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INNLEDNING 

Menneskene har alltid vært utsatt for stråling, både ioniserende 

og ikke ioniserende. Det strålenivået vi utsettes for forandrer 

seg med tiden, del-g pga. modifikasjoner av det naturlige stråle-

miljø (f.eks. byggeskikker, mer eksponering av større deler av 

kroppen til sollys), dels pga. innføring av kunstige strålekilder. 

I denne forelesningen vil jeg avgrense meg til å snakke om nivåene 

av ioniserende stråling og de risikofaktorer dette måtte innebære, 

og se bort fra den ikke ioniserende stråling. Ikke fordi dette er 

uinteressant (vi vet jo f.eks. at hudkrefthyppigheten har økt 

betraktelig pga. tiltagende soling de senere år), men fordi å ta 

opp disse problemene noenlunde seriøst ville kreve minst en 

forelesning i seg seiv. 

Den ioniserende stråling vi utsettes for kan deles i to hoved-
kategorier: Naturlige strålekilder og kunstige strålekilder. 

NATURLIGE STRÅLEKILDER: 

RADONS DATTERPRODUKTER I LUFT 

KOSMISK STRÅLING 

GAMMA-STRALING FRA BAKKEN OG BYGGEMATERIALER 

NATURLIG RADIOAKTIVITET I KROPPEN 

KUNSTIGE STRÅLEKILDER 

MEDISINSK OG DENTAL RØNTGEN 

RADIOAKTIVE STOFFER I MEDISIN 

INDUSTRIELL BRUK AV STRÅLING 

NEDFALL FRA A-BOMBEPRØVER 

FORBRUKERARTIKLER 

MODIFISERT NATURLIG STRÅLING (F.EKS.: RADON I GRUVER) 

Stråling inneberer en viss risiko for den som blir utsatt for 

det, og det er tre hovedkategorier av helsemessige effekter man 

vanligvis snakker om: 

AKUTTE SKADER 

SENSXADER 

GENETISKE SKADER 
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I det følgende vil jeg forsøke å skissere opp disse tre hoved-

typene skader og hvilke risikoer dagens strålenivå (både fra 

kunstige og naturlige kilder) innebærer for befolkningen. 

La oss først se litt på korttidseffektene: 

KORTTIDSEFFEKTER 

Dette er såkal te ikke-stokastiske effekter. Slike effekter 

kjennetegnes ved at det skal relativt store strålingsdoser 

til for at effektene skal komme til syne, man kan si at det 

eksisterer en terskelverdi for dosen ved induksjon av slike 

effekter. Et annet kjennetegn ved ikke-stokastiske effekter 

er at skaden blir alvorllgere jo høyere doser man får.(Dette 

er ikke tilfelle med stokastiske effekter som jeg skal komme 

tilbake til.) 

Slike effekter er også avhengig av det tidsrom dosene gis over; 

en dose gitt over et kort tidsrom er mer effektiv enn den til-

svarende dose gitt over lang tid. Dette skyldes vevets evne til 

å reparere skader. For individet vil skaden være alvorllgere jo 

større del av kroppen som blir bestrålt. 

Vev som har stor hyppighet i celledelingen er mer strålefølsom 

for akutte skader enn vev hvor det er en langsom celledeling. 

Hos voksne personer er derfor bloddannende vev, kjønnceller og 

tarmepitel sterkt strålefølsomme, mens ben, brusk, nervevev, store 

blodårer og muskier er lite strålefølsomme. 

I barn og spesielt i fostre skjer det en hyppig celledeling i 

alle typer vev (pga. veksten). Barn og fostre er derfor mer 

strålefølsomme enn voksne personer. 

Kelkroppsbestråling med store doser vil kunne føre til alvorlls 

strålesyke (pga. skader på tarm og bloddannende vev) og er dosene 

store nok vil pasienten kunne dø i løpet av relativt kort tid. 

I tabell 1 nedenfor er effektene ved en akutt bestråling til. 

hele kroppen satt opp. 
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AKUTT HELKROPPSDOSE 

TABELL 1 

(VOKSNE) (Dolphin 1978) 

DOSE AKUTT VIRKNING 

<2 Gy 

2 Gy 

4-5 Gy 

>10 Gy 

Ingen 
Strålesyke begynner 

Død i 50% av tilfellene innen 
30 dager 

Sannsynlig død etter kort tid 

Slike akutte skadevirkninger som nevnt i denne tabellen forekommer 

meget sjelden, og da alltid i forbindelse med strålingsuhell. En 

del uhell med dødsfall og strålingssyke er forekommet rundt om

kring i verden. De fleste av disse er skjedd i forbindelse med 

kritikalitetsulykker i forskningsreaktorer, men det er også 

forekommet i industri og medisin. 

I neste tabell er noen slike uhell satt opp. 

TABELL 2 

UHELL I INDUSTRI OG MEDISIN MED AKUTTE SKADER (Dolphin 1978) 

TID STED ÅRSAK KONSEKVENSER 

1960 Moskva Cs-137 kilde 
i lomma 

15 Gy helkroppsdose 
Død etter 18 dager 

1962 Mexico 5 Ci Co-60 
Hjemme hos 
familie 

5 eksponerte 
Opptil 50 Gy 
4 + foster døde 

1968 Chicago Leverscan med 
Au-198 
200 mCi istedet 
for 200 uCi 

Død etter 69 dager 

1975 Italia Co-60 anlegg Helkropp 10 Gy 
Død etter 13 dager 

1978 Aleri lr-192 
Hjemme hos 
familie 

1 død 
Flere med stråling-
syndrom 
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Slike skader kan altså forekomme, og uten unntak skyldes de 

tekniske eller menneskelig svikt. 

I Norge har vi hvert år 5-10 tilløp til uhell med industriell 

gammaradiografi. Endel personer har mottatt relativt store 

doser, men bare på brøkdeler av de dosene som kan gi strålings-

syndrom. Det verste som kan skje her er selvsagt om kilden 

kommer på aweie. Pga. god faglig dyktighet fra radiografenes 

side og strenge regler for bruken, har man heldigvis klart å 

unngå alvorlige ulykker, men helt idiotsikker er man aldri. 

Risikoen for dødsfall pga. uhell i medisin og industri er 

selvsagt meget vanskelig å kvantifisere, men med dagens 

erfaring vil risikoen sannsynligvis være lavere enn 1 tilfelle 

i Norge pr. 10 år. 

Mindre alvorlige akutte skader kan også forekomme ved ulike uhell, 

i første rekke i form av forbrenninger av hud. Dette er meget 

ubehagel.-.g, men gir ikke opphav til død etter kort tidsrom. Slike 

forbrenninger kan skje en gang i blant pga. uhell med struktur-

røntgenanlegg og i forbindelse med at folk plukker opp radioaktive 

kilder og holder disse i hendene. I de aller fleste tilfeller 

dreier det seg om fingerskader. 

Bo Lindell publiserte i 1968 en oversikt over uhell med forbren

ninger i forbindelse med røntgenanalyseutstyr. Han konkluderer 

med at risikoen for et slikt uhell var omtrent 0.3-0.5% pr. anlegg 

pr. år. 

Årsakene til 8 av uhellene som er tatt med i Lindells oversikt 

kan grupperes slik: 

UFORSIKTIG ARBEID 4 

UTILSTREKKELIG INFORMASJON 3 

FEIL VED UTSTYR 1 

Risikoen for alvorlige fingerforbrenninger (for totalbefolkningen) 

ble av Lindell anslått til 0.01-0.025 tilfeller pr. mill. innbyggere 

pr. år, altså omtrent 1 alvorlig tilfelle hvert 10 år. Dette er 

selvsagt svart usikkert, men gir et noenlunde riktig bilde av 

situasjonen. 
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Fosteret er mer stråleføsomt enn voksne, og ved bestråling av 

foster i mors liv, vil ulike missdannelser, veksthemming og 

mental retardasjon kvine inntreffe. Spontan abort kan også fore-

komme ved relativt store strålingsdoser. 

Fosteret er ulikt strålefølsomt i ulike stadier i utviklingen. 
det/ 

I en nylig rapport av Devik (1980), konkluderes med at fosteret 

er desidert mest strålefølsomt i perioden fra 4. - 11. uke ettei 

befruktning. Det er lite sannsynlig at doser på under 50 mGy vil 

kunne forårsake skader i fosteret (Devik 1980). 

Med dagens strålenivå vil ikke noen arbeider kunne få slike doser 

under en graviditet, uten at det skjer uhell. Praksis er nokså 

restriktiv når det gjelder gravide kvinner og stråling, slik at 

risikoen for fosteret ved yrkesbestråling vil være svært liten. 

Hvordan er det så med medisinsk diagnostikk? Det kan jo tenkes 

at det foretas røntgenundersøkelser på pasienter før disse er 

klar over at de er gravide. I tabell 3 er ovarialdosene fra 

ulike røntgenundersøkelser satt opp (inkludert de som gir største 

doser). Som man ser av dette vil ikke slike undersøkelser kunne 

gi tilstrekkelige doser til å gjøre skade på fosteret. Uhell kan 

jo naturligvis ikke utelukkes, men risikoen er sannsynligvis 

meget liten under de ordnede forhold som råder i dag. 

TABELL 3 

OVARIALDOSER FRA ULIKE UNDERSØKELSER (VOKSNE KVINNER) 

(Morris and Solomon, 1980) 

UNDERSØKELSE OVARIALDOSE mSV 

Arm/Hånd 0.001 

Lunge/Hjerte 0.01-1 

Hofte/Lår 1 - 3 

Mage/Fordøyelseskanal 2 - 4 

Urografi 1 - 1 0 

Tana 2 - 1 3 

Nedre ryggrad 3 - 1 9 
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Som konklusjon på dette avsnittet kan man vel si at det er en 

endelig om enn meget liten sannsynlighet for induksjon av akutte 

skader for stråling i dag. Disse skadene vil uten unntak skyldes 

uhell av et eller annet slag, og normalnivået for strålingen 

ligger meget langt under de nivåer som kan gi akutte alvorlige 

skader. 

SENSKADER 

De senskader som forekommer i forbindelse med bestråling er i 

første rekke ulike former for kreft. Induksjon av kreft ved 

stråling er en typisk stokastisk effekt, dvs.: 

1) Sannsynligheten for en effekt øker med økende dose. 

2) Effekten (kreft) arter seg likt enten personen mottar stor 

eller liten dose når den først inntreffer. 

Man kan sammenligne dette med loddtrekning, ved at en som har 

mange lodd har større sannsynlighet for å vinne gevinsten enn 

en som har få lodd. Mår først gevinsten utdeles, er den imidler-

tid den samme uansett antall lodd. 

De fleste former for kreft kan induseres av stråling. Det er 

umulig å fastslå om en person har fått kreft pga. stråling eller 

andre årsaker (fordi kreftformene er de samme), derfor er man 

nødt til å bruke statistiske metoder på befolkningsgrupper som 

har fått store stråledoser sammenlignet med kontrollgrupper, 

for å kunne anslå risikofaktoren. 

Effekten av lave doser er det svert vanskelig å si noe om, 

fordi man av statistiske årsaker ikke vil kunne måle disse 

effektene. Det som gjøres for å anslå dette er å ekstrapolere 

data fra studier ved høye doser ned til lave doser, utfra ulike 

modeller. For strålevernsformål er det vanlig å anta at det er 

en linear sammenheng mellom dose og effekt, og at det ikke er 

noen terskelverdi for kreftinduksjon. Dyreforsøk og epidemi-

ologiske studier viser at denne modellen (i hvertfall for 

enkelte krefttyper) sannsynligvis har mye for seg, men i alle 

tilfeller er dette en meget sterk forenkling av meget kompli

serte mekanismar som ligger til grunn for kreftinduksjon. 
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Sannsynligvis innebsrer en slik modell en overestimering av 

risiko ved lave doser, noe som er riktig sett fra et stråle-

vernssynspunkt. 

Kreft etter bestråling inntreffar først etter en viss tid etter 

bestrålingen (latensperlode). Figur 1 illustrerer hvordan kreft-

sannsynligheten etter en engangsbestråling vil forløpe: 

<Z5 

CC 

J J1IDLERE LATENS j 

'D 

ALDER 

\ ^ 

Latensperlode vil variere fra krefttype til krefttype. Leukemi 

kan observeres få år etter bestråling, mens en del andre kreft-

typer sjelden viser seg før etter minimum 10 år. 

I tabell 4 er midlere latensperlode for endel kreftformer satt 

opp: 



TABELL 4 

Ref.: Dolphin (1978) 

Krefttype Midlere latensperiode 

Leukemi 12 

Thyroid 20 

Lunge 20 

Bryst 23 

Hud 25 

Enkelte epidemiologiske undersøkelser (som f.eks. gruve-

arbeidere som utsettes for radons datterprodukter) tyder på 

at det kan være evt. samvirke mellom ulike faktorer i kreft-

induksjonen. Man vil da måtte anta en modell med en relativ 

risikofaktor for strålingsinduksjon (i motsetning til en 

absolutt risiko). Dette vil si at sannsynligheten for induk

sjon av kreft øker med krefthyppigheten av andre årsaker. 

Ved en absolutt risikomodell vil antall krefttilfeller på 

grunn av stråling, være uavhengig av den generelle kreft

hyppigheten. Matematisk kan dette uttrykkes: 

ABSOLUTT RISIKOMODELL: P = P„ + f • D 
o a 

RELATIV RISIKOMODELL: P - P Q (1 + f r' D) 

Hvor: 

P = Total kreftsannsynlighet 

P Q= Krefthyppighet pga. andre årsaker enn stråling 

f = Absolutt risikofaktor 

f r= Relativ risikofaktor 

0 « Stråledose 

Som man ser av dette vil resultatet kunne bli nokså ulikt 

avhengig av hvilken modell man bruker. 

Epidemiologiske studiar gir ikke noe entydig svar på hvilken 

modell som er mest hensiktsmessig. 

La oss ha alle disse usikkerhetsmomentene i bakhodet når 

risikoen for kreft fra dagens strålen!vå skal diskuteres. 
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For str£levernsfor£<ål har ICRP anbefalt at doseekvivalenten 

til ulike organer skal tilordnes en vektfaktor som er pro

porsjonal med organets strålefølsomhet. Disse bidragene 

summeres og summen kalles effektiv doseekvivalent. Pga. 

lateiEperioden for induksjon av kreft, vil strålingsrisikoen 

være aldersavhengig. (ICRP bruker ahsolutt-risikomodellen.) 

I tabell 5 er livstidsrisikoen for bestråling til en Sv i 

ulike aldersgrupper i den yrkesaktive befolkning satt opp. 

TABELL 5 

(Risiko IO" 4 Sv - 1) ICRP 27 (1977) 

ALDER AR 
20' 30 40 50 €0 Middel 

Menn: 

Leukemi 20 20 20 19 11 18 

Kreft 80 72 60 38 16 53 

Kvinner: 

Leukemi 20 20 20 20 16 19 

Kreft 130 125 109 82 44 98 

Som man ser av dette har kvinnene en større kreftsannsynlighet 

enn menn ved en helkroppsbestråling. Dette 3kyldes at kvinne

brystet er svært strålefølsomt. 

Nir man snakker om risiko i forbindelse med straleinduksjon av 

kreft, kan det vare interessant i dele problemet i to; yrkes-

risiko og samfunnsrisiko. I den første betraktningen vil det 

være av interesse å se på hvilken risiko en arbeider løper pga. 

stråling i sitt yrke, mens den andre betraktningen ser på den 

totale kreftlnduksjon i befolkningen. For de første beregningene 

vil middeldosen innen yrkesgruppen være avgjørende, mens i den 

andre betraktningen vil middeldosen til hele befolkningen være 

avgjørende. 

I tabell 6 er yrkeseksponering til de viktigste grupper i Norge 

•att opp, sammen med bidraget til den kollektive risiko. 



10 

TABELL 6 

KREFTRISIKO FRA YRKESBESTRALING 

GRUPPE EFFEKTIV DOSEEKVIVALENT YRKESRISIKO RISIKO MIDLET 

mSv/år IO" 6 per årsdose OVER BEFOLKNINGEN 

10~6 per årsdose 

Gruvearbeldere 5-10 50-100 0.05-0.1 

Industriell radiograf1 1 10 0.003 

Medisinsk røntgen 0.5-1 5-10 0.001 
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Som man ser av dette gir yrkesbestråling et meget lite bidrag 

til den kollektive strålerisiko. For den enkelte arbeider er 

risikoen også lav selvom gruvearbeiderne (inhalasjon av 

radondøtre) får en viss tilleggsrisiko for lungekreft. 

Dersom man tenker seg en gruvearbeider gjennom et arbeidsliv på 

50 år utsettes for 10 mSv/år i effektiv doseekvivalent, vil han 

i løpet av sitt arbeidsliv ha opparbeidet en total lungekreft-

risiko på 5 promille fra innhalasjon av radondøtre. Dette er 

lavt sammenlignet med f.eks. risikoen for lungekreft pga. røking. 

La oss nå se på befolkningsrisikoen fra bestråling av den 

generelle befolkning. 

I tabell 7 er en del slike verdier satt opp. 

TABELL 7 

KILDE MIDLERE BEFOLKNINGSRISIKO 

DOSEEKV. mSv/år 10" " 6 per år 

Naturlige kilder: 

Radon døtre i hus 2-4 20-40 

Kosmiske 0.3 3-4 

Gammastråling 0.5 4-5 

Interne 0.3 3-4 

Medisinsk: 

Medisinsk røntgen 0.5-1 5-10 

Nukleær medisin 0.1 1 

Yrkesbestrålinq (totalt) SW'* Ô.tfl? 

Nedfall fra bombeprøver 0.01-0.04 O.S-0.4 

Konsumentartikler *0.01 < 0.1 

TOTALT NATURLIGE 50 

TOTALT KUNSTIGE 5-10 
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Av dette ser vi at man hypotetisk vil kunne ha følgende årlige 

krefthyppighet i befolkningen pga. dagens strålenivå: 

RADONDØTRE I HUS: 80-160 (Lungekreft) 

ANDRE NATURLIGE KILDER: 30-40 

MIDISINSK DIAGNOSTIKK: 20-40 

ANDRE BIDRAG: 2-4 

TILSAMMEN: 130-250 

Her må man ha for øye at dette er hypotetiske verdier som er 

fremkommet ved en rekke antagelser og at disse tallene sann

synligvis innebærer et overstimat av risiko. 

Som man ser av dette er det medisinsk diagnostikk og naturlige 

strålekilder (i første rekke radon) som totalt dominerer bildet. 

I befolkningen er det hvert år en krefthyppighet på 10-20.000 

pr. år. 

Sammenlignet med dette er bidraget fvs stråling til den totale 

kreftrisiko et par prosent. 

GENETISKE EFFEKTER 

Man vet at bestråling av kjønnscellene kan føre til forandrlnger 

i arveanleggene som kan overføres til kommende generasjoner. 

Bestråling kan fremkalle to slags ulike skader i arvestoffet; 

genmutasjoner og kromosomforandringer. 

Genmutasjoner er forandrlnger som skjer DNA-molekylet som repre

senterer et gen og dette skaper da varig forandring i de arvelige 

egenskaper som er knyttet til dette genet. 

De genmutasjoner som fremkalles av stråling, vil være av samme 

natur som de naturlige forekommende genmutasjoner (noe som er 

relativt hyppig). 

Kromosomforandringer kan forekomme normalt, og de kan fremkalles 

ved bestråling. Mens genmutasjoner innebærer forandrlnger i den 

genetiske informajson som er knyttet til genet, beBtår kromosom-
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forandrlnger 1 tap, dubllsering eller omstokklng av genet. En 

naturlig forekommende kromosomanomali er mongolisme, disse 

pasientene har et ekstra kromosom. I ca. 4% av alle spontane 

aborter finnes kromosomanomalier. Kromosomanomalier fremkalles 

av stråling ved at kromosomene brekkes. Disse kan enten til-

heles på en gal måte eller ikke tilheles. En stor del av disse 

anomaliene vil utvilsomt frastøtes før de befruktes, og om de 

befruktes vil fosteret ofte ikke være levedyktig. En stor del 

av denne arveskade vil bare komme til uttrykk i første generasjon 

etter bestråling, i motsetning til genmutasjonene som vil kunne 

komme til uttrykk flere generasjoner senere. 

Undersøkelser av befolkningsgrupper som er utsatt for høye 

nivåer bakgrunnstråling har ikke vist noen overhyppighet i 

arvelige skader. Dette er bare rimelig, ved det at de strålings-

industrierte skader er av samme natur som de relativt hyppige 

forekommende genetiske skadene av andre årsaker. Ved antagelse 

av risikofaktorer er man derfor i stor grad nødt til å basere 

seg på resultater fra dyreforsøk. 

Man antar en nær linnear sammenheng mellom dose og effekt også 

for genetiske skader (med de samme forbehold som ved kreft-

induksjon). 

Genetiske skader vil komme til uttrykk først i senere genera

sjoner. Doser som gis til personer etter fertil alder er derfor 

genetisk insignifikante. 

Genetisk strålerisiko er derfor også mer et samfunnsmessig 

problem enn en risiko for den enkelte bestrålte. 

For å kunne betrakte den genetiske risiko en befolkning utsettes 

for ved en bestemt praksis, er en spesiell størrelse innført;. 

"Genetisk signifikant dose" IGSD). 

Denne størrelsen er definert som følger: 

GSD - y -HjKNjhWjh 

jk N k W k 

Hvor: 
H.. er midlere gonadedoseekvivalent til en populasjons 
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undergruppe med alders- og kjønnsklasse k, som inneholder 

N.. individer utsatt for en type j bestråling. 

N, = Totalt antall personer i gruppe k. 

W. = Fremtidig antall barn forventet av et individ i denne gruppen. 

For en GSD på 1 Sv regner ICRP med en risiko på 1% for induksjon 

av genetisk Jsdcade i løpet av de to kommende generasjoner. 

I tabell 8 har jeg satt opp noen data om GSD til befolkningen 

for ulike strålekilder. Dataene er tatt fra ulike kilder, i 

første rekke samlepublikasjoner som UNSCEAR-rapporten (1977) 

og BEIR-rapporten (1980). Der hvor man har relativt sikre tall 

for Norge eller andre land i norden er disse tallene brukt. 

TABELL 8 

STRALEKILDB GSD 

mSv/år 

NATURLIGE KILDER 

Kosmisk 0.3-0.4 

Radionuklider i kroppen 0.2-0.3 

Ekstern gammastråling 0.5 

KUNSTIGE KILDER 

Medisinsk og tannlegerøntgen 

Pasienter 0.5 
Yrkesbestråling < 1 0 ~ 3 

Radionuklider i medisin 

Pasienter 0.01-0.05 

Yrkesbestråling <10~3 

Industriell bruk 

Yrkesbestråling Oo- 3 

Nedfall fra A-bombeprøver 0.01-0.04 

KonsumentartUcler 0.01 

TOTALT NATURLIGE: ca. 1 mSv/år 

TOTALT KUNSTIGE! ca. 0.5 mSv/år 
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Av denne tabellen ser vi at GSD er totalt dominert av pasient.-

doser fra medisinsk røntgendiagnostikk og fra de naturlige stråle-

kilder. Den totale GSD er ca. 1.5 mSv per år. Bruker vi risiko

faktoren på 1% sjanse per Sv, vil vi altså få omkring 60 til

feller av arvelig skade indusert per år. Bare en brøkdel av disse 

vil vise seg i første generasjon. 

La oss nå sammenligne med de "naturlig forekommende" genetiske 

skadene i befolkningen. Antar man at blant de 60.000 fødsler 

per år i Norge er ca. 2.000 nyfødte med arvelige skader, betyr 

dette en økning på 3%. Den naturlige strålingen, som vi vanskelig 

kan gjøre noe med, har alene skylden for 2% av dette, slik at 

ca. 1% av de genetiske skader som man finner i befolkingen i 

fremtiden teoretisk kan tenkes å skyldes kunstige kilder (i første 

rekke medisinsk). 

KONKLUSJON 

La oss til slutt oppsummere de risikomomentene strålingen 

innebaerer i dagens Norge, og la oss da først se på risikoen 

for dødlige effekter (korttids og kreft). I neste tabell har 

jeg satt opp de risikofaktorer den midlere Ola Normann utsettes 

for årlig pga. strålingen i dag, sammen med to andre, mer eller 

mindre frivillige risikomomenter vi utsetter oss seiv for. 

(Dette for å sette det hele litt i relieff.) 

TABELL 9 

VIRKSOMHET ÅRLIG RISIKO PER HILL. PERSONER 

Røyke 20 sigaretter daglig 5000 

Kjøre 10.000 km med bil pr. år 200 

Årlig midlere stråledose ca. 50 (40 fra naturlige 
kilder) 

Strålingsuhell 0.02 

Som man ser av dette, representerer strålingen et nokså lite 

problem sammenlignet med et par riaikofaktorer som må betegnes 

som relativt frivillige. 
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De genetiske skadene fra stråling fra dagens strålenivå kan 

sammenlignes med den naturlige forekommende risiko: 

TABELL 10 

ÅRSAK GENETISK SKADE PER IO 6 BARN 

Stråling 

Kunstig 300 

Naturlig 600 

Andre årsaker 30.000 

Her må man holde for øye at de antatte strållngslnduserte effekter 

sannsynligvis innebsrer et sterkt overestimat. 

Hva nå med yrkesrisikoen til de som arbeider med stråling, 

saramenlignet med andre risikomomenter som arbeidere utsettes 

for? I neste tabell er en del slike data satt opp. (Her holder 

jeg meg til akutte dødlige skader pluss kreft.) 

TABELL 11 

RISIKOFAKTOR ÅRLIG RISIKO PR. MILL ARBEIDERE 

Stråling 

Gruvearbeider 50-100 

Industriell radiograf 10 

Medisinsk radiograf 5-10 

Andre årsaker 

Anleggsarbeider (England) 1000 

Gruvearbeider (England) 500 

Konfeksjonsinduatriarbeider (England) 4 

Her aer vi at det er en viss risiko forbundet også med stråling 

for gruvearbeiderne, mens de andre gruppene må betegnes som 

strålingsmessig nokså sikre. 
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Som en oppsummering vil man vel kunne si at dagens strålenlvå 

representerer en relativt liten helsemessig risiko både for 

arbeiderne og befolkningen hvis vi sammenligner med andre 

risikofaktorer vi utsetter oss for. 

Men, for å si det som professor Pauling sa i et TV-intervju 

nylig:"Fordi om det finnes mange risikofaktorer som er mer 

alvorlig enn stråling, gir ikke det oss rett til å påføre 

mennesker unødig risiko fra strålingen." ICRP's prinsipper 

om at all bruk av stråling skal ha en absolutt nytteverdi 

og at dosene skal holdes så lave som mulig, er det derfor 

svært viktig å ta hensyn til. 
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