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Riktlinjer
Fastställda av regionstyrelsen 2016-04-26, § 123
Diarienummer RS 2016-03292

Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för strålsäkerhet inom Västra
Götalandsregionen
Syftet
Syftet med riktlinjen är att ange inriktning för ledningssystem för strålsäkerhet
och ge direktiv om innehållet i och beslutsordning för styrande dokument i detta
ledningssystem.

Grundläggande förutsättningar
Detta dokument är en del av Västra Götalandsregionens ledningssystem för
strålsäkerhet. Ledningssystemet är ett system som omfattar styrande dokument
som tillsammans ska säkerställa att verksamhet med strålning bedrivs på ett
strålsäkert sätt inom Västra Götalandsregionen. Ledningssystemet omfattar Västra
Götalandsregionens förvaltningar som bedriver verksamhet med strålning.
Verksamhet med strålning kan medföra strålningsrisker för patienter, personal,
allmänhet och miljö. Därför regleras sådan verksamhet genom en rad legala krav.
Strålskyddslagen, Strålskyddsförordning samt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM)
föreskrifter utgör tydliga och detaljerade krav på verksamheten. För att bedriva
verksamhet med strålning krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Västra
Götalandsregionen innehar flera tillstånd som omfattar sjuk- och
tandvårdsförvaltningarna och innehar även tillstånd för specifika verksamheter
inom enskilda förvaltningar. Västra Götalandsregionen bedriver följaktligen en
omfattande verksamhet med strålning.
För att bedriva denna verksamhet på ett strålsäkert sätt krävs förutom att fastställa
rutiner för användning av strålning vid behandlingar, undersökningar eller i
laboratorier också riktlinjer för styrning, ledning och uppföljning av verksamheten
där strålning används.

Övergripande mål med ledningssystemet
Det övergripande målet med ledningssystemet för strålsäkerhet är att
strålningsriskerna som finns i verksamheten är identifierade och hanteras på ett
adekvat sätt.
Detta ska ske genom att styrande dokument i form av riktlinjer, rutiner och
instruktioner upprättas i rätt omfattning.
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Strålsäkerhetsmål ska fastställas för verksamheten med strålning.
Uppföljning på olika nivåer i organisationen ska utföras regelbundet.

Grundläggande ansvarsförhållanden
Regiondirektören representerar ytterst tillståndshavaren för verksamhet med
strålning och har därför ansvar för att verksamhet med strålnings bedrivs på ett
strålsäkert sätt inom Västra Götalandsregionens förvaltningar som bedriver sådan
verksamhet.
Förvaltningsdirektörerna har ansvar för att verksamhet med strålning bedrivs på
ett strålsäkert sätt inom den egna förvaltningen.
Regionstyrelsen ansvarar för att följa upp strålsäkerheten genom intern kontroll.
Koncerngemensamma styrande dokument ska därför finnas där regiondirektören
ger direktiv av övergripande karaktär. Styrande dokument inom varje förvaltning
ska finnas så att verksamheten kan bedrivas på ett strålsäkert sätt.
De koncerngemensamma styrande dokumenten och styrande dokument beslutade
inom de aktuella förvaltningarna ska utgöra ledningssystemet för strålsäkerhet
inom Västra Götalandsregionen, illustrerat i figur 1.

Omfattning av koncerngemensamma styrande dokument
Koncerngemensamma styrande dokument ska minst omfatta:
•

Styrande dokument som anger styrning och lednings av verksamhet med
strålning

•

Styrande dokument som anger organisation och samverkan av
strålsäkerhetsarbetet.

•

Rutin för koncerngemensamma strålsäkerhetsmål.

•

Rutin för koncerngemensam uppföljning av strålsäkerhet genom intern
kontroll.

•

Rutin för hantering av strålsäkerhetsärenden.

Uppförande av koncerngemensamma styrdokument
Beslut om koncerngemensamma styrande dokument ska föregås av samverkan
med berörda förvaltningar.
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Dokumentation av koncerngemensamma styrdokumenten
Styrande dokument och andra beslut ska göras tillgängliga på intranätet. I övrigt
hanteras dessa dokument enligt Koncernkontorets dokumenthanteringsrutiner.

Omfattning av styrande dokument inom en förvaltning
De koncerngemensamma styrande dokumenten kommer i begränsad
utsträckningen att styra förvaltningarnas verksamhet med strålning, därför behövs
också styrande dokument på förvaltningsnivå. De styrande dokumenten inom
varje förvaltning ska utformas efter lokala behov och det är varje
förvaltningsdirektörs ansvar att tillse att omfattningen är tillräcklig så att
verksamheten kan bedrivas på ett strålsäkert sätt.
Dessa riktlinjer fastställer endast några grundläggande krav på omfattning av
styrande dokument inom en förvaltning, övriga direktiv om de styrande
dokumenten beslutas inom respektive förvaltning.
Förvaltningar ska
•

förvalta och utveckla lokala ledningssystem för strålsäkerhet

•

tillse att styrande dokument som omfattar organisation, ansvar och
samverkan för verksamhet med strålning inom förvaltningen finns
beslutade

•

tillse att riktlinjer och rutiner finns i sådan omfattning att verksamheten
kan bedrivas på ett strålsäkert sätt och så att legala krav uppfylls

•

tillse att styrande dokument i ledningssystemet finns tillgängligt för alla
medarbetare som berörs av direktiven

•

tillse att rutiner för intern uppföljning finns och att en genomgång av
uppföljningen regelbundet sker i förvaltningsledningen

•

tillse att lokalt upprättade styrande dokumenten inte strider mot
koncerngemensamma styrande dokument

Beslutsordning för styrande dokument
Regionstyrelsen beslutar
•

Riktlinjer för strålsäkerhet inom Västra Götalandsregionen

Regiondirektören beslutar
•

Koncerngemensamma styrdokument
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Förvaltningsdirektörerna beslutar
•

Styrdokument av övergripande karaktär för egen förvaltning.
Beslutsordning för verksamhetsspecifika styrdokument upprättas inom
enskild förvaltning efter behov.

Figur 1. Skiss över ledningssystem för strålsäkerhet.
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