
 
 
Västra Götalandsregionen 
 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

 

 
Beslut 

Vårt datum: 2022-02-21 
Er referens: - - 
Vår referens: SSM2022-1481, Cm-014-08449 
Handläggare: Lena Thorsson 
Telefon: 08-799 4031 

 

 

Tillstånd 
 

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) beviljar tillstånd till nedan angiven verksamhet med 
angiven omfattning. 
 
Tillståndshavare: Västra Götalandsregionen 
Organisationsnummer: 232100-0131 
Tillståndets giltighet: t.o.m.2025-01-20 
 
Tillståndet gäller för att använda, förvärva, inneha, transportera, upplåta, överlåta, till 
Sverige föra in och från Sverige föra ut radioaktiva ämnen för nuklearmedicinsk dia-
gnostik och behandling. Tillståndet omfattar de vårdinrättningar som finns registrerade 
hos SSM. 
 
SSM upphäver samtliga villkor förenade med tillstånd SSM2019-10316. 

Ärendet 
Enligt önskemål från Västra Götalandsregionen uppdateras tillståndet.  
Västra Götalandsregionen har sedan 2019-01-15 tillstånd att bedriva verksamhet med 
joniserande strålning med radioaktiva ämnen för nuklearmedicinsk diagnostik och be-
handling. Vid uppdateringen har tidigare utfärdade tillståndsvillkor tagits bort i enlighet 
med beslut om godkännande av redovisning (SSM2021-2960-9). 

Skälen för beslutet 
Enligt 6 kap. 1 § strålskyddslagen (2018:396) krävs tillstånd för verksamhet med jonise-
rande strålning. SSM är enligt 5 kap. 1 § strålskyddsförordningen (2018:506) prövnings-
myndighet i frågor om tillstånd och villkor enligt strålskyddslagen. 
 



Övrig upplysning 
Den verksamhet som omfattas av detta tillstånd är belagd med en årlig avgift enligt för-
ordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (se bilaga 2). 

Hur ett beslut överklagas 
Hur beslutet överklagas, se bilaga 3. 
 
I detta ärende har enhetschefen Helene Jönsson beslutat. Inspektören Lena Thorsson har 
handlagt ärendet. Detta beslut expedieras utan underskrift. 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

 
 
Helene Jönsson 
 
   Lena Thorsson 
 

Bilagor 
1. Granskningsrapport SSM2019-10316-2 
2. Årliga avgifter 
3. Hur ett beslut överklagas 
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Västra Götalandsregionen 
 
Regionens Hus 
462 80 Vänersborg 

 

Vårt datum: 2022-02-21 
Er referens: Eva Wallström 
Vår referens: SSM2022-1481, Cm-014-08449 

 

Angående tillstånd för verksamhet med 
joniserande strålning 
Härmed översänds uppdaterat tillstånd enligt önskemål från Västra Götalandsregionens 
strålsäkerhetsstrateg Eva Wallström. Vid uppdateringen har tidigare utfärdade tillstånds-
villkor tagits bort förövrigt inga ändringar. Den årliga avgiften för tillståndet framgår av 
avgiftsförordningen (2008:463) tillsammans med bifogad utrustningsförteckning.  
 
Kontrollera tillståndsbeviset, namn- och kontaktuppgifter samt verksamhetsadresser i det 
medföljande registerutdraget (bilaga 1) och meddela SSM om uppgifterna behöver änd-
ras. Varje ändring i verksamhetens omfattning samt förändringar av strålskyddsexpert-
funktionen måste meddelas SSM. Förändringar i strålskyddsexpertfunktionen ska god-
kännas av SSM. 
 
Notera att tillståndet är tidsbegränsat och att ni när tidsbegränsningen närmar sig ska an-
sökan om förnyat tillstånd eller, om verksamheten ska upphöra , begära att tillståndet ska 
avskrivas. 
 
 
 
Lena Thorsson 
Inspektör 
 

Bilagor 
1. Registerutdrag 
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