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Beslut 

Vårt datum: 2022-05-05 
Er referens: - - 
Vår referens: SSM2022-3128, Ao-014-08449 
Handläggare: Torsten Cederlund 
Telefon:  

 

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. 2027-05-04 
 
Tillståndet gäller för odontologisk röntgendiagnostik samt installation och service. Till-
ståndet omfattar de vårdinrättningar och röntgenutrustningar som finns registrerade hos 
SSM. 
 
Detta tillstånd ersätter tillstånd utfärdat 2021-05-03 med diarienr SSM2021-1036, Ao-
014-08499. 

Villkor 
Handhållen röntgenutrustning får enbart användas i uppsökande verksamhet då patienten 
inte kan ta sig till tandvårdsmottagning och då fastmonterad eller mobil utrustning inte 
kan användas. Vid exponering ska utrustningen stabiliseras med fotstativ eller annan fix-
tur och exponering ska i första hand ske med fjärrutlösande anordning. Vid exponering 
från huvudkomponenten ska utrustningen förses med en strålskyddsfixtur som är avsedd 
att minska spridd strålning från patienten till användaren. Strålskärmningen i fixturen ska 
minst motsvara 0,25 mm bly. 

Ärendet  
Västra Götalandsregionen har ansökt om tillstånd för att bedriva verksamhet med jonise-
rande strålning inom odontologisk röntgendiagnostik. 
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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. 
 
Av granskningsrapporten (bilaga 1) framgår att Västra Götalandsregionen i sin ansökan 
visat att förutsättningar finns för att kunna fullgöra de skyldigheter som följer av strål-
skyddslagen, strålskyddsförordningen, föreskrifter som har meddelats i anslutning till la-
gen och beslut som har meddelats med stöd av lagen. SSM bedömer därmed att förutsätt-
ningarna för tillstånd enligt 6 kap 9 § strålskyddslagen uppfylls. 

Övrig upplysning 
Den verksamhet som omfattas av detta tillstånd är belagd med en årlig avgift enligt förord-
ning (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. Utredaren Torsten Cederlund har 
varit föredragande. Detta beslut expedieras utan underskrift. 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
 
 
 
Helene Jönsson 
 

Torsten Cederlund 

Bilagor 
1. Granskningsrapport 
2. Årliga avgifter 
3. Hur ett beslut överklagas 
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Vår referens: SSM2022-3128, Ao-014-08449 
Er referens: -- 
Ert datum: 2022-04-05 
 
 

Angående tillstånd för verksamhet med joni-
serande strålning 
Härmed översänds tillstånd för den i ansökan angivna verksamheten med joniserande strål-
ning. Den årliga avgiften för tillståndet framgår av avgiftsförordningen (2008:463) tillsam-
mans med bifogad utrustningsförteckning. 
 
Kontrollera tillståndsbeviset, namn- och kontaktuppgifter samt verksamhetsadresser i det 
medföljande registerutdraget (bilaga 1) och meddela SSM om uppgifterna behöver ändras. 
Varje ändring i verksamhetens omfattning samt förändringar av strålskyddsexpertfunkt-
ionen måste meddelas SSM. Förändringar i strålskyddsexpertfunktionen ska godkännas av 
SSM. 
 
Notera att tillståndet är giltigt i fem år och att ni när tidsbegränsningen närmar sig ska an-
söka om förnyat tillstånd eller, om verksamheten ska upphöra, begära att tillståndet ska 
avskrivas. 
 
 
Torsten Cederlund 
Utredare 
 

Bilagor 
1. Registerutdrag 
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