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Angäende tillständ för verksamhet
med joniserande sträining
Härnied översänds ett uppdaterat tillständsbevis för i tillständet angiven
verksamhet med joniserande sträining. Den ärliga avgiften för tillständet
framgär av avgiftsförordningen (2008:463) tillsammans med bifogat Regis-
terutdrag.

Kontrollera tillständsbeviset, namn- och kontaktuppgifter samt verksamhets-
adresser i det medföljande registerutdraget och meddela SSM om uppgifter-
na behöver ändras.

För Strälsäkerhetsmyndigheten

Carl Bladh

inspektör

Kopia för kännedom: Eva Wallström, Regionens kontaktperson mot SSM

Strälsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

'SE-171 16 Stockholm

i'SäkieriietSolna strandväg 96
Tel:+46 8 799 40 00

Fax:+46 8 799 40 10

E-post: registrator@ssm.se
Webb: strälsäkerhetsmyndigheten.se
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Tillständ

Strälsäkerhetsmyndighetens beslut
Strälsäkerhetsmyndigheten (SSM) beviljar med stöd av 20 § strälskyddsla-
gen (1988:220) tillständ till nedan angiven verksamhet med angiven omfatt-
ning.

Tillständshavare: Västra Götalandsregionen
Organisationsnummer: 232100-0131
Tillstandets giltighet: Tills vidare
Kontaktperson: Sjukhusfysiker Lars-Gunnar Mänsson

Tillständet gäller for att överläta, uppläta, forvärva, inneha och använda
röntgenutrustning avsedd for besträlning av blodkomponenter och besträl-
ning av biologiskt material in vitro. Tillständet omfattar de inrättningar som
anges i bilaga Registerutdrag.

Villkor

Utöver av myndigheten utfärdade generella fbreskrifter gäller for detta till
ständ fbljande villkor meddelade med stöd av 26 § strälskyddslagen
(1988:220):

1. Överlätelse ellerupplätelse av tillständspliktig utrustning inom lan
det far bara ske till den som bar giltigt tillständ frän SSM for verk
samhet med sädan utrustning. Innan överlätelsen eller upplätelsen
sker ska tillständshavaren säkerställa att mottagaren har giltigt till

ständ.

Arendet

Västra Götalandsregionen har ansökt om att komplettera sitt tillständ for
blodbesträlare baserad pä röntgenteknik for besträlning av blodkomponenter
(SSM2016-5810-5). Kompletteringen gäller att utrustningen även ska kunna
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användas för att besträla biologiskt material in vitro. Exempelvis gäller det
sterilisering av biomaterial (celler) i provrör och besträlning av utopererade
benplattor (delar av pannben frän människa) för avdödning av tumörinväxt.

Skalen för beslutet

Av ansökan framgär att Västra Götalandsregionen är medvetna om de krav
SSM ställer pä verksamhet med joniserande strälning och det framgär hur
ansvaret för strälskyddet är organiserat. SSM bedömer att blodbesträlning
inte kan ingä i gruppen medicinska besträlningar, da det rör sig om besträl
ning av blodprodukter och inte humanbesträlning. Därmed har ett särskilt
tillständ utfärdats.

Av granskningsrapporten (SSM2016-5810-4) framgär att Västra Götalands
regionen uppfyller de krav som ställs för att tillständ ska kunna beviljas.

Avgift
Den verksamhet som omfattas av detta tillständ är belagd med en ärlig avgift
enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strälsäkerhetsmyndighet-
en (se punkt nr 14 i bilaga 2).

Övrigt
Detta tillständ ersätter tillständ utfardat 2017-01-31 med diarienr SSM2016-

5810-5, et-12165-1.

Hur ett beslut överklagas
Hur beslutet överklagas, se bilaga.

%letta ärende har enhetschefen Torsten Cederlund beslutat. Inspektören Carl
Bladh har varit föredragande.

strAlsäkerhetsmyndigheten

Torsten Cederlund

Carl Bladh

Bilagor
1. Registerutdrag
2. Ärliga avgifter
3. Hur ett beslut överklagas
4. Granskningsrapport (SSM2016-5810-4)
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