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

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

För Strälsäkerhetsmyndigheten

Anders Wikander

Inspektor

Kopia för kännedom: Eva Wallström, landstingets kontaktperson mot SSM.
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Handläggare; Anders Wikander
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Tillständ

Vär referens: SSM2016-5468, Bm-014-08449
Er referens: - -

Ertdatum: 2016-12-01

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

Tillständshavare:

Organisationsnummer:
Tillständets giltighet:
Kontaktperson:

Västra Götalandsregionen
232100-0131

Tills vidare

Sjukhusfysiker Eva Wallström

Tillständet gäller för att förvärva, inneha, använda, installera, underhälla och
överläta

tekniska anordningar som utsänder joniserande strälning.

radioaktiva ämnen i form av slutna strälkällor,

slutna strälkällor med hög aktivitet som regieras av Strälsäkerhetsmyn
dighetens fbreskrifter (SSMFS2008:9) om kontroll av slutna radioaktiva
strälkällor med hög aktivitet.

Tillständet omfattar verksamhet med medicinsk extern strälbehandling,
brachyterapi och buckyterapi vid de värdinrättningar som anges i bilaga Re-
gisterutdrag.

Villkor

Utöver av myndigheten utfardade generella fbreskrifter gäller fbr detta till
ständ fbljande villkor meddelade med stöd av 26 § strälskyddslagen:



1. Tillständsvillkor Bm 201201 (se bilaga).

2. Tillständshavaren ska ärligen upprätta en skriftlig redogörelse fbr det
gängna kalenderäret. Redogörelsen ska omfatta vad som anges i villkors-
bilagan och vara upprättad senast den forsta mars varje är. Redogörelsen
ska sparas i 5 är och pä uppmaning skickas till SSM.

3. Vid utbyte av lr-192 strälkällor avsedda för brachyterapi ska tillständsha
varen senast tvä veckor efter förändringen lämna uppgifter till SSM pä ett
sädant standardformulär som framgär av bilaga 2 till Strälsäkerhetsmyn-
digheten foreskrifter (SSM FS 2008:9) om kontroll av slutna radioaktiva
strälkällor med hög aktivitet. För övriga högaktiva strälkällor ska tillständ
ha beviljats av SSM innan strälkälian far forvärvas.

4. Tillständshavaren ska ha en aktuell finansiell forsäkran och ett aktuellt

avtal om slutligt omhändertagande av de högaktiva strälkällor som regie
ras genom SSM FS 2008:9. Förändringar i villkoren for den finansiella
forsäkran eller i avtalet om slutligt omhändertagande av strälkälloma ska
anmälas till SSM for godkännande senast tre mänader innan förändringen
träder i kraft.

Skalen för beslutet

Av 26 § strälskyddslagen (1988:220) framgär att SSM under tillständets
giltighetstid fär meddela sädana villkor for tillständet som behövs med hän-
syn till strälskyddet.

SSM genomför en omstrukturering och uppdatering av myndighetens till-
ständsregisterfor medicinsk och odontologiskverksamhet medjoniserande
strälning. Syftet med omstruktureringen och uppdateringen är att effektivi-
sera tillständsregistret som tillsynsverktyg samt att skriva om tillständsbevis
somtidigare utfärdats av Statens strälskyddsinstitut. I detta ingären grundlig
översyn av de uppgifter som är registrerade hos SSM angäende tillständsha-
vamas verksamhet samt utfärdande av uppdaterade tillständsbevis och revi-
derade tillständsvillkor.



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

Övrigt
Detta tillständ ersätter tidigare utfardade tillständ:
2015-02-03 med diarieniimmer SSM2014-3200, Bm-014-08449
2014-05-02 med diarienummer SSM2014-1577, Bm-014-08449

Hur ett beslut överklagas
Hur beslutet överklagas, se bilaga.

I detta ärende bar enhetschefen Torsten Cederlund beslutat. Inspektoren An
ders Wikander bar varit föredragande.

strMsäkerhetsmyndigheten

Torsten Cederlund ^ I \ j iJ

Anders Wikander

Bilagor
1. Tillständsvillkor Bm 201201

2. Registerutdrag
3. Arliga avgifter
4. Hur ett beslut överklagas



Strälsäkerhetsmyndigheten
Swedifth R«di«tion Safttv AuthoHty

Tillständsviilkor Bm Nummer: 201201

Utöver de föreskrifter som utfärdats av Strälsäkerhetsmyndigheten (SSM)
gäller fbr den verksamhet som omfattas av tiliständet föijande villkor med-
delade med stöd av 26 § strälskyddslagen (1988:220):

1. Överlätelse eller upplätelse av tillständspliktig utrustning inom lan
det fär bara ske till den som har giltigt tillständ frän SSM for verk

samhet med sädan utrustning. Innan överlätelsen eller upplätelsen

sker ska tillständshavaren säkerställa att mottagaren har ett giltigt

tillständ.

2. Tillständshavaren ska beskriva procedurer som säkerställer att den
absorberade dosen i mälvolymen överensstämmer med den plane-

rade dosen for varje patient. Vid infbrandet av en ny strälbehand-
lingsmetod ska denna beskrivning vara SSM tillhanda senast en mä-

nad innan metoden tas i kliniskt bruk.

3. Tillständshavaren ska med det tidsintervall som anges i tillständsbe-
viset upprätta en skriftlig redogörelse for det gängna kalenderäret

med fbljande innehäll:

a) Uppgifit om vilket datum den aktuella organisationsplanen for

strälskydd fastställdes.

b) En beskrivning av hur tillständshavaren uppfyller SSM:s krav

angäende teoretisk och praktisk utbildning i strälskydd for olika

personalkategorier. Av redogörelsen ska det framgä hur stor an-

del av respektive personalkategori som har utbildats enligt fast-
ställt utbildningsprogram. Redogörelsen ska omfatta alla som är

sysselsatta i verksamheten.

c) Uppgift om hur stor andel som genomforts av de planerade kon-

trollerna av utrustningarna som används for planering, besträl-

ning, informationsöverforing, Verifikation, kalibrering och kon
troll. Redogörelsen ska inte innehälla enskilda mätprotokoll.

d) En statistisk sammanställning av olika typer av oplanerade hän-

delser i verksamhet med joniserande strälning.
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