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              Den 19. august 2003 
 
 

Notat 
vedrørende 

den tyske Radarkommissions rapport om radarstråling.  
 
 
 
Den tyske radarkommissions vurderinger og anbefalinger blev den 2. juli 2003 overgivet til 
det tyske forsvarsudvalg og i den forbindelse offentliggjort i Tyskland. 
 
Rapporten er på i alt ca. 170 sider, hvorfor det således på nuværende tidspunkt alene har været 
muligt at foretage en umiddelbar vurdering af rapporten, herunder dens konklusion og 
anbefalinger. 
 
Det har været forventet, at den tyske undersøgelse har kunnet afdække årsagssammenhæng 
mellem arbejdet med radar og kræft. Af konklusion og anbefaling fremgår imidlertid, at man 
ikke har været i stand til at afdække en sådan sammenhæng.  
 
Det var ligeledes ventet, at undersøgelsen kunne udtale sig om spørgsmålet vedrørende 
eventuel overhyppighed af kræft blandt personel, der har arbejdet med radarer. Af 
undersøgelsens konklusion fremgår det umiddelbart ikke, om der er en overhyppighed af 
kræft blandt personel, som har arbejder med radarer. 
 
Det ligger dog fast, at radarpersonel i en periode frem til ca. 1975 ikke kan udelukkes at have 
været udsat for ioniserende stråling i et omfang, der er sundhedsskadeligt. Som konsekvens 
heraf opstiller rapporten en række kriterier, der belyser graden af udsættelse af stråling, som 
skal være tilgodeset for at komme i betragtning til erstatning.  
 
Ved den umiddelbare gennemlæsning er det fundet, at der er et sammenfald af nogle af de 
systemer, der har været brugt i Tyskland, og som er nævnt i rapporten, med de systemer der 
har været brugt i Danmark. Dette drejer sig om HAWK (med undtagelse af ASR-P, der i 
Tyskland blev brugt som HAWK bataljons radar), NIKE og NASARR (F-104 radar).  
Der er nævnt enkelte andre systemer, FKO er p.t. ved at undersøge om der er yderligere 
sammenfald. 
 
De radartyper som rapporten omtaler, som har været anvendt af den tyske marine (SGR103 og 
SGR105), har ikke været anvendt i det danske søværn. En enkelt af de radarkomponenter, 
som i de førnævnte radar er kategoriseret som røntgenstrålingskilder (”Clipperdiode” 8020), 
har været anvendt i radarudstyr i det danske søværn. 
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Det vil kræve yderligere undersøgelser at fastlægge, hvorvidt materielsystemerne er direkte 
sammenlignelige. Den umiddelbare vurdering er dog, at både Tyskland og Danmark har fulgt 
NATO´s procedurer i forbindelse med materieludviklingen, ligeledes er de samme 
retningslinjer (NATO Standardization Agreement (STANAG)) vedrørende stråling mv. blevet 
fulgt, hvorfor forholdene formodentligt i vid udstrækning er sammenlignelige. 
 
Overordnet lægger rapporten ikke op til generel anerkendelse/erstatning, men lægger op til 
individuel vurdering/behandling. 
 
Rapporten arbejder således med tre forskellige slags stråler: 
 

• Røntgenstråling 
• Stråling fra selvlysende maling (radium-226) 
• Højfrekvent stråling (ikke-ioniserende stråling) 

 
Ad. bullit 1. (Røntgenstråling). 
Generelt gælder, at anerkendelse forudsætter en lægelig verificeret cancerdiagnose eller grå 
stær.  
 
Der opdeles i tre tidsperioder:  

• Tiden indtil 1975 (benævnt ”Fase 1”), hvor der ikke foreligger troværdige data for 
stråling fra radarsystemer, og hvor der ikke har foreligget arbejdsmedicinske 
beskyttelsesforanstaltninger efter nutidens retningslinjer. I denne periode kan personel 
der har arbejdet som teknikere/mekanikere eller operatører med radarsystemer komme i 
betragtning til erstatning, såfremt en række yderligere kriterier er opfyldt, såsom 
kræfttype defineret ud fra driftsspænding på det aktuelle radarsystem (fremgår af et 
større skema i rapporten). Der er imidlertid anført enkeltforhold vedr. det enkelte 
radarsystems udstråling, der kan betinge, at anerkendelsen kan udelukkes.  

 
• Tiden efter 1975 og indtil det kan dokumenteres, at der foreligger arbejdsmedicinske 

beskyttelsesforanstaltninger efter nutidens retningslinjer for det enkelte radarsystem 
(benævnt ”Fase 2”). I denne periode anvendes de samme kriterier, som anført for 
perioden indtil 1975, såfremt der foreligger for få eller ingen målinger på det enkelte 
radarsystem. Er der tilstrækkelige målinger, anbefales det at gennemføre en beregning 
af ”erstatningsdosen”.  

 
• Tiden efter at der foreligger arbejdsmedicinske beskyttelsesforanstaltninger efter 

nutidens retningslinjer (f.s.a. uønsket stråling, Røntgenforordningen af 1987)  for det 
enkelte radarsystem (benævnt ”Fase 3”). I denne periode anser kommissionen det for 
usandsynligt, at der er en årsagssammenhæng mellem arbejdet med radarsystemer og 
udvikling af cancer. 

 
Ad. bullit 2. (Stråling fra selvlysende maling (radium-226)). 
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Kommissionen anfører, at knoglekræft og lungekræft med rimelighed kan henføres til 
udsættelse for radium-226, og dermed føre til anerkendelse. 
-  For knoglekræfts vedkommende dog kun, hvis den enkelte medarbejder har arbejdet med 

afrensning og påføring af selvlysende maling (radium-226), og dette er sket uden 
anvendelse af værnemidler.  

-  For lungekræfts vedkommende dog kun, hvis den enkelte medarbejder har arbejdet med 
selvlysende maling i en form, der kan indåndes, og dette er sket uden anvendelse af 
værnemidler. 

-  Rapporten opstiller kriterier for vurdering af den samlede stråledosis fra radium, der skal 
tages i betragtning.   

 
Ad. bullit 3. (Højfrekvent stråling (ikke-ioniserende stråling)). 
Den eneste lidelse, kommissionen anser for at have sammenhæng med højfrekvent stråling, er 
grå stær (katarakt). Anerkendelse beror på en konkret vurdering af graden af udsættelse for 
stråling.  
 
Sluttelig giver konklusion og anbefaling i rapporten en vurdering af den hidtidige tyske 
administrative praksis i forbindelse med anerkendelse af arbejdsskader og anbefaler visse 
justeringer.  
       

--------------------------------------- 
 
 
Foreløbig vurdering/anbefaling: 

1.  Hele rapporten bør grundigt gennemlæses, førend eventuelle yderligere kommentarer 
kan afgives. 

 
2. Spørgsmålet om, hvorvidt hele eller dele af de forhold, der ligger til grund for 

rapportens vurderinger/anbefalinger, umiddelbart kan overføres til danske forhold, må 
nærmere vurderes (tidshorisont er ikke mulig at angive på nuværende tidspunkt), men 
som indledningsvis nævnt i notatet, må forholdene i en vis udstrækning være 
sammenlignelige. 

 
3. Den tyske undersøgelse har ikke kunnet afdække en sammenhæng mellem arbejdet med 

radar og kræft. 
 
4.  Den tyske undersøgelse har ligeledes ikke afdækket spørgsmålet om overhyppighed af 

kræft blandt personel, der har arbejdet med radarer. Rapporten angiver i stedet en 
procedure og kriterier for vurdering af årsagssammenhæng, der berettiger til en 
anerkendelse af de enkelte sygdomme, jf. ovenfor.  

 
5. I modsætning til Tyskland har Danmark et egentligt cancerregister, hvilket giver 

mulighed for at påvise overhyppighed af kræfttilfælde blandt en given population. Da 
forsvaret ikke har haft mulighed for at identificere personel tidligere beskæftiget med 
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radarsystemer, har en registersammenkøring alene af den grund ikke kunnet 
gennemføres. Imidlertid har Kræftens Bekæmpelse for nylig udgivet en publikation om 
kræfthyppighed fordelt på brancher, hvoraf det fremgår, at forsvaret samlet set har en 
overhyppighed af visse kræftformer. 

  
 Der er på baggrund heraf indledt et samarbejde mellem forsvaret og Kræftens Bekæmp-

else med henblik på yderligere at afdække årsagssammenhæng mellem arbejde i 
forsvaret og overhyppighed af visse kræftsygdomme. Det forventes, at en sammenhæng 
mellem cancer og arbejdet med radarer vil blive belyst som en del af dette projekt. 
 
Det er således i juni 2003 af Forsvarskommandoen besluttet at udarbejde en egentlig 
projektbeskrivelse med inddragelse af relevante eksterne samarbejdspartnere, der 
forventes færdiggjort i løbet af efteråret 2003.  

  
 Det samlede projekt forventes at skulle strække sig over minimum to år og vil skulle 

gennemføres uanset den aktuelle radarsag. 
 

6. I Danmark behandles samtlige sager om erhvervssygdomme af Arbejdsskadestyrelsen, 
og der er intet i rapportens anbefalinger, der taler for at ændre denne praksis, for så vidt 
angår sygdomme, der eventuelt måtte være forårsaget af stråling fra radarsystemer. 
Hvorvidt Arbejdsskadestyrelsen måtte ønske at behandle nuværende eller fremtidige 
sager efter den tyske rapports anbefalinger, er og bør være styrelsens afgørelse.  

 
7. Personel, som er af den opfattelse eller er i tvivl om, hvorvidt deres lidelse har 

sammenhæng med deres arbejde i forsvaret, anbefales således fortsat at anmelde 
lidelsen som en arbejdsbetinget lidelse til Arbejdsskadestyrelsen.   

 
 


