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❙ ❙ Akuta skador av joniserande strålning är relativt sällsynta.
Inom såväl medicinska som kommersiella verksamheter an-
vänds dock allt fler strålkällor av olika slag. Olyckor har
främst uppstått i anslutning till transport av radionuklider och
vid medicinsk radiologisk diagnostik och behandling, vid mer
sällsynta tillfällen även vid industriella övervaknings- och
steriliseringsprocedurer, vid militärt bruk av strålkällor samt
inom kärnkraftsindustrin. I en internationell sammanställning
från det amerikanska REAC/TS-centret i Tennessee uppgavs
att det totala antalet olyckor med signifikanta dosnivåer (≥
250 mSv helkroppsdos eller ≥6 000 mSv till huden) fram till
1990 uppgick till 330, varav 147 emanerade från dolda strål-
källor och 62 från röntgenutrustning [Robert Ricks, Oak
Ridge, Tennessee, pers medd, 2001].

En betydande del av dessa olyckor har skett i det forna
Sovjetunionen. I en aktuell rapport angavs att man där under
perioden 1950–2000 dokumenterade minst 172 mer allvar-
liga strålningsolyckor, medräknat Tjernobylkatastrofen 1986
[1]. Åtminstone 435 patienter erhöll därvid ett akut strål-
ningssyndrom, acute radiation syndrome, ARS (vanligen de-
finierat som syndrom som utvecklas från sekunder till upp
till tre dagar efter strålexponering med genomsnittliga hel-
kroppsdoser av > 1 Gy) [2] och/eller en signifikant lokal strål-
skada. Som en konsekvens av denna påverkan avled inom tre
månader från strålexponeringen totalt 59 personer, varav 28
personer i anslutning till Tjernobylolyckan. I rapporten fram-
kom vidare att man de senaste tre decennierna i det forna
Sovjetunionen i genomsnitt noterat en till fyra allvarligare
olyckor per år med ett dödsfall vartannat år till följd av akut
strålskada [1].

I Sverige har vi de senaste 20 åren noterat endast enstaka
mindre tillbud i samband med civilt bruk av strålkällor, där de
akuta medicinska konsekvenserna begränsats till som mest
lokala hudsymtom. Det bör emellertid poängteras att ovan-
stående sammanställningar beskriver akuta strålskador. Mer
långsiktiga, så kallade stokastiska effekter av accidentell ex-
ponering för joniserande strålning, medför andra skaderisker.
Man har till exempel upptäckt en kraftigt ökad incidens av
normalt mycket ovanliga, om än oftast botbara, tyreoidea-
maligniteter hos barn som vistades i närområdet till den ha-

vererade Tjernobylreaktorn 1986 och som därvid kom att ex-
poneras för olika jodisotoper [3,  4]. 

Nytt svenskt kunskapscentrum för strålningsolyckor
Det faktum att olyckor med joniserande strålning är förhål-
landevis ovanliga gör att den medicinska beredskapen kring
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Olyckor med joniserande strålning är sällsynta i vårt
land, vilket medför att kunskap rörande medicinsk dia-
gnostik och behandling av strålskador är förhållande-
vis lite spridd. Samtidigt kan stora utsläpp av radioak-
tiva nuklider, t ex från medicinska och industriella
strålkällor eller i samband med tänkbara terrorist-
attacker, kraftigt belasta hälso- och sjukvården. 

Som en del av en större satsning på nationella kun-
skapscentrum har Socialstyrelsen inrättat ett centrum
för strålningsmedicin (CSM) vid institutionen för on-
kologi vid Karolinska institutet. Centrumet ska via So-
cialstyrelsen fungera som kunskapskälla för sjukvår-
den, bedriva forskning inom området samt ge råd till
myndigheter vid olika skadesituationer.

Detta sammanfaller med en ändrad syn på hur akuta
strålskador bör bedömas och handläggas. Nyligen fö-
reslog den europeiska så kallade Metrepolgruppen att
behandlingsval bör baseras på en systematisk evalu-
ering av symtom och skadebild från fyra kritiska or-
gansystem vid bestämda tidsintervall, och inte enbart
på fysikaliska eller biologiska estimeringar av stråldos. 

Den snabba medicinska utvecklingen de senaste åren
har medfört att man nu kan överväga maximala medi-
cinska behandlingsinsatser även för patienter för vilka
behandling tidigare ansetts vara utsiktslös, till exem-
pel vid allvarliga strålskador på benmärg och hud. 
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dessa olyckor rimligen bör centraliseras. Personer som tas om
hand efter en strålskada måste bedömas snabbt och korrekt.
Detta kan vara ett problem eftersom de flesta läkare och an-
nan sjukvårdspersonal, av naturliga skäl, saknar erfarenhet av
den här typen av patienter. Mot denna bakgrund, för att stär-
ka kompetensen inom beredskapen för olyckor med strålning
som kan leda till medicinska konsekvenser, inrättade Social-
styrelsen i juli 2000 centrum för strålningsmedicin, CSM, vid
institutionen för onkologi vid Karolinska institutet. CSM är
ett i raden av sex så kallade kunskapscentrum som Social-
styrelsen för närvarande etablerar i olika universitetsorter för
att stärka kompetensen inom beredskapen för katastrofer.
(Utöver CSM finns vid Karolinska institutet även ett centrum
vid Smittskyddsinstitutet specialiserat på mikrobiologisk be-
redskap. Ytterligare fyra centrum är under uppbyggnad, fo-
kuserade på kemikaliefrågor, katastrofpsykiatri, katastrofme-
dicin samt internationell katastrofhälsovård.)

I uppdraget för CSM ingår, förutom att agera som konsul-
tativ kunskapskälla vid akuta strålolyckor, att förse myndig-
heter och verk med expertråd kring mer långsiktiga medi-
cinska effekter av strålexponering, att bedriva egen forsk-
ningsverksamhet inom ämnesområdet samt att bygga upp ett
formaliserat nationellt och internationellt nätverk för
kunskapsutbyte och för högspecialiserat, kliniskt omhänder-
tagande av strålskadade patienter. Vad gäller bedömning av
de mer långsiktiga, så kallade stokastiska effekterna av joni-
serande strålning kommer epidemiologisk expertis att kopp-
las till CSM.

Själva centrumet har endast en begränsad reguljär beman-
ning. Verksamheten är uppbyggd kring projektvisa, definie-
rade insatser i nära samarbete med Socialstyrelsen och Sta-
tens strålskyddsinstitut (SSI) samt med CSM associerade kli-
niskt verksamma läkare och forskare, främst vid Karolinska
sjukhuset och Karolinska institutet. Uppbyggnad av en nät-
verksliknande organisation kring dessa aktiviteter pågår för
närvarande. Ett utvidgat samarbete planeras även med Soci-
alstyrelsens övriga nationella kunskapscentrum, inte minst
för att stärka beredskapen mot tänkbara och aktuella terro-
risthot. Internationellt ingår CSM i WHOs nätverk för medi-
cinsk beredskap mot strålningsolyckor. Inom ramen för EU
samarbetar CSM redan med de strålningsmedicinska enhe-

terna vid universiteten i Oxford, Paris och Ulm samt med
strålskyddsmyndigheterna inom respektive land. Det finns
också kontakter etablerade med motsvarande organ i Norge
och Finland, övriga länder i Barents- och Östersjöregionen
samt i USA. Information om CSMs verksamhet finns att in-
hämta via webbplats www.ki.se/csm.

Ny syn på handläggning av strålskador
Ett av CSMs första större åtaganden var att i Stockholm i sep-
tember 2001 arrangera ett internationellt symposium kring
medicinska konsekvenser av strålningsolyckor. Symposiet
anordnades i anslutning till en större civil och militär samöv-
ning kring en fingerad strålolycka i Norrbotten, kallad Ba-
rent’s Rescue. En av huvudnyheterna vid symposiet presente-
rades av professor Theodor Fliedner (Ulm) i form av ett nytt
medicinskt handlingsprogram för akut strålskadade patienter
Det är den så kallade Metrepolgruppen (medical treatment
protocols for radiation accident victims as a basis for a com-
puterized guidance system) som, på uppdrag av EU, arbetat
fram ett nytt synsätt på hur akuta strålskador (ARS) bör be-
dömas och handläggas [5]. Det nya konceptet bygger på en
systematisk evaluering av olika organskador som en funktion
av tid. Genom att metodiskt värdera en rad definierade sym-
tom från fyra kritiska organsystem (neurovaskulära, hemato-
poetiska, kutana och gastrointestinala), gradera dessa sym-
tom efter en semikvantitativ skala och från detta få ut en så
kallad graderingskod, erhålls slutligen en så kallad respons-
kategori där även tid från exponering till symtomevaluering
ingår (Figur 1). Erhållen responskategori utgör sedan basen
för medicinska beslut kring hur, och i förlängningen också
var, patienten lämpligen bör behandlas. Man tror även att det-
ta koncept kommer att underlätta intra- och interindividuella
jämförelser av skadebilder och behandlingsresultat, både na-
tionellt och internationellt. Detta nya synsätt anses kunna ge
en kliniskt prognostisk information som är mer användbar än
vad som uppnåtts via tidigare traditionell handläggning, vil-
ken nästan uteslutande byggt på resultat av fysikaliska eller
biologiska estimeringar av stråldos. Erfarenheter från tidiga-
re olyckor har visat att sådana dosevalueringar ofta varit be-
häftade med avsevärda osäkerhetsmoment, då bland annat
strålexponeringen kan vara mycket heterogen mellan olika
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Figur 1. Bedömning av strålska-
da enligt koncept från Metre-
polgruppen: från organspecifi-
ka symtom i fyra organsystem
via graderingskod (grading
code) till korresponderande re-
sponskategori. Figuren från Fli-
edner och medarbetare [5].



organ, innehålla olika strålkvaliteter från olika isotoper och
därför ofta ge ett svårbedömt dos–responsförhållande. Skade-
panoramat vid ARS kan också bli multifasetterat beroende på
interaktioner och kombinerade effekter på olika organsystem
via delvis okända mekanismer. 

Breddade behandlingsmöjligheter vid akut strålskada
Vid symposiet poängterade flera internationella experter,
med stöd från aktuella olyckserfarenheter, att akut strålska-
dade patienter bör erbjudas medicinsk diagnostik och be-
handling så snabbt som möjligt i anslutning till olyckan och
att detta bör ske vid högspecialiserade enheter. Professor Ma-
koto Akashi (Chiba, Japan) redogjorde i detta sammanhang
för erfarenheter från den olycka som inträffade i Tokaimura
utanför Tokyo 1999.

Olyckan skedde vid ett mindre företag som sysslade med
procedurer för rening av kärnbränsle. Tre arbetare hanterade
en uranylnitratlösning på ett felaktigt sätt, varvid två av dem
kom att exponeras för avsevärda doser joniserande strålning
ledande till ARS med medvetandepåverkan, illamående,
kräkningar, feber och diarré. Enligt beräkningar från fyra oli-
ka analysmetoder erhöll de cirka 10–20 GyEq (Gy-ekviva-
lenter) respektive 6–10 GyEq, medan den tredje personen ex-
ponerades för cirka 1,2–5,5 GyEq. De högre doserna ligger på
den nivå som tidigare ansågs ge letala konsekvenser inom da-
gar till enstaka veckor, främst av hematologiska toxici-
tetsskäl. Professor Akashis team i Chiba lyckades dock få till
stånd allogena hematologiska stamcellstransplantationer re-
dan inom sex respektive nio dagar efter olyckan för de två svå-
rast exponerade patienterna. Den ena erhöll perifera stamcel-
ler från ett HLA-kompatibelt syskon, medan den andre trans-
planterades med stamceller från obesläktat navelsträngsblod.
Den tredje patienten visade också tecken på benmärgs-
suppression men erhöll endast hematologiska tillväxtfaktorer
och i övrigt symtomatisk behandling. Hos samtliga tre pati-
enter noterades därefter en tydlig återhämtning av den peri-
fera blodbilden. Trots fortsatt högspecialiserad medicinsk
handläggning av intensivvårdskaraktär avled dock de svårast
exponerade arbetarna 82 respektive 210 dagar efter olyckan,
båda i en bild av multiorgansvikt med bland annat svåra hud-
skador, mag–tarmblödningar, vätskeelektrolytförluster och
infektionsproblem [6, 7]. Den tredje personen är nu symtom-
fri med återställda blodvärden. 

De senaste årens snabba medicinska utveckling och vikti-
ga erfarenheter från dokumenterade strålolyckor, som den i
Tokaimura,  har förändrat vår syn på medicinsk handläggning
av akut strålskadade personer. Idag är det därför rimligt att
överväga maximala medicinska specialistvårdsinsatser även
till vissa mycket svårt skadade patienter, med till exempel all-
varliga skador på blodbildande organ, där behandling tidiga-
re ansetts vara utsiktslös. Förhoppningen är att tillkomsten av
centrum för strålningsmedicin på ett väsentligt sätt ska bidra
till förbättrad informationsspridning till sjukvården även vid
händelse av denna typ av allvarliga strålolyckor. 
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SUMMARY

Management of radiation accidents 
– new organization, new guiding principles
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The medical management of radiation accident vic-
tims is based on a rapid assessment and recon-
struction of the radiation dose and quality com-
bined with prompt, targeted treatment efforts per-
formed at specialized medical units. To facilitate
such medical emergency preparedness in Sweden,
the National Board of Health and Welfare has re-
cently established a new Centre for Radiation
Medicine, located at the Karolinska institutet in
Stockholm. Among the tasks of this centre are also
to contribute with health care information, educa-
tion, advice and carry out research activities in are-
as related to medical effects of ionizing radiation. A
close collaboration is being established with the
Swedish Radiation Protection Authority and also
with various other national and international bod-
ies. The initiation of the Centre for Radiation Medi-
cine comes in parallel with a rapid development of
the understanding of and treatment options for pa-
tients acquiring an acute radiation syndrome,
mainly due to improved diagnostic procedures
combined with novel therapeutic options, such as
stem cell transplantation and cytokine administra-
tion. 
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