
Strålsäkerhetscentralen kan begära en 
utredning om verksamheten
 Om Strålsäkerhetscentralen (STUK) misstänker att man inom skönhetsbehandlingarna

använder icke-joniserande strålning på ett sätt som överskrider strålningsexponeringens
gränsvärden kan STUK be verksamhetsutövaren om en utredning i ärendet.

 Gällande ultraljudsanordningar ska av utredningen framgå:
 Ultraljudets intensitet (intensity)
 Behandlingshuvudets storlek (dimensions of the treatment head)

 https://www.stuk.fi/web/sv/stuk-overvakar/till-anvandare-av-stralning/lasershower-solarium-och-skonhetsvard/information-for-professionella-inom-
skonhetsbranschen/stralsakerhetscentralen-kan-begara-en-utredning-om-verksamheten
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Utbildning i användningen av en strålande 
skönhetsbehandlingsapparat
 Det finns i sig inga formella behörighetskrav för användningen av

skönhetsbehandlingsapparater i kosmetiska behandlingar. Det är förstås väsentligt att få en
tillräcklig utbildning i användningen av apparaten, till exempel av försäljaren. Även en
omfattande bruksutbildning eller anvisningar i hur apparaten ska används är inte en
godtagbar grund för att överskrida gränsvärdena för exponeringen under behandlingar
enligt SHM:s förordning och STUKs föreskrift.

 https://www.stuk.fi/web/sv/stuk-overvakar/till-anvandare-av-stralning/lasershower-solarium-och-skonhetsvard/information-for-
professionella-inom-skonhetsbranschen/anvandbar-information-for-tillverkare-och-importorer-av-skonhetsutrustning

 According to my contact at the Association of Finnish Beauty Therapists, there will be some
new regulations coming in next year from Finnish Medicines Agency (Fimea) regarding
devices but those haven’t been communicated yet.

 https://www.fimea.fi/web/en -
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Ultraljudsutrusting
 There is a new law about the radiation incl. the levels of ultrasound used in beauty industry:

https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2018/20181045 -
 I samband med att strålsäkerhetslagstiftningen förnyades 2018 fastställdes

exponeringsgränsvärden för pulserande ljus. Samtidigt beviljades apparaterna med
pulserande ljus som används för skönhetsbehandlingar en övergångstid på fem år som går
ut den 15.12.2023. Efter övergångstiden tillämpas exponeringens gränsvärde i den
strålningsövervakning som STUK genomför. Då kan apparater med pulserande ljus som
överskrider exponeringens gränsvärden försättas i användningsförbud om behandlingen inte
kan göras säker, till exempel med exakta behandlingsanvisningar, eller om apparaten med sin
maximala effektinställning orsakar en omedelbar fara för hälsan. Efter övergångstiden är
användningen av för effektiva apparater med pulserande ljus tillåten endast på hälso- och
sjukvårdsenheter.

 Inköp av strålningsapparat för skönhetsvård och bedömning av exponering - stuk-sv – STUK
 https://www.stuk.fi/web/sv/stuk-overvakar/till-anvandare-av-stralning/lasershower-solarium-och-skonhetsvard/information-for-

professionella-inom-skonhetsbranschen/inkop-av-stralningsapparat-for-skonhetsvard-och-bedomning-av-exponering
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