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Förslag om nationell strategi för Sveriges 

kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet 

(SSM2021-6186) 

Beslut  

Härmed beslutas 

- att Uppsala universitet överlämnar bifogat yttrande som sitt 

svar.  
 
Bakgrund 
Uppsala universitet har beretts möjlighet lämna synpunkter på 
rubricerad remiss. Bifogat yttrande har utarbetats av professor 
Ane Håkansson, professor Stephan Pomp, forskare Mattias 
Lantz, universitetslektor Sophia Grape och universitetslektor 
Michael Österlund alla vid institutionen för fysik och astronomi, 
tillämpad kärnfysik samt universitetslektor Camilla Andersson, 
institutionen för kirurgiska vetenskaper, radiologi.  
 

 
Beslut i detta ärende har i rektors frånvaro fattats av 
undertecknad prorektor i närvaro av ställföreträdande 
universitetsdirektör Per Abrahamsson, efter föredragning av 
fakultetshandläggare Lena Forsell. Närvarande därutöver var 
Uppsala studentkårs ordförande Jacob Färnert. 
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Skrivelse  
Datum: 2021-09-24 

Er referens:    

Diarienr: SSM2021-6186 

Dokumentnr: SSM2021-6186-2 

Handläggare: Christian Linde   

Telefon: + 46 8 799 43 96   

 

 

Svarsformulär för remiss  

Förslag om nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning 
inom strålsäkerhetsområdet  
 

Detta formulär används för inlämnande av synpunkter på remissversionen ”Förslag om 

nationell strategi för Sveriges kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet” 

(SSM2021-6186). 

 

Besvara gärna även de remissfrågor som återfinns i det inledande avsnittet med rubriken 

”Remissfrågor”. Kommentarer och förslag på innehållet i de olika avsnitten av 

remissversionen lämnas under respektive rubrik i det efterföljande avsnittet. Allmänna 

kommentarer lämnas under ”Övriga kommentarer” i det sista avsnittet.  

 

Text kan läggas in i fälten märkta ”Klick eller tryck här för att ange text.”. Lägg vid behov 

till ytterligare rader i formuläret genom att klicka på en cell och sedan på plustecknet (+) i 

högermarginalen. 

 

Alla synpunkter beaktas, men måste samordnas i ett gemensamt svar från varje 

organisation - myndigheten förbehåller sig rätten att göra egna prioriteringar och 

avvägningar i de slutliga skrivningarna. 

 

Ifyllt formulär skickas per e-post till registrator@ssm.se senast den 29 oktober 2021. 

Var vänlig ange som rubrik i e-postmeddelandet: ”SSM2021-6186 remissvar”.  

mailto:registrator@ssm.se
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Svarandeuppgifter 
 

Var vänlig ange namn på svarande organisation och kontaktuppgifter nedan. 

 

Organisation 

Uppsala universitet 

 

Kontakt 

Lena Forsell, fakultetshandläggare, lena.forsell@uadm.uu.de 

Stephan Pomp, institutionen för fysik och astronom, stephan.pomp@physics.uu.se 

Camilla Andersson, institutionen för kirurgiska vetenskaper, 

Camilla.Andersson@radiol.uu.se 

Remissfrågor 
1) Rymmer strategiförslaget de viktigaste aspekterna för att säkerställa att 

Sveriges nationella kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet 

upprätthålls och utvecklas? Saknas relevanta intryck från t.ex. IAEA:s rapport 

SRS No.1051? 

− Nationell samordning (4.1) Ja ☐ Nej ☒ 

− Forskningspolitik för livskraftiga 

forskningsmiljöer (4.2) 
Ja ☐ Nej ☒ 

− Internationell forskningssamverkan 

(4.3) 
Ja ☒ Nej ☐ 

− Utbildningar för samhällets 

kompetensbehov (4.4) 
Ja ☐ Nej ☒ 

− Strålsäkerhetsområdets 

attraktionskraft (4.5) 
Ja ☒ Nej ☐ 

Kommentar Förslag på åtgärd 

Kapitel 3.2 i IAEA:s rapport har ett antal 

underavdelningar som belyser olika 

utmaningar med kompetensförsörjning över 

tid och i ett samhälle där olika 

förutsättningar förändras. Har dessa 

utmaningar beaktats? Det finns flera 

ämnesområden där som kan vara 

utgångspunkt för att konkretisera 

beskrivningarna i dokumentet. 

 

4.1: Lägesbeskrivning tillfylles men viktiga 

konkreta åtgärder saknas.  

4.1:Regeringen bör tillse att adekvat 

basfinansiering tillställs forskningen 

inom strålsäkerhetsområdet alternativt 

genom särskilda insatser tillse att 

lärosätena tillförs medel för detta 

ändamål. 

                                                      
1INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY,  Managing Nuclear Safety Knowledge: National 
Approaches and Experience, Safety Reports Series No. 105, IAEA, Vienna (2021), 
https://www.iaea.org/publications/13597/managing-nuclear-safety-knowledge-national-
approaches-and-experience. 

https://www.iaea.org/publications/13597/managing-nuclear-safety-knowledge-national-approaches-and-experience
https://www.iaea.org/publications/13597/managing-nuclear-safety-knowledge-national-approaches-and-experience
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4.2: Bristande basfinansiering är här ett 

reellt bekymmer och bör adresseras 

tydligare i åtgärder.  

4.2: SSM ska utverka hos regeringen 

tillåtelse att basfinansiera befintliga 

sårbara verksamheter utan att dessa ska 

konkurrera i ett ansökansförfarande. -

detta för att minimera risken att små, 

underkritiska grupperingar skapas. 

4.3: Även här är det mycket "verkar för" när 

det behövs konkreta åtgärder.  

4.3: Relevanta departement ska delta i 

de Europeiska högnivåmötena som 

avhandlar forskningsstrategier etc inom 

strålsäkerhetsområdet. 

4.4: Att utbildningar ska säkerställas är bra 

men, återigen saknas konkreta åtgärder. 

4.4: Regeringen ska via statsanslagen 

tillse att lärosätena aktivt stödjer 

utbildningar inom strålsäkerhetsområdet.  

4.5 Konkretism efterlyses. SSM har här en 

viktig roll för att signalera till unga 

människor att statsmakten ser 

strälsäkerhetsområdet som mycket viktigt.  

4.5: SSM utarbetar en egen strategi 

syftande till att nå landets unga.  

   

2) Stämmer bilden av kompetensläge 

och behov för er egen verksamhet? 
Ja ☒ Nej ☐ 

Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

   

3) Hur kan er verksamhet medverka i genomförandet av strategin? 

Även om vi, som forskningsorganisation, gör vårt bästa avseende detta är vårt 

handlingsutrymme starkt beroende av mängden basfinansiering; ju mer basfinansiering 

desto större möjligheter att utlysa lektorat (och därmed framtidssäkra verksamheten), 

utreda nya forskningsidéer, utöka de internationella nätverken och utöka kontaktytorna 

mot det omgivande samhället inklusive de unga. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Kommentarer och förslag på åtgärder på remissversionens olika 
avsnitt 

1. Inledning 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

1.1. För ett strålsäkert samhälle 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Bristande strålskyddskompetens inom den 

medcinska vården medför risk för sänkt 

vårdkvalitet med påverkan på 

patientsäkerhet som följd 

Mycket viktig aspekt att de som arbetar 

med medicinsk strålning t.ex. 

röntgensjuksköterskor behöver ha adekvat 

utbildning för att kunna säkerställa 

patientsäkerheten. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

1.2. Generella begrepp rörande kunskap och kompetens 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Generellt bra men viktigt att fundera över 

hur den enskilda yrkestagaren kan tillämpa 

detta så att det inte bara blir en 

skrivbordsprodukt.  

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

2. Strålsäkerhet: ett kompetensområde, flera systemperspektiv 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Ok Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

2.1. Strålsäkerhetsrelaterade verksamheter 
Kommentar Förslag på åtgärd 

 Då dessa verksamheter skuljer sig åt 

skulle det vara bra om det tydliggjordes 

vad strälsäkerhet innebar inom resp. 

område. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Inkluderas kommande kärnkraft såsom 

SMRer och Gen IV? 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

2.2. Kunskapsområden inom strålsäkerhet 
Kommentar Förslag på åtgärd 
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Skulle vara bra att tydliggöra vad som är 

specifikt för resp. verksamhetsområde.  

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

2.3. Grundvetenskaper och strålsäkerhet  
Kommentar Förslag på åtgärd 

Saknar vård - radiografi - 

röntgensjuksköterska. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

2.4. Roller och aktörer i kompetensförsörjningssystemet 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Tabellen beskriver delvis ett ögonblick i 

tiden. Det framgår dock inte om denna 

rollfördelning är relevant i det längre 

perspektivet och i så fall, vilka insatser 

som krävs för att den ska bestå. 

Strålsäkerhetsområdet påverkas ständigt 

av det politiska läget och 

opinionssvängningar och det är därför 

viktigt att tillse att aktörerna ges adekvata 

förutsättningar. Särskilt viktigt är detta för 

lärosätena som inte kan verka på en 

kommersiell marknad och därmed styra 

över sin resurstilldelning. 

Saknar vård - radiografi - 

röntgensjuksöterska. 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

3. Kompetensläget för verksamheter inom strålsäkerhet 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Ok Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

3.1. Kärnteknisk verksamhet 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Det är uppenbart i texten att forskning 

inom framtida kärnkraftsteknik är 

betydelsefullt för den svenska 

kompetensförsörjningen. Det framgår dock 

inte om SSM är beredd att finansiera 

forskning inom detta område. 

Avsätt forskningsmedel för verksamhet 

inom SMR och Gen IV.Klicka eller tryck 

här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

3.2. Beredskap och totalförsvar 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Ok Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 
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3.3. Medicinsk verksamhet 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Bra text men saknar röntgensjuksköterskor 

som har en egen grundutbildning och 

legitimation. Det är de som arbetar med 

medicinsk strålning och inte sjuksköterskor.  

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

3.4. Övriga verksamheter med strålning 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Saknar radiografi.  Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

3.5. Strålsäkerhet i framtiden  
Kommentar Förslag på åtgärd 

Ok Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

4. Kompetensförsörjning för ett strålsäkert samhälle – från 
vision till handling 

Kommentar Förslag på åtgärd 

Vision: ”Tryggad nationell 

kompetensförsörjning stärker svensk 

strålsäkerhet och bidrar till att 

skydda människor och miljö från oönskade 

effekter av strålning nu och i framtiden.” 

Det här är en vision för att göra vad som är 

nödvändigt för att nå, och förhoppningsvis 

bibehålla, en acceptabel nivå, men inte mer. 

I ett litet land med begränsade resurser kan 

det vara förståeligt, men en vision bör trots 

allt vara mer ambitiös. Sverige har tidigare 

varit en stark kraft i internationella 

sammanhang av relevans för strålsäkerhet, 

som exempelvis IAEA, ICRP, UNSCEAR, 

olika europeiska samarbetsprojekt och 

diverse industriella sammanhang. Tiderna 

förändras, och vissa av de internationella 

framgångarna har berott på individuella 

forskare och andra aktörer med egna 

visioner. Men dessa forskare och aktörer 

har inte verkat i ett vakuum, det har funnits 

uttalat stöd från Regering och myndigheter 

att verka på den internationella arenan inom 

de många ämnesområden som överlappar 

med strålsäkerhet. Om sådana ambitioner 

saknas kommer resultaten att bli därefter.  

Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Dessutom anspelar visionen enbart på 

strålning som ett hot att skydda människor 

och miljö från medan de samhällsnyttor 

som ger upphov till strålning, eller där 

strålning är själva verktyget, inte nämns 

eller ens antyds. En sådan vision kommer 

inte bidra till att öka strålsäkerhetsområdets 

attraktionskraft och få unga människor att 

söka sig till dessa ämnesområden. 

Ord som exempelvis ”excellent”, 

”världsledande”, ”inflytande”, ”välfärd”, 

”samhällsnytta” och ”utveckling” skulle 

kunna användas i en mer ambitiös vision 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

4.1. Nationell samordning  
Kommentar Förslag på åtgärd 

”– Innovationer kan ha större eller mindre 

strålningsrelaterad anknytning, exempelvis 

vägnät som möjliggör laddning av 

elfordon under färd och nya generationers 

mobila nätverk.” 

Det här textstycket avser icke-joniserande 

strålning, och en liknande formulering 

finns med första stycket av kapitel 3.5. De 

möten som har hållits inom 

samverkansplattformen har varit 

avgränsade till joniserande strålning, det 

här stycket är därför irrelevant. I så fall 

borde exempelvis mobiltelefoniindustrin, 

fordonsindustrin, andra berörda 

verksamheter och relevanta representanter 

för relevanta forskningsområden på våra 

lärosäten ha involverats i 

samverkansplattformen. De involverade 

industrierna bör rimligtvis också vara med 

och dela på det ekonomiska ansvaret för 

kompetensförsörjning och forskning, likt 

det ansvar som åläggs kärnkraftindustrin i 

det andra stycket av kap. 4.1 (sid 14). 

 

Stycket tas bort, liksom passagen i kap 3.5 

om laddning av elbilar. Om det ska vara 

kvar behövs först ett omtag med nya 

möten inom samverkansplattformen där 

även de relevanta intressenterna från 

industri, lärosäten och myndigheter deltar 

och bidrar med sina synpunkter. 

 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Strategisk inriktning (I): Nationell samordning 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Här saknas konkreta åtgärder, vilka som 

ansvarar för dem och hur de utpekade 

aktörerna ska ges de förutsättningar som 

krävs gör att genomföra åtgärden. 

Generellt saknas också en beskrivning 

Ansvarsfrågan, åtgärder och uppföljning 

måste förtydligas. 

Vidare måste "långsiktiga förutsättningar" 

definieras. Avses till exempel ekonomiska 

förutsättningar? 
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av hur något ska göras - genom nya 

mandat, ansvarsområden, verktyg, resurser 

etc. Det saknas en plan för hur den 

svenska forskningen och utbildningen 

inom fältet ska koordineras. Till exempel: 

Vem ansvarar för att identifiera frågor av 

stor nationell vikt? Vem ansvarar för att 

koordinera sådana verksamheter och hur 

ska det gå till?  

 

  

 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Prioriterade insatser: 

Kommentar Förslag på åtgärd 

"d) Regeringen verkar för att utbildning 

och forskning inom den skärning av 

vetenskaperna som utgör strålsäkerhet ses 

som ett samlat system av dess 

myndigheter och forskningsråd” 

Tydligöre hur Regeringen ska verka för 

denna prioriterade insats. 

 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

4.2. Forskningspolitik för livskraftiga forskningsmiljöer 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Det vore utmärkt om, för att inte säga 

nödvändigt att, strålsäkerhetsområdet ges 

ett eget avsnitt i forskningsbudgeten. Men 

utan en tydligt kommunicerad plan för hur 

det ska gå till ges intrycket att detta endast 

är en ambition 

Strålsäkerhet är ett begrepp som 

innefattar ett brett spektrum från 

kärnkraftteknik till strålningsbiologi och 

onkologi. Detta bör förtydligas. 

Bisatsen under punkt a): "…eller som 

förstärkning till existerande program…" 

tas bort. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Strategisk inriktning (II): Forskningspolitik för livskraftiga forskningsmiljöer 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Det är viktigt att förstå dynamiken här. 

Inom energiområdet är det tydligt där 

"förnybara" tekniker vunnit stor mark på 

bekostnad av kärnkraftsforskningen. 

Ansatsen här är god men konkretismen 

måste bli mer uttalad. 

 

Långsiktig basfinansiering är helt 

nödvändig för att kunna bygga upp 

bärkraftiga forskningsmiljöer. Att SSM nu 

konkurrensutsätter de forskningsgrupper 

som man har bidragit med att bygga upp 

under flera decennier genom 

ansökningsförfarande riskerar att leda i fel 

riktning. En uppenbar risk är att dessa 

befintliga forskningsmiljöer slås i spillror 

Hos regeringen utverka möjlighet att, vid 

sidan av ett ansökningsförfarande, särskilt 

stödja de forskningsgrupper som bedriver 

forskning med stor relevans för SSM med 

långsiktig basfinsansiering. 
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då fler aktörer ska dela på begränsade 

resurser och man skapar små 

underfinansierade grupperingar. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Prioriterade insatser: 

Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

4.3. Internationell forskningssamverkan 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Det finns ett tillsynes ointresse från 

statsmaktens sida att engagera sig i de 

församlingar som styr över EU:s 

nukleära forskningsbudget. Detta innebär 

att de svenska önskemålen inte 

exponeras och tillgodoses samt att 

svenska forskare ofta hamnar i ett 

ogynnsamt läge visavi de Europeiska 

kollegorna. 

Ansvariga department måste i betydligt 

högre grad än idag representera svensk 

nukleär forskning på EU-planet. 

Regeringen uppmanas att tillse att 

befintliga svenska 

forskningssammanslutningar ges adekvat 

ekonomiskt stöd. Detta så att dessa får de 

nödvändiga finansiella muskler som krävs 

för att framgångsrikt konkurrera på EU-

planet. 

Vid flera av Joint Research Centres, där 

ibland även svenskar arbetar, ifrågasätts 

den verksamhet som faller under begreppet 

strålsäkerhet då länder vars regeringar inte 

tycker om kärnkraft buntar samman dessa 

verksamheter. Här behöver Regeringen stå 

upp för att den befintliga 

forskningsverksamheten vid de olika JRC:s. 

Tidigare bedrevs en inte obetydlig del av 

svensk kärnteknisk forskning inom 

IAEA stödprogram. Av oklara skäl är det 

sättet att arbeta nu borta. Det vore 

välgörande om sådana projekt åter kom 

till stånd från svensk sida. Exempelvis 

kan stora synergieffekter uppnås om 

Sverige och Finland samverkade i vissa 

forskningsfält som t ex slutförvarsfrågor. 

Med det som grund kan dessa länder 

samfällt agera gemensamt på 

Europaplanet. 

Återupprätta statusen för stödprogrammen 

inom SSM så att forskningssamverkan 

mellan länder uppmuntras. 

Strategisk inriktning (III): Internationell forskningssamverkan 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Prioriterade insatser: 

Kommentar Förslag på åtgärd 
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Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

4.4. Utbildningar för samhällets kompetensbehov  
Kommentar Förslag på åtgärd 

Studentunderlaget för kärntekniska 

utbildningar i Sverige är för närvarande 

mycket litet. Effekten av det är att 

lärosätena inte ser dessa utbildningar som 

"lönsamma" och bl.a. av det skälet lägger 

ned dem. Eller åtminstone inte stödjer dem 

finansiellt i någon större omfattning.  

Statsmakten måste offentligt flagga för 

att kärntekniska utbildningar är av 

nationellt intresse för att återigen locka 

studenterna till området.  

Inom den medicinska strålningen är 

röntgensjuksköterskor och deras utbildning 

en viktig del. Dock finns det även andra 

yrkeskategorier som numera arbetar inom 

detta område såsom 

operationssjuksköterskor och 

biomedicinska analytiker. Därför är det 

viktigt att det finns resurser för att ge dem 

en adekvat utbildning.  

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Strategisk inriktning (IV): Utbildningar för samhällets kompetensbehov 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Prioriterade insatser: 

Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

4.5. Strålsäkerhetsområdets attraktionskraft 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Det är viktigt att synliggöra 

röntgensjuksköterskorna som en attraktiv 

yrkesgrupp.  

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Strategisk inriktning (V): Strålsäkerhetsområdets attraktionskraft  
Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Prioriterade insatser: 

Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

5. Uppföljning av strategin  
Kommentar Förslag på åtgärd 

För att kunna göra en meningsfull 

uppföljning krävs mer kvantifierbara mål 

än vad som redovisats i remissen. 

En översyn av strategin krävs där 

föreslagna insatser dels konkretiseras och 

dels ansätts tydliga mål. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Övriga kommentarer 
Kommentar Förslag på åtgärd 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

Klicka eller tryck här för att ange text. Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


