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Observera! Lämna den ifyllda blanketten till din arbetsgivare!

Tjänstbarhetsintyg

Arbete med joniserande strålning

enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande
bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning.
Arbetstagarens kontaktuppgifter (fylls i av arbetstagaren eller läkaren)
Namn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Postadress

Postnummer och ort

Telefon

E-postadress

Tjänstbarhetsbedömning enligt 4 kap. 30–31 §§ SSMFS 2018:1 (fylls i av läkaren)
Detta intyg grundar sig på:
Läkarundersökning

Hälsodeklaration

Härmed intygas att ovanstående person har genomgått en medicinsk kontroll enligt 4 kap.
30 § SSMFS 2018:1, varvid nedanstående tjänstbarhetsbedömning har gjorts.
Den undersökte är tjänstbar

Den undersökte är inte tjänstbar

Den undersökte är tjänstbar med följande förbehåll:

Nästa läkarundersökning ska göras senast

Månad

År

Läkarens behörighet och underskrift (ifylls av läkaren)
Läkarens behörighet enligt 4 kap. 34 § SSMFS 2018:1, legitimerad läkare med:
specialistkompetens i arbets- och miljömedicin,
specialistkompetens i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin eller motsvarande,
specialistkompetens inom företagshälsovård eller arbetsmedicin,
godkänt resultat från Arbetslivsinstitutets företagsläkarutbildning eller därmed jämförlig
utbildning och som har minst två års tjänstgöring inom civil företagshälsovård eller
motsvarande inom Försvarsmakten.
Ort och datum
Signatur

Namnförtydligande och stämpel

Tjänstbarhetsintyget är giltigt under ett år efter utfärdandet.
Den undersökte har enligt 4 kap. 36 § SSMFS 2018:1 rätt att begära prövning om läkaren
anser att det finns hinder mot arbete med joniserande strålning. Prövning begärs skriftligen
hos Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Skälet till att prövning begärs ska
bifogas.
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Anvisningar
Bakgrund
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser
för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning baseras på ett direktiv om
grundläggande säkerhetsnormer för skydd mot de faror som uppstår till följd av exponering
för joniserande strålning (direktiv 2013/59/Euratom). SSMFS 2018:1 innehåller en del av de
föreskrifter som genomför direktivet i det svenska regelverket.
Tjänstbarhetsbedömningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att
någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att
vara sysselsatt i arbete med joniserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig
skyddsutrustning kan vålla särskilda besvär. För en adekvat bedömning ska den
undersökande läkaren ta reda på vilken typ av arbete som arbetstagaren ska vara verksam i
och vilka exponeringsvägar arbetet är förenat med.
Enligt direktivet ska alla som arbetar med joniserande strålning och är indelade i kategori A
genomgå regelbundna läkarundersökningar. Arbetstagare i kategori A är sådana som kan
uppnå en årlig effektiv dos om 6 mSv eller årlig ekvivalent dos i enlighet med 2 kap. 2–5 §§
strålskyddsförordningen (2018:506). Härvid ska sannolikheten för olyckor och tillbud
beaktas. I många verksamheter erhålls normalt inga eller ringa doser, men en olycka eller ett
misstag kan leda till höga doser.
Arbetstagare som tillhör kategori A ska genomgå medicinsk kontroll i enlighet med 4 kap.
29–32 §§ SSMFS 2018:1. Den medicinska kontrollen består av läkarundersökning, vars
intervall bestäms av läkaren i samråd med arbetstagaren, och hälsodeklarationer under
mellanliggande år. Om inget speciellt framkommer av hälsodeklarationen ska personens
hälsostatus anses vara oförändrad.
Läkarundersökningen
Läkarundersökningen har den omfattning som läkaren anser vara motiverad med hänsyn till
arbetets karaktär.
Arbetstagaren ska informeras om att en tjänstbarhetsbedömning och beslut som har fattats
med denna som grund på begäran kan prövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt 4 kap. 36
§ SSMFS 2018:1.
Spara

Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: +46 8 799 40 00
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