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Sammanfattning 
 
Det är allmänt känt att kaliumjodid (KI) eller jodtabletter används vid kärnkraftsolyckor. Vid 
en olycka kan en mängd radioaktiva ämnen släppas ut i omgivningen, bland annat 
jodisotopen I-131. Sköldkörtelexponering för detta ämne kan orsaka olika tillstånd eller 
sjukdomar i detta organ. Risk för sköldkörtelcancer ökar speciellt efter exponering vid ung 
ålder. 

Sköldkörteln är ett endokrint organ som utsöndrar hormoner som är nödvändiga för 
ämnesomsättning, tillväxt etc. Ca 30 % av totala mängden jod som tas upp i blodomloppet 
ackumuleras selektivt i sköldkörteln för att producera dessa hormoner. Radioaktiva 
jodisotoper tas upp av sköldkörteln precis som vanligt jod som förtärs genom livsmedel. Även 
jod från KI tas upp i sköldkörtelceller, vilket gör cellerna mättade. Effekten blir en blockering 
av sköldkörteln vilket gör att det radioaktiva materialet inte tas upp i sköldkörteln. 

Syftet med denna litteraturstudie är att utforska användningen av kaliumjodid som profylax 
mot sköldkörtelsjukdomar orsakade av radioaktivitet samt att finna vad svenska staten och 
apotek har för katastrofpolicy. 

Litteratur söktes via PubMed, Google, och Stockholms bibliotekskatalog. Totalt 18 artiklar, 4 
böcker, 11 webbsidor samt 10 PDF-dokument hämtade från webbsidor har använts. 
Frågeställningar har skickats till sex apotekskedjor, Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och 
svenska ambassaden i Tokyo. 

Polen var det enda landet som massdistribuerade KI efter Tjernobylreaktorolyckan i 1986. 
Erfarenhet från detta visade att ju tidigare som KI administrerades desto bättre skydd kunde 
uppnås. Risken för allvariga biverkningar visade sig vara ytterst liten. Biverkningarna bestod 
mest av milda magbesvär, kräkningar etc.  

Sverige följer International Atomic Energy Agency (IAEA):s Safety Standards Series No. GS-
R-2 Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, Annex 3. Denna 
standard reglerar användingen av kaliumjodid vid nödsituationer. Det är länsstyrelserna som 
delar ut jodtabletter. KI förhandutdelas inom beredskapszonen som sträcker sig mellan 12 till 
15 km från ett kärnkraftverk. Vid SSM beslut att rekommendera KI till allmänheten, bör 
tabletterna administreras. Apoteken har inte egna policyer om KI utan hänvisar till SSMs 
rekommendationer.  
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1 Introduktion 

11 mars 2011 drabbades kustområdena vid Stillahavet i nordöst Japan av en mega-thrust-
jordbävning med magnitud 9 på Richterskalan. Följden blev en massiv tsunami som var mer 
än 10 m hög. Enligt nyheterna hade tsunamin hastigheten 20 km per timme avståndet 1 km 
från kusten i Sendai stad (1). Kärnkraftverket i Fukushima Daiichi förlorade eltillförselen till 
reaktorernas kylaggregat på grund av jordbävningen och tsunamin, vilket resulterade i 
explosion av reaktorer 2, 3 och 4. En stor mängd radioaktiva ämnen släpps ut i atmosfären, 
marken och Stillahavet.  
 
På andra sidan Stillahavet, i USA, tog kaliumjodid (KI) slut kommersiellt som en följd av 
olyckan (2). Tabletterna används för att skydda sköldkörteln vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen från t ex kärnkraftverk (andra tillämpningar finns). Samma sak hände i Sverige. 
Tabletterna tog helt slut hos leverantören. Det var omöjligt att köpa tabletterna på apoteken. 
Folk handlade tabletter på nätet även fast priset ibland var orimligt (3). I Japan visade det sig 
att inte ens folk som bodde i de mest drabbade områdena, bara några km från anläggningen i 
Fukushima Daiichi, fick några tabletter (2) (4). Från vad jag har sett i nyhetsmedia så 
verkade folk i närheten av de exploderade kärnkraftverken märkligt nog inte bry sig om 
kaliumjodid eller så visste de inte om att kaliumjodid existerar. 

1.1 Kärnkraften och dess risker 

Kärnkraften ansågs som räddningen vid den kommande utarmningen av fossila bränslen. 
Det verkade vara ett bra alternativ även med hänsyn till global uppvärmning genom 
koldioxid (5). Idag finns det ca 440 kärnkraftsreaktorer i världen (6) och dessa producerar 
17 % av världens el (5). Sverige har tre kärnkraftverk i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn 
och totalt 10 reaktorer i drift (6). I vissa länder kommer hög procentandel av el från 
kärnkraftverk, 75 % i Frankrike, 56 % i Belgien, 29 % i Ukraina och 22 % i USA (5). 

I Japan byggdes 55 reaktorer, som tillförde 24 % av elen (7), nära varandra på de små utsatta 
öarna som drabbas av jordbävningar mer eller mindre varje dag. 

Kärnkraftsteknologin bidrar till en viss spridning av radioaktiva ämnen, inte bara från (den 
normala) driften av ett kraftverk utan från hela processen med bränslehantering, 
uranbrytning och avfallshantering (8) (9). 

Förutom att producera energi skapar en kärnkraftreaktor rester av bränslet i from av 
radioaktiva klyvningsprodukter. Vid en olycka, är det risk att inneslutningen, som innehåller 
reaktorhärden med bränslestavar och klyvningsprodukter, kan skadas och att radioaktiva 
grundämnen kommer ut i miljön. Reaktortypen Tjernobyl var konstruerad utan en sådan 
inneslutning runt härden (10).  Även olyckor vid transporter och förvaringsstationer innebär 
att mer eller mindre radioaktiva ämnen kan släppas ut och påverka allt levande i 
omgivningen. 
 
I Tabell 2 visas exempel på olyckor som graderats i allvarlighetsgrad av INES (The 
International Nuclear and Radiological Event Scale). Skalans högsta möjliga allvarlighet är 7. 
26 april 1986 inträffade världens värsta kärnkraftsolycka i Tjernobyl i dåvarande 
Sovjetunionen då reaktor 4 exploderade och fattade eld. Ingen information om detta var 
tillgänglig för befolkning eller grannländer (11). Branden fortsatte i 10 dagar tills 
uppstädningsarbetare, så kallade ”liquidators”, släckte denna med stor ansträngning. 
Utsläppen spreds med vinden, som bytte riktning flera gånger, i ett stort område i Europa. 
Stor mängd Cesium-137 nedföll på marken på en yta av över 200 000 km2 (12). Mängden av 
Jod-131 som frigjordes under branden visas i Tabell 1.  
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Tabell 1. Dagliga utsläpp av I-131 under Tjernobylolyckan. 

Omarbetat från tabell 2 (13). 

Datum 
Daglig mängd av 

utsläpp 
(PBq)* 

26 april 704 

27 april 204 

28 april 150 

29 april 102 

30 april 69 

1 maj 62 

2 maj 102 

3 maj 107 

4 maj 130 

5 maj 130 

Totalt 1 760 

                        * PBq = 1015 becquerel 

Trots att utsläppen minskade betydligt efter den 5:e fortsatte utsläppen följande vecka och 
upp till 40 dagar efter olyckan. Den 15:e och den 16:e maj intensifierades utsläppen till följd 
av fortsatta utbrott av bränder i reaktorn (13). 

Olyckan betygsattes till 7:e nivåns olycka av INES på grund av de stora utsläppen av 
radioaktiva ämnen med utbredda hälso- och miljöeffekter som krävde motåtgärder (14). 
Oerhörda mängder radionuklider släpptes ut i omgivning och grannländer, ca 520 TBq (11).  

25 år efter Tjernobyl repeterades tragedin med en 7:e gradsolycka i Fukushima. Mängden 
radionuklider som släpptes ut sägs vara 1/7 av Tjernobyl (11), men utsläpp pågår varje dag 
och det tar förmodligen många år att göra någoting åt detta. En särskilt överhängande risk 
för närvarande är att en byggnad vid reaktor 4 lutar och riskerar att kollapsa. I byggnaden 
lagras 1535 stycken använda bränslestavar i en vattenbassäng (15). Tömning av bränsle bör 
göras så snart som möjligt då det finns risk för en ny stor jordbävning och tsunamikatastrof. 
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Tabell 2. Exempel på incidenter vid kärnkraftverk. 

Omarbetat från tabell Examples of events nuclear facilities, sidan 152. 
Kriteriebeskrivning finns på sidan 3 (14). 

 
Påverkan på 
människor och miljö 

Påverkan på 
anläggning 

Incidenter utan 
konsekvenser 

7 

Tjernobyl, nuvarande 
Ukraina, 1986 - 
Utbredda hälso- och 
miljöeffekter. Externa 
utsläpp av en betydande 
fraktion av 
reaktorhärden. 

  

Fukushima, Japan, 
2011 

  

6 

Kyshtym, Ryssland, 
1957 - betydande utsläpp 
av radioaktivt material till 
miljön från explosionen 
av en högaktiv avfallsank. 

  

5 

Windscale Pile, 
Storbritannien, 1957 - 
Utsläpp av radioaktivt 
material till miljön efter 
en brand i reaktorkärna. 
 

Three Mile Island 
(Harrisburg), USA, 
1979 - 
Allvarliga skador på 
reaktorhärden. 
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Tokaimura, Japan, 
1999 - Fatal 
överexponering av 
arbetare efter en kritisk 
händelse vid kärnteknisk 
anläggning. 
 

Saint Laurent des 
Eaux, Frankrike, 
1980 - Smältning av en 
kanal av bränsle i 
reaktorn utan frisättning 
utanför anläggningen. 
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Sellafield, 
Storbritannien, 2005 – 
Frigörande av stora 
mängder radioaktivt 
material, innesluten i 
installationen. 
 

Vandellos, Spanien, 
1989 - Nära olycka som 
orsakats av brand som 
kunde ha resulterat i 
förlust av 
säkerhetssystem på 
kärnkraftverk. 
 

2 

Atucha, Argentina, 
2005 – 
Kärnkraftsarbetare 
exponerades överstigande 
årlig gräns. 
 

Cadarache, Frankrike, 
1993 - Spridning 
av föroreningar till ett 
område som inte 
förväntats. 

Forsmark, Sverige, 
2006 – Problem med 
säkerhetsfunktioner i 
kärnkraftverkets 
nödkraftsystem. 

1  
 Avvikelser från godkända 

körintervall vid 
kärnkraftverk. 
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1.2 Radioaktiv strålning 

Människor exponeras för radioaktiv strålning varje dag. Det finns flera enheter för radioaktiv 
dos, se 0. I Sverige är en genomsnittlig dos från flera olika källor på ca 3,0 mSv per år (15): 

 Kosmisk strålning 

 Mat 

 Mark 

 Byggmaterial 

 Kalium-40 i kroppen 

 Medicinska undersökningar 

 Radioaktiva ämnen från rester från Tjernobylolyckan 1986 och kärnvapenprov på 
1950-60 talen 
 

Det finns fortfarande kvarvarande cesium-137 från Tjernobylolyckan. Tillsammans med 
rester från kärnvapenprov på 50- och 60-talen bestrålar detta en svensk med 0,02 mSv per år 
(11).  

Utsläppen från en kärnkraftsolycka utgörs dock bara till en viss del av cesium-137. Tabell 3 
visar en uppskattning av flera radioaktiva ämnen som spreds vid Tjernobylolyckan. Som visas 
i spridningskartor över radioaktiva ämnen efter olyckan (t.ex. publicerade av SMHI) kan 
ämnena spridas brett och tas upp i marker och inandas av befolkningen. Tabell 4 visar hur 
utsläppta ämnen detekterades i andra länder. 
 
Särskilt intresse finns kring jod-utsläpp bl.a. p.g.a. att dessa är de enda som är möjliga att 
medicinera mot.  
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Tabell 3. Uppskattning av radionuklider emitterade vid Tjernobylolyckan. 

Omarbetat från tabell 1 (10) och tabell 1 (13). 

Radionuklider Halveringstid Strålning 
Utsläppmängd 

(PBq)* 

Ba-140 
Barium 

13 dagar β, γ 240 

Ce-141 
Cerium  

33 dagar β, γ 196 

Ce-144 285 dagar β, γ 116 

Cm-242 
Curium 

163 dagar α 0,9 

Cs-134 
Cesium 

2 år β 54 

Cs-137 30 år β, γ 85 

I-131 
Jod 

8 dagar β, γ 1 760 

Mo-99 
Molybden 

2,8 dagar β, γ > 168 

NP-239 
Neptunium  

2,4 dagar β, γ 95 

Pu-238 86 år α 0,035 

Pu-239 24 400 år α, γ 0,030 

Pu-240 6 850 år α, γ 0,042 

Pu-241 
Plutonium 

13 år β 6 

Ru-103 
Rutenium 

40 dagar β, γ > 168 

Ru-106 1 år β, γ > 73 

Sr-89 
Strontium 

52 dagar β 115 

Sr-90 28 år β 10 

Te-132 
Tellur 

3,3 dagar β, γ 1 150 

Xe-133 
Xenon 

3,3 dagar β, γ 6 500 

Zr-95 
Zirkonium 

65 dagar β, γ 196 

  *  PBq = 1015 becquerel 
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Tabell 4. Emissioner i atmosfären per land efter Tjernobylolyckan. 

Lokala uppskattningar av radionuklidutsläpp (MCi). Omarbetat från tabell 1 (16). 

Nuklider Ryssland Frankrike Storbritannien U S A 

1 2 3 
Sr-90 0,126  0,216  0,034 0,18 
Ru-103 3,21 1,65 3,24 0,81 0,72 3 
Ru-106 1,57 0,84 1,59 0,14 0,17 0,91 
I-131 7,3 (13)*  7,29 45,9 36 7 
Te-132 1,29 0,62 1,3 9,99 5,3 2 
Xe-133 45,9  45,1 175,5 120 45 
Cs-137 1,0 (2)* 1,54 0,999 2,4 2,4 0,81 
Ce-144 2,42 0,021 2,4 0,14 0,14 2,5 
Np-239 0,113  1,188   3 

* Sifforna inom parenteser är senare publicerade uppskattningar av sovjetiska experter. 

 

Exponering för radioaktivitet kan ske på tre sätt vid en reaktorolycka: 

1. Partiell- eller helkroppsexponering när en strålkälla finns i närheten  

2. Extern exponering 

3. Intern exponering 

Exponering enligt punkt 1 händer när en extern strålkälla bestrålar kroppen antingen ytligt 
på huden eller djupt in i inre organ. Djupet beror på strålningens typ och energi (10). Figur 1 
visar tre typer av strålning. När radioaktiva ämnen kommer i kontakt med kroppsyta händer 
exponering enligt punkt 2. Därför rekommenderas det att stanna inomhus under en tid om 
olycksplatsen ligger i närheten för att minska risken för att ämnen fäster på kroppen eller 
kläderna. 
Exponering enligt punkt 3 förekommer vid inhalation eller intag av radioaktiva ämnen, eller 
inkommande i kroppen genom öppet sår (10). 
 

 
Figur 1. Tre typer av radioaktiv strålning. 

Omarbetad från figur 1-1 (17). 

 
Beta-strålning når bara en kort sträcka i vävnad beroende på dess energi och kan bli doskälla 
på huden. Däremot gamma-strålning har hög energi och kan penetrera kroppen djupt. 
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Människans hälsorisk utifrån varje radioaktiv isotop beror på olika faktorer. Radioisotoper 
med kort halveringstid (t.ex. 67 timmar för Mo-99) eller en lång halveringstid (t.ex. 24400 år 
förPu-239), de som är gasformiga (t ex Xe-133) och de som inte släpps ut i betydande 
mängder (t ex Pu-238) orsakar inte omfattande hälsorisker, var sig för intern eller extern 
exponering (10). 

1.3 Radioaktiv jod och isotopen I-131 

Radioisotoper av jod produceras i överflöd i fissionsreaktionerna och stora mängder 
radioaktiv jod kan släppas ut i miljön vid olycka. Det finns ett trettiotal isotoper av jod av 
vilka alla, utom I-127, är radioaktiva. Vid klyvning av U-235 produceras mer I-132, 133, 134 
och 135 mer än I-131 men vid studier av bestrålning fokuseras nästan alltid på I-131 eftersom 
denna radioisotop har relativt lång halveringstid jämfört med de andra isotoperna (18). Detta 
gör att andra jodisotoper än I-131 är viktiga primärt endast de första dagarna efter en olycka 
och nära reaktorn (19). 

Jodisotoper ger upphov till båda extern och intern exponering (20). 

I-129 har lång halveringstid (1,57 miljon år) och genereras i kärnkraftreaktorer och vid 
explosion av kärnvapen (21). Liksom I-131 kan I-129 tas upp och påverka sköldkörteln med 
beta-strålning (21) (22). Dock har ingen referens som studerat eller tagit hänsyn till I-129 
hittats. Enligt EPA (22) härrör det mesta I-129 i miljön från kärnvapenexplosioner. 

 
Som visas i Tabell 3, släpps betydligt större mängd I-131 än andra ämnen i omgivning. 
Vistelse i närområdet direkt efter olyckan gör att radioaktivt nedfall kommer in i kroppen 
främst genom inandning. Senare och även på platser längre bort från olycksplatsen kan 
exponering för radioaktiva ämnen ske genom intagande av mat (23) (18) (16). Eftersom I-131 
faller ner på marken, och brukar bli kvar i marken, kommer det in i livsmedelskedjan, främst 
genom förorenad frukt, grönsaker, mjölk och grundvatten. Detta gör att I-131 är en 
betydelsefull orsak till morbiditet (10). 

Fysikalisk halveringstid för I-131 är 8 dagar. Däremot är den biologiska halveringstiden för I-
131 i människa är mycket längre, ca 140 dagar enligt (24). 

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att utforska användningen av kaliumjodid som profylax mot 
strålningsskador i sköldkörteln samt att finna vad svenska staten och apotek har för 
katastrofpolicy. Även internationella utblickar kommer att göras. 
 
Bl.a. följande frågor besvaras: 

 Vad släpps ut vid en kärnkraftsolycka?  

 Hur fungerar sköldkörtelns fysiologi och varför är jod viktigt i sammanhanget? 

 Hur påverkas sköldkörtelen av strålning och hur kan kaliumjodid (KI) fungera som 
profylax? 

o Användning?  
o Effekt?  
o Biverkningar? 

 Vilka har effekterna av kärnkraftsolyckor varit och hur har KI använts? 

 Finns det något system för utdelning av KI vid katastrof i Sverige?  

 Vad är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)s åsikt? 

 Har apoteken någon policy om försäljning av KI vid krissituationer? 
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2 Metod 

Litteratursökningar har gjorts via Pub Med (Medline) i olika omgångar mellan 2011-10-20 
och 2012-05-24. Nyckelord som har använts för sökningarna är följande: 

 thyroid 

 thyroid cancer 

 Chernobyl 

 potassium iodide 

 iodine prophylaxis 

 KI 

 KI prophylaxis 

 nuclear plant accident 

 Fukushima 

 131I 

 potassium 

 radioactive fallout 

 radiation 

 potassium and thyroid cancer 

 Poland och thyroid 

 131I and potassium 

 nuclear and fallout 

 nuclear and Fukushima 

 radioactive and exposure 
 
Begränsningsfunktion som använts är: 

 humans 

 titels and abstract 

 engelska 

 svenska 

 japanska 
 

Ett flertal engelska, några japanska och inga relevanta svenska artiklar hittades. Totalt 96 
artiklar hittades och en artikel har tillhandahållits via handledaren. Artiklarna som inte är 
relevanta för användning av kaliumjodid exkluderades. Till slut användes 18 artiklar. 
 
 
Via Stockholms stadsbibliotekskatalog gjordes sökningar med sökord: 

 thyroid cancer 

 kaliumjodid 

 KI 

 Sköldkörtel 

 Thyroidea 
 
Tre böcker hittades inom ämnet.  
 
Information har även hämtats via Google-sökningar och hämtats från elva webbsidor. Bl.a. 
följande hemsidor har använts: Läkemedelsverket, Strålskyddsmyndigheten, Fass, FDA-US 
Food and Drug Administration, Society for Radiation Protection och WHO. Även tio pdf-filer 
hämtats från webbsidor. 
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Sex apotekskedjor har tillfrågats via e-post om de har någon policy för försäljning av 
kaliumjodid vid nödsituationer. Apoteken var Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, 
Kronans droghandel, Medstop och Apotek Boots.  
 
Även frågeställningar om beredskap vid nödsituationer har skickats till 
Strålsäkerhetsmyndigheten via e-post. Svenska ambassaden i Tokyo har tillfrågats via e-post 
om utförandet av KI-utdelning efter olyckan i Fukushima. Två svenskar bosatta i Japan har 
också tillfrågats om svenskt agerande vid olyckan. 
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3 Resultat 

3.1 Jod och sköldkörteln 

Sköldkörteln är ett endokrint organ som utsöndrar hormoner som styr kroppens 
ämnesomsättning. Den är nödvändig för normal funktion av tillväxt- och 
mognadsprocesserna i kroppen. Aminosyran tyrosin och jod är nödvändiga för bildandet av 
sköldkörtelhormoner trijodtyronin (T3) och tyroxin (T4). På grund av detta är sköldkörteln 
mottaglig för radioaktiva jodisotoper. Dagligbehovet av jod är ca 150 µg (25), och skärskilt 
individer som inte får i sig tillräcklig jod genom diet tar upp isotoperna snabbare (26) (16). 
Sköldkörteln är utsatt för radioaktiv strålningsverkan utifrån på grund av dess placering i 
kroppen och även inifrån vid intag av radioaktiva jodisotoper.  
 
Radioaktiv jod kan utnyttjas för undersökning och behandling av tyreotoxikos eller tumörer. 
Samtidigt utgör sådana behandlingar en riskfaktor som kan orsaka defekter eller tumörer i 
sköldkörteln. Se Bilaga D för en illustration av strålningens effekt på cellerna. När den 
radioaktiva strålningen passerar genom vävnaden absorberas en del energi som leder till 
bildandet av s.k. radikaler, d.v.s. mycket labila organiska molekyler, vilka kan orsaka en 
mängd olika skador i cellernas förnyelseprocess. Detta gäller speciellt deoxiribonukleinsyran 
(DNA) (25). Skador på DNA försämrar cellförnyelsen och celldelningen och kan också orsaka 
direkt celldöd. Skadornas omfattning står i relation till strålningens typ (α, β, γ), känslighet 
av vävnad som exponeras, dosering och intensitet (hur djupt strålningen penetrerat i 
kroppen) (10) (25). P.g.a. sköldkörtelcellernas långvariga levnadscykel märks inte heller 
eventuella skador omedelbart, såtillvida inte direkt celldöd inträffat. Finns dessutom 
tillräckligt många fungerande celler kvar med tillräcklig hormonproduktion, och som 
reagerar på ett förhöjt värde av tyreoideastimulerande hormon (TSH), behöver inte heller 
hormonbalansen rubbas (25). 
 
Påverkan vid exponering av sköldkörteln kan delas i två grupper, deterministiska (akuta) och 
stokastiska (sena) effekter. Deterministiska eller förutsägbara effekter orsakas av en kraftig 
bestrålning, vilket medför omfattande celldöd. Dessa uppkommer ofta i form av hypotyreos 
och akut inflammation (20) en kort tid efter en kraftig bestrålning, och kallas även akuta 
effekter (8). Stokastiska eller slumpmässiga effekter kallas även sena effekter då påföljderna 
visar sig som t.ex. sköldkörtelcancer eller benigna skörlkörtelknutor (20) vilkas uppkomst tar 
lång tid efter bestrålning. Det finns en sannolikhet att drabbas av sådana påföljder och den 
sannolikheten beror på exponeringsdosen (8). Risken att drabbas av sköldkörtelcancer 
uppskattas till 2,3 × 10-4 / 1 Gy till 4,4 × 10-4 / 1 Gy. Den spontana frekvensen för 
sköldkörtelcancer är ca 1 fall per 100 miljoner individer per år (27). 

3.2 Absorption av jod 

Jod som inhaleras eller tas in genom livsmedel absorberas snabbt och fullständigt genom 
övre magtarmkanalen inom 30 till 60 minuter och når jämvikt i blodet inom ca 30 minuter. 
Upp mot 30 % av totala mängden jod som tas upp i blodomloppet ackumuleras selektivt i 
sköldkörteln för att producera hormoner som är kemiska föreningar. Maximal ackumulering 
nås från 36 till 48 timmar (16) (26). Radioaktiva jodisotoper tas upp i det systemiska 
kretsloppet och sköldkörtelen precis som vanligt jod som förtäras genom livsmedel (27). Se 
Figur 2. Därav kan joden bli en källa till en väsentlig dos av beta-strålning (10).  

Vid jodbrist absorberas jod snabbare och uppnår maximal koncentration vid 12 till 24 
timmar efter intaget. 

Intratyroidalt jod utsöndras långsamt i omlopp i organisk form som sköldkörtelhormon. Den 
biologiska halveringstiden för joden i hormonet är omkring 100 dagar. Halveringstiden är 
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ålderberoende med kortare halveringstid för lägre ålder. På grund av dess snabba upptag och 
långa uppehållstid är radiojod i sköldkörteln dosproportionell till upptaget (16) (26). 

Hormonsyntesprocessen påverkas av koncentration av jod i blodet. Syntesen upphör 
tillfälligt vid för hög jodkoncentration. Därmed hämmas intaget av jod från blodet till 
sköldkörtelen, vilket utnyttjas vid blockering av sköldkörtelen mot radioaktiv jod. Vid 
blockering administreras 100 – 130 mg jod vilket är en dos som är mycket större än det 
dagliga intaget av jod som för vuxna normalt är 0,2 – 1 mg per dag.  
 

 
Figur 2. Absorption av radioaktiv jod. 

Omarbetat från figur 1 (27). 

3.3 Ökning av sköldkörtelcancer 

Det finns studier som framlägger goda bevis för sambandet mellan barns exponering för I-131 
och sköldkörtelcancer. Sedan olyckan i Tjernobyl har rapporterats att antalet fall av 
sköldkörtelcancer hos barn ökat markant (28) (29) (30) (31). En ökad risk för 
sköldkörtelcancer har även rapporterats hos vuxna och räddningspersonal från olyckan (29) 
(30). 

Yngre ålder vid exponering och jodbrist ökar den cancerframkallande effekten av I-131 (10) 
(16). Denna ökning har noterats vid lågdosexponering för I-131.  Dessutom har det noterats 
hos barn att latenstiden efter exponeringen är kort (3 – 4 år) och att tumöregenskaperna är 
aggressiva (29).  
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Risk för cancer bland barn som hade administrerats kaliumjodidtabletter (KI) efter 
Tjernobylolyckan var en tredjedel jämfört med dem som inte fått KI. Studier av effekten av 
exponering för I-131 in utero och vid vuxen ålder är ofullständiga (10). 

Bland överlevande efter atombombexplosionerna i Hiroshima och Nagasaki har samma 
ökning av sköldskörtelcancer inte observerats, vare sig hos vuxna eller hos barn. Detta beror 
på att förekomsten av nuklider är en annan i en kärnvapenexplosion samt att spridningen 
sker på annorlunda sätt (8). 

Den japanska stiftelsen Sasakawa har finansierat medicinska undersökningar bland barn i de 
mest drabbade områdena efter Tjernobyl. Ett led i detta var den hälsoscreening som 
genomfördes från maj 1991 till april 1996 (32). I den upptäcktes totalt 62 fall av 
sköldkörtelcancer hos ca 120 000 barn. Hela 37 fall återfanns bara bland de ca 19 000 barnen 
som testades i regionen Gomel i Vitryssland.  

Gomel är det område i Vitryssland som utsattes värst för radioaktivt nedfall. Flera studier har 
gjorts här, bl. a. en som gjordes på barn födda före och efter Tjernobylolyckan i fyra distrikt. 
Slutsatsen var att unga individer, under 10 år, löpte särskilt hög risk att drabbas av 
sköldkörtelcancer p.g.a. det radioaktiva nedfallet (32). 

Vid 100 mGy exponering kan sköldkörtelcancerincidensen vara 20 – 50 per miljon barn per 
år. Spontan sköldkörtelcancer hos barn är ca 1 fall per miljon barn per år (20). Som en 
jämförelse kan nämnas att en datortomografiundersökning över huvudet ger hudytan en 
stråldos på 1,5 mGy. 

1993 i Ukraina registrerades 418 fall av sköldkörtelcancer bland barn. 1998 var antalet nya 
fall av sköldkörtelcancer bland barn mellan 0 och 18 år i Gomel-området 58 gånger högre än 
före Tjernobylolyckan 13 år tidigare. Majoriteten av barnen som fick sköldkörtelcancer var 
yngre än 6 år vid tidpunkten för olyckan. Mer än hälften av dem var yngre än 4 år. 
Aggressiviteten av sköldkörtelcancer bland barn i Vitryssland kan identifieras av den tidiga 
utvecklingen av metastaser (33). 

3.4 Kaliumjodids blockerande effekt 

När KI, känt som jodtabletter, administreras, absorberas joden i preparatet av 
sköldkörtelceller. Cellerna bli mättade med jod och kan inte ta upp mer jod (34). Detta 
utnyttjas för blockering av sköldkörteln mot radioaktivt jod vid utsläpp under situationer 
såsom kärnkraftsolyckor. Figur 3 illustrerar detta. 
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Figur 3. Blockering av sköldkörteln med kaliumjodid. 

Omarbetad från figur (35). 

 
Zanzonico och Becker (16) har simulerat metabolismen av jod i hela kroppen och visat 
hastigheten av upptagandet av jod i sköldkörteln. Simuleringen visar också clearance och 
omvandlingen till proteinbundet jod (PBI) och till jodid. Det finns inte skillnad i hastighet i 
omvandling från PBI till jodid och clearance mellan individer med tillräckligt jodintag och 
individer med jodbrist, däremot finns stor skillnad i hastighet av upptaget i sköldkörteln och 
omvandling till PBI. Se Tabell 5. 
 
 
 
Tabell 5. Jodbristens inverkan på jodupptag och jodomvandling. 

Omarbetat från figur 1 (16). 

Individer 
Hastighetskonstanten för 

upptaget av jod i 
sköldkörtel 

Hastighetskonstanten för 
omvandlingen av jodid 
till proteinbundet jod 

(PBI) 
Tillräcklig jod - 250 

µg/dag 
0,031/h 0,000137/h 

Brist på jod - 50 µg/dag 0,132/h 0,0013/h 

 
 
Tabell 5 visar att individer med jodbrist tar upp jod i sköldkörteln 4,26 gånger mer per 
timme, och omvandlar till proteinbundet jod 9,49 gånger mer per timme, än individer som 
får tillräckligt med jod. 
 
Zanzonico och Becker (16) har beräknat sköldkörtelskyddseffekten av KI genom att jämföra 
I-131 dosupptag hos en individ som fått KI och en kontrollindivid som inte fått KI. Metoden 
bygger på en simulering. 
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Skyddseffekten kan beräknas enligt följande formel: 

                                                  Absorberad dos i sköldkörteln utan blockering 
                                                 –  absorberad dos i sköldkörteln med blockering      
        Skyddseffekt (%)   =                                                                                                     ×   100 
                                                  Absorberad dos i sköldkörteln utan blockering 
 
Resultatet visas i Tabell 6. För definition av absorberad dos se Bilaga B. 
 
Tabell 6. Tid för KI-administrering och blockeringseffekt. 

Omarbetat från figur 2, 3 och 5 (16). 

Tid av KI 
administrering 

(timmar före eller 
efter I-131) 

96 t 
före 

72 t 
före 

48 t 
före  

24 t 
före 

2 t  
efter  

8 t 
efter 

24 t 
efter 

Skyddseffekt (%) 
Tillräckligt jod 

5 32 75 93 80 40 7 

Skyddseffekt (%) 
Jodbrist 

<10 55 85 95 65 15 <5 

 
För jodbristindivider ger tidig KI-administrering, innan I-131 exponering, större skyddseffekt 
jämfört med icke-jodbristindivider. Däremot ger sen administrering, efter I-131 exponering, 
en sämre och snabbare avtagande effekt för jodbristindivider. Resultatet innebär att KIs 
skyddseffekt är mer effektiv att ges före eller samtidigt som intagande och/eller inhalation av 
I-131. Emellertid kan KI användas för att begränsa sköldkörteldosen av radioaktiv jod upp till 
8 timmar efter och i mindre utsträckning upp till 12 timmar efter exponering.  
 
I en annan studie, också den en simulering, har jodupptag i sköldkörteln beräknats hos 
jodbristindivider och icke-jodbristindivider. KI administrerades 8 timmar efter I-131 intaget. 
Andelen absorberad jod av totala jodintaget från I-131 och KI nådde sina maximum vid olika 
tidpunkter för de båda individerna. För jodbristindividen uppnåddes en maximal upptagning 
på 60 % efter 12 timmar och för icke-jodbristindividen nåddes maximum 26 % efter 36 
timmar (16). 

3.5 Tjernobylolyckans effekter i Polen  

3.5.1 Skyddsåtgärder 

I Polen detekterades förhöjd radioaktivitet på natten mot 28 april 1986. Det förelåg en 
misstanke om en allvarlig olycka i öst, vilket också skulle komma att bekräftas av sovjetiska 
nyhetsbyrån Tass. Dock saknades detaljerad information vilket gjorde att Polen utgick från 
ett worst case scenario. Följande fastslogs av statliga kommissionen på morgonen 29 april: 

1. Intecknad dos1 till hela kroppen bör inte överstiga 5 mSv/år. 

2. Intecknad dos till sköldkörtel bör inte överstiga 50 mSv/år hos barn (16 år och yngre) 
och 500 mSv/år hos vuxna. 

3. Radioaktiviteten i sköldkörteln får inte överstiga 5 700 Bq hos barn under 16 år. 

                                                        
1 Intecknad dos. Den integrerade dosen under en följd av år efter ett aktivitetsintag kallas för 

intecknad dos, eng. Committed Dose. Integrationstiden är för vuxna oftast satt till 50 år. För 

aktivitetsintag hos barn brukar intervallet 0-70 år användas. Om dosen integreras över oändlig tid 

erhålls storheten "dosinteckning" eng. Dose Committment. 
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Klockan 12 på eftermiddagen gav hälsovårdsminister order till det centraliserade apoteket att 
förbereda KI-lösning att distribueras till de mest drabbade områdena. KI var tillgängligt på 
alla sjukhus, vårdcentral, skolor, förskolor och så vidare. 

Administrerade doser var: 

 15 mg för nyfödda 

 50 mg för barn 5 år eller mindre 

 70 mg för övriga 

 

Profylaxen var rekommenderad men inte obligatorisk för gravida och ammande kvinnor. 
Vuxna uppmuntrades inte till KI-intag på grund av att cancerrisken ansågs vara låg och att 
det fanns risker för biverkningar hos sköldkörtelsjuka individer. 

Samtidigt genomfördes följande åtgärder: 

1. Förbjud att mata kor med färsk föda i hela landet tills 15 maj. 

2. Förbjud för barn, gravida och ammande kvinnor att konsumera mjölk med 
överstigande 1 000 Bq/L radioaktivitet. 

3. Tillförsel av pulvermjölk till alla barn under 4 år (beslutet togs 30 april och 
genomfördes 2 maj). 

4. Ca 3 000 ton pulvermjölk gjordes tillgänglig. Därefter importerades mjölk främst från 
Nederländerna. 

5. Barn, gravida och ammande kvinnor uppmuntrades att konsumera minimum mängd 
färska lövrika grönsaker (tills 16 maj). 

 
Processen påbörjades den fjärde dagen från olyckan och var praktiskt taget slutförd 2 maj. 
Totalt 10,5 miljoner doser delades ut till barn och 7 miljoner doser till vuxna. Multipeldoser, 
vilka inte rekommenderades, inkluderas i talen. 95,3 % av alla barn fick KI-profilax, varav 
86,7 % tog en singeldos, 2,39 % tog två eller fler doser och 6,14 % fick utspädd jodtinktur av 
föräldrarna under panik innan åtgärderna började. Ca 25 % av de vuxna fick KI (19).  

3.5.2 Uppföljningsstudie 

En uppföljningsstudie gjordes efter avslutandet av de akuta skyddsåtgärderna i juni 1986.  
52 092 personer tillfrågades genom frågeformulär och hembesök. 34 491 personer 
genomförde studien. Det representerade 0,09 % av Polens invånare.  

Gruppen bestod av 

 12 641 barn upp till 16 år 
6 137 flickor, 6 504 pojkar  

 20 578 vuxna  
12 374 kvinnor, 8 204 män 

 

Tabell 7 visar data från en del av utvärderingen. Uppskattade sköldkörteldoser av I-131 på 
studiegruppen är delvis baserad på mätningar på sköldkörtel genom 1 500 stickprov i 5 olika 
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geografiska områden mellan 29 april och 19 maj. De uppskattade doserna beror även av 
indirekta metoder, t.ex. I-131-mätningar i luft, mjölk, och i andra livsmedel, samt parametrar 
som genomsnittlig mjölk- och livsmedelkonsumtion, inandningshastighet, ålder, kön, 
sköldkörtelstorlek och jodupptag. Syftet var att uppskatta effekterna kaliumjodidintaget och 
att finna förändringar i sköldkörteln (19). 

 

Tabell 7. Tid för KI-administration, I-131 sköldkörteldos och effekt av KI. 

Omarbetat från tabell V (19). 

Ålder 
Datum 
för KI- 
intag 

Endast inhalation Inhalation + intag 

Bq mSv 
Minskning 

rel. inget KI-
intag (%) 

Bq mSv 
Minskning 

rel. inget KI-
intag (%) 

< 1 år 

Inget 1 767 2,3 - 13 554 17,5 - 
29/4 664 0,8 64 8 132 10,5 40 
30/4 1 154 1,5 35 10 270 13,3 24 
1/5 1 674 2,1 7 11 310 14,6 17 

1 – 5 
år 

Inget  4 550 2,9 - 16 537 1,4 - 
29/4 1 665 1,0 63 10 573 6,6 36 
30/4 2 981 1,9 24  12 335 7,7 25 

1/5 4 247 2,7 7 14 187 8,9 14 

 

Enligt denna tabell, var tidig KI-administration effektivare än sen. KI ger inte ett långsiktigt 
skydd mot upprepade I-131 intag. Därför det är viktigt att begränsa intaget av kontaminerade 
livsmedel samtidigt som KI-profylax tas. I-131 blir kvar längre i livsmedel än i luften. Figur 4 
visar hur radioaktiviteten avtar i mjölk och i luft (19).  

Hade det funnits en snabb varning från de sovjetiska myndigheterna kunde KI ha 
administrerats 24 eller 48 timmars tidigare och gett ett extrapolerat skydd av 67 % och 53 % 
respektive (19). 

 
Figur 4. Tidsförloppet för förorening av I-131 i Polen efter Tjernobylolyckan. 

Omarbetad från figur 1 (19). I-131 i mjölken mättes två gånger dagligen (f.m. och e.m.) i 9 
mjölkbearbetningsanläggningar i blandade prover från 21 provinser. I-131 i luften mättes var 6:e 
timme i 49 provinser. 
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Begränsning på intag av kontaminerade livsmedel beräknades att ha gett ytterligare 30 % 
minskning av intecknad dos till sköldkörteln (se Tabell 8), och som ett resultat överskreds 
inte dosen 50 mSv hos barn på 16 år och yngre. 

 

Tabell 8. Begränsning av stråldos i sköldkörtel p.g.a. KI och begränsat intag av livsmedel. 

Från tabell VI (19). 

Datum för KI-
administration 

Dosminskning från 
KI 

Dosminskning från 
begränsning av 

livsmedel  

Total dos-
minskning 

29/4 40 % 30 % 70 % 
30/4 25 % 30 % 55 % 
1/5 12 % 30 % 42 % 
2/5 8 % 30 % 38 % 

 

Studiegruppen följdes i 4 år och som resultat hittades endast två barn som hade utvecklat 
benign knöl och ingen som fått sköldkörtelcancer (19). 

3.6 Biverkningar 

Uppfölningsstudien i Polen (3.5.2) hittade ingen detekterbar långsiktig störning hos barn 
som biverkning av en dos KI. Även en fall-kontrollstudie som utfördes 1989 med 3 363 
kvinnor och 1 688 män utan tidigare sköldkörtelsjukdomar visade ingen skillnad i värdena på 
sköldkörtelhormoner (T4, T3 och TSH) från kontrollgrupper som utgjordes av 9 344 kvinnor 
och 7 225 som inte fått KI (19). 

Ingen förändring eller försämring hos vuxna med tidigare sköldkörtelsjukdomar som tog en 
eller flera KI-doser observerades. 

Av 3214 nyfödda som fått KI på andra dagen från födseln fick 12 barn akuta 
sköldkörtelreaktioner. Trots den relativt höga dosen (upp till fem gånger mer mg KI/kg 
kroppsvikt än vuxna) uppvisade de 12 endast en tillfällig ökning av TSH i serum och en 
minskning av fria T4 i serum. Inget känt följdtillstånd observerades. Dock noggrann 
övervakning kan behövas vid KI profilax under längre tid hos små barn (19). 

Några barn och vuxna fick milda mag-tarmbesvär, och även andra besvär, som inte krävde 
någon behandling. Se Tabell 9. Det är oklart om detta berodde på otillämplig KI-
administration, psykologiska faktorer eller på andra orsaker. 
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Tabell 9. Extratyroidala biverkningar efter KI administration. 

Omarbetat från tabell X (19). 

Symtom 
Barn Vuxna 

Antal % Antal % 
Inget 11 482 95,4 4 833 95,5 

Huvudvärk 22 0,18 35 0,69 
Magsmärtor 43 0,36 32 0,63 

Diarré 23 0,19 6 0,12 
Kräkningar 286 2,38 43 0,85 
Andfåddhet 13 0,11 32 0,63 
Hudutslag 129 1,07 63 1,24 

Övrigt 42 0,35 10 0,20 
Total antal profylax 12 040  5 054  

 

Vid överdosering kan KI orsaka en oftast övergående underfunktion i sköldkörteln. Risken 
att underfunktionen kvarstår är förhöjd hos individer som har behandlats för Hashimotos 
sjukdom eller för hypertyreos och som ges större doser (36).  

 

WHO uppskattar att förekomsten av svåra bieffekter från en enda dos jod skulle vara mindre 
än 1 på 10 miljoner barn och färre än 1 på miljonen hos vuxna. Detta från erfarenheter gjorda 
i Polen (20). 

Årlig förbrukning av kaliumjodid (300 mg) i USA är 48 000 000 tabletter där syftet är 
sköldkörtelskydd under diagnostik och behandling med radioaktiv jod. Rapporterade 
biverkningar, från milda till svåra, är totalt 160 fall på 20 år mellan 1960-80. Således 
beräknas risken för biverkningar till 1/1 000 000 – 1/10 000 000 per tablett. Vid 
biverkningar bör administreringen upphöras. Då är det sannolikt att symtomen försvinner 
inom 2 till 3 dagar (27). 

Många länder, Polen undantaget, tog beslutet vid Tjernobylolyckan att risken för 
biverkningar överskrider nyttan med administrering av kaliumjodid. I Polen delades istället 
ut tabletter till en stor del av befolkningen, särskilt barn. Som resultat visades inga fatala 
biverkningar. Från denna erfarenhet ansågs risken för svåra biverkningar vara liten och 
risken beräknades till att överensstämma med siffrorna från USA ovan. Det märktes vidare 
att risken för barn att få svåra biverkningar var 10 gånger lägre än för vuxna. Anledningen till 
detta är att vuxna i större utsträckning har sjukdomar i sköldkörteln vilket ökar känsligheten 
(20). 

Länder har i allmänhet en referensstrålningsdos för när KI ska administreras. Om ett sådant 
gränsvärde sätts för lågt kan ett överdrivet KI-intag ske på nationell nivå.  

Även om referensstråldosen sätt fel och KI intas i onödan, uppskattas inga allvariga 
biverkningar från KI-behandling (20). 

Yalow (37) hävdar att KI kan inducera allvariga reaktioner såsom hypertyroidism och 
allvarlig dermatit, baserat på en studie som utfördes på 50-talet på äldre patienter som hade 
administrerat KI under längre tid (120 mg dagligen i 2-3 veckor) och en annan studie gjord 
på astma-patienter. Hon påpekar att det föreligger risk för allvariga konsekvenser med 
massfördelning av KI tabletter snarare än fördel. Enligt henne är faran med 
lågdosbestrålning på sköldkörtelen (upp till 1 rem (=1 Sv)) överdriven.  

 



19 

 

3.7 Svensk strategi 

3.7.1 Olycksberedskap 

Informationen i detta kapitel baseras på korrespondens med Strålsäkerhetsmyndigheten. 

I Sverige aktiveras den statliga räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
kärntekniska anläggningar som föranleder, eller skulle kunna föranleda, att skyddsåtgärder 
för befolkningen utanför anläggningen behöver vidtas. I förordningen om skydd mot olyckor 
pekas länsstyrelserna i kärnkraftlänen ut som ansvariga för denna räddningstjänst. Alla 
beslut om skyndsamma skyddsåtgärder formellt fattas av den statliga räddningsledaren på 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är också, enligt samma förordning, skyldig att informera dem 
som kan komma att påverkas av en kärnteknisk olycka liksom de som faktiskt påverkas om 
en olycka inträffa. För boende i inre beredskapszonen delar därför Länsstyrelsen regelbundet 
ut informationsbroschyrer om hur de ska agera.  

Vid haverilarm ljuder sirener i inre beredskapszonen för att varna boende. Sveriges radio 
bryter också pågående sändning för att informera (detta är förberett). Polisen kommer 
dessutom att åka runt i inre beredskapszonen med högtalarbilar för att varna befolkningen. 
Kustbevakningen har motsvarande uppdrag till sjöss.   

Det är länsstyrelserna som delar ut jodtabletter. För de boende i inre beredskapszonen är de 
förhandsutdelade. Länsstyrelsen har också ett extra lager för utdelning på större avstånd. 
Slutligen finns ett centralt lager av jodtabletter som kan delas ut vid ännu större behov. Dessa 
måste dock först transporteras till det berörda länet. 

Den inre beredskapszonen, var KI-tabletter förhandsutdelas, sträcker sig mellan 12 och 15 km 
från kärnkraftverken. Det finns två nivåer av haverilarm, och vid den allvarligare aktiveras 
beredskapen utanför anläggningen. Då kommer SSM enligt nuvarande krisplan att 
rekommendera Länsstyrelsen, som formellt fattar beslutet, att beordra intag av de 
förhandsutdelade tabletterna. 

3.7.2 Kaliumjodidens användning 

Enligt SSM, följer Sverige International Atomic Energy Agency (IAEA):s Safety Standards 
Series No. GS-R-2 Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, 
Annex 3 (38). Denna standard reglerar användingen av kaliumjodid vid nödsituationer och 
definierar ett gränsvärde (100 mGy) i form av en avvärjningsdos för sköldkörteln. D.v.s. KI 
ges som profylax om detta dosupptag eller mer kan undvikas genom administrationen. Det 
finns en stark ålderberoende risk för sköldkörtelcancer orsakat av radioaktiv jod. Därför är 
gränsvärdet lägre för barn och gravida. Detta har IAEA och WHO gemensamt beslutat om (9) 
och disskuteras vidare i kapitel 3.8. 

3.7.3 Svenskt agerande – Tjernobyl 

Vid Tjernobylolyckan, 26 april 1986 fattade Statens Strålskyddsinstitut (SSI2) beslutet att det 
inte fanns behov av att evakuera, rekommendera allmänheten inomhusvistelse eller intag av 
KI-tabletter. Detta baserades på information som fanns tillgänglig om markbeläggning, dos 
etc. Efter överläggningar och diskussioner mellan SSI och Livsmedelsverket, en del 
åsiktsskillnader fanns, infördes från och med 30 april tillfälligt förbud av grönsaker, potatis, 
kött och fisk från Sovjetunionen och andra öststater. Dessutom sattes ett tillfälligt gränsvärde 
för radioaktiva ämnen i livsmedel, vilket sänktes drygt 3 veckor senare till 300 Bq/kg för Cs-
137 och 2 000 Bq/kg för I-131 (9).  Andra åtgärder som rekommenderades för att skydda kött 

                                                        
2 Nuvarande Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
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och mjölk från förorening var att ta in kor, inte släppa till betesmark igen och endast mata 
med foder som behölls inomhus etc (9) (24). 

3.7.4 Svenskt agerande – Fukushima 

Om inte en specifik källa anges baseras informationen i detta kapitel på korrespondens med 

Strålsäkerhetsmyndigheten och två svenska personer bosatta i Japan. 

Vid explosionerna i reaktorsbyggnaderna i Fukushima Daiichi, var Sverige troligen det enda 
land i världen som gav alla sina medborgare som vistades i området KI-tabletter. Farozonen 
ansågs sträcka sig 25 mil från kraftverket. Utrikesdepartementet fattade beslutet efter 
rekommendation från SSM som samrådde med Socialstyrelsen.  

Myndigheten avrådde även från onödiga resor till Japan under en period (39). 

Information om rekommendationerna publicerades på hemsidor tillhörande UD, SSM och 
svenska ambassaden i Tokyo. Det är oklart hur denna information kunde utnyttjas nära 
kärnkraftverket och kusten där det var extremt stora skador från jordbävningen och 
tsunamin, med bl.a. strömavbrott i ett stort område som följd. Enligt en svensk bosatt i en 
stad 125 km norr om kärnkraftverket var det svårt att uppfatta vad som hände och hur 
omfattande katastrofen var. Det var strömavbrott i området så möjlighet fanns inte att hämta 
information på internet. När han kontaktade anhöriga, vänner och jobbet tog batteriet på 
mobiltelefonen slut. Folk i området visste inte om kärnkraftsolyckan tills ca 24 dygn efter 
första explosionen då de fick de veta om detta på en samlingsplats i en grundskola. Det är 
svårt att informera folk i denna situation. 

Svenska ambassaden i Tokyo kontaktade svenskar som hade lämnat kontaktuppgifter, enligt 
SSM. Personen nämnd ovan hade inte lämnat kontaktuppgifter och blev därför inte 
kontaktad av ambassaden. Enligt en annan svensk som bodde i Chūou-ku, Tokyo som ligger 
ca 224 km från kärnkraftverket (d.v.s. inom zonen för utdelning av KI i svensk regi) blev 
kontaktad av ambassaden. De kontrollerade att han inte var skadad men nämnde inte något 
om rekommendationen om KI-tabletter. Möjligen på grund av hans ålder (40 år) fast 
ambassaden påstår att de berättade om rekommendationen till alla trots ålder. 

Utrikes departementet (UD) och svenska ambassaden gjorde en lista över svenskar som 
befann sig i Japan och skickade KI-tabletter till Japan som skulle räcka till svenskar. Dock 
hur omfattande denna lista var är oklart eftersom det inte finns skyldighet för turister att 
lämna uppgifter till UD eller ambassaden. Ambassaden delade ut tabletterna till dem som 
anmälde att de ville ha på ambassaden i Tokyo, men vad hände med dem som inte kunde ta 
sig till Tokyo?  

Svenskar som kom hem från Japan erbjöds inte mätningar som i flera andra länder. I samråd 
med SSM informerade Socialstyrelsen i stället att de som befann sig inom 80 km från 
kraftverket kunde kontakta sin vårdgivare för vägledning om de behövde genomgå mätning 
eller ej. En liten mängd I-131 hittades i urinen på två personer. Det ansågs dock inte som 
någon hälsorisk (39). 

3.7.4.1 Svenska ambassaden i Tokyo 
För att undersöka svenskt agerande vid Fukushimaolyckan ställdes frågor till svenska 
ambassaden i Tokyo (se Bilaga F). Texten i detta kapitel baseras på svaren från ambassaden. 

Jodtabletter delades ut på ambassaden som en säkerhetsåtgärd eftersom läget var mycket 
ovisst i direkt anslutning till kärnkraftsolyckan i Fukushima. De som inte kunde komma fick 
tabletterna skickade till sig, men det var väldigt få. Ambassaden ligger ca 28 mil från det 
havererade kärnkraftverket och de som bodde i Tokyo med närhet och kände sig oroliga 
kunde komma till ambassaden och hämta. Totalt var det ca 400 personer som kvitterade ut 
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tabletter. För personer som bodde längre västerut från Tokyo var det inte aktuellt med 
tabletter. Enbart en svensk var registrerad som boende i prefekturen Fukushima. Ett 15-tal 
svenskar, de flesta utbytesstudenter, bodde i Sendai (norr om Fukushima). Journalister som 
reste dit tog med sig jodtabletter till dem.  

På alla ambassader finns en lista där svenskar kan registrera sig om de vill och framför allt 
vid en större olycka kan det vara bra så att ambassaden kan kontakta dem och förvissa sig om 
att allt är väl med dem. Alla svenskar som ambassaden hade kontaktuppgifter till 
kontaktades och de fick informationen som Strålskyddsmyndigheten utfärdat, bland annat 
att personer över 40 år inte behövde ta tabletter. 

Ca 500 personer plus några familjemedlemmar var registrerade på ambassaden den 11 mars, 
men mängder av personer som inte fanns på listan hörde av sig till ambassaden och ville 
informera om att de befann sig i Japan för kortare eller längre tid. De personer som står på 
listan är inte turister utan personer som vistas i Japan en längre tid - oftast som studenter 
eller utsända med anleding av sitt arbete. Mycket få svenskar bor permanent i Japan. 

Det kom ett regeringsbeslut om att extraflyg skulle sättas in för frivillig evakuering. 
Erbjudande om plats gick ut till personerna på svensklistan den 17 och 18 mars för plan som 
avgick 18 och 19 mars. Av flera skäl var det få som nappade på erbjudandet eftersom det 
fanns reguljära flyg att tillgå, planen gick till Bangkok och därifrån fick personerna själva ta 
sig vidare, inte billigt och en del ville helt enkelt inte lämna Japan. 

3.7.5 Apotekens policy 

Sex apotekskedjor har tillfrågats om de har någon policy för försäljning av kaliumjodid vid 
nödsituationer.  Svaren visas i Bilaga G och sammanfattas nedan. 

Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Medstopp och Kronans Droghandel svarade att de följer SSMs 
rekommendationer samt ger råd till kunder enligt bipacksedel d.v.s. som Läkemedelsverket 
har godkänt. Medstop är enda apoteket som svarade att de kommer att hjälpa till med 
utdelning av KI om det är nödvändigt. Kronans Droghandel är enda apoteket som inte vill 
sälja KI utan myndigheternas instruktioner och de har inte KI på lager annat än om butiken 
ligger i direkt närhet till en kärnkraftsanläggning. Apotek Boots har inte svarat på 
frågeställningen. 

3.8 WHOs och IAEAs rekommendationer  

Information om WHOs och IAEAs gemensamma rekommendationer är hämtade ur WHO 
guidelines for iodine prophylaxis following nuclear accidents (20). 

3.8.1 Gravida kvinnor 

Under graviditeten stimuleras moderns sköldkörtel, särskild under första trimestern (upp till 
vecka 11). Under andra och tredje trimestern utvecklas fostrets sköldkörtel, vilket gör att 
större mängd jod tas upp. Då ökar mängden radioaktivt jod som tas upp i sköldkörteln och 
sålunda finns det större behov av skydd för sköldkörteln hos gravida kvinnor. 

Proteinbundet jod passerar genom moderkakan och detta gör även fostret känsligt för 
radioaktiviteten. Detta undviks genom att modern tar KI och hennes sköldkörtel blockeras. 
En eller två doser KI ger inte någon negativ effekt men administrering under längre tid kan 
leda till underfunktion hos modern och/eller foster med risk för defekter i den fetala 
utvecklingen, särskilt i områden som drabbas av jodbrist. 
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3.8.2 Nyfödda 

Det finns risk med både exponering för radioaktiv jod och blockering av sköldkörtelfunktion 
p.g.a. överdosering av KI under de första dagarna i livet. För nyfödda kan mängden upptaget 
radioaktivt jod i sköldkörteln bli fyra gånger större än för alla andra åldersgrupper på grund 
den drastiskt ökade sköldkörtelaktiviteten efter födseln som varar ett par dagar. 

Det kan finnas en möjlig skadlig påverkan på den neurointellektuella utvecklingen på foster 
med sköldkörtelblockering av KI under perioden mindre än en vecka. Detta fastställdes dock 
inte i studien i Polen. 

KI bör snabbt ges till nyfödda vid behov. Dosen bör emellertid inte överskrida en engångsdos 
med 16 mg. Noggrann uppföljning är viktig. 

3.8.3 Barn och ungdomar 

Gruppen barn och ungdomar i åldern 1 månad till 18 år är känslig för exponering för 
radioaktivitet. Samtidigt är det mycket låg risk att få allvarig påverkan av KI. Ett barns 
sköldkörtel är mindre i storlek än en vuxens, vilket gör att den radioaktiva dosen till 
sköldkörtelen blir högre än hos vuxna trots mindre inhalationsvolym. Dosen hos barn genom 
inandning kan bli maximalt 3 gånger högre än vuxna. Dosen genom matintag kan bli några 
gånger högre än hos vuxna. I princip ges en dos av KI men en repeterad dos kan ges vid 
exponering under längre period. Om hudutslag förekommer efter första dosen, bör dosen 
inte repeteras. 

3.8.4 Ammande mammor 

Jod passerar ut i bröstmjölken. Ca ¼ av joden som tas upp av modern utsöndras till mjölken 
inom 24 timmar. Ett barn som ges KI är emellertid skyddat för radioaktivt jod i mjölken 
dagen efter. Därför appliceras inga andra kriterier på ammande mammor än på vuxna, för att 
skydda dem själva. 

3.8.5 Vuxna under 40 år 

För denna grupp anses både risk för sköldkörtelcancer på grund av radioaktiv jod och 
allvariga biverkningar låg. Engångsdos av KI ges till denna grupp vid behov. Repeterade 
doser indiceras inte på grund av risk för ökade biverkningar. Begränsning av matintag (t. ex 
mjölk) är lättare för denna åldersgrupp än för barn. 

3.8.6 Vuxna över 40 år 

Risken för sköldkörtelcancer från radioaktivitet är extremt låg. Däremot ökar risken för 
biverkningar av KI med åldern på grund av den ökade förekomsten av sköldkörtelsjukdomar 
(20) (t.ex. Basedows sjukdom, knöl i skölkörtel, Hashimotos sjukdom). KI indiceras inte för 
denna grupp såvida dosen till sköldkörteln är ca 5 Gy, vilket påverkar sköldkörtelfunktionen 
och inducerar hypotyreos (31). 

3.8.7 Administrering 

Administrering skall ske beroende på ålder och dosupptag enligt Tabell 10. 
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Tabell 10. Referensstråldos för KI-profylax. 

Från tabell 1 (20). 

Ålder Exponeringssätt Referensnivå 

Nyfödda, spädbarn, barn, 
ungdomar upp till 18 år, 

gravida  
Inhalation och intagande1 10 mGy avertable dose2 till 

sköldkörtel 

Vuxna under 40 år Inhalation 
100 mGy avertable dose2 

till sköldkörtel 

Vuxna över 40 år Inhalation 
5 Gy projected dose3 till 

sköldkörtel 

1) För gruppen barn kan det vara svårt att hitta ersättning för exempelvis mjölk. 
2) avertable dose: Skillnaden mellan dosen som uppskattas med KI behandling och utan KI 
behandling (avvärjningsbar dos).  
3) projected dose: Dosen som skulle förväntas uppstå utan motåtgärd. 

 

Kontraindikationer är känd jodallergi, tidigare och nuvarande sköldkörtelsjukdomar såsom 
hypertyreos, dermatitis herpetiformis (hudceliaki) och hypocomplementaemic vasculitis (20). 
De två sista är extremt sällsynta tillstånd (31). Kontraindikationerna bör stå på 
förpackningen (20). 

Tabletterna kan krossas och blandas med juice, sylt, mjölk eller liknande.  
Tabell 11 visar den rekommenderade dosen för åldersgrupper. 

 

Tabell 11. Rekommenderad dos för KI enligt ålder. 

Omarbetat från tabell 2 (20). 

Ålder KI (mg) Antal tabletter 

Vuxna och ungdomar (över 12 år) 130 2 

Barn (3 – 12 år) 65 1 

Små barn (1 mån – 3 år) 32 ½ 

Nyfödda (födseln – 1 mån) 16 ¼ 

 

Exakt dosering av 1/4 tablett för nyfödda är svårt att garantera. För nyfödda mer än 1 vecka 
gamla, som bor hemma, skulle en ungefärlig uppdelning vara tillfredsställande. Mer känsliga 
är dock nyfödda yngre än en vecka. Dessa bör helst ha en mer exakt dosering. Detta kan 
uppnås med KI-lösning nyberedd från kristaller. Därför rekommenderas att 
förlossningsavdelningar håller KI-lagring i kristallform. 
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3.8.8 Andra skyddsåtgärder 

Inandning av radioaktiv jod från ett passerande radioaktivt moln kommer att begränsas till 
en viss del genom inomhusvistelse med stängda fönster och ventiler, men instängning är inte 
helt effektivt för att undvika inandning av doser. 

De viktigaste skyddsåtgärderna mot intern exponering genom förtäring är jordbruks-
motåtgärder (som att mata djur med lagrat foder) följt av förbud av potentiellt förorenade 
livsmedel. Bland de lokalt producerade jordbruksprodukterna utgör mjölk och vatten en 
särskild risk (20). Se Bilaga C för exempel på motåtgärder inom jordbruket. 

Radioaktiv jod kan komma ut i komjölk inom 5 till 10 timmar med intag av förorenat foder 
med maximal koncentration från 36 till 48 timmar efter intag (16). 

3.9 Japansk KI-utdelning 

Det finns en stor mängd studier om kaliumjodid, skärskilt från efter Tjernobylolyckan. 
Risken för sköldkörtelcancer från radioaktiv jod, speciellt vid exponering vid unga åldrar, och 
kaliumjodids skyddande effekt har bekräftats. Trots dessa kunskaper utnyttjades kaliumjodid 
inte vid olyckan i Fukushima. De flesta som befann sig inom 20 km från kärnkraftverket fick 
inte tabletter på grund av sent beslut av staten. Detta trots att motsvarande landstinget hade 
tabletter i lager och att förutdelning till och med skedde i vissa städer. Folk trodde att 
landstinget skulle ge råd och landstinget trodde att staten skulle föreslå 
rekommendationerna för dem. Barn, gravida och ammande som är de mest utsatta 
skyddades inte då de stora radioaktiva utsläppen skedde från den 12 till den 15 mars. Redan 
den 13 mars utfördes screening av radioaktiva ämnen på invånares kroppsytor. Då överskred 
värdena på en del av invånarna referensvärden för KI-intag. Trots att experter rådde staten 
om KI tog det mer än 3 dagar för staten att till slut att rekommendera KI-intag till invånare 
inom 20 km radie från kraftverket (officiellt 16 mars). Då beslutet fattades hade de flesta 
invånarna inom 20 km evakuerats (4).  
 
Byn Iitate som ligger 40 km norr om kraftverket drabbades av radioaktivt nedfall. Det är en 
av de orter där absolut högst strålningsvärden har mätts upp. Byn evakuerades inte förrän 30 
mars, 19 dagar efter olyckan, på grund av att den ligger utanför 20 km radie från kraftverket 
där staten evakuerade tidigare (2). Detta är faktum som alla japaner känner till genom 
morgontidningar och tv-nyheter. Dock konkluderar vissa personer att Japanska statens 
åtgärder utfördes i tid i sina artiklar (2) (40). 
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4 Diskussion 

4.1 Svårigheter med massutdelning av KI 

Allmänt råder konsensus om att kaliumjodid är ett värdefullt strålningsskydd under vissa 
förutsättningar. Myndigheter i många länder har därför ganska ambitiösa planer om hur KI 
ska distribueras till folket vid behov. 

Frågan är om systemen för massutdelning som finns är tillräckliga? Det finns många 
svårigheter att övervinna: 

 Radioaktiva moln kan röra sig mycket fort. Väderförhållanden kan göra att 
radioaktivt nedfall kommer ner på oväntade ställen långt ifrån katastrofområdet. 
Nederbörd kan ha mycket stor inverkan på markbeläggningen av radioaktiva ämnen, 
vilket illustreras i Bilaga E. 

 Länder, ett grannland eller det egna landet, med liten öppenhet låta bli att 
kommunicera ut att en olycka har skett.  

 Obeslutsamma regeringar kan fatta beslut för långsamt. Faktorer som ekonomi och 
prestige kan spela in. Att administrera KI i tid är mycket viktigt för att få önskad 
effekt. 

 Fungerar infrastuktur och transporter vid en katastrof?  

 Med ett strömavbrott kan folk bli isolerade och inte få informationen som finns. 
  

Givet dessa svårigheter kanske det ytterst ska ses som sitt personliga ansvar att ha KI 
tillgängligt vid en krissituation?  

Efter att ha skrivit detta arbete så är jag personligen inte helt främmande för det. Dock ska 
myndigheter inte friskrivas från ansvar. Tvärtom måste myndigheter världen över ta till sig 
att det finns stora utmaningar i att motverka effekterna av kärnkraftsolyckor (se t.ex. 3.9). 
Utformningen av systemen för massdistribution av KI kan inte göras nog för noggrant eller 
ambitiöst. Studien av den svenska strategin (3.7) visar att Sverige i mångt och mycket har ett 
bra system som säkert kan fungera som föredöme för många länder. Om jag ska försöka se 
brister i det svenska systemet vill jag peka på att mycket är upphängt på beredskapszoner 
med en viss radie (3.7.1). Beroende på väderförhållanden kan spridningen av radioaktivitet 
vara mer nyckfull än så. Ett annat tvivel gäller systemets tillförlitlighet. Inte någon av 
källorna som studerats har omnämnt tester eller övningar.   

För att lyckas med prevention av strålskador krävs mer än nationella insatser vid en olycka. 
Utifrån resultaten i detta arbete så skulle internationella organisationer starkare verkar för 
sammarbeten. Internationella perspektiv som kan tänkas är följande: 

 Officiell, omedelbar och detaljerad rapportering av händelseförlopp i olycksdrabbad 
anläggning. Omgivande länder måste kontinuerligt kunna bedöma allvarlighetsnivån 
och förbereda motåtgärder. 

 Informationsutbyte om radioaktiv spridning. Avancerade meterologiska simuleringar 
och lokala mätningar av radioaktivitet är delar av detta. 

 Stand-by resurser borde finnas redo i ett internationellt organs regi. Det bör gälla allt 
från reaktorexperter till materiel som pumpar, reservaggregat, 
sarkofagkonstruktioner etc. Detta kan inkludera lager av KI-tabletter. 

 Länder ska vara förpliktigade att acceptera erbjudande om hjälp enligt ovanstående 
punkt. Detta kan regleras i avtal liknande FN resolutioner. 

Tankgången om att länder inte bör tillåtas att agera helt på egen hand vid en allvarlig olycka 
stärks om det beaktas att effekterna kan bli världsomspännande. Enligt vissa experter ser 
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världen just nu, i och med Fukushima-olyckan, ett sådant fall som kan förvärras till att bli en 
global katastrof. Den stora mängd uttjänt reaktorbränsle som förvaras i depån vid reaktor 4 i 
Fukushima har tillräcklig med radioaktivitet för att förorena jorden flerfalt gånger mer än 
vad Tjernobyl gjorde. På grund av den inträffade olyckan är byggnadskonstruktionen 
motståndskraft nedsatt och en ny jordbävning och tsunami skulle mycket väl kunna frisätta 
den radioaktiviteten. Bl.a. Robert Alvarez, tidigare representant för U.S. Department of 
Energy, hävdar detta (41).  

 
Trots att det är myndigheters skyldighet att skydda sin befolkning så gott det går så bör den 
enskilde individen ifrågasätta om denne blint kan lita på systemen. Om människor i större 
utsträckning förvarade KI-tabletter hemma skulle risken för masspanik och slutförsäljning på 
apotek minska. Folk som akut behövde köpa KI skulle då lättare kunna göra det. Vi såg att 
KI-tabletter såldes slut till och med i Sverige (kap. 1), på andra sidan jordklotet från 
Fukushima, och så behöver det inte vara. Speciellt hos barnfamiljer finns motiv att ha KI-
tabletter då barn är känsligare (3.3, 3.8.3). Ett paket med 10 tabletter bör vara tillräckligt och 
kostnaden kan inte vara ett problem. 

Tabletters hållbarhet är ganska lång om de förvaras rätt. Det största argumentet mot 
förvaring hemma skulle vara risken för felaktig administrering och överdosering. Kapitel 
3.5.2 visar på vikten av att äta KI-vid rätt tidpunkt och kaptitel 3.8 visar på olika individers 
behov av dosering. För att förhindra felaktig användning behövs således utbildning, något 
som i sig kan vara problematisk att göra effektiv. En amerikansk undersökning visade att 
många boende i beredskapszonen, inklusive medicinsk personal, inte korrekt hade 
tillgodosett sig informationen om KI-administrering (42). 

4.2 Kritik av officiella siffror 

Det har riktats kritik mot WHO och International Atomic Energy Agency (IAEA). German 
Affiliate of International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) och Society 
for Radiation Protection har gemensamt påpekat brister i de båda organisationernas material 
(33). De säger bl.a. att presentationen på “Chernobyl Forum of the United Nations” som 
ordnades i september 2005 av IAEA och WHO innehöll allvariga fel. Till exempel 
presenterade de en uppenbart felaktig uppskattning på antalet framtida dödsfall på grund av 
cancer och leukemi (i gruppen svårast drabbade människor). Denna siffra skilde sig med mer 
än 50 % från källan som hade angetts.  

”IAEA and the WHO have manipulated their own data” för att effekten av Tjernobyl ska 
mindre allvarlig ut, angav IPPNW och Society for Radiation Protection. 

Dessutom påpekar de att Pflugbeil sedan tidigare redan påvisat diskrepans mellan WHOs 
rapport och deras källor som refererats (43). 

Hittills har varken Tjernobyl-forumet, IAEA eller WHO ansett det nödvändigt att låta 
allmänheten veta att 2 – 5 gånger högre antal dödsfall på grund av cancer och leukemi är att 
vänta än de felaktiga sifferuppgifter som tidigare publicerats. 

Även 2011, mer än 5 år senare, har ingen officiell FN organisationen ännu rättat dessa siffror 
(33). 

Det gick inte att hitta källan som IAEA och WHO använde i presentationen. Det var inte 
möjligt att bedöma om kritiken är befogad eller inte. IAEA och WHO är världskända 
organisationer och många länder applicerar deras rekommendationer. Detta innebär dock 
inte per automatik att de ska undgå kritisk granskning. Att IPPNW och Society for Radiation 
Protection är mindre kända gör dem heller inte otillförlitliga men det ger dem naturligvis 
mindre tyngd.  
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Det kan misstänkas att det finns intressen som vill förringa effekterna av Tjernobylolyckan 
som exempelvis de som ska betala sjukpenning och bidrag till offren och de som vill främja 
kärnkraftens utbredning. Fast det skulle behövas mer studier och vetenskapliga 
undersökningar för att bevisa om IAEA och WHO verkligen har lagt fram felaktig 
information och om det rör sig om misstag eller om påtryckningar. 

4.3 Geografiska variationer 

Jodbrist är en viktig och oberoende faktor som påverkar risken för sköldkörtelcancer efter 
exponering för radioaktiv jod (16) (43). Snabb KI administration är viktigare för gruppen 
med jodbrist. Med tanke på att det finns områden i delar av världen som drabbas av 
endemisk jodbrist, och med närhet till kärnkraftverk, bör åtgärder för möjliga radioaktiva 
utsläpp i dessa områden särskilt väl förberedas (16). Europa är ett sådant område där det 
finns mycket kärnkraft och stora delar av befolkningen äter relativt lite mat från havet (som 
alger) som är en bra källa till jod och de får alltså inte i sig tillräckligt jod (44) (45).  
 
 

  



28 

 

5 Slutsats 

Resultatet har visat att Sverige har en välplanerad förberedelse mot en eventuell 
kärnkraftsolycka samt även har agerat prompt för att hjälpa svenska medborgare vid en 
olycka utomlands (Fukushima). 

Erfarenheterna från Tjernobyl och Fukushima belyser sannolikheten att varje nödsituation 
på ett kärnkraftverk kommer att ha unika och oförutsedda egenskaper. Spridningen av 
radioaktiva moln kan vara oförutsägbara beroende på meteorologiska förhållanden. Det kan 
vara viktigt att tänka över om det är tillräckligt att tänka i termer av radie från en anläggning 
när det gäller att definiera en beredskapszon. Kommer distribuering av KI fungera i 
verkligheten i en krissituation eftersom snabb administrering av KI är essentiell för 
sköldkörtelskydd? Det kan vara bra att ha informationsblad tillgängliga på internet och på 
apotek så att de som vill ha mer kunskap om KI själva skulle kunna ta själva mer ansvar. På 
så sätt kunde den KI-hysteri som rapporterats i Sverige efter Fukushimaolyckan ha minstakts. 

Skyddsåtgärder bör planeras och uppdateras regelbundet och noggrant då de måste fungera 
flexibelt och effektivt i en nödsituation. En förutsättning för fungerande system och 
procedurer är troligen att de testas innan de verkligen behövs. 
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Bilaga A. Enheter för radioaktiv dos 

 
 

Enheter   

Bq Becquerel SI-enheten för radioaktivt sönderfall. 
1 Bq är ett sönderfall per sekund. 

Gy Gray SI-enheten för absorberad dos. 
1 Gy = 1 J/kg. 

Sv Sievert SI-enheten för ekvivalent dos och effektiv dos.  
1 Sv = 100 rem.  
Används för uppskattning av skadorna hos en 
människa eller annan levande organism som blivit 
utsatt för joniserande strålning. 

 

Se Bilaga B för dosbegreppen. 
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Bilaga B. Tre grundläggande dosbegrepp 

 

Omarbetat från en spalt s. 20 (24). 

Absorberad dos Anger den mängd strålningsenergi som en bestrålad kropp tar 
upp per viktsenhet. Enheten är gray (Gy). 

Ekvivalent dos Tar hänsyn till både mängden strålningsenergi och till att olika 
strålslag (t.ex. alfa-, beta- och gammastrålning) har olika 
biologisk verkan (olika farlighet). 
Används bland annat för angivande av gränsvärden för olika 
organ. Enheten är sievert (Sv).  

Effektiv dos Tar hänsyn inte bara till mängden strålningsenergi och 
strålslagets farlighet, utan också till att skilda organ i kroppen 
har olika strålkänslighet. Enheten är 
sievert (Sv). Effektiv dos kan inte mätas med instrument. 
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Bilaga C. Åtgärder inom jordbruket 

 

Omarbetat från figur s. 62 (24). 

 

Motåtgärder 

 Utfodra med cesium-bindande preparat 

 Plöja upp mark och så på nytt 

 Utfodra med rent foder 

 Täcka över grödor 

 Ställa in betesdjur 

 Slakta renar i augusti-september när de har 

lägsta cesiumhalterna 

 Gödsla och kalka 

 Skölja, förvara och koka maten 
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Bilaga D. Biologiska effekter av radioaktiv 
strålning 

 
 Text och omarbetad figur från figur 5.7 (46)  

 

                                                                                
                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
                     
 
 
 
       
                                                                                                                                                                                                    
 
  
                            
                                                                                                                                                                              
                                                 

                                                                                                                       

                                            

                                                                                                                                     

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Biologiska effekter av joniserande strålning kan delas upp i akuta och sena effekter. De 
akuta kan leda till celldöd medan de sena är slumpmässiga (stokastiska) och kan leda till 
cancer och möjligen ärftliga effekter. Foster är mycket strålkänsliga.”  

  

Joniserande strålning 

 Cellskador 

Strålningsenergin absorberas Förändrad metabolism och funktion 

 Celldöd Transformation Reparation 

 Organdöd 

Cancer  Ärftliga effekter 

 Populationen dör ut  

Tetragena effekter 

Ö
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Organisms död 
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Bilaga E. Markbeläggningen av radioaktiva 
ämnen beror på väder 

 

Text och omarbetad figur från figur 7.1 s. 27 (24). 
 
 
 
 
 

 

 
”Markbeläggningen av radioaktiva ämnen vid våtdeposition ökar med ökad nederbörd och 
är avsevärt mycket högre än vid torrdeposition.” 
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Bilaga F. Frågor till svenska ambassaden i 
Tokyo 

 
 
Följande frågor ställdes till svenska ambassaden i Tokyo via e-post. 
 

1. Enligt SSM delades jodtabletter ut på ambassaden till de svenskar som ville 
ha dem. Vad hände med de som ville ha tabletter men kunde inte komma 
till ambassaden för att hämta dem? Skickade ni dem tabletterna? Det var 
kanske inte möjligt? Skärskilt de som befann sig i Fukushima, nära 
kärnkraftverket.  

 
2. Enligt SSM kontaktade ambassaden efter olyckan de svenskar som lämnat 

sina kontaktuppgifter. Ambassaden ska då ha informerat om svenska 
myndigheters rekommendation att ta jodtabletter vid vistelse inom 25 mil 
från Fukushima Daiichi kärnkraftverk. Var det alla svenskar som 
kontaktades eller var det bara vissa grupper (som under 40 år, havande och 
ammande)? 

 
3. UD och ambassaden gjorde en lista över svenskar som befann sig i Japan 

efter jordbävningen och tsunamin. Hur omfattande var denna lista? Som 
turist finns ingen skyldighet att lämna uppgift till UD eller ambassaden. 

 
4. Hörde att ambassaden eller UD ordnade ett flygplan till Thailand efter 

kärnkraftsolyckan för svenskar som ville lämna Japan. Är detta sant? 
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Bilaga G. Apotekens policy 

 

 Apoteken tillfrågades om de har en policy om försäljning av KI-tabletter vid en nödsituation? 

Apotekskedjor Svar 

Apoteket AB 

 Ger råd till kunder som följande: 
o Kaliumjodidtabletter innehåller 

jod och används vid en 
eventuell kärnkraftsolycka, då 
radioaktivt jod kan läcka ut och 
tas upp i kroppen via lungorna 

o Jodtabletterna är receptfria 
men ska endast användas efter 
särskild uppmaning av 
Länsstyrelse eller Statens 
strålskyddsinstitut 

 

 Alla hushåll i en inre beredskapszon, 
d.v.s. inom ca 15 kilometer från 
kärnkraftverken, får ett paket med tio 
jodtabletter och 
informationsbroschyrer hemskickat 
var femte år 

Apotek Hjärtat 
 Följer SSMs råd. Ger råd som står i 

bipacksedel och produktresumé d.v.s. 
som läkemedelsverket har godkänt 

Apotekgruppen 
 Följer läkemedelsverkets 

rekommendation. 

Medstopp 

 Följer SSMs rekommendation 

 Kommer att hjälpa till med 
distributionen om det skulle behövas 

 Hindrar inte från att köpa jodtabletter 
för kortvarigt bruk så länge de finns 
tillgängliga 

 Vissa butiker har KI i ordinarie lager 

Kronans Droghandel 

 Förlitar på SSMs information 

 Ska inte sälja om inte myndigheter har 
gett specifika instruktioner om detta 

 Lagerför KI enbart på de apotek som 
ligger i direkt närhet till kärnkraftverk 

Apotek Boots Inget svar 
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