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Bård Olsen

Helse og radon
- lungekreft og mulige andre 
helserisikoer



Radon

➢ Radioaktiv gass

➢ Dannes kontinuerlig i 
berggrunnen

Bilder: DSA



Foto: Kjetil Arve Dahle, ScanStockPhoto

Mye radon i Norge, gjennomsnitt:

90 Bq/m3

Varierer mye: <10 – 50.000 Bq/m3



➢ Byggegrunnen

➢ Vann fra brønn

➢ Bygningsmaterialer

Kilder til radon

Illustrasjon: DSA/Mari Komperød



Helserisiko

▪ Inhalasjon – bestråling av 
luftveier.

▪ Lungekreft

▪ Men radon kan også tas opp i 
kroppen.

▪ Andre helseeffekter?
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«Schneeberger Lungenkrankheit»

▪ Gruvearbeidere i sølvgruver i Mellom-Europa på 
1500-tallet hadde en høy dødelighet fra 
lungesykdom. Første gang rapportert i 1537.

▪ Andelen dødelighet økte utover 16- og 17-
hundetallet samtidig som gruvedriften ble 
intensivert.

▪ I 1879 ble sykdommen, «Schneeberger
Lungenkrankheit», identifisert som lungekreft. 
På den tiden døde 75 % av gruvearbeiderne av 
sykdommen. 

Kilde: ICRP 65 Paracelsus (1493 – 1541)
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Paracelsus-03.jpg



Radon som årsak
▪ I 1898 oppdaget Marie og Pierre Curie radium 

(Ra-226) og den såkalte radiumemanasjonen, 
senere kalt radon (Rn-222), ble identifisert 
som en radioaktiv edelgass. 

▪ I 1901 ble det oppdaget høye 
radonkonsentrasjoner i blant annet gruvene i 
Schneeberg. Få år etterpå ble det også påvist 
at stråling kan forårsake kreft. 

▪ Hypotesen om radon som årsak til lungekreft 
ble styrket ved nye målinger av radon 
undersøkelser utover 1920- og 1930-tallet. 

▪ Radonnivået i Schneeberg-gruvene var 70 000 
-120 000 Bq/m3.

Kilde: ICRP 65



Betydningen av radondøtrene
▪ Etter 1940 ble det igangsatt en omfattende 

gruvedrift etter uran. 

▪ Selv om det var lite fokus på strålevern i 
starten, ble det gjort studier av radon som 
årsak til lungekreft. 

▪ I 1951 ble det foreslått at det var 
radondøtrene som forårsaket lungekreft og 
utover 1970-tallet ble det gjort flere studier 
av radon som årsak til lungekreft blant 
gruvearbeidere. 

▪ Disse studiene er senere oppsummert i 
større og sammenslåtte analyser. 

Kilde: ICRP 65
Image: U.S Government/The Official CTBTO Photostream

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_atmospheric_nucleat_test_-

_July_1945_-_Flickr_-_The_Official_CTBTO_Photostream.jpg



Radon i boliger
▪ Allerede i starten av 1900-tallet så visste man at radon også 

var tilstede i «vanlig» luft. 

▪ Radium og radon ble solgt som helsemiddel. 

▪ På 50-tallet ble det for første gang målt radon i et større 
antall boliger, 225 boliger i Sverige.

▪ På 70-tallet ble det igangsatt studier av radon som årsak til 
lungekreft blant den allmenne befolkningen.

▪ I 1988 ble radon klassifisert som kreftfremkallende stoff av 
FNs kreftforskningsbyrå (IARC).

▪ I 2005 kom resultatene fra fellesanalyser av radon i den 
allmenne befolkningen.

Kilde: ICRP 65



Hva er radon?

▪ Radioaktiv edelgass

▪ Omvandles til nye stoffer 
(radioaktiv)

▪ Sender ut ioniserende 
alfastråling

82Pb

86Rn

α
84Po

αα

Radondøtre 

▪ Størst stråledose fra døtrene



Ioniserende stråling



Ioniserende stråling

Image: Cloudylabs, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuclear_particle_in_a_diffusion_cloud_chamber.png



DNA-skade
α Celle

Repareres

Dør

Kreftcelle



Helserisiko

▪ Inhalasjon – bestråling av 
luftveier

▪ Økt risiko for lungekreft

▪ Risiko avhengig av
▪ Radonnivå
▪ Eksponeringstid
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Gruvestudier – BEIR VI (1999)
▪ Oppsummerer 11 større 

gruvestudier.

▪ 68 000 gruvearbeidere – 2700 av 
disse har død av lungekreft.

▪ Radon årsak til lungekreft.

▪ Utviklet modell på bakgrunn av 
gruvedata for risiko i den allmenne 
befolkningen.

▪ Påviste ikke andre helseeffekter.



▪ Case-control
▪ Sammenligner 

radoneksponering til en 
gruppe som har fått lungekreft 
mot en kontrollgruppe som 
ikke har det.

▪ Kan ikke konkludere fra 
enkeltstudier

▪ Fellesstudiene

Figur: UNSCEAR 2006 Report Vol. 2
Annex E: Sources-to-effects Assessment for Radon in Homes and Workplaces

Studier av radon i 
inneluft og lungekreft



Studier av radon og lungekreft
▪ Fellesanalyser: Samler data fra flere studier og analyserer sammen.

▪ Europeiske: 8000 tilfeller – 14000 i kontrollgruppen

Figur: UNSCEAR 2006 Report Vol. 2
Annex E: Sources-to-effects Assessment for Radon in Homes and Workplaces



Cohen 1995

▪ En økologisk studie:
▪ Ser ikke på enkelttilfeller, men 

sammenligner radonnivå og 
lungekrefttilfeller i ulike regioner.

▪ Inkluderer omtrent hele USA.

▪ Kritisert:
▪ Manglende hensyn til røyking kan 

forklare funnene.

Kilde: Cohen, B.L. (1995). Test of the linear-no threshold theory of radiation carcinogenesis for 
inhaled radon decay products. Health Phys. 68 (2), 157–74.



Figur: UNSCEAR 2006 Report Vol. 2
Annex E: Sources-to-effects Assessment for 
Radon in Homes and Workplaces



Darby 2005

▪ Største av fellesstudiene

▪ 8000 tilfeller - 14000 kontroll

▪ 16 % økning i risiko per 100 Bq/m3

▪ Dobling i risiko ved 600-700 Bq/m3

Kilde: Darby S, Hill D, Auvinen A, et al: Radon in homes and 
risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data 
from 13 European case-control studies. BMJ 330:223, 2005



Bilde: BOlsen

25 ganger høyere 

risiko for røykere



Kilde: Darby S, Hill D, Auvinen A, et al: Radon in homes and 
risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data 
from 13 European case-control studies. BMJ 330:223, 2005
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Radon og røyking
➢Relativ risikoøkning er lik

➢Absolutt risiko er høyere for 
røykere.

➢Majoriteten av 
lungekrefttilfeller er forårsaket av 
synergieffekten røyking-radon

➢Disse lungekrefttilfellet ikke ville 
ha skjedd dersom personen 
enten ikke hadde røkt eller ikke 
hadde vært eksponert for radon. 

Kilde: Darby S, Hill D, Auvinen A, et al: Radon in homes and risk of lung cancer: Collaborative analysis of individual data from 
13 European case-control studies. BMJ 330:223, 2005

Radonkonsentrasjon i 
boligen (Bq/m3)

0 100 800

Aldri-røykere 4/1000 5/1000 10/1000

Røykere 100/1000 120/1000 220/1000

Lungekreftrisiko før 75 års alder



Lungekreft fra radon i Norge

Kilde: http://tidsskriftet.no/2017/06/originalartikkel/lungekreftforekomst-knyttet-til-radoneksponering-i-norske-boliger 



Lungekreft fra radon i Norge

Kilde: http://tidsskriftet.no/2017/06/originalartikkel/lungekreftforekomst-knyttet-til-radoneksponering-i-norske-boliger 

Beregning fra Kreftregisteret og DSA:

▪ 12,3 % av alle lungekrefttilfeller i Norge kan tilskrives 
radon. Dette tilsvarer omtrent 370 tilfeller årlig.

▪ Med relativt enkle tiltak kan radonnivået i alle boliger 
>100 Bq/m3 halveres. Dette tilsvarer besparelse av 
110 lungekrefttilfeller årlig.



Andre helseeffekter?
▪ Leukemi - barneleukemi

▪ Hudkreft

▪ Magekreft

▪ MS

▪ … etc.

→ Kan ikke konkludere om radon gir/ikke gir risiko 
for andre helseskader.
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Stråledoser 
fra radon 
til 
kroppens 
organer:

Annual dose (mSv) at 200 Bq/m3

Decay products (Po-218, Pb-214, Bi-214) Radon (Rn-222)

Type F Type M

Lung 35.8 159 1.2

Ext.thor. 44.5 70.9

Stomach 0.19 0.08 0.06

Small intest. 0.17 0.05 0.06

Colon 0.16 0.02 0.05

RBM 0.28 0.03 0.65

Bone sur 1.48 0.17 0.03

Liver 0.43 0.05 0.09

Breast 0.15 0.02 0.42

Kidney 5.2 0.54 0.05

Gonads 0.15 0.02 0.05

Brain 0.15 0.02 0.06

Bladder 0.21 0.02 0.05

Muscle 0.15 0.02 0.05

CED 5.3 19.7 0.28

Foetus 0.6 0.01 0.04

Skin 25 25

Kilde: Kendall, G.M. and T.J. 

Smith. Doses to organs and

tissues from radon and its decay 

products. J. Radiol.

Prot. 22(4): 389-406 (2002).



Andre helseeffekter?
▪ Kreft i hjerne og sentralnervesystem

▪ Flesteparten av studiene viser ingen sammenheng, 
men noen gjør det. Ikke mulig å konkludere

▪ Leukemi – barneleukemi 
▪ Flere studier har vist en sammenheng, men bias og 

forstyrrende faktorer kan ikke utelukkes som årsak.

▪ Hudkreft
▪ Få studier. Ikke mulig å konkludere. 
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Kilde: Mozzoni, P.; Pinelli, S.; Corradi, M.; Ranzieri, S.; Cavallo, D.; Poli, D. Environmental/Occupational Exposure to Radon and Non-Pulmonary

Neoplasm Risk: A Review of Epidemiologic Evidence. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 10466. https://doi.org/10.3390/ ijerph181910466



Andre helseeffekter?

▪ Magekreft
▪ Sprikende studier, noen viser sammenheng. Ikke 

mulig å konkludere. 

▪ Kreft i nyrer
▪ Få studier. Ingen sammenheng påvist. Ikke mulig å 

konkludere. 

▪ MS
▪ Få studier. Ikke mulig å konkludere. 

▪ … etc.
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Kilde: Mozzoni, P.; Pinelli, S.; Corradi, M.; Ranzieri, S.; Cavallo, D.; Poli, D. Environmental/Occupational Exposure to Radon and Non-Pulmonary

Neoplasm Risk: A Review of Epidemiologic Evidence. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 10466. https://doi.org/10.3390/ ijerph181910466



Pågående forskning:
▪ EU-finansiert forskningsprosjekt hvor 

DSA, sammen med FHI og NMBU, 
deltar fra Norge.

https://www.radonorm.eu/

▪ 56 organisasjoner fra 22 land – fem års varighet – startet sept. 2020

▪ Egen arbeidspakke om helseeffekter og -risiko fra radon, blant annet:
▪ Virkningen mellom radon og røyking

▪ Helserisiko utover lungekreft

▪ Radon og barneleukemi

▪ Mekanismene bak radonindusert lungekreft blant aldri-røykere

PUMA - pooled uranium miners analysis
▪ Forskningssamarbeid: Fellesanalyse med over 100 000 urangruvearbeidere. 

▪ Skal også se på andre helseeffekter enn lungekreft.

https://www.radonorm.eu/


Behandling med radon

▪ Radonspa

▪ Revmatiske sykdommer som 
Bekhterevs

▪ Helserisiko vs. fordeler

▪ Dårlig dokumentasjon på 
virkning



www.dsa.no/radon


