
	

 
 

Riskhantering inom strålskyddet – 
fakta, bedömningar och tillämpning 

	

Riskkollegiet  
	

anordnar den 28 april 2017 ett heldagsseminarium på detta tema. 
	

Plats är Kungliga Tekniska Högskolan, Sal D2, Lindstedtsvägen 5, 
 (D-huset, huvudbyggnaden, våningsplan 3),  

Karta:https://www.kth.se/places/room/id/7b07efeb-ba2a-40ff-964f-fb1750db8948 

 
 
Seminariet är gratis och öppet för alla, men föranmälan krävs. 
 

Anmäl ditt deltagande senast den 26  april till riskkollegiet@riskkollegiet.nu	

	

Anmälan ska innehålla namn, postadress och e-postadress samt uppgift om du är medlem i 
Riskkollegiet. 
 
  



Syfte		

Vi vill med detta seminarium belysa strålskyddets praktiska utformning för att därigenom öka 
förståelsen för samspelet mellan vetenskapliga fakta, olika aktörers värderingar och 
förväntningar samt andra faktorers inverkan på den praktiska tillämpningen. Strålskyddet och 
dess skyddssystem är i sig ingen ren vetenskap även om det vilar på vetenskaplig grund.  

Den praktiska tillämpningen ställer krav på skyddssystemets trovärdighet, 
robusthet och tillämpbarhet. Vi som arbetar aktivt med strålskydd har ett kunskapsspridande, 
förvaltande ansvar och, när så behövs, ett uppdrag att förändra och utveckla systemet. 

Risker med joniserande strålning är väl studerade och skyddsmodellen bygger på 
UNSCEAR:s bedömningar av olika forskningsresultat samt ICRP:s skyddsfilosofi. System för 
icke-joniserande strålning är under utveckling.  

Skyddssystemet - med dess brister och ofullkomligheter – har tveklöst varit 
framgångsrikt för att hindra akuta och begränsa sena skador i verksamhet med strålning. Det 
är viktigt att ha en god kunskap om systemets bakgrund och utformning för att kunna 
begränsa riskerna också i framtiden. 
Följande kan belysas:   
 

• Vilka är de fundamentala delarna och skälen för dessa? 

• På vilket sätt har enkelhet och pragmatism inarbetats? 

• Vilka utrymmen för tolkningar finns? 

• Vad påverkar riskuppfattning – samspel kommunikation/information? 

• Hur använder vi skyddssystemet i beslutsfattande och regelutveckling? 

• Hur påverkas beslutsfattandet av riskuppfattningar och särintressen? 

 
 
 

Riskkollegiet vill bidra till ökad kunskap i samhället om olika typer av risker genom att 
arrangera olika typer av diskussionsseminarier. www.riskkollegiet.nu  

 

  



Program 
 
Introduktion  
	

09.00-9:30 REGISTRERING  
 

 

9.30-9.40  INLEDNING 
 

 

 
The protection frameworks and philosophies 	
Moderator Per Wikman Svahn, Royal Institute of Technology	

   
   
9.40 The framework of ionising radiation  Chris Clements, ICRP 

Scientific secretary,  
 

10.20 The protection philosophy – non-ionising radiation  Gunnhild Oftedal, 
ICNIRP Commission 
member/Norwegian 
University of Science 
and Technology 
(NTNU), Norway 
 

11.00 Philosophy and values	 Sven Ove Hansson, 
Department of 
Philosophy and History, 
Royal Institute of 
Technology 

   
11.40 Discussion   
   
12.00 LUNCH  
   

 
Risk communication and information 

	 	

Moderator  Synnöve Sundell- Bergman, Vattenfall AB  
 

   
   
13.15 Recent developments in risk communication.	

	
 

Joel Rasmussen, 
Örebro University 
 

13.45 Discussion   
 

 

14.00 KAFFEPAUS  



 

Decision making –science, values, expectations   
Moderator Ingemar Lund Swedish Radiation Safety Authority 
 
 
   
14.30 Emergency preparedness and response – decision-making 

during a nuclear or radiological crisis 

 

Lynn Hubbard, Swedish 
Radiation Safety 
Authority 
 

14.45 Medical radiation and research 
 

Lennart Johansson, 
Umeå University  

15.05 Nuclear fleet alignment and application of radiation 
protection 

Calle Berglöf,  
Vattenfall AB 
 

15.20 Discussion  
   
15.30 CONCLUDING REMARKS  

 
Gabor Szendrö Ministry 
of the Environment and 
Energy 

   
16.00 AVSLUTNING  
 
 
Programmet finns också tillgängligt på Riskkollegiets webplats ,  www.riskkollegiet.nu 

 


