet uppnås i första hand genom ett kontinuerligt förebyggande 
arbete. Detta sker främst genom:  

• Säkerhetsmedveten planering och organisering i kombination med teknisk 
utformning och användning av de olika byggnaderna och lokalerna. 

• Samordning, samverkan mellan fastighetsägare och lokalutnyttjare. 

• Säkra rutiner vad gäller hantering och arbete med joniserande strålning 

• Regelbundna kontroller av verksamheter och teknisk apparatur. 

• Utbildningar 

• Säkra rutiner vad gäller avfallshantering efter arbete med material och utrustning 
med och för joniserande strålning. 
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Avhjälpande strålsäkerhetsarbete 

I de fall incidenter/olyckor vid arbete med joniserande strålning inträffar:  

• Händelsen rapporteras som avvikelse enligt SLU:s normala rutiner för 
avvikelserapportering. 

• Kopia på avvikelserapporten skickas till strålsäkerhetskommittén och 
strålsäkerhetsexperten 

• Kontakta strålsäkerhetskommittén direkt vid akuta händelser. 

• Stöd med strålsäkerhetskompetens m.m. vid byggnationer. 

• All personal i verksamheter med joniserande strålning har 
rapporteringsskyldighet gällande avvikelser med joniserande strålning. 
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Dnr SLU ua 2014.2.10-1144      
Exp. den 31/3-14/TA  

Rektor 
  

BESLUT 
2014-03-31 
 
Sändlista 

Riktlinjer för arbetet med strålsäkerhet inom SLU. 

Beslut 
Rektor beslutar  

att med verkan från den 1 april 2014 fastställa de riktlinjer för arbetet med 
strålsäkerhet inom SLU som fogats till detta beslut, samt 

att upphäva rektors beslut av den 1 oktober 2012 § 151/12, dnr SLU ua 
Fe.2012.1.1-3122 med inrättande av en strålsäkerhetskommitté. 

Redogörelse för ärendet 
De grundläggande bestämmelserna för såväl joniserande som icke-joniserande 
strålning framgår av Strålskyddslagen (1988:220). Regeringen har med stöd av 
denna lag utfärdat Strålskyddsförordningen (1988: 293) som preciserar de villkor 
som gäller för den verksamhet som omfattas av strålskyddslagen. Av förordningen 
framgår bl.a. att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) får meddela de föreskrifter som 
behövs för verkställighet av förordningen. SSM har den 17 april 2012 (dnr SLU ua 
Fe.2012.2.4.6-1040) meddelat tillstånd enligt 20 och 26 §§ strålskyddslagen 
(1988:220) för SLU att till landet ”införa, från landet utföra, transportera, överlåta, 
upplåta, förvärva inneha och använda radioaktiva ämnen och tekniska anordningar 
som kan utsända joniserande strålning”. Tillståndet gäller i fem år. Tillståndspliktig 
verksamhet i detta avseende finns företrädesvis inom UDS samt VH- och NJ-
fakulteterna men kan även förekomma inom de övriga fakulteterna. Av tillståndet 
framgår att SLU ska tillämpa SSM:s föreskrifter (SSMFS 2008:28) om 
laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor. Av 3§ i 
dessa föreskrifter framgår bl.a. att ”tillståndshavaren ska ha en 
strålskyddsorganisation som är beskriven i en organisationsplan”. Det anges även 
att det ska finnas en strålskyddsexpert som är godkänd av SSM. Universitetet har 
genom avtal knutit en sådan expert till sig.  

Rektor beslutade den 1 oktober 2012 om strålsäkerhetskommitténs (SSK) 
sammansättning och uppgifter. I det beslutet beskrivs de bakomliggande regelverk 
som styr arbetet med joniserande strålning. Av beslutet framgår även att SSK ska 
utarbeta förslag till riktlinjer för strålsäkerhet. SSK har den 14 februari 2014 
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presenterat ett förslag till riktlinjer för rektor och universitetsdirektör. Med 
strålsäkerhet avses allt arbete vid universitetet med joniserande strålning. Sådant 
arbete förekommer vid flera områden inom SLU.  

Motiv till beslutet 
Det är angeläget att den interna ansvarsfördelningen är såväl tydlig som 
transparent. Riktlinjerna beskriver arbetssätt, modeller och aktiviteter för 
strålsäkerheten inom universitet. Det är författningsstyrt att alla myndigheter som 
har den här typen av verksamhet ska ha riktlinjer för arbete. Strålskyddskommittén, 
som inrättades år 2012, omfattas av riktlinjerna och det separata beslutet upphävs 
därför. 

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser 
Beslutet innebär att universitet får en tydlig ansvarsfördelning och riktlinjer för hur 
det praktiska arbetet ska genomföras. Det medför inga kostnader utöver den 
arbetstid som läggs ned.  

Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av prorektor Torbjörn von 
Schantz efter föredragning av biträdande säkerhetschef Torbjörn Alwehammar. I 
ärendets beredning har även strålsäkerhetsexperten Leif Svensson och 
akademisekreterare Sune Lindh deltagit.  

 

Torbjörn von Schantz   

   Torbjörn Alwehammar 
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Sändlista 
Dekanerna 
Samtliga prefekter  
Universitetsdirektören 
Chefen för UDS  
Säkerhetschefen 
Ledamöterna i SSK 

Kopia för kännedom 
Fakultetsdirektörerna 
Avdelningen för infrastruktur  
Internrevisionen 
Kommunikationschefen 
Akademisekreteraren  
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