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STATENS STRALSKYDDSINSTITUT
CENTRAL FÖRVALTNINGSMYNDIGHET ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN

Adress: Karolinska sjukhuset, Solna

Postadress: Box 60 204, 104 01 Stockholm

Telefon: 08/24 40 30

Telex: 11771 SAFBRAD

BakgiuncUmcLtvUaJL f$o* information titt lAkidaQtm, \eviAout
d n den 23 aprul, J98J

1. Historik

I början r.v 1920-talet kontaktades den unge fysikern Rolf Sievert
av radiol/.-.r som behövde hjälp att mäta strålningen från de radi-
umprepar .» som då användes för strålbehandling vid Radiumhemmet.

Sievert • lierade, till en början på fgen bekostnad och utan lön,
ett la' A t. jrium för sjukhusfysik i radiumhemmets lokaler vid
Fjällg t A i Stockholm. De första uppgifterna var att finna me-
toder éi - jeräkning och mätning av stråldoserna från radiumpre-
paratrn 3? att man mer exakt kunde planera strålbehandlingarna.

I börj.' av seklet hade man världen över erfarit att höga strål-
doser xin radium och röntgenstrålning kan förstöra de bludbil-
dand' rganen och orsaka svåra hudskador, ofta med cancer som följd.
Det i i angeläget att finna metoder som skyddade personalen i ra-
dioloj-.skt arbete.

Siever . ägnade sig därför tidigt åt såväl förbättring av cie fysi-
kalisV. förutsättningarna för god strålbehandling av patienter som
skydd .5r den personal som utförde behandlingarna.

På fölande sidor visas några klipp ur tidiga rapporter från Sievtrt.
Klipp ] visar att han var verksam inom området redan 1920. Klipp 2
visar att de matematisk-fysikaliska beräkningarna kunde vara mer
komplicerade än vad en läkare kunde väntas utföra. Klipp 3 antyder
att mätning av strålning var en väsentlig del av verksamheten.

Klipp 4 visar att Sievert 1925 också sysslade med strålskydds-
forskning. Klipp 5 illustrerar att strålkällor inte bara förekom
vid sjukhusen eller hos privatpraktiserande läkare: även radioaktiva
konsumentartiklar, i detta fall radiumdukar, med tvivelaktig nytta
annonserades till salu.

Sieverts strålskyddointresse ledde till att han var en av de sjuk-
husfysiker som tillsammans med några radiologer 1928 bildade den
Internationella röntgen- och radiumskyddskommittén. Detta skedde
vid den 2:a internationella radio logkongressen i Stockholm. Di't
är denna kommitté som numera kallas ICRP.



Kl;pp
PraaaNt&Uninir av radioaktiva preparat f8r medicinitka Ända-

mål jrenom koncentrering av radlumemanatlon.

Av ROLF M. SIKVBKT.

iFmdnn billet rid Svenika Föreuingcns för Medicinsk Radiol-.nti Hfcimuanträdu i
Lunda luuett den 2 oktober 1920.)

De vid radiumterapi si gott som ensamt verksamma strålarna äro
•om bekant de intensiva 0- och /-strilar, som RaC emit t era r -z:>

fftng till RaC RaC bildas enligt det scliein» <— '
rente» stående siffrorna w 1 " " '
vilka

Klipp 2

Itn Falle von * = 0 känn man, auch wenn 2/>d nicht gleich 0 ist,
K Integral ziemlich bequem berechnen. (Fig. 8.)
Man hat nämlich dann: -PT Ri

p "2..,, -*-,:•

II

wtr ?- • a: — r und »d>j = rdr.

£s irgjbt sich ;ilso:

(SD).

dx.

Klipp 3

Ro/f M. Sitvtrt

A PORTABLE INSTRUMENT FOR THE
MEASUREMENT AND REGISTRATION

OF X-RAY INTENSITY

Vol. IV. FEM. 2 22: V 1926 N.-o 18

S t o c k h o l m : P . A . N o r s t e d t é S ö n e r

Neio York: Paul B. Hotber Inc., 67—6» E*it 69"' Sir ert



Klipp 4

Rotf M»

EINIQE UNTERSUCHUNGEN ÜBER
VORRICHTUNGEN ZUM SCHUTZ

OEOEN RÖNTQENSTRAHLEN

Vol. IV. Fase. 1 20:111 1925 N:o 17

S t o c k h o l m : P. A . N o r s t e d t ê S ö n t r

New York: Pmul B. Eotbtr Int., 67—69 Etut 59" Strttt

Klipp 5 Sårlrgck nr Ht$lmlak Hrvf '»*-

(Från R.iiliiiinlirmmrK fy*ikuli*k;i luborulnrlum.
Sliii-kholm.)

Något om radiumdukar ur fysi-
kalisk synpunkt.

Av Hnlf M. Sintert.

Någon Imr tagt, att minniikan vill bedraga». 1 i l -
iiiinsloui- ( i i full jjrnr» <!clta vani rn w n m D f nian
Nl/Vrrr inodirikalion. nimligan nir det Killer hilao- och
Ifiknnrrtpl. KM .ladanl behöver endast vara fAnett
ninl p|| limpliKI vnlt nmnn och med inlyg från
»känil» |HTM>nir. helst ullindMi» lik»—
någon lid« .•nnonsering

fm kort»'-

KUPP 6 INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS TOR X-RAV

AND RADIUM PROTECTION
on iliL proposa! af tlie Radio-1'hysics Scciion adoptid by the Sccomi Iim-r-

nadoiui! Congress of Radiology in .Stockholm, July 2,'th, 1928

1. The danger* vi over-cxjiosure to X-rays and radium can t* avoidetl l»y the
provisifin <>l adequate protection and suitable working ùnclitions. It i- the
duty of thii.-i- in charge of X-ray and 1.ilium departments 1,, mstire suili n>n-
• Iitii>ti7. fur ilirir |it-rM>nm-l. Tin. KUDWII effvet» to be ^it.irdL-il against arc:

1.1' In iuhis 1 . the siijici'ii«.i;il tisMies;
il biTaiwniriii.« o! internal u r p n s an<l ihanges in tl.c lili«.d.

I. U'orkhnj ffours etc.

2, The i"Hi»\viiij; wi.ikini; hmir-. tic. are ircniiimt'ii'li'd lor «hnie-limt N-ray
and ra<lmm wurUi-rs:

1 ;i 1 V n t I I I K I T t ' l . i n - i t v c n « i i r k i i i j ; Î V ' i i r s a ' f a y .

i l i ) N o t i i H ' i v i l i . i i i f i v e \ v n r l . m „ ' i l ; i y s a ; v n l - ' '" '

n u n h a s |»fi*«;l l i I>UI K I d m . ' - «

l e t V . - ' '



PROTOCOL FOR THE GENERAL ASSEMBLY OF THE
SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF RADIO-
LOGY HELD AT THE HOUSE OF PARLIAMENT IN

STOCKHOLM 27TH JULY 1928.

£ 1 The President opened the meeting and gave a short account
of the resolutions made by the International Radiological Com-
mittee and its Executive Committee during the Congress which
have rn'^n put down in the following protocols and rejiorts:

$" 6. On proposal of the Executive Committee tin- A s y
resolved, that an International X-ray and Radium Protection
Committee should be formed, to consist in the first instance of th<>
following:

Dr. ROLF SIEVERT, Stockholm, Chairman,
Dr G. W. C. KAVE, London, | „ ,_ <• v,.r
Dr. STANLEY MELVILLE, London. | n " n ~^v

Prof. (iii'Lio CERESOLE, Vene/ia,
Dr. G. GROSSMANN, Berlin,
Dr. I. SOLOMON, Paris,
Dr. L. S. TAYLOR. Washington.

Klipp 8
P. .I-'. SIEVEKT. R., Stockholm.

hi Sweden.

In I!':'»', an amlmlutiiiir phy- i i a l ili-|>;ntini'iii was emnuM-teil
In lilt- I'lix-ical [.almrainry "i Iiailiuiiiliciiiiiit't. In i>nl(-r \o
iiitrnilui-t' ainl maintain an rxact jdiy-KJilly ^tiiniianlizt-il ilos-
.iK*'. il>i' ilfpiirliiii-ni iirr.in^c- vis i ts twin- a yt-ar to must of
th«- Swi-rli.-h lii)spitiil>. where riirntwn tri-atnient is (tivcii i).v
-pfcial ly tri'tiu-il railiolo^istj'. The .-! imlarilization is applieil
In ,ill (lie ruiiniiiK '"nilitn>ii>. hy whirh the radiation i-- tjuali'u-
tivi-ly »nil i |iiantitativrly intliienceil. A brief .irnmnt will
now he jriven of tin- main l'i-ii(urp< anil wnrkiiiK metlimls .if
tin* .1 iiiljulu T in tr il>'|iartiuei>t.

Kllpp 9 Röntgenstrålarnas fysik och teknik med
hänsyn till deras användning inom

tandläkekonsten.
Föredrag hållet i Sv. Tanillikarr^älhknprl dtn fi mar» 1929 av Civilingen-

jör /( Thnrnu, Kndnimiiimmi.'t> F.vsiikn Lvltoratnrium.

Slmlifl av ric Iriioiiifii. som ärw förknippade med

elektriska urladdningar i f;iser. Udde si»m bekant ar 18!>.*i

till Hönlgrns uppl.ickl av dr eftor lionnm benämnda rnnl-

(»rn.slralarna. Deras rgenskajuT all dels kunna griinm-

lr;inga för vanligt Ijtis fnllslandi<;l o^riini

stanser urh dels all i större eller mindre •

pa\urka organisk vävnad hava -
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Vid radiologkongressen i Stockholm 1928 utfärdades de första in-
ternationella strålskyddsrekonmendationerna (klipp 6). Bildandet
av ICRP (förkortningen härrör ur dess nuvarande namn: International
Conmission on Radiological Protection) kom att bli av stor betydelse
för strålskyddsverksamheten i alla länder, inte minst i Sverige
(klipp 7).

Genom sina kontakter med radiologer vid andra sjukhus blev Sievert
intresserad av frågan om dosstandardisering. Vid strålbehandling
med röntgenapparater följde läkarna ofta enbart apparatfabrikanternas
anvisningar om hur man skulle köra apparaterna för att få en viss
stråldos. Sievert kunde emellertid visa att den verkliga stråldosen
kunde variera avsevärt mellan olika sjukhus även när man trodde sig
ge samma dos. Detta ledde till att Sievert tog initiativet till ett
ambulerande mätlaboratorium som hjälpte sjukhusen till en enhetlig
dosering och drämed bättre strålbehandling (klipp 8). Denna yttre
verksamhet ledde till ett ökat intresse för Sieverts laboratorium,
vilket bl a avspeglas i föredrag av honom själv eller medarbetare
för allt vidare kretsar, t ex de svenska tandläkarna (klipp 9).

I detta sammanhang ökade intresset även för strålskyddet for per-
sonal och världen över skedde förarbete för nationella föreskrifter
för strålskydd, baserade på ICRPs första rekommendationer. Av de
skandinaviska länderna var Danmark först med att utfärda en lag
("Brugan av Rrfntgenstraeler m.v." 15 april 1930) om strålskydd för
röntgenanläggningar och radium. I andra länder hade nationella
skyddsföreskrifter förekommit före 1928 års internationella rekom-
mendationer, t ex i Tyskland av Deutsche Röntgengesel1schaft 1913,
i England av British X-ray and Radium Protection Committee 1921,
i USA av American Roentgen Society 1922 och i Ryssland av folk-
kommissariatet 1925. Den första strålskyddslagen kom i Italien
1925 och avsåg då även skydd mot personer som bodde i närheten av
strålbehandlingsanläggningar.

1934 fattades beslut om skapandet av Konung Gustaf V:s jubileums-
klinik bestående av radiumhemmet och två forskningsavdelningar av
vilka Sieverts laboratorium var en. Laboratoriet skulle stå till
radiumhemmets förfogande för arbete i samband med sjukvården samt
för undervisning och forskning. Kostnaden skulle bäras av jubileums-
fonden.

Åren 1937-1938 flyttades radiumhemmet och de två forskningsinsti-
tutionerna till karolinska sjukhusets område. Från 1938 benämndes
Sieverts institut radio fysiska institutionen. Därmed hade radium-
hemmets fysiska laboratorium blivit en centralanstalt för radiofysik
inom medicinen, med ansvar för forskning, undervisning, medverkan
i sjukvård samt strålskyddskontroll.

Denna verksamhet övervakades av en nämnd bestående av en av jubi-
leumsfondens styrelse utsedd ordförande, en representant för karo-
linska institutets lärarkollegium samt föreståndarna för radiumhemmet
och de två forskningsinstitutionerna. Näranden föreslog 1939 att
forskningsavdelningarna skulle ombildas till statliga institutioner
på grund av deras allmännyttiga verksamhet.
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Jubileumsfondens styrelse hemställde därför att Kungl. Maj:c
ville avlåta en proposition om omorganisation av forsknings-
institutionerna och deras överförande till staten. Avdelnin-
garna skulle anknytas till karolinska institutet och karolinska
sjukhuset. Radiofysiska institutionen skulle dessutom under
medicinalstyrelsen utöva statlig kontroll över röntgenanlägg-
ningar och radioaktiva preparat, då nästan enbart radium. För
kontrollerna skulle erläggas ersättning enligt en av Kungl
Maj:t fastställd taxa. Detta krävde en särskild lag om till-
syn å radiologiskt arbete samt ändring av lagen om arbetarskydd.
Den nya lagen, stvålskyddslagen, utfärdades den 6 juni 1941.
Sedan dess har tillstånd krävts för all användning av strål-
källor för joniserande strålning såsom röntgenapparater och
radiumpreparat i Sverige. Samtidigt omorganiserades radiofy-
siska institutionen som statsinstitution från den 1 juli 1941.

Tillstånd för användning av strålkällor utfärdades av medici-
nalstyrelsen. Statsanställda tillsynsmän vid radiofysiska in-
stitutionen utövade tillsyn enligt strålskyddslagen, bl a genom
periodisk besiktning av röntgenanläggningar. Annan personal
räknades till karolinska institutets stat och institutions-
föreståndaren blev professor i radiofysik vid karolinska insti-
tutet. I sin egenskap av ieke-medicinare var han dock diskri-
minerad såtillvida att han inte hade säte i institutets lärar-
kollegium annat än i ärenden som direkt berörde radiofysiska
institutionen.

Omedelbart efter krigsutbrottet 1939 tog Sievert initiativet
till fysikalisk-teknisk försvarsforskning. Denna organiserades
vid radiofysiska institutionen under Nationalkommittén för fysik
med Sievert som ledare för verksamheten. Denna forskning pågick
till krigsslutet 1945 då den överfördes till försvarets forsk-
ningsanstalt. I och med atombomberna över Japan fick självfallet
försvarsforskningen en ny inriktning och under ett antal år var
det ju inte uteslutet att Sverige skulle skaffa sig kärnvapen.

Försvarsforskningen lamslog radiofysiska institutionens normala
forskning och sjukhusfysikverksanihet. Efter 1945 och med kärn-
vapenhotet påbörjade Sievert ny forskning som delvis var bio-
logisk anknuten. Han var intresserad av de biologiska strål-
verkningarna av kortvarig strålning med mycket hög intensitet
såsom vid kärnvapenexplosioner, men också i möjligheten att hög
strålintensitet skulle kunna vara särskilt värdefull vid strål-
behandling.

Redan långt tidigare hade Sievert knutit en biolog, Arne Forss-
bfcrg till sin institution och uppmuntrat denne att studera tids-
faktorns betydelse för biologisk strålverkan samt möjligheten
att finna kemiska motmedel mot strålverkningar. Klipp 10 härrör
sig från 1931.

TIIK TIMK FACTO»! IX TIIK M O l . o < ! I C A L ACTION
Klipp 10 o j ' X-ISAYS1

llolj Sirvert iimi Arne 'Forsxberq

T o a ( < | i i i n - d m o r e t h o r o i u . ' h l » i > ' > \ v l e i l j ; c o f t h e i n f l u e n c e o f t l i e p h y s i c a l
f a c t o r * i n O m i t ' a m i l ! o e i i t « i e n t l i i i , i | . c i i t i c s . i t i s e s s e n t i a l t o i i i i i h r i i i k . -
e x t e n s i v e . s e r i e s u f e \ | > r ' , i t i i e l i t s u l i l i H > h > ' . ; l e , i l i l w l i e j i t u r s o f s l i e h a n . l l l i r e 1 h u t ,
s t u t i . s t h u l l y s a t i s f a c t o r y r e s u l t * , n r < <l >i ;i i i i i i l i l i - N . i t u i a l l v . t h e I T » " 1 '



Under 1950-talet började strålskyddsverksamheten inriktas mot
helt nya områden. Mot att tidigare enbart gällt den personal
son använde röntgenapparatur och radiumpreparat, vidgades den
till att gälla även patienterna och allmänheten i stort.

Han hade nu lärt att skydda sig mot höga stråldoser, som om de
ackumulerades under lång tid kunde leda till de skador man ob-
serverat redan i början av seklet; framför allt förstöring av
de blodbildande organen samt hudskador. Sådana skador uppstår
när strålningen har dödat så många celler i ett organ att orga-
net inte längre Kan fungera. De kan inte uppstå vid låga strål-
doser och man säger därför att det finns ett tröskelvärde för
stråldosen när det gäller dessa skador. ICRP rekommenderade en
årlig dosgräns som garanterade att tröskelvärdet för skada inte
överskreds om man följde rekommendationerna.

Vad som återstod var möjligheten att låga stråldoser även under
tröskelvärdet för direkta skador kunde skada cellernas genetiska
kod. Om en sådan skada inte ledde till att cellen dödades kunde
de nya celler som uppstod vid normal celldelning föra vidare
en ändrad "instruktion". Om skadan skedde i en könscell kunde
den leda till uppkomsten av en individ med en ärftlig sjukdom.
Om skadan skedde i un kroppscell kunde de nya cellerna förlora
sin förmåga att ingå i den normala vävnaden och i stället för-
ökas sig asocialt i form av en cancersvulst.

För sådana skador kunde man inte utan vidare förutsätta någon
skyddande doströskel. Nobelpristagaren i genetik, Herman Muller,
varnade särskilt mot att användningen av röntgenstrålning kunde
leda till en ökning av antalet genetiska mutationer, dvs ändrade
arvsanlag.

1952 organiserade Sievert i Stockholm en konferens mellan strål-
skyddsfor skare, biologer och genetiker i Stockholm, varvid Muller
formulerade rekommendationer om hur stråldoserna borde begränsas
för att inte ge en alltför hög risk för genetiska skador. Dessa
diskussioner ledde till att ICRP 1956 beslöt vidga sina rekommen-
dationer om dosbegränsning till att gälla även allmänheten.

1954 sprängdes den första "superbomben" vid Bikiniatollen: en
vätebomb omgiven av uran som gav upphov till stora mängder av
radioaktiva klyvningsprodukter i atmosfären. Detta ledde till ett
radioaktivt nedfall som kunde påvisas över hela norra halvklotet
och 1956 kunde en grupp forskare i Chicago också påvisa radio-
aktiva ämnen från atombomberna i kroppen på ett antal chicagobor.

Samtidigt som stormakterna prövade sina kärnvapen togs de första
stegen mot en fredlig användning av kärnenergin (den första forsk-
ningsreaktorn i Sverige togs i bruk 1954 och Ågestareaktorn, den
första svenska reaktorn för värme- och elkraftproduktion, togs i
drift 1963).

Oron för den radioaktiva miljöföroreningen ledde till tillsättan-
det av FNs vetenskapliga strålningskommitté (UNSCEAR) 1955, med
Sverige som en av medlemmarna.



I detta skede var det tidigt uppenbart att den gamla strålskydds-
lagen från 1941 var otillräcklig. Utöver röntgenstrålning och
strålningen från radiumpreparat inom sjukvården stod man inför
en väntad men nära ofattbar tillkomst av konstgjort radioaktiva
ämnen: nya, konstgjorda radioaktiva "isotoper" inom sjukvården,
kärnreaktorer för forskning, radioaktiva konsumentartiklar, en
spirande kärnkraftenergi med tidigt anade avfallsproblem, prov-
sprängningar av kärnladdningar i atmosfären med en allmän miljö-
förorening. Ett uppdrag att granska strålskyddsverksamhetens
organisation och strålskyddslagens innehåll lades på 1951 års
strålskyddskommitté. Kommittén blev färdig med sitt uppdrag först
fem år senare, 1956.

Vid radiofysiska institutionen bedrevs vid denna tid även forsk-
ning beträffande den naturliga bakgrundsstrålningen:kosmisk strål-
ning, strålning från marken och strålning från radioaktiva ämnen
i människokroppen. Sievert var framför allt intresserad av strål-
ningen i våra bostäder och tog initiativet till en omfattande un-
dersökning av svenska lättbetonghus med den blå lättbetong som
framställs ur alunskiffer och är känd att innehålla större mäng-
der radium än andra byggnadsmaterial. Undersökningen ledde till
en doktorsavhandling av Bengt Hultqvist 1956.

Hultqvist fann att, beroende av byggnadsmaterialets aktivitet,
den naturliga stråldosraten inomhus ibland kunde fördubblas en-
bart om man ändrade uppehållsplats inom en och samma bostad. Det
var också uppenbart att stråldoserna i lungorna efter inandning
av de radioaktiva dotterprodukterna av den radongas som emanerar
från väggar, golv och tak i en byggnad utgjorde ett större prob-
lem än gammastrålningen från byggnadsmaterialet. Det visade sig
emellertid att man kunde finna höga radonhalter även i andra hus
än de som var byggda av blå lättbetong och t o m i trähus. I dessa
fall kom radonet från marken och husgrunden och radonhalterna inom-
hus blev höga när luftomsättningen var låg.

De stråldoser som påvisades i svenska byggnader under 1950-talet
översteg inte de dosgränser som ICRP då rekommenderade. Höga
radonhalter var förknippade med låg luftomsättning och inte en-
bart med typen av byggnadsmaterial. En god luftomsättning ansågs
vara ett självklart hygieniskt krav. Man såg därför pA den tiden
ingen orsak att oroa sig för radioaktiva byggnadsmaterial.

1958 omorganiserades radiofysiska institutionen, i huvuddrag efter
utredningens förslag, och strålskyddslagen reviderades. Den utgör
en ramlag, i huvudsak konstruerad som en arbetarskydd slag och med
tillståndskravet som sitt starkaste verktyg. Hotet att dra in ett
tillstånd och låta polisen plombera en strålkälla är mer verksamt
än varje böteshot om någon bryter mot lagen. På grundval av lagen
kan regeringen uppdra åt strålskyddsmyndigheten att utfärda de
föreskrifter som kan vara erforderliga.

Efter 1958 inträdde ett nytt organ, strålskyddsnämnden, i medicinal-
styrelsens ställe som myndighet enligt strålskyddslagen. Nämnden
motsvarade vad som nu är styrelsen för statens strålskyddsinstiLut.
Som nämndens handläggare fungerade radiofysiska institutionens
tillsynsmän.
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Omkring 1958 kulminerade tillfälligt den radioaktiva miljöföro-
reningen till följd av kärnladdningssprängningarna i atmosfären.
Detta ledde till ett tillfälligt provstopp, vilket gjorde att
föroreningen minskade i början av 1960-talet, vilket framgår
av figurerna 1 och 2.

Under åren kring 1960 var det ännu inte avgjort om Sverige skulle
avhålla sig från kärnvapen. Den fredliga utvecklingen av kärn-
energin skedde således tidsmässigt parallellt med försvarsmaktens
intresse för kärnvapen och kom i skuggan av kärnvapendiskussionen.
Radiofysiska institutionen hade vid denna tid mycket litet in-
flytande över vad som skedde. Atomenergilagen hade tillkommit
1956 varvid också delegationen för atomenergifrågor bildades
som särskilt rådgivande organ till regeringen. Delegationen
handlade inte bara säkerhetsfrågorna utan gav också råd om den
svenska kärnkraftpolicyn i vidare bemärkelse.

Det fannssåledes vid denna tid förutsättningar för en utveck-
ling liknande den som skett i kärnvapenstormakterna, nämligen
att alla frågor om kärnenergi samlas i en central myndighet i
likhet med den dåvarande amerikanska atomenergikonmissionen (AEC).
Detta var en utveckling som i USA skulle komma att leda till
hård kritik på grundval av att samma myndighet skulle handlägga
såväl utvecklingsfrågor som skyddsfrågor. I USA ledde kritiken
senare till att AEC splittrades och dess uppgifter fördelades på
flera olika organ (f n Department of Energy (DoE), Nuclear Regu-
latory Commission (NRC) och Environmental Protection Agency (EPA)).

1960 tillkom en lag om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanlägg-
ningar m m. Enligt denna lag åligger det länsstyrelserna att ta
det omedelbara ansvaret för skyddsåtgärder vid en reaktorolycka
och att för detta ändamål upprätta beredskapsplaner. Strålskydds-
myndigheten (dvs då strålskyddsnämnden) fick i uppdrag att ge
länsstyrelserna råd och anvisningar. En särskild expertkormissicn
för rådgivning vid atomolyokor (KRA) tillsattes av Kungl. Maj:t
1960 med Sievert som ordförande. KRA hade inga administrativa
funktioner och inget ansvar för beredskapsplaneringen.

1961 återupptog stormakterna nya provsprängningar av kärnladd-
ningar i atmosfären, nu i betydligt större omfattning än tidigare.
Eftersom det kunde befaras att särskilt de sovjetiska provspräng-
ningarna vid Novaja Zemlja under ogynnsamma förhållanden skulle
kunna leda till kraftigt radioaktivt nedfall över Sverige skapades
en särskild beredskapsorganisation under inrikesministerns ledning
1961. I denna ingick KRA som rådgivande organ. Samtidigt påbörjades
ett nordiskt samarbete i strålskyddsfrågor, vilket kom att bli
mycket intensivt och givande under 1960- och 70-talen. Det var
dels ett samarbete mellan hälsovårdsmyndigheterna med stöd av
Nordiska rådet,i strålskyddsfrågor varvid radiofysiska institu-
tionen gavs uppdrag att vara sammankallande, dels ett direkt sam-
arbete mellan de nordiska ländernas strålskyddsmyndigheter. Detta
samarbete pågår fortfarande, exempelvis sker ett möte mellan de
nordiska strålskyddsinstituten i början av maj 1981.
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Under 1960-talet intensifierades även det internationella strål-
skyddssamarbetet. Sievert blev ordförande för den internationella
strålskyddskommissionen och var ett par år även ordförande för
UNSCEAR. Radiofysiska institutionen deltog med expertis vid ut-
arbetande av ILO-konventionen om arbetarskydd vid radiologiskt
arbete 1960. Institutionen deltog även i arbete organiserat av
WHO och av det internationella atomenergiorganet i Wien (IAEA).
Senare har också strålskyddsarbetet inom OECDs Nuclear Energy
Agency, framför allt inom dess strålskyddskommittéblivit betydelse-
fullt.

När Sievert 1965 avgick med pension skedde en organisatiousänd-
ring varvid statens strålskyddsinstitut bildades och den tidigare
strålskyddsnämnden övergick att bli strålskyddsinstitutets sty-
relse.

Sieverts ursprungliga lilla sjukhusfysiklaboratorium hade innan
hans avgång vuxit till en komplicerad organisation med ca 70
ar ställda. Den omfattade följande verksamhetsområden:

a Undervisning (ej obligatorisk) vid karolinska institutet

D Sjukhusfysik vid karolinska sjukhuset

a Forskning och kalibreringsverksamhet i dosimetri

Q Forskning i radiofysik

• Forskning i radiobiologi

a Forskning i strålskydd

D Tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen

Denna verksamhet fördelades nu på tre nya organisationer:

• Statens strålskyddsinstitut

• Radiofysiska institutionen vid karolinska institutet

s Radiobiologiska institutionen vid karolinska inst.

Tills vidare lät man det nybildade strålskyddsinstitutet administrera
sjukhusfysikverksamheten vid karolinska sjukhuset, men efter några
år överfördes denna verksamhet till karolinska sjukhuset såsom den
fjärde av de nya enheter som uppstått ur den gamla radiofysiska
institutionen.

Enligt strålskyddsinstitutets instruktion skall institutet fort-
farande bistå dessa enheter, eftersom åtskilliga resurser (t ex
bibliotek, verkstad, undervisningslokaler, vissa laboratorier och
personalutrymmen) är gemensamma:

(268)"I den utsträckning som är möjlig står insti-
tutets bibliotek, verkstad och anordningar för un-
dervisning och upplysningsverksamhet till förfogande
för institutionerna för radiofysik respektive radio-
biologi vid karolinska institutet ävensom för avdel-
ningen för sjukhusfysik vid karolinska sjukhuset."
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Vid radiofysiska institutionen hade alla frågor som gäller radio-
aktiva ämnen handlagts inom den s k kärnfysikaliska avdelningen.
Strax efter tillkomsten av statens strålskyddsinstitut övergick
dess föreståndare till atomenergidelegationen som 1970 ombildades
till en fristående myndighet med väsentligt ökade resurser. Denna
myndighet fick 1974 namnet statens kärnkraftinspektion.

Enligt atomenergilagen krävs inte tillstånd enligt strålskydds-
lagen om regeringen har meddelat tillstånd enligt atomenergi-
lagen. Däremot handläggs alla strålskyddsfrågor som rör kärn-
kraftverk eller andra anläggningar i kärnkraftens bränslecykel
enligt strålskyddslagen och strålskyddsinstitutet meddelar kärn-
kraftinspektionen de villkor eller invändningar som kan följa med
hänsyn till strålskyddslagen.

Före tillkomsten av miljöskyddslagen 1969 hade frågor om ut-
släpp av radioaktiva ämnen i vattendrag och sjöar behandlats
inför vattendomstol varvid strålskyddsinstitutet och naturvårds-
verket fungerat som expertorgan. I och med att vattendomstolarna
efter 1969 inte längre handlägger cV̂ ssa frågor och strålskydds-
frågorna är undantagna från bedömning av koncessionsnämnden för
miljöskydd är det strålskyddsinstitutet som fastställer gränser
för tillåtna utsläpp av radioaktiva ämnen i luft och vatten.
Detta har gett strålskyddsinstitutet en betydligt viktigare
ställning efter 1969 än tidigare, vilket också har understrukits
av den fortsatta utvecklingen. Utsläppen begränsas nu av strål-
skyddsinstitutets föreskrifter om begränsning av utsläpp av
radioaktiva ämnen från kärnkraftstationer (SSI FS 1977:2). Dessa
föreskrifter godkändes av regeringen i mars 1977 sedan de varit
föremål för särskild offentlig "hearing" och remissbehandling.

Under 1970-talet har strålskyddsinstitutet fått ett antal nya
uppgifter. Handläggningen av kärnkraftens strålskyddsfrågor har
som bekant blivit allt mer krävande. Från försvarets forsknings-
anstalt kom förslag om överförande av dess luftaktivitetsmät-
ningar för uppföljning av kärnvapenproven till strålskyddsinsti-
tutet. Önskemål framkom att förvandla institutets dosimetri-
laboratorium till riksmätplats. Staten har ställt allt större
belopp till förfogande för forskning i kärnkraftens säkerhets-
och strålskyddsfrågor, vilket krävt inrättandet av en särskild
rådgivande forskningsnämnd och ett forskningssekretariat för
att administrera den forskning som på institutets initiativ
läggs ut på olika forskningsinstitutioner. Kommissionen fcr råd-
givning vid atomolyckor behövde omorganiseras till en bered-
skapsnämnd mot atomolyckor som också har ansvar för rådgivning
inför beredskapsplaneringen. Det kraftiga trycket på insatser
inom kärnkraftområdet har lett till att andra verksamheter har
blivit lidande, till exempel tillsynen av patientskyddet vid
sjukhusen. En särskild utredning föreslog att strålskyddsinsti-
tutet också skulle ta på sig ansvaret för övervakning av skyddet
mot icke-joniserande strålning (t ex strålning från mikrovågs-
ugnar, laserstrålning, radarstrålning, ultraljud samt inte minst
ultraviolett strålning). Fortsatt forskning visade att problemet
med radon i våra bostäder var vida mer bekymmersamt än någon anat.
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Det stora yttre trycket på insatser gjorde att strålskyddsinsti-
tutet i maj 1973 skrev till Kungl.Majrt och hemställde om en
utredning om institutets organisation samt prioriteringen av
dess arbetsuppgifter. Utredningsuppdraget lades 1974 på stats-
kontoret som i maj avgav en rapport om strålskyddsinstitutets
uppgifter och organisation. Statskontoret föreslog en personal-
förstärkning med 34,5 tjänster samt en organisationsförändring
i riktning mot institutets nuvarande organisation.

När organisationsförändringen skulle genomföras diskuterades
även departementstillhörigheten. Strålskyddsinstitutet hade
tidigare övergått från inrikesdepartementet till socialdeparte-
mentet, framför allt med tanke på strålskyddsuppgifterna inom
sjukvården. I mitten av 1970-talet var emellertid den dominerande
frågan kärnkraftens miljöfrågor. Det fanns de som förespråkade
att strålskyddsinstitutet skulle överföras till industrideparte-
mentet så att alla kärnkraftfrågor kunde samlas på en hand. Mot
detta talade den negativa amerikanska erfarenheten av AECs för-
måga att övertygande kunna representera såväl promotorsynpunkter
som skyddsverksamhet. Resultatet blev att institutet överfördes
till jordbruksdepartementet i dess egenskap av miljövårdsdeparte-
ment och därmed hamnade i samma grupp som naturvårdsverket och
livsmedelsverket, vilket inte ter sig orimligt. Institutet har
ändå nära samarbete med arbetatckyddsverket och socialstyrelsen
och naturligtvis med kärnkraftinspektionen. Generaldirektörerna
för kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet ingår i resp.
styrelse för det andra verket.

Denna långa introduktion med den historiska återblicken är väsent-
lig för förståelsen av strälskyddsinsislutets nuvarande funktion.
Institutet är inte ett statligt verk som har skapats med en gång
utan har långsamt växt fram ur behov och erfarenhet.

2. Institutets nuvarande organisation

Institutets nuvarande organisation framgår av schemat på sid 14.

3. Institutets lokaler

Strålskyddsinstitutet kunde vid sin tillkomst 1965 disponera helt
nya lokaler som byggts särskilt för strålskyddsverksamheten i an-
slutning till den äldre institutionsbyggnaden där fortfarande in-
stitutionerna för radiobiologi och radiofysik har sina lokaler.
Dessa institutioner använder såsom nämnts en del resurser som är
gemensamma. I en förbindelsebyggnad mellan den gamla och den nya
byggnaden finns sammanträdesrum, bibliotek och personalrum. I
källarvåningen till strålskyddsinstitutets huvudbyggnad finns ett
speciallaboratorium för mätning av radioaktiva ämnen i människo-
kroppen, skyddat av tjocka väggar av särskilt lågaktivt material.

Verksamheten med skydd mot icke-joniserande strålning är inrymd
i en paviljong utanför huvudbyggnaden. Dosimetrilaboratoriet som
nu är riksmätplats för stråldos ligger i bottenvåningen av den
gamla byggnaden.
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Institutet har dessutom lokaler i en byggnad på veterinärhög-
skolans tidigare område. Där finns ELBA-gruppen (FoAs tidigare
verksamhet för mätning av luftburen aktivitet), persondosimetri-
tjänsten, forskningssekretariatet samt avdelningen för strålskydds-
medicin.

Under våren 1981 hoppas insti .utet få flytta den grupp som hand-
lägger kärnkraftens strålskyddsfrågor till Haga tingshus som nyss
utrymts av Sollentuna tingsrätt. Det är planerat att använda tings-
salen som kontakt~ och rådgivningscentral för beredskapsnämnden,
i enlighet med de resursförstärkningar som föreslås i årets energi-
proposition.

Lagstiftning, instruktion och författningar

Strålskyddslagens text framgår av sid 16-22.

Enligt institutets instruktion (3§) åligger det institutet sär-
skilt att

D skaffa sig noggrann kännedom om de risker som är
förenade med strålning och med uppmärksamhet följa
utvecklingen inom de biologiska strålningsverk-
ningarnas och strålningsfysikens områden,

D ha ett centralt samordnande ansvar för målinriktad
strålskyddsforskning,

a bedriva målinriktat forsknings- och utvecklings-
arbete inom strålskyddsområdet,

D beakta internationella normer på strålskyddsområdet,

a vara samordnande organ för olika strålskyddsintressen
i landet och därvid samverka med myndigheter och samman-
slutningar som sysslar med strålskyddsfrågor,

o sprida upplysning om faror och olägenheter som kan
orsakas av strålning.

Institutet utger sedan 1977 en egen författningssamling. Avsikt;n
är att i denna så snart det är rimligt möjligt kodifiera de krav
institutet redan ställer i sin tillsynsverksamhet, men som ännu i
många fall först framgår av de enskilda tillstånden. Grunden här-
för är den tolkning av internationella strålskyddsrekommendationer
som institutet tidigare gjort i samarbete med strålskyddsinsti-
tuten i de övriga nordiska länderna. Denna tolkning har publicerats
på engelska i den s k "flaggboken" en rapport på 360 sidor med de
fem nordiska ländernas flaggor på omslaget.

Tolkningen i flaggboken bygger i sin tur på de rekommendationer
som publiceras av den internationella stralskyddskommissinnen
(vars ordförande f n är strålskyddsinstitutets generaldirektör).
De ICRP-rekommendationer som utkommit sedan flaggboken trycktos
1976 är f n föremål för tolkning i samarbete mellan de nordiska
länderna.
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Statens strålskyddsinstituts
författningssamling ssi
ISSN O347-54M»

(SFS 1958:110. Ändringar t. o. m. den 30 april 1980 införda.1

Strålskyddslag

given Stockholms slott den 14 murs 1958.

SSIFS 1980:4
Sakbeteckning

I
Utgiven frän trycket
Jen 21 nov IW»

Inledande bestämmelse

1 § Med radiologiskt arbete forstås i denna lag arbete med radioaktivt
ämne, arbete vari brukas röntgenutrustning eller annan teknisk anordning,
avsedd att utsända joniserande strålning, och arbete vid anläggning för
utvinning »v atomenergi.

Med joniserande strålning avses i lagen strålning frän radioaktivt ämne.
röntgenstrålning och till sin biologiska verkan likartad strålning.

Om det är påkallat från strålskyddssynpunkl. lår regeringen föreskriva
att vad som i lagen sägs om teknisk anordning avsedd att utsända jonise-
rande strålning eller om radiologiskt arbete skall gälla helt eller delvis även
teknisk anordning av visst slag som år avsedd att utsända icke-joniserande
strålning respektive arbete vari användes sådan anordning. Regeringen får
överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som nu har
sagts.
(SFS 1976:245).

Om tillstånd m.m.

2 jt Radiologiskt arbete må ej bedrivas utan tillstånd av myndighet som
regeringen bestämmer istråhkyMsmyndighelen). Ej hcllei m» någon ulan
tillstånd av strålskyddsmyndigheten innehava röntgenutrustning eller .in-
nan teknisk anordning avsedd att utsända joniserande strålning, idka han-
del med radioaktivt ämne eller eljest till riket infora eller här förvarva,
innehava eller överlåta sådant ämne.

Den som ej innehar sådant tillstånd må ej ulan medgivande av sträl-
skyddsmyndigheten taga hand om otörtullat radioaktivt ämne på sätt som
avses i 3§ andra stycket (ullagen (1973:670). I övrigt galler lagen
(197.1:980) om transport, förvaring och förstöring av införselrcglcnule
varor, m. m.

Tillstånd må meddelas lör viss yrkesgrupp eilcr for vissa inrättningar,
institutioner eller företag.

Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag. vai<: tillståndet
likväl, såvitt angår ratt all innehava radioaktivt ämne eller röntgenutrust-
ning eller annan teknisk anordning, gällande for dödsboet intill tre månader
från dödsfallet.
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Tillstånd enligt denna lag erfordras ej for vad som omfattas av tillstånd
enligt atomcnergilagen 11956: 3»H>> om icke annat föreskrives i tillståndet.
(SFS 1975:7tW).

i § Strålskyddsmyndighelen äger i anledning av ansökan om tillstånd
enligt denna lag eller nar del eljest finnes påkallat verkställa besiktning av
lokal, som ar avsedd alt användas i radiologiskt arbete elier fin förvaring
av radioaktivt ämne. så ock utrymmen i närheten därav.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, strålskuldsmyndig-
heien äger förordna, att röntgenutrustning eller annan teknisk anordning,
som är avsedd att användas i radiologiskt arbete eller for förvaring av
radioaktivt ämne. skall hos tillverkare, försäljare eller upplåtare besiktigas
innan den avlämnas för att tagas i bruk inom riket eller här utstalles till
försäljning eller i reklamsyfte.
(SFS 1975:7U9>.

4 $ Meddelas tillstånd till radiologiskt arbete annan än enskild person
som själv skall forest.i verksamheten, skall för denna finnas av stral-
skyddsmyndighetcn godkänd föreståndare och. om myndigheten finner
skäl därtill, godkänd ersättare för honom. Godkännande må meddelas för
viss grupp av befattningshavare eller for personer med viss utbildning.

Vad nu sagts skall i tillämpliga delar gälla jämväl handel med och
innehav av radioaktivt ämne.

5 § Vid meddelande av tillstånd skall strålskydiismyndigheien stadga de
villkor och övriga foreskrifter som finnas erforderliga ur strålskyddssyn-
punkt. Myndigheten ma ock senare, när det finnes påkallat. stadg:i nya
eller ändrade villkor eller föreskrifter.

Meddelas tillstånd enligt 2 $ tredje stycket, äger strälskyddsmyndighc-
len föreskriva skyldighet att göra anmälan om för»arv av anordning eller
ämne som avses med tillslandet.

När tillstånd beviljats enligt atomcncrgilagcn. äger stralskvddsmyndig-
heten meddela de särskilda föreskrifter som. utöver de for tillståndet
gällande villkoren, erfordras för strålskyddet. Avser tillståndet anläggning
som i nämnda lag sågs. skall dock fråga om föreskrift, som angår ann.it an
den normala driften eller som kan i avsevärd man påverka utformningen av
eller driften vid anläggningen, underställas regeringens prövning.
(SFS 1976:24S>.

6 $ I j må någon som innehar tillstånd enligt denna lag utan strålskydds-
myndighetens medgivande bruka annan lokal eller i 2 3 avsedd anordning,
annat radioaktivt ämne eller större mängd av sådant ämne an som angivits i
tillståndet ellei \asenlligt ändrad lokal eller anordning eller eljest utnyttja
tillståndet pa annat satt. i större omfattning eller under andra förhållanden
an tillståndet av-,er.

Den som inneh.u tillstånd enligt alomenergilagen må ej heller ulan
Mrnlskyddsmyndighelens medgivande vidtaga ändring med avseende ä
föl hållande, varom myndigheten meddelat föreskrift enligt 5 $ tredje
stycket.
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7 I Tillstand dier godkännande som meddelats enligt denna lag mft åter-
kallas, om föreskrift avseende strålskyddet icke iakttagits eller om det
eljest finnes påkallat ur strålskyddssynpunkt.

t f Upphör någon att innehava eller använda radioaktivt ämne som
avses med tillstånd enligt denna lag. skall han genast göra anmälan därom
till strålskyddsmyndigheten. Sidan anmälan skall ock utan uppskov och
senast inom tre månader göras, d i någon i annat fall upphör att bedriva
verksamhet eller innehava anordning som avses med tillstånd enligt denna
bg

Avlider någon som innehar tillstånd enligt denna lag. skall den som har
boet i sin värd skyndsamt anmela dödsfallet till strålskyddsmyndigheten.

Anmälan till strålskyddsmyndigheten skall ock ofördrojligen göras, om
radioaktivt ämne stulits eller eljest förkommit. Skyldigheten åvilar före-
ståndaren, om sidan finnes.

9 ( 1 fråga om annan teknisk anordning, som kan alstra joniserande
strålning, än ovan sägs äger strålskyddsmyndighcten verkställa besiktning
samt meddela föreskrifter till skydd mot strålningen och ålägga innehava-
ren att vidtaga de åtgärder som erfordras för detta ändamål.

AHMMM» AykUgketer tor tifetiMMu» arr m. 0.

IC I Den som bedriver radiologiskt arbete ar pliktig att. under särskilt
beaktande av vad som stadgas i denna lag och med stöd därav meddelude
föreskrifter, iakttaga allt som med hänsyn till arbetets natur och de förhål-
landen under vilka det bedrives sami däri sysselsatta personers yrkesvana
och övriga förutsättningar för arbetet skäligen kan göras for att förebygga
skador av strålningen. Sådan skyldighet åvilar jämväl föreståndare, såvitt
fråga är om åtgärd som han äger vidtaga.

Envar som är sysselsatt i radiologiskt arbete är pliktig att använda
förefintliga strilskyddsanordningar. noga följa i denna lag och med stöd
därav meddelade föreskrifter samt i övrigt iakttaga tillbörlig försiktighet
och. i vad på honom ankommer, medverka till förekommande av skador av
strålningen.

Vad i denna paragraf stadgas med avseende å radiologiskt ar hel c skall i
tillämpliga delar gälla handel med och innehav av radioaktivt ämne.

l l | Tillverkare och försäljare av röntgenutrustning eller annan teknisk
anordning som kan alstra joniserande strålning samt den som upplåter
sidan anordning till begagnande skola tillse, att anordningen, när den
avlämnas för att tagas i bruk inom riket eller här utställts till försäljning
eller i reklamsyfte, är försedd med nödig sirålskyddsutriisining och iiven i
övrigt erbjuder betryggande säkerhet mot skada genom strålningen, s i ock
tillhandahålla för installation av anordningen nch för dess drifi erforderliga
anvisningar.

Utför någon såsom självständig företagare installation av anordning som
avses i första stycket, skall han vid installationen tillse, att föreskrivna
strilskyddsanordningar uppsättas och övriga föreskrifter för installationen
iakttagas.
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Latarundersoluiiiig m. m.

12 § Till radiologiskt arbete må ej utan strålskyddsmyndighetens medgi-
vande användas någon som icke fyllt aderton år eller som ej vid läkarun-
dersökning befunnits fri från sjuklighet eller svaghet, vilken kan anses göra
honom särskilt utsatt för den med arbetet förbundna halsofaran.

Den som användes till radiologiskt arbete skall enligt strålskyddsmyn-
dighetens bestämmande undergå periodisk läkarundersökning; myndighe-
ten äger föreskriva att den som icke iakttager vad sålunda bestämts icke
vidare må användas till radiologiskt arbete.

Företer någon, som användes till radiologiskt arbete eller som eljest på
grund av sitt arbete kan hava varit utsatt för joniserande strålning, tecken
på skada som kan misstänkas vara föranledd av sådan strålning, skall han
genom arbetsgivarens eller, om föreståndare finnes, dennes försorg oför-
dröjligen underkastas läkarundersökning.

13 § Den som bedriver radiologiskt arbete eller arbete med anordning
som avses i 9 § eller innehar radioaktivt ämne skall, om anledning före-
kommer att misstänka att någon härigenom tillfogats skada av joniserande
strålning, ofördröjhgen anmäla förhållandet till strålskyddsmyndighclen.
Finnes föreståndare, skall skyldigheten i stället åvila honom.

TKJsyn

14 $ Tillsyn ä efterlevnaden av denna lag och med stöd dämt meddelade
föreskrifter utövas av strålskyddsmyndigheien samt. under dess överin-
seende och ledning, av tillsynsmän.

15 $ Tillsynsman äger verkställa besiktning enligt vad i 3 och 9 ä$ iii
stadgat om strålskyddsmyndigheten.

Ej mä tillsynsman utan synnerliga skäl förvägras att i samband med
besiktning följa verksamheten vid anläggning, där radiologiskt arbete be-
drives eller radioaktivt ämne förvaras, eller vid anordning som av ses i 9 S.

När det finnes påkallat äger tillsynsman fordra, att prov och undersök-
ningar verkställas för kontroll av att meddelade skyddsföreskrifter iaktlu-
gas och alt jämväl i övrigt goda strälskyddsförhållanden rada.

16 $ Finner tillsynsman att i visst fall behov av särskild skyddsföreskrift
foreligger, äger han själv förordna därom, såframt föreskriften icke medför
större kostnad eller olägenhet.

17 ft Den som bedriver radiologiskt arbete eller innehar radioaktivt .ininc
eller anordning som avses i 9 8. så ock hans personal är skyldig att på
anfordran lämna slrålskyddsmyndigheten och tillsynsman de upplysningar
som erfordras för tillsynen.

IH j) När särskilda omständigheter påkalla del. äger slralskyddsmyn-
digheten förordna, alt anläggning eller anordning som avses i denna lag ej
vidare må användas förrän åtgärd, som i anledning av besiktning eller
eljest föreskrivits, blivit vidtagen eller alt radioaktivt ämne j.imtc strål-
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skyddsanordning, vari det förvara*,, skall i avvaktan på sådan åtgärd om-
händertagas.

Strålskyddsmyndigheten r-_ >ck. till förebyggande av att anläggning
eller anordning brukas olovlige i, låta genom polismyndighetens forsorg
försegla anläggningen eller anordningen.

19 i Åsidosätter installatör vad i l l ! ) andra stycket sägs. äger stral-
skyddsmyndigheten meddela honom därav påkallad föreskrift med avseen-
de å installationsarbete eller förbud att vidare utföra sådant arbete.

20 § Underlåter någon att fullgöra vad enligt 15 g tredje stycket eller 17 $
åligger honom, äger strålskyddsmyndigheten förelägga lämpligt vite.

21 $ (Upphävd. SFS 1980:183).

Transport och transitering m. m.

22 $ Om transport och förtullning av radioaktivt ämne forordnar rege-
ringen eller myndighet som regeringen bestämmer.
(SFS 1975:709).

Ansvarsbestämmelser m. m.

23 S / mom. Angående påföljd för olovlig införsel av radioaktivt ämne
och försök därtill stadgas i lagen om straff för varusmuggling.

Till böter eller fängelse i högst ett år domes
1. den som olovligen bedriver radiologiskt arbete eller som eljest, an-

norledes än genom olovlig införsel, bryter mot vad i 2. 4 eller fc $ sägs:
2. den som åsidosätter med stöd av 5 eller 16 $ givna villkor eller andra

föreskrifter;
3. den som underlåter atl ställa sig till efterrättelse åläggande, föreskritt

eller förbud som meddelats med stöd av 9 ii, 18 S första stycket eller 19 $:
4. den som i ansökan eller anmälan eller eljest angående omständighet,

varom det enligt denna lag eller med stöd därav meddelad lorcsknti åligger
honom att lämna upplysning, uppsätligen lämnar oriktig eller ofullständig
uppgift.

2 mom. Till böter dömes
1. den som försummar att göra anmälan varom i 8 eller 13 $ sugs:
2. den som använder någon till radiologiskt arbete i strid mot !2 $ forsla

stycket eller föreskrift som meddelats med stöd av 12 * undra stycket: och
3. den som underlåter att ställa sig till efterrättelse vad i 12 5 tredje

stycket stadgas.
(SFS 1976:245».

24 $ Har någon, som är sysselsatt i radiologiskt arbele eller eljesi i arbete
hos den som innehar radioaktivt ämne eiler i arbete vari nyttjas anordning
som avses i 9 il, olovligen och ulan giltigt skal borttagit eller försatt ur hruk
strålskyddsanordning eller ock underlåtit alt använda föreskriven sädan
anordning eller eljest, i annat fall än i 23 § sägs. åsidosatt av strålskydds-
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myndigheten eller tillsynsman meddelad skyddsföreskrift, domes han ull
böter, högst femhundra kronor.
(SFS 1976:245».

25 § An-A ur enligt denna lag må ej ådömas. om gärningen skeit av
o, ktsamhcl som var ringa.

Ansvar enligt denna lag inträder ej. om ansvar för garningen kan ädomas
enligt brottsbalken.
(SFS 1976:245).

26 $ Brukas radioaktivt ämne olovligen i radiologiskt arbete eller innehar
någon här olovligen sådant ämne. må detta jämte s'ralskyddsanordninu.
vari det förvaras, förklaras förverkat till kronan, om del ej är uppenbart
obilligt. Finnes ämnet ej i behåll, må i stället värdet förklaras förverkat

Anordning, sum är avsedd att utsända joniserande strålning och som
olovligen brukats i radiologiskt arbete eller olovligen innehuves. mä ock
förklaras förverkad till kronan, när särskilda skäl äro därtill

Med förverkad egendom skall förfaras pä satt strålskyddsmvndigheten
bestämmer.
(SFS l%0:423>

27 $ Om beslag gäller vad därom finnes särskilt Madg.it
Om verkställt beslag skall anmälan ofördröjligen göras till strålskydds-

myndigheten, som har att meddela erforderliga föreskrifter om förvaring
av det som tagits i beslag.
(SFS I960:423).

28 i Brott som avses i 23 eller 24 $ må ej åtalas av allman åklagare, med
mindre strålskyddsmyndigheten anmäler det till ätal.
(SFS 1976:245).

Särskilda bestämmelser

29 i Mot tillsynsmans beslut enligt 16 8 Tores talan hos sirulskyddsmyn-
digheten genom besvär. När synnerliga skäl äro därtill, äger tillsynsman
förordna att beslutet skall omedelbart lända till efterrättelse utan hinder av
förd klagan.

Talan mot beslut i särskilt fall av slrålskyddsmyndighcten rörande till-
stånd, godkiinnande, medgivande, villkor, åläggande, föreskrift, förbud
eller vitesföreläggande enligt denna lag föres hos kammarrätten genom
besvär, om ej beslutet rör fråga som avses i 5 8 iredje stycket eller 12 $
första stycket.

I övrigt föres talan mot stralskyddsmyndighetens beslut enligt denna lag
hos regeringen genom besvär.

Sirålskyddsmyndigheten och kammarratten äga förordna, all villkor,
åläggande, föreskrift, förbud eller älei kallelse av tillstånd eller godkännan-
de som meddelas med stöd av 5. 7. 9, 16. 18 eller 19 H skall omedelbart
lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan.
(SFS 1975:709)
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30 8 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, strålskyddsmyn-
digheten äger föreskriva, att radioaktivt ämne eller röntgenutrustning eller
annan teknisk anordning, avsedd att utsända joniserande strålning, skall
undantagas frun tillämpningen uv denna lag eller vissa bestämmelser i
lagen.

(SFS 1975:709).

31 § Närmare föreskrifter angående tillämpning av denna lag meddelas
av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av strålskyddsmyn-
digheten.

Enligt regeringens bestämmande må strålskyddsmyndigheten utse myn-
dighet eller sakkunnig att beträdande vissa slag av ärenden besluta a
strålskydd.smyndighelens vägnar ävensom att för särskilt fall handhava
tillsynen enligt vad om tillsynsman ar stadgat.
(SFS 1975:709)

Denna lag träder i kraft den I januari 1959. dock alt dessförinnan nia
med tillämpning av nya lagen meddelas töreskrifi eller beslut som har
avseende å tiden efter ikraftträdandet.

Genom denna lag upphäves lagen den 6 juni 1941 (nr 334) om lilKyn ä
radiologiskt arbete m. m.

Utan hinder av vad nu sagts behåller tillstånd, åläggande, föreskrift eller
förbud som meddelats med stöd av äldre lag sin giltighet jämväl efter nya
lagens ikraftträdande, där ej regeringen eller strålskyddsmyndigheten an-
norlunda förordnar.
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Allmän hotbild

Strålning kan döda celler, bl a genom att skada deras fortplant-
ningsmekanism så att nästa celldelning inte ger upphov till över-
levande celler. Vid höga stråldoser dödas så många celler att det
organ eller den kroppsvävnad i vilka cellerna ingår inte längre
kan fungera. Resultatet blir en strålskada av akut typ. För sådana
skador finns det ett tröskelvärde under vilket skadan inte uppstår:
stråldoser under doströskeln förmår inte döda tillräckligt många
celler för att åstadkomma skadan.

Vid stråldoser under tröskelvärdet för direkt skada kan en del
celler fortsätta att dela sig, men deras genetiska kod kan ha
rubbats så att de celler som uppstår efter celldelningen inte
längre kan fylla sin ursprungliga funktion.

Om detta gäller kroppsceller i något organ där cancer kan uppstå
finns förutsättningar för att de nya cellerna fortsätter att dela
sig så att de bildar en cancersvulst i stället för att på normalt
sätt ingå i organet. Om det gäller könsceller kan det ändrade
genetiska budskapet föras vidare till en ny individ och hos denna
ge sig till känna som en ärftlig skada.

Med de strålskyddsregler som numera gäller kan ingen erhålla så
höga stråldoser att skador av akut typ förekommer med mindre än
att det har skett en olyckshändelse eller någon har brutit mot
föreskrifterna. Det fortsatta strålskyddsarbetet inriktas därför
på att se till att reglerna följs och att undanröja alla onödiga
stråldoser.

När det gäller uppkomsten av cancer eller ärftliga skador till
följd av strålning har man inte kunnat påvisa något tröskelvärde
för stråldos under vilket skadan inte kan uppstå. Man kan därför
aldrig helt utesluta risken för sådana skador, men man kan hålla
den låg genom att hålla alla stråldoser låga.

Man kan emellertid aldrig helt åstadkomma stråldosen noll, eftersom
praktiskt taget allt i vår omgivning är naturligt radioaktivt och
vi dessutom träffas av kosmisk strålning från rymden.

Med de riskuppskattningar man för närvarande har genom bl a
UNSCEARs utredningar och ICRPs rekommendationer är det möjligt
att människans åtgärder med påverkan av naturen och införandet
av konstgjorda strålkällor förorsakar mellan 250 och 1000 döds-
fall i cancer varje år. Den naturliga strålningen åstadkommer
kanske mellan 100 och 300 cancerdödsfall under samma tid och det
totala antalet dödsfall i cancer under ett år är 19000, allt räk-
nat för Sverige. Huvudparten av de cancerfall vi skulle kunna und-
vika genom strålskyddsåtgärder väntas förorsakas av radonet i
våra bostäder under det att den näst största bidragande orsaken
anses vara medicinska röntgenundersökningar. Härtill kommer att
en stor del av de ca 400 fall av hudcancer som årligen förekommer
i Sverige kan vara förorsakade av ultraviolett strålning.



Statens strålskyddsinstitut, SSI
SSI är central myndighet för tillsyn av joiWserande och
icke-joniserande strålning
SSI har hand om arbetar-, patient- och miljöskydd
då det galler strålning

For arbete med Joniserande rtéWno; galer förutom
artetsrruliolagen STRALSKYDDSLAGEN (SFS 1958:110)
Lagen kräver
• »island Iran SSI
• av SSI godkänd föreståndare för arbetet
• an personal som arbetar med strålning lakarundersoks. om

inte SSI medger undantag
Lager, år toHampkg även på arbete med icfee-fonieeranrJe strai-
ning, om SSI föreskriver det.

AVGES

• av radnakkva ämnen
• från apparater dar eteMnsfct

av höga spamnger. tax

KKE-JOMS0UNOCSTTIAL-
> KAN VARA

raaoiMKMM waMnej som
avgas frän
• rundrado- ocft TV-sandare

• (»attfPMpparattr
• p<ast*«fsar
• ritfvovågsugnar
opUek atttåJMig som avges han

• UV-iampor te* sotanyur
alwelfek strtkMiA) som avges
frän
• apparuar tor ttaaiiostfc tera-

pi och rengonng mws uHiaTfi^

Såhär arbetar SSI
Vid tillsyn av joniserande atrAMng
• föreskriver gränser tor stråldoser
• prövar ansökningar om Bistånd att arbeta med strålning
• inspekterar arbetsplatser och arbetet vid dem

Från 1977 är SSI expertmynrjghet for tillsyn av Jcfc»)onåai
rande strålning. SSI ska assistera andra mynrjgheter. framför-
allt arbetarskyddsstyrelsen, vid utfo. mningen av föreskrifter.
matteknik och forskning.

fififi Statens
JBBI strålskyddsinstitut
Postadress

Box 60204
10401 STOCKHOLM

EMsMnadreM

Karolirtska *|ukfiuiei
Sotna

08/244080

SKADOR

Endast eft fatal M av akuta ska-
dor orsakad* av iorm«rand*
strålning har rapporterats Ml SSI
pe da senaste åran
Sådan 1950-tätat har mMsset
aWvter nkiets mot nekar tor eene
skador som cancer. foMtrskador
och förändringar i arvsmassan
Staittliksn över ftråtdDssr an-
rydar an sena skador kan tankas
inträffa i något enstaka fal imgan
bland yrkesverksamma M följd av
anvandrttngtn av (orNStranda
strttnmg i arbatsirvat
Tidigara var koncentrationen av
radon hög i många gruvor, vilket
ledda m stråknponeringar som
har kunnat förorsaka ett iioM lall

arbetare
skador arkgen Mano gruv-

Oet kan mm uwskitas an anvand-
nmgan av stråkwig tor undersök
nmgoch behanoikig av peMrner
orsakar an hundratal fan av sena
skador årfcgan bland paxinwrna
Onorrna» höga koncewi-atwnei
av radon i bostadir kan väntas ge
en okad nek for lungcanrer. fram
förafff Ofancf rökare
StråMmgen från konsajnrt ra«c
akkva ämnen i mkjon. Ha frän
karr*raflsinduslnn, kan enkgt
stadsttkan over stråkloier
tankas orsaka något enstaka fan
per år av sena skarinr t*wHJ



25.

Statens strålskyddsinstitut, SSI
SSI är central myndighet för tillsyn av joniserande och
icke-joniserande strålning
SSI har hand om arbetarskydd då det gäller strålning
SSI har också hand om patient-och miljöskydd

För arbete med joniserande strålning gäller förutom
arbetsmiijölagen STRÄLSKYDDSLAGEN (SFS 1958:110)
Lagen kräver
• tillstånd från SSI
• av SSI godkänd föreståndare för arbetet
• att personal som arbetar med strålning läkarundersöks, om

inte SSI medger undantag
Lagen ar tillämplig även på arbete med icke-joniserande strål-
ning, om SSI föreskriver det.

Så här arbetar SSI
Vid tillsyn av joniserande strålning
• föreskriver gränser för stråldoser
• provar ansökningar om tillstånd att arbeta med strålning
• inspekterar arbetsplatser och arbetet vid dem

Från 1977 är SSI expertmyndighet för tillsyn av icke-jonise-
rande strålning. SSI ska assistera andra myndigheter, framför-
allt arbetarskyddsstyrelsen, vid utformningen av föreskrifter,
mätteknik och forskning.

Vid missöden och olyckor med strålning:
kontakta SSI tfn 08/244080

SKADOR

Endast ett fatal fal! av akuta ska-
dor orsakade av joniserande
strålning har rapporterats till SSI
på de senaste åren
Sedan 1950-talet har intresset
alltmer riktats mot risker för N M
skador, som cancer, fosterskador
och förändringar i arvsmassan
Statistiken över stråldoser an-
tyder att sena skador kan tänkas
inträffa i något enstaka tall ärligen
bland yrkesverksamma till följd av
användningen av joniserande
strålning i arbetslivet.
Tidigare var koncentrationen av
radon hög i många gruvor, vilket
ledde till strålexponenngar som
har kunnat förorsaka ett tiotal fall

av sena skador årligen bland gruv-
arbetare
Allimniwtsn
Del kan inte uteslutas att använd-
ningen av strålning for undersök-
ning och behandling av patienter
orsakar ett hundratal fall av sena
skador årligen bland patienterna.
Onormalt höga koncentrationer
av radon i bostäder kan väntas ge
en ökad risk tor lungcancer, fram
förallt bland rökare
Strålningen från konstgjort radio-
aktiva ämnen i miljon, bl a från
kärnkraftsindustrin, kan enligt
statistiken över stråldoser
tänkas orsaka något enstaka fall
per år av sena skador bland
allmänheten.

Är Du skyddsombud?
Skyddsombudens be fogenhe t
ges i arbetsmiljölagen Vänd Div
första hand till föreståndaren en-
ligt strålskyddslagen och i andra
hand till SSI i frågor om joniseran-
de strålning.

Du kan stoppa arbetet enligt
6 kap. 7 § i arbetsmiljolagen och
vanda Dg till yrkesinspektionen,
cletsom frågor rörande arbete
med joniserande strålning lämnas
vidare Ml SSI av yrkesinspektio-
nen kan Du dessutom anmäla
direkt till SSI.

JONISERANDE STRÅLNING
AVGES

• av radioaktiva ämnen
• från apparater dar elektriskt

laddade partiklar accelereras
av höga spänningar, tex
rontgenrör

ICKE-JONISERANDE STRÅL-
NING KAN VARA

radiofrefcvwit strålning som
avges från
• rondradio- och TV-sandare
• radar
• diatermiapparater
• plastsvetsar
• mikrovågsugnar
optisk strålning som avges från
• lasrar
• UV-lampor, tex sollampor
akustisk strålning som avges
från
• apparater for diagnostik, tera-

pi och rengöring med ultraljus

Mätning av stråldoser
Avdelningen för persondosmätning vid SSI utför mätningar av hur
mycket strålning personer får i sitt arbete Eftersom joniserande strål-
ning svärtar film, kan mätningen göras med hjälp av en film som
personen bär i en hållare SSI framkallar filmen och beräknar med
ledning av dess svärtning hur stor stråldos personen fått

med Him.
TOM
u*«9 mirte fit rfc tfif*. femtnm
oetj metan filtren som arätés
fo otrbeJto Åtlr otr.beJtom

stmletitrgr

80
s t a t e n s

strålskyddsinstitut
Postadress

f)ox 602C4
10401 STOCKHOLM

Besöksadress

Karo'.nska siukhuset
Solna

Telefon

06/244080



Arbetarskydd på sjukhus
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För arbete mad joniserande strålning galler förutom
arbetsmiljölagen STRALSKYDDSLAGEN
(SFS 1958:1101
Lagen kräver
• tillstånd (rån SSI
• av SSI godkänd foreståndare tor arbetet
• att personal som arbetar med strålning läkarunder-

söks. om inte SSI medger undantag
Lagen är tillämplig även på arbete med icke-jonli
de strålning om SSI föreskriver det

VAD GÖR SSI?
För varje tillstånd ger SSI föreskrifter för hur apparater och
lokaler ska vara beskaffade och för hur arbetet ska utföras.
SSI inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att före-
skrifterna följs.
Vid inspektionerna informerar SSI personalen och disku-
terar strålskyddsproblemen.

[RÖNTGEN-
DIAGNOSTIK

Väggarna runt rontgenlaboratorier ska vara byggda
så att de avskärmar strålningen.
Nar röntgenroret slås pä kommer det strålning frän både S|älva röret och
patienten Strålningen upphör omedelbart när spanningen på röret slås
av För att minska den del av strålningen som träffar Oig bör Du

• stå så långt från patient och röntgenrör som möjligt. Om det går
ska Du gå u* ur rummet.

• ha på Dig strålskyddsförkläde når Du måste vara inne vid
undersökningar

• aldrig stå så att primärstrålen träffar Dig även om Du har
strålakyddsförklade

• försöka minska den strålning som träffar patienten

ISOTOP-
DIAGNOSTIK
OCH -TERAPI
Vid isotopdiagnostik och terapi till-
fors patienter radioaktiva ämnen
via munnen eller via mjekiion

Vad kan Du göra?
• använd skyddshandskar

och verktyg, tex tänger
• pipettsra Inte med munnen,

använd aulomatplpett,
peteusboll el dyl

• undvik spill
• arbeta i dragskåp
• använd sprutskydd
• förvara förrådslösningar I

dragskåp bakom blyskydd
• ta hand om avfall på före-

skrivet satt

LABORATORIE-
ARBETE
Radioaktiva ämnen används för
analys av tex hormoner

Vad kan Du göra?
• plpettera Inte med munnen,

anvind automatplpett, peleus-
bolleldyl

• undvik spill
• la hand om avfall på före-

skrivet sitt

Vid missöden och
olyckor:
kontakta alltid SSI
tfn 08/24 4C 80

STRÅLBEHANDLING
Extern
strålbehandling
Många tumörer behandlas med
gamma- eller röntgenstrålning
från koboltapparater, betatroner
eller lineäracceleratorer. Strål-
nivån är hög.

Intrakavitär
strålbehandling
Vissa tumörtyper behandlas med
applikatorer som placeras intra-
kauitärt (inne i patienten) Appltka-
torerna är t/lida med radium eller
cesium Strålnivån nära applika-
torerna är hög. Därför isoleras
patienterna på separat vårdavdel-
ning und*r oehandlingstiden.

Vad kan Du göra?
Kontrollera att
• personal inte vistas i behand-

lingsrummet under själva be-
handlingen

• sakerhetsbrytare på dörren
fungerar

• alla varningssignaler fungerar

Vad kan Du göra?
• använd strålskyddsskär-

mar, tänger o dyl. Ta aldrig
I applikatorerna med hän-
derna

• arbeta snabbt och säkert
och på så stort avstånd som
möjligt

• sköt patientövervakningen
via TV så mycket som möj-
ligt

• kontrollera att strålkällan
återfamnae till förrådet efter
behandlingen

FYSIKALISK
TERAPI
För värmebehandling används
apparater som alstrar kortvågor,
mikrovågor eller ultraljud Alla
utgör icke-joniserande strålning.
SSI medverkar i en utredning som
bl a ska kartlägga vilka krav som
bör ställas på personal och
apparater

Ta reda p i de föreskrifter Du är skyldig att följa!
Anvind persondosimeter vid arbete med joniserande
strålning!

HAR DU FRÅGOR OM STRÅLSKYDD?
Vind Dig i första hand till föreståndaren enligt strål-
skyddslagen, i andra hand till sjukhusfysikern eller
till SSI.



Arbetarskydd
i gruvor

27.

I gruvluften finns radon och radondöttrar. Dessa är
radioaktiva ämnen. De avges till luften främst från
• krossat berg
• radonhaltigt vatten
Arbetarskyddsstyrelsen har i samråd med SSI
utfärdat de sk Radonanvisningarna.
Genom förbättrad ventilation kan halten av radon
och radondöttrar minskas.
Exempelvis kan
luften ledas en
annan väg än mel-
lan krosstenen.
Även andra åt-
gärder, som att
minska de öppna
vattenytorna,
sänker halten.

Vad är radon och radondöttrar?
I berget finns det radioaktiva
ämnet radium När det sönderfal-
ler bildas radon som aren radioak-
tiv adelgas Radonet sönderfaller i
sin tur till andra radioaktiva atom-
slag, radondöttrar

Radondöttrarna följer med inand-
ningsluften. De kan stanna i lung-
orna och bestråla dessa.
Halten av radon och radondöttrar
mäts i becquerel per liter (Bq/I)

Vad gör SSI?
SSI kontrollerar halten av radon och radondött-
rar i gruvor. Prov på luften samlas regelbundet
av gruvans egen personal i behållare, som
sedan sänds till SSI där innehållet mäts.

Genom förbättrad ventilation har halten av
radon och radondöttrar minskats i de
svenska gruvorna

r& AKsenpLAneR Mep
6 Z (

Arbetarskydd
vid kärnkraftverk
För arbete med joniserande strålning galler förutom
arbetsmiljölagen STRALSKYDDSLAGEN (SFS 1958 110)
För kärnkraftverk finns dessutom
en särskild ATOMENERGILAG
(SFS (956:306)

Enligt atomenergilagen
krävs tillstand från regeringen för innehav av kamkrattreaktor

EnKgt strålskyddslagen
ska SSI meddela de föreskrifter som kravs for strålskyddet

Enligt strålskyddslagen
ska personalen läkarundersökas. om inte SSI medgur undantag

VAD KRÄVER SSI?
• att alla rimliga åtgärder vidtas för att hålla

strålnivån låg
• övervakning och rapportering av hur

mycket strålning personer får som arbe-
tar på kärnkraftverket. Det gäller både
verkets egen personal och entreprenörer

• att det finns en strål-
skyddsinstruktion
med regler för
verkets personal
och besökare

Vid en olycka
Om fr) olycka Inträffar vid ett kärnkraftverk ska SSI bistå
länsstyrelsen med råd om skyddsåtgärder.

I rådgivningen medverkar experter ur beredskaps-
nämnden mot atomolyckor, BNA, som år knuten till SSI

SSI ger råd och anvisningar till länsstyrelserna även vid
planering av beredskapen.



Arbetarskydd inom industrin
For arbete mno joniserande strålning galler förutom
d'r)etsmil|0iagen STRAlSKYDDSLAGEN
iSi S 1958 MO)
Lagen kra\.er
• tillstånd frän SSI
• a« SSI yodkand föreståndare for arbetet
« att personal som arbetar med straining lakarunder-

M,KS om inte SSI medger undantag
Lagen ar tillämplig även pa arbete med icke-joniaerande
straining om SSI foreskriver det

VAD GOR SSI?
För varie tillstånd utfärdar SSI föreskrifter om installation,
användning och skötsel av apparaten.
SSI inspekterar arbetsplatser för att kontrollera apparaterna
och se till att föreskrifterna följs.
Samtidigt diskuteras stréiskyddsfrågor med personalen.

MATERIAL-
PROVNING
Röntgen- och gammaradiograli ar vanliga
metoder for kontroll av tex svetsskarvar och gjut-
gods Arbetet måste ofta utforas utomhus eller i
lokaler utan strålskydd. Då kravs särskilda
skyddsåtgärder och eventuellt att arbetet utförs
etter ordinarie arbetstid

Strålskydd
som Du kan kontrollera:

• avspärrningar och varningsskyltar
ska finnas

• slitsbländare ska alltid användas
• varningslampor och säkernetsbry-

tare ska fungera

RÖNTGENANALYS
Pä laboratorier används röntgenutrustningar for
att tex bestämma sammansättningen av olika
material, stål etc. Stralmtensiteten är mycket
hög i det primära strålfaltet Även ett par sekun-
ders bestrålning kan ge allvarliga skador Ris-
ken för att händer och ögon ska bestrålas är sär-
skilt stor.

Strålskydd
som Du kan kontrollera:

• slutaranordningar och säkerhets-
brytare ska fungera

• lampor ska varna för påslagen hög-
spänning och öppna slutar»

• varningsskyltar ska finnas på ut-
rustningen och dörrar till lokalen

• service kräver strålskyddsutbildning
• föreskrifterna ska anslå» vid utrust-

ningen

MATGIVARE
För övervakning av oliks industriprocesser
används matgivare med joniserande strål-
ning De vanligaste ar

nivåvakter
densitetsmatare
ytviktsmätare
tjockleksmatare

EXEMPEL-. NwnnJötrpr
toewna Ar/m ** tä

Stml-

Strålskydd
som Du kan kontrollera:

• det primära strålfaltet får inte vara åt-
komligt

• service kräver strålskyddautbildning
• apparaten ska vara avstängd (sluta-

ren stängd) vid driftstopp
• ingen får stadigvarande vistas när-

mare än en meter från apparaten
• varningsskyltar ska finnas
• föreskrifterna ska anslås

PARASITÄR
STRÅLNING
Apparater med noga spänningar (mer an 5000
v..It) ivfir vakuumror kan sanda ut strålning utan
•itt de ar avsedda att pors det Exompel på källor
Ml s/ldan parasitär strålning kan vara datanild-
sk.iTTirii och elektrc.nrmkroskop

Har Du frågor om strålskydd?
Vänd Dig i första hand till foreståndaren enligt
strålskyddslagen i andra hand till SSI.

Vid missöden och olyckor:
kontakta alltid SSI
tfn 08/244080



II 2. Statens stralskvddsinstitul

m i tjjiit
Anslag

I "SI S- I orshu:

15 3*2 I'M

I2o*,3ooo
I2 5O3OI»»)

Slatt'ns stralskvddsinslitut .ir Ntralskvddsmvndichet enligt str;«KkydU»l>i-

gen 11^58: I IOI och har därjämte bl. a. till uppgift att vara samordnande

orsjan for oiika siralskyddstntresscn i Linde t Institutet hur vidare ett cen-

tralt samordnande ansvar för den målinriktade siralskvddsforskningcn och

skall även sialvt bedriva målinriktat forskning1-- och utvecklingsarbete

inom sirdhkyddsomrädci.

ln».tituiet leds av en styrelse. Chef for institutet ar en generaldirektor

Inom institutet finns tre enheter, nämligen administrativa enheten, tillsy ns-

enheteri sami forsknings- \ xh utvecklingsenheten Vid institutet finns en

rådgivande forskningsnämnd och en heredskapsnamnd mot atomohekor.

IVHOS! BeruknaJ an. 1981 «:

Stulens slral- Kore-

Prramul

Mandi.iggande r<ersonjl
63

119

+ 4

+ 16 • f l

Stiihwi strulskyJJ\inMitut

1. Pris- och toneonwukning 145UOO0 kr.

2. Huvudalternativet innebaren minskning med 75otx) kr.
V Vid miljohiboraloriet behovs en fysiker i radiobiologi t +• I miHX^ kr.)

4. lillsynsbyran behöver tillföras fyra förste stralsk\dUsinspektorer och
tie sualskyddsinspeklorer for karnkraftstillsyn och beredskap. Vidare be-
hovs en assistent. < + I 025000 kr >

5. Pä lillsynsbyrån behovs en fysiker for verksamheten meil icki--joni-
serande strålning. Vidare behovs tv a straiskvddsinspektorer for insatsci
avseende medicinsk ror.tgendia^nostik sami tvu assistenter (+ X̂'JtKM;
kr>

fe. Adm-nistrativa byrån behöver tillföras en byrådirektor io; ekono-
miadminis;rativa goromal samt en assistent ( + 2 1 1 (MX) kr i

Prop. IM0 8I: 100 Bilaga U Jordbruksdepartementet

I«MOKI Beräknad .:ndnn|i I«K| «;

Visit t tr
Lönekostnader

Sl.llcn^ -.lrul-
drayanden

Sjukvård
Reseersättningar och

expenser
Darav uiomnordisku
resoi

Lokulkosinuder

Inkomst av siral-
skyddsverkMmhel

trsatinin^ for kost-
nader for beredskaps-
funktioner inom alom-
reaktoromradtrt

A^gifl for koncession
for uppforande eller
innehav av onergipro-
ducerunde rcakior

Ersättning for kostnader
for insamling och ana-
lv\ av luftburen radio-
aktiMlet

Nc-ltoulpili

iriKHi

1 >Ki7 IKK)

II5A000I
2 43 3 tWO

18 158000

i mowi

587)MJ0

3M7(MK)

85KIK1O

i : 06.1080

+ 8U4K)

+ 1HO40OII

1+ 4VINMII
+ 1 IIXtlXNl

+ 5I5HIXK)

+ 9 i : ooo

+ J6V0IN)

+ 1 2MINI0

+ 3(WIHKI

+ ;«97(HMI

+ i oou

• W5 IHN>

(+ IIIOOOI
+ (.7K0INI

+ J2JUIHK)

+ 7I4IKK1

+ 571 (XXI

+ i : i i o ( x t

+ 2st (»xi

+ 440 (XXI

Med hänvisning till sammanstäl lningen beräknar jag anslaget till

12 5O3(HMI kr Jag har därvid hl. a. räknat med medel tor en fysiker 13» och

ytterligare medel för tillsyn av kärnkraftverkens miljö- o c h säkerhetsfrå-

gor.

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen

atl till Stolens strälsk\\U\in\titut for budgetaret IV8I H2 anvisa ett

förslagsanslag ;.v 12 5(13 (KKi kr
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