Strålskyddskommittén
Mötestid:
Plats:

2018-10-023 kl 16.00 – 17.30
Lyan, MFT

Närvarande ledamöter:
Sara Olsson
Per-Henrik Nilsson
Eva Pawlik
Frida Nord
Jan Ove Christoffersson

Cheffysiker, ordförande
Hälso- och sjukvårdsdirektör,
tillståndshavarens representant
Hudmottagningen
Tandvårdscentrum
MFT, sekreterare

Frånvarande ledamöter:
Mihalj Seke
Peter Kidron
Agnieszka Athley
Roland Stendlert

Onkologiska kliniken
Röntgen
Röntgen
Röntgen

1§ Ordförande Sara Olsson hälsade kommitténs ledamöter välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2§ Nya författningar, lägesrapport
a) Övergripande information
Ny författning omfattande strålskyddslag, strålskyddsförordning samt ett antal föreskrifter
trädde i kraft den 1 juni 2018. Föreskrifterna är utfärdade av SSM och, förutom att vara
baserade på EU-direktiv 2013/59/EURATOM, till stor del utmärks av att SSM utgör en
sammanslagning av SKI och SSI. Det gör att författningen präglas av hänsyn till
kärnkraftsindustrins behov.
b) Ledningssystem
En nyhet i författningen är att ett explicit krav på ledningssystem nu finns för vår
verksamhet. I nuläget finns inget sådant i Region Kronoberg även om det sedan tidigare
funnits krav på sådana i SOSFS 2011:9. Nu finns det emellertid ingen återvändo.
Förmodligen kommer Carl Mölstad att fortsätta det arbete han tidigare påbörjat i
området. Ett förslag är att låta det utgöras av en dokumentsamling med välutarbetad
innehållsförteckning där man kan se vad som skall göras och av vem. (Senare info: Regionen
har verktyget QPR för att åskådliggöra processer. Arbete pågår för att lägga upp regionens
ledningssystem i Processwebben QPR. Även ledningssystemet för strålskydd ska läggas in där.)
c) Organisationsplan för strålskydd
Som en följd av den nya författningen har cheffysikern utarbetat en ny
strålskyddsorganisation benämnd ”Organisationsplan för strålskydd”. Denna skickas nu
ut för bedömning till kommitténs medlemmar och efter bearbetning fastställs denna
sedan av Hälso- och sjukvårdsdirektören.
Eftersom den nya författningen innebär omfattande förändringar i sina detaljer samt att
den nya strålskyddslagen är den första på 30 år föreslogs att tillståndshavaren
(regionstyrelse/regionfullmäktige) görs medveten om detta.
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d) Strålskyddsbokslut och revision
Revisionen kommer att göras på samma sätt som tidigare, det vill säga genom en webenkät. Denna följs sedan upp på strålskyddsmötena och sammanställs i
strålskyddsbokslutet. Det är nu klart att strålskyddsbokslutet kommer att bli en bilaga till
patientsäkerhetsberättelsen.
Web-enkäten för 2018 blir i stort sett oförändrad jämfört med tidigare år, förutom att
frågorna om utbildning blir mer detaljerade och uppdelade på respektive yrkesgrupp.
3§ Information från strålskyddsmöten
a) Hud: En flytt av verksamheten till Dockanhuset på Norra Esplanaden i Växjö är nära
förestående
b) NM: SPECT/CT är upphandlad och kommer att installeras HT 2018. Särskild CTutbildning för personalen på Klinisk fysiologi diskuterades.
c) OP CLV: Utbildning i såväl strålskydd som handhavande diskuterades. Dessutom lyftes
frågan om brister i dokumentationen.
d) TV: Rutiner och utbildning togs upp, i perspektivet att det är svårt att nå alla eftersom
verksamheten är så spridd. Upphandling av ny CBCT planeras.
e) RT: Installation av den nya SPECT/CTn kommer att ske i en av strålbehandlingens
strålbunkrar. Installation av utrustning för gating av bröstbehandling pågår. Ny
behandlingsregim för prostataca införs (3 Gy x 20 istället för 2 Gy x 39).
f) RTG LL och CLV: Upphandling av två nya CT. Upphandling av skelett/lunglab planeras.
RIS-problem diskuterades; systemet gör det svårt både att lägga in och att få ut data och
har varit en starkt bidragande orsak till flera avvikelser.
4§ Beslutsstöd för remittenter
Beslutsstöd för remittenter är ett krav från och med 1 januari 2020. Förhoppningen är att
kunna använda iGuide tillsammans med Cosmic. Anders Carlsson på Röntgen är
projektledare för vår del. Tyvärr är indikationerna sådana att ett genomförande i tid ter sig
svårt. Intresset har varit svalt från Cambio och regionens förvaltning av Cosmic. Samlad
aktion mot Cambio där Region Kronberg agerar tillsammans med andra är sannolikt vad som
krävs.
Någon form av temporär lösning 2020 kommer att behövas. Troligen blir detta i form av
listor på vårdgivarwebben.
5§ Berättigandebedömning av remisser från web-läkare
Hantering av röntgenundersökningar begärda av web-läkare diskuterades. Problemet är att de
sällan bidrar med tillräckligt underlag för att berättigandebedömning skall kunna göras.
Denna bedömning skall utföras av den enhet som utför undersökningen. Detta är ett krav
enligt strålskyddslagen och utan detta får alltså inte ingen röntgenundersökning utföras.
Vi måste behandla alla remittenter på samma sätt och kan alltså inte neka att ta emot dessa
remisser. Däremot kan vi kräva ett adekvat underlag för varje remiss. Det är viktigt att
radiologerna enas om vilka krav på remissinformation som ska ställas för olika typer av
undersökning.
6§ SSM-inspektion: optimering på CT, Röntgen CLV
Den 7 november anländer SSM till CLV för inspektion av optimeringen av CTundersökningarna. Intervjuer med ansvarig röntgensjuksköterska, läkare samt sjukhusfysiker
kommer att företas.
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7§ Nästa möte
Nästa möte äger rum den 29/1 2019 kl 15.00
8§ Ordföranden tackade närvarande ledamöter för givande diskussioner och förklarade mötet
avslutat.

Sara Olsson
ordförande
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