YTTRANDE

1(2)

Datum

Reg.nr

2016-05-02

131-113-16

Avdelning

Utvärderingsavdelningen

Strålsäkerhetsmyndigheten

Handläggare

Tomas Egeltoft
08-563 088 28
tomas.egeltoft@uka.se

Universitetskanslersämbetets yttrande över
Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Införande av
strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk
lagstiftning. Ny lag om strålskydd (SSM2014-1921)
Sammanfattning
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har inget att anföra vad gäller förslaget om att införa
strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. UKÄ har dock
synpunkter på den del som rör förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100). Förslaget gäller förändringar i examensbeskrivningarna i två yrkesexamina:
läkar- och tandläkarexamen. I rapporten omnämns och behandlas även bland annat
tandhygienistexamen och vissa inriktningar på specialistsjuksköterskeexamen, men av
olika skäl ingår inte dessa examina i förslaget. UKÄ noterar att röntgensjuksköterskeexamen inte behandlas i rapporten. UKÄ förutsätter dock att Strålsäkerhetsmyndigheten
övervägt behovet av eventuella ändringar i röntgensjuksköterskeexamen med anledning
av direktivet.
Kommentar av förslagets delar
Förslag till förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
I rapporten ger Strålsäkerhetsmyndigheten förslag till ändring i examensordningen, bilaga
2 till högskoleförordningen (1993:100). Ett nytt lärandemål, ”visa kunskap om och
förståelse för strålning och strålskydd som är av betydelse för medicinsk radiologisk
verksamhet”, föreslås införas i examensbeskrivningen för läkarexamen. För tandläkarexamen föreslås lärandemålet ”visa kunskap om och förståelse för strålning och
strålskydd som är av betydelse för odontologisk radiologisk verksamhet”. UKÄ saknar
kunskap för att avgöra om dessa tillägg i examensbeskrivningarna är relevanta och/eller
nödvändiga.
I rapporten anges att examensmålen i högskoleförordningen för tandhygienistexamen och
vissa inriktningar inom specialistsjuksköterskeexamen bör kompletteras med konkreta
lärandemål som rör medicinsk exponering, men eftersom dessa yrkesgrupper inte särskilt
omnämns i strålskyddsdirektivet avstår Strålsäkerhetsmyndigheten från att lägga fram
sådana förslag. UKÄ konstaterar att röntgensjuksköterskeexamen inte nämns i dessa
sammanhang och påpekar att det i examensbeskrivningen för denna examen idag inte
finns något explicit kunskaps- och förståelsemål som motsvarar eller omfattar innehållet i
det föreslagna målen för läkar- respektive tandläkarexamen. UKÄ förutsätter dock att
Strålsäkerhetsmyndigheten övervägt behovet av eventuella ändringar i
röntgensjuksköterskeexamen med anledning av direktivet. Möjligen ingår detta i det
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befintliga målet ”visa kunskap om fysikaliska, biologiska och tekniska aspekter på bildoch funktionsdiagnostik” men det är otydligt. I examensbeskrivningen för
röntgensjuksköterskeexamen finns det dock ett färdighets- och förmågemål ”visa
förmåga att medverka till att all bestrålning av patienten skall vara optimerad med
avseende på stråldoser och att strålskyddsföreskrifter följs i enlighet med relevanta
författningar”, men det föregås alltså inte av något eller några motsvarande explicita
kunskaps- och förståelsemål.

Beslut om yttrandet har tagits av universitetskanslern Harriet Wallberg efter föredragning
av utredare Tomas Egeltoft i närvaro av strategi- och planeringsansvarig Per Westman,
avdelningschef Karin Järplid Linde och enhetschef Lisa Jämtsved Lundmark.
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