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Ansvar
Verksamhetschef ansvarar för att personalen har tillräcklig kompetens i strålskydd.
Hälso- och sjukvårdsdirektören svarar för tillsyn av samtliga tillståndshavarens skyldigheter
inklusive genomförande av strålskyddsutbildning. Däri ingår att se till att de olika verksamheterna
årligen dokumenterar utbildningar, på individnivå, och att sådan dokumentation sammanställs.
Den strålningsfysikaliska ledningsfunktionen skall i samråd med berörd personals
chef och den som har den radiologiska ledningsfunktionen svara för utformningen
av sådan utbildning som är av betydelse ur strålskyddssynpunkt.

Introduktion
Innan nyanställd personal får delta i arbete med strålning skall personalen genomgå
introduktionsutbildning i strålskydd. Detta är en kortfattad genomgång av de viktigaste
principerna för strålskydd. Utbildningen genomförs som web-utbildning och finns tillgänglig i PA
Portalen under Kurs/Kompetensreg – Kursanmälan/E-learning.
Genomgången och godkänd kurs registreras automatiskt i Persona HR och ger certifikat för
strålskyddsutbildning som varar ett år. Inom detta år skall ”Återkommande
strålskyddsutbildning” enligt nedan genomföras.

Återkommande strålskyddsutbildning
Den strålskyddsutbildning som är nödvändig för säkert strålskyddsarbete och för att vi skall
uppfylla krav i lagar och myndigheternas föreskrifter benämns ”återkommande
strålskyddsutbildning”.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Återkommande strålskyddsutbildning är obligatorisk och skall genomföras så snart
som möjligt efter anställningen. Den skall sedan upprepas minst vart tredje år.
Utbildningen skall erbjudas verksamheterna minst två gånger per år.
Innehållet skall minst omfatta:









Regionens strålskyddsorganisation
Regelverk
Strålningseffekter och risker
Strålmiljö på arbetsplatsen
Praktiskt personalstrålskydd
Patientstrålskydd
Fördelning av strålskyddsuppgifter
Strålskyddshandbok

Återkommande strålskyddsutbildning genomförs och organiseras av Medicinsk fysik och teknik
(MFT) efter samråd med berörda kliniker. Utbildningstillfällen läggs in i PA Portalen och
närmaste chef gör anmälan för deltagande där.
Det finns utbildningar anpassade för olika typer av verksamheter.
Efter genomförd utbildning rapporterar MFT in information om deltagande så att det läggs in i
PA Portalen. Det genererar ett certifikat för strålskyddsutbildning som är giltigt i tre år.
PA Portalen används av berörda chefer för att generera listor över giltiga certifikat beträffande
strålskyddsutbildning för personal i strålningsverksamhet. Genomgång av status för
strålskyddsutbildning ingår i årlig internrevision av strålskyddsverksamheten.

Dokumentförteckning
Antal exemplar
1
Elektroniskt
1
Kopia
1
Kopia

Dokumentets placering
Region Kronobergs server, Platina

Revisionshistorik
Revisionsnr Datum
3
2018-10-29

Förändring
Tagit bort inaktuella länkar och hänvisningar, samt gjort
redaktionella ändringar. Infogat ansvar för strålningsfysikalisk
ledningsfunktion.
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