Etik och strålskydd - nu och i framtiden
Datum:

Tisdag 21 april 2020

Lokal:

Fogdö, Strålsäkerhetsmyndigheten i Solna

Välkomna till ett symposium kring betydelsen av etik och värdegrund inom strålskyddet
och en öppen fråge- och diskussionssession kring angelägna etiska problemställningar
som beslutsfattare, strålskyddsexperter och strålskyddare möter i den yrkesverksamma
vardagen.
Symposiet fokuserar på frågan ”Vilken praktisk betydelse har etik och värdegrund i vår
dagliga verksamhet?” Det kan t.ex. gälla fördelning av risk och nytta mellan individer
och samhälle vid berättigande av verksamheter, användning av strålning i samband
med medicinsk screening eller icke-medicinsk exponering (åldersbestämning etc.), hur
strålskyddet bör förhålla sig till osäkerheten i riskerna vid mycket låga stråldoser eller
kostnader och andra effekter kopplade till utformningen eller optimeringen av strålskyddet
som det ser ut i dag.
Symposiet inleds med presentationer av Dr Thierry Schneider – en av författarna till ICRP
publikation 138 “The Ethical Foundations of the System of Radiological Protection” (ICRP
2018) och Dr Jack Valentin –
 huvudsekreterare för ICRP 103 ”The 2007 recommendations of
the International Commission on Radiological Protection”.
Efter de inledande presentationerna, avser vi att föra ett resonemang runt aktuella
etiska dilemman inom strålskyddsområdet. Diskussionerna kommer att baseras på
frågeställningar ni skickat in till oss i samband med er anmälan eller på de tankar och
frågor som kommer upp vid presentationerna eller under diskussionen. Eftersom vi har
internationellt deltagande kommer vi att föra diskussionen på engelska.

Inbjudna talare:
Dr Thierry Schneider
Le Centre d’étude sur l’Évaluation de la Protection dans le domaine
Nucléaire (CEPN), Frankrike
Dr Jack Valentin
F.d. sekreterare i International Commission on Radiological Protection (ICRP)
Moderatorer:
Eva Forssell-Aronsson, Ingemar Lund, Christopher L. Rääf och Per Wikman-Svahn
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Program
09.30 Fika
10.00 Inledning, syfte
Eva Forssell-Aronsson, Göteborgs universitet
10.10 Strålskyddsetik fram till nu – en tillbakablick
Jack Valentin, f.d. sekreterare i International Commission on Radiological 		
Protection (ICRP)
11.10

Dagens läge och framåt - ICRP 138
Thierry Schneider, L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
Frankrike, (co-author ICRP 138)

12.30 Lunch
13.30 Diskussion
14.45 Summering – hur gå vidare?
Moderatorer och inbjudna talare
15.15

Avslut

Frågor
Vi ser gärna att ni vid anmälan kort beskriver en egen frågeställning kring
etik och strålskydd som känns angelägen inom er verksamhet men det går
förstås också bra att skicka in en fråga även senare. Fram till den 1 april
samlar vi in frågor, som dels utgör underlag för den diskussion som kommer
föras vid symposiet, dels kommer att ingå i den skriftliga sammanställningen
av symposiet. De huvudsakliga frågeställningarna och eventuella slutsatser
kommer att dokumenteras. Frågorna lämnas i anmälningsformuläret under
rubriken Meddelande
Symposiet är öppet och avgiftsfritt. Anmälan krävs. Begränsat antal
platser. Vänligen ange eventuella allergier eller önskemål om specialkost i
anmälningsformuläret.
För anmälan: www.kva.se/etikochstralskydd
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