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Sammandrag av föredraget:

Joniserande strål ?'*•} (t.ex. strålning från röntgenapparater eller
från radioaktiva 3 an) kan vara farlig på två olika sätt. Dels kan

akuta skador, dels kan man inte utesluta att även
j en liten risk för oanoer och ärftliga skador.
A på att undvika de höga stråldoser som ger akuta
i ka risken för de övriga, s.k. "sena" skadorna

genom att hålli Sia stråldoser så låga som det är rimligt möjligt.
Möjligheten att -anorn antaganden om "dos-respöns samband" göra kvan-
titativa uppsl:- tningar av sannolikheten för strålskada gör det möj-
ligt att gå i : &d strålskyddsåtgärder som är riktade mot varje strål-
källa, på ett c idant sätt att den totala strålanvändningen inte leder
till överraskw Jbe skadeverkningar i framtiden, detta skiljer sig mot
den äldie, kon' r.ntionella riskbekämpningen inom andra områden, där
man ofta först '-' efterhand har ingripit med skyddsåtgärder när ekade-
verkningar red-' ' har varit påtagliga. Det är ännu oklart i vilken om-
fattning icke-t miserande strålning (t.ex. ultraviolett strålning, laser-
strålar, ultraljud, m.m.) också ger cancerrisker, men i vissa fall,
t.ex. beträffande ultraviolett strålning, gör man likartade antaganden.

1. Risk-begreppet

Ordet risk har flera olika betydelser. Det kan betyda sannolikheten
för att man skall råka ut för en skada ("risken är en på tusen"), men
ibland också typen av skada ("risken är att bli överkörd") eller om-
fattningen av skadeverkningarna ("risken är att hundra människor dödas")
Ibland menar man med "risk" allt detta på en gång. Om man vill und-
vika missförstånd bör man i stället tala om "sannolikhet" och .skade-
verkan eller "konsekvens".



2. Dosbegreppet

Med stråldos menar man den mängd energi som strålningen överför ;v.)'
mascenhet i en given punkt i en bestrålad kropp. Enheten för stråldos
är därför Joule/kilogram men har fått det särskilda namnet g paj !C-y).
Den äldre enheten hette rad och var bara hundradelen så stor. En
stråldos på 1 Gy eller 100 rad är således samma sak och iika med
1 joule/kg.

Om man ger stråldoser av olika strålslag (alfastrålning, neutroner,
gammastrålning, etc.) olika vikt med hänsyn till att de har olika
biologisk effektivitet, får man en för strålskyddsändamål viktad strål-
dos (den s.k. dosekvivalenten). Man använder då andra namn på dos-
enheten. Tidigare motsvarades rad av enheten vem, numera motsvaras
gray av sievert (Sv) uppkallad efter den svenske strålskyddspionjären
Rolf Sievert (1896-1966).

Ur strålskyddssynpunkt räknar man med att en stråldos av ett visst
antal sievert alltid medför samma sannolikhet för sena strålskador,
oavsett typen av strålning.

Genom att stråldosen kan användas som ett mått på sannolikheten för
strålskada kan man direkt jämföra farligheten av olika bestråinings-
situationer, t.ex. vid "extern bestrålning", t.ex. genom röntgenstrål-
ning, eller genom "intern bestrålning", t.ex. genom att man har andats
in ett radioaktivt ämne som därefter med blodet har förts frän lungorna
till de kroppsvävnader för vilka man vill beräkna stråldosen. Man be-
höver därför inte som för kemiskt carcinogena ämnen ange vilket ämne
man har att göra med sedan man väl har beräknat stråldosen.

I de flesta bestrålningssituationer är stråldosen olika i olika delar
av kroppen. Den internationella strålskyddskommissionen (TCRF) har
angett organviktningsfaktorer (w ) för olika organ och kroppsvävnadei .
Med hjälp av dem kan man räkna ut den s.k. effektiva stråldosen för
hela kroppen. Det är den stråldos .-som skulle ha gett samma totala JöJsr
för cancer och svåra ärftliga ska ' " om stråldosen hade varit densamma
över hela kroppen.

Tag ett exempel att stråldosen i sköldkörteln är 0,1 Sv och i lungon.u
0,05 Sv, men att inga andra organ blivit bestrålade. Orgar.viktni ngs-
faktorerna för de två organen är 0,03 resp. 0,12. Den effektiva hel-
kroppsdosen blir då 0,03x0,1 + 0,12x0,05 = 0,003 + 0.006 - 0,009 Sv.
Sannolikheten för sena skador (fast av annat slag) skulle alltså vara
densamma om alla delar av kroppen fick en stråldos av 0,009 Sv.

3. Samband mellan stråldos och "risk"

Med hjälp av stråldosen har man en unik möjlighet att göra kvantita-
tiva riskbedömningar. Man skiljer mellan följande två samband mellan
dos och "risk":

Dos-effekt samband: Dos-responssamband:

grad av skada sannolikhet för skada

stråldos s t r a 1 c\ o s
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Do3-effektsamband anger således hur gvaJen av skada beror av strål-
dosen. För akuta strålskador räknar man med ett tröskelvärde som
måste överskridas innan skadan inträffar. Om stråldosen blir ännu
större blir skadan allt värre. Ett exempel är hudskador som inte upp-
står vid låga stråldoser utan först vid doser av storleksordningen
5-10 Gy. Den lindrigaste skadan är en hudrodnad, men med ökande strål-
dos uppstår blåsbildning, vätskeavsöndring och svårläkta sår: skadan
ökar med stråldosen.

Dos-resvoKSsanband anger hur sannolikheter, för skada ökar rrn-d strål-
dosen. Om skadan är cancer, som kanske uppträder först efter en la-
tenstid på tiotals år, är det möjligt att det inte finns något tröskel-
värde för stråldosen under vilket skadan aldrig uppstår. Man har för
strålskyddsarbetet utgått från antagandet att sannolikheten för cancer
ökar i proportion till stråldosen (vilket betyder att kurvan i diagrammet
för dos-responssambandet är en rät linje från origo). Däremot ökar inte
i detta fall graden av skada med stråldosen: det är hela tiden frågan
om samma typer av cancer.

Antagandet om ett linjärt dos-responssamband för sannolikheten för
cancer och ärftliga skador har inte kunna bekräftas genom studier av
bestrålade grupper av människor, men har heller inte kunnat vederliggas.
Det ligger till grund för strålskyddsverksamheten världen över och
anses vara ett försiktigt antagande utom möjligen när det gäller s.k.
tätjoniserande strålning (alfastrålning och neutroner).

4. Konsekvenser av antagandet om ett linjärt dos-responssamband

Om dos-responssambandet för sannolikheten för strålaingsförorsakad
cancer inte vore en rät linje, skulle den extra cancerrisken från ett
litet dostillskott bli beroende av vilka stråldoser man tidigare hade
fått. Man skulle då vara tvungen att föra bok över alla tidigare be-
strålningar, inkluderande naturlig strålning och stråldoser från medi-
cinsk undersökning och behandling:

sannolikhet för cancer

stråldos

Om dos-responssambandet däremot är en rät linje, kommer varje nytt
dostillskott alltid att medföra samma extra cancerrisk oavsett vilka
stråldoser man tidigare har fått. Det gör att iran kan bedöma varje ny
strålkälla för sig utan att behöva ta hänsyn till tidigare bestrålningar
eller andra strålkällor. Detta gäller naturligtvis bara inom det Linjära
området. Vid höga stråldoser tillkommer risken för akuta strålskador
som kan uppstå när summan av alla tidigare stråldoser överstiger ect
tröskelvärde.



5. Konventionell, individinriktad riskbegränsning

Det konventionella sättet att skydda mot carcinogena eller kemiskt
giftiga ämnen är att fastställa gränsvärden eller hygieniska rikt-
värden för den mängd av ämnet som en person utan större risk kan
få in i kroppen. Utgående från dessa värden kan man sedan bestämma
motsvarande gränsvärden i luft, dricksvatten eller födoämnen.

Detta är ett helt individinriktat betraktelsesätt och medger ingen
tillfredsställande styrning av föroreningskällorna. När man iakttar
föroreningar som når oroande värden, såsom fallet har varit med sva-
velföroreningar i luften eller kvicksilver i fisk) har man svårt att
finna föroreningskällan och påverka den. Vidare kan utvecklingen ha
en sådan tröghet att det är mycket svårt att ingripa. Omedelbara åt-
gärder kan nödgas inriktas mot spridningsvägarna snarare än mot källan
(jmfr förbudet att saluföra kvicksilverförorenad fisk).

Motsvarande gäller den del av strålskyddet som är kontrollerande och
uppföljande, t.ex. dosmätningar på personal och patienter. Man kan
här upptäcka de fall där stråldosen har varit högre än avsett eller
tillåtet, men överbestrålningen är då ett faktum och det kan vara
svårt att utreda och förklara orsaken liksom att förhindra ett upp-
repande. Den individinriktade riskbegränsningen är en nödvändig del
av skyddsarbetet, men är långt ifrån tillräcklig.

De gränsvärden som sätts för att skydda individer används inom kon-
ventionell skyddsverksamhet också som riktvärden vid konstruktion av
de anläggningar som kan ge upphov till föroreningar. Trots att man
dä i regel lägger till stora marginaler för att vara på den säkra
sidan kan man göra felbedömningar. Exemplet med höga skorstenar är
belysande:

U.

Med den låga skorstenen kan man inte göra stora utsläpp innan indi-
vider i närheten blir för starkt exponerade. En högre skorsten minskar
exponeringen i närheten. Efter en tid finner man emellertid att den
medger mycket större utsläpp innan närexponeringen blir alltför hög.
Om alla tänker likadant kommer ett större antal liknande anläggningar
att ge ett globalt problem, såsom i fallet med svavelutsläppen.
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6. Strålskyddets principer för källinriktade åtgärder

ICRP har gett följande tre principer för strålskyddsinsatserna:

(a) Ingen verksamhet skall accepteras förrän
man kan visa att dess fördelar överväger
nackdelarna;

(b) Alla stråldoser skall hållas så låga som
det är rimligt möjligt (ALARA-principen:
As Low As Reasonably Achievable);

(c) Varje individ skall skyddas mot alltför
stora risker genom individuella dosgränser.

(a) Försvarbarhetsprincipen ("justification of practice")

Strålskyddsmyndigheterna stoppar en del uppenbart onödiga använd-
ningar av strålkällor, t.ex. radioaktiva leksaker. I andra fall har
man ingående diskussioner med btrörda parter, t.ex. konsumentverket
eller socialstyrelsen om nyttan av föreslagna verksamheter. I stora
frågor ligger avgörandet hos regering och riksdag, t.ex. kärnkraften.

Försvarbarheten av en viss medicinsk undersökning bedöms av den läkare
som är ansvarig för patienten. Strålskyddsinstitutet försöker bevaka
att man inte av byråkratisk rutin utför undersökningar som ingen läkare
tagit ställning till.

(b) ALARA-principen ("optimization of radiation protection")

Man kan alltid vidta åtgärder för att ytterligare minska stråldoser,
men det kostar alltmer pengar och kan motverka nyttan av den verksam-
het som medför strålriskerna. Det finns en gräns för vad som är rim-
ligt att betala för att bli av med ännu mer av stråldosen. I Sverige
brukar man räkna med att den gränsen ligger omkring 100 000 kr per
"man-sievert" (enheten för kollektiv stråldos).

Detta betraktelsesätt har ibland kriticerats såsom cyniskt: "man väger
människoliv mot pengar". Man bör snarare se det som så att vi har be-
gränsade resurser till förfogande och bör göra en kvantitativ bedömning
av var vi kan få det största utbytet i form av räddade människoliv för
pengarna.

(c) Individens skydd

Här är vi tillbaks i det konventionella önskemålet att garantera ett
tillräckligt skydd för varje individ. Målsättningen är att strålriskerna
inte skall tillåtas att avsevärt ändra den totala riskbilden för någon
individ. I de flesta länder följer man ICRPs rekommendationer att inte
överstiga 0,05 Sv (50 millisievert) under ett år för personer i strål-
ningsarbete och 5 mSv under ett år för allmänheten. I det senare fallet
vill man hålla den genomsnittliga årsdosen för en längre tid under 1 mSv.

Dessa gränsvärden anses medföra individuella risker som ligger på
gränsen till det acceptabla, dvs börjar bli märkbara i förhållande till
de totala övriga risker vi utsätts för. Man vill därför hårt trycka på
villkoret (b), dvs ALARA-principen och göra allt vad som kan göras för
att rimligt hålla stråldoserna långt under dosgränserna. Erfarenheten
säger att man i regel lyckas med detta och strålskyddsinsatserna kon-
centreras till de områden där man har svårigheter.



6.

Frän ICRPs dosgräns har man undantagit dels den naturliga strålningen,
dels de stråldoser man får som patient vid medicinsk undersökning eller
behandling. I det senare fallet räknar man med att både nyttan och
risken av bestrålningen träffar en och samma person och att en dos-
gräns därför skulle vara orimlig. Om undersökningen är till patientens
nytta så att nyttan överväger strålrisken vore det orimligt att avstå
från den med hänvisning till en given dosgräns.

Att den naturliga strålningen är undantagen motiveras av att den inte
är föremål för administrativa beslut och att åtgärder för att reducera
höga strålnivåer (t.ex. i Lador.hus) måste bedömas ur risk-nyttasynpunkt
och inte på grundval av en dosgräns. Behovet av normer för byggandet
av nya hus gör emellertid att ICRP nu håller på att revidera sina re-
kommendationer beträffande naturlig strålning.

7. Inte bara nu — också i framtiden

Följande diagram illustrerar begreppet dosinteokning (eng."dose commit-
ment):
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I en del fall kan utsläpp av radioaktiva ämnen i vår omgivning
medföra en förorening med lång varaktighet. Fortsatta utsläpp av
långlivade radioaktiva ämnen bygger då upp en allt högre miljö-
förorening. För att komma tillrätta med det problemet har man
skapat begreppet "dosinteckning".

Figuren på föregående sida visar först (a) hur ett utsläpp under
ett år leder till årliga stråldoser ("annual dose") även under ett
antal följande år. Dessa årsdoser har betecknats respektive A ; B ;
; C ; D ; E. Det kan vara frågan om stråldoser i den mest utsatta
gruppen människor nära utsläppspunkten eller genomsnittliga globala
stråldoser; resonemanget är generellt giltigt.

Om samma utsläpp sker även under nästa år kommer en ny serie lika
stora årsdoser (A, B, C,..) att överlagras på dem som förorsakades
av det första årets utsläpp.

Om årsutsläppen fortsätter över obegränsad tid, kommer den totala
årliga stråldosen att öka upp mot ett jämviktsvärde där tillskottet
genom utsläpp kompenseras genom bortfallet till följd av radioaktivt
sönderfall eller andra processer som gör de radioaktiva ämnena otill-
gängliga. Man ser att den årliga stråldosen vid denna jämvikt blir
A + B + C + D + E. Detta är samma som summan av årsdoserna efter ett
års utsläpp. Det är denna sunrna som kallas dosinteckningen av ett
års utsläpp. Genom att utsläppet sker har man oundvikligen intecknat
ett antal framtida årsdoser.

Eftersom således den högsta framtida årliga stråldosen från ett fort-
löpande utsläpp blir lika med dosinteckningen från ett års utsläpp
har man med dosinteckningen ett verktyg med vilket man kan styra den
framtida stråldosen.

Utöver detta måste man förvissa sig om att inte en utveckling med £:tt
allt större antal strålkällor leder till att dosgränserna för allmän-
heten kommer att överskridas i framtiden. Det kan man göra genom att
försöka uppskatta den framtida situationen och redan från början be-
gränsa varje strålkälla med hänsyn till den troliga utvecklingen.

8. Slutord

Möjligheten till kvantitativa uppskattningar av sannolikheten för
sena strålskador har satt sin prägel på de principer som ligger bakom
de praktiska strålskyddsåtgärderna. Framför allt har man under senare
år alltmer koncentrerat sig på insatser att följa ALARA-principen,
dvs att minska alla stråldoser så långt under dosgränserna som det
är rimligt möjligt. Därigenom har de dosgränser som gäller för per-
sonal och allmänhet (men inte är avsedda för patienter) minskat i
betydelse och utgör numera i huvudsak "säkerhetsspärrar". Till-
lämpningen av ALARA-principen innebär att man lägger vikt vid att
sätta in konstruktiva skyddsåtgärder så nära källan som möjligt.

Man bör slutligen hålla i minnet att ambitionen att begränsa risken
för sena skador i form av cancer och ärftliga skador innebär en högre
ambitionsnivå än att enbart försöka undvika akuta skador som är omedel-
bart påtagliga. De akuta strålskadorna har inte varit något problem
inom strålskyddsverksamheten under det senaste kvartsseklet under det
att akuta skador fortfarande kräver stor uppmärksamhet när det gäller
kemiskt giftiga ämnen för vilka cancerriskerna först nyligen börjat
diskuteras.


