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Underhandsremiss av förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för 
tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning samt begäran om underlag för 
konsekvensutredning. 
 
Sveriges Tandhygienistförening, STHF, önskar yttra sig med anledning av 
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag. 
I yttrandet har STHF begränsat sig till de delar som rör verksamhet med odontologisk 
röntgen. 
 
Allmänt 
STHF välkomnar Strålsäkerhetsmyndighetens strävan att ta fram ett sammanhållet och tydligt 
regelverk. 
 
STHF välkomnar Strålsäkerhetsmyndighetens ambition att regelverket ska bidra till en 
ständig utveckling av strålsäkerheten. I utvecklingen av strålsäkerheten är det önskvärt med 
en väl tillgodosedd stödfunktion från Strålsäkerhetsmyndigheten gentemot verksamheterna. 
 
STHF stödjer Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till ny föreskrift men önskar lämna 
synpunkter rörande nedanstående. 
 
 
Kapitel 3 Organisation, ledning och styrning av verksamheten 
 
Organisation 
Tandhygienister i egen verksamhet kan idag söka tillstånd för att bedriva odontologisk 
verksamhet med joniserande strålning. En viktig förutsättning för att i egen verksamhet kunna 
erbjuda god och patientsäker vård. Villkoren för att tillstånd ska beviljas omfattas av ett antal 
specifika krav, bland annat att en tandläkare med odontologisk ledningsfunktion knyts till 
verksamheten. STHF önskar uppmärksamma betydelsen av tydliga regler och vägledning för 
små verksamheter där verksamhetsansvarig står i beroendeställning till extern kompetens.  
 
Intern revision 7-10 §§ 
Inom privattandvården finns många små kliniker där tillståndshavare, person med radiologisk 
ledningsfunktion, verksamhetsansvarig och verksamhetens högsta ledning är en och samma 
person. STHF efterlyser ett förtydligande i förslaget hur en stark och fristående intern revision 
ska kunna bedrivas i sådana små verksamheter. 



 2 (2) 
Strålskyddsexpert 14 § 
Små privata tandvårdsföretag har idag svårt att få tillgång till strålskyddsexperters kompetens 
och STHF efterlyser en analys av hur tillgången till strålskyddsexperter för privata 
tandvårdsföretag, utan möjlighet att anställa egna sjukhusfysiker, ser ut. STHF efterlyser att 
vid behov få tillgång till sådan stödfunktion till självkostnadspris inom statlig eller 
landstingskommunal regi. 
 
Kapitel 4 Skydd av arbetstagare 
 
Dosgränser för arbetstagare, lärlingar och studerande mellan 16 och 18 år. 1-2 §§ 
STHF välkomnar förslaget att dosgränserna i vissa delar sänks jämfört med nuvarande 
lagstiftning även om de sänkta nivåerna knappast torde ha någon betydelse för de 
odontologiska verksamheter som följer gällande lagstiftning om strålskärmning av lokaler och 
arbetsrutiner. 
 
Dosgränser för lärlingar och studerande under 16 år.  2 § 
STHF ifrågasätter att ungdomar under 16 år överhuvudtaget ska tillåtas utsättas för strålning 
från strålkällor i sin utbildning. 
 
Frågor om ekonomiska och andra konsekvenser om underhandsremitterat förslag till 
föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med 
joniserande strålning. 
 
STHF bedömer inte att förslaget till ny föreskrift för odontologisk verksamhet innebär någon 
betydande ekonomisk förändring utifrån nuläget, med undantag från de synpunkter som 
lämnats angående intern revision. Därmed ser STHF endast smärre behov av anpassning till 
försumbara extra kostnader.  
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