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Effekter av joniserande strålning
Risken med radon orsakas av joniserande 
strålning.
All joniserande strålning kan orsaka biologiska 
skador
Begreppet dos används för att beskriva hur 
mycket strålning någon har fått
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Olika dosbegrepp
Absorberad dos beskriver den energi som tas 
upp per massenhet vid bestrålning.        
Enheten är gray (Gy). 1 Gy = 1 joule/kg
Effektiv dos är ett mått på skaderisken. Den 
beräknas från absorberad dos genom 
viktningsfaktorer för olika strålslag och organ. 
Enheten är sievert (Sv).  
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Effektiv dos och cancerrisk
En viss effektiv dos ger samma risk som en 
helkroppsdos (absorberad) av samma storlek
Vid en effektiv dos på 1 Sv är det 5 % risk att 
utveckla en malign cancer på grund av 
bestrålningen. 
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Akuta och sena strålskador
Skador från joniserande strålning kan delas in i 
akuta (deterministiska) och sena (stokastiska)
Akuta skador uppstår vid höga stråldoser när en 
stor del av cellerna dött
Sena skador uppstår även vid låga stråldoser 
och innebär en ökad risk för t ex cancer
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Deterministiska (akuta) strålskador
Tröskeldos. (För helkroppsbestrålning omkring    
1 Sv effektiv dos.)
Stor andel av cellerna dör
Funktionen hos ett organ försämras eller 
upphör helt
Skadorna kan uppstå inom mindre än ett dygn 
från bestrålningen (beroende på vilket organ)
Inte alls aktuellt med radon
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Stokastiska (sena) effekter
Risk för cancer eller ärftliga skador
Sena strålskador kan uppstå även vid låga 
stråldoser
Ingen tröskeldos (såvitt man vet)
1 Sv effektiv dos ger ungefär 5 % risk för cancer 
till följd av bestrålningen
Latenstid ofta flera decennier
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Kortfattat: hur orsakar radon skador?
Radon och radondöttrar 
inandas 
Alfapartiklar orsakar 
cellskador 
Cellskador leder till cancer
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En del av sönderfallskedjan 
från uran-238

222Rn
3.8 dygn

218Po
3.1 min

214Pb
27 min

214Bi
20 min

214Po
164 μs

210Pb
22 år

α

α

α

β β

Sida 10



Radon och radondöttrarna
Radon (ädelgas) fastnar inte på luftpartiklar 
eller på ytor i luftvägarna 
Radondöttrarna däremot är metallatomer, vilka 
lätt fastnar på luftpartiklar och i luftvägar
Partiklar med tillhörande radondöttrar som 
inandas kan fastna på ytor i luftvägarna
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Förklaringsmodell
Alfapartiklar svarar för 88% av 
sönderfallsenergin
Med en räckvidd på bara några få celler avger 
alfapartiklarna sin energi väldigt koncentrerat
När energin avges kan den ge cellskador, vilket 
i sin tur ger upphov till cancer

Sida 12



Linjärt förhållande
Att enstaka sönderfall kan orsaka cancer 
innebär ett linjärt förhållande med haltens 
långtidsmedelvärde
Inget tröskelvärde och inget dosratsberoende
Detta stämmer med resultat från 
epidemiologiska studier
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Hur räknar man ut vilken dos det blir? 



Var och om radondöttrar fastnar beror på 
Hur stor andel som är bundna till partiklar i luften
Partiklarnas kemiska och fysikaliska 
egenskaper, t ex storlek och form
Andningssätt, graden av ansträngning
Luftvägarnas storlek och form, beroende bland 
annat på ålder
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Regional deponering i luftvägarna
Head Airways: övre luftvägar
TB: Nedre luftvägarna
Alv: Alveoler

Gäller näsandande man eller kvinna vid lätt ansträngning
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Risken från inandade radondöttrar

Lungdosimetri Radiobiologi

Exponering Dos till lungan Lungcancer

Epidemiologi
Sida 17



Lungcancerstatistik

Källa: Cancer i siffror 2013, Socialstyrelsen
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Epidemiologiska studier på radonrisker
Resultat av gruvarbetarstudier presenterades på 70-talet
Resultat av bostadsstudier presenterades på 90-talet, 
t.ex. Pershagen 

– Näst rökning är radon största orsaken till lungcancer
– Resultatet överensstämmer med gruvarbetarstudier
– Samverkanseffekten mellan radon och rökning är 

multiplikativ
Poolning av 13 bostadsstudier Europa, Darby et al 2004 
Nordamerika, Krewski et al, 2005, Kina, Lubin et al 2004                       
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Resultat från poolning av bostadsstudier
16 % riskökning för varje 100 Bq/m3 - för både 
rökare och icke-rökare (OBS: detta är 16 % av 
”grundrisken” vid 0 Bq/m3)
Risker med radon finns även vid låga 
radonhalter
Rökare är 25 gånger känsligare för radon än 
icke rökare, de flesta som får lungcancer av 
radon är rökare
Risken med radon sjunker om man slutar röka
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Risken att få lungcancer av radon
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Risken att få lungcancer av radon
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SSM:s riskbedömning för Sverige
Grundat på resultat från epidemiologiska studier
Totalt cirka 3500 lungcancerfall per år
Av dessa är cirka 500 radonrelaterade
Av de 500 radonrelaterade är cirka 450 rökare
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Lungcancer hos icke-rökare
orsakad av radon (IMM 2000)

Lagarde et al. 2000
436 lungcancerfall (aldrig rökt)
1 649 kontrollpersoner
Hela riskökningen kan ligga på dem som utsatts 
för passiv rökning i hemmet
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Andel av radonrelaterade cancerfall som orsakas 
vid olika nivåer
Gäller vid oförändrat läge från 2008 års nivåer

Källa: ”Hur många lungcancerfall kan undvikas om radonhalterna sänks?”, Barregård och 
Andersson, 2012
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Andra negativa effekter än lungcancer
Från radon i luft avges dosen framförallt till 
andningsvägarna
Samband har studerats mellan radon och flera 
sjukdomar, t ex hudcancer, leukemi, MS
I en del fall har man sett korrelationer, men inga 
säkerställda orsakssamband
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Positiva effekter av radon? 
”Radonbehandlingar” marknadsförs som 
hälsofrämjande
Inga belägg för några positiva effekter av radon 
eller annan joniserande strålning
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Sammanfattning
Det är säkerställt att radon orsakar lungcancer
Radon är den näst viktigaste orsaken till 
lungcancer, efter rökning
Radon och rökning samverkar multiplikativt
Den relativa riskökningen är lika stor för rökare 
som för icke-rökare
Inga andra orsakssamband är säkerställda
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