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Rapportering
Arbetstagare anmäler utan dröjsmål alla oplanerade händelser av betydelse ur strålskyddssynpunkt
i Region Kronobergs avvikelsesystem Synergi och meddelar den person i organisationen vars
uppgift det är att granska avvikelserapporter att ärendet är strålskyddsrelaterat.
Den som granskar avvikelserapporten markerar i rutan Strålskydd under Händelsekategorisering,
och kontaktar utan dröjsmål cheffysiker MFT samt den person som innehar den radiologiska
ledningsfunktionen för verksamheten.
Cheffysiker MFT ser till att sjukhusfysiker utreder det inträffade i samverkan med radiologisk
ledningsfunktion. Vid behov anmäler Region Kronobergs cheffysikern händelsen till
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) snarast.
Anmälan till SSM sker då en person drabbats eller skulle kunna ha drabbats av en allvarlig skada.
Begreppet allvarlig skada motsvarar för patienter begreppet allvarlig vårdskada som definieras i
patientsäkerhetslagen (2010:659). Anmälan till SSM sker också vid händelser eller upptäckta
förhållanden som är av betydelse från strålskyddssynpunkt. Detta innebär till exempel händelser
som kan vara av intresse för andra tillståndshavare med liknande utrustning.

Uppföljning
Alla händelser rapporterade i Synergi sammanställs av MFT. Sammanställningen behandlas i
Region Kronobergs strålskyddskommitté och ingår som del i det årliga Strålskyddsbokslutet.
Den person som innehar den radiologiska ledningsfunktionen för den verksamhet där händelsen
inträffat svarar i samverkan med avdelningschef för att berörd personal informeras om
utredningens resultat samt de åtgärder som vidtagits eller skall vidtas för att undvika upprepning
av det inträffade.
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1 Dokumentförteckning
Antal exemplar
1
Elektroniskt

Dokumentets placering
Region Kronobergs server, Platina

2 Revisionshistorik
Revisionsnr Datum
2
2016-06-03
3

2019-06-19

Förändring
Mindre korrigering av rutinen (punktlistan) utifrån funktionen i
Synergi
Anpassning till nya föreskrifter i fråga om vilken typ av händelser
som ska rapporteras till SSM
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