
Institutionen för medicin och vård 
Avdelningen för radiofysik 

Hälsouniversitetet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riskuppskattningar och strålskydds-
rekommendationer – Vår strålningsmiljö 

 
 
 
 
 
 

Gudrun Alm Carlsson, Carl A Carlsson och 
Håkan B L Pettersson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Department of Medicine and Care 
Radio Physics 

Faculty of Health Sciences 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Series:  Report / Institutionen för radiologi, Universitetet i Linköping; 68 
ISSN:  1102-1799 
ISRN:  LIU-RAD-R-068 
 
Publishing year: 1991 
Revised version re-published 2000-02-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© The Author(s) 



1

Report 68, 1991-09-20, rev 2000-02-23

Riskuppskattningar och
strålskydds-rekommendationer –

Vår strålningsmiljö.

Gudrun Alm Carlsson, Carl A Carlsson och Håkan
B L Pettersson.
Avdelningen för Radiofysik Institutionen för
Medicin och Vård
Hälsouniversitetet, 581 85 Linköpings Universitet

Revidering utförd av Eva Lund och Håkan B L Pettersson



2

1. Riskuppskattningar och strålskyddsrekommendationer

1:1. Inledning

Människan har i alla tider varit utsatt för joniserande strålning. Kosmisk
strålning och naturligt radioaktiva nuklider i vår omgivning och i vår kropp ger ett årligt
bidrag till den absorberade dosen i hela kroppen, som i genomsnitt för människorna på
jorden uppgår till 1 mGy/år (1Gy = 1 J/kg). Det finns områden på jorden där stråldosen
från naturlig strålning är 10-100 ggr större, jfr avsnittet "Vår strålningsmiljö".

I slutet av 1800-talet upptäckte Röntgen röntgenstrålningen och Becquerel den naturliga
radioaktiviteten. Människan fick därmed för första gången tillgång till starka källor av
joniserande strålning. Dessa togs snabbt i bruk framförallt inom medicinsk röntgen-
diagnostik och radioterapi. Man gjorde snart bittra erfarenheter av den joniserande
strålningens skadliga biologiska verkningar efter höga stråldoser. Fram till år 1922 hade
c:a 100 radiologer dött av strålskador. Man insåg att något måste göras för att förbättra
läget för personalen och år 1928 bildades ICRP (International Commission on Radiation
Protection). ICRP ger ut rekommendationer för strålskydd, som ligger till grund för
nationella lagar och förordningar över hela världen.

Den förhållandevis långa erfarenhet människan har av joniserande strålning och den
lätthet med vilken även små stråldoser kan mätas har gett oss stränga normer vad gäller
hanteringen av producerade strålkällor. Många har därför uppfattningen att joniserande
strålning är en exklusiv miljökomponent. Så är knappast fallet. Förutom att vi alltid varit
naturligt bestrålade finns det idag anledning att förmoda att den kemiska nedsmuts-
ningen av miljön är ett långt allvarligare hot mot vårt välbefinnande än den nuvarande
användningen av producerade strålkällor. En rättvis bedömning av olika miljö-
komponenter kan endast göras den gång alla mäts med samma mått. Arbete med denna
inriktning pågår med strålskydds-verksamheten som förebild.

1.2 Joniserande strålnings biologiska verkningar

Joniserande strålnings verkningar på biologisk vävnad beror av den absorberade dosen,
D, i vävnaden (oberoende av om stråldosen erhålles genom extern bestrålning eller
genom internt deponerade radioaktiva nuklider). Den absorberade dosen anger den
absorberade strålnings-energin per massenhet. Den mäts i enheten gray (Gy), 1 Gy = 1
J/kg.

1.2.1 Deterministiska (icke slumpmässiga) skadeverkningar

Determinsitiska  effekter innefattar skador på vävnader/organ pga omfattande celldöd,
vilket leder till försämrad eller upphörd vävnad/organ-funktion. Effekterna uppkommer
efter relativt stora stråldoser som överskrider tröskelvärden Vid akut helkropps-
bestrålning med den absorberade dosen 3-5 Gy i alla kroppens vävnader dör 50% av
bestrålade personer inom 60 dagar  efter bestrålningen till följd av skador på blod-
bildande organ. Vid akut helkroppsbestrålning är alltså LD50/60  = 3-5 Gy. I en katastrof-
situation utan fungerande sjukvård räknas LD50 sjunka betydligt. Vid akuta
helkroppsdoser över 7-10 Gy är chansen till överlevnad låg och helt beroende av
medicinska åtgärder.
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Vid bestrålning av begränsade delar av kroppen kan högre stråldoser tolereras utan
dödlig utgång. Andra, lokala, akuta effekter kan uppstå. En välkänd effekt är den
hudrodnad, som uppträder efter bestrålning av huden med stråldoser överstigande 8 - 10
Gy och som utgör en besvärande komplikation vid radioterapi. En ur strålskydds-
synpunkt viktig effekt att beakta är grumling av ögonlinsen (katarakt), som inträffar vid
akuta stråldoser överstigande 2 - 4 Gy. Latenstiden för ögonlinsgrumling kan variera
mellan några månader (hög stråldos under kort tid) till 20 år (låg stråldosrat under lång
tid). Vid  bestrålning  av  testiklar  och  ovarier  kan  sterilitet utvecklas. Tröskelvärdet
för temporär sterilitet vid akut bestrålning är ca 0.15 Gy för män och ca  0.6 Gy  för
kvinnor.  För  bestående  sterilitet  är motsvarande tröskelvärden omkring 3-6 Gy.

De akuta skadeverkningarna är typiska tröskelvärdeseffekter. Om bara stråldosen är
tillräckligt låg uppträder skadan inte hos någon medan den slutligen uppträder hos alla
om stråldosen överskrider ett visst värde. Skadorna betecknas därför som
deterministiska.

1.1.2. Stokastiska (slumpmässiga) skadeverkningar

Man har länge känt till att t ex stora stråldoser i huden med akuta skador som följd ökar
risken för att cancer senare skall utvecklas i de skadade hudpartierna. År 1902
rapporterades första fallet av strålningsinducerad hudcancer. Eftersom cancer efter
bestrålning utvecklas först efter en viss latenstid talar man om sena skadeverkningar.
Man talar också om att skadan är slumpmässsig (eng "stochastic") eftersom man inte
kan säga att bestrålningen ger cancer utan endast att risken för tumöruppkomst ökar.

Man har också länge känt till (Muller 1928) att joniserande strålning kan åstadkomma
mutationer och kromosomaberrationer. Om sådana förändringar drabbar könscellerna
visar sig skadan först i kommande generation. Den är också slumpmässig då en given
stråldos till könscellerna endast kan sägas öka risken för genetisk skada.

Joniserande strålning kan dessutom vara fosterskadande. Typen och graden av skada har
i djurförsök visat sig vara starkt beroende av stråldosens storlek och tidpunkten för
bestrålningen. Hos människan har endast en ökad risk för mentala störningar kunnat
fastställas medan andra typer av missbildningar är ytterst sällsynta. Den känsliga
perioden är främst 8 - 15 graviditetsveckorna (även veckorna 16-25 är känsliga) då
främre hjärnan anläggs. Om bestrålning ägt rum under denna period uppskattas 1) att
intelligensen i genomsnitt minskar med 30 IQ-enheter per Sv effektiv dos (se nedan) till
fostret , samt 2) risken för barnet att födas med allvarlig mental retardation (IQ<67) till
40% per 1 Sv (ICRP 1990). Ett linjärt dos-risk samband är sannolikt, dvs efter en
urografi, som ger en dosekvivalent i fostret av ca 10 mSv skulle risken för
strålningsinducerad mental retardation vara 0,4 % om undersökningen ägt rum under 8 -
15:e graviditetsveckorna (0.1% under 16-25 graviditetsveckan). Förekomsten av ett
tröskelvärde kring 100 mSv kan emellertid inte uteslutas.

Inom medicinsk praxis har förekommit att bestrålning av fostret under graviditetens
första 2 - 3 månader med absorberade doser överstigande 0,1 Sv (100 mSv) tagits som
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indikation för abort. För röntgenundersökning av kvinnor mellan 15 och 45 års ålder
tillämpas särskilda rutiner (Nordic 1989). Om graviditet är konstaterad eller förmodas
tillämpas följande:
a) undersökningen uppskjutes till efter förlossningen om det är acceptabelt medicinskt,
b) övervägs om annan metod, ultraljudsundersökning eller MR (under senare delen av

graviditeten),  kan ge tillfredsställande diagnostisk information.
c) Undersökningen genomförs om en fördröjning inte är medicinskt försvarbar, men

extra möda läggs ner på att minimera stråldosen till fostret.

På samma sätt som de icke slumpmässiga skadeverkningarna har tröskelvärden med
avseende på den absorberade dosen antog man före 1950-talet att även de sena eller
slumpmässiga effekterna av strålningen hade tröskelvärden. I strålskyddssammanhang
talade man om toleransdoser. Stråldoser under toleransdosen ansågs inte medföra någon
som helst risk för någon typ av skada. På 1950-talet skedde en omsvängning. Man
började räkna med att en ökad risk för cancer och genetisk skada kunde föreligga även
efter mycket små stråldoser. Detta innebar en radikal förändring av strålskydds-
tänkandet. I stället för att tala om toleransdoser talar man om högsta tillåtliga doser
förenade med en acceptabel risk. Ingen verksamhet, som ger om än aldrig så små
stråldoser i människor kan anses helt säker. Detta ställer krav på ett ständigt vägande av
risken för skada mot antingen nyttan av att använda en strålkälla eller risken med att
avstå från att använda den. Strålskyddsverksamheten genomsyras i dag av risk-nytta
(eng. "cost-benefit") överväganden.

1.3  Riskuppskattningar av joniserande strålnings cancerogena och genetiska
verkningar

1.3.1. Ekvivalent dos

Från djurexperiment kan en del kvalitativa men inte kvantitativa slutsatser dras av
joniserande strålnings cancerogena och ärfliga effekter  på människa.

Djurexperiment visar att strålningsinducerade tumörer nästan utan undantag uppkommer
i den vävnad, som bestrålats. Man har också funnit att för samma absorberade dos i
vävnaden är risken för tumöruppkomst större efter bestrålning med tätjoniserande
strålning (t ex α-strålning) än efter bestrålning med glesjoniserande strålning (t. ex.
röntgen- och γ-strålning). Vidare är med glesjoniserande strålning risken för
tumöruppkomst lägre om den absorberade dosen erhålles under lång tids bestrålning än
om den erhålles under en kortvarig (akut) bestrålning.

Mutationer induceras med betydligt större frekvens än kromosomaberrationer. Liksom
vid tumöruppkomst är vid framkallandet av mutationer tätjoniserande strålning
effektivare än glesjoniserande. Med glesjoniserande strålning blir också mutations-
frekvensen lägre om bestrålningen utsträckes över en längre tid än om den sker akut.

Det är alltså inte enbart den absorberade dosen, D, som avgör risken med en bestrålning.
Även strålslaget, fördelningen av den absorberade dosen i organet samt i vissa fall
bestrålningens utsträckning i tiden inverkar på risken. I strålskyddssammanhang har
man för vävnader/organ,T, infört storheten ekvivalent dos, HT, som tar hänsyn till de
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faktorer som modifierar verkan av en given medelabsorberad dos, RTD , , till
vävnaden/organet:

∑ ⋅=
R

RTRT DwH ,                 (1)

R betecknar strålslaget (α, β, γ strålning), wR  betecknar den s k viktningsfaktorn för
strålning, som beror av strålslaget R och RTD ,  är den medelabsorberade dosen i
organet.
Man känner bäst riskerna med glesjoniserande strålning (β-,γ- och röntgenstrålning) och
för denna har wR satts lika med 1. För tätjoniserande strålning är wR > 1, t ex wR = 20
för α-strålning; α-strålningen är alltså 20 ggr effektivare än β-, γ- och röntgenstrålning
till att framkalla skada vid samma absorberade dos.

Den ekvivalenta dosen mäts i enheten sievert (Sv). Om den absorberade dosen mäts i
gray och wR är lika med ett får dosekvivalenten mätt i sievert samma mätetal som den
absorberade dosen.

Ekvivalent dos  är en storhet för riskbedömningar i enskilda organ. Samma värde på
ekvivalent dos motsvarar samma risk oberoende av strålslag. Den bör bara användas i
riskuppskattningssammanhang.

1.3.2 Effektiv dos

Sannolikheten för stokastisk effekt beror, förutom strålslag, också på vilka organ eller
vävnader som bestrålats. Organen/vävnaderna i kroppen är olika strålkänsliga vad gäller
inducering av cancer. Sannolikheten för överlevnad/död vid cancerinduktion beror
också av vilket organ som drabbas. För att ta hänsyn tillbåde  strålkänslighet   och
sannolikheten   för överlevnad/död,   tillsammans   med   sannolikheten   för   ärftliga
skador (bestrålning av gonaderna), viktas den ekvivalenta dosen i ett organ T  (eng.
T=tissue), HT, med en för varje organ särskild  viktningsfaktor  för  organ, wT.
Summan av de ekvivalenta doserna i flera  organ  viktade  med  respektive organs
viktningsfaktor, wT , är ett mått på totalrisken för stokastisk effekt (summan av risk för
strålningsinducerad död i cancer samt strålningsinducerad allvarlig genetisk betingad
sjukdom hos barn eller  barnbarn).  Denna  summa, vilken också får enheten sievert
(Sv), kallas effektiv dos, E.

∑ ⋅=
T

TT HwE (2)

Tabell över organviktfaktorer:
wT 0.20 0.12 0.05 0.01

organ gonader lunga blåsa benytor
mage bröst hud

röd benmärg matstrupe
tjocktarm lever

sköldkörtel
övriga organ
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Summationen görs för de organ av de 12 givna ovan  som  erhållet  signifikant dos.
Förutom  dessa  tillkommer  gruppen  "övriga organ"  vilken  inkluderar ytterligare 10
kroppsorgan. Om något enstaka organ  vilket  ej  har  ett  wT  fastställt skulle erhålla ett
HT  större än högsta HT bland något av de  12  angivna,  skall halva wT-värdet (0.5.0.05)
vikas åt detta organ. I och med införandet av dessa viktningsfaktorer,wT,är det möjligt
att jämföra risker vid bestrålning av enskilda  organ  med risker vid  bestrålning  av  hela
kroppen. Sannolikheten  att  stokastiska effekter skall uppstå vid bestrålning av ett
enskilt organ eller flera  organ vid en givet strålslag, R, som medför en effektiv dos, E,
är densamma som  om hela kroppen bestrålades med en absorberad dos, D, med samma
mätetal som  E.

Exempel:  Antag  att  enbart  lungorna  bestrålas  med  γ-strålning  till  en genomsnittlig
absorberad dos, D  = 2 Gy. Detta medför att  SvSvDwH RTRT 221, =⋅=⋅=    och

SvSvHwE TT 24.0212.0 =⋅=⋅=
Sannolikheten att stokastiska effekter skall uppstå är densamma som vid en homogen  γ-
bestrålning  av  hela kroppen vid en jämnt fördelad stråldos av 0.24 Gy.

1.3.3. Uppskattningar av risken för cancer

Strålningsinducerad cancer har inga specifika egenskaper, som gör att den kliniskt eller
cytologiskt kan skiljas från cancer, som uppträder av annan orsak. När det gäller
leukemi, inducerad genom bestrålning av den röda benmärgen induceras dock
företrädesvis akut leukemi. Vissa cancertyper har ej kunnat påvisas som resultat av
bestrålning, vilket kan bero på att den naturliga frekvensen är mycket högre än ev
tillskott från strålningsinducerade cancerfall. I övrigt kan förekomst av strålnings-
inducerad cancer endast fastställas som en överfrekvens av cancerfall i en bestrålad
population jämfört med en icke bestrålad men i övrigt ekvivalent population.

Vid låga effektiva doser, mindre än 10-100 mSv, är risken för cancerinduktion så liten
att mycket stora populationer skulle behövas för att med säkerhet kunna påvisa en över-
frekvens av cancerfall. Erfarenhet av stora mänskliga populationer, som erhållit små
dosekvivalenter saknas.

Vid högre effektiv dos är risken för cancerinduktion större och mindre populationer
behövs för att påvisa en överfrekvens. Vid atombombsprängningarna över Hiroshima
och Nagasaki 1945 utsattes stora befolkningsgrupper för akut helkroppsbestrålning med
effektiva doser avstorleksordningen 1 Sv.

De riskuppskattningar, som användes i dag baserar sig på en grupp av ca 76 000
överlevande efter atombombssprängningarna (Life Span Study – cohorten (Shimizu et
al.1987)). Mellan åren 1950-1985 avled ca 6 000 personer ur denna cohort p g a cancer,
vilket är ca 350 fler än förväntat antal. Ungefär 40% av dessa 350 extrafall utgörs av
leukemi och magcancer.  Ingen förhöjd dödlighet av andra orsaker än cancer har kunnat
konstateras.
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En tydlig överfrekvens i leukemi kunde iakttas redan 5 år efter atombombs-
sprängningarna. Efter år 1970 har leukemifrekvensen i stort sett återgått till den
normala. Liknande förlopp visar strålningsinducerad sköldkörtelcancer. Övriga former
av cancer har visat sig ha en betydligt längre latenstid, en del former upp till 30 år och
kanske mer. Uppföljningen av Japanmaterialet måste utsträckas ytterligare ett par
decennier innan definitiva riskupp-skattningar kan göras. Förutom Japanmaterialet finns
jämförande studier på strålningsinducerad cancer som resultat av strålbehandling av
benigna åkommor, vilka givit kompletterande information till riskuppskatting för vissa
cancertyper  (NCRP 1980, BEIR V 1990, ICRP 1990). Från dessa studier samt Japan
materialet framgår att hud, tjocktarm, mage och lungor är de mest känsliga
organen/vävnaderna för strålningsinducerad cancer. I fallet med hud är flertalet av
cancerfallen inte letala, vilket återspeglas i det låga wT-värdet. Kvinnlig bröstvävnad
tillhör också de känsliga vävnaderna (ett besvärande faktum vid bedömning av
mammografi-screening undersökningar i stor skala).

ICRP (1990) räknar med att vid en akut effektiv dos av 1 Sv i hela kroppen till en
heterogen  population  kommer  10  personer  av  100  att  dö av strålningsinducerad
cancer inom en period av 50 år efter bestrålningen. Om vi inkluderar de fall av
strålningsinducerad cancer, som inte leder till döden blir siffran fördubblad.

Akuta effektiva doser av storlek 1 Sv har endast förekommit i extrema olycks-
situationer. Mer intressant är att känna risken vid värden på effektiva doser, som är 100
till 1000 gånger lägre, dvs. av samma  storleksordning  som den årliga naturliga
bestrålningen och årliga  bestrålningen i radiologiskt arbete  medför. Vid dessa
effektiva  doser,  erhållna med låg dosrat, uppskattar ICRP (1990) att risken för död
genom strålningsinducerad cancer är 0.05 per Sv effektiv dos, dvs. vid  en  effektiv  dos
av  1mSv  till  alla individer i en population med blandad åldersfördelning kommer 5
personer  av 100 000 att dö av strålnings-inducerad cancer (samt ytterligare 5 icke-letala
cancerfall att uppträda). Motsvarande risksiffra för barn bedöms vara 2-3 gånger högre.
Förutom  dessa  cancerfall uppskattar ICRP (1990) risken för strålningsinducerad
allvarlig ärftlig sjukdom  till  0.01 per sievert, dvs. från dessa 100 000 bestrålade
personer kan man förvänta sig 1 extra  fall  av allvarlig ärftlig sjukdom i kommande
generationer.
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Fig  1: Illustration av effektiv dos respons samband. Vår riskuppskattning vid låga doser bygger på en linjär
extra-polation från höga stråldoser. Hur det ser ut vid låga doser vet vi inte, en uppfattning är att sambandet är
linjärt men med en lutning på kurvan som är hälften av den som gäller för höga doser.

Ett annat sätt att uttrycka skadan som bestrålning av en population medför är
förkortning av livslängden. En årlig effektiv dos av ex. 5 mSv (normal årlig
genomsnittlig effektiv dos bland svenskar) under hela livet uppskattas förkorta livs-
längden med 0.3 år i medeltal.

Dos-risk-sambandet vid låga  stråldoser  bygger  på  en  inom  internationell strål-
skyddsverksamhet   accepterad   hypotes   om   ett   linjärt  effektiv dos-risk-samband
utan  tröskelvärden,  dvs.  med  linjär  extrapolering  från observerade data vid relativt
höga effektiva doser till lågdosområdet.  Detta innebär att (trots brist på bevis) även
mycket  små  dostillskott  räknas medföra en ökad risk för induktion av  cancer. Detta
har drivit fram den risk-nytta filosofi, som så starkt präglar dagens strålskydds-
verksamhet. Samtidigt är den linjära risk-extrapolationen mycket omstridd. En del
experter hävdar att risken vid små värden på dosekvivalenten överskattas våldsamt,
andra däremot att den t o m underskattas. Skäl, som angivits för en överskattning är

a) djur experiment visar nästan alltid tröskelvärdesrespons, i synnerhet för djur
med så låg strålningskänslighet som människan,

b) små stråldoser stimulerar reparationsprocesser och är nyttiga. Undersökningar
i Amerika visar att människor, som lever i områden med högre naturlig
bakgrundsstrålning har lägre spontan cancerfrekvens än de som lever i områden
med lägre naturlig bakgrundsstrålning,

c) vid små stråldoser är latenstiden så lång att en strålningsinducerad cancer
aldrig hinner manifestera sig under livstiden. Denna hypotes skulle i så fall
förutsätta att cancer induceras genom samverkan mellan flera celler.

Argumenten b) och c) är spekulativa. Mot argument a) kan invändas att en normal
befolkning inte utgör en så homogen grupp som experimentdjuren. En heterogen
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mänsklig population kan tänkas sammansatt av grupper med varierande tröskelvärden.
Särskilt strålningskänsliga individer med mycket låga tröskelvärden skulle bidra till att
göra dosekvivalent-risk-sambandet nära nog linjärt för populationen som helhet.

I dag finns ingen möjlighet att inringa särskilda riskgrupper. Tänkbart är att strålnings-
känsligheten kan vara  betydligt högre hos individer med olika sjukdomar som t. ex.
astma, allergi eller vara beroende av ett speciellt födointag.

När det gäller bestrålning av  foster  antyder  undersökningar  (bl.a.  Japan materialet) att
risken för att utveckla barncancer (upp till 10 års ålder) är något högre än motsvarande
risk vid bestrålning av barn. Andra undersökningar motsäger detta.  Den  överfrekvens
av  barncancer,  som  konstaterats  efter fosterbestrålningar i samband med
röntgendiagnostiska undersökningar  kan  ha samband  med  orsaken  till
undersökningen  och  inte  med  stråldosen  från densamma.

 När det gäller samverkan mellan bestrålning och andra miljöfaktorer har t.ex. flera
studier indikerat att rökning ger ökade effekten av radondotterexponering av
lungvävnad. En del forskare menar dock  att  rökning medför ökat skydd i och med
kraftigare mucus-skikt i bronkerna.

1.3.3 Uppskattning av risken för ärftliga skador

Riskerna för strålningsinducerade ärftliga skador är svårare  att  uppskatta. Eftersom
effekterna uppkommer först  i  efterkommande  generation(er),  krävs enorma epide-
miologiska studier med långtids uppföljning för att ackumulera tillräckligt med data för
statistisk analys. De kvantitativa riskupp-skattningarna baserar sig helt på experiment
med möss. Liksom i fallet med strålningsinducerad cancer skiljer sig de strålnings-
inducerade ärftliga skadorna inte från de spontant uppträdande. Man har vid
djurexperiment aldrig lyckats framställa några "strålningsmonster" genom att bestråla
könskörtlarna med höga stråldoser.

Då mutationen innebär en bestämd molekylär förändring finns det skäl att anta ett linjärt
samband mellan mutationsfrekvens och effektiv dos även  vid  små värden på effektiva
dosen.
Den joniserande strålningens mutationsframkallande effekt kan anges med hjälp av
dubblingsdosen. Dubblingsdosen är den absorberade dos i könskörtlarna, som ger lika
många mutationer per könscell, som naturen under en genomsnittlig generationslängd
beräknad till 30 år. Dubblingsdosen har med glesjoniserande strålning bestämts till 0,3
Gy (akut bestrålning) och 1 Gy (utdragen bestrålning). I  brist  på  data för människan
används denna  dubblingsdos  av  1  Gy  för  uppskattningar  av strålningsinducerad
mutations-frekvens  hos  människan  (BEIR V 1990) för glesjoniserande strålning och
vid låg dosrat. Studier  av  Hiroshima-Nagasaki materialet antyder en dubblingsdos av
minst 1 Gy för människan (BEIR V 1990). ,

Det har diskuterats om en ökning av mutationsfrekvensen skulle kunna vara till fördel
för mänskligheten i en tid då den yttre miljön genomgår snabba förändringar. Man räkna
dock med att den spontant förekommande mutationsfrekvensen är helt tillräcklig för en
anpassning av mänskligheten till nuvarande miljöförändringar. En ökning av den
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spontant förekommande mutationsfrekvensen beräknas enbart vara till skada genom att
ge en ökning av antalet individer, som föds med olika sjukdomstillstånd.

Man känner till ett stort antal mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd, som beror
av enkla dominanta eller recessiva anlag. En annan typ av lätt klassificerade skador är
de, som beror av kromosomförändringar. Vidare känner man en rad andra tillstånd, som
har en genetisk komponent men där nedärvningen är mer komplex. Av en million barn,
som föds i dag beräknas 40 000 eller 4 av 100 lida av dessa åkommor. Nedan visas
ökningen i denna frekvens, som kan förväntas om föräldrarna erhåller en extra
bestrålning med 50 mSv i könskörtlarna generation efter generation.

Antal per 106 nyfödda
Ökning efter 50 mSv per generation

Sjukdomar beroende av Nu 1:a gen jämvikt
Dominanta mutationer 10 000 25-200 Ca 500
Recessiva mutationer 2 500 <5 Långsam ökning
Kromosom aberrationer 4 000 <25 Långsam ökning
Medfödda missbildningar 20 000-30 000 50 50-500

Summa Ca 40 000 Ca 200 Ca 1000

Sjukdomar till följd av kromosomförändringar är i regel så allvarliga att individen inte
fortplantar sig. (ca 95% av kromosomförändringarnaorsaka spontan abort). De mindre
allvarliga skadorna har däremot chans att leva vidare i kommande generationer. Vid
jämvikt, som det kan ta hundratals generationer eller mer att uppnå, föds fler skadade
barn än i första generationen. ICRP  (1990) uppskattar sannolikheten  för  strålnings-
inducerade ärftliga sjukdomar i kommande generationerna p g a bestrålning av en
population  till 1.10-2 Sv-1per capita. Den individrelaterade risken kan formuleras: om
båda föräldrarna erhåller  en  ekvivalent  dos  av 1 Sv i uppkommer  en extra risk av 1
på 100 att barnet eller dess avkomma skall erhålla någon av ovan citerade skador
(naturliga risken ca 40 på 1000 att få ett barn med ärftlig skada). Observationer av
barnen till de atombombsöverlevande i Hiroshima och Nagasaki antyder att dessa
riskuppskattningar i varje fall inte underskattar den verkliga risken.

Det kan inte uteslutas att förekomst av mutationer med mycket milda individuella
skadeverkningar på lång sikt kan vara ett större problem ur populationssynpunkt än de
mutationer, som leder till synbara skador på individen. Då skadeverkan är liten har de
muterade generna stor sannolikhet att överföras till kommande generationer.

Genetisk populationsdosekvivalent

Joniserande strålnings genetiska verkningar uppfattas i första hand som en risk för
populationen. Ur populationens synpunkt är det likgiltigt om skadorna uppstår hos en
mindre grupp människor, som erhållit höga stråldoser eller om de uppstår bland en större
grupp, som erhållit låga doser.

Den genetiska populationsdosekvivalenten är ett mått på den  samlade genetiska
effekten av bestrålningen av en population. Den är den dosekvivalent, som om den
erhölls av varje individ i populationen från konceptionen till medelåldern för sista
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barnets födelse skulle ge samma genetiska skada till populationen som de verkliga,
individuellt varierande, gonad-doserna ger. Den beräknas som produkten av den årliga
genetiskt signifikanta ekvivalenta dosen  gånger 30 år (medelgenerationslängd). Den
årliga genetiskt signifikanta dosen är ett viktat medelvärde av gonaddoserna under ett år
till individerna i populationen. Viktfaktorn för varje individ är proportionell mot det
ytterligare antal barn individen väntas få.

År 1958 gjorde ICRP ett förslag att den genetiska populationsdosekvivalenten, utöver
den som erhålles från medicinsk och naturlig bestrålning, inte borde överstiga 50 mSv
per generation. Inför införandet av kärnkraftproducerad energi för fredliga ändamål ville
man gardera sig och sätta riktmärken för vad som absolut inte borde överskridas. Gräns-
värdet 50 mSv per generation motsvarar en fördubbling av den naturliga bestrålningen. I
tabellen på sid. 8 visas den ökning i sjukdomsfrekvens, som uppskattas bli resultatet av
en sådan ökad bestrålning av gonaderna.

Vi har i dag ett stort antal kemiska mutagen i vår miljö. Nästa tabell visar uppskattningar
av risken för ärftliga skador från några  av  dessa  uttryckta som den ekvivalenta dos i
gonaderna som ger samma risk.

Risker för ärftliga skador från kemiska mutagen
Eten i storstadsluft 60 mSv/30 år
Eten vid rökning av ett paket cigaretter per dag 10-20 mSv/år
NaNO2  i nuvarande omf. 80 mSv/30 år

Den genetiska populationsdosekvivalenten från producerade strålkällor ligger i dag långt
under 50 mSv per generation (30 år). Jämfört med riskerna från kemiska mutagen i
miljön är strålningsriskerna i dag att betrakta som toppen på ett isberg.
Mutagena substanser är oftast såväl cancerogena som fosterskadande. Motsvarande
relationer kan väntas gälla för de cancerogena riskerna från strålning och kemikalier i
vår miljö.

1.4 Strålskyddsrekommendationer i Sverige

Strålskyddsrekommendationerna, vilka baseras på internationella  rekommendationer
(ICRP  1990), omfattar dels operativa  gränsvärden, dels åtgärdsnivåer. De förra gäller
verksamhet med kontrollerbara  strålkällor medan de senare tillämpas vid utsläpp av
okontrollerbara strålkällor som  vid kärnvapenexplosioner och reaktorolyckor. Vi
begränsar  oss  i  fortsättningen till de operativa gränsvärdena.

Rekommendationerna  avser  bestrålning  från  producerade (icke naturliga) strålkällor
med undantag för sådana, som sker på medicinska indikationer. Vid bestrålning på
medicinska indikationer får  man  räkna  med  att  risken  för individen av en utebliven
eller  bristfällig  diagnos  eller  behandling  är betydligt större än risken av
bestrålningen. Det  vore  orimligt  att  införa några generella regler för dosbegränsningar
i en sådan  situation.  Den mest generella  strålskydds-rekommendationen  gäller
emellertid  även  här:  varje onödig bestrålning  skall  undvikas. Även om medicinska
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bestrålningar  är undantagna  från  strålskydds-rekommendationerna  kan  de  inte
försummas  ur miljösynpunkt. Medicinska bestrålningar ger i dag  det  i  särklass  största
bidraget  till  den   genetiska populations-ekvivalenta   dosen   och   till genomsnittlig
effektiv dos från producerade strålkällor.

De operativa gränsvärdena finns utfärdade för tre kategorier av individer:
1) arbetstagare i verksamhet med joniserande strålning
2) studerande och lärlingar (16-18 års ålder) som under utbildning använder strålkällor
3) allmänheten
Avsikten   med   rekommendationerna  är att förhindra uppkomsten av deterministiska
skador och att begränsa riskerna  för  slumpmässiga  (cancer, ärftlig skada).

1.4.1. Dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning,

Extern bestrålning
En person, som anställs i radiologiskt arbete måste vara  minst 18 år. För dessa gäller:
Högsta  tillåtlig  effektiv  dos  är   50 mSv/år   (cirka   10   gånger   den genomsnittliga
naturliga  bestrålningen (inklusive  bidraget från radon/radondöttrar i bostäder)). Med
denna rekommendation vill man begränsa risken för tumöruppkomst och ärftlig skada
genom yrkesverksamheten. I och med de specifika begränsningarna för hud, händer,
fötter  och  ögonlins  ska  den under ett helt yrkesliv ackumulerade ekvivalent  dosen  i
dessa  organ  inte överstiga tröskelvärdet för deterministiska skador. T.ex. efter 40 års
arbete med 150 mSv/år i ögonlinsen uppgår totala ekvivalent dosen i ögonlinsen  till 6
Sv (jfr sid 2).

Individer Tidsperiod
      Storhet

Högsta tillåtliga
effektiva dos, E, resp.
ekvivalenta dos, HT

Arbetstagare År
     Effektiv dos 50
     Ekvivalent dos till ögats lins 150
     Ekvivalent dos till hud 500

     Ekvivalent dos till  extremiteter 500

Ackumulerat under 5 år
     Effektiv dos 100

      Undantag: gravida     Effektiv dos till foster 1
Studerande och lärlingar
(16-18 år)

År

     Effektiv dos 6
     Ekvivalent dos till ögats lins 50
     Ekvivalent dos till hud 150
     Ekvivalent dos till extremiteter 150

Allmänheten År
     Effektiv dos 1
     Ekvivalent dos till ögats lins 15
     Ekvivalent dos till hud 50
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Intern bestrålning
Ytterligare stråldosbegränsningar är nödvändiga då kroppen  bestrålas  mycket ojämnt,
vilket blir särskilt aktuellt vid internbestrålning som resultat av intag av radionuklider.
Om man i dessa fall skulle använda högsta tillåtliga effektiva dos, E, som begränsning
skulle  ett  särskilt  organ kunna få  en relativt stor bestrålning.  Antag  t.ex.  att  endast
sköldkörteln  erhåller bestrålning (som vid intag av radioaktivt jod i  jonform). En
beräkning  av högsta tillåtliga  ekvivalenta  dosen  Hmax  i  sköldkörteln  (wT =0.05)
ger:

årmSvHårmSvHE /1000/5005.0 maxmax =⇒=⋅=
Så hög ekvivalent dos i sköldkörteln kan inte tillåtas till följd av risk för deterministisk
strål-skada (t.ex. funktionsrubbningar). För att förhindra sådana skador finns särskilda
gräns-värden för högsta tillåtliga årliga intag av radionuklider, benämnt ALI (Annual
Limit on Intake). ALI-värden, vilka anger en aktivitet uttryckt i becquerel (Bq), har
tagits fram för alla  de  olika  radionuklider som förekommer i radiologisk verksamhet.
På samma sätt finns  ALI-värden  för dessa radionuklider för att  begränsa  riskerna
för  stokastiska  effekter.

-Följande villkor skall då vara uppfyllt för intag av  en  eller  flera  olika radionuklider:

               1<∑
J

J

ALI
I

              IJ   = årligt intag av ämne j  (Bq),

   ALIJ = ALI för ämne j  (Bq),

Om villkoren i ekv. 3 uppfylles, kommer 1) den årliga effektiva dosen  E  att bli högst
50 mSv, vilket begränsar risken för  stokastiska  effekter.  I en situation  med  både
extern och  intern  bestrålning  gäller att högsta tillåtliga sammanlagda effektiva dos är
50 mSv/år.

Kvinnor i fertil ålder bör arbeta under sådana förhållanden att bestrålningen blir
någorlunda jämnt fördelad över året.Så snart en graviditet konstaterats skall kvinnan
anmäla  detta  till  arbetsgivaren. Arbetssituation skall ordnas så att effektiva dosen till
fostret under hela graviditeten  ej  överstiger 1 mSv.  Kvinnan har under   återstoden av
graviditeten rätt till omplacering till  arbete  som  ej  medför  yrkesmässig bestrålning.

"Acceptabel" risk
Det extra risktillskott en strålningsarbetare erhåller genom sitt arbete skall vara
"acceptabelt" varmed menas att det inte nämnvärt skall förändra hans totala
risksituation. En konkret bedömning av risksituationen kan göras utifrån fig 2. Kurvorna
a-c visar det extra risktillskott per år att utveckla en dödlig cancer pga strålning: a) 5
mSv/år i hela kroppen under hela livet (jmfr årlig effektiv dos till allmänheten, sid. ), b)
15 mSv/år under hela yrkeslivet, och c) kombinationen a+b (jämför dosgränser sid. 12).
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Då en viss bestrålning ger en riskökning som kvarstår under ca 50 år efter bestrålnings
tillfället växer risken per år med antalet år (upp till 50år) som bestrålningen pågår.

En industri där i genomsnitt högst en arbetare per 10 000 omkommer per år (årlig risk
att omkomma 1.104) räknas som en säker industri.  En strålningsarbetare, som år efter
år  utsättes  för  en  genomsnittlig  årlig effektiv dos av 15 mSv når  en  årlig  risknivå,
som  överstiger  1:104. Yrkesrisken vid återkommande bestrålning med 15 mSv/år kan
inte anses vara försumbar och har uppskattats vara jämförbar med arbete i kolgruvor i
många länder.

Strålskyddsövervakning
Övervakning av stråldoser till personal sysselsatta med joniserande strålning skall alltid
göras. Kontinuerlig individuell övervakning  (t.ex. med film-termoluminescens-
dosimetrar) skall utföras, såvida det  inte  är  fastställt att effektiva doserna är konsistent
låga (<6 mSv per år, inkl. hänsyn tagen till risken för olyckor). I det senare fallet är
övervakning av arbetsplatsen med områdesdosimetrar tillräcklig.  De årliga effektiva
doserna skall dokumenteras och livstidsdoserna kontinuerligt övervakas.

Fig 2 Årlig extra dödsrisk (letal cancer) från vår strålningsmiljö  (a) (effektiv dos 5 mSv varje
år) samt vid 15 mSv effektiv dos varje år  vid radiologiskt arbete (b). (ICRP 1990).
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1.4.2 Dosgränser för studerande och lärlingar

För studerande och lärlingar mellan 16 och 18 års ålder gäller de särskilda dosgränser
som anges i tabellen på sid. 12. För åldersgruppen >18 år gäller samma dosgränser som
för arbetstagare enl. samma tabell.

1.4.3  Dosgränser för allmänheten

För övriga individer i samhället gäller en högsta tillåtlig årlig effektiv dos av 1mSv. Om
det finns synnerliga skäl kan en högre årsdos tillåtas  under enstaka år förutsatt att det
genomsnittliga värdet över 5 år väntas understiga 1mSv/år. Även för allmänheten finns
gränser för ekvivalenta doser (se tabellen sid. 12). Eftersom samhällets verksamhet med
joniserande  strålning  är  mycket diversifierad, sker den  praktiska  regleringen  genom
verksamhetsrelaterade gränser,  t.ex.  för  utsläpp  av   radionuklider   från kärnkraft-
industrin (reaktordrift, kärnbränsleframställning och förvar av kärnavfall).

2.  Vår Strålningsmiljö

Figur 3:  Människans strålningsmiljö (Lindell och Löfveberg 1972).

Under hela människosläktets utveckling har joniserande strålning förekommit i den naturliga
miljön. I och med upptäckten av röntgenstrålningen  och  senare fissionsprocessen bidrar nu
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producerade strålkällor från medicinsk radiologi, kärnvapen och kärnkraft till  mänsklighetens
strålningsmiljö. Detta  avsnitt försöker beskriva vår strålningsmiljö och hur den förändras i
vår civilisation. Fig 3 visar såväl naturliga som producerade strålkällor i miljön.

2.1  Naturlig strålning

2.1.1 Kosmisk strålning
Mot jorden  infaller  från  solen  och  yttre  rymden  en  mängd  joniserande strålning i form av
atomkärnor, främst  lätta  atomkärnor  som  protoner  och alfapartiklar (primär kosmisk
strålning). I jordens atmosfär producerar dessa partiklar elektroner, protoner, neutroner och
myoner. Vid havsnivån dominerar myonerna den (sekundära) kosmiska strålningen.
Atmosfären är  ett  skydd  mot denna strålning och stråldoserna till människor från kosmisk
strålning  ökar med ökande höjd  över  havet.  Om  den  kosmiska  strålningen  ger  effektiva
dosrater kring 0.36 mSv/år vid havsytan ökar denna till ca  1.6 mSv/år  3000  m över havsytan
(fig 4).

Fig 4  Vårt bidrag från kosmisk strålning, internt i kroppen och strålning från berggrunden
(effektiv dos (mSv/år)).

Extraordinär strålmiljö

Flygpersonal på jetplan utsättes för ca 3 mSv/år från kosmisk  strålning. Detta är ca 15 gånger
under maximalt tillåtligt årsdosvärde  för  radiologisk personal. Dosraten i överljuds-plan är 2-

Kosmisk strålning

Strålning från 40K i
kroppen

Strålning från
berggrunden
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3 ggr högre än  i  vanliga  jetplan. Eftersom dessa plan är 2-3 ggr snabbare blir stråldosen per
flygsträcka ungefär densamma. Vid intensiva soleruptioner blir dosraten i ett över-ljudsplan
2-6 mGy/h varför planet måste vara utrustat med strålningsvarnare och  vid  behov söka
skydd  på  lägre  höjd.  Astronauter  kan  uppenbarligen  erhålla  höga stråldoser även om
deras kabiner innehåller skyddande skärmar för den primära kosmiska strålningen.

2.2 Strålning från naturligt förekommande radioaktiva ämnen

Huvuddelen av de naturligt förekommande radionukliderna har funnits sedan jorden bildades
och finns på grund av sina långa halveringstider ännu kvar. De viktigaste radionukliderna är
40K, T1/2=1.3 .109 år; 232Th, T1/2=14.1 .109 år och 238U, T1/2= 4.5 .109 år, samt dotter-
produkterna till de två senare. K står för kalium, Th för torium, U för uran, T1/2 för
halveringstid. Vissa nuklider bildas vid processer mellan kosmisk strålning och atomer i
atmosfären t.ex. 14C, T1/2= 5700 år.

2.2.1 Extern bestrålning från radioaktiva ämnen i omgivningen

Jordskorpan, vattenytor

Gammastrålning från radioaktiva ämnen i jordskorpan kan tränga fram till och in i människan.
Koncentrationen  av  gammastrålande  radioaktiva  nuklider varierar starkt på jordytan,  därför
varierar  stråldoser  i  människan  med jordytans beskaffenhet. Lägst stråldoser erhålles på
vatten. Över sjöar och  hav är markstrålningen försumbar. Snö och även regn  minskar
markstrålningen från jordskorpan. Sedimentära bergarter ger låga stråldoser, kalksten 0.1-0.6
mGy/år, medan granit ger 1-3 mGy/år (Fig 3). Jordlagret strålar som regel  mindre än
berggrunden. I medeltal är stråldosraterna utomhus ca 0.7 mSv/år med  variationer mellan 0.1-
35 mSv/år. Bostadens utformning avgör hur stor reduktion i stråldos som erhålles inomhus
från markstrålning.

Bostäder

Koncentrationen av radioaktiva ämnen varierar  i  byggnadsmaterial  liksom  i mark. Figur 5
visar hur byggnadsmaterialets bidrag till stråldosen i könskörtlarna varierar i olika typer av
bostadshus. Trähus ger inget extra dosbidrag jämfört med vistelse i naturen. Hus av tegel,
betong och särskilt lättbetong, som innehåller alunskiffer ger ökade dosbidrag.
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Fig 5: Ekvivalent dos i könskörtlarna orsakad av gammastrålning i byggnader (Hultqvist
1956).

Figur 5 visar hur strålnivån i tätorter med stenhus, stenlagda gator och torg är högre än på
landsbygden. Detta förklaras av att berggrunden flyttats upp i vår miljö. Uppenbart får
gruvarbetare förhöjd extern bestrålning. Urbaniseringen - flyttning från trähus och jordlager
till tätortens stenmiljö uppskattas ha ökat befolkningens externa doser med i genomsnitt 0.3
mGy/år (Lidén et al. 1974).

Fig 6: En strålningsdetektor monterad i en  buss som åkte gamla rikettan mellan   Jönköping
och Mjölby visade den naturliga strålningens variationer. Streckdiagrammet visar att
strålnivån  är dubbelt så hög i tätorterna som på lands-bygden. (Lindell och Löfveberg 1972).
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2.2.2 Intern bestrålning från radioaktiva ämnen inuti kroppen

Långlivade radioaktiva ämnen intas i  huvudsak med föda och dricksvatten. Ädelgasen radon
och dess kortlivade döttrar kommer in i kroppen främst  genom inandningsluften. Uran och
torium finns överallt i jordskorpan men deltar inte i nämnvärd  grad i växternas ämnes-
omsättning och upptaget i människan av U och Th via födan är lågt. De sönderfallsprodukter
som är av störst intresse från 238U är 226Ra (radium), 210Pb  (bly), 210Po (polonium) samt 222Rn
(radon) och radons sönderfallsprodukter  (radondöttrarna).

Om vi undantar radon  medför  den interna bestrålningen en effektiv dos av i genomsnitt 0.35
mSv/år varav 40K och 210Pb-210Po svarar för huvudparten (0.18 resp. 0.12 mSv/år). Cirka 4000
40K-kärnor sönderfaller varje sekund i en vuxen person och ger en väsentligen uniform
helkropps-bestrålning. Stråldosen från 40K varierar obetydligt med levnadsomständigheterna.

Alfa-strålning från sönderfall av radon och särskilt dess kortlivade döttrar ger den helt
dominerande  stråldosen  i  andningsorganen, speciellt inomhus. Höga koncentrationer  av
radon/ radondöttrar  kan förekomma i hus byggda på mark med  hög  avgång  av  radon  och
särskilt  då undertryck råder i huset i  förhållande  till  underliggande  mark. Hus med
byggelement av lättbetong som innehåller alunskiffer i kombinbation med dålig ventilation
kan också förorsaka höga radon/radondotternivåer, fig 7.

Fig 7:  Exempel på variationen av radonkoncentrationen i ett bostadsrum vid olika
ventilation.  Genomsnittlig radonkoncentration i svenska bostäder är ca 100 Bq/m3.

I genomsnitt är radon- resp. radondotter (RnD)-koncentrationerna i svenska bostäder 100
Bq/m3 resp. 50 Bq/m3, vilket är ca 3 ggr. högre än  genomsnittet för andra länder i
tempererade zoner (dubbelt så mycket  som  i  Danmark  och Tyskland). Cirka 120 000
bostäder beräknas ha Rn-koncentrationer överstigande gränsen för vad som betraktas som
sanitär olägenhet, 400 Bq/m3. I genomsnitt erhåller Sveriges befolkning ett tillskott av drygt 3
mSv/år till effektiva dosen E från radon och radondöttrar i luftvägarna.
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I svenska gruvor är radondotterkoncentrationerna  ännu  högre, i genomsnitt ca 300 Bq/m3.
Trots att intensifierad ventilation förbättrat situationen på senare tid är det ett allvarligt
strålskyddsproblem.

Att i energisparande syfte minska ventilationen i vår inomhusmiljö är ur hygienisk synpunkt
tvivelaktigt.

Vattenledningsvatten från djupborrade brunnar kan innehålla hög koncentration av radon som
medför ett intag vid drickande men främst ökar radonhalten i luft vid t ex spolning av vatten i
toaletter, diskning och duschande. I Uppsala kan därvid radonhalten i luften under korta tider
överskrida det hygieniska gränsvärdet för långtidsexponering av gruvarbetare. I Ängelsberg är
radonhalten 80 gånger högre än i Uppsala. Konsumtion av 0.5 l/dag av dricksvattnet i
Ängelsberg ger 0.75 mSv/år i effektiv dos.

Tobaksrökare skaffar sig en extra lungbestrålning. Tobaksplantans håriga blad absorberar
effektivt små partiklar som faller på den. Dessa partiklar innehåller bl.a. 210Pb och 210Po som
bildas av sönderfallande 222Rn i luften. Detta bly och  polonium  stannar kvar i rökpartiklarna
och kvarhålles i lungorna. Vid normal cigarettkonsumtion kan alfastrålning  från 210Po i de
olösliga rökpartiklarna ge upphov till stråldoser i lokala små områden i bronkepitelet kring 8
mGy/år (NCRP 1987). En övre gräns för den effektiva dosen skulle enligt NCRP (1987) vara
13 mSv/år för medelrökaren, vilket i sin tur skulle orsaka upp till 30% av lungcancerfallen hos
rökare.

Radonexponering i svenska bostäder

                                                                                                                                       222Rn-koncentration   Effektiv  dos,
E
                                                                                                      Bq m-3                     mSv
Högsta funna i svensk bostad 80 000 2 600

  "     "      nybyggt småhus 6 000 200

  "     "     "blåbetong-hus" >1 000 >30

Gränsvärde för befintliga hus 400 13

Medelvärde i småhus av blåbetong 300 10

Gränsvärde för nya hus 200 6

Medelvärde i svenska bostäder 100 3.5

Medelvärde utomhus 10

B. Producerade strålkällor

1. Kärnvapenprov
Vid kärnvapenprov ovan jord förs radioaktiva produkter runt jorden och faller efter hand ned
mot jordytan, fig 8. Vissa av dessa radioaktiva nedfallsprodukter når människan  via
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andningsluft och föda. Ett exempel på ekologisk anrikning av radioaktiva ämnen är kedjan
lav, ren, människa. Laven binder många ämnen som faller ned från luften t.ex. radioaktivt
cesium, 134Cs och 137Cs. Renen lever vintertid av lav och renskötaren äter stora mängder
renkött. Renskötande samer har 50 ggr. högre aktivitet av 137Cs än sydsvenskar.

Fig 8: Om troposfären  på   våra latituder  förorenas  med radioaktiva ämnen vid  en kärnvapenexplosion förs
aktiviteten i regel  mot öster. De radioaktiva ämnen som exempelvis föll ner över Sverige efter de ryska  prov-
sprängningarna vid Novaja Zemlja   1961-1962 hade således passerat runt jorden innan de nådde Sverige
(Lindell och Löfveberg 1972).
Genom övergång till höstslakt (innan renen får lav som huvudföda) sjunker cesiumhalten i
köttet. Stormakternas upphörande med atmosfäriska kärnvapenprov har medfört att
radioaktiviteten i födoämnen och människor pga dessa prover sjunkit kraftigt sedan maximum
kring 1964, fig 10. Halten  av radionuklider i vissa matvaror (mjölk, kött, mm) kontrolleras av
bl.a. Statens Strålskyddsinstitut (SSI).

Fig 9: 137Cs i svensk mjölk (streckad linje) och människa (heldragen linje) som resultat av atmosfäriska
kärnvapenprov och Tjernobylolyckan (data från SSI 1989b).
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2. Kärnkraft vid normaldrift

Kärnkraftens bidrag till populationens stråldoser kommer från personal-bestrålning och från
radionuklider som läcker eller släpps ut till människans miljö. Sådana utsläpp och läckage
förekommer från kraftverk, upparbetnings anläggningar och avfallslager.

De svenska kraftverken är mycket täta. Detekterade nytillskott av radionuklider på marken
runt ex. Barsebäck före år 1986 kommer från kinesiska kärnvapenprov. Utsläppen av
radioaktiva nuklider i luft tycks i allmänhet inte vara större från kärnkraftverk än från
koleldade kraftverk. Utsläppen i vatten kan däremot  spåras i alger (blåstång) mer än 100 km
från ett kraftverk. Algerna nära   kraftverket innehåller förhållandevis höga aktiviteter, t.ex.
upp till 10 000 Bq per kg torrvikt av 60Co i blåstång.

Vid upparbetningsanläggningar återvinner man ur använda bränsleelement uran och
plutonium för användning i nya bränsleelement eller i kärnvapen, dessutom överför man
avfallet till en form som gör det möjligt att avskärma det från människans miljö. Utsläpp av
radionuklider från dessa upparbetnings anläggningar domineras av den radioaktiva ädelgasen
85Kr. Inga upparbetnings-anläggningar finns eller planeras i Sverige.

Den slutliga förvaringen av det högaktiva radioaktiva avfallet är tänkt att göras i saltlager
(Tyskland, USA) eller i berggrunden (Sverige). Avfallet bindes i ex. keramik eller glas och
förvaras några hundra meter under jordytan. Läckagerisken till grundvattnet från dessa
planerade avfallslager är under häftig debatt. Man planerar att kärnkraften fullt utbyggd i
Sverige och utomlands skall få bidra med högst 0.1 mSv/år (effektiv dos) i medeltal till folket.

3. Kärnkraftolyckor

Trots mycket rigorösa säkerhetsbestämmelser och kontroller vid drift av kärn-
kraftanläggningar har två allvarliga haverier inträffat. År 1979 havererade en reaktor i USA
(Three Mile Island, Harrisburg). Tekniska problem tillsammans med felaktiga åtgärder från
personalen gjorde att reaktorbränslet förstördes (smälte) till stor del pga brist på kylning vilket
resulterade i partiell härdsmälta. Tack vare en tät reaktorinneslutning blev utsläppen av
radionuklider begränsade och exponeringen  av  närboende  liten. Man uppskattar att olyckan
kommer leda till en ökning  med  några  enstaka cancerfall i framtiden.

Den 26 april 1986 inträffade den hittills allvarligaste kärntekniska olyckan då en kärnreaktor
vid Tjernobylverket i Ukraina, Sovjetunionen havererade. I samband med årlig översyn
utfördes  tester  och  delar  av  säkerhetssystemet kopplades bort. Reaktorn hamnade i ett
instabilt driftläge och skenade med  mycket snabb effekthöjning som följd. Reaktorhärden
sprängdes sönder varvid reaktorbyggnaden förstördes. Explosioner och brand medförde att
stora delar av reaktorns radionuklidinnehåll frigjordes till omgivningen, ex. 100 % av 85Kr
och 133Xe, 10-20 % av 134Cs och 137Cs innehållet. Explosioner förde lättflyktiga radionuklider
upp till hög höjd (ca 1200 m) vilket medförde en global spridning. I Sverige drabbades
framförallt östra Sverige från Uppsala till Umeå samt södra norrland i samband med
våtdeponerat nedfall.
Omkring 100 personer från räddnings- och driftpersonal erhöll stråldoser som  resulterade i
akut strålsjuka varav 28 personer senare (inom 3 månader) avled av akuta strålskador. Dessa
28 personer erhöll benmärgsdoser av 3.7-14 Sv. De långsiktiga (stokastiska) globala
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effekterna av olyckan kan uppskattas med känndedom om den globalt markdeponerade
radioaktiviteten samt uppskattningar/ mätningar av radionuklidintaget via födan. Man räknar
med ca 30 000 Tjernobylrelaterade  extra cancerfall (letala) globalt inom en 50-årsperiod från
olyckan. I Sverige beräknas olyckan medföra 250-350 extra cancerfall totalt under en 50-
årsperiod, vilket kan jämföras med de ca 20 000 letala cancrar som uppträder av andra orsaker
per år i Sverige.

4. Yrkesmässig bestrålning

Gruvarbetare är den personalgrupp i Sverige, som har de största strålnings- riskerna med en
tydlig överfrekvens av lungcancer. I gruvorna har man ofta  svårt att ordna arbetsmiljön så att
hygieniska gränsvärden uppfylles.

Flygpersonal kan få årliga stråldoser motsvarande 3 gånger vad den naturliga strålningen vid
jordytan ger.

Vid kärnkraftverken bestrålas personalen mest vid översyns- och reparationsarbete. Vid
dessa tillfällen är verkets egen personal  utökad  med många fler från olika entreprenörer. För
att inte kraftverken  skall  frestas att lösa strålskyddsproblemen genom att sprida bestrålningen
på många personer, som alla lätt kommer under högsta tillåtliga effektiva doserna för yrkes-
verksamma individer, har kraftverket en nationellt bestämd ambitionsnivå för begränsning av
personalens kollektivdoser (2 manSv per installerad GW elektrisk kapacitet och år). Med
avseende på allmänheten finns en lagstadgad  kollektiv-dosbegränsning (5 manSv/GW och
år). Kollektivdosen i mansievert (manSv) utgör summan av effektiva doserna till alla
människor i verket resp. samhället från verksamheten.

Inom sjukvården utsättes personal inom diagnostisk och terapeutisk  radiologi för förhöjda
stråldoser. Denna personalbestrålning har minskat  drastiskt genom åren och individdoserna är
i de flesta fall mindre än eller i paritet med vad den naturliga bakgrundsstrålningen ger.
Kvarstående problem finns med stråldoser inom viss gynekologisk radioterapi och i vissa fall
med inhalation av radioaktivt jod bland personal inom nuklearmedicin.

5. Bestrålning av patienter inom diagnostisk radiologi

Röntgendiagnostik
Kring 1955 uppmättes (Larsson 1958) den  genetiskt  signifikanta  dosen  från
röntgendiagnostik (absorberad dos viktat med barnväntetal) till  den  svenska befolkningen till
0.4 mGy/år. 1974 uppskattas den till samma värde, kanske 10% högre. Under samma tid har
antalet undersökningar per år och 1000 invånare ökats från 200 till 500. Denna kraftiga
uppgång i antal undersökningar, som nu har avtagit, medför alltså inte en ökad
populationsbestrålning. Detta kan förklaras med förbättrad teknisk utrustning (andra filmer,
bildförstärkare) och utbildning. Kring 1950 var det vanligt att de kollimatorer, som skall
begränsa strålknippet till det intressanta området, hölls vidöppna med onödig bestrålning av
patienten och sämre bilder som följd. Exempel på sänkning av stråldoser  till  friska
människor är en stark reduktion av antalet lungundersökningar vid  anställningar, militärtjänst
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osv. Övergången från skärmbildsapparat till full-format röntgen, som nu tycks allmän, medför
att stråldoserna sjunker med en faktor 5. Mammografi som massundersökning har tidigare
stoppats i Sverige eftersom man kunde riskera att inducera lika mycket cancer som man
hittade. Nu har tekniken utvecklats så att den tillåter mycket lägre stråldoser med följd att
massundersökningar åter är aktuella för vissa riskgrupper.

Nukleardiagnostik
Antalet nukleardiagnostiska undersökningar ökar  snabbt  men  är  ändå  litet jämfört med
antalet röntgenundersökningar. Samtidigt övergår man till nuklider som ger lägre stråldoser
per undersökning, t.ex. övergång från 131I till 99Tcm.   Dosbelastningar per undersökning är
jämförbara med röntgendiagnostik, se Fig 10.

Speciell försiktighet med embryo och foster
Som tidigare diskuterats (se sid. 3-4) skall särskilda rutiner tillämpas vid radiologiska
undersökningar av kvinnor i fertil ålder (NORDIC 1989). Därigenom skall riskerna för
fosterskador minimeras.
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Fig 10: Typiska värden på effektiva doser per röntgenundersökning eller
nuklearmedicinsk undersökning i Sverige.
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Ekvivalent dos i ovarier och tidigt foster vid några
radiologiska undersökningar, mSv

Röntgendiagnostik Nuklearmedicin

 Urografi                            9  Binjurar     75Se        10
 Colon                                7  Hjärna       99Tcm        2
 Ländrygg                          6  Renografi     "          0.2
 Hysterosalpingografi        6
 Mage                                0.6
 Lunga                              0.03

Abortindikationer
Om fostret under organogenesen erhållit högre stråldos än 100 mGy har abort
rekommenderats. För jämförelse visas i tabellen föregående sida de stråldoser som i medeltal
uppmätts till ovarierna från några radiologiska undersökningar.

Abort rekommenderas knappast om mindre än 10 undersökningar över bukregionen   utförts
under den aktuella perioden.

Upprepade undersökningar på samma patient
Inför vuxna patienter, som under åren genomgått många (30 eller flera) radiologiska
undersökningar brukar såväl röntgenläkaren som den  remitterande läkaren undra om
patienten "tål" mer strålning. Dessa patienter bör utsättas för samma risk-nytta bedömning
som andra. Är undersökningen av klart värde för sjukdomens behandling bör den utföras.
Risken för akuta strålskador är obefintlig och risken för sena skador är inte stor ens i dessa
fall.

C. Jämförelse av bidrag till vår strålningsmiljö från naturliga och producerade     källor

Genetiskt signifikanta ekvivalenta dosen

Fig 11: Bidrag till den årliga genetiskt signifikanta ekvivalenta gonaddosen i Sverige från
olika strålkällor (Lidén, Mattsson, Persson 1974).
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Det framgår att den naturliga  bestrålningen  dominerar,  att  den  medicinska radiologin ger
största bidraget från producerade strålkällor och troligen gör det även efter en stor utbyggnad
av kärnkraften. Ett kärnvapenkrig kan dock ändra bilden.
Hela kärnkraftprogrammets bidrag till vår miljö skulle enligt bilden kunna kompenseras
genom att minska stråldoserna inom diagnostiken med 1/4, ett ofta använt argument av
kärnkraftens försvarare. Med samma rätt kan man anföra att hela den radiologiska
diagnostiken har kunnat genomföras med knappast större dostillskott till populationen än vad
urbaniseringen medfört. Få så stora framgångar för sjukvården har kunnat genomföras med så
små risker för biverkningar.

Effektiva dosen E

Fig 12 visar den årliga genomsnittliga effektiva dosen till Sveriges befolkning  uppdelad på
bidragen från olika naturliga och producerade strålkällor. Av figuren framgår att
lungbestrålning genom radondöttrar i vår inomhusluft ger det helt dominerande bidraget till
effektiva dosen. Detta bidrag har ökat med åren som resultat av energibesparande åtgärder
(tätare hus) och andra byggnads-material. Kärnkrafthaverier kan dock märkbart ändra bilden
av kärnkraftens bidrag, som vid normaldrift skall bidra med mindre än 0.1 mSv/år.

Fig 12: Genomsnittliga årliga effektiva dosen E till Sveriges befolkning uppdelad på bidrag
från olika strålkällor.
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D. Personalstrålskydd

Avstånd. Strålningen från en oskärmad punktstrålkälla utsändes åt alla håll (isotropt) och
avtar därmed i intensitet som den inversa kvadraten på avståndet, r.

I1 = strålningsintensiteten på avståndet r1
I2 =         "                     "                       r2

Att hålla sig på avstånd från en strålkälla är alltså en strålskyddsåtgärd. Man kan t.ex.vid
arbete med radioaktiva preparat använda sig av verktyg med långa skaft.

Skärmning. Strålning kan dämpas genom att placera dämpande material i strålgången. Alfa-
strålning stoppas fullständigt av ett papper. Beta-strålning stoppas med t.ex. 1 cm tjock
plastskiva. Röntgen- och gamma-strålning erfordrar däremot mycket material av högt
atomnummer för att dämpas tillräckligt. I röntgendiagnostiklaboratorier innehåller väggar,
dörrar och observationsfönster bly. Personalens skyddsförkläden och skyddshandskar inne-
håller också bly. Personalen i genomlysningslaboratorier kan utnyttja patienten som strål-
skärm. Bakåtspridd strålning från strålningens ingångssida ger oftast högre stråldoser  än
strålning som genomträngt patienten.

Bestrålningstid. Ju kortare uppehållstid i närheten av strålkällan desto lägre stråldoser. Säkert
och snabbt arbete med en strålkälla på nära håll kan vara att föredra mot fumligt och utdraget
arbete på långt håll.

Kontamineringsrisker. Arbete med öppna strålkällor ger lätt upphov till intern
kontaminering av personalen, som kan vara svår att upptäcka med persondosimetrar. De
radioaktiva ämnena kommer in i kroppen främst via inandningsluft och via kontaminerade
fingrar till munnen. Det är därför viktigt  att hantera radioaktiva lösningar i dragskåp och att
använda latexhandskar. Radioaktivt jod diffunderar lätt genom engångshandskar av plast.
Spridning av radioaktiva ämnen utanför laboratoriet kan reduceras genom byte av skor och
arbetsrock.

E. Strålskyddslagar och -bestämmelser vid sjukhus

Den nu gällande strålskyddslagen (SFS 1988) har som syfte att människor, djur och miljö
skall skyddas mot skadlig  verkan  av  strålning.  Lagen  beskriver bl.a. de skyldigheter som
läggs på den som bedriver verksamhet med strålning; utformning av strålskyddsanordningar,
omhändertagande av radioaktivt  avfall, personalutbildning  i  strålskydd,  tillståndsplikten
etc.   Tillstånd   för verksamheten prövas och meddelas av statens strålskyddsinstitut (SSI).
Inom sjukvården är dess huvudman formellt strålskyddsansvarig, men  delegering  av
strålskyddsansvaret är nödvändigt för att effektivt kunna efterleva de villkor som följer
tillstånden. En fungerande strålskyddsorganisation vid sjukhus med verksamhet med
joniserande strålning är numera ett krav från SSI för beviljande av nya tillstånd.

Isotopkommitté finns vid större sjukhus. Denna granskar och registrerar all medicinsk
användning av radioaktiva nuklider i människa.  Isotopkommittén skall höras för att få
mottaga och använda radioaktiva nuklider.
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Röntgenkommitté finns vid flera stora sjukhus. Kommittén verkar för patient- och
personalstrålskyddet inom den diagnostiska radiologin.

Sjukhusfysiker/strålskyddsfysiker kan ge råd och hjälp vid problem med joniserande
strålning. Samråd skall sökas vid icke rutinmässig verksamhet.
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