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”Risk” vad menas?
�Sannolikhet, för cancerinduktion kan beräknas med statistiska 
metoder. 

�Konsekvens – olika konsekvenser vägs ihop
�Dödlig cancer (antal förlorade levnadsår kan uppskattas statistiskt)
�Ej dödlig cancer, en subjektiv värdering av hur sannolikheten för detta ska 

viktas
�Svåra ärftliga skador

�Den sammanvägda risken uttrycks ofta som procent per sievert 
(dosenhet). I strålskyddssammanhang kallas den sammanvägda 
risken ofta ”detriment”.



Mängden energi som deponeras av joniserande strålning vid en akut dödlig 
dos till hela kroppen är lika stor som den energimängd som tillförs från en 
tesked kaffe

Absorberad dos är absorberad 
energi per massa.

det är jonisationerna som gör skadan



Kromosomskador
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studier



� Epidemiologi  
� Överlevande från Hiroshima och Nagasaki 1945  - ca. 100 000
� Patienter som fått strålterapi för godartade åkommor
� Yrkesbetingat exponerade
� Miljöbetingat, radon, naturlig bakgrundsstrålning
� Miljöbetingar, nedfall av radioaktiva ämnen

� Djurförsök
� Bestrålning av celler

Den vetenskapliga bakgrunden 
till dagens riskuppskattning



Risk för cancer –
officiella data ICRP*

ICRP 60  
[% Sv-1]

ICRP 103 
[% Sv-1]

Cancer med dödlig 
utgång

5,0

Ej dödlig cancer (viktat) 1,0
Svåra ärftliga skador 1,3
Totalt 7,3 5,7

1991 2007

* ICRP – International Commission on Radiological Protection

Medelvärde för hela befolkningen



ICRP 60

1991

Risk att dö i 
strålningsinducerad 
cancer som funktion 
av åldern vid tiden 
för exponeringen

Livstidsrisk, % per Sv



Jämförelse av exponeringen

Atombombsoffren från 1945

Hög dos (100 - 1000 mSv)
Kortvarig (< 1 s)
Extern strålning dominerar
Neutroner - prompta

Radionuklider i miljön

Låg dos (< 10 mSv/år)
Kronisk
Extern och intern strålning 
Inhalation och oralt intag
Alfastrålning



Skillnader intern – extern exponering

Ojämn fördelning av den absorberade dosen
◦ mellan olika organ
◦ mellan cellens olika delar

Alfastrålning – som har högre biologisk effekt, men 
kort räckvidd (i vävnad ca. 10 cellager) har endast 
effekt om strålkällan (dvs. det radioaktiva ämnet) 
kommer in i kroppen (t.ex. inandat radon).



Från bränsle till risk
Risk !
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Beror på fysikaliska och biologiska 
parametrar
• strålningstyp och halveringstid
• i vilken utsträckning kroppen tar upp 

och utsöndrar ämnet

*

Uppskattat från epidemiologiska data, 
överlevande från Hiroshima och Nagasaki 
mm.
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Alla transportparametrar 
är grundämnesberoende



Skillnader, utsläpp från slutförvaret 
eller efter olycka 

Strålkällans ursprung och medium i vilken den sprids 
initialt
◦ Grundvatten – Luft eller ytvatten

Vägen in i växter och djur
◦ Enbart rotupptag – Upptag via klyvöppningarna kan ha betydelse
◦ Via föda och dricksvatten – Inhalation kan ha stor betydelse 

Radionuklidsammansättning
◦ Långlivade fissionsprodukter och aktinider – medelkortlivade 

radionuklider
◦ exempel [99Tc, 129I, 241Am] – [131I, 137Cs, 90Sr]



Utsläpp från underjordiskt förvar

Stannar mycket lokalt

Påverkar få personer



Perspektivet



Strålsäkerhetsmyndighens 
författningssamling SSMFS 2008:37
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter för skydd av 
människors hälsa och miljön vid slutligt omhändertagande av 
använt kärnbränsle och kärnavfall.

Skydd av människors hälsa
5 §.   Ett slutförvar för använt kärnbränsle eller kärnavfall ska utformas så att den årliga 
risken för skadeverkningar efter förslutning blir högst 10-6 för en representativ individ i 
den grupp som utsätts för den störst risken

Sannolikheten för skadeverkningar på grund av en stråldos ska beräknas med de 
sannolikhetskoefficienter som redovisas i Internationella strålskyddskommissionens 
publikation nr 60, 1991

Detta riskkriterium motsvarar en stråldos på 0,014 mSv per år.



Exempel på doser till Svenska 
befolkningen

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Personal flygbesättning

Medicinsk bestrålning

Radon

Bakgrund i Sverige
 (exkl. radon)

Dosgräns för allmänheten

Riktvärde för slutförvaret x 10

Absorberad dos mSv/år

Personal flygbesättning Medicinsk bestrålning

Radon Bakgrund i Sverige
 (exkl. radon)

Dosgräns för allmänheten

Riktvärde för slutförvaret x 10

Gränsvärde för radiologisk personal: 20mSv



RADON INOMHUS
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Påvisade risker från epidemiologiska
observationer jämfört med vad vi normalt
exponeras för

0.1 1 10 100 1000 10000 mSv

Utdragen exponering

Kortvarig exponering

Akuta skador

Årlig bakgrund Dosgräns för
Personal  /år

Yrkesbetingad exponering

Dos till patient, diagnostik

Dosgräns för
Allmänheten /år

Riktvärde för 
slutförvaret



6 Bq/kg  under ett 
år ger 0,014 mSv, 
intern dos

Cs-137 i människa efter nedfall över Sverige

Tillkommer en 
betydande andel 
extern dos

10 x

100 x



Floden Techa, Ryssland

Techa River Cohort 30000 
personer 

Dmedel,benmärg 66 mSv/år 
varav 90 % från Sr-90 

Krestinina 2013:  Leukemi  
Ökad risk med 22 % vid 
100 mSv  (≈ICRP)

Efter doser på 35 – 1700 mSv* 
evakuerades,1953-60, cirka 7500 
personer
* dvs. 2500 – 100 000  x riktvärdet/år

Krestinina et al. BJC (2013) 109, 2886



Naturlig bakgrundsstrålning

Dosraten vid markytan, naturligt 
förekommande radionuklider och 
137Cs

Beror på var och hur man bor
Även byggnadsmaterialet har stor betydelse

Exempel flytt från Gislaved till Strömstad medför 
att dosen utomhus ökar med cirka 1.3 mSv/år
(≈ 100 x riktvärdet för slutförvaret) 



Områden med hög naturlig bakgrund
Globalt medelvärde 2,4 mSv/år*

Brasilien > 7 mSv/år
• Guarapari – 12 000 inv.
• Pocos de Caldas – 6 000
• Araxa och Tapira – 1 300
Indien
• Kerala 360 000  inv.  6,9 mSv/år  upp till 16 mSv/år
Iran
• Ramsar 1 000   externt: 6  [0,1 – 130] mSv/år

internt: 2,5 – 72 mSv/år  (radon)
Kina
• Yangjiang – 125 000 inv.    6,4 mSv/år

*varav cirka hälften beror på radon



Osäkerheter



Olika modeller för dosresponskurvans 
form för cancerrisk



Statististisk styrka
Hur stort material behövs för att visa en risk på 5 %/Sv ?
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From: "Radiation Dose Reconstruction for Epidemiologic Uses", National 
Academies Press 1995



Exponering på100 mSv till100 
individer. Efter en livstid.

Individ som ej fått cancer

Individ som fått cancer av 
andra orsaker än strålning

Individ som fått cancer av 
strålningen

BEIR VII

Motsvarar cirka 100 ggr för hög 
dos per år under en livstid



0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

10 years 30 years 50 years

Pe
r c

en
t p

er
 G

y

Age

Risk  for fatal cancer, BEIR VII

Males Females

15,3 25,4



Annat än cancer observerat hos 
överlevande från Hiroshima Nagasaki



Slutsatser
Osäkerheter 
� i intervallet 20 – 100 mSv mindre än en faktor 2

� i intervallet 1 – 20 mSv mindre än en faktor 5

Resultat från ytterligare epidemiologiska studier?
� Generellt för < 20 mSv – NEJ!

� För speciella åldersgrupper och speciella cancersjukdomar: JA!



Framtiden



Forskningsfokus
¾Hur ser dosresponssambandet ut för cancerrisk vid doser under 50 
mSv och för doshastigheter < 10 mSv/timme? 

¾Hur ser dosresponskurvan ut för hjärt- och kärlsjukdomar, kognitiv 
förmåga samt skador på ögats lins vid doser under 100 mSv och för låga 
doshastigheter

¾Vilken riskmodell beskriver bäst genetiska effekter på människa?

¾Hur stor skillnad finns på individnivå vad gäller risker med strålning?

¾Hur påverkas risken vid exponering för andra strålkvalitéer än fotoner?

¾Hur påverkas riskbedömningen vid internbestrålning?


