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Denna rapport har tagits fram av en expertgrupp (se nedan) knuten till Kunskapscentrum för strålnings-
medicin vid katastrofer vid Karolinska Institutet och Socialstyrelsen på initiativ och med ekonomiskt stöd från 
Strålsäkerhetsmyndigheten. De synpunkter och rekommendationer som presenteras i rapporten utgår från 
författarna och överensstämmer inte nödvändigtvis med synpunkter eller rekommendationer utgående från 
Karolinska Institutet, Socialstyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Författarna vill uttrycka ett särskilt tack 
till Strålsäkerhetsmyndigheten för visat intresse och erhållen support.  
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Förord 
På initiativ från Strålsäkerhetsmyndigheten har experter knutna till Kunskapscentrum för 
strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN), Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska 
Institutet (KI) och Socialstyrelsen, getts uppdrag att i en rapport beskriva aktuellt 
internationellt kunskapsläge inom området medicinska konsekvenser av radionukleära 
händelser. En grupp läkare/experter knutna till KcRN och strålningsepidemiologisk expertis 
från universitetet i Manchester formerade en medicinskt vetenskaplig expertgrupp för 
uppgiften, en grupp som här presenterar efterfrågad rapport.  

Bland målsättningarna med rapporten har ingått att utifrån medicinska implikationer ge en 
bild både av aktuella strålningshändelser och av nya rön kring tidigare inträffade händelser. 
Rapporten vill också belysa intressanta trender inom medicinsk forskning/utveckling när det 
gäller handläggning och uppföljning av strålexponerade individer samt uppmärksamma nya 
fynd i den stora flora av publikationer som handlar om långtidsrisker, s k stokastiska 
hälsoeffekter, relaterade till exponering för lägre doser joniserande strålning. Gruppen 
lämnar också rekommendationer kring fortsatt uppföljning och beredskap inom området. 
Dessa rekommendationer utgår sålunda från expertgruppen och överensstämmer därför inte 
nödvändigtvis med synpunkter och rekommendationer utgående från KI, Socialstyrelsen 
eller Strålsäkerhetsmyndigheten.  

Målgrupper för rapporten inkluderar främst läkare, fysiker och andra experter inom verk, 
myndigheter och sjukvård involverade i beredskapsplanering och hantering av händelser 
som innefattar joniserande strålning. Expertgruppens förhoppning är dock att även bredare 
grupper inom t ex media och allmänhet kan finna delar av rapporten läsvärda. 

Rapportens breda anslag begränsar möjligheterna att täcka in ämnets alla delområden. Inom 
givna målsättningar har gruppen därför valt att i denna rapport speciellt uppmärksamma 
vissa selekterade delområden – se vidare under Sammanfattning. Andra delområden kan 
komma att prioriteras i eventuella framtida rapporter.  

Huvuddelarna av rapporten är författade på svenska, medan avsnittet om sena, stokastiska 
skador (Late stochastic health effects) presenteras på kapitelförfattarens originalspråk, 
engelska. 

Den expertgrupp som sammanställt denna rapport har utgjorts av: 
Christel Hedman, överläkare, med.dr. KI 
Marita Lagergren Lindberg, överläkare, med.dr. KI 
Karin Lindberg, specialistläkare Karolinska Univsjh, med.dr. KI  
Leif Stenke, överläkare Karolinska Univsjh, professor i hematologi, KI (sammankallande) 
Jack Valentin, docent Stockholms Universitet, anknuten till KI 
Richard Wakeford, Professor in Epidemiology, University of Manchester, UK 

 

Stockholm i december 2020 
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Sammanfattning 
Det har länge funnits ett betydande intresse för hur människans hälsa kan påverkas av 
joniserande strålning, såväl i samband med akuta strålningshändelser som i anslutning till 
reguljär användning av strålkällor inom t ex sjukvård och industri samt vid normal 
bakgrundsstrålning. Under 2019 fick ämnesområdet förnyad uppmärksamhet, bl a via stort 
medialt genomslag för en prisad dramadokumentär om Tjernobylolyckan och via 
diskussionen om kärnkraftens roll i en koldioxid-reducerad framtid.  

Denna rapport refererar, med medicinska förtecken, ett flertal nyligen publicerade 
uppföljningar av tidigare inträffade större strålningshändelser. De idag vedertagna 
bedömningarna av risken för sena s k stokastiska skador, främst cancer, bygger till stor del 
på studier av japanska atombombsöverlevare. En stor andel av den gruppen lever ännu (år 
2004 ca 40%). Det är därför väsentligt att fortsätta följa utvecklingen och utveckla 
riskuppskattningar vidare. Andra studier avser patienter som exponerats för strålning (t ex 
vid datortomografi) och personal i verksamheter med strålning, och kan förhoppningsvis ge 
värdefull information om tillförlitligheten i extrapoleringar från observerade risker efter 
höga doser till bedömda risker efter lägre doser.  

Rapporten tar också upp frågan om strålningsinducerade hjärt-kärlsjukdomar. Det finns där 
indikationer på att även lågdosstrålning kan öka risken, men olika studier är motsägelsefulla. 
Därutöver ägnas uppmärksamhet åt nyupptäckta ”molekylära signaturer” hos 
strålexponerade personer, något som kan göra det möjligt att i framtiden identifiera 
strålinducerad cancer på individbasis.     

Rapporten fokuserar även på nyheter kring medicinsk handläggning av akuta, s k 
deterministiska strålskador där nya internationella riktlinjer är under utarbetande. Den 
redovisar också översiktligt det internationella samarbetet i övrigt rörande strålningsmedicin 
och medicinsk beredskap.  

Bland mer långsiktiga medicinska konsekvenser av strålexponering har expertgruppen i 
denna rapport valt att särskilt lyfta fram tre områden: cancer i sköldkörteln (tyreoidea), 
gråstarr (katarakt) samt psykiatriska, icke-somatiska hälsoeffekter.  

En tydlig ökning av antalet fall tyreoideacancer har tidigare rapporterats bland barn i 
närområdet kring Tjernobylolyckan 1986 och har kunnat kopplas till exponering för höga 
doser radioaktivt jod. I rapporten refereras nu pågående, likartade uppföljningar efter 
olyckan i Fukushima 2011, än så länge med klart mindre alarmerande fynd.  

Gråstarr (katarakt) är ytterligare ett område där det finns såväl indikationer på en risk även 
vid låga doser, som kvarstående oklarheter rörande sambandet mellan dos och respons. 
Rapporten sammanfattar nyare litteratur kring detta. Även om strålningsutlöst gråstarr idag 
kan åtgärdas via en väl etablerad kurativ ögonkirurgisk terapi, är antalet individer som 
drabbas betydande och strålningsminimerande skyddsåtgärder fortsatt angelägna.  

En aktuell uppdatering rörande psykiatriska symtombilder i samband med större 
strålningshändelser ges också i rapporten, Sådana effekter, indirekt utlösta på grund av 
strålningsläget, är vanliga och medför ofta medicinska såväl som sociala och ekonomiska 
problem. Dessa problem bör inte förringas: FN:s vetenskapliga strålningskommitté, 
UNSCEAR, bedömer att de utgör den största skadan efter Fukushima-olyckan 2011.  
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Executive summary 
The effects of ionising radiation on human health have for a long time attracted considerable 
interest, in connection with acute radiation events, in the context of the regular use of 
sources of radiation in, for instance, medical and industrial practices, and in relation to  
normal background radiation. In 2019, this subject area received renewed attention, not least 
because of the significant media impact and success of a commended docudrama concerning 
the Chernobyl 1986 accident, and through discussions regarding the role of nuclear power in 
a carbon-dioxide reduced future. 
This report provides a medically oriented account of a number of recently published papers 
following up earlier major radiation incidents. Currently accepted assessments of the risk of 
late so-called stochastic radiation harm, primarily cancer, are based largely on studies of the 
Japanese atomic bomb survivors. A large fraction of that group is still alive (in 2004, some 
40%) and therefore it is essential to continue to follow developments and further improve 
risk assessments. Other studies concern patients exposed to ionising radiation (for instance 
during computed tomography) and occupationally exposed persons in practices where 
radiation is used. Hopefully, such studies can provide valuable information regarding the 
validity and reliability of extrapolations from observed risks at high doses to assessed risks 
at lower doses.  
The report also considers the question of radiation-induced cardiovascular disease, where 
there are indications that also low-dose radiation may increase the risk of incidence, but 
where different studies are somewhat contradictory. Furthermore, the report addresses 
findings such as recently discovered ‘molecular signatures’ in persons exposed to radiation, 
something that may in the future enable identification of radiation-induced cancers at an 
individual level.  
This document also focuses on news regarding the medical management of acute so-called 
deterministic radiation harm, where new international guidelines are being produced. In 
addition, it provides a succinct overview of other international collaboration concerning 
radiation medicine and medical radiation-emergency preparedness.  
Concerning more long-term medical consequences of radiation exposure, the Council 
drafting this report has elected to highlight three particular areas: thyroid cancer, eye-lens 
cataract, and psychiatric, non-somatic health detriment. 
A significant increase in the number of thyroid cancer cases was reported earlier for children 
in the region around the 1986 Chernobyl accident, and it was possible to establish a 
connection to high doses of radioactive iodine. The report summarises on-going similar 
follow-up work after the Fukushima accident in 2011, so far with clearly less alarming 
observations.  
Cataract is yet another area where there are both indications of a risk also at low doses, and 
remaining uncertainties regarding the dose-response relationship. Recent publications on 
this topic are summarised in the report. Although it is now possible to attend to radiation-
induced catatact through well-established curative eye surgery the number of potentially 
affected persons is large, and protective actions to minimise radiation exposure continue to 
remain important.  
An up-to-date summary regarding psychiatric symptoms in connection with major radiation 
incidents is also provided in the report. Such effects, triggered by the radiation situation, are 
common and often lead to medical as well as social and economic problems. These 
problems should not be underestimated, The United Nations´ Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, UNSCEAR, considers that they constitute the most harmful 
damage following the 2011 Fukushima accident.  
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Rekommendationer kring fortsatt 
uppföljning och beredskap 
Deterministiska strålskador 
Generellt sett har sjukvårdspersonal i Sverige, liksom i andra länder, endast måttliga 
kunskaper kring strålolyckor generellt, kring medicinsk handläggning av strålskadade 
patienter mer specifikt. Huvudförklaringen är att sådana patienter är ovanliga inom reguljär 
sjukvård samt att befintliga, riktade utbildningsinsatser idag är tydligt otillräckliga. Vid t ex 
en större strålolycka som berör landet torde dessa brister få allvarliga konsekvenser. Den 
medicinska utbildningen behöver därför förbättras, på flera nivåer, och helst inkludera 
kontinuerligt återkommande moment. Socialstyrelsen bör, enligt expertgruppens 
bedömning, i samråd med SSM verka för en sådan utveckling. Expertis inom myndigheterna 
torde också kunna medverka i utformning och genomförande av vissa utbildningsmoment. 

Det finns få etablerade specifika läkemedel att tillgripa. Fortsatt forskning rörande de 
mekanismer genom vilka joniserande strålning skadar och dödar celler är väsentlig för 
utveckling av behandlingen av både deterministiska och stokastiska skador. Dagens 
forskning anknyter i hög grad till den genomgripande utveckling som nu ses inom 
medicinsk molekylärbiologi, och som via t ex fördjupad kartläggning av kritiska 
signaltransduktionsmönster bl a syftar till att finna ”molekylära signaturer” kopplade till 
strålningsinducerade DNA-skador. Socialstyrelsen har här, liksom SSM, en viktig roll, både 
som forskningsfinansiär och som influerare som kan påverka andra forskningsfinansiärer. 

Den här rapporten sammanfattar bl a nyare rön rörande strålningsinducerad katarakt, där det 
numera bedöms att även kumulativa låga doser med låg dosrat ökar risken för sådan 
ögonpåverkan. Forskning pågår rörande verkansmekanismer, dosrateffekter och eventuella 
genetiska variationer i kataraktkänslighet. Ett flertal frågor återstår att utreda, t ex i vilken 
mån linsgrumling efter låga stråldoser kan utvecklas till synnedsättande katarakt.  

Stokastiska skador 
Sannolikheten att drabbas av sena skador, främst cancer, efter låga stråldoser och det exakta 
dosberoendet är fortfarande föremål för stora forskningsinsatser. Forskningen syftar till att 
minska rådande osäkerheter, om cancerincidens och om berättigandet i den idag använda 
reduktionsfaktorn 2 för låg dos och dosrat, DDREF. Resultaten kommer att påverka 
riskestimaten i nästa omgång grundläggande rekommendationer från ICRP, som förväntas 
komma 2028.  

Det är ännu för tidigt att precisera hur riskestimaten kommer att ändras, men om DDREF 
slopas kan risken per dosenhet komma att te sig fördubblad. Expertgruppens bedömning är 
att en sådan ändring inte skulle ha någon avgörande betydelse för vardagligt praktiskt 
strålskydd, men behovet av information från svenska myndigheter, främst SoS och SSM, 
skulle bli stort. ICRP kanske också finner det nödvändigt att arbeta med olika risknivåer för 
män och kvinnor. Debattörer har även tidigare ifrågasatt bruket av ett enda värde för en 
hypotetisk individ av genomsnittligt kön och ålder. De berörda myndigheterna kan ha 
anledning att överväga vad en uppdelning skulle innebära för praktiskt strålskydd. Oavsett 
vilken väg man väljer i framtiden bör argumenten för och emot göras kända och 
transparenta. 

Stor osäkerhet råder ännu om låga stråldosers betydelse för sannolikheten att drabbas av 
hjärt-kärlsjukdom (CVD). Troligen måste ICRP ta hänsyn till CVD i 2028 års 
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rekommendationer, som en del av risken för stokastisk skada eller på annat sätt, och 
myndigheterna bör överväga hanteringen av detta och den information som kommer att 
behövas. 

Psykiatriska (icke-somatiska) hälsoeffekter 
Strålningsolyckor genererar stora psykologiska hälsoeffekter, som i sin tur kan orsaka dålig 
fysisk hälsa, tidigare dödlighet, komplikationer för redan sjuka, ökade vårdkostnader, 
minskad arbetskapacitet och minskad livskvalitet. Det finns utrymme för stora förbättringar i 
beredskapen för detta och sätten att åtgärda effekterna. Såväl Socialstyrelsen som SSM har 
här en viktig roll att spela. 

Strålningshändelser med medicinska implikationer 
Expertgruppen har i rapporten valt ut ett fåtal representativa tidigare händelser med olika 
attribut, och sammanfattat rapporterade händelser under 2019. Översiktliga 
sammanställningar av kända händelser är viktiga för undvikande av upprepningar, för att 
kunna utveckla medicinska och strålskyddstekniska åtgärder (manualer och tumregler) och 
för informationsändamål. SSM och dess föregångare har tidigare tagit fram bra 
informationsmaterial efter Tjernobyl, men idag råder brist på vederhäftigt sådant material på 
svenska kring såväl större olyckor som de vanligare mindre incidenterna. Här skulle 
Socialstyrelsen och SSM kunna göra en insats av värde, inte minst för den egna beredskapen 
inför olyckor. 

Internationellt samarbete kring medicinsk handläggning av strålskadade 
Händelser med strålskadade patienter är ovanliga, men om de inträffar kan de snabbt leda 
till svår belastning på vårdsystemet, och även på andra delar av samhället. Aktuella 
händelser med covid-19 pandemin belyser tydligt vikten av att samhällsledningen har 
tillgång till kompetent och tränad medicinsk expertis för att få fram välavvägd information 
och råd kring interventionsbeslut som i hög grad kan påverka medborgarnas hälsotillstånd. 
Ett liknande läge kan förväntas uppstå vid större strålningshändelser. Inte minst är 
utarbetande och förmedling av samordnad medicinsk information till såväl myndigheter, 
media och befolkning då av mycket stor vikt. Detta är en av de viktigaste lärdomarna från 
Tjernobyl- och Fukushimaolyckorna.  

Expertgruppen anser att den svenska beredskapen inom detta område behöver tydligt 
förbättras. Det är väsentligt att säkra en samlad nationell resurs och ett utbyggt 
internationellt samarbete. Sveriges nationella resurs är idag mindre formaliserad än i många 
andra länder. Vi har hittills varit väl representerade internationellt, men från att tidigare ha 
legat i framkant halkar nu den svenska strålningsmedicinska verksamheten och beredskapen 
efter. Huvudman efter Tjernobyl var först SSI, SSM:s föregångare, därefter Socialstyrelsen. 
Dagens strålningsmedicinska kompetens och beredskap riskerar för närvarande att hamna 
mellan stolarna, vilket också uppmärksammats i SSM:s kompetensutredning 2019. 
Expertgruppen ser det som nu angeläget att Socialstyrelsen, i samråd med SSM och andra 
myndigheter såsom MSB och FOI, skyndsamt och långsiktigt ser över den medicinska delen 
av landets beredskap inför strålningshändelser. 
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1. Översikt av kunskapsläget kring 
medicinska effekter 

 

1.1 Tidiga, deterministiska skador 
1.1.1. Akut strålsjuka 
Händelser som medför individuell exponering för joniserande strålning med absorberad 
helkroppsdos på mer än cirka 1 Gy kan utlösa s k akut strålsjuka (eng. acute radiation 
syndrome, ARS). Eftersom olika celler och vävnader har olika strålkänslighet indelas ARS 
ofta i organsyndrom: hematopoietiskt (blod-benmärg), gastrointestinalt (mage-tarm), 
dermatologiskt (hud) och neurovaskulärt (nerver-blodkärl) syndrom. Höga stråldoser kan 
samtidigt drabba ett flertal organsystem och leda till multiorgansvikt (multi-organ failure, 
MOF).  

Vid en större strålningshändelse kan graden av medicinsk påverkan på varje organsystem 
skattas och drabbade patienter indelas i s k responskategorier, något som tidigare beskrivits i 
det vägledande EU-dokumentet METREPOL (Fliedner 2001). Nyligen presenterade 
European Blood and Marrow Trnsplantation Group (EBMT) en förenklad kategorisering, 
mer tillämpbar i en skarp klinisk triage-situation ett respetive två dygn efter akut 
strålexponering (EBMT 2017, se även kapitel 3).  

Medicinsk behandling med starka strålkällor, inklusive helkroppsbestrålning, används ju 
dagligen inom vår reguljära sjukvård och den specialiserade specialistsjukvården har 
mångårig erfarenhet att ta hand om dess komplikationer. Vad gör den medicinska 
handläggningen av strålningspåverkade patienter i samband med en olycka eller ett 
terrorattentat annorlunda? Följande faktorer kan nämnas:  

• På kliniken sker bestrålningen under kontrollerade förhållanden, enligt 
standardiserade protokoll (vilka bl a kan inkludera selektivt skydd av lungvävnad, 
mm). Vid en olycka är strålfält, dosrater, stråldoser som regel okända och dessutom 
väsentligt olika de som används kliniskt. 

• Vid olycka/attentat blir helkroppsbestrålningen som regel heterogen, dvs vissa delar 
av olika organsystem kan förbli intakta, oskadade. Vad gäller benmärgen kan detta 
medföra svåra behandlingsbeslut kring t ex stamcellstransplantation, då en sådan kan 
vara livräddande, men samtidigt medföra hög risk för dödliga komplikationer.  

• Höga doser okontrollerad strålning kan allvarligt påverka flera organsystem och leda 
till multiorgansvikt, vilket väsentligt försvårar behandlingen och försämrar 
prognosen. 

• I kliniken bestrålas sjuka patienter, inte sällan med bakomliggande t ex svår 
benmärgssvikt, vilket delvis ger andra komplikationsrisker av annan svårighetsgrad 
än vid bestrålning av friska individer. Detta gäller inte minst infektionspanoramat. 

• I samband med större strålningsolyckor har strålskadade individer inte sällan även 
andra skador, t ex frakturer eller brännskador, vilket komplicerar vården och kraftigt 
försämrar patienternas prognos. 
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• Katastrofer med ett stort antal strålskadade individer medför, enligt definitionen, 
subnormal tillgång till inte bara sjukvårdsresurser utan även till andra, för vården 
samhällsviktiga funktioner.   

De medicinska konsekvenserna av större strålningshändelser kan uppenbart bli förödande 
och den medicinska hanteringen därmed mycket komplicerad. Större händelser inträffar 
dock sällan och med oregelbundna mellanrum. Detta är huvudorsaken till att kunskapen 
bland sjukvårdspersonal internationellt sett vad gäller medicinsk handläggning av t ex ARS 
är generellt låg. Förbättrad, helst kontinuerlig utbildning inom området har efterlysts länge. 
Detta önskemål har upprepats igen under 2019, bl a via en review-artikel i British Journal of 
Haematology (Gale 2019b). Ett flertal internationella medicinska grupperingar arbetar med 
att sprida information, medverka till utbildnings- och forskningsinsatser inom området (se 
kapitel 3), där riktlinjer för den medicinska handläggningen av strålskadade patienter 
redovisas.  

Vad gäller medicinska behandlingsalternativ för patienter med ARS har det senaste året inte 
bjudit på några mer omvälvande nyheter. Sedan tidigare har det amerikanska 
läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) formellt godkänt endast tre 
läkemedel under indikationen radiomitigators (ung ”strålningslindrare”) i samband med 
akuta strålolyckor, alla s k tillväxtfaktorer: granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF) i 
reguljär eller långverkande formulering samt granulocyt-makrofag-kolonistimulerande 
faktor (GM-CSF). Medlen påskyndar återhämtning av granulocytantalet i blodet, och 
därmed av immunförsvaret, efter en kraftigare stråldos. G-CSF används redan i stor 
utsträckning och sedan flera decennier, främst i anslutning till cytostatikabehandling inom 
reguljär hematologisk-onkologisk sjukvård, varför någon beredskapslagring inte är 
nödvändig.  

FDA har också sedan tidigare medgivit begränsad indikation för kaliumjodid, Berlinerblått 
(järnferrocyanid) samt calcium- och zink-DTPA vid intern kontamination med radioaktiva 
isotoper av jod, cesium respektive plutonium, americium och curium. Därutöver befinner sig 
för närvarande ett flertal droger under FDAs definition ”investigational new drug” (IND) 
status, dvs en annan typ av begränsat godkännande Bland dessa ingår flera andra 
tillväxtfaktorer och cytokiner samt den efter andra världskriget utvecklade substansen 
amifostin.  

Amifostin är en thiol-förening vars huvudsakliga funktionsmekanism anses vara 
neutralisering av fria radikaler, vilket kan minska dubbelsträngsbrott av DNA i samband 
med bestrålning, och därmed ge en ”radioprotektiv effekt”.  Substansen har delvis fått 
förnyad aktualitet under senare år, men har ännu inte erhållet något bredare godkännande 
från FDA, främst pga en ofördelaktig biverkningsprofil. En färsk sammanfattning av såväl 
amifostin som hela detta område kan erhållas via tre review-artiklar från Uniformed 
Services University of the Health Sciences i Bethesda, USA (Singh 2020, Singh 2019, Singh 
2017).  

Intensiv forskning pågår kring de mekanismer som, på cellulär/molekylär bas, kan förklara 
varför joniserande strålning skadar och dödar celler och, i förlängningen, patienter. 
Förhoppningen är att denna forskning framöver ska kunna leda till nya 
behandlingsmöjligheter vid akuta, deterministiska strålskador men även ge bättre insikt 
kring de mekanismer som genererar långsiktiga, stokastiska skador, främst cancer. Ofta 
utförs forskningen parallellt med den som innefattar andra cellskadande agens inom 
sjukvården, t ex cytostatika (cellgifter) och nyare, mer målstyrda läkemedel vid 
cancersjukdomar.  

Området, som är mångfasetterat men under snabb utveckling, har under året sammanfattats i 
flera review-artiklar, bl a av forskare vid AFRRI, USA (Kiang 2019). De belyser aktuella 
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fynd kring strålningsutlöst produktion av cytokiner och andra nyckelsubstanser, vilka via en 
alltmer kartlagd signaltransduktion förmår inducera DNA-skador med efterföljande celldöd 
via apoptos, autofagi, mm. De snabba framstegen inom molekylärgenetiken, med bl a nya 
”omics”-teknologier och förbättrade sekvenseringsmetoder med dramatiskt ökad kapacitet, 
banar även väg för oanade möjligheter att i framtiden bl a kunna identifiera vad som hos 
enskilda patienter utlöst olika sjukdomstillstånd, inklusive cancer.  

Det vore t ex mycket värdefullt att via specifika ”molekylära signaturer” kunna fastställa om 
en malignitet hos en viss person utlösts av joniserande strålning, eller av andra agens. Vi är 
inte där ännu, men allt fler lovande rapporter publiceras nu inom detta område. Ett exempel 
är en tysk studie av patienter som exponerades för strålning i anslutning till 
Tjernobylolyckan och senare utvecklade blodcancersjukdomen kronisk myeloisk leukemi, 
KML (Ernst 2019). Forskarna genomförde en next generation sequencing (NGS) -baserad 
DNA-mutationsscreening på sparade blodutstryk från dessa patienter, och jämförde med 
utstryk från icke-bestrålade KML-kontrollpatienter. Författarna fann att den 
”Tjernobylassocierade” patientgruppen uppvisade fler och mer komplicerade mutationer än 
kontrollgruppen, och hävdade att specifika mutationsmönster kan komma att kopplas till 
individuell strålningsgenes bakom cancerinsjuknande. De studerade grupperna i studien var 
dock små, erhållna doser i ”Tjernobylgruppen” var ej redovisade, den nya metodiken ej 
stabilt utvecklad ännu, etc. Rapporter som denna visar emellertid att den snabba 
teknologiutvecklingen sannolikt kommer att ge djupare insikter inom bl a tumörgenes inom 
en snar framtid.  

 

1.1.1.1  Biodosimetri vid ARS 
Den snabba molekylära utvecklingen påverkar också den bredare biodosimetrin. Vid en 
större akut RN-händelse, då ARS kan misstänkas eller förväntas, måste den kliniska 
sjukvården fortfarande i första hand förlita sig på s k ”klinisk biodosimetri”, dvs klinisk 
sjukhistoria och symtom samt reguljärt tillgängliga akuta laboratorieanalyser. Beräknad 
absorberad dos kan då indirekt kopplas till definierade responskriterier vid definierade 
tidpunkter – enligt t ex METREPOL eller EBMT (se ovan). Detta gäller i synnerhet vid en 
masskadesituation. Den mer ”traditionella” biodosimetrin i kliniskt bruk förlitar sig 
fortfarande i huvudsak på analys av s k dicentriska kromosomer i leukocyter som ”gold 
standard”, en metod som dock är tidsödande och komplicerad att tillhandhålla.  

Den snabba utvecklingen inom molekylär diagnostik ger nu nya möjligheter, även om vi 
fortfarande inväntar verifierade genombrott för kliniskt ackrediterade metoder. Nyligen 
publicerades en sammanställning av 24 studier som analyserat strålningsinducerade 
genuttryck (metod: microarray) i humana blodceller (Lacombe 2018). Författarna lyfte fram 
ett flertal gener och genkombinationer som potentiella ”candidate biomarkers”, men 
poängterade att redovisade protokoll var heterogena och att de preliminära resultaten 
behöver bekräftas i nya studier. En än mer ambitiös aktuell sammanställning redovisade 
resultat från olika omics-analyser av bestrålade celler från såväl människa som försöksdjur 
(Kultova 2020). Även här framfördes fördelen med att i framtiden kunna nyttja inte bara 
enstaka utan hela paneler med gen- och/eller proteinmarkörer via ”high-throughput”-
analyser i samband med större stålningsolyckor. För att bättre kunna klara av sådana 
händelser är också ett utvidgat internationellt samarbete angeläget (se även kapitel 3). Det är 
därför glädjande att notera ett flertal nya initiativ i denna riktning, nyligen rapporterade av 
laboratorie- och forskningsföreträdare inom sådana dosimetrinätverk från flera länder, 
inklusive Sverige (Kulka 2018). 
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Expertgruppen bakom denna rapport rekommenderar starkt att det dynamiska 
forskningsområde som rör molekylär diagnostik och biodosimetri kopplad till 
strålexposition fortsatt följs upp i framtida rapporter. 
 

1.1.2. Strålinducerad katarakt 
1.1.2.1 Bakgrund 
Katarakt (gråstarr, grumling av ögats lins) är en vanligt förekommande ögonsjukdom som 
ökar med stigande ålder. Senil katarakt är den vanligaste formen av katarakt och 
klassificeras utifrån morfologiska (strukturella) förändringar i linsen. Det finns flera 
undergrupper, varav tre stora utgörs av kärnkatarakt (nuclear), kortikal katarakt och 
subkapsulär posterior katarakt (PSC) (Lang 2016). Joniserande strålning upptäcktes redan i 
slutet av 1800-talet orsaka katarakt. De former som framför allt förknippas med 
strålinducerad katarakt är PSC och kortikal katarakt. (Ainsbury 2009, Little 2013). Under 
1900-talet följde därefter rapporter om katarakt hos japanska atombombsöverlevare, hos 
”likvidatorer” (upprensningsarbetare) efter olyckan i Tjernobyl samt hos astronauter och 
piloter. Linsen betraktas idag som ett av kroppens mest strålkänsliga organ.  

Under 1900-talet och tidigt 2000-tal publicerades flera olika dosgränser baserade på att 
strålinducerad katarakt klassades som en deterministisk effekt (alternativt vävnadsreaktion 
eller icke-stokastisk effekt) där det fanns ett tröskelvärde under vilket ingen effekt uppstod. 
Detta har under senare år dock ifrågasatts (se nedan). ICRP publicerade 2011 en 
rekommendation om en kraftig sänkning av gällande dosgränser till linsen från 150 mSv/år 
till 100 mSv/5 år (ej mer än 50 mSv på ett år) (ICRP 2012) för exponering i yrket. Detta 
ställningstagande grundade sig på följande antaganden: 

• Att synnedsättande katarakt uppstår hos 1% av exponerade individer äldre än 20 år 
efter exponering för 0,5 Gy där små linsgrumlingar över tid progredierar, fortskrider 
till synnedsättande katarakt 

• Att katarakt är en vävnadsreaktion med en tröskeldos på 0,5 Gy (low energy transfer 
(LET) strålning utan påverkan av dosraten). 

ICRP:s rekommendation innefattar katarakt som inducerats av strålning med låg LET. 
Dosgränser syftar till att undvika synnedsättande katarakt, ej endast grumlingar i linsen. Till 
grund för dessa nya rekommendationer låg framför allt två uppföljningsstudier av japanska 
atombombsöverlevare samt en studie av likvidatorer från Tjernobyl. Därefter har det 
kommit flera översiktsartiklar som även innefattar publicerade data efter 2011 och som 
stöder bedömningen att katarakt uppkommer redan vid låga doser (Little 2013, Hamada 
2014, Hamada 2014 II, Barnard 2016, Shore 2016, Ainsbury 2016). År 2019 publicerades 
dessutom en artikel av Hamada et al, vilken ger en överblick av det vetenskapliga underlaget 
för rekommendationen i ICRP 2012 samt diskuterar detta mot bakgrund av aktuella data 
(Hamada 2019).  

 

1.1.2.2 Uppdatering 2018/2019 – kroniska lågdosexponeringar 
The US Radiologic Technologist Study 

En population som följts med avseende på katarakt är individer som deltagit i ”the US 
Radiologic Technologist Study (USRT)” – en prospektivt insamlad kohort av personal som 
arbetat på röntgenavdelningar i USA och genomfört såväl diagnostiska undersökningar som 
medicinska radiologiska interventioner t ex angiografier. Man har i denna kohort tittat både 
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på förekomst av cancer och av andra allvarliga hälsoproblem i relation till lågdos/medeldos 
exponering för joniserande strålning över en längre tid. Den sammantagna kohorten består 
av ca 146 000 individer (varav ungefär 2/3 var kvinnor) som var certifierade under minst två 
år mellan 1926-1982. Individerna hade aktiv uppföljning genom årlig undersökning i 
samband med förnyelse av sitt yrkescertifikat. Frågeformulär till deltagarna skickades ut 
sammanlagt fyra gånger (mellan åren 1983-89, 1994-98, 2003-05 samt 2012-14) och dessa 
inkluderade bland annat frågor om katarakt och kirurgi för katarakt samt allmän information 
om hälsa och livsstil mm. Kataraktdiagnos grundar sig således på dessa frågeformulär och 
kohorten har utsatts för en utdragen exponering i många fraktioner och givet med en låg 
dosrat (Simon 2014). 

I denna kohort utvärderade Little (2018a) risk för katarakt och kataraktkirurgi i relation till 
uppskattad kumulativ stråldos erhållen från joniserande strålning i yrket (individer som 
kunde ha fått strålbehandling på grund av cancer exkluderades). 67 246 individer 
inkluderades i analysen och man beaktade uppgifter om uppskattad stråldos till ögats lins 
samt andra riskfaktorer för katarakt (exempelvis födelseår, kön, diabetes, BMI, rökare, 
kumulativ UVB exponering). Individerna följdes i snitt under 12-13 år. Av dessa hade 
12 336 individer diagnostiserats med katarakt och medelvärdet för den kumulativa 
absorberade dosen till ögats lins var 55,7 mGy (kvartilavstånd 23,6-69,0 mGy).  

Man såg en linjär ökning av katarakt med kumulativ dos över hela dosspannet (Excess 
Hazard Ratio/mGy 0,69 x 10-3) vilken förblev signifikant vid analys av doser <100 mGy 
(EHR/mGy 1.16 x 10-3). Detta är den första studie som visar en ökning av risk för katarakt 
vid dessa låga kumulativa stråldoser <100 mGy (Little 2018a). Samma forskargrupp 
publicerade helt nyligen även en re-analys (Little 2020; 63 352 individer varav 11 345 med 
katarakt) där man tittade på den absoluta riskökningen (EAR=excess additive risk dvs 
antalet inducerade fall per personår och per enhet dos) för katarakt – en faktor som kan bli 
viktig i ljuset av det ökade antalet av diagnostiska radiologiska undersökningar,  som utförs i 
klinisk vardag samt för radiologiska interventionister inom den medicinska professionen.  

I denna studie såg man en signifikant ökning av EAR (94/104 personår Gy (95% CI: 47-143, 
p<0,001) framför allt hos personer som var 75 år och äldre samt hos dem med diabetes. Man 
såg riskökning för katarakt såväl för doser under 200 mGy som under 100 mGy, men 
däremot inte under 50 mGy. I studien kunde man dock inte se någon ökad risk för 
kataraktkirurgi i förhållande till kumulativ yrkesrelaterad stråldos (Little 2020).  

I ytterligare en analys (Velasquez-Kronen 2019) som utgått från individer inom USRT, har 
man tittat på risk för katarakt hos personer som utfört fluoroskopiguidade interventioner 
(35 751 individer, 9372 fall med katarakt). I denna studie rapporterar man att de som någon 
gång hade assisterat vid en fluoroskopiguidad intervention, hade en ökad risk för katarakt 
jämfört med de som aldrig hade assisterat (relativ risk 1,18; 95% CI 1,11-1,25) och risken 
ökade med det kumulativa antalet assisteringar. Risken ökade även om teknikern hade haft 
kort avstånd (≤0,9m) från patienten. I denna studie presenterades dock inga uppskattade 
doser till linsen.  

Vår bedömning är att dessa tre rapporter från denna stora kohort sammantaget stöder att 
risken för katarakt ökar vid kumulativa låga doser (<100 mGy) givet med låg dosrat.  

Arbetare i Mayak 

Mayak Production Association var lokaliserat i Södra Uralbergen och började sin 
verksamhet 1948 som Rysslands första kärntekniska etablissemang. I nedan beskrivna 
studier som avser arbetare vid Mayak Production Association, består kohorten av anställda 
personer vid denna verksamhet mellan 1948-1982. Alla arbetare genomgick en 
hälsoundersökning före anställning samt därefter årliga hälsoundersökningar inkluderande 
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även ögonundersökning. Kataraktdiagnosen grundade sig här på diagnoskoder (ICD-koder)  
och doser från extern gammastrålning och neutroner uppskattades. Medelvärdet av den 
kumulativa dosen från extern gammastrålning var 0.54 ± 0.76 Sv för män och 0.44 ± 0.65 
Sv för kvinnor. Sammantaget innefattar kohorten ca 21 000 individer med ca 4000 fall med 
katarakt.  

Azizova et al. har publicerat flera studier på denna kohort (Azizova 2016, Azizova 2018c, 
Azizova 2019d). I den första publikationen (Azizova 2016) hade individerna följts till 2008 
och i denna ses en riskökning för katarakt vid doser >0,25 Sv (jämförelsegrupp 0-0,25 Sv) 
med störst relativ risk för dem som exponerats för doser >2 Sv (1.61, 95% CIs: 1.41-1.83). 
Man kunde även se att uppnådd ålder liksom samtidig förekomst av andra ögonsjukdomar, 
ökade risken för katarakt. Vid justering för neutrondos sågs än större risk för katarakt. 
Författarna har gått vidare med analyser av subtyper av katarakt varvid man har kunnat 
konstatera en linjär riskökning för samtliga tre huvudsakliga subtyper av katarakt 
(kärnkatarakt, kortikal katarakt samt PSC) (Azizova 2018c).  

Den ökade risken för kärnkatarakt är ett nytt fynd i denna studie, eftersom man tidigare 
framför allt förknippat PSC och kortikal katarakt med joniserande strålning och studier från 
atombombsöverlevare och vid uppföljning från Tjernobyl inte kunnat se detta fynd. I 
Azizovas studie var ERR/Sv högre för PSC jämfört med de andra formerna av katarakt 
vilket kan tyda på en ökad strålkänslighet för denna form av katarakt. Detta år (2019) 
publicerades ytterligare en analys av materialet där man undersökte stråldos i relation till 
kataraktkirurgi (Azizova 2019d). I denna studie, baserat på 701 fall som opererats på grund 
av katarakt (av 4177 fall med katarakt), kunde man dock inte se något samband mellan 
kataraktkirurgi och stråldos.  
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1.1.2.3 Katarakt hos olika yrkesgrupper 
Givet ovan beskrivna data som stöder att katarakt kan uppkomma vid låga stråldoser och låg 
dosrat, kan således yrkesgrupper som utför radiologiska interventioner inom sjukvården, t. 
ex. urologer och kardiologer, löpa risk för att utveckla katarakt till följd av exponering av 
joniserande strålning i yrket. Flera studier har visat på sambandet mellan lågdos 
strålexponering i yrket och utveckling av såväl linsgrumlingar som katarakt (Hammer 2013). 
Studierna lider dock ofta av vissa begränsningar såsom låg statistisk ”power” (förmåga att 
urskilja olika grupper), bristande utvärdering av linsgrumlingar och osäkra 
dosuppskattningar till linsen (Domienik-Andrzejewska 2018).  

Under de senaste par åren har det kommit ytterligare rapporter. Coppeta et al rapporterade 
2019 om en retrospektiv studie på 73 medicinska arbetare på ett universitetssjukhus som 
exponerats för joniserande strålning i yrket. Studien rapporterar om ökad förekomst av 
linsgrumlingar som kunde associeras med så låga doser som 10 mSv. Studien har dock flera 
begränsningar där en av de viktigaste utgörs av att utfallet satts till objektiva linsgrumlingar 
(ej synnedsättande katarakt).  

Kardiologer (hjärtläkare) som utför interventioner kan under en livstid erhålla kumulativa 
doser till ögats lins mellan 0,1-2.0 Sv (Domienik-Andrzejewska 2019). I ett material från 10 
Europeiska länder (EURALOC project) innefattande >400 kardiologiska interventionister 
har man beräknat att vid koronarangiografi samt PTCA (de vanligaste undersökningar vid så 
kallade hemodynamiska interventioner) överstiger man den årliga rekommendationen på 20 
mSv till ögats lins vid ett ”typiskt antal” interventioner per år om inga skyddsåtgärder 
vidtas. Vid elektrofysiologiska åtgärder (pacemaker, ICD) är dock doserna till ögats lins 
långt under 20 mSv, (beräknat ≤2,7 mSv vid ett typiskt antal) oavsett skyddsåtgärder.  

I denna sammanställning har författarna även tittat på radioprotektiva skyddsåtgärder i detta 
sammanhang och noterat att skyddsåtgärderna har ökat, men fortfarande (det vill säga efter 
år 2010) utförs 7% av de hemodynamiska interventionerna i den undersökta populationen 
utan skyddsåtgärder ((Domienik-Andrzejewska 2018). I en kohortstudie av samma 
yrkesgrupp i Polen kunde man dock inte se en ökad risk för linsgrumlingar (medeldos 224 
mSv vänster öga samt medeldos 85 mSv höger öga) jämfört med en kontrollgrupp som inte 
exponerats för joniserande strålning i yrket (Domienik-Andrzejewska 2019).  

 

1.1.2.4 Cancerpatienter 
Ytterligare en grupp av personer som kan erhålla doser över 0,5 Gy till ögats lins är 
patienter som erhåller strålbehandling mot cancertumörer. Vid medicinsk terapeutisk 
strålbehandling talar man vanligen inte om tröskeldoser för normalvävnad, utan istället om 
toleransdoser som kan accepteras vid strålbehandling. Dessa toleransdoser till 
normalvävnad/riskorgan baseras på olika parametrar t. ex. de kliniska konsekvenserna av en 
strålinducerad skada och den förväntade uppföljningstiden hos den behandlade patienten. 
Doser till riskorgan vägs mot chansen att ge en så effektiv behandling mot tumören som 
möjligt och komplikationer vid doser <2 Gy till riskorgan, är generellt sett dåligt kartlagda 
(Dauer 2018). 

ICRP publicerade 2018 en artikel om implikationer vid strålbehandling av det nya 
tröskelvärdet för bland annat linsen, eftersom detta värde kan komma att överskridas vid 
terapeutisk strålbehandling (Dauer 2018). I artikeln betonar man vikten av att ge en effektiv 
strålbehandling och att lokal kontroll av den behandlade tumören är av högsta vikt. Det finns 
ytterligare aspekter i samband med terapeutisk strålbehandling. En är att dagens 
antitumorala behandlingar är avancerade och kan påverka varandra: t ex kan annan 
systemisk terapi som ges konkomitant med strålbehandlingen potentiera känsligheten i både 
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tumör och riskorgan. Ytterligare en utgörs av ”image guided radiotherapy” (IGRT) (CT-
kontroller när patienten ligger i behandlingsposition på behandlingsbordet som utförs 
regelbundet) vilket verifierar behandlingens noggrannhet men i sig kan bidra med extra 
stråldos. Efter ICRP:s sänkning av det bedömda tröskelvärdet för linsen (till 0,5 Gy) kan 
dosen till linsen således komma att överstiga detta värde t. ex. vid behandling av 
hjärntumörer och huvudhalscancrar.  

 

1.1.2.5 Biologiska mekanismer vid kataraktuppkomst 
Joniserande strålning bidrar på flera sätt till uppkomsten av katarakt och samtliga 
mekanismer är i dagsläget inte klarlagda. Ur ett normalanatomiskt/fysiologiskt perspektiv är 
linsen uppbyggd av linsfiberceller, linsepitelceller (ett en-cellslager) samt en linskapsel. 
Linsen tillväxer under hela livet, med en snabbare tillväxt fram till födelsen varefter 
tillväxten avtar. Linsfiberceller bildas från linsepitelceller som gradvis migrerat bak mot den 
posteriora poolen av linsen och organiserats i s k ”meridional rows” varefter de omvandlas 
till linsfiberceller.  

Linsfibercellerna har mycket hög transparens vilket åstadkommes genom att mogna 
linsfiberceller saknar organeller samt har mycket hög koncentration av kristallina proteiner. 
De äldsta cellerna i linsen, som är lika gamla som kroppen själv, kommer därmed att hamna 
centralt i linsen (i kärnan) och de yngsta längst perifert (i kortex). Linsen är dessutom ett 
slutet system i vilket proteiner och lipider som finns från födseln finns kvar till döden. 
Skador på t. ex proteiner kommer därmed att ackumuleras i linsen över tid. 

I en artikel från 2019 föreslår Uwineza et al. ”cataractogenic load” som begrepp för 
uppkomst av katarakt (Uwineza 2019). Vid denna definition har man tagit hänsyn till 
samtliga faktorer (genetiska faktorer, omgivningsfaktorer samt livsstilsfaktorer) som ger 
skador på linsens makromolekyler, ackumuleras över tid och ger upphov till katarakt. 
Skador från joniserande strålning adderas därmed till de ackumulerade skador som 
uppkommer genom den naturliga åldrandeprocessen med förändringar i lipider och 
proteiner. Vid exponering för joniserande strålning kommer linsens åldrandeprocess att 
accelerera, det vill säga hasigheten av ”cataractogenic load” ökar (Figur 1, adapterad från 
Uwineza et al), och klinisk katarakt uppkommer tidigare för den exponerade individen.  
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Figur 1 Figuren hämtad från Open Access-artikeln Uwineza A, Kalligeraki AA, Hamada N, Jarrin M, 
Quinlan RA. Cataractogenic load - A concept to study the contribution of ionizing radiation to 
accelerated aging in the eye lens. Mutat Res. 2019;779:68-81 Detta är artikelns Fig. 2 på sid 71; den 
återges här inom ramen för Creative Commons CC-BY licence. 

 

Ytterligare en aspekt är de olika former av katarakt som noterats i epidemiologiska studier; 
vanligast PSC, men även cortical och senast även nukleär katarakt (Azizova 2018c) har 
rapporterats. En nyligen publicerad modell av uppkomst av katarakt vid akut respektive 
ronisk/utdragen exponering föreslår att den akuta exponeringen förutom DNA-skador, 
avdödande av celler, inflammation, oxidativ stress mm, även leder till excessiv proliferation 
vilket i sin tur leder till tidig presentation av PSC (Hamada et al 2019).  

Det vore intressant att i detalj gå igenom aktuell vetenskap om de underliggande biologiska 
mekanismerna som leder till katarakt vid akut- gentemot kronisk exponering (Hamada 
2015), men en sådan genomgång ryms dessvärre inte i nuvarande rapport. Några biologiska 
förändringar som ofta nämns vid uppkomst av katarakt är abnormal proliferation av 
linsepitelcellerna, oxidativ stress och denaturering av kristallina linsproteiner (Hamada 
2019). För den som vill få en snabb, men detaljrik överblick över området rekommenderas 
Ainsbury 2016 samt Uwineza 2019. 

 

1.1.2.6 Köns- och åldersskillnader vid strålinducerad katarakt 
Senil katarakt ökar med stigande ålder och är vanligare hos kvinnor, framförallt i 
postmenopausal ålder. Hur ser detta ut vid strålinducerad katarakt?  I studien från 2018 från 
Mayak cohorten, vilken innehöll 25,4% kvinnor, visade sig risken för alla former av katarakt 
var 2-4 gånger högre (p<0,02) (3,8 gånger högre för PSC) hos kvinnor (Azizova 2018) 
vilket är ett nytt fynd i epidemiologiska studier. Man har i prekliniska försök testat 
östrogenets inverkan på katarakt och ett intressant fynd är att tidpunkten för 
östrogentillförsel i relation till strålexposition kan ha betydelse för utveckling av katarakt.  
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I råttmodeller har man sett att östrogen verkar skyddande mot katarakt om 
östrogentillförseln påbörjades efter strålning (Dynlacht 2008), men däremot ökade 
uppkomsten av katarakt och latenstiden minskade om det påbörjades före strålning 
(Dynlacht 2006). Ytterligare en djurstudie från samma grupp visade att katarakt utvecklades 
över alla testade stråldoser (2,5; 5; 10; 15Gy) och att denna utveckling var snabbare hos 
råttor med kvarvarande äggstockar, men endast då höga stråldoser gavs (Bigsby 2009).  
Könshormoner skulle därmed kunna påverka utvecklingen av strålinducerad katarakt och 
möjligen, i alla fall till viss del, förklara skillnaderna i känslighet mellan unga och gamla, 
män och kvinnor (Ainsbury 2016). En reviewartikel på detta ämne publicerades för några år 
sedan (Dynlacht 2013).  

Ovanstående review diskuterar även hur ålder för exponering påverkar risk och uppkomst av 
katarakt. Detta är en intressant fråga avseende såväl subtyp av katarakt och latenstid till 
presentation, som till biologiska mekanismer efter låg-LET respektive hög-LET-strålning. 
Vid ”naturligt” biologiskt åldrande kommer linsen att få en ökad stelhet vilket leder till 
bristande förmåga att ackommodera och därmed fokusera på nära liggande objekt (se ovan) 
(kommer ungefär i 50-årsåldern).  

Senil katarakt uppkommer även den med stigande ålder. I Dynlachts review från 2013, som 
fokuserar på ålder och kön i relation till strålinducerad katarakt, lyfter han både 
djurexperimentella som epidemiologiska data om strålinducerad katarakt i relation till ålder 
vid exponering. I djurförsök vid låg-LET strålning har man sett ökad risk för katarakt vid 
såväl hög respektive låg ålder. Känsligheten har delvis berott på vilken dos som givits t. ex 
har man noterat att doser på 2-3 Gy hos råtta ledde till ökade linsgrumling med snabbare 
progress hos yngre individer medan doser på ungefär 3-9 Gy ledde till kortare latenstid hos 
unga individer, men snabbare progress och utveckling av svår katarakt hos äldre samt doser 
runt 9 Gy ledde till snabbare och allvarliga utveckling hos unga individer (Dynlacht 2013).  

Utfallet och tolkningen är således avhängigt av vilket utfallsmått som använts (latenstid, 
progress till en viss allvarlighetsgrad av katarakt), och ter sig inte helt intuitiv. 
Epidemiologiska studier har både visat att yngre personer vid exponering har högre risk för 
katarakt (t. ex. atombombsöverlevare), medan man i andra studier inte har kunnat se denna 
skillnad (Dynlacht 2013). I nyligen publicerade data från USRT-kohorten visas på ökad risk 
för katarakt (dock ej signifikant) med lägre ålder vid exponering (Little 2018a). I 
Mayakkohorten kunde man inte heller här se en signifikant skillnad för ålder (vid 
anställning), men noterade dock en icke-signifikant trend för ökad risk för PSC för dem som 
anställts före 30 års ålder (ERR/Sv 0.65 95% CIs 0.42, 0.96; p = 0.1) (Azizova 2018c).  

 

1.1.2.7 Katarakt vid uppföljning av olyckan i Fukushima 
Uppföljning för att bedöma hälsokonsekvenser efter olyckan i Fukushima 2011 pågår. År 
2017 uppskattades att 315 arbetare hade erhållit en linsdos >20 mSv/år (sedan olyckan). 
Arbetare som hade doser >50 mSv/år till ögats lins hade framför allt arbetat med 
dekontaminering av reaktorerna eller runt reaktorbyggnaderna (huvudsakligen 
gammastrålning) eller vid rivning av vattentankar som lagrat kontaminerat vatten 
(huvudsakligen betastrålning). Sedan 2018 försöker TEPCO sänka dosen till linsen till 50 
mSv/år och från 2019 är målet 100 mSv/5 år för arbetare på Fukushima kärnkraftverk. Den 
nya dosgränsen (100 mSv/5 år och inget år överstigande 50 mSv) kommer troligen att 
implementeras i japanskt regelverk år 2021 (Yokoyama 2019).  

 

1.1.2.8 Forskningsfrågor 
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Linsens höga känslighet för joniserande strålning och den därav strålinducerade  katarakten 
är ett angeläget ämne. Ökad kunskap om biologiska effekter på linsen efter exponering för 
joniserande strålning samt förståelse för hur strålinducerade förändringar i linsen utvecklas 
över tid är viktiga frågor att belysa. Ett pågående projekt, LDLensRad-project (ref) – ett 
multidisciplinärt projekt som startade 2017 – adresserar frågor som hur lågdos strålning 
orsakar katarakt, huruvida det finns en  dosrateffekt samt om genetiska faktorer påverkar 
utvecklingen av katarakt efter strålexponering. I detta projekt kommer man att bland annat 
titta på dessa frågor i musmodeller samt i cellstudier. Delar av projektet presenterades vid 
2019 års International Congress of Radiation Research i Manchester 
(www.icrr2019manchester.com).   

Övriga forskningsfrågor innefattar t.ex. att utvärdera om det finns risk för kataraktkirurgi i 
relation till strålexponering, att utvärdera om linsgrumlingar efter låga stråldoser fortsätter 
att utvecklas till synnedsättande katarakt, att utvärdera om det finns en tröskeldos för 
katarakt och om denna skiljer sig mellan olika typer av katarakt,  samt att utvärdera om 
katarakt är en deterministisk eller stokastisk effekt. Vidare bör man även försöka undersöka 
om det finns risk för uppkomst av andra patologiska förändringar i ögat efter joniserande 
strålning. 

 

1.1.3. Intern kontaminering 
Intern kontaminering av radionuklider kan ske pga inhalation av radioaktiva ämnen från 
luften, genom intag av något som innehåller radioaktiva ämnen eller genom 
hudkontaminering av öppna sår. De skadliga effekter som uppkommer beror på var i 
kroppen upptaget sker, hur länge radionukliderna stannar i kroppen beroende på isotopens 
halveringstid och anrikning i olika organ samt om några medicinska åtgärder kan minska 
effekterna.  

Beroende av typ av händelse kommer olika radioaktiva ämnen att vara aktuella, t ex 90Sr, 
131I, 137Cs samt (vid kärnkraftsolyckor) 134Cs, för att nämna några ämnen som kan utgöra en 
särskild risk för allmänheten. Om det gäller en nukleär händelse är fördelningen av de olika 
fissionsprodukterna bland annat beroende av vilket anrikat material som förekommer i det 
aktuella kärnbränslet eller kärnladdningen (vanligen 235U, 239Pu eller en blandning). Vid en 
kärnkraftsolycka sprids inte alla uppkommande fissionsprodukter momentant, utan utsläpp 
av radioaktivt jod sker ofta tidigt i förloppet, medan de mindre lättflyktiga ämnena cesium 
och i synnerhet strontium kommer senare i förloppet (eller inte alls släpps ut, om 
olycksförloppet kan stoppas i tid).  

Initalt kan intern kontaminering ske genom inhalation av radionuklider från den radioaktiva 
plymen. Därefter sker nedfall av radionuklider som kan bli mer koncentrarat vid regn. 
Radionuklider med kortare halveringstid, såsom 131I, ger en skadlig effekt under kortare tid, 
då de kontaminerar grödor som kan konsumeras av människor, eller fungera som foder till 
djur. Radionuklider med längre halveringstid, såsom 90Sr och 137Cs, däremot förorenar 
marken, vilket kontaminerar växtlighet under lång tid. Vid Tjernobylolyckan fick barnen i 
dåvarande Sovjetunionen en stor dos 131I efter att korna ätit radioaktivt foder och därefter 
utsöndrades 131I i komjölken, som dracks av barnen. Intag kan också ske direkt från 
kontaminerade grönsaker. Därtill kan medveten exponering ske, som vid t.ex. förgiftning 
med Plutonium.  

För att minska riskerna för inhalation är inomhusvistelse ofta effektivt. Intag av 
radionuklider i föda kan minskas påtagligt med hjälp av restriktioner vad gäller 
matproduktion. I samband med Tjernobyl-olyckan inleddes restriktioner i det sovjetiska 
lantbruket sent i förloppet, vilket påtagligt ökade den interna kontamineringen hos barn.  

http://www.icrr2019manchester.com/


Strålningsmedicinsk rapport    
 

21 

Effekterna av intern kontaminering är både deterministiska och stokastiska. Enligt 
sammanfattningen av Wiley 2017 bör man i första hand koncentrera sig på att minska risken 
för de stokastiska effekterna, alltså framtida cancer. Det finns olika sätta att medicinskt 
minska exponeringen för utsatta individer.  
131I utgör ett specialfall, där personer med risk för exponering kan inta stabilt jod i 
förebyggande syfte. Om stabilt jod intas kommer sköldkörteln att mättas med stabilt jod 
vilket förhindrar upptaget av 131I jod, som i sin tur minskar risken för framtida 
tyreoideacancer. Stabilt jod rekommenderas till barn, ungdomar och vuxna upp till 40 års 
ålder samt till gravida kvinnor. Ingen ökad risk för tyreoideacancer har kunnat påvisas hos 
vuxna personer t.ex. i samband med Tjernobyl-olyckan, varför intag av stabilt jod begränsas 
till personer under 40 år. Intag av stabilt jod skall, för att ge maximal effekt genom att 
sköldkörteln mättas med stabilt jod, intas 1-6 timmar före exponering för radioaktivt jod.  

Andra sätt att minska den interna exponeringen är att dricka större mängder vatten, 3-4 liter 
per dag. Detta ökar utsöndringen av t.ex. tritium. Ett annat exempel är berlinerblått, som 
doseras som kapslar (jämför avsnitt 1.1.1). Berlinerblått binder isotoper av cesium, tallium 
och rubidium, och förhindrar på så sätt upptaget av isotoperna från magtarmkanalen. 
Radionukliderna utsöndras därefter i avföringen. Utöver detta kan Ca- eller Zn- 
diethylenetriaminepentaacetat (DTPA) användas, som i blodet eller i andra kroppsvätskor 
bildar lösliga komplex med bl.a. plutonium, americium, californium och curium. Dessa 
komplex utsöndras i njurarna istället för att lagras i lever och skelett, där de annars kan 
stanna under väldigt lång tid. För att minska effekten av inhalerade strontium-radionuklider 
kan kalcium-innehållande läkemedel administreras, som t.ex. intravenöst kalciumglukonat. 
Effekten sker genom att kalcium tävlar med, och förhindrar att strontium ansamlas i 
skelettet. Oralt intag av natriumalginat, bariumsulfat eller kalciumfosfat kan reducera 
effekten av oral kontaminering med strontium, främst från kontaminerad mjölk (Wiley 
2017). 

  

1.2 Sena, stokastiska skador / Late, stochastic 
health effects  
An update of the radiation epidemiology of stochastic health effects. 

1.2.1. Preamble 
This section aims to provide a perspective on how risks to health from low-level exposure to 
ionising radiation are currently identified and quantified, and what developments in 
scientific knowledge may lead to changes in such risk estimation and how this could impact 
upon the present system of radiological protection against low-level radiation exposure. 

Stochastic health effects caused by exposure to ionising radiation are currently considered to 
be cancer in the exposed individual and hereditary effects in the exposed individual’s 
descendants.  The probability of a stochastic health effect being caused by exposure to 
ionising radiation is related to the level of exposure (plus, potentially, other conditions of the 
exposure, such as the type of radiation and whether the exposure is brief or prolonged).  
Ionising radiation is classified by the International Agency for Research on Cancer (IARC) 
as a Group 1 carcinogen (“carcinogenic to humans”) and there is extensive evidence for its 
carcinogenic effects in humans (and laboratory animals).  

The same cannot be said for heritable effects, there being no direct epidemiological evidence 
for an effect of radiation on the germ-cells of humans.  However, there is substantial 
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evidence for an excess of heritable effects in laboratory animals as well as for the induction 
of gene mutations in human somatic cells following exposure to ionising radiation. Further, 
owing to the considerable ‘genetic burden’ of pre-existing mutations in human populations, 
detecting a statistically discernible excess of radiation-induced heritable effects in human 
populations remains a challenge. It is, therefore, assumed that some heritable effect is also 
present in humans, but at a level that is not capable of being detected by the epidemiological 
studies conducted so far. In the present report, heritable effects of radiation will not be 
considered further. 

Estimates of radiation-related excess cancer risks are predominantly derived from the Life 
Span Study (LSS) of the Japanese survivors of the atomic-bombings of Hiroshima and 
Nagasaki in 1945.  Both mortality data (Japan-wide from start of follow-up in October 
1950) and cancer incidence data (from 1950 for cases of leukaemia and other lymphopoietic 
malignancies and from 1958 for cases of other (solid) cancers, but only recorded for 
residents of Hiroshima and Nagasaki) are available for the LSS.  

The Radiation Effects Research Foundation (RERF, based in Hiroshima and Nagasaki) 
studies health effects in the bomb survivors and their children, and regularly updates its 
studies as survivors die or are diagnosed with cancer. This is important for a number of 
reasons, including that ~42% of survivors were still alive at the end of 2003 (the end-date 
for the most recent LSS mortality study (Ozasa et al., 2012)) and that risks can be assessed 
for those exposed at a young age and several decades after exposure. Clearly, additional 
years of follow-up in the LSS may lead to changes in risk estimates as more mortality and 
cancer incidence data accrue, and in particular because future data from the LSS will be for 
deaths and cases of cancer occurring many years after exposure among those exposed at a 
young age. 

Consideration needs to be given to the LSS findings published since the LSS data upon 
which the risk estimates underlying the current system of radiological protection (published 
by the International Commission on Radiological Protection, ICRP, in 2007, principally 
relying on LSS data gathered up to the end of 1998, i.e., over 20 years ago) are based, and in 
particular, what might change.   

There are a number of points that should be covered: 

• Whether more recent evidence suggests that the radiation-related risk of certain types 
of cancer, or cancer overall, needs to be reassessed. 

• How to appropriately derive risks from a brief exposure (as experienced by the 
Japanese atomic-bomb survivors) to a chronic, protracted or fractionated exposure, 
i.e., what Dose and Dose Rate Effectiveness Factor (DDREF) to use (or whether 
separate Low Dose Effectiveness Factor (LDEF) and Dose Rate Effectiveness Factor 
(DREF) are required). 

• How to appropriately transport risks from the LSS (a Japanese population exposed in 
1945) to other populations with different background risks of cancer. 

• How to appropriately use risk estimates derived from exposure to (predominantly) 
gamma radiation (as in the LSS) to apply to other types of radiation, such as alpha 
radiation. 

• Whether the effects of low-level exposure need to be extended to cover health effects 
not presently included in the framework of radiological protection, such as 
cardiovascular disease. 
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1.2.2 Background – radiation risk models 
1.2.2.1 Measures of risk 
“Risk” is a term used in a variety of different ways (see, for example,, IAEA 2018). For  
present purposes, risk can be defined as the probability of a certain adverse health effect 
occurring during a particular period.  Radiation-related cancer risk models are expressed 
either in terms of the Excess Relative Risk (ERR, the proportional increase in risk over 
background) or the Excess Absolute Risk (EAR, the additional risk over background).  The 
models usually contain risk-modifying factors such as sex, age-at-exposure and time-since-
exposure where such factors have been found to influence radiation risk for particular cancer 
sites (e.g., age-at-exposure is important in determining future thyroid cancer risk). 

Sufficiently sophisticated ERR and EAR models provide much the same predictions of 
radiation-related excess cases or deaths when derived from a common dataset, but 
differences arise when models derived from one dataset for a certain population are applied 
to another population with different background rates of cancer incidence or mortality.  
Under these circumstances, the application of the ERR model or EAR model can lead to 
marked differences in the numbers of radiation-related excess cases or deaths predicted in 
the second population. Transfer of the ERR between populations (a multiplicative risk 
transfer) produces a predicted number of excess cases or deaths based on the same 
proportional increase in risk in the two populations. Transfer of the EAR between 
populations (an additive risk transfer) produces the same predicted additional number of 
cases or deaths in the second population as in the first population.   

If the background rates are the same in the two populations then it doesn’t matter whether 
the ERR or the EAR is transferred, but it does make a difference if the background rates 
differ.  Therefore, it is usual to derive both ERR and EAR models from a given dataset (e.g., 
the LSS), especially when the models are intended to be applied to various populations with 
different background cancer risks (as is intended for those risk models produced by the 
ICRP). These ERR and EAR transfer models may then be applied to a second population 
and the predicted numbers of radiation-related excess cases or deaths in that population 
derived. For most types of cancer, based on the available evidence for particular sites of 
cancer, appropriate mixtures (e.g., 50%:50%) of the numbers of cases or deaths predicted by 
the ERR and EAR models are used to obtain a final estimate of the radiation-related excess 
cases or deaths in the second population (see discussion below). 

 

1.2.2.2 Radiation dose 
The fundamental scientific measurement of the dose of ionising radiation is the absorbed 
dose, which is the energy deposited by ionising radiation in a unit mass of matter, expressed 
as J/kg with the special SI unit of gray (Gy), where 1 Gy = 1 J/kg.  In terms of the biological 
effects of ionising radiation, what type of radiation, the period over which the dose is 
delivered and the distribution of the absorbed dose between organs and tissues (and even 
within organs and tissues) are important factors determining the effects of exposure.  
Different types of radiation have different ionisation densities (e.g., alpha particles are 
densely ionising along their tracks whereas electrons are sparsely ionising) and this is 
important for the degree of biological damage caused at the microscopic (i.e., the cellular) 
level.  At the microscopic level, densely ionising radiations cause more clustered biological 
damage per unit absorbed dose than sparsely ionising radiations, and it is this clustered 
damage that is relevant to the risk of adverse health effects.   
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This difference in relevant biological damage is measured via the relative biological 
effectiveness (RBE) of the radiation, as compared to a reference radiation, usually high-
energy gamma-rays emitted from a standard source such as cobalt-60, but the RBE may also 
be dependent upon the period over which the dose is delivered.   

For the purposes of radiological protection, the radiation weighting factor, wR, is used, 
which is based upon data for RBE values for a particular type of radiation with respect to a 
range of relevant harmful health effects (e.g., various types of cancer) following low-level 
exposure. The radiation weighting factor is assessed from data for relevant health effects 
following exposure to a particular absorbed dose of radiation as compared to the same 
absorbed dose delivered by the reference radiation at a low dose-rate. These data produce an 
estimate of RBEMAX, the maximum RBE for that radiation and the range of end-points under 
consideration.   

The absorbed dose multiplied by wR is the equivalent dose, a radiological protection 
concept, which has the unit of sievert (Sv). The equivalent dose is used for the purposes of 
protection against stochastic health effects following low-level exposure to radiation. Note 
that wR is a “catch-all” factor used for the purposes of radiological protection, encompassing 
all harmful stochastic health effects, and may not be pertinent for an assessment of the risk 
of a specific type of cancer from a particular type of radiation (e.g., there is evidence that for 
alpha particles the RBE for leukaemia is less than that for lung cancer, but the wR for alpha 
particles is a uniform 20, no matter what the stochastic health effect).  

The radiation weighting factor may also embrace variations in RBE with radiation energy, 
so the wR for neutrons varies with energy, rising to a peak at intermediate neutron energies.  
However, it is not always the case that wR varies with energy – a low-energy electron 
emitted from tritium has a higher RBE for many relevant end-points than a high-energy 
electron (as has a low-energy x ray compared to a high-energy gamma ray), but for the 
purposes of simplicity of the radiological protection system the wR is (currently) set to unity 
for all electrons (and all photons).   

It will be appreciated that if the wR for low-energy electrons or low-energy x rays were to 
increase from 1 to, say, 2 then current equivalent doses from these radiations would also 
double. There is some pressure for an upward revision of the wR for low-energy electrons 
(and low-energy x rays), some observers noting that, for example, the wR for protons and 
charged pions is currently set to 2 based upon experimental evidence pertaining to relevant 
RBE values, so it looks anomalous that low-energy electrons and x rays are treated 
differently with respect to wR.   

The equivalent dose feeds into the effective dose (the tissue-weighted sum of organ/tissue-
specific equivalent doses), and it is the effective dose that forms the basis of the dose limits, 
constraints, etc., used in radiological protection. An upward revision of wR values for low-
energy electrons and low-energy photons could well affect radiological protection for 
facilities handling radionuclides emitting low-energy beta-particles, such as tritium or 
carbon-14, but also potentially for medical facilities using low-energy x rays. Currently, an 
ICRP report on the use of effective dose (and equivalent dose) has passed through public 
consultation and should be formally published soon; among other things, the report 
examines the use of effective dose in the context of risk estimation. 
 

1.2.2.3 Risk modelling 
Various expert groups have produced cancer risk models in the past 15 years. The modelling 
exercises have been largely driven by the publication in 2007 of updated solid cancer 
incidence data from the LSS (Preston et al., 2007). The expert groups have each adopted 
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somewhat different approaches to the modelling, which have been dependent on the 
objectives of the group (e.g., ICRP produced risk estimates in the context of radiological 
protection, which will not have been the principal aim of the RERF analyses), but also upon 
expert judgement as to the appropriate statistical approach to modelling and the influence of 
external evidence (e.g., from animal experiments) on the interpretation of epidemiological 
data. Therefore, different sets of risk models have been derived by expert groups. 

The current scheme of radiological protection as laid out in ICRP Publication 103 (the ICRP 
2007 Recommendations) has a technical basis of risk estimation that is founded, for solid 
cancer risk in the exposed individual, upon the data for solid cancer incidence in the 
Japanese atomic-bomb survivor LSS. These data covered solid cancer incidence during 
1958-1998 and were published by RERF in 2007 (Preston et al., 2007). ERR and EAR 
models for nine specific types of solid cancer are derived in Publication 103: oesophagus, 
stomach, colon, liver, lung, breast, ovary, bladder and thyroid, plus the group of all 
remaining solid cancers combined (except skin and bone cancers). ICRP Publication 103 
presents nominal risk estimates for skin and bone cancers, which are not based on the LSS 
data.   

The risk modelling performed by ICRP for Publication 103 differs from that performed by 
the RERF authors using this cancer incidence dataset, as presented by Preston et al. (2007).  
RERF produced detailed risk models for eight cancer sites (stomach, colon, liver, lung, 
bladder, female breast, non-melanoma skin and thyroid), and less detailed risk estimates for 
two cancer groups (oral cavity and pharynx, brain and nervous system tumours) and for 
eight individual cancer sites (oesophagus, rectum, gallbladder, pancreas, uterus, ovary, 
prostate and renal cell); the remaining solid cancer types were largely considered in 
combination.   

This solid cancer incidence dataset from the LSS for 1958-1998 was also used for the ERR 
and EAR modelling conducted by the United Nations Scientific Committee on the Effects of 
Atomic Radiation (UNSCEAR) for Annex A of its 2006 Report (published in 2008). The 11 
specific types of solid cancer that were modelled in the UNSCEAR 2006 Report using the 
LSS solid cancer incidence data were: oesophagus, stomach, colon, liver, lung, bone, non-
melanoma skin, female breast, bladder, brain/central nervous system (CNS) and thyroid, 
plus the group of all remaining solid cancers combined.   

It will be noted that UNSCEAR modelled bone, non-melanoma skin and brain/CNS cancers 
using the LSS cancer incidence data whereas ICRP did not, but that ICRP modelled ovarian 
cancer whereas UNSCEAR did not. The risk modelling carried out by UNSCEAR differed 
from that conducted by ICRP (and RERF). 

The US Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations (BEIR) for its Seventh 
Report (the BEIR VII Report: NRC 2006), modelled ten specific types of solid cancer using 
the LSS solid cancer incidence data for 1958-1998: stomach, colon, liver, lung, breast, 
uterus, ovary, prostate, bladder and thyroid, plus the group of remaining solid cancer 
combined. It will be noted that BEIR VII modelled uterus and prostate cancers whereas 
ICRP did not, and that ICRP modelled oesophagus cancer whereas BEIR VII did not. The 
BEIR VII modelling of breast and thyroid cancers took account of previous pooled 
modelling of the LSS data in combination with data from studies of medical exposures. The 
risk modelling carried out by BEIR VII differed from that carried out by ICRP and 
UNSCEAR (and RERF).   

RERF derived ERR and EAR models from the LSS solid cancer incidence data for all solid 
cancers combined during 1958-1998 (Preston et al., 2007). The BEIR VII Committee also 
derived risk models for all solid cancers combined, based on LSS solid cancer incidence 
data for 1958-1998 and on solid cancer mortality data from the LSS for deaths during 1950-
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2000 (Preston et al., 2004).  UNSCEAR used solid cancer mortality data from the LSS for 
1950-2000 to produce risk models for all solid cancers combined. Models for all solid 
cancers combined were not used by ICRP for the purposes of risk estimation in Publication 
103.   

The risk modelling of BEIR VII was later extended by the US National Cancer Institute 
(NCI) for the purposes of its RadRAT risk assessment module (Berrington de Gonzales et 
al., 2012). The NCI RadRAT module includes, in addition to the (slightly modified) site-
specific BEIR VII models, specific models for a further seven cancer types: oral cavity, 
oesophagus, gallbladder, pancreas, rectum, kidney and brain/CNS cancers. These additional 
models were also based upon the LSS solid cancer incidence data for 1958-1998. 

The US Environmental Protection Agency (EPA, 2011) has also produced a set of cancer 
risk models that are largely based upon the BEIR VII modelling, although some 
modifications to particular models were made, and a new model for thyroid cancer that is 
not based on the BEIR VII model was derived using the pooled analysis of thyroid cancer 
incidence data from the LSS and studies of medical exposures. Three models for specific 
cancer types were produced beyond the BEIR VII models: kidney, bone and basal cell skin 
cancers.  Whereas the kidney cancer model was based on the LSS cancer incidence data for 
1958-1998, the bone cancer risk model used data from patients treated with injections of 
alpha-particle-emitting radium-224 and the basal cell skin cancer model used data from 
patients irradiated with x rays as a treatment for tinea capitis. 

The risk modelling in ICRP Publication 103 for leukaemia is based on the LSS incidence 
data for 1950-1987 (Preston et al., 1994), although it is not clear from Publication 103 
whether the ICRP EAR model (no ERR model was derived) is the same as that derived by 
the RERF authors (Preston et al., 1994). UNSCEAR and BEIR VII also produced leukaemia 
risk models, but based on LSS leukaemia mortality data for 1950-2000 (Preston et al., 
2004). 

Of note is that ICRP in Publication 103 did not generate risk models for the lymphomas and 
multiple myeloma, and neither did UNSCEAR nor BEIR VII. This is unlikely to have a 
notable effect on the overall risk estimates for cancer, but the complete omission of these 
cancers from consideration in Publication 103 (and by UNSCEAR and BEIR VII) is 
somewhat surprising, in particular because the incidence of these cancers in the LSS during 
1950-1987 was considered by RERF (Preston et al., 1994), although LSS mortality data for 
the lymphomas and multiple myeloma during 1950-2000 were not analysed by Preston et al. 
(2004). 

In ICRP Publication 103, the dose-responses for the ERR and EAR models for specific solid 
cancers are linear whereas the dose-response for leukaemia is linear-quadratic. However, for 
solid cancers the slopes of the dose-responses at low doses or low dose-rates are modified 
by a Dose and Dose-Rate Effectiveness Factor (DDREF) such that the slopes with respect to 
moderate-to-high doses and high dose-rates are halved (i.e., DDREF = 2), based largely on 
experimental data.   

The implication is that although, overall, epidemiological data point to a linear dose-
response from low-to-moderate to moderate-to-high acutely delivered doses, the judgement 
of ICRP (in 2007) is that the underlying dose-response is actually linear-quadratic, so the 
DDREF of 2 for solid cancers reflects a particular, implicit, linear-quadratic dose-response. 
This is an example of the influence of external evidence (i.e., experimental findings) upon 
the interpretation of epidemiological results. Since the modelled dose-response for 
leukaemia is explicitly linear-quadratic (i.e., the slope of the dose-response increases with 
increasing dose), no DDREF is applied to the slope of the leukaemia dose-response. 
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Of note is that the BEIR VII Committee also adopted linear dose-response models for solid 
cancers, but used a DDREF of 1.5, rather than 2, for the purposes of risk estimation for solid 
cancers following low-level exposure to radiation. Therefore, the expert judgement of BEIR 
VII with respect to the DDREF for solid cancers differed from that of ICRP. For leukaemia, 
explicit linear-quadratic dose-response models are used by BEIR VII, so no DDREF is 
required. 

UNSCEAR approached risk modelling rather differently from ICRP and BEIR VII (and 
more akin to the approach of RERF) in that the Committee wanted to understand the 
underlying nature of the risk as indicated by the modelling, including the shapes of the dose-
responses, rather than using the models for the purposes of radiological protection.   

Models for each of the 12 specific cancer types, plus the category of all other solid cancers 
combined, were derived in this respect. Linear dose-responses provided the best fits for 
incidence of cancers of the oesophagus, stomach, colon, liver, lung, female breast, bladder, 
brain/CNS, thyroid and all other solid cancers combined, whereas a quadratic dose-response 
for bone cancer incidence and a quadratic-exponential dose-response for non-melanoma skin 
cancer incidence were the best fits to the LSS data.   

When using the LSS cancer mortality data, a linear-quadratic dose-response was a 
marginally better fit than a quadratic dose-response for leukaemia, and a linear-quadratic 
dose-response was a marginally better fit than a linear dose-response for all solid cancers 
combined. As noted by UNSCEAR in its 2006 Report, when linear-quadratic dose-response 
models, rather than linear dose-response models, are adopted there is no requirement for an 
additional adjustment of the slope of the dose-response using a DDREF (should the 
application of a DDREF be thought necessary), unless it is judged that experimental data 
imply the epidemiological data underestimate the DDREF (as has been the position in the 
past).   

The linear-quadratic model for all solid cancers combined suggests that the slope of the dose 
response at low doses is less that that at moderate-to-high doses, supporting the idea of a 
low dose reduction factor; UNSCEAR states that a DDREF of 2 for all solid cancers 
combined is consistent with the epidemiological modelling conducted and reported in 
Annex A of the 2006 Report. 

The RERF modelling of solid cancer incidence using the LSS data for 1958-1998 (Preston et 
al., 2007) found that the dose-response fits were linear for all the solid cancer types 
examined, with the exception of non-melanoma skin cancer for which a fit with a spline 
(i.e., change in slope) at 1 Gy was better than the linear fit. For both the LSS leukaemia 
mortality data for 1950-2000 (Preston et al., 2004) and the LSS leukaemia incidence data for 
1950-1987 (Preston et al., 1994) a linear-quadratic dose-response provided a better fit than a 
linear model. 

In the NCI RadRAT module, linear dose responses were adopted for all types of solid 
cancers modelled and a linear-quadratic dose response model for leukaemia; a facility is 
included to select a DDREF that is thought to be appropriate by the user. The EPA (2011) 
risk models were linear dose responses for solid cancers and linear-quadratic for leukaemia.  

 

1.2.3 Recent studies using Life Span Study (LSS) cancer data 
Since the risk modelling based upon the LSS data for solid cancer incidence during 1958-
1998 and leukaemia incidence during 1950-1990, and the LSS data for cancer mortality 
during 1950-2000, there have been updates of the LSS data upon which risk modelling may 
be based. At present, the more recent LSS data have only been analysed by RERF authors, 
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rather than by ICRP and other expert groups. The atomic-bomb survivor dosimetry used for 
most of the modelling carried out by ICRP, UNSCEAR and BEIR VII was based upon the 
RERF dosimetry system published in 2002 (the Dosimetry System 2002, DS02, dose data), 
but a revision to these data has since been published as DS02 Revision 1, DS02R1 (Cullings 
et al., 2017).  The latest dose data (DS02R1) will have to be incorporated into future risk 
modelling.   

LSS mortality data for 1950-2003 have been reported by Ozasa et al. (2012), using the DS02 
doses. Cullings et al. (2017) have examined the impact of the DS02R1 doses on the analyses 
conducted by Ozasa et al. (2012). In general, the DS02R1 doses do not have a marked 
impact upon the equivalent risk estimates based upon the DS02 doses, although there are 
some differences that are of interest, such as the shapes of the dose responses for males and 
females separately. RERF are now making presentations at scientific conferences indicating 
that for the latest analysis of mortality for all solid cancers combined there is statistically 
significant upward curvature in the dose responses for both males and females. A 
considerable amount of work is now underway at RERF in an attempt to understand what is 
now emerging from the LSS mortality data. 

The latest analysis of the LSS solid cancer incidence data are for cases diagnosed during 
1958-2009, and uses the DS02R1 doses (Grant et al., 2017). This analysis produced a rather 
unusual and novel finding for all solid cancers combined: whereas the dose-response for 
females was linear, the dose-response for males was linear-quadratic, and the difference is 
statistically significant. This finding has been the subject of much debate. It does not appear 
as though the difference in dose-responses for the two sexes can be attributed to: 

• smoking adjustment, 

• extended follow-up period, 

• autopsy-only cases (cancers diagnosed only after death), 

• not-in-city subjects (those who entered Hiroshima and Nagasaki after the bombings), 

• high-dose individuals, 

• difference in dose-response shape of sex-specific cancers (e.g., breast cancer and 
prostate cancer). 

A recent paper from RERF (Cologne et al. 2019) has suggested that the difference in the 
sex-specific dose-responses for the incidence of all solid cancers combined could possibly 
be attributed to: 

• Aggregating organ/tissue-specific cancers with different baseline patterns of 
incidence, 

• Statistical handling of dose-truncated individuals. 

Variations in cancer site-specific background rates of incidence for the common types of 
solid cancer may not be adequately captured by combining all solid cancer types for analysis 
– there was a large variation in the sex-specific incidence curvature after excluding selected 
sites of solid cancer. It may be that the result of this is that the grouping of all solid cancers 
combined will no longer be regarded as an appropriate way of analysing data to derive 
summary information about radiation-related risks of solid cancers. 

One issue that appears to be emerging from the LSS is a difference in the dose responses for 
all solid cancers combined between incidence and mortality data: incidence data display 
upward curvature for males only whereas initial (unpublished conference) reports suggest 
that mortality data show upward curvature for both males and females, and that although the 
curvature for incidence in females does not seem to vary greatly with time, curvature in the 
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mortality data only appears after 1988. This difference may be due to the composition of the 
cancer types included in the all solid cancers combined grouping for mortality and 
incidence.   

It is clear that considerable exploration of the LSS data is required by RERF researchers to 
try to find the explanation for these cancer incidence and mortality patterns, and that issues 
such as the lethality of the cancers included in the two groupings of all solid cancers 
combined, migration from the cancer registry areas (Hiroshima and Nagasaki) to other parts 
of Japan, and the influence of not-in-city persons (those who entered the two cities after the 
bombings) included in the LSS will all have to be investigated in some depth and that these 
preliminary findings have to be treated with some care. 

Much work is underway at RERF to analyse different types of solid cancer using the latest 
LSS cancer incidence data for 1958-2009 in combination with DS02R1 organ/tissue-specific 
doses. The LSS data are now starting to include reasonable numbers of cancer cases among 
those who were children and young adults at the time of the bombings, so providing 
additional valuable evidence on the effect of age-at-exposure on risk and the nature of the 
persistence of an excess risk long after exposure (e.g., whether there is an attenuation of 
excess risk with time-since-exposure, and if so, how much and over what period).   

Studies of lung cancer and exposure to radiation are especially challenging because of the 
need to deal appropriately with the effects of tobacco smoking upon lung cancer risk, which 
will generally dominate the overall risk of lung cancer, and individual data on cigarette 
smoking history are often less than desirable. The latest analysis of LSS lung cancer 
incidence data for 1958-2009 (Cahoon et al., 2017) showed a pronounced linear dose 
response for non-smokers, ERR/Gy = 0.81 (95% CI: 0.51, 1.18), although the female to 
male ratio was 2.83 (95% CI: 1.38, 7.23).   

For smokers, a complex pattern of lung cancer incidence emerged, with an increase in the 
ERR/Gy for low-to-moderate smokers and then a decrease for moderate-to-heavy smoking 
until for heavy smokers there was little evidence for an effect of radiation exposure. Clearly, 
further research is required to properly understand the complex interaction between 
radiation and tobacco smoke and lung cancer risk. 

The analysis of female breast cancer cases in the LSS showed a strong linear dose response: 
ERR/Gy = 1.12 (95% CI: 0.73, 1.59) for a woman aged 70 years following exposure at 30 
years of age (Brenner et al., 2018).  There was a decrease in ERR/Gy with attained age, but 
age at menarche was a particularly strong modifier of risk: the risk decreased significantly 
with increasing age at menarche and the highest ERR/Gy values were found for those 
exposed around menarche. Although based on a small number of cases, male breast cancer 
also showed a significantly raised ERR/Gy. 

A study of uterine cancer incidence during 1958-2009 found a significant association with 
dose for cancer of the uterine body, ERR/Gy = 0.73 (95% CI: 0.03, 1.87), but no association 
with cancer of the uterine cervix (Utada et al., 2018). The radiation-related excess risk of 
cancer of the uterine body was confined to those irradiated as girls aged 11-15 years, 
suggesting a particular sensitivity of the uterus in puberty. Of interest is that the evidence for 
a radiation-related risk of cancer of the uterine body has notably increased in comparison 
with that provided by previous analyses of the LSS data. 

Colorectal cancer incidence was studied by Sugiyama et al. (2020).  The ERR/Gy was 
significantly raised for colon cancer, 0.63 (95% CI: 0.34, 0.98), for both proximal and distal 
colon cancer. The dose-response was linear. No association of radiation dose with rectal 
cancer was found. 
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Sakata et al. (2019) studied incidence of cancers of the upper digestive tract in the LSS 
during 1958-2009. Cancer of the salivary gland exhibited a strong linear dose response: 
ERR/Gy = 2.54 (95% CI: 0.69, 6.1), with the excess risk decreasing notably with increasing 
age-at-exposure. The risk of oesophageal cancer incidence increased with dose, but linear-
quadratic and quadratic dose-responses were better fits than a linear dose-response, with the 
quadratic dose-response providing slightly the best fit; the dose-response for males was 
largely responsible for this departure from linearity. Incidence of stomach cancer continued 
to show a strong linear relationship with dose: the ERR at 70 years of age following the 
receipt of a stomach dose of 1 Gy was 0.33 (95% CI: 0.20, 0.47), with the ERR decreasing 
significantly with attained age (but not with age at exposure), and was significantly higher in 
females than males. Adjustment for lifestyle factors such as smoking had little effect on the 
risk estimates for upper digestive tract cancers. 

Incidence of cancers of the liver, biliary tract and pancreas in the LSS has been examined by 
Sadakane et al. (2019).  The ERR/Gy for liver cancer was 0.53 (95% CI: 0.23, 0.89), with no 
evidence for a departure from linearity in the dose response.Radiation exposure was not 
associated with biliary tract cancer incidence. The incidence of pancreatic cancer was 
significantly associated with radiation dose, and after adjustment for smoking, alcohol and 
body mass index, the ERR/Gy was 0.45 (95% CI: 0.07, 0.92), although the significant 
increase was confined to women. The evidence for pancreatic cancer being caused by 
radiation exposure is notably increased by this latest study. 

Very recently, Brenner et al. (2020) have published the results of their study of the incidence 
of brain and central nervous system (CNS) tumours in the LSS during 1958-2009. They 
examined any brain/CNS tumour and separately glioma, meningioma and schwannoma – 
both malignant and benign tumours were considered because there are sometimes 
difficulties in distinguishing between these tumours (although in this study all but two 
gliomas were confirmed as malignant, all but six meningiomas were confirmed as benign, 
while all schwannomas were benign).   

No departures from linear dose responses were detected, and for all brain/CNS tumours, the 
ERR/Gy was 1.40 (95% CI: 0.61, 2.57), while for glioma, meningioma and schwannoma the 
ERR/Gy estimates were 1.67 (95% CI: 0.12, 5,26), 1.82 (95% CI: 0.51, 4.30) and 1.45 (95% 
CI: -0.01, 4.97), respectively. Risk estimates for males were notably higher than those for 
females. Only for schwannoma were decreasing trends in risk with age at exposure and with 
attained age found, although the modifying effect of age at exposure was largely accounted 
for by the effect of attained age.  

These recent papers from RERF include interesting results for the incidence of pancreatic 
cancer and uterine cancer – there are indications of radiation-related excess risks of these 
cancers that were not clear in earlier analyses of the LSS data. Results for the incidence of 
other cancers in the LSS, e.g., prostate cancer, are expected to be published soon – prostate 
cancer will be of particular interest because it is predominantly a cancer of elderly men, and 
has not shown much evidence of a radiation-related increase in risk in previous studies, so 
an increase in risk in the recent LSS data would be in men who were young at the time of 
the bombings (and the data could be affected by prostate cancer screening programmes in 
Japan). 

The risk modelling conducted in the ICRP 2007 Recommendations did not rely directly 
upon an analysis of all solid cancers combined, so the complications evident in the sex-
specific analyses of LSS data for this grouping of solid cancers should not have a direct 
impact on the conclusions of ICRP Publication 103 as far as risk estimates are concerned. 
However, it seems rather likely that the risk models for individual cancer sites will change 
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as a result of the continuing follow-up of the atomic-bomb survivors at RERF and the use of 
DS02R1 doses.   

Just what impact this might have upon risk coefficients is not yet clear, but new risk models 
are inevitable for the next ICRP Recommendations (perhaps due in 2028, the centenary of 
the Commission). It may be that the use of all solid cancers combined as a summary 
indicator of risk will be abandoned (or at least, reduced in importance) because of the sex-
dependence of this grouping in the latest LSS cancer incidence (and apparently, mortality) 
analysis. More attention is likely to be paid to the risks for specific solid cancer sites. 

 

1.2.4 Medical exposures 
Although the LSS data have a central role in radiation risk assessment, other sources of data 
are becoming more important.  In the field of exposures for medical reasons (diagnostic and 
therapeutic), the large paediatric CT scan studies are provoking much interest. Such studies 
directly examine the effects of low doses, or a series of low doses, among children and 
young adults.  However, the interpretation of CT scan studies has turned out to be more 
difficult than expected. Medical exposures occur because a person is ill or suspected of 
being ill, and this can be important for interpretation.   

Reverse causation refers to the situation when a CT scan is conducted while a cancer is 
already present but not diagnosed, and a slow-growing tumour may be diagnosed some 
while after the CT scan – under these circumstances, it may appear that the CT scan caused 
the cancer, but in fact the cancer caused the CT scan.   

Confounding by indication refers to circumstances whereby an underlying medical condition 
leads to a greater frequency of CT scans, but that condition in itself also increases the risk of 
cancer – it may look like CT scanning is causing cancer, but it is the underlying medical 
condition that is associated with both CT scanning and cancer, so the link between a CT 
scan and cancer is only indirect.   

It has proved difficult to deal adequately with these influences, but large studies (e.g., EPI-
CT, Bernier et al. 2019)) continue and results can be expected in the near future.   

An example of the difficulties of interpreting cancers following medical exposures is 
provided by a recent study of cancer and cardiac catheterisations and CT scans among 
young people in the UK (Harbron et al., 2018). A raised risk of all cancers combined was 
found, which was predominantly due to a marked excess of cases of lymphoma, in particular 
non-Hodgkin lymphoma. However, when organ transplant patients were excluded from the 
analysis, all the cases of lymphoma were also excluded, and there was no longer any excess 
of all cancers combined. It would seem very likely that it was the immunosuppressive drugs, 
which are used in cases of organ transplantation, were the cause of the marked excess of 
lymphoma rather than radiation exposure. This example illustrates just how careful one has 
to be in the interpretation of studies of medical exposures. 

In their recent study of brain/CNS tumours in the LSS (see above), Brenner et al. (2020) 
have noted that the ERR/Gy estimate for glioma (1.67, 95% CI: 0.12, 5.26) is “substantially 
lower than that seen in studies of diagnostic CT imaging” – e.g., for the UK CT scan study 
of Pearce et al. (2012), the ERR/Gy was 19 (95% CI: 3, 70), although there are differences 
between the studies such as in age at exposure and commencement of follow-up that need to 
be considered in any comparison. These differences in risk estimates need to be resolved. 

Two recent analyses of pooled data, from studies of medical exposures but also including 
LSS data, have directly examined the risks of cancer following exposures to low doses of 
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radiation. As part of a larger study of thyroid cancer after exposure to external sources of 
radiation in childhood (Veiga et al., 2016), Lubin et al. (2017) investigated incident thyroid 
cancer following the receipt of <200 mGy by the thyroid in childhood using data from nine 
cohort studies. Linear dose responses were found for thyroid doses <200 mGy and <100 
mGy, and any threshold in the dose response was unlikely to be greater than 40 mGy.   

Little et al. (2018c) conducted an analysis of leukaemia using pooled data from nine cohort 
studies of those exposed to external radiation in childhood with average red bone marrow 
doses less than 100 mGy; one of these studies was the UK CT scan study. Linear dose 
responses over the 0-100 mGy dose range were found for acute myeloid leukaemia and 
acute lymphoblastic leukaemia, but not for chronic myeloid leukaemia. These two large 
studies indicate that radiation-related excess risks of thyroid cancer and leukaemia can be 
detected following external doses <100 mGy received by the relevant tissues in childhood. 

 

1.2.5 Occupational exposures 
Occupational exposures are also playing an increasingly important role in risk estimation, 
large studies of pooled nuclear worker data being particularly influential – the International 
Nuclear Workers Study (INWORKS) is a study of around one-third of a million nuclear 
workers from the USA, UK and France, and is the largest study of radiation workers to date.  
In addition are the studies of the Mayak workers from the Russian Federation, who received 
high doses from external sources of radiation and from inhaled plutonium, particularly in the 
early years of operations (the late-1940s and 1950s).   

Although these occupational studies have substantial advantages, such as good personnel 
records (which are valuable in unambiguously linking workers to deaths and cancer 
registrations in large databases) and prospective monitoring of radiation exposures with 
consequent records of individual dose histories, these studies are not immune from the 
influences of biases and confounding factors, and there are issues surrounding the accuracy 
of (early) dose records that could affect dose responses (Wakeford, 2018). 

Studies of cancer mortality and incidence in the Mayak workforce have demonstrated 
significant dose-responses for external radiation and leukaemia and solid cancers (excluding 
cancers of the lung, liver and bone because of the dose to these organs from plutonium taken 
into the body), and for lung, liver and bone cancers (but not for leukaemia) and plutonium 
doses. Of interest is that, although ERR/Gy estimates for external doses and individual sites 
of cancer were generally raised, the only type of cancer showing a (highly) significant 
association was, for mortality, cancer of the oesophagus, ERR/Gy = 1.26 (95% CI: 0.36, 
3.27) (Sokolnikov et al., 2015), and for incidence, cancer of the lip, ERR/Sv = 1.74 (95% 
CI: 0.37, 6.71), although estimates for incidence of cancers of the oesophagus and stomach 
were raised to a marginally non-significant extent (Hunter et al., 2013). 

A recent study of skin cancer incidence in the Mayak workforce (both melanoma and non-
melanoma skin cancer, NMSC) found no association with external dose for melanoma, but a 
significant association of NMSC incidence and external dose (Azizova et al., 2018a). 
Potential skin dose from alpha-particles from skin contamination by plutonium was not 
investigated, presumably because it was thought that the alpha-particles emitted by 
plutonium could not reach the target cells for skin cancer. Mortality data were not examined. 

INWORKS found significantly positive dose responses between doses from external sources 
of photons and mortality from leukaemia, excluding CLL (Leuraud et al., 2015) and from 
cancers other than leukaemia (Richardson et al., 2015).  The data in INWORKS for the UK 
were those used in the third analysis of the National Registry for Radiation Workers 
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(NRRW-3; Muirhead et al., 2009), and the UK data were particularly influential in the 
INWORKS analyses. Of interest is the substantial role played by chronic myeloid leukaemia 
in the leukaemia (minus CLL) association (Leuraud et al., 2015).   

Recently, an analysis of mortality by site of solid cancer using INWORKS data has been 
conducted (Richardson et al., 2018). Using maximum likelihood estimation, 90% CIs for 
ERR/Gy excluded 0.0 for cancers of the rectum, peritoneum, larynx, lung (marginally), skin 
and especially for testis; using hierarchical Bayes estimation, 90% CIs for ERR/Gy excluded 
0.0 for cancers of the stomach and lung. 

The NRRW-3 analysis has been updated for cancers other than leukaemia by Haylock et al. 
(2018) using data from an additional ten years of follow-up. ERR/Sv estimates were, for 
mortality from all solid cancers combined, 0.24 (95% CI: -0.03, 0.53), and for incidence of 
all solid cancers combined (excluding non-melanoma skin cancer, NMSC), 0.22 (95% CI: 
0.00, 0.46). For mortality from individual sites of solid cancer, ERR/Sv estimates were 
significantly raised for cancers of the rectum and bladder, and for the incidence of individual 
sites of solid cancer, ERR/Sv estimates were significantly raised for cancers of rectum, 
pleura, NMSC, ovary and bladder; significantly raised ERR/Sv values were also reported for 
incidence of non-Hodgkin lymphoma and multiple myeloma.   

The association between rectal cancer and external dose was unexpected given the absence 
of such an association in the LSS, and the absence of an association for oesophageal cancer 
mortality contrasts with the result for the Mayak workforce. Of interest is that when 
radiation workers monitored for exposure to internal emitters were excluded from the 
analysis, the ERR/Sv for external dose and cancers other than leukaemia increased from 
0.28 (90% CI: 0.06, 0.53) to 0.66 (90% CI: 0.20, 1.18) for mortality, and from 0.28 (90% 
CI: 0.10, 0.48) to 0.62 (90% CI: 0.25, 1.02) for incidence. This pattern of results was 
reported earlier for a subset of NRRW, the British Nuclear Fuels Ltd (BNFL) workers, when 
significant differences were found between the ERR/Sv estimates for external dose and 
cancers other than leukaemia for workers monitored for exposure to external radiation only 
and those also monitored for exposure to internal emitters, the former estimates being higher 
for both mortality and incidence, particularly for cancers of the digestive tract (Gillies and 
Haylock, 2014). There must be a suspicion that bias or confounding is playing a role in this 
pattern of results. 

Recently, the NRRW-3 analysis has also been updated for leukaemia mortality and 
incidence, with follow-up to the end of 2011 (Gillies et al., 2019).  The ERR/Sv for 
mortality from all leukaemias (excluding CLL) was not significantly raised for mortality, at 
1.37 (90% CI; -0.23, 5.54), but was (marginally) significantly raised for incidence, at 1.94 
(90% CI: 0.04, 6.58). Notably, chronic myeloid leukaemia (CML) was found to have a 
highly significant ERR/Sv of 6.49 (90% CI: 2.01, 14.80), which mirrors the finding for 
CML in INWORKS (which included the NRRW-3 mortality data). 

For estimates of the risk of lung cancer from inhalation of radon and radon decay products, 
the Pooled Uranium Miner Analysis (PUMA), which is currently underway, should provide 
the best estimates of risk to date. 
 

1.2.6 Environmental exposures 
It is clear that after the Chernobyl nuclear reactor accident in 1986 many additional thyroid 
cancers have occurred among those who as children consumed milk heavily contaminated 
with radioactive iodine (cf. Section 3.1.5.1). Greater than 10,000 children are assessed to 
have received thyroid doses in excess of 1 Gy, and UNSCEAR have concluded that around 
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5000 cases of thyroid cancer in Ukraine, Belarus and Russia are so far attributable to intakes 
of radioiodine following the accident (UNSCEAR, 2018).   

A study of thyroid cancer among Ukrainians who were in utero at the time of the Chernobyl 
accident found a dose-related non-significant excess risk of thyroid cancer (Hatch et al., 
2019). A recent case-control study of breast cancer in the Bryansk Province of Russia has 
found indications of an association between breast cancer incidence and the cumulative dose 
to the breast from Chernobyl: ERR/Gy = 57 (95% CI: 0, 1550) (Rivkind et al., 2019), 
although it will be appreciated that the uncertainty is very large. 

The situation around the Fukushima Dai-ichi reactors after the accident in 2011 is much less 
clear, and thyroid doses received by children are assessed to be considerably smaller than 
those received after Chernobyl (cf. Section 3.1.6.1).However, an intensive thyroid screening 
programme in Fukushima Prefecture has detected a surprising number of thyroid cancer 
cases, but there are strong indications that this is due to the detection of small tumours by 
the screening programme (as has been found in other countries), and IARC have 
recommended against population thyroid screening after a nuclear accident because of the 
problems generated by overdiagnosis (IARC, 2018). 

Updates of epidemiological studies of residents of riverside communities of the Techa River 
in Russia, which was contaminated by liquid radioactive discharges from the Mayak 
installation, are awaited, although the dosimetry continues to be revised. 
 

1.2.7 Cardiovascular disease and low-level exposure to radiation 
One of the major issues in radiological protection against low-level radiation exposure is 
whether cardiovascular disease (CVD, e.g., stroke and heart attack) should be included with 
cancer and heritable disease in the framework of protection; it is not at present.  It has been 
recognised for many years that high acute doses to the circulatory system (through, for 
example, doses unintentionally delivered to circulatory system tissues by radiotherapy for 
the treatment of cancer) can cause lasting damage to tissues through cell killing, but it was 
not thought that low doses or low dose-rates of radiation were harmful to the circulatory 
system. Owing to the high background prevalence of CVD morbidity and mortality in the 
general population, any risk from low-level exposure could have a significant impact upon 
radiation risk estimates, depending on the level of excess radiation-related risk.   

Interest in the effect of low-level radiation exposure upon CVD risk was re-ignited about ten 
years ago by studies of the atomic-bomb survivors, in particular of mortality from heart 
disease and stroke in the LSS during 1950-2003 in a study conducted at RERF (Shimizu et 
al., 2010). This study appeared to show an increased risk of stroke and (particularly) heart 
disease after low doses received during the atomic-bombings.  However, authors from 
RERF later urged caution in the interpretation of these findings, because of potential 
problems with misclassification of causes of death and various selection effects (Ozasa et 
al., 2017; Takahashi et al., 2017). 

Studies of occupational exposure to radiation, involving doses received at low dose-rates 
over a protracted period (that in early nuclear workers produced cumulative doses not 
infrequently in excess of 100 mGy) have apparently lent some support to the idea that low 
levels of radiation increase the risk of CVD. These studies include Mayak workers, 
Chernobyl “liquidators”, radiation workers in the UK and the International Nuclear Workers 
Study (INWORKS, of workers in the USA, UK and France). These studies are not 
straightforward in their interpretation, for a number of reasons. 
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The Mayak worker studies are potentially powerful studies to probe radiation effects in 
humans because they include large numbers of workers many of whom received high doses 
accumulated over a protracted period, both from external sources of radiation and from 
inhaled plutonium. A series of studies of Mayak workers have reported findings for 
cerebrovascular disease (CeVD, e.g., stroke) and other types of CVD (e.g., ischaemic heart 
disease, IHD), and have tended to report statistical associations between CVD and external 
radiation dose, but generally not with dose from internally deposited plutonium.   

However, the associations with external radiation dose are largely reported for CVD 
incidence rather than mortality – CVD incidence data are confined to residents of Ozyork, 
the dormitory town for Mayak, while mortality data are for the whole of the Russian 
Federation (although confidentiality restrictions have recently limited access to Russian 
mortality data in later years of follow-up).   

This could be indicative of some bias(es) in the incidence data that is(are) not present in the 
mortality data. For example, if more (or different) medical surveillance were to be 
conducted on those Ozyorsk residents with an occupational history at Mayak of higher 
levels of external radiation exposure, and this resulted in a greater frequency of CVD 
diagnoses among those workers with higher cumulative doses, but that these CVD diagnoses 
were not sufficiently serious to be reflected in CVD being recorded as the underlying cause 
of death, then this might result in CVD incidence being associated with cumulative radiation 
dose but not CVD mortality. 

A study that was part of the EU-funded SOLO project examined CeVD and IHD mortality 
in the combined Mayak and Sellafield workforces in terms of external radiation dose and 
plutonium dose to the liver (Azizova et al., 2018b) – the results were dominated by the 
Mayak data owing to the doses received at Mayak in earlier years tending to be much 
greater than the doses received at Sellafield during a similar period.  The analysis was of 
mortality data because CVD incidence data were not available for the Sellafield workforce.   

No significant associations were reported for plutonium dose, and findings for external dose 
were complicated by differences in ERR/Gy estimates between the Mayak and Sellafield 
workers, especially in the earlier period of first-employment at the two installations; but for 
the later period of first-employment the pooled dataset provided ERR/Gy estimates for 
CeVD and IHD mortality that were raised, although not to a statistically significant extent. 

Recently, Azizova et al. (2019a) reported an association between hypertension incidence in 
Mayak workers as recorded at regular health checks and cumulative external dose, ERR/Gy 
= 0.14 (95% CI: 0.09, 0.20), but no association with plutonium dose to the liver.  The data 
were hypertension incidence data for Mayak workers resident in Ozyorsk; mortality data on 
hypertension were too few for meaningful analysis. This study adds to the evidence on low-
level radiation exposure and CVD, but caution in interpretation continues to be required. 

Studies of CVD incidence and mortality among Chernobyl “liquidators” have not been 
reported since the results for CVD incidence among ~54,000 Russian liquidators were 
provided in papers by Kashcheev et al. (2016, addressing CeVD incidence; and 2017, 
addressing other CVD incidence). Significantly raised ERR/Sv estimates were reported for 
the incidence of IHD, CeVD and other CVD.   

Among the questions raised by these studies are those concerning the numbers of cases of 
these diseases included in the studies: out of 53,772 liquidators, there were 22,220 cases of 
IHD (41% of the liquidators), 23,264 cases of CeVD (43%) and 14,720 cases of other CVD 
(27%). These numbers of CVD cases seem remarkably high, and one has to wonder if 
overdiagnosis of CVD may be a problem in these studies, and that overdiagnosis tends to be 
greater in those workers with higher presumed exposures during their work as liquidators. 
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The International Nuclear Workers Study (INWORKS) is a study of pooled data for 
~300,000 workers from the nuclear industry in the USA, UK and France.  Gillies et al. 
(2017) have reported the findings of an analysis of CVD mortality in INWORKS, and found 
that the rate increased with cumulative photon dose: ERR/Sv = 0.22 (90% CI: 0.08, 0.37); 
the ERR/Sv was raised to a statistically significant extent for both IHD mortality, ERR/Sv = 
0.18 (90% CI: 0.004, 0.36), and CeVD mortality, ERR/Sv = 0.50 (90% CI: 0.12, 0.94).  
Gillies et al. (2017) stated: 

“The findings of this study could be interpreted as providing further evidence that noncancer 
disease risks may be increased by external radiation exposure, particularly for ischemic 
heart disease and cerebrovascular disease. However, heterogeneity in the estimated ERR/Sv 
was observed, which warrants further investigation.”   

The heterogeneity of ERR/Sv by country/company/site is illustrated by figure 2 below from 
Gillies et al. (2017)1, which shows that the British companies/sites (the seven ERR/Sv 
values from AWE to MOD in the figure below) are particularly influential in generating the 
overall raised ERR/Sv – the ERR/Sv values for CVD mortality are 0.38 (90% CI: 0.19, 
0.60) for the UK, 0.02 (90% CI: -0.18, 0.24) for the USA and -0.16 (90% CI: -1.06, 0.93) 
for France, so the influence of the UK data is readily apparent. It will be noted that the 
BNFL workers, from “Sel/Chx” (i.e., the BNFL sites of Sellafield and Chapelcross) and 
“[other] BNFL” (i.e., the other two BNFL sites of Springfields and Capenhurst), make a 
marked contribution to the overall ERR/Sv.   

 
A previous study of non-cancer mortality in BNFL workers (McGeoghegan et al., 2008) had 
found an association between CVD mortality and cumulative external dose, ERR/Sv = 0.65 
(90% CI: 0.36, 0.98), but that the ERR/Sv estimates for CVD showed significant 

 
1 Reprinted here under the conditions of the Creative Commons CC-BY licence; Gillies (2017) is an open 
access paper. 
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heterogeneity when workers were grouped by “industrial” (i.e., blue collar)/“non-industrial” 
(i.e., white collar) and monitored/not monitored for internal exposures to radionuclides, with 
workers not monitored for internal exposure showing the higher ERR/Sv estimates for CVD 
mortality and cumulative external dose; the explanation for this pattern of results was not 
obvious. 

The influential UK component of INWORKS was the dataset for deaths up to the end of 
2001 from the UK National Registry for Radiation Workers (NRRW). The results for 
mortality from heart disease using the NRRW database have recently been updated for 
~175,000 radiation workers, considering ~11,000 deaths from heart disease (of which ~9800 
deaths were from IHD) up to the end of 2011 (Zhang et al., 2019a) – the additional ten years 
of follow-up have included an extra ~2000 deaths from IHD, which illustrates the 
importance of continuing follow up, especially to capture deaths among early nuclear 
workers who tended to accumulate higher doses. Associations with cumulative external dose 
were found for mortality from all heart disease, ERR/Sv = 0.37 (95% CI: 0.11, 0.65), and 
mortality from IHD, ERR/Sv = 0.32 (95% CI: 0.04, 0.61). 

In response to a Letter to the Editor from Lambert (2019), Zhang et al. (2019b) provided 
further details of the heart disease mortality results, with a breakdown of ERR/Sv estimates 
by company/site. This breakdown for IHD mortality is shown in Figure 3 below2. 

 

 
Once again, there was statistically significant heterogeneity in the IHD mortality radiation 
risk estimates for British workers by company/site, for which an explanation is not obvious. 

If the significant heterogeneity in ERR/Sv estimates for CVD mortality and external dose 
found between countries in INWORKS, and in particular, between company/site in the UK 

 
2 © IOP Publishing. Reproduced with permission from Zhang et al. (2019b). All rights reserved. 

Figure 3. 
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NRRW study of heart disease mortality, is not due to chance fluctuations then it is important 
to identify the reason(s) for the observed pattern of ERR/Sv values.   

One interpretation is that the heterogeneity reflects the influence of confounding factors in 
the studies: to some extent, confounding factors that are the cause of most of the background 
of CVD deaths, and not radiation exposure, are responsible for the pattern of results that has 
been found. Alternatively, radiation could be interacting with the major background CVD 
mortality risk factors operating to different extents in the various workforces. A reasonable 
explanation for the heterogeneous pattern of ERR/Sv results is required before radiation can 
confidently be inferred to be increasing the risk of CVD mortality, and investigations into 
this issue should be assigned high priority, given the potential implications for radiological 
protection of a direct link between low-level radiation exposure and the risk of CVD 
(Wakeford, 2019). 
 

1.2.8 Eye cataracts and other non-cancer somatic effects 
Evidence has become available since the ICRP 2007 Recommendations that cataracts can 
develop at lower levels of radiation exposure than had previously been thought, leading to 
ICRP (2012) revising its recommendations for the protection of the eye (cf. Section 1.1.2.1). 
Earlier reports of associations between external dose and the incidence of eye cataracts of all 
types in Mayak workers (Azizova et al., 2016), and of the incidence of each of posterior 
subcapsular cataracts, cortical cataracts and nuclear cataracts, which were greater in females 
than males (Azizova et al., 2018c), were not reflected in a significant increase with external 
dose of cataract removal surgery (Azizova et al., 2019d).   

One potential explanation is that cataracts were diagnosed more frequently in Mayak 
workers who had accumulated high external doses because medical surveillance is greater in 
these workers, but this is only one possible interpretation. 

An earlier study of the excess relative risk of cataracts in a cohort of US radiologic 
technologists (i.e., radiographers), which found an ERR/Gy of 0.69 (95% CI: 0.27, 1.16) for 
self-reported cataracts and 0.34 (95% CI: -0.19, 0.97) for cataract surgery  (Little et al., 
2018a), has recently been complemented by a report of associations with external radiation 
dose of EAR/104 person-year.Gy = 94 (95% CI: 47, 143) for self-reported cataracts and 13 
(95% CI: <0, 57) for cataract surgery (Little et al., 2020). The significant difference between 
the EAR/104 person-year.Gy estimates for self-reported cataracts and cataract surgery 
requires an explanation. 

Glaucoma incidence risk was not associated with external dose in the Mayak workforce 
(Bragin et al., 2019). Similarly, there was no association with self-reported, medically 
diagnosed glaucoma in the US radiologic technologists, nor with macular degeneration 
(Little et al., 2018b).  In the Japanese atomic-bomb survivors a positive association between 
dose and normal-tension glaucoma has been reported, but not with retinal vessel diameter 
(Kiuchi et al., 2019). 

Azizova et al. (2019b) have reported an association between the incidence of Parkinson’s 
disease in the Mayak workforce and external radiation dose, which is highly statistically 
significant, ERR/Gy = 1.02 (95% CI: 0.59, 1.63). The ERR/Gy is attenuated somewhat by 
adjustments for smoking and alcohol, BMI, etc., but the association remains highly 
significantly raised after these adjustments. 

Data from a registry of “chronic radiation syndrome (CRS)” in the Mayak workforce show a 
significant increase (predominantly, in workers first employed before 1955) in the frequency 
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of diagnosis of CRS with increasing RBM dose due to external radiation exposure (Azizova 
et al. 2019c). 

Associations between the incidence of chronic bronchitis and both external dose and the 
lung dose due to inhaled plutonium has been reported in the Mayak workforce (Azizova et 
al., 2017). 

 

1.2.9 Conclusions 
Radiation risk models upon which the risk estimates underlying radiological protection 
against low-level radiation exposure are based are predominantly reliant upon the Japanese 
Life Span Study (LSS) solid cancer incidence data from cases diagnosed during 1958-1998.  
Updated analyses of LSS solid cancer incidence data for 1958-2009 are currently underway, 
using the recent DS02R1 dosimetry data. The latest analysis of the incidence of all solid 
cancers combined has demonstrated a difference in the dose responses for males and 
females that could indicate that this grouping of solid cancers no longer provides an 
appropriate summary risk estimate, although studies of individual cancer site incidence 
continue, and a study of cancer mortality is expected to be published soon. Reports of the 
analyses of individual cancer sites are yet to be completed, but some interesting results are 
already available.  These latest analyses of LSS data will undoubtedly feed into the next set 
of ICRP Recommendations, but just what might be the changes to risk estimates is not yet 
clear. 

Studies of medical exposures continue, especially of large CT scan cohorts, although these 
are posing difficulties of interpretation that need to be resolved.  Also of importance are the 
large studies of occupational exposures, which are a valuable complement to the LSS, 
although not without their own questions of interpretation. Studies of environmental 
exposures can also provide useful information, such as the studies of thyroid cancer 
following the Chernobyl accident, but these studies can present their own challenges.  
Studies other than the LSS will provide important evidence as to whether a DDRERF of 2 
can still be supported in radiological protection. 

Of some difficulty is the interpretation of studies of cardiovascular disease following low-
level exposure to radiation. There are indications that such exposure does increase the risk 
of CVD, but the studies are problematical in that there are heterogeneities in risks that could 
point to a major role for confounding. This important issue requires resolution.  In addition, 
the matter of the risk of eye cataracts in relation to low-level radiation exposure needs 
further attention in research programmes. 

. 

1.3 Psykiatriska, icke somatiska hälsoeffekter 
1.3.1 Bakgrund   
En kärnkraftsolycka är en oväntad komplex händelse som destabiliserar människor och 
samhälle och kräver mobilisering av betydande mänskliga och ekonomiska resurser. Den 
berättigade rädsla som de som drabbats av de skadliga hälsoeffekterna känner, de utbredda 
mänskliga, materiella, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av en stor 
kärnkraftsolycka och oförmågan hos det drabbade samhället att hantera det är betydande och 
kvarstår under mycket lång tid. Med denna komplexitet som en sådan situation skapar, 
representerar det nödvändiga radiologiska skyddet bara en del av det som måste mobiliseras 
för att hantera de problem som berörda individer, organisationer och samhälle står inför. 
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Primärt fokus för de flesta katastrofreaktioner koncentreras i allmänhet på fysiska skador, 
medan känslomässiga och psykologiska effekter på den drabbade befolkningen ofta förbises. 
En ökning av symtom på psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom, inklusive missbruk och 
våld i hemmet, tenderar att följa de flesta naturkatastrofer och tekniska katastrofer. 
(McCormick 2015).  
 

1.3.2 Mental hälsa och psykologisk support efter RN-händelse 
Stora psykologiska hälsoeffekter är de vanligaste effekterna efter en olycka vid 
kärnkraftverk (United Nations 2006). Kunskapen om hälsorisker vid strålexponering 
grundar sig på de epidemiologiska studier som gjorts av atombombsöverlevarna samt 
uppföljande studier efter olyckorna i Three Mile Island, Tjernobyl och Fukushima. 
Historiskt har de flesta i litteraturen fokuserat på de psykiska hälsokonsekvenserna efter 
naturkatastrofer i motsats till tekniska katastrofer, såsom kemiska eller radiologiska utsläpp, 
vilket resulterat i att allmänna riktlinjer utvecklats för att förbereda och svara på de flesta 
katastrofer på ett homogeniserat sätt. Detta trots att det finns skäl för att titta på de psykiska 
effekterna av tekniska katastrofer på olika sätt (McCormick 2015).  

Även om tekniska katastrofer och naturkatastrofer kan leda till omfattande symtomatologi, 
kan radiologiska katastrofer ge ett unikt psykologiskt avtryck som inte ses efter 
naturkatastrofer. Radiologiska katastrofer inträffar ofta utan varning, ger okända 
hälsoeffekter och kan utgöra ett mer långsiktigt hot mot samhället i stort. Vidare resulterar 
radiologiska händelser jämfört med naturkatastrofer i högre nivåer av rädsla och osäkerhet 
om exponering och dess hälsoeffekter. Radiologiska katastrofer kan också på ett unikt sätt 
innebära specifika faror för barn och orsaka fruktan för långvariga effekter för kommande 
generationer. På grund av detta kan de resulterande psykiatriska och psykosociala effekterna 
vara omfattande och långvariga. 

De känslomässiga konsekvenserna av större kärnkraftsolyckor inkluderar depression, ångest, 
posttraumatisk stress och medicinskt oförklarade somatiska symtom. Dessa effekter är ofta 
på lång sikt och är associerade med rädsla att utveckla cancer. Vikten av att integrera 
psykisk hälsa i beredskapsplanerna för katastrofberedskap har blivit mer erkänt sedan 
terrorattackerna den 11 september 2001 (USA) och olyckan i Fukushima Daiichi 
kärnkraftverk.  

För hälso-och sjukvårdspersonal är det viktigt att man inom den somatiska vården lär sig att 
känna igen och hantera psykologiska symtom och att medicinska program är utformade för 
att minska stigma och lindra psykologiskt lidande genom att integrera psykiatrisk och 
medicinsk behandling i sina kliniker (Bromet 2014). Blåljuspersonal och personal på 
akutmottagningar eller motsvarande kan se ett brett spektrum av psykologiska besvär, 
inklusive akut uppkomst av psykiatriska störningar, förvärring av befintliga psykologiska 
och psykiatriska tillstånd och en utbredd symtomatologi även i frånvaro av en 
diagnostiserbar störning (MCCormick 2015). Dessutom kanske de informella stödsystem för 
samhället som kan existera efter en naturkatastrof inte är tillgängliga för samhällen som 
drabbats av en teknisk katastrof, vilket leder till att behovet av mer formella stöd för psykisk 
hälsa är stort. 

Det finns endast ett fåtal studier som undersökt de psykiatriska hälsoeffekterna efter 
atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Japanska regeringens Ministry of Health, Labor 
and Welfare (2001) har dock påvisat att de som överlevde atombomberna har ett minskad 
självskattad hälsostatus samt en ökad sjukdomshistorik. Man kan inte koppla de olika 
hälsoeffekterna till direkta strålningseffekter utan snarare är det sannolikt att problemen 
beror på ångest som utlöstes av upplevelsen.  
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De psykiska hälsoeffekterna av Tjernobylolyckan har påvisats på en subklinisk nivå i 
befolkningsstudier, även långtidseffekter på mental hälsa har noterats. Överlevande som 
bodde i det kontaminerade området vid olyckstillfället uppvisade mer psykologiska besvär 
än kontrollgrupper vid uppföljningar 10 år, 15 år respektive 18 år efter olyckan (Kamite 
2016).   

I Japan har kärnkraftsolyckan i Fukushima i mars 2011 väckt minnen från andra 
världskrigets atombomber, vilket i sin tur kan ha skapat en historiskt baserad rädsla för 
strålning. I en kvantitativ studie visar resultatet att barnbarn till japaner som bodde i 
Hiroshima och Nagasaki när bomberna föll, uppvisade mer rädsla för strålningsexponering 
och högre nivåer av posttraumatiskstress (PTSD)-symtom jämfört med en kontrollgrupp 
vars mor-farföräldrar inte bodde där. Denna kvantitativa studie antyder möjligheten att 
daglig medvetenhet om de genetiska effekterna påverkade hälsoångesten hos tredje 
generationens överlevande och när en ny händelse, såsom en kärnkraftsolycka, ökade hotet 
för strålningsexponering, så skilde sig ångestnivåerna över strålning beroende på om en 
person var en ättling till en atombomböverlevande eller inte (Ben-Ezra 2012).  

Det är viktigt att uppmuntra återhämtning och förebygga ett psykosocialt illabefinnande för 
att minska risken för kvarvarande långvariga problem. Lokala individer, hälso- och 
sjukvårdspersonal och myndigheter på lokal och regional nivå är de som är bäst lämpade att 
identifiera och ge insikt i vad som skulle ge den bästa lösningen för de specifika behoven 
(Yamashita 2015).  

Långsiktiga uppföljande studier av populationer som drabbades av olyckorna i 
Harrisburg/Three Mile Island och Tjernobyl visar varaktiga effekter på det känslomässiga 
välbefinnandet. Detta har visat sig i termer av depression, ångest, PTSD, dålig självskattad 
hälsa och medicinskt oförklarade symtom. Frekvensen av psykisk påverkan varierar från 25-
75% beroende på befolkningen som studeras, tidpunkten för bedömningarna, den upplevda 
eller verkliga storleken på exponeringen och graden av direkt involvering i olyckan. 
Siffrorna överstiger klart de befolkningsbaserade förväntade frekvenserna av psykisk 
störning. Som exempel på detta har man visat att livstidsprevalens för depression hos 
evakuerade kvinnor 11 år efter olyckan i Tjernobyl är 46,7% (Bromet 2002) medan man i en 
nationellt representativ grupp genomfört strukturerade psykiatriska intervjuer som visar en 
livstidsprevalens på 20,8% för depression hos kvinnor i Ukraina (Bromet 2005).  

Dålig psykisk hälsa är en ledande orsak till funktionshinder världen över och är förknippad 
med dålig fysisk hälsa, tidigare dödlighet, komplikationer i återhämtning från medicinska 
tillstånd, ökade kostnader för medicinska tjänster, frånvaro och minskad livskvalitet.  Detta 
är viktig kunskap för det fortsatta arbetet med strålskydd och beredskap.  

 

1.3.3 Psykiatriska och socioekonomiska påfrestningar - uppföljning 
efter Fukushima 
Psykosociala effekter förknippade med faktorer som mänskliga och materiella förluster, 
psykologisk acceptans, sammanhållning i samhället, stigmas och medieinflytande visar 
väsentliga skillnader mellan naturkatastrofer och nukleära katastrofer. Även om 
jordbävningen och tsunamin i Fukushima, Japan, var stora katastrofer, verkade effekterna av 
den efterföljande kärnkraftsolyckan bli ännu mer förödande på invånarnas mentala hälsa 
(Maeda 2018).  

Effekter vid naturkatastrofer är ofta akuta och omedelbara samt påverkar ett tydligt och väl 
synligt område medan kärnkraftsolyckan i Fukushima till stor del var osynlig, vilket gjorde 
det svårt att klargöra gränsen mellan katastrof- och icke-katastrofområden. Nukleära 
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katastrofer är av en mer kronisk och kontinuerlig karaktär, vilket kan leda till ständig rädsla 
för nedfall och strålningsexponering bland människor boende i och omkring 
katastrofområdet. Efter naturkatastrofer är den psykologiska acceptansen relativt lätt och 
med relativt låg nivå av ilska och besvikelse.  Grundlösa rykten samt stigma och självstigma 
är sällsynta och man känner en stor samhörighet i samhället. Efter kärnkraftsolyckan i 
Fukushima är den psykologiska acceptansen mycket svår och man känner stark ilska och 
besvikelse. Det är också vanligt med grundlösa rykten, stigma och självstigma. 
Samhörigheten i samhället är låg och man har en mycket stark påverkan från media till 
skillnad från de drabbade vid naturkatastrofer då mediepåverkan är relativt låg (Maeda 
2018). 

I ett tidigt skede efter katastrofen i Fukushima, har en studie genomförts på personer som 
tidigare inte sökt till en psykiatrisk klinik men som nu sökt psykiatrisk vård i Fukushima 
(n=1321). I denna studie framkom symtom av PTSD och anpassningsstörningar hos 13,9% 
samt depressiva episoder hos 17,2% av de sökande. Bland dessa bedömdes mer än 30% vara 
associerade med kärnkraftsolyckan (Maeda 2018). Även hos räddningsarbetare noterades i 
tidigt skede en psykologisk stress som var starkt associerad till oro för strålningsexponering 
(Matsuoka 2012). Studier har också genomförts på anläggningsarbetare från Tokyo Electric 
Power Company, 2-3 mån efter katastrofen, vilka visat hög grad psykologisk stress 
associerad med diskriminering och förtal (Shigemura 2012, Shigemura 2014). 

Sedan februari 2012, har Fukushima Medical University genomfört en större 
befolkningsbaserad undersökning av mental hälsa (the Mental Health and Lifetime Survey, 
MHLS (Yasumura 2012)) involverande ca 210 000 personer som tidigare bott i det 
evakuerade området. I dessa undersökningar skickas årligen enkäter ut, inkluderande en 
version av PTSD-checklistan för specifikt trauma (PCL-S)(Yasumura 2012). Bland de 
vuxna deltagarna noterades att 21,6% ligger över cutoff-värdet, 10 månader efter olyckan, 
vilket är i nivå med den som uppmättes hos arbetarna efter attacken 11 september 2001 mot 
World Trade Center, USA.  En undersökning av samma kohort efter 3 år indikerade att den 
åldersjusterade prevalensen av sannolik PTSD baserat på resultaten från PCL-S gradvis 
minskade över tid, från 19,0% (10 månader) till 17,8% (35 månader) för män och från 
25,3% (10 månader) till 23,3% (35 månader) för kvinnor (Oe 2016a). Trots vissa 
begränsningar i dessa studier, såsom avsaknad av kontrollgrupp från andra områden samt 
oklarheter om vilken av de traumatiska händelserna som var starkast, är det uppenbart att 
många, framför allt evakuerade, personer har starka PTSD-symtom (Maeda 2018). Dessa 
posttraumatiska stressreaktioner kan mildras genom tillhandahållande av psykologiska 
interventioner samt en adekvat riskkommunikation.  

Situationen i Fukushima har också lett till andra kroniska psykiatriska symtom som 
depression och alkoholmissbruk, vilket kan bidra till självskadebeteende så som självmord. 
Resultat från MHLS visar sjunkande siffor för förmodad depression hos vuxna evakuerade 
personer från 2012 (14,6%) till 2014 (9,7%)(Oe 2016a), dessa siffror är fortfarande betydligt 
högre än för Japans befolkning i allmänhet (3%) (Maeda 2018). MHLS utvärdering från 
2012 visade att de som trodde att strålningsexponering mycket sannolikt skulle ha negativa 
hälsoeffekter var betydligt mer benägna att ha depressiva symtom jämfört med andra 
svarande (Suzuki 2016). Dessutom visade en 3-årig analys från MHLS att en negativ 
riskuppfattning beträffande genetiska effekter av radioaktiv exponering var starkt associerad 
med depressiva symtom (Oe 2016b).  

I Fukushima har 83 fall av självmord noterats under de första fem åren efter katastrofen, 
vilka officiellt ansetts som katastrofrelaterade av den japanska polismyndigheten. Detta är 
en mycket högre frekvens jämfört med andra prefekturer som Iwate och Miyagi, som främst 
drabbades av tsunamin (Maeda 2018). En sådan väsentlig ökning av självmordsfall i 
Fukushima kan tänkas vara resultatet av effekterna av kärnkraftverkets olycka snarare än 
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jordbävningen eller tsunamin och där en minskad samhörighet i samhället Fukushima kan ha 
orsakat ökningen av självmordsfall. 

Självstigma och offentlig stigmatisering mot invånarna från Fukushima, som evakuerades 
eller flyttades till andra prefekturer, är unika psykosociala frågor som aldrig har setts i andra 
områden som drabbats av naturkatastrofer. Till exempel är många unga kvinnor i Fukushima 
rädda för att vissa människor ser på dem negativt på grund av antaganden om strålningens 
effekter på framtida graviditet eller genetisk arv (Maeda 2018). 

Över 80 000 personer i Fukushima prefektur tvingades evakuera sina hem efter 
kärnkraftsolyckan. Händelsen medförde många förändringar i den drabbade regionen, vilket 
inkluderade en utbredd social störning genom nedbrytning av samhället (på grund av 
evakuering och separation av familjer) och socialt stigma kopplat till att vara från 
Fukushima (till stor del på grund av felaktiga antaganden om strålningsexponering och risk) 
(Hasegawa 2015). Dessa sociala effekter av kärnkraftsolyckan har dokumenterats 
(Hasegawa 2015) och har stora konsekvenser för hälsan (WHO 2016). 

Liksom efter olyckan i Tjernobyl, tycks Fukushima stå inför en situation där man kan 
förvänta sig långsiktiga psykosociala effekter (Hasegawa 2015). Dessa situationer kan inte 
hanteras endast med avseende på radiologiskt skydd. Faktorer relaterade till psykologi, 
hälsa, miljö, utbildning, kultur, etik, politisk styrning etc. måste också beaktas. Förutom 
inverkan på den psykiska hälsan, kan sociala störningar ses som en riskfaktor för fysiologisk 
sjukdom. 

Snabba förändringar i livet kan leda till social isolering och psykosocial stress, vilka är 
kända för att vara associerade med dåliga hälsoresultat, inklusive en ökad risk för sjukdomar 
som inte är direkt associerade med strålningsexponering. Det är inte överraskande att en 
ökning av riskerna för sjukdomar, såsom höga blodsockernivåer och höga nivåer av 
blodfetter, har hittats i Fukushima, vilket tillsammans med en psykosocial nödsituation 
beskrivits som en fysisk och mental hälsokris (WHO 2016). I motsats till resultaten som 
visar endast marginell intern strålningskontaminering bland barn och vuxna, verkar det som 
om den ökande bördan av fysiologiska sjukdomar som inte är direkt associerade med 
strålningsexponering och psykiska hälsoproblem kan uppväga sjukdomsbördan som orsakas 
direkt av strålning (WHO 2016). 

Effekterna av en större RN-händelse kan se ut på många olika sett, vilket kan exemplifieras 
av den äldre befolkningen i Fukushima. I en studie av 1215 äldre, boende på 
vårdinrättningar i Fukushima, som följdes fram till 2013 fann man att de som evakuerades i 
samband med katastrofen hade en 3,4 gånger högre risk att dö (95% konfidensintervall: 1,7–
6,8) jämfört med de som inte evakuerats; vilket antyder att evakueringen kan ha varit 
farligare än själva katastrofen för denna befolkning (Nomura 2016). Detta är en komplex 
situation där evakuering och livsstilsändringar för att minska strålningsexponeringen kräver 
en tydlig motivering. Utan en noggrann riskbedömning kan dessa förändringar vara särskilt 
skadliga för utsatta grupper som t ex äldre. 2012 diskuterades äldre människors 
prioriteringar i Fukushima, med frågan om vad som var viktigare för dem: att minska risken 
för att utveckla cancer på 20 år, även om detta påverkade deras livskvalitet, eller fortsätta 
leva normalt liv (Sugimoto 2012). Diskussionen har fortsatt och 2016 fanns fortfarande 
ingen tydlig slutsats om vad som bör prioriteras för olika befolkningsgrupper i området 
(WHO 2016). 

WHO skriver i sin bulletin från 2016 att en risk-nytta-balans i hälsa inte kommer att vara 
densamma för alla medlemmar i samhället. I stället för en enda strategi för riskhantering 
finns behov av att bedöma om effekten av evakuering och livsstilsändring har samma 
hälsofördel för alla befolkningsgrupper. Detta kan inte göras utan att förstå både de direkta 
och indirekta hälsoeffekterna av nukleära katastrofer (WHO 2016). 
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2. Radionukleära händelser med 
medicinska implikationer 

Två välkända sammanfattningar ger en överblick över händelser fram till 2008, nämligen 
UNSCEAR (2011a) och Nénot (2009). Nénot bedömde att det under de senaste 60 åren till 
2008 hade inträffat minst 600 händelser med signifikant exponering av sammanlagt minst 
6000 personer, ca 70 större olyckor med ett eller flera dödsfall, och ca 200 dödsfall i akut 
strålsjuka (ARS). Han framhöll att det även torde finnas ett stort mörkertal och att dessa 
antal alltså säkerligen är underskattningar. 

Dessa båda sammanfattningar presenterar en rad olika indelningsgrunder och karakteristika, 
t ex:  
• nukleära händelser (militära respektive civila) kontra icke-nukleära radiologiska 

händelser;  
• omedelbart kontra sent upptäckta eller hemlighållna händelser;  
• radiologiska händelser vid verksamheter (uppdelat på branscher, t ex industri kontra 

sjukvård) kontra händelser med övergivna strålkällor..  

De medicinska implikationerna skiljer sig mellan de olika händelsetyperna, beroende bland 
annat på hur stora stråldoser som förekommit och huruvida strålningen berört hela kroppen 
eller endast enstaka kroppsdelar. 

En omfattande mängd information, men med varierande grad av källsäkerhet, finns också i 
olika listor, från ”officiella” (t ex IAEA News, som är denna rapports huvudsakliga källa 
rörande händelser 2019) via förteckningar samlade av seriösa organisationer (t ex US NRC) 
till anonyma listor på internet (se t ex Wikipedia). 

SAFRAD (rpop.iaea.org/SAFRAD) och SAFRON (rpop.iaea.org/SAFRON/) behandlar 
händelser vid medicinsk diagnostisk respektive terapeutisk användning av strålning. 
SAFRAD och SAFRON är delar av IAEA men trots det är rapporterna inte samordnade med 
IAEA News. Deras rapportlistor är till stor del bara tillgängliga för de medicinska 
institutioner som själva lämnar information till IAEA om sina egna incidenter. 

ROSEIS (roseis.estro.org) informerar om händelser vid strålbehandling av cancer. 
Rapporterna är samordnade med SAFRON och tillgängligheten är begränsad på samma sätt 
som för SAFRON. 

US NRC (www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/) rapporterar främst om 
nukleära incidenter och incidenter med radioaktiva ämnen som inträffat i USA. Rapporterna 
kan ge värdefull information men den digra rapportlistan domineras av ”near misses” och 
det är svårt att sortera ut relevanta händelser. 

Othea (www.othea.net), en databas driven av ett antal europeiska 
strålsäkerhetsorganisationer, förefaller inte ha uppdaterats efter 2014. Den är ändå av 
intresse eftersom de flesta av incidenterna där inte rapporterats till andra databaser – vilket 
understryker att incidentrapporteringen har stora mörkertal. 

Det finns två huvudkategorier av händelser:  

https://www-news.iaea.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_nuclear_disasters_and_radioactive_incidents
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/event-status/
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Sällsynta, stora händelser med betydande konsekvenser för många personer (såsom 
Windscale, Mayak, Goîania, Tjernobyl, Fukushima) – de flesta av dessa torde vara kända. 

Vanligare händelser med enstaka direkt berörda personer – här är bedömare ense om att det 
finns ett stort mörkertal. Orsaker till detta kan vara t ex att berörda är obenägna att 
rapportera incidenter på grund av oro för bestraffning (alltså, bristande säkerhetskultur), att 
vårdgivare inte bryr sig om att rapportera (bristande förståelse för ämnets betydelse), att 
strålskador inte identifierats som sådana (bristande kunskap) eller att skadan aldrig kommit 
att behandlas i vården. 

 
 

2.1 Tidigare inträffade händelser, aktuella 
uppföljningar  
De tidigaste fallen av allvarlig strålskada inträffade inom vården och rörde främst personal 
med hundratals dödsfall och många amputationer fram till 1930; i enstaka spektakulära fall 
drabbades också patienter, t ex efter felbehandling med radium. Diagnostik och 
behandlingar med joniserande strålning genererar fortfarande ett antal incidenter varje år och 
berör numera oftare patienter än personal. 

Inom industrier och i forskningsarbete har användningen av joniserande strålning ökat 
kraftigt efter andra världskriget, och därmed har också antalet strålningshändelser i dessa 
sektorer ökat. I och med andra världskriget inleddes också användningen av kärnteknik. 
Under perioden 1940-1980 inträffade ett antal kärntekniska händelser där enstaka personer 
utsattes för höga stråldoser, ofta i samband med ångexplosioner i anläggningar så att den 
dominerande dödsorsaken vid dessa händelser var trauma mot kroppen. Ett par kärntekniska 
olyckor år 1957 (Kyshtym i Ryssland och Windscale i England) orsakade också signifikanta 
utsläpp av radioaktivt material till omgivningen med åtföljande risk för sena stokastiska 
skador, men såvitt bekant inga akuta strålskador.  

Som exempel på händelser därefter med olika slags medicinska konsekvenser belyser vi här 
helt kort fyra radiologiska och två kärntekniska olyckor (se Tabell 1). De första två 
exemplen har anknytning till medicinska strålkällor, i Goiânia en ej längre använd strålkälla 
som kom på avvägar och i Costa Rica en serie fel utförda behandlingar. De följande två 
exemplen berör enskilda personer som kommit i kontakt med strålkällor, i Tammiku vid ett 
inbrott i ett lager för radioaktivt avfall och i Yanango då en person hittade en källa som nyss 
hade förlorats vid pågående materialprovning. De sista två exemplen avser de hittills största 
kärntekniska olyckorna, Tjernobyl 1986 och Fukushima 25 år senare.  

I tabellen anges bl a, där uppgift funnits tillgänglig, hur händelsen klassats på den 
internationella INES-skalan (International Nuclear and Radiological Event Scale), utarbetad 
gemensamt av IAEA och OECD/NEA. Skalan används för att snabbt och konsekvent nå ut 
till allmänhet och medier med information om den säkerhetsmässiga betydelsen av 
händelser som rör strålkällor. Händelser klassas i sju olika nivåer: 1 = anomali, 2 = incident, 
3 = allvarlig incident, 4 = olycka med lokala konsekvenser, 5 = Olycka med större 
konsekvenser, 6 = allvarlig olycka och 7 = svår olycka.  

Skalan är avsedd att underlätta snabb information om hur allvarlig en händelse är. Det kan 
ändå vara svårt att tolka INES-uppgifter, eftersom skalan tar hänsyn till flera olika kriterier 
(t ex effekt på människor och miljö samt hur väl olika skyddsåtgärder fungerat) och därmed 
delvis blandar en händelses potential för konsekvenser och de faktiska inträffade 
konsekvenserna. Tammiku-händelsen belyser detta, den medicinska effekten var ett dödsfall 

https://www.iaea.org/resources/databases/international-nuclear-and-radiological-event-scale
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vilket är ett av kriterierna för INES 4 men eftersom enbart offret och hans familj påverkades 
har den klassats som INES 2.  

Tabell 1. Några representativa radiologiska och nukleära händelser 1986-2011. Färgkoder som i 
dem internationella INES-skalan.   

Händelse Omständigheter Utsatt grupp Doser Konsekvens 
Goiânia 
1987 
INES 5 

Terapistrålkälla 
stulen, 137Cs utspritt 

249 kontaminerade 
varav 20 fick ARS 

Effektiv dos 
upp till 7,1 Gy 

4 akuta dödsfall, risk för ett 
fåtal sena skador kan ej 
uteslutas  

Costa Rica 
1996 
INES ? 

Felkalibrering av 
terapiapparat vid byte 
av strålkälla 

115 patienter 
felbehandlade (för 
hög dos) 

50-60% över 
avsedd terapi-
dos 

Minst 11 döda, tiotals med 
akut skada, viss risk för 
sena skador 

Tammiku 
1994 
INES 2 

Strålkälla stulen från 
avfallslager 

Tjuven och minst 3 
familjemedlemmar 
externt exponerade 

1 ej mätt dödlig 
dos, övriga 
upp till 2,7 Gy 

1 akut dödsfall, två akut 
skadade, risk för sen skada 
kan ej uteslutas 

Yanango 
1999 
INES 3 

Strålkälla för radio-
grafering upphittad 
och togs hem 

Upphittaren och 
hustrun externt 
exponerade 

Lokal huddos 
över 100 Gy 

Benet amputerat, bestående 
invaliditet. Hustrun viss akut 
skada 

Tjernobyl 
1986 
INES 7 

Oauktoriserat experi-
ment orsakade härd-
smälta i reaktor 4 

~350 000 evakuer-
ades; ~600 000 röj-
personal  

Från <0,1 mSv 
till 20 Gy 

134 ARS-fall med 28 akut 
döda, ~9000 väntas dö i 
cancer 

Fukushima 
2011 
INES 7 

Härdsmälta då tsu-
nami slog ut nöd-
kylning efter stopp 

~160 000 evakuer-
ade; ~25 000  röj-
personal 

Från <0,1 mSv 
till ca 0,7 Gy 

Inga akut skadade; något 
tusental framtida cancer-
dödsfall tänkbart 

 

2.1.1. Goiânia-händelsen, Brasilien 1987 
Goiânia-olyckan 1987 (IAEA 1988) orsakades av att en uttjänt strålbehandlingsapparat 
lämnats obevakad i ett rivningshus (tidigare klinik). Två personer tog sig in, fann apparaten, 
visste inte vad det var men antog att den hade ett skrotvärde och tog hem delar av apparaten 
för att sälja delar. Vid demonteringen spräcktes strålkällan som innehöll radioaktiv 
cesiumklorid, ett lättlösligt och lätt spridbart salt.  

Cesiumkloriden spreds i hela staden vilket orsakade intern och extern kontaminering av 
personer med 137Cs och föranledde strålmätningar på 112 000 personer, dekontaminering av 
mark och hus, total rivning av många hus samt deponering av 3500 m3 lågt radioaktivt 
avfall.  

249 personer visade sig ha kontaminerats. 20 av dessa bedömdes vara i behov av 
sjukhusvård för ”akut strålsjuka” (ARS, acute radiation syndrome) och radiopneumonit. 
Cytogenetisk biodosimetri var ett viktigt verktyg för att skilja patienter med höga doser från 
dem dom fått lägre doser och därmed inte behövde intensivvård. Hanteringen av material 
från dekontaminerad hud, avstött hud från strålskador samt radioaktivt kontaminerade exkret 
orsakade praktiska problem.  

Fyra av patienterna, med effektiva doser i intervallet 4,5 till över 6 Gy, avled medan två 
ytterligare patienter i samma dosintervall överlevde. Man kunde ganska framgångsrikt 
dekorporera cesium ur kontaminerade patienter med hjälp av berlinerblått (ett 
ferrocyanidsaltfärgämne som även används som läkemedel mot vissa 
tungmetallförgiftningar, då med kommersiellt namn Radiogardase®).  

Åtta patienter gavs också injektioner med granulocyt-makrofag kolonistimulerande faktor, 
GM-CSF, i syfte att stimulera produktionen av vita blodkroppar (se avsnitt 2.2, Aktuella 
medicinska guidelines, och 3.1.5.2, Tjernobyl i backspegeln – GM-CSF hade tidigare 
använts efter Tjernobylolyckan.). Behandlingen gav i Goiânia svårvärderade resultat: de fyra 
patienter som avled hade alla fått GM-CSF och de fyra GM-CSF-patienter som överlevde 
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hade jämförelsevis låga doser (2,5-4,4 Gy) medan två patienter som överlevde trots mycket 
höga doser (6,2 och 7,1 Gy) och svår benmärgsdepression inte hade fått GM-CSF.   

 

2.1.2. Costa Rica-händelsen 1996 
Costa Rica-händelsen 1996 (IAEA 1998a) bestod i att 115 cancerpatienter under en månad 
behandlades med 50-60% för höga stråldoser p g a en felberäknad dosrat vid kalibrering 
efter utbyte av en koboltstrålkälla.  

42 av patienterna hade dött 9 månader efter den felaktiga behandlingen. Av dessa bedömdes 
3 ha avlidit till direkt följd av bestrålningen, för 4 bedömdes bestrålningen ha varit en starkt 
bidragande orsak till dödsfallet, 22 patienter torde ha dött av sin cancersjukdom medan 
dödsorsaken var oklar för övriga 13 döda. Bland de 73 patienter som levde 9 månader efter 
behandlingen bedömdes fyra ha katastrofala skador av bestrålningen, 16 andra hade 
allvarliga skador med stor risk för senare konsekvenser, 26 hade begränsade skador, och 22 
visade inga påtagliga skador och bedömdes löpa liten risk eftersom de endast fått enstaka 
behandlingar med den felaktiga dosplaneringen. Två patienter hade fått för låg stråldos, och 
för de tre återstående patienterna kunde ingen bedömning göras. 

Många av patienterna visade typiska initiala reaktioner (sårbildning i huden, svåra 
slemhinneskador, illamående, kräkningar, diarré). Man såg efter hand atrofiering och nekros 
i bestrålade vävnader, och mer av dylika effekter var att vänta efter längre tid. Minst 9 
patienter löpte stor risk för allvarlig skada på centrala nervsystemet (hjärna, 6 patienter: 
ryggmärg. 3 patienter). 6 patienter företedde allvarliga hudskador, minst 5 hade bestående 
skador på matsmältningskanalen och minst fyra kunde väntas få allvarliga skador i 
hjärtkärlsystemet. 

 

2.1.3. Tammiku-händelsen, Estland 1994 
Tammiku-händelsen 1994 (IAEA 1998b) inträffade då tre bröder tog sig in i ett lager för 
låg- och medelaktivt radioaktivt avfall för att stjäla material för försäljning som skrot. De 
fick bl a med sig en liten metallbehållare med en cesiumstrålkälla (ca 2 TBq 137Cs; ytdosrat 
2-3 Gy/h), som en av bröderna stoppade i fickan. Den hamnade sedan i en kökslåda i hans 
hem. 

Mannen som tog strålkällan i fickan blev nästan omedelbart illamående, med kräkningar 
efter några timmar. 4 dagar senare togs han in på sjukhus med en svår hudskada på benet, 
men påstod då att han ådragit sig den vid skogsarbete. En vecka senare avled han i njursvikt 
och anemi. I efterhand har det bedömts att han led av svårt ARS och en svår lokal 
strålskada. Obduktion visade akut nekros i höger lår och höft, massiv blödning i tunn- och 
tjocktarm och förtunnad tarmvägg samt tecken på bronchopneumoni och blodförgiftning.  

Mannens styvson, boende i hemmet, hanterade kort strålkällan en vecka efter att strålkällan 
tagits hem. Efter ytterligare en vecka dog familjens hundvalp, som mest vistades i köket, 
efter kräkningar och blod i urinen. Följande dag togs styvsonen in på sjukhus med svåra 
brännskador i händerna. Först då insåg man att det rörde sig om strålskador. 

Då aktualiserades också dosuppskattningar för styvsonen och andra familjemedlemmar och 
besökare i huset. Uppskattningarna var komplicerade p g a inhomogena bestrålningar som bl 
a gjorde den biologiska dosimetrin svårtolkad. Styvsonen, med en effektiv dos på minst 2,7 
Gy, fick en allvarlig och långvarig benmärgsaplasi. Han transplanterades med trombocyter 
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vid två tillfällen. Anemin försvårades av hudskadorna, vilka efter drygt ett år gjorde att 
vänster tumme måste amputeras.  

Mannens farmor, med en effektiv dos runt 2.7 Gy, fick en måttlig anemi som behandlades 
med transfusion av röda blodkroppar, samt uttalad trombocytopeni och granulocytopeni. 
Hon återhämtade sig men dog följande år i en före olyckan diagnosticerad ischemisk 
hjärtsjukdom. Mannens bror, som deltog vid stölden och kort hanterade strålkällan, bedöms 
ha fått en effektiv dos runt 1 Gy. Han fick inte ARS men utvecklade en svårläkt hudskada i 
högra handen. 

 

2.1.4. Yanango-händelsen, Peru 1999 
Yanango-händelsen 1999 (IAEA 2000) hände då en svetsare hittade och stoppade på sig en 
iridiumstrålkälla (1,4 TBq 192Ir) som lossnat från en radiograferingsapparat. Han bar källan i 
byxfickan i drygt 6 timmar, tog hem den och hanterade den vid ett par tillfällen. Hustrun 
exponerades också, men med lägre stråldos. Under natten till följande dag hittade den 
radiograferingsansvarige strålkällan hos svetsaren och tog hand om den. 

Svetsaren togs in på Perus Nationella cancersjukhus dagen efter exponeringen. Man 
noterade erytem på höger lår. Efter en månad sågs ett ytligt sår som följande månad hade 
utvecklats till ett infekterat nekrotiskt sår. Patienten flyttades efter tre månader till Frankrike 
för xenotransplantation med grishud. Detta misslyckades dock p g a lokala infektioner som 
man inte lyckades kontrollera samt omfattande vaskulit. Amputation av hela benet blev 
oundviklig. Efter ytterligare en månad var vävnaden i stumpen och mot perineum nekrotisk 
och patienten svårt sjuk och deprimerad och man beslöt sända honom åter till Peru där 
familjen fanns. Patientens tillstånd och vidtagna medicinska åtgärder under hela förloppet 
diskuteras utförligt av IAEA (2000) som ger värdefull information för denna skadetyp. 

Patienten överlevde den akuta krisen men vid uppföljning 2011, 12 år efter olyckan, 
vårdades patienten fortfarande av hustrun, invalidiserad i hemmet (Barriga et al. 2012) och 
med smärtor och trycksår som krävde daglig skötsel.   

 

2.1.5. Tjernobyl-händelsen, Sovjetunionen 1986 
Tjernobyl-olyckan 1986 (IAEA 1992) är världens hittills svåraste kärnkraftsolycka. Den 
inträffade då otillräckligt utbildad personal på den konstruktionsmässigt instabila reaktorn 
försökte utföra ett funktionstest av nödgeneratorerna. Detta ledde till en våldsam 
effektökning som ledde till två explosioner (en ånga, en sannolikt vätgas) vilka följdes av 
bränder. Därmed spreds i stort sett alla ädelgaser, ungefär hälften av all jod och cesium, 
samt ca 5% av resten av reaktorhärden, sammanlagt ca 1,4*1019 Bq, till omgivningen, med 
nedfall såväl lokalt som över hela Europa.  

Utsläppet orsakade höga akuta, väsentligen externa stråldoser som ledde till ARS för, enligt 
UNSCEAR (2011b), 134 personer varav 28 avled inom de första fyra månaderna (två 
ytterligare ur den högexponerade gruppen dog av trauma vid explosionen).  

Utslagning av benmärgen var enligt UNSCEAR den främsta orsaken till dödsfallen de första 
två månaderna. Benmärgstransplantation utfördes på 13 patienter men var inte särskilt 
framgångsrik (12 av patienterna dog, 3 troligen delvis till följd av själva transplantationen). 
Situationen förvärrades av omfattande hudskador, efter huddoser upp till 500 Gy för många 
av patienterna.  Ett antal patienter fick hudtransplantationer och en patient fick ena benet 
amputerat. För minst 19 av dödsfallen anses de strålinducerade hudbrännskadorna ha varit 
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avgörande för utfallet. 15 patienter uppvisade gastrointestinalt syndrom och 8 patienter fick 
strålningspneumonit. 

Olyckan medförde också sena skador såsom katarakt, se avsnitt 1.1.2.1, Strålinducerad 
katarakt, och tyreoideacancer, se avsnitt 3.1.5.1 här nedan. Med stor sannolikhet 
inducerades också leukemi och annan cancer, men åsikterna varierar om den förväntade 
frekvensen. De principiella svårigheterna vid sådan prognosticering diskuteras, bl a utifrån 
data för japanska atombombsöverlevare, i avsnitten 1.2.3-1.2.6.  

De särskilda svårigheterna i fråga om Tjernobyl, t ex bristen på grundläggande medicinsk 
befolkningsstatistik, bristen på väldefinierade kontrollgrupper samt generella förändringar i 
folkhälsan i området efter Sovjetunionens upplösning kommenteras bl a av UNSCEAR 
(2011b). Mängden förtida dödsfall i cancer har av FN:s Chernobyl Forum (samtliga berörda 
FN-organ samt Belarus, Rysslands och Ukrainas regeringar) bedömts till ca 4000 bland 
personer som fått höga stråldoser och ytterligare ca 5000 bland övriga exponerade 
(Chernobyl Forum 2006; Bennett et al. 2006). Av statistiska skäl kommer dessa cancerfall 
sannolikt inte att kunna påvisas epidemiologiskt bland alla ”normala” cancerdödsfall.  

En ytterligare sannolik sen effekt är strålinducerad hjärt-kärlsjukdom. Omfattningen av en 
sådan effekt är oklar, se avsnitt 1.2.7, Cardiovascular disease and low-level exposure to 
radiation. 

 

2.1.5.1 Strålinducerad påverkan på sköldkörteln (tyreoidea) efter 
Tjernobyl 
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 resulterade i den största mängden radioaktivt utsläpp 
någonsin och 131I bidrog med en betydande del av utsläppet. 131I har en biologisk 
halveringstid på 8 dagar och är både en beta- och en gammastrålare. Nedfallet resulterade i 
påtaglig kontaminering av färsk mjölk och p.g.a. avsaknad av tidiga åtgärder för att minska 
mjölkkonsumtion utsattes barn och unga för höga tyreoideadoser av 131I, både bland dem 
som evakuerades och dem som inte evakuerades (Weiss 2018). Hos de sex miljoner 
invånare i det kontaminerade området i Ukraina, Vitryssland och fyra delstater i forna 
Sovjetunionen som inte evakuerades, var medeldosen i tyreoidea ~100 mGy, och hos ~0.7% 
var dosen >1000 mGy. Hos barn och unga var medeldosen till tyreoidea 900 mGy hos dem 
som evakuerades och 170 mGy hos dem som inte evakuerades (UNSCEAR 2018). 

Eftersom tyreoidea är helt beroende av jod för produktion av tyreoideahormoner och 131I 
upptaget i tyreoidea är identiskt med stabilt jod, påverkas tyreoidea av 131I. Tyreoidea är ett 
strålkänsligt organ, speciellt hos barn och ungdomar, och risken för tyreoideacancer ökar av 
både extern och intern strålning. Studier efter atombomberna i Japan har visat att extern 
strålning ökar risken för tyreoideacancer på ett dosberoende sätt (Furukawa 2013). 
Tyreoideacancer är en av de cancerformer som har lägst dödlighet och den förekommer 
också spontant hos barn och ungdomar (Regionalt Cancercentrum i samverkan). 

Sedan 1990-1991 har det skett en dramatisk ökning av tyreoideacancer i de utsatta områdena 
runt Tjernobyl. Kortaste latensperioden för att utveckla tyreoideacancer bedöms vara 4-5 år 
och risken ökar med graden av exponering för radioaktivt material dos (Weiss 2018). Med 
tanke på det stora utsläppet av 131I i samband med Tjernobyl, förväntades en ökning av 
tyreoideacancer. En ökad incidens har dock endast skett hos dem som var barn och 
ungdomar vid tidpunkten för olyckan.  

En dramatisk ökning av tyreoideacancerincidensen noterades främst hos barn <10 år vid 
tiden för olyckan och risken ökade med stråldos (Cardis 2005). För barn födda efter 1986 
sågs ingen ökad incidens och ingen ökad incidens sågs heller hos vuxna. T.o.m. år 2005 
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upptäcktes 5127 fall av tyreoideacancer hos barn <14 år vid tiden för olyckan och totalt 
6848 fall <18 år varav 15 fall var dödliga (UNSCEAR 2018). Incidensen har inte visat några 
tecken till att sjunka och t.o.m. 2015 har totalt över 19000 fall rapporterats (UNSCEAR 
2018). Jodbrist i området kan vara en bidragande orsak till de höga doserna till tyreoidea, 
vilket kan ha ökat risken att utveckla tyreoideacancer (Cardis 2005, Weiss 2018). Enligt 
UNSCEAR bedöms att en absorberad dos till tyreoidea mellan 100-250 mGy kan resultera i 
en mätbar ökning av tyreoideacancer i åldern 0-18 år, med ökad risk för de yngre 
(UNSCEAR 2018). 

Den fortsatt ökande incidensen av tyreoideacancer påverkas av flera faktorer: ökad spontan 
incidens p.g.a. stigande ålder hos de exponerade, stråldoser och förbättrade diagnostiska 
metoder. Det finns i nuläget inga säkra sätt att avgöra om en tyreoideacancer beror på 
strålning eller har uppstått spontant. Det har i nuläget bedömts att ”attributable fraction” 
(d.v.s. andelen av fallen som undvikits om de ej utsatts för radioaktivt material) av olyckan 
är i medel 0,25 av all tyreoideacancer hos dem som inte evakuerades, men osäkerheten är 
stor och siffran bedöms variera mellan 0,07 och 0,5 (UNSCEAR 2018). 

En nyligen publicerad svensk studie belyser hur tyreoidea kan påverkas av strålning från 
flera olika radionuklider och resultaten baseras på data efter Tjernobyl-olyckan. För att 
bedöma vilken stråldos tyreoidea erhållit har man vanligtvis baserad detta på 131I 
exponeringen. En nyutvecklad metod för att bedöma den totala absorberade dosen till 
tyreoidea tar i beaktande inte bara 131I, utan också andra nuklider med kort halveringstid 
(132I och 132Te) och radionuklider med längre halveringstid (134Cs och 137Cs). Resultaten 
visar att bidraget till den totala absorberade dosen till tyreoidea från 131I kan variera stort. 
Efter Tjernobyl-olyckan beräknas bidraget från 131I variera mellan 9-79 % hos barn och hos 
vuxna mellan 5-58 %. Bidraget från andra radionuklider kan således uppgå till 96 %. Denna 
metod kan i kommande epidemiologiska studier användas för att ta i beaktande bidraget från 
framför allt 134C och 137C vid beräkningar av den totala absorberade dosen till tyreoidea 
(Rääf 2019). 

 
Strålinducerad tyreoideacancer – molekylära genförändringar 

Tyreoidea är ett strålkänsligt organ, och en ökning av tyreoideacancer har setts efter 
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, atombomberna i Hiroshima och Nagasaki och efter given 
extern strålbehandling. Den strålning människor utsatts för i dessa fall är något olika. Vid 
Tjernobylolyckan utsattes barnen framför allt för intern kontamination p.g.a. intag av 
kontaminerad mjölk innehållande 131I. Vid atombombningen bestod strålningen av främst 
gammastrålning och neutroner medan vid extern strålbehandling uppstår effekten av 
gammastrålning. Ökad risk för tyreoideacancer har endast setts hos barn, som var under 18-
20 år, vid den tidpunkt de utsattes för strålning. 

Efter Tjernobylolyckan diagnostiserades nästan enbart papillär tyreoideacancer (PTC) och 
många av dessa var mer solida i sitt växtsätt och var mer aggressiva än sporadiska fall av 
PTC.   

I ett flertal studier har man kunnat visa att de patienter, vars tyreoideacancer misstänks bero 
på strålning, har en ökad mängd speciella genetiska förändringar. Den vanligast 
förekommande förändringen är RET/PTC rearrangemang, där två gener i kromosom 10 
sammanfogats. För att möjliggöra en sådan genförändring krävs två dubbelsträngsbrott på 
DNA. RET/PTC rearrangemanget ger upphov till en tyrokinasreceptor som är konstant 
aktiverad och som i sin tur aktiverar mitogen-aktiverad proteinkinas (MAPK), vilket i sin tur 
påverkar celldelningen. En annan vanlig genförändring är BRAF-mutationer, som framför 
allt förekommer hos vuxna patienter med PTC, och denna mutation verkar inte vara 
relaterad till strålning,   
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Senare studier ha dock visat att dessa RET/PTC rearrangemang även förekommer hos barn 
med diagnosen sporadisk tyreoideacancer. Då antalet studerade patienter, framför allt i 
kontrollgrupperna med sporadisk tyreoideacancer är små, är det i nuläget inte helt klarlagt 
att RET/PTC rearrangemangen är ökade i strålinducerad tyreoideacancer. Däremot finns det 
studier som visar att ett flertal andra kromosomala rearrangemang och punktmutationer ses i 
strålinducerad tyreoideacancer. Storskaliga genstudier krävs för att studera detta i framtiden 
(Suzuki 2019).   

  

2.1.5.2 Tjernobyl 1986 enligt TV-serie 2019 
Under 2019 fick Tjernobylolyckan förnyad internationell, medial uppmärksamhet via den 
historiska TV-dramaminiserien ”Chernobyl”, som lockade mångmiljonpublik i främst USA 

och Europa3. Serien, som producerades av amerikanska 
HBO och brittiska Sky, har belönats med ett flertal 
utmärkelser, såsom Primetime Emmy Awards 2019 och 
Golden Globe Awards 2020, då även svenskarna Johan 
Renck (regissör) och Stellan Skarsgård 
(birollsinnehavare) tilldelades pris. Serien skattades också 
2019 av IMDb som den högst rankade TV-serien 
någonsin.  

Programserien skildrar i fem delar olyckans akuta 
händelseförlopp, inklusive de omfattande räddnings- och 
släckningsarbetena, evakueringarna och dekontamine-
ringsåtgärderna. Olika akutmedicinska sjukdomsförlopp 
illustreras via uppföljning av några av kraftverkets 
brandmän som drabbades av såväl strål- som brännskador.  

Serien belyser dessutom, och kanske främst, den kultur 
och de omedelbara och långsiktiga politiska förehavanden 
som utspelade sig i det dåtida Sovjetunionen, inte minst 

vad gäller begränsningar i informationsflödet från olyckan. Stora delar av händelseförloppet 
i serien är hämtade från intervjuer av lokalbefolkningen i staden Pripyat, nära 
kärnkraftverket, gjorda av nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj och sedemera publicerade i 
hennes bok ”Bön för Tjernobyl”. Det bör påpekas att seriemakarna inte gör anspråk på att 
beskriva alla delar av förloppet som verklighetsförankrade, inslag av fiktion ingår, därav 
begreppet dramaserie.  

Eftersom serien har fått mycket stor spridning, och därmed även medvetandegjort nya 
generationer av svenskar om de medicinska risker som är förknippade med 
kärnkraftsolyckor, kan det vara motiverat att särskilt särskåda några av de medicinska 
händelser och förlopp som TV-dramat gestaltar. Under 2019 gjorde professor Robert Gale 
just detta i en serie tillbakablickande artiklar i The Cancer Letter, där han kontrasterar sina 
egna erfarenheter av de strålskadade patienterna från Tjernobyl, mot scener i TV-serien 
(Gale 2019).  

 
3 Bild: från ” https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_(miniseries) Film poster in the article about that film. Fair use in “Medicinska perspektiv 
kring radionukleära händelser”. Though this image is subject to copyright, its use is covered by the U.S. fair use laws because: It illustrates an 
educational article about the film from which the film poster illustration was taken. The image is used as the primary means of visual identification 
of the article topic. The use of the film poster illustration will not affect the value of the original work or limit the copyright holder's rights or ability 
to distribute the original. In particular, copies could not be used to make illegal copies of the film. It is a low-resolution image. The image is only a 
small portion of the commercial product. It is not replaceable with an uncopyrighted or freely copyrighted image of comparable educational value.  
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Svetlana_Aleksijevitj
https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_(miniseries)
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Gale, som 1986 var hematolog i Kalifornien och världsledande inom det då relativt nya 
medicinska terapiområdet benmärgstransplantation (BMT), inbjöds av Sovjetledningen att 
komma till Moskva för att bistå i specialistvården av de svårt strålskadade brandmännen. 
Han medverkade till att 13 av dessa fick genomgå BMT, men som nämns ovan med 
blygsam, om alls någon medicinsk framgång. Han var också en av de första att till människa 
(inklusive sig själv!) ge GM-CSF, ett läkemedel som numera är godkänt av FDA att 
användas till stråloffer (se även avsnitt 2.2 Aktuella medicinska guidelines).  

I TV-serien framställs flera av de exponerade och initialt främst externt kontaminerade 
brandmännen som utomordentligt farliga för sin omgivning. I själva verket genomgick de 
snabb och effektiv dekontaminering (huvudsakligen genom att byta kläder och duscha) och 
utgjorde därefter inte något uppenbart strålningshot mot sin omgivning. Detta i kontrast till t 
ex stråloffren i Goiânia 1987 (se avsnitt 3.1.1), som uppvisade betydande intern 
kontamination med cesium-137, vilket då motiverade skyddsbarriärer (bly) mellan patienter 
och vårdpersonal.  

I TV-serien beskrivs hur den gravida hustrun till en av de exponerade brandmännen i 
Tjernobyl fick missfall med missbildat foster – till synes pga en hög stråldos i makens 
närhet. Gale påpekar att ett sådant samband är mycket osannolikt då a) maken inte utgjorde 
någon tydlig strålrisk (enl ovan) och b) de stråldoser kvinnan kan ha utsatts för varit långt 
under vad som anses kunna utlösa ett sådant tragiskt utfall. Det finns vidare i serien andra 
händelser där tidsförloppet mellan exponering och symtombild var orimligt kort, t ex 
strålinducerade hudförändringar.  

I TV-dramat ges intrycket att det efterföljande hälsotillståndet hos den stora grupp av 
personer som deltog i uppröjningsarbetet, ”likvidatorerna”, präglades av ett utbrett och 
kraftigt ökat cancerinsjuknande, något Gale starkt ifrågasätter (i likhet med bl a UNSCEAR 
– se ovan). I kontrast till de sovjetiska myndigheternas initiala försök att dölja nyheten om 
Tjernobylkatastrofen för världen lyfter Gale emellertid fram det goda sjukvårdsmässiga och 
vetenskapliga samarbete som han och hans team upplevde med sina ryska kollegor under 
och åren efter olyckan (Gale 2019).      

 

2.1.6. Fukushima-händelsen, Japan 2011 
Fukushima-olyckan 2011 (IAEA 2015) inleddes med en jordbävning med Richtervärde 9.0. 
Tre av de sex reaktorerna vid Fukushima Daiichi-verket (nr 1-3) var då i drift. De 
snabbstoppades automatiskt enligt design och utan nämnvärda skador, men all eltillförsel 
från nätet slogs ut. Reaktorerna var därefter för bortledning av restvärme beroende av sina 
nödgeneratorer för att driva kylvattenpumparna. En knapp timme efter jordbävningen 
förstörde dock en 15 m hög tsunamivåg nödgeneratorerna och även värmeväxlarna vilket 
ledde till härdsmältor i de tre reaktorerna. Under de närmaste dagarna inträffade 
vätgasexplosioner i reaktor 1 och 3 och även i den avställda reaktor 4.  

Allt detta ledde till utsläpp till omgivningen av radioaktivt material. Det totala utsläppet 
anses vara ungefär 10% av utsläppet från Tjernobyl. Enligt UNSCEAR (2013) var utsläppen 
av de viktigaste nukliderna, 131I och 137Cs, upp till 6*1017 Bq (ca 10% av härdinnehållet) 
respektive upp till 3,4*1016 Bq (ca 5% av härdinnehållet). Geografiskt begränsades nedfallet 
från luftutsläpp i stort sett till norra Japan samt havet öster om Japan.  

UNSCEAR (2013) anger att av 25 000 personer som har arbetat med nödåtgärder och 
uppröjning under och efter olyckan har 99,3% fått effektiva doser under 100 mSv, med ett 
medelvärde av ca 10 mSv. Bland de 173 personer som fått doser över 100 mSv var 
genomsnittsdosen ca 140 mSv (huvudsakligen externt) och den högsta individdosen 679 
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mSv. Ingen person har drabbats av ARS, vilket inte heller var att vänta med dessa doser. 
Enligt gängse antagande väntar man sig enligt UNSCEAR att strålningen kan orsaka 2 till 3 
extra cancerfall bland de 173 högexponerade personerna, men det bedöms inte bli statistiskt 
påvisbart bland de ca 70 spontana cancerfall som väntas i gruppen. 13 personer har fått höga 
sköldkörteldoser (2 – 12 Gy) vilket antas öka deras risk för tyreoidacancer, men även här 
framhåller UNSCEAR att man knappast kommer att kunna påvisa fallen statistiskt. 

För allmänheten bedömer UNSCEAR att de effektiva doserna under första året efter olyckan 
kunde uppgå till 1-13 mSv bland de ca 160 000 som evakuerats, och till 0,1-7,5 mSv bland 
befolkningen i övrigt. Den effektiva kollektivdosen till allmänheten beräknar UNSCEAR 
(2013) till 18 000 man-Sv under första året och 48 000 man-Sv fram till 80 års ålder för de 
exponerade. Med gängse antaganden kommer dessa stråldoser att orsaka ett antal extra 
cancerfall, men det är osannolikt att dessa kommer att kunna påvisas statistiskt (se nedan 
avsnitt 3.1.6.1, Strålinducerad påverkan på sköldkörteln tyreoidea efter Fukushima samt 
diskussionen om cancer generellt i avsnitten 1.2.3-1.2.6). UNSCEAR framhåller dock att 
deras bedömning, att ingen statistiskt signifikant cancerökning är att vänta, inte ska tolkas 
som att kommittén ifrågasätter gängse riskuppskattningar, och inte heller är avsett att 
förringa det lidande som extra cancerfall orsakar. 

Fukushimahändelsen har också väckt frågan om skador orsakade av skyddsåtgärder mot 
strålning. Bland annat har evakueringarna p g a otillräcklig beredskapsplanering lett till 
skador och t o m dödsfall, i synnerhet bland äldre och sjuka. Uppgifterna om antalet 
drabbade varierar men problemet som sådant nämns också av IAEA (2015). 

Både UNSCEAR (2014) och IAEA (2015) framhåller att olyckan utöver somatiska skador 
också lett till omfattande negativa psykologiska reaktioner och bedömer dessa som den 
viktigaste effekten på folkhälsan, vilket diskuteras närmare i avsnitt 1.3, Psykiatriska, icke 
somatiska hälsoeffekter. 

 

2.1.6.1 Strålinducerad påverkan på tyreoidea efter Fukushima 
Kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi Kärnkraftverk 2011 resulterade i ett stort utsläpp av 
radioaktiva ämnen, där 131I var den huvudsakliga nukliden. Efter olyckan inleddes 
omedelbara restriktioner gällande intag och leverans av mjölk från området, för att minska 
risken för intag av 131I. Över 165000 människor evakuerades från området (Yamashita 
2018). Av de personer som befann sig i evakueringszonen bedömdes 95% ha fått stråldoser 
<5 mSv och 99,3% <10 mSv. Bedömningen är att risken att dessa låga doser skulle ha gett 
upphov till någon statistiskt påvisbar påverkan på hälsan är obefintlig. Hos barn som fanns 
inom 20 km från olycksplatsen har man dock gjort bedömningen att de kan ha fått doser upp 
till 10 mSv och dessa bör kontrolleras i fortsättningen (Matsuda 2013).  

Efter olyckan uppkom stor oro för uppkomst tyreoideacancer hos barn. För att undvika 
försenade diagnoser av tyreoideacancer, minska rädslan för strålning och för att svara på 
kravet om screening, startade en omfattande screeningverksamhet av tyreoidea hos barn i 
området för olyckan under oktober 2011. Screeningen omfattar ultraljud av tyreoidea, 
hälsokontroll och bedömning av mental hälsa och livsstil. Totalt inkluderas 380000 
personer, som var under 18 år i samband med olyckan. Ultraljud görs vartannat år upp till 20 
års ålder och där efter vart femte år.  

Som förväntat har dessa tidiga utredningar detekterat en hög andel tyreoideacancer hos unga 
individer. Dessa fall bedöms vara de cancerfall som fanns redan innan olyckan inträffade 
och som upptäcks p.g.a. noggrann utredning. Anledningen till detta antagande är att 
latensperioden för att utveckla tyreoideacancer på basen av strålning är minst 4-5 år baserat 
på data efter Tjernobyl olyckan (Yamashita 2016, Yamashita 2018). Under den första 
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screening-omgången åren 2011-2014 hittades 116 fall av tyreoideacancer och under den 
andra omgången 2014-2016 upptäcktes 71 fall hos ca 300000 undersökta individer 
(Yamashita 2018). 

Sammantaget är bedömningen att stråldoserna i samband med Fukushima troligtvis inte har 
gett någon mätbar ökning av risken för tyreoideacancer. Anledningen till denna bedömning 
är  

1. att stråldoserna var påtagligt lägre än under Tjernobylolyckan,  

2. det finns inga regionala skillnader vad gäller förekomst av tyreoideacancer och  

3. åldern hos dem som diagnostiserats var 10-15 år och inga tyreoideacancerfall bland yngre 
barn har hittas. En ytterligare faktor som talar emot strålinducerade tyreoideacancerfall efter 
Fukushima, är att fynden på patologisvar inte liknar dem som hittades hos barn efter 
Tjernobylolyckan. Patologisvaren liknar däremot de svar som hittas hos vuxna patienter som 
inte utsatts för strålning (Yamashita 2016).   

  

2.2  Händelser under 2019 
IAEA News listar 23 händelser kalenderåret 2019, varav 7 där minst en person fått en 
nämnvärd stråldos, se tabell 2.  

Det bör observeras att IAEA inte hittills har lämnat någon information om händelsen i 
Nyonoksa i Arkhangelsk den 8 augusti 2019.  Där, vid ryska flottans testskjutfält, inträffade 
en explosion, som på något sätt inbegrep radioaktivt material (eventuellt en kärnkraftdriven 
kryssningsmissil). Händelsen ledde till fem akuta dödsfall varav enligt uppgift minst två p g 
a strålskador, och personal och lokaler på sjukhuset i Arkhangelsk lär ha kontaminerats.  

Av de händelser IAEA redovisat är det framförallt den i Iran som är av intresse här. De två 
exponerade personerna arbetade i fält med radiografering. När de märkte att strålkällan (3 
GBq 192Ir) hade lossnat manipulerade de tillbaks källan i projektorn med hjälp av tänger 
m m. Ingen av dem bar dosimeter; doserna är därför biodosimetriskt (cytogenetiskt) 
uppskattade.  

Händelsen i Iran är representativ för rätt ofta återkommande incidenter där helkroppsdosen 
är relativt beskedlig, akut strålsjuka (ARS) är osannolik och sannolikheten för en stokastisk 
skada är liten, men patienten har en lokal hudskada med potentiellt allvarliga konsekvenser 
(svårläkta och infektionskänsliga sår).  

Tidigt (timmar till veckor) efter dylika händelser ses hudrodnad, hårförlust, blåsor och 
avfjällning; efter månader till år kan man vid lokala doser över tiotals Gy (som i Iran-
händelsen) vänta sig atrofi, förhårdnad, telangiektasi (permanent utvidgning av blodkärl), 
nekros och fibros (se även redovisningen ovan av Yanango-händelsen). Förloppet kan 
påverkas gynnsamt av antiinflammatoriska agens. Diverse olika andra behandlingsmetoder 
har prövats men kan inte ännu sägas ingå i normala rutiner. 

SAFRON, IAEA:s webbplats rörande händelser i samband med strålbehandling av patienter 
(se ovan), innehåller ett stort antal rapporter varav de flesta dock är s k near misses, d v s 
rapporten beskriver omständigheter som kunde ha orsakat en händelse, men där det 
lyckligtvis aldrig gick så långt. Rapporter av den karaktären utgör led i en god 
säkerhetskultur och är väsentliga för skydds- och säkerhetsplanering.  

Tre rapporter för 2019 är av visst intresse här och redovisas i Tabell 3. Alla tre händelserna 
förefaller bero på den mänskliga faktorn. Fall 1 och 2 handlar om att fel ställe på patienten 
behandlats. I fall 3 beräknade fysikern en lägre dos än den avsedda, ett fel som kunde ha 
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kvarstått under en hel serie behandlingar, och där andra patienter kanske skulle fått för hög 
dos. Jämför detta med redogörelsen för Costa Rica-olyckan (avsnitt 3.1.2) där ett liknande 
fel inte upptäcktes förrän efter lång tid – och där beräkningsfelet i de flesta fall ledde till för 
hög dos men ibland också till för låg dos.  

Vi väntar i skrivande stund fortfarande på att IAEA ska ge oss tillåtelse att studera 
SAFRAD:s register, alltså deras motsvarande webbplats för händelser inom diagnostik med 
hjälp av joniserande strålning. Därför kan vi inte här redovisa några rapporter för sådana 
händelser. 

Tabell 2. Händelser rapporterade i IAEA News 2019 där nämnvärda doser noterats  

Händelse Omständigheter Utsatt grupp Doser Konsekvens 
USA april 
2019 
INES 2 

Laboratoriearbete 
med radioisotoper 

3 anställda internt 
exponerade, 241Am 

Effektiv dos 128, 
52 och 0,4 mSv 

Risk för stokastisk skada 
ökad med upp till ca 2% 

UK mars 
2019 
INES 2 

Arbete med radio-
farmaka på PET-
klinik 

2 anställda fått hud 
kontaminerad 

Huddos (hand) 
2000 och 2000 
mSv 

Ingen observerad hud-
reaktion, risk för stokastisk 
skada ökad med ca 0,3% 

Australien 
juni 2019 
INES 2 

Arbete på nuklear-
medicinsk klinik 

3 anställda fått hud 
kontaminerad 

Huddos (hand) 
1444, 732 och 
377 mSv 

Risk för stokastisk skada 
ökad med upp till ca 0,2% 

Frankrike 
april 2019 
INES 2 

Allmänt arbete på 
kärnkraftverk 

1 extern hant-
verkare fått dos enl 
dosimeter 

Effektiv dos 156 
mSv 

Risk för stokastisk skada 
ökad med ca 0,3% 

Iran maj 
2019 
INES 3 

Industriell radio-
grafering 

2 anställda expo-
nerade  

Eff. dos 400 och 
264 mSv; 
huddos (hand) 
50 o 15 Gy 

Lokala hudskador (brännsår), 
risk för stokastisk skada ökad 
med upp till ca 0,7% 

USA april 
2019 
INES 2 

Industriell radio-
grafering 

1 anställd expo-
nerad 

Effektiv dos 81 
mSv 

Risk för stokastisk skada 
ökad med ca 1% 

Frankrike 
januari 
2019 
INES 2 

Arbete på nuklear-
medicinsk klinik 

1 anställd expo-
nerad 

Huddos (hand) 
723 mSv 

Risk för stokastisk skada 
ökad med ca 0,1 mSv 

 

Tabell 3. Händelser rapporterade i SAFRON 2019 där nämnvärda doser noterats  

Händelse Omständigheter Utsatt grupp Doser Konsekvens 
Extern 
strålbe-
handling 1 

Fel kroppsdel bestrå-
lades i 4 av 7 fraktio-
ner 

1 patient Totalt (7 frakti-
oner) 14 Gy 

Risk både för misslyckad 
tumörkontroll (för liten dos) 
och senare ny cancer 

Extern 
strålbe-
handling 2 

Fel bröst bestrålades 
i 2 av 15 fraktioner 

1 patient 2,67 Gy per 
fraktion 

Risk både för misslyckad 
tumörkontroll (för liten dos) 
och senare ny cancer 

Extern 
strålbe-
handling 3 

Felaktig 
dosberäkning 

1 patient (kunde ha 
drabbat fler om felet 
ej hade upptäckts) 

2*6=12 Gy be-
ställt, 2*4=8 Gy 
levererat 

Risk för misslyckad 
tumörkontroll 
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3. Internationella samarbeten 
kring medicinsk handläggning av 
strålskadade 
Händelser som leder till strålskadade patienter är relativt ovanliga (se ovan). De inledande 
symptom som orsakas är ospecifika. Det händer alltså att strålskador inte identifieras som 
sådana förrän sent i förloppet. Även om omständigheterna är så väl kända att man från 
början väntar sig strålskadade, är det troligt att mottagande sjukvårdspersonal har mycket 
begränsad eller ingen egen erfarenhet av sådana patienter och hur de bäst bör tas om hand. 
Det är inte heller självklart vilken medicinsk handläggning som är mest lämpad i det 
enskilda fallet, kanske i synnerhet när det gäller patienter med svårare ARS (se även 1.1 
ovan). Samtidigt är det fullt tänkbart att en sådan ovanlig händelse kan beröra ett stort antal 
personer. Det kan bli fallet t ex vid en kärnkraftsolycka eller vid en terroraktion, än mer vid 
en fruktad användning av militära kärnvapen. Under sådana omständigheter lär sjukvården 
kunna utsättas för ett hårt tryck, inte minst då även ett stort antal oroliga med liten eller 
ingen exponering för strålning (”worried well”) förväntas att efterfråga vård. Samtidigt kan 
antalet strålskadade som faktiskt behöver adekvat specialistvård snabbt komma att uppgå till 
flera 10-tal, eller 100-tal, dvs överstiga antalet tillgängliga vårdplatser regionalt eller ens 
nationellt. Den enda realistiska möjligheten att upprätthålla en beredskap för något sådant är 
ett internationellt samarbete. 
Det finns sålunda två tungt vägande skäl till att satsa på internationella samarbeten inom 
området: a) öka tillgången till uppdaterad specialistkompetens via ett medicinsk 
expertnätverk och b) öka tillgång till medicinska resurser, inklusive specialistvårdplatser, i 
anslutning till en radionukleär masskadesituation.  

I flera länder finns på förhand utpekade nationella medicinska centra för omhändertagande 
av strålskadade. Tanken är att en sådan planering kan säkra kort- och långsiktig tillgång till 
och utveckling av nödvändig medicinsk specialistkompetens, samt även säkerställa tillgång 
till enstaka ”öronmärkta” vårdplatser. I Sverige har informella resonemang förts om att 
Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska institutet i Stockholm kan utgöra en sådan 
nationell resurs, bl a mot bakgrund av där sedan flertal år befintlig expertis inom enheten 
”Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer” (KcRN/SREMC, Swedish 
Radiation Emergency Medicine Centre, se https://sremc-kcrn.org) med upparbetade 
kopplingar till nationella och internationella aktörer inom medicinsk strålberedskap. Inga 
formella beslut har ännu tagits kring detta, men såväl Strålsäkerhetsmyndigheten som 
Socialstyrelsen är för närvarande i färd med att för landet se över såväl långsiktig 
kompetensförsörjning som katastrofmedicinsk planering kring radionukleära händelser.  

 

3.1 Internationella samarbetsorganisationer 
Tjernobylolyckan 1986 blev något av en väckarklocka som föranledde en rad åtgärder inom 
FN-systemet, inom regionala organisationer som EU och i enskilda länder. I FN-systemet är 
det framförallt Internationella atomenergiorganet, IAEA, och Världshälsoorganisationen, 
WHO, som har roller av särskild betydelse för den medicinska hanteringen av 

https://sremc-kcrn.org/
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strålningshändelser. Bland andra FN-organ av betydelse i sammanhanget kan nämnas FN:s 
vetenskapliga strålningskommitté, UNSCEAR; FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, 
FAO; FN:s miljöprogram, UNEP; samt Internationella arbetsorganisationen, ILO. 

Internationella och regionala organisationer vid sidan om FN av betydelse är här bland annat 
EU; Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD och där särskilt dess 
Kärnenergibyrå, NEA; den Internationella strålskyddskommissionen, ICRP; samt den 
Europeiska blod- och benmärgstransplantationsgruppen, EBMT och där särskilt dess 
Kärnolyckskommitté, NAC. 

3.1.1 Internationella atomenergiorganet, IAEA   
Efter Tjernobylolyckan 1986 upprättade FN genom det Internationella atomenergiorganet, 
IAEA, två viktiga konventioner, en om tidig information vid en kärnenergiolycka 
(ratificerad genom Sveriges Överenskommelser 1987:3) och en om bistånd i händelse av 
kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen (Assistanskonventionen, 
ratificerad genom Sveriges Överenskommelser 1992:81). 

Enligt Assistanskonventionen kan konventionsstater begära bistånd i form av sjukvård eller 
omflyttning av olycksdrabbade personer. IAEA har då att ställa sina resurser till förfogande 
samt att vidarebefordra till andra stater och till internationella organisationer (där torde 
WHO vara en av de viktigaste).  

IAEA är, genom de båda konventionerna, första kontaktpunkt för förmedling av information 
och önskemål vid en strålningshändelse. Däremot är medicinska frågor inte IAEA:s 
huvudområde, även om organisationen kan förmedla en hel del värdefull information även 
på det området.  

3.1.2. Världshälsoorganisationen, WHO   
Inom WHO etablerades 1987 nätverket Radiation Emergency Medical Preparedness and 
Assistance Network (REMPAN) som ett led i WHO:s mandat i de två internationella 
konventionerna om tidig varning och om bistånd.  

Nätverkets huvudsyfte är att stödja WHO:s arbete med att bistå medlemsländerna vid 
uppbyggnaden av relevant nationell förmåga och beredskap, medicinskt och för folkhälsan, 
att hjälpa personer som utsatts för höga stråldoser. REMPAN omfattar nu drygt 40 enheter 
runt om i världen, medicinska inrättningar och forskningsorganisationer inriktade på 
strålningsrelaterad katastrofmedicin och andra folkhälsodiscipliner av betydelse för hela 
kedjan av åtgärder i fråga om strålningshändelser (förebyggande, planering, åtgärder, 
långsiktig uppföljning. 

Sverige medverkar i REMPAN genom Kunskapscentrum för strålningsmedicin 
(KcRN/SREMC, Swedish Radiation Emergency Medicine Centre) som finns vid Karolinska 
Institutet. 

3.1.3. Internationella och regionala organisationer vid sidan om FN   
3.1.3.1 Europeiska Unionen, EU 
Inte bara enskilda länder utan även EU har anslutit sig till de båda FN-konventionerna. EU 
utfärdar direktiv och andra styrande dokument av betydelse vid strålningshändelser och för 
drabbade personer samt för den personal som kan vara inblandad i hanteringen av 
händelserna, och kan bidra till informationsförmedling. EU har en betydande 
forskningsbudget och anslår medel både för grundforskning om medicinska effekter av 
strålning och för beredskapsorienterad tillämpad forskning. 
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3.1.3.2 OECD:s Kärnenergibyrå, NEA 
OECD/NEA har till uppgift att underlätta samverkan mellan stater med avancerad 
kärnteknologi, i avsikt att utveckla framstående kärnsäkerhet, teknologi, vetenskap, miljö 
och lagstiftning. Organisationen är främst rådgivande och kan som sådan bidra med 
värdefull insamling och förmedling av kunskap och information. 

3.1.3.3 Internationella strålskyddskommissionen, ICRP 
ICRP är en rådgivande icke-statlig ideell internationell organisation (alltså, en ”NGO”, non-
governmental organisation) som tar fram rekommendationer om strålningsrisker och 
strålskydd. Rekommendationer från ICRP har en betydligt större tyngd än de flesta 
uttalanden från olika NGO, tack vare beslut i flera mellanstatliga organ: ILO:s 
rekommendation nr 114 om skydd av arbetstagare mot joniserande strålning anger att den 
bindande konventionen nr 115 i samma ämne (ratificerad av Sverige 1961) bör uppfyllas 
genom att ICRP:s råd tillämpas; och såväl IAEA som EU anger att deras respektive ”Basic 
Safety Standard” så långt som möjligt ska följa ICRP:s rekommendationer. 

3.1.3.4 EBMT:s Kärnolyckskommitté, NAC 
European Blood and Marrow Transplantation group (EBMT) är också en rådgivande icke-
statlig ideell organisation. Dess syfte är att låta forskare och läkare som sysslar med klinisk 
hematologisk stamcellstransplantation och cellterapi dela erfarenheter och utveckla 
samarbetsprojekt. Gruppen inkluderar idag mer än 4500 medlemmar vid ca 450 centra i ett 
60-tal länder. EBMTs Kärnolyckskommitté (Nuclear Accident Committee, NAC) bildades 
efter 11-september-attacken 2001, vid insikten att det då inte fanns något 
världsomspännande nätverk för att hantera de omedelbara medicinska konsekvenserna av en 
större olycka eller terroristattack. Idag kan EBMT/NAC bistå med expertkunskap, 
utbildningsmaterial (se 3.3 Aktuella medicinska guidelines) och även samordning av 
internationella specialistvårdinsatser om hundratals eller t o m tusentals exponerade personer 
är i behov av sådana.  

Sverige är representerat inom EBMT/NAC genom KcRN/SREMC och Karolinska 
Universitetssjukhusets medicinska enhet för hematologi. 

3.2 Nationella organisationer av särskild betydelse 
Ett mycket stort antal nationella organisationer i olika länder är engagerade i medicinsk 
beredskap, och det skulle föra alldeles för långt att här försöka ge en översikt. Det finns 
dock skäl att nämna två amerikanska organisationer som kan vara av praktisk betydelse i 
beredskapen inför och under en strålningshändelse. 

3.2.1 Radiation Emergency Assistance Center/Training Site, 
REAC/TS   
REAC/TS drivs av Oak Ridge Associated Universities på uppdrag av US Department of 
Energy och tillhandahåller konsultation, råd och en mycket välrenommerad utbildning i 
medicinsk handläggning av strålningshändelser. Organisationen kan också delta praktiskt i 
medicinsk hantering av exponerade personer, och har möjlighet att utföra biologisk 
dosimetri. 

3.2.2 Radiation Emergency Medical Management, REMM   
REMM är en mycket informativ webbplats som tillhandahålls av US Department of Health 
and Human Services. REMM ger utförliga råd och upplysningar om olika slags 
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strålningshändelser, patienthantering och åtgärder före och vid inträffade 
strålningshändelser. 

 

3.3 Aktuella medicinska guidelines 
Även om joniserande strålning används flitigt inom såväl diagnostik som planerad 
behandling inom reguljär sjukvård, är kunskaperna kring hantering av akut strålskadade 
patienter i samband med strålolyckor ofta bristfällig, ibland t o m präglad av omotiverad 
rädsla hos sjukhuspersonal för att ta emot exponerade (men ej kontaminerade) patienter – 
radiofobi. Okunskap kan förklaras av att strålskadade patienter är ovanliga i sjukvården, att 
merparten av händelserna är oväntade och oplanerade, att de ofta involverar endast enstaka 
individer, att bakomliggande omständigheter är mycket varierande, samt att 
kunskapsgivande prospektiva kontrollerade kliniska interventionsstudier av naturliga skäl i 
praktiken är omöjliga att genomföra. Trots detta finns idag ett flertal internationella källor 
för vägledning kring medicinsk hantering av patienter med akut strålsjuka, acute radiation 
syndrome (ARS)  – för mer information se vår egen publicerade sammanfattning december 
2018 (Stenke 2018).  

Bland dessa källor kan särskilt nämnas en 2-sidig ”pocket guide” kring ”The European 
Approach for the Medical Management of Mass Radiation Exposure” utgiven av the 
Nuclear Accident Committee of the European Blood and Marrow Transplantation group, 
NAC-EBMT – se figur 4 på nästa sida (EBMT 2017). Guiden, som nyligen uppdaterades 
med svenskt deltagande, är tänkt att kunna ge medicinskt stöd till ansvariga läkare på 
olycksplatsen och mottagande specialistsjukhus i anslutning till en större strålolycka. Den 
har använts i anslutning till flera övningar med goda erfarenheter. 

Inom den medicinska professionen har det under senare år och inom många 
specialistområden blivit alltmer vanligt att även sammanställa och upprätthålla 
formaliserade guidelines, som utgår från mer omfattande och systematiskt genomförda 
genomgångar. Man talar om mer ”evidensbaserad medicin” med bl a en gradering av 
styrkan bakom givna ”bevis”/råd (enligt t ex skalan Grading of Recommendations 
Assessment Development and Evaluation, GRADE) och den medicinska relevansen kring 
dessa råd. Sådana guidelines innefattar ofta information om sjukdomsbakgrund, 
rekommenderad diagnositik samt, inte minst, förslag kring optimal behandling och 
uppföjning av berörda patientgrupper.  

Trots ovan beskrivna svårigheter att kunna dra systematiska och tydligt vägledande 
slutsatser från ett relativt litet antal strålolyckor med varierande bakgrund, publicerade 
WHO-Rempan under 2011 två GRADE-kopplade guidelines. De var utarbetade av en bred, 
internationell expertgrupp och innefattade ”globala konsensus-bedömningar av 
handläggning av det hematopoietiska syndromet (blod-benmärgspåverkan) respektive icke-
hematopoietisk påverkan (övriga organsystem i kroppen)(Dainiak 2011a resp Dainiak 
2011b). Nu 2020, snart ett decennium senare har WHO-Rempan kallat till en uppdatering av 
dessa guidelines inom flerårsprojektet ”2nd WHO Consultancy on Harmonization of 
Approaches to Medical Management of ARS”. Vi i Sverige deltar aktivt i projektet och 
kommer att följa upp projektarbetet i kommande årsrapporter.    
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Figur 4. EBMT Pocket guide  
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