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Gardner-hypotesen 
kan inte bekräftas
En ny engelsk studie visar inte något

samband mellan fäders exponering för

joniserande strålning och leukemi hos

barnen.

I British Medical Journal volym 315

(8 november 1997) har G J Draper m fl

publicerat studien: Cancer in the off-

spring of radiation workers: a record lin-

kage study.

Deras slutsats är ordagrant följande:

These results do not support the hypot-

hesis that paternal preconception irra-

diation is a cause of childhood and non-

Hodgkin lymphoma; the observed asso-

ciations may be chance findings or result

from exposure to infective or other

agents. If there is any increased risk for

children of fathers who are radiation

workers, it is small in absolute terms: in

Britain the average risk by age 15 years

is 6.5 per 10000; our best estimate, using

all available data, is that the increase is

5.4 per 10000. For mothers, the numbers

are too small for reliable estimates of

risk, if any, to be made.

NRPB (SSI:s motsvarighet i Storbri-

tannien) noterar i ett pressmeddelande

med anledning av artikeln att en andra

studie ”the Nuclear Family Study” kom-

mer att publiceras under 1998. I denna

behandlas hälsan för barn till arbetande

föräldrar utsatta för joniserande strål-

ning med hälsan för barn vars föräldrar

inte är utsatta för strålning. NRPB avser

därefter att komma med ett uttalande

eller råd i frågan. 

lars persson

Adressändring 
Meddela genast din nya eller rätta

adress till SSI per brev eller fax 

08-7297108 eller E-posta till redaktören

(lars.persson@ssi.se)

SSI:s seminarier
Varje tisdag kl 14.00 hålles på SSI, bygg-

nad Z5 inom Karolinska sjukhusets

område seminarier om strålskydsfrågor.

Har du något viktigt att berätta på ett

sådant seminarium – om så, kontakta fil

dr Lars Persson.

Vill du per E-post ha meddelande om

seminarierna så meddela din adress (vi

skickar inte kallelser per brev längre) till

lars.persson@ssi.se.

Jan Cederlund blev 73 år. Han var den

första landstingsanställde sjukhusfysi-

kern och fick sin utbildning hos Kurt

Lidén i Lund. 1958 blev han landets för-

ste fil. lic. i radiofysik, som då var ett 

dispensämne, medan han dröjde med

disputationen till 1979.

Han vistades med sin familj i Toron-

to under åren 1958 - 1960. Hos Harold

Johns och Jack Cunningham medverka-

de han bla i granskning och bearbetning

av delar av deras berömda lärobok. Här

konstruerade han en avancerad jon-

kammare för strålskyddsmätningar med

tre elektroder och ett mätområde som

sträckte sig över tre tiopotenser. Många

uppskattande och roande episoder från

den tiden finns bevarade på båda sidor

om Atlanten.

Som sjukhusfysiker återvände Jan till

Lund 1960 och startade sedan radiofy-

sikavdelningen i Borås. 1967 tillträdde

han den nyinrättade tjänsten vid Aka-

demiska Sjukhuset i Uppsala. Han med-

verkade således i uppbyggnad och

utrustning av flera terapi- och fysik-

avdelningar.

Jan hade stort fallenhet för under-

visning och utgav 1969 två flitigt använ-

da läroböcker: “Medicinska isotopmät-

ningar” och “Matematik för röntgen

och radioterapiassistenter”, i båda fal-

len översättningar och bearbetningar av

original av Frank H. Low respektive

L.A.W. Kemp.

Jan hade ett utpräglat intresse för

kluriga och teoretiska frågeställningar.

Som exempel kan nämnas ett uppmärk-

sammat inlägg tillsammans med Bo Lin-

dell i tidskriften Physics in Medicine

and Biology 1964: ”The significance of a

second observation” och avhandlingen

som hade titeln: “Information Content

of Poisson Images”.

Införandet av datorer inom stråltera-

pin var ett av Jans huvudintressen vilket

bla framgår av att “ The 4th Internatio-

nal conference on use of computers in

radiotherapy” förlades till Uppsala

1972.

Sin lugna och lågmälda framtoning

till trots var han en driven förenings-

människa och mångårig ordförande i

Svensk Förening för Radiofysik. Han

hade också breda ideella och kulturella

intressen.

Jan var en kunnig, hjälpsam och vän-

säll kollega som ofta med en underfun-

dig humor och stor integritet bemötte

sina medarbetare och tillgodosåg klini-

kens intressen. Vi är många som med

tacksamhet ser tillbaka på Jan Ceder-

lunds betydelsefulla insatser.

rune walstam

Jan Cederlund avliden

Seminarium i Madrid
Tillämpning av direktivet om enskilda

personers hälsoskydd mot de faror som

uppstår till följd av joniserande strålning

i samband med medicinsk bestrålning,

97/43/Euratom 

Ett seminarium om detta hålls den 27

april 1998 i Madrid. Arrangör är Euro-

paunionens kommission DG XI till-

sammans med det spanska hälsominis-

teriet och det Spanska sällskapet för

strålskydd. Syftet med seminariet är att

främja diskussion och meningsutbyte

mellan de behöriga myndigheterna i

medlemsstaterna, radiologer, remitte

rande läkare, strålskyddsexperter, alla

yrkeskategorier som är inblandade i

radiologiska procedurer, och represen-

tanter från tillverkningen. Deltagandet

är gratis. Jag kan sända en folder med

First announcement till intresserade. 

Anmälan sändes senast den 10 mars

1998 till:

M.H. Lellig (CE), DG XI.C.1

Centre Wagner C/325

L-2920 LUXEMBOURG 

Tel: + 352 4301.36383

Fax: + 352 4301.34646 

wolfram leitz
E-mail: wolfram.leitz@ssi.se
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