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Verkställighetsbeslut 

Datum 2021-01-13 

Diarienummer RS 2019-03753 

Västra Götalandsregionen 

Koncernkontoret 

Handläggare: Eva Wallström 

Telefon: 0708-902736 

E-post: eva.wallstrom@vgregion.se 

Strålskyddsexpertfunktionens utformning i 

Västra Götalandsregionen – förlängning  

Beslut 

1. Strålskyddsexpertfunktionen utformning enligt dokument: 

Strålskyddsexpertfunktionens utformning i Västra Götalandsregionen, 

gäller som längst till och med 30 juni 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Strålskyddsexpertfunktion är i stort en ny roll, beskriven i 

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter om grundläggande bestämmelser 

för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning; SSMFS 2018:1 och i 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om medicinska exponeringar; SSMFS 

2018:5 Både roll, typ av uppgifter och kompetens finns definierat (se Bilaga 1 för 

roll och kompetens). Strålsäkerhetsmyndigheten ska godkänna 

Strålskyddsexpertfunktionen. Enligt föreskriften skall funktionen finnas inrättad 

sedan 1 juni 2019.   

En preliminär strålskyddsexpertfunktion för VGR att gälla fram till 2019-12-31 

arbetades fram under våren 2019, beslutades genom ett verkställighetsbeslut i maj 

2019, skickades till Strålsäkerhetsmyndigheten 2019-05-31 och godkändes under 

hösten 2019 (RS 2019-03753). En del i verkställighetsbeslutet var att den 

regionala stålsäkerhetsstrategen får i uppdrag att ta fram förslag på organisation 

att gälla från 1 januari 2020. Sedan dess har den preliminära 
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strålskyddsorganisationen förlängts en gång och härmed beslutas om ytterligare 

en förlängning, som längst till 2021-06-31.  

Datum för beslut: 2021-01-19 

Ann-Sofi Lodin 

Regiondirektör 

Beslutet skickas till 

• Förvaltningschefer vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra 

Älvsborgssjukhus, Skaraborgssjukhus, Sjukhusen i Väster, Folktandvården och 

Västerarvet för genomförande 

• Ordförande strålsäkerhetsrådet för information till strålsäkerhetsrådet 
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