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ORDFÖRANDES RADER 
 

Kära medlemmar! 
 
När detta skrivs är det mellan hägg och syrén. Klimatförändringarna har redan gjort sig 
påminda – denna korta tid infaller nu en vecka tidigare än för 50 år sedan. Jag har själv lagt 
märke till att de blommor vi hade till skolavslutningarna numera är utblommade så dags. Det 
är också svårare att få tag på blommor till midsommarstången. På årsmötet fick vi höra Pär 
Holmgren berätta om klimatförändringarna och deras oundvikliga effekter. 
   Om någon vecka avslutar jag kursen i miljötoxikologi i Uppsala. Jag har kanske inte lärt 
mig mycket nytt, men jag har fått mina kunskaper bekräftade och sorterade och delvis 
fördjupade. Jag känner att jag har auktoritet att uttala mig om kemikalier och hälsa. Vad jag 
kommit till insikt om är hur enormt komplicerad den levande cellen är, och hur mångdubbelt 
komplicerad den levande människan är. Det är ett mycket intrikat system som håller oss 
igång. Komplexiteten gör människan sårbar – det finns många ställen där det kan gå fel – 
samtidigt som den innebär skyddsmekanismer, nödlösningar.    
   LfM är fortfarande, efter drygt 20 år, en liten förening. För att vara så liten har vi 
åstadkommit mycket. Men vill vi vara slagfärdiga, ha förtroende, så måste vi vara mycket 
fler. Vid årsmötet fick styrelsen i uppdrag att arbeta med medlemsrekrytering.  
   Du som läser detta, medlem eller icke medlem – hjälp till! Sprid tidningen! Uppmuntra andra att bli medlemmar! Om 
du värvar fem nya medlemmar får du en t-tröja i härligt material med vår vackra logga. 
   Jag tillönskar dig en riktigt njutbar sommar, vare sig du mest jobbar eller också är ledig. 
                                                                                                                                                Ingrid Eckerman, ordförande 
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MEDLEMSINFORMATION 
 
NY HEDERSMEDLEM  
 
Vid årsmötet utsågs Tryggve Årman till ny 
hedersmedlem. Tryggve, som är barnläkare, har varit med 
i föreningen sedan start. Han har varit styrelseledamot, 
setat i valberedningen och till sist ordförande. Hans 
ämnen har framför allt varit trafik och 
klimatförändringar. Här syns han tillsammans med 
nuvarande ordföranden Ingrid Eckerman. 
 
Tidigare hedersmedlemmar är Karl-Henrik Robèrt, 
föreningens grundare, och Kerstin Abrahamsson,  
Robèrts sekreterare som under många år hjälpte oss med 
administrationen. 
 

                                                                                     
                                                                       
                                                                                   

MEDLEMSREKRYTERING 
 
Medlemsantalet i LfM har sedan starten varierat mellan 150 och drygt 300. Det är på tok för litet! 
Vi behöver vara många fler, både för att få förtroende och för att stärka ekonomin. Styrelsen fick 
vid årsmötet i uppdrag att arbeta med medlemsrekrytering. Här behöver vi din hjälp. Tala med dina 
kollegor, gilla LfM i Facebook, vidarebefordra nyhetsbrev till kollegorna. Information om 
medlemsavgifter etc. finns på hemsidan.   

 Foto Peter Pettersson

 
Årsavgiften är 250 kr för fullbetalande medlem, 20 kr för studerande medlemmar (gratis första året) 
och 400 kr för stödmedlemmar. Avgiften kan sättas in på postgiro 14 43 65-4. Glöm inte namn och 
adress även vid internetbetalning! Den som värvar fem nya medlemmar får en LfM-tröja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRELSEN 2012 
 
Vid årsmötet 2012 fick styrelsen följande utseende: 
Ordförande: Ingrid Eckerman, allmänmedicin, Stockholm 
Vice ordförande: Björn Fagerberg, internmedicin, Göteborg 
Kassör: Maria Petri, ST-läkare i allmänmedicin. Göteborg 
Sekreterare: Anne von Heidman, onkologi, Uppsala 
Ledamöter: Anette Maltinus, ST-läkare i allmänmedicin, Nyköping  
   Lena Sjödell, oftalmologi, Mölndal 
   Bertil Hagström, allmänmedicin, Göteborg 
   Ingela Övermark, internmedicin, Stockholm 
   Margareta Falk-Hogstedt, psykiatri, Stockholm  
Studentrepresentant: Oona Lagström, Göteborg 
   Vill du bilda en arbetsgrupp på din ort? Kontakta styrelsen så kan du få adressuppgifter till 
dina ”grannar”.  
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INTE FÖR SENT ATT MILDRA KLIMATEFFEKTERNA 
lett till upprepade misslyckanden i de 
stora klimatmötena, eller alltför 
kraftlösa överenskommelser. Mot-
ståndet kommer framför allt från de 
sex länder som har stora egna 
investeringar och intressen i fossil 
energi (Rysssland, Kina, USA, 
Kanada, Australien och Indien) 
medan EU är mer benäget att stödja 
en omställning men med för svaga 
åtgärder. 
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Gäst vid LfMs årsmöte den 18 mars 
var Pär Holmgren, meteorolog och 
hedersdoktor vid Uppsala universitet, 
också aktiv i Artister för miljön. 
Under titeln ”Det kommer aldrig att 
vara för sent - att göra så mycket 
som möjligt” lyfte han fram sina 
tankar i dialog med mötesdeltagarna. 
   Här några axplock ur en mycket 
intressant och delvis skrämmande 
diskussion.  
 
Oroande situation 
Pär Holmgren inledde med att 
konstatera att ju mer vi lär oss om 
klimatet, desto mer oroande blir 
situationen. Scenarierna verkar alltid 
bli värre, frågan är mer hur mycket 
värre.  
   Senaste rapporten från FNs 
klimatpanel kom 2007, och nu väntar 
vi på rapporten från 2013. Den 
kommer att innehålla nya argument 
mot användning av fossil energi och 
ökade kunskaper om säkra gränser 
för koldioxidhalt i luften respektive 
acceptabel temperaturökning.  
   1990 var koncentrationen av 
koldioxid i atmosfären 330 ppm 
(parts per million), och man räknade 
då med 440 ppm som övre gräns. 
Idag har vi redan ca 385 ppm, men 
man anser att 350 ppm bör vara 
maxgräns. Utsläppen av koldioxid 
ökar fortfarande.  
   Det har också ansetts att två 
graders genomsnittlig temperatur-
höjning på jorden är acceptabel. Idag 
ifrågasätts denna gräns. Två grader är 
troligen för mycket och kan innebära 
en risk för farliga återkopplingar (se 
nedan). En rimlig övre gräns är 
snarare 1-1,5o. Hittills har jordens 
medeltemperatur ökat med 0,7o, men 
med en ”intecknad”  

 

   Egentligen borde omställningen ha 
börjat 1990 – då hade vi haft en 
möjlighet att stoppa uppvärmningen. 
Men fortfarande måste man göra allt 
som går för att minska koldioxid-
utsläppen. Mest radikalt – ur ett 
systemperspektiv – vore att nu helt 
sluta bryta kol och gräva upp olja, 
men så går det tyvärr inte till. 

temperaturökning på 1,5-2o genom 
minskade utsläpp av reflekterande 
svavelpartikar.  
  
Feedback och återkoppling 
  Vi vet mer om riskfyllda s.k. 
återkopplingsmekanismer 
(temperaturökning som förstärker 
olika processer som också ökar 
temperaturen) som kan leda till 
okontrollerbara skeenden.  

   Olja har aldrig varit så dyr så länge 
som nu, och kanske är vi på Peak oil  
nu – ett år eller två till, sedan 
minskar oljan som finns men blir allt 
dyrare att utvinna. 
 
Utvecklingen     Återkopplingsmekanismer är bland 

annat:   Viktigt blir att driva på den tekniska 
utvecklingen av alternativ. I delar av 
Afrika är sol-el redan billigare än kol 
och olja på vissa platser. Jordbruket 
måste förändras och drivas små-
skaligt och utan plöjning för att hålla 
kvar kolets i jorden. Globaliseringen 
med stora monokulturer har varit 
förödande för svenska småjordbruk 
som ur klimatsynpunkt är mycket 
bättre. Just nu importerar Sverige 
mer än 50 procent av sina livsmedel. 

• Albeidoeffekten. Genom smältning 
vid polerna minskar isen som 
reflekterat bort solenergin. Därmed 
ökar temperaturen.  
• Havens uppvärmning. Världshaven 

som tidigare lagrat koldioxid håller på 
att bli varmare och surare och kan i 
stället börja släppa ifrån sig koldioxid. 
• Smältande tundror släpper ifrån sig 

metan, en mångdubbelt starkare 
växthusgas som kan accelerera 
smältningen och temperaturökningen.    Det finns ett par intressanta ny 

tekniker som sägs kunna minska den 
upp den redan för höga koldioxid-
halten i atmosfären .  

• Bortfall av luftförorenande ljusa 
partiklar (svavel) som tidigare 
reflekterat ljus. När fossila utsläpp 
minskar i framtiden försvinner 
partiklarna. Detta beräknas ge en 
temperatur ökning på 0,5-1o. När vi 
slutar använda olja/kol blir det alltså 
varmare! När mörka partiklar från 
t.ex. vedeldning försvinner sjunker 
temperaturen något.    

• BECC, bioenergy with carbon 
capture and storage. BECC, som 
utvecklats bl.a. på KTH, beskrivs 
som en kollagringsmetod som 
dammsuger atmosfären på koldioxid. 
Den prövas nu i en anläggning i 
Illinois. 

   Dessa partiklar ligger dock bara 
kvar kortvarigt medan koldioxiden 
stannar hundratals år. 

• Låsning av kol i åkerjord genom 
framställning av biokol, med en 
metod liknande milning. Biokol har 
inspirerats av en urgammal 
jordbrukskultur Terra Preta i 
Amazonas, där kol bundits i jorden 
under tusentals år. Jorden blir 
dessutom extra näringsrik. 

 
Ingen omställning i sikte 
Situationen är alltså allvarlig och 
våra kunskaper om risker redan stora. 
Trots detta har motståndet mot 
omställning till andra energiformer  

http://www.ur.se/Produkter/169178-UR-Samtiden-Vad-hander-med-vadret-Meteorologi-mer-an-vader�


   Dessa metoder befinner sig på 
utvecklingsstadiet, men förefaller 
mycket intressanta. 
   Geoengingeering togs också upp, 
men riskerna verkar orimligt stora 
och oförutsebara.  
 
Dyster framtid 
Klimateffekterna är redan nu stora. 
Det finns redan miljoner (miljarder?) 
klimatflyktingar, och antalet kommer 
att öka. Därtill kommer alla de 

människor som går under i svält och 
naturkatastrofer som översväm-
ningar, våldsamma stormar, torka, 
pandemier etc. De åtgärder som 
diskuterades vid senaste klimat-
konferensen är otillräckliga och 
skulle leda till en temperatur ökning 
på cirka tre grader och ett dystert 
framtidsperspektiv för våra barn och 
barnbarn.  
   Sverige kommer att klara sig bättre 
än de flesta men kommer också att 
drabbas på olika sätt, av klimat-

flyktingar, ett förändrat sjukdoms-
panorama och sannolikt också av en 
havsytehöjning på minst en halv 
meter och troligen mer till år 2100. 
Samtidigt är Sverige, enligt Pär 
Holmgren, ett av de länder som har 
de bästa förutsättningarna för en 
omställning.  
   Hur kan vi gå vidare och skapa 
opinion för mer kraftfulla åtgärder?  

Margareta Falk Hogstedt  

 
 

 
 
 
 

 

REGERINGEN OMPRÖVAR 
AVLOPPSSLAM PÅ ÅKRARNA 

VAD HAR LfM ÅSTADKOMMIT? 
 
LfM är en liten förening, och det kan vara svårt att 
se vad vi åstadkommit. Men vårt arbete är inte 
betydelselöst.  En av våra första insatser var 
rapporten om läkemedel och miljö 1997, som 
inspirerade mer resursstarka organisationer att ta 
tag i denna fråga. Några frågor under senare år där 
vi synbarligen påverkat beslutsfattare är: 

LfM har varit engagerad i kampanjen mot spridning 
av avloppsslam på åkrarna, i syfte att återvinna 
fosfor. Anledningen ur medicinsk synvinkel 
är framför allt det höga innehållet av kadmium. Nu 
har kampanjen uppnått sitt syfte, att få regeringen 
ompröva sitt tidigare beslut. 
   Regeringen har gett ett nytt uppdrag till 
Naturvårdsverket, att utreda hållbar återvinning av 
fosfor. Fosforn ska återvinnas på ett resurseffektivt 
sätt i enlighet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
De ämnen som nämns i skrivelsen är metaller, 
organiska ämnen och läkemedel. 
   LfM tackar Björn Fagerberg som bl.a. arrangerat ett 
symposium på riksstämman och en caféafton i 
Göteborg, skrivit en debattartikel i Läkartidningen 
och hållit flera föredrag om kadmium och hälsa.  

 Seminariet om Östersjön 2008 som bidrog till 
att regeringen satte en oväntat hög tröskel för 
torskfisket. 

 Skrivelserna till Spegelkommittén samma år 
som bidrog till att Sverige röstade nej till 
förstärkt flamskydd i TV-apparater och 
hemelektronik. 

 Debattartikel, symposium och föredrag om 
kadmium under 2010-2011 som har bidragit 
till att regeringen omprövar miljömålet 
beträffande återföring av fosfor från slam. 
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NANOTEKNIK, NANOMEDICIN OCH MILJÖ 
 
Tema för caféaftonen på Ekocentrum 
i Göteborg den 22 februari var 
nanopartiklar och miljö. Björn 
Fagerberg hade engagerat 
moderatorn Mats Sandberg, 
miljösamordnare på Sahlgrenska 
akademin, och talarna Sofia 
Svedhem, Chalmers, och Caroline 
Jonsson, Göteborgs universitet. 
 
Nanoteknik med medicinsk 
anknytning och dess möjligheter och 
utmaningar belystes av Sofia 
Svedhem. Nanomedicin kan indelas i 
nanoläkemedel, nanokontrastmedel 
som används vid magnetkamera-
undersökningar, nanobiomaterial 
samt nanoanalysteknik som i 
framtiden eventuellt kan användas 
för att exempelvis hitta gener 
kopplade till en viss sjukdom i en 
befolkning, vilket i förlängningen 
skulle kunna leda till behandling. 
   Nanoläkemedel behöver ”för-
packas” i t.ex. liposomer. En anti-
kropp kopplad till liposomen kan 
fästa mot målorganet för att där 
kunna utöva sin effekt. Man kan 
också tänka sig att tömma virus på 
sitt innehåll och paketera nano-
läkemedel inuti höljet. Vid tumör-
behandling kan man lägga på ett 
varierande magnetfält när läkemedlet 
lagrats upp i tumören och på sätt 
destruera den. 
 
Miljönanokemi var Caroline 
Jonsson ämne. Hon talade om 
naturliga och av människan 
tillverkade nanopartiklar och 
miljöaspekter. Nanopartiklar är 
enbart definierade genom sin storlek 
som är mindre än 100 nm i minst en 
dimension. I övrigt kan partiklarna ha 
vilken form som helst och deras 
egenskaper skiljer sig stort från 
varandra. Detta gör att varje partikel 
eller partikelgrupp måste analyseras 
för sig när man ska bedöma deras 
egenskaper och miljöpåverkan. Detta 
är ännu i sin linda jämfört med hur 
snabbt nanotekniken utvecklas.  
   Nanopartiklar har en hög ytarea. 
Det finns en hög andel aktiva atomer 
på ytan vilket gör dem mer reaktiva 

än större partiklar. Ytorna fungerar 
som katalysatorer och som 
adsorbenter, dvs. andra partiklar 
fäster på ytan. Tillverkade 
nanopartiklar är ofta ytmodifierade 
för att få fram dessa egenskaper. 
   Naturliga nanopartiklar har alltid 
funnits. Exempel är vulkanaska 
(minns utbrottet på Island 2010 som 
stoppade stora delar av världens 
flygtrafik), partiklar från skogs-
bränder, vittring av berg, utfällning 
av järnoxidpartiklar vid vattendrag. 
 
 
 
 
Tillverkade nanopartiklar kommer 
från trafiken – slitage av däck och 
bromsskivor, industriernas 
förbränning och utsläpp och från 
nanoteknologin som finns i 
elektronik, kemiska produkter mm. 
   Naturligt förekommer kol som 
diamant och grafit. Grafit är 
uppbyggt av kolatomlager med tunna 
bindningar emellan. Exempel på en 
kolnanoprodukt som används mycket 
är grafen. Man använder då enstaka 
lager från grafit som kan formas till 
en boll – fulleren eller kolnanorör i 
ett eller flera lager vilket är mycket 
starkt och lätt. Kolnanorör används 
exempelvis i betong, sportartiklar 
som rack, i brobyggen, hörlurar mm. 
Ett problem är att dess effekt liknar 
asbest som har kända hälsovådliga 
effekter. 
   Metallnanopartiklar används i olika 
sammanhang. Aluminium med is blir 
raketbränsle, koppar används i 
touchscreen, silver i strumpor, 
kylskåp och tvättmaskiner för att 
motverka bakterier. Ett problem är att 
silvret ej är stabilt utan löses upp och 
bildar silverjoner som är mycket 
giftiga. 
   Metalloxider finns från olika 
metaller. Titanoxid är ett vitt pigment 
som länge använts i vit färg. Med 
tillsats av nano-titanoxid bryts 
smutsen ner och man behöver inte 
måla så ofta. Titanoxid finns också i 
solkrämer, på spegelytor som ej 

immar igen och kommer troligen i 
solceller (där används idag 
kiseloxid). Titanoxid, som är mycket 
vävnadsvänligt, ligger också på ytan 
på tandimplantat.  
 
Nanopartiklar i miljön vet vi inte 
mycket om. Partiklarna kan se ut hur 
som helst och naturen är inte van vid 
att ta hand om de tillverkade 
partiklarna. De kan hamna i luften 
och jorden. Från vatten kan de falla 
ner i sediment, hamna i grundvatten 
eller i fiskar och sen troligen upp i 
näringskedjan.  
   I vatten kan partiklarna växa eller 
aggregera. Har de då kvar sina 
egenskaper? Naturligt organiskt 
material exempelvis humusämnen, 
kan fästa på nanopartiklarnas yta 
vilket troligen ger förändrade 
egenskaper. 
   Nanopartiklar kan också reagera 
med andra miljöföroreningar, t.ex. 
tungmetaller, läkemedel, hormoner, 
ftalater, bekämpningsmedel och 
bromerade flamskyddsmedel. De 
binds troligen till nanopartiklarnas 
yta och kan då antingen transporteras 
långt eller sjunka till botten. Är detta 
bra eller dåligt? En möjlighet att rena 
vatten?? Vad händer om pH, 
temperatur eller salthalt ändras? 
Frigörs föroreningarna från ytan 
igen? 
 
Efter föredragen blev det en livlig 
diskussion. Att nanotekniken innebär 
stora möjligheter framgick klart, men 
det finns en oro för att effekterna på 
natur och människa ska visa sig bli 
ett högt pris. Att ”onödiga” 
nanoprodukter bör bort från 
marknaden var många eniga om, men 
hur? Det borde inte ligga på 
konsumenten att behöva fråga om 
strumporna innehåller silver. 
Myndigheterna vill ha siffror på 
farligheten innan de agerar men de 
flesta tyckte att försiktighets-
principen borde gälla. 

Lena Sjödell 
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”LÄKEMEDEL SOM MILJÖHOT” I LÄKARTIDNINGEN 
 

På initiativ av LfM har Läkar-
tidningen gjort ett specialnummer 
14-15/2012 om läkemedel och 
miljö. Föreningen har drivit denna 
fråga sedan 1997 då rappor-
ten ”Läkemedel och miljö - vad vet 
vi idag?” publicerades. Våra 
seminarier 2004 och 2005 bidrog 
till att lyfta upp frågan på bordet. 

Läkarnas ansvar 
World Medical Association 
(WMA) tog år 2010 fram en 
deklaration om kemikalier. LfM 
var då rådgivare till Sveriges 
Läkarförbund, vilket gjorde att 
läkemedel inkluderades. Samma år 
biföll Läkarförbundets fullmäktige 
en motion om att arbeta för någon 
form av miljöcertifiering av 
läkemedel. Vad har då skett i 
Läkarförbundet? 
   I detta specialnummer uttalar sig 
Mikael Rolfs från centralstyrelsen. 
Han sitter med i ”högnivågruppen” 
som leder arbetet med den 
nationella läkemedelsstrategin. Där 
lyssnar han till rapporter två 
gånger om året. Enligt honom kan 
det aldrig läggas något ansvar på 
den enskilde läkaren för läke-
medels påverkan på miljön. Detta 
stämmer dock ej med Läkar-
förbundets läkemedelspolitiska 
program och ej heller med LfM:s 
uppfattning om läkares ansvar. 
   Enligt LfM har den enskilda 
läkaren ansvar för sin egen för-
skrivning: att överväga icke-
farmakologiska metoder som 
komplement till eller ersättning för 
läkemedel, att inte glida på indika-
tionerna, att ompröva ordina-
tionerna och att bara förskriva det 
som verkligen kommer att använ-
das (det innebär bl.a. förtroliga 
samtal med patienterna om hur de 
ser på läkemedel). 
   Initiativtagarna till artiklarna, 
Björn Fagerberg och Bertil 
Hagström från LfM samt DG 
Joakim Larsson från Göteborgs 
universitet, beskriver bland 

annat effekterna av utbytes-
reformen och månadens vara 
 2002 och av ökad risk för resis-
tensutveckling då läkemedel släpps 
ut i miljön från fabrikerna. 
Förutom läkemedelsföretag och 
myndigheter har också läkarkåren, 
enskilt och i form av sina organisa-
tioner Sveriges Läkarförbund och 
specialitetsföreningarna, ett ansvar 
att agera för en revision av inter-
nationella regelverk. 

Myndigheter och företag 
Joakim Larsson är en göteborgs-
forskare som bl.a. är känd för sin 
undersökning av läkemedelshalter 
i avloppsvatten från indiska läke-
medelsfabriker. Anslag från Mistra 
Pharma har gett honom möjlig-
heter att leda forsknings-
program. Han ger exempel på 
utsläpp såväl från västliga industri-
länder som från Asien. Utsläpp av 
antibiotika ökar förekomsten av 
resistensfaktorer nedströms 
produktionsanläggningarna, 
vilket i sin tur ökare risken för 
global spridning av antibiotika-
resistens.  
   Företrädare för Stockholms läns 
landsting, det landsting som var 
först och även främst inom 
området läkemedel och miljö, 
framhåller att det är dags att gå 
från ett miljö- till ett hållbarhets-
perspektiv på vår läkemedels-
användning. Miljöstyrnings-
rådet har tagit fram krav som kan 
användas vid upphandling av 
läkemedel. Lagstiftningen måste 
ändras så att Sverige inte fortsättar 
att premiera billigaste möjliga 
läkemedel. Om läkemedel med 
negativ miljöpåverkan ger en lägre 
ersättning till producenten än ett 
medicinskt likvärdigt alternativ 
med mindre miljöpåverkan blir det 
ett starkt incitament till föränd-
ring för producenterna. 
   Charlotte Unger, miljöchef på 
Läkemedelsverket, beskriver i en 
intervju hur Sverige arbetar med 

att bli världsledande inom detta 
område. Arbetet med läkemedels 
miljöpåverkan bedrivs nationellt 
och internationellt. Dagens läke-
medelslagstiftning tillåter inte 
att man nekar ett godkännande av 
ett läkemedel av miljöskäl. GMP, 
Good Manufacturing Practice eller 
god tillverkningssed, är en inter-
nationell lagstiftning för tillverk-
ning av läkemedel. Nu vill man ha 
med utsläpp i GMP. Läkemedel är 
på väg in i Östersjöstrategin. 
Sverige ligger långt fram i forsk-
ningen med programmet Mistra 
Pharma. 
   I den nationella läkemedels-
strategin ingår ett antal miljömål. 
Sofia Wallström utreder åt 
regeringen om miljöaspekter kan 
vägas in vid subvention. Det 
samarbete som inletts mellan SKL, 
Läkemedelsindustriföreningen 
(LIF), Stockholms läns landsting, 
TLV, läkemedelskommittéerna, 
MistraPharma och Göteborgs 
universitet vilar i väntan på denna 
utredning. Bengt Mattson, miljö-
chef på LIF, ser framstegen men 
tycker att det går långsamt fram. 
                             Ingrid Eckerman 
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LÄKEMEDEL I MILJÖN –  
VAD KAN VI SOM LÄKARE GÖRA SJÄLVA? 

 
Som läkare har vi möjlighet att 
bidra till minskat läkemedelsflöde 
till reningsverk och miljö. 
   Varje enskild läkare har möjlighet 
att sträva mot en mer adekvat 
läkemedelsförskrivning ur den 
enskilde patientens synvinkel, ur 
miljösynvinkel och ur samhälls-
ekonomisk synvinkel. 
   Genom att på ett övervägt sätt 
förskriva mindre mängder läkemedel 
och välja rätt läkemedel visar läkaren 
sitt engagemang inte bara för dagens 
generationer utan även för de 
kommande. 
 
1. INTE FÖRSKRIVA 
LÄKEMEDEL SOM EJ BEHÖVS 
För varje enskild patient kan 
övervägas om icke-farmakologiska 
metoder kan användas som 
ersättning för eller komplement till 
läkemedel.  
   Exempel är fysisk aktivitet som har 
en positiv effekt vid många 
sjukdomstillstånd. Rådgivning och 
behandling beträffande kost, tobak 
och alkohol är andra viktiga 
komponenter. 
   Samtalsstöd kan omfatta allt från 
förtroendefulla samtal om livet till 
långvarig psykoterapi, enskild eller i 
grupp. God omvårdnad där den 
positiva effekten av beröring 
utnyttjas, grön rehabilitering och en 
hälsofrämjande yttre miljö är andra 
faktorer. 
   Gamla behandlingar som noggrann 
sårvård och nasal koksaltlösning kan 
förebygga antibiotikabehandling. 
Nya metoder som prövas är bl.a. 
musik som smärtlindring och hypnos 
vid tarmsjukdom.  
 
Glidning på indikationerna måste 
undvikas 
Varje läkare bör vara medveten om 
att de utsätts för direkt och indirekt 
påverkan av läkemedelsföretagens 
marknadsföring. I sin strävan att göra 
sitt bästa för patienter, som ibland 
har dålig effekt av ”gamla” 
läkemedel, är det lätt att ta till de 
lovande nya medicinerna. 

Ordinationer måste regelbundet 
omprövas 
Alla långvariga ordinationer måste 
omprövas. Förändringar i arbetssitua-
tionen, t.ex. pensionering eller byte 
till mindre stressande arbetsplats, kan 
minska behovet av läkemedel. 
Viktnedgång, åldrande och andra 
sjukdomar kan medföra att dosen bör 
justeras ned och läkemedel sättas ut. 
Regelbundna 
läkemedelsgenomgångar inom 
äldreboenden mm. är ett av flera 
verktyg. 
 
2. INTE FÖRSKRIVA 
LÄKEMEDEL SOM EJ TAS 
Samsyn i stället för följsamhet 
Följsamheten (complicance) till 
läkarens ordinationer är dålig. Vi vet 
att kanske 50 procent av läkemedlen 
tas som det var tänkt. Anledningar 
kan vara patientens egen syn på 
läkemedelsanvändning, biverkningar 
eller rädsla för biverkningar, 
ekonomi, eller svårigheter att ta 
läkemedlet. 
   Läkaren kan i ett förtroligt samtal 
med patienten nå en samsyn 
(concordance) om att förskriva färre 
läkemedel som patienten faktiskt 
kommer att ta. Likaså bör 
provförpackningar skrivas ut när det 
gäller nya läkemedel. 
 
3. VÄLJA BÄSTA PREPARAT 
Enskilda läkare 
Enskilda läkare har begränsade men 
dock vissa möjligheter att välja 
preparat och beredningsform som har 
mindre miljöpåverkan. Främst gäller 
detta val av antibiotikum och plåster i 
stället för oral behandling. 
   Stockholms läns landsting har tagit 
fram broschyren Miljöklassificerade 
läkemedel som nås via janusinfo.se. 
Numera finns miljöinformation i 
Fass.se. 
 
Läkemedelskommittéerna 
Läkare finns alltid i läkemedels-
kommittéerna. De har ansvar för att 
dels lyfta fram icke-farmakologiska 
metoder, dels att föra in 

miljöaspekter i sina rekommen-
dationer. 
 
De som möter läkemedels-
konsulenter 
Enskilda läkare och ledamöter 
av läkemedelskommittéerna kan 
fråga om vilka miljökrav som ställs 
på leverantörer och underleveran-
törer, hur dessa krav kontrolleras och 
om man köper in aktiva substanser 
från andra producenter. Ju fler som 
frågar, desto mer bryr sig läke-
medelsföretagen. 
 
4. INFORMERA PATIENTEN   
Antibiotika 
Att få med sig patienten på expektans 
vid lindriga infektioner innebär att 
åtskilliga recept inte skrivs. 
Noggrann sårvård kan förebygga 
behov av antibiotika. 
 
”Läkemedel för säkerhets skull”  
Framför allt när tillgängligheten till 
sjukvården är dålig kan det finnas en 
tendens att hamstra läkemedel i 
hemmet. Patienterna bör uppmuntras 
till att inte ha privata 
läkemedelsförråd i hemmet. 
 
Överblivna läkemedel till apoteket 
Varken fasta läkemedel, flytande 
läkemedel eller använda läkemedels-
plåster ska följa med i soporna eller 
avloppet. Alla apotek har skyldighet 
att ta emot alla läkemedel. 
Distriktssköterskor, 
hemtjänstpersonal m.fl. bör stödja 
och underlätta detta.  

 

 

 

Läkare för Miljön 2 2012 7

http://www.janusinfo.se/v/Miljo-och-lakemedel/informationsmaterial/?id=9858
http://www.janusinfo.se/v/Miljo-och-lakemedel/informationsmaterial/?id=9858


HUR STÄLLER SIG LfM TILL DJURFÖRSÖK? 
 

Temanumret om nantoteknologi 
föranledde en välformulerad fråga 
till LfM från vår medlem Maria 
Seehusen, i ett ämne som LfM inte 
diskuterat. Här kan etiska, 
djurrättsliga, medicinska och 
miljömässiga aspekter ställas mot 
varandra. Låt diskussionen fortsätta! 
 
Hej LfM! 
   Jag är medlem och har läst det nya 
nyhetsbrevet. Det var intressant att 
läsa om nanoteknologin. Ur djur-
skyddssynpunkt är jag dock orolig att 
djurförsöken kommer att öka då vi nu 
önskar veta mer om hälsoriskerna. 
Jag undrar vad LfM har för förhåll-
ningssätt till djurförsök i nano-
teknologifrågan? Det vore 
behjärtansvärt om de nya test-
strategier som ska utvecklas i EU-
projektet vore utan djur. Tror ni det 
är möjligt? Jag stödjer också 
organisationen ”Forska utan 
djurförsök”. De sponsrar forsknings-
projekt som utvecklar alternativ till 
djurförsök. De förmedlar också 
kontakt med forskare om man vill 
veta mer om alternativ. 
                                Bästa hälsning 
                 Maria Seehusen, Malmö 
             maria.seehusen@telia.com                        

   Vårt djurskydd har främst 
en ekonomisk bakgrund. Det är först 
efter andra världskriget som etiska 
aspekter långsamt vuxit sig starkare. 
Jag ser användningen av försöksdjur 
som en förlängning av vår använd-
ning av djur i människans tjänst. Om 
vi ska titta på hur det sammanlagda 
lidandet som vi åsamkar djuren så 
tror jag att försöksdjuren utgör en 
mycket liten andel – om det inte kan 
räknas i nanodelar så åtminstone i 
mikrodelar. Uppfödning och 
transport av djur, jakt, kemikalier och 

klimatförändringar orsakar säkert 
mycket mer lidande. 

 
Hej! 
LfM har inte tagit ställning 
beträffande djurförsök. Vårt syfte är 
människan, att se sambandet 
mellan miljö och hälsa för att minska 
de skadliga föroreningarna och 
miljöförändringarna. Rimligen 
gynnas levande organismer i naturen 
också av detta. Vi vet ju att idag 
påverkas många djur av 
ämnen vi släppt ut. Enormt 
många arter har dött ut 
under kort tid, pga. 
människans påverkan. Jag 
kan bara hoppas att vårt 
arbete med att rädda 
människan också kan rädda 
några djurarter.  
   Människan har alltid varit 
beroende av djur. När vi var 
samlare åt vi honung, ägg 

och smådjur som insekter och 
sniglar, troligen också kadaver. När 
vi kom till kusten åt vi skaldjur, och 
våra hjärnor började växa. Så 
småningom började vi jaga och fick 
färskt kött. Elden gjorde 
näringsämnena ännu mer tillgängliga, 
och våra hjärnor växte en bit till. 
Småningom lyckades vi tämja en del 
djur så att vi fick vandrande 
skafferier med mjölk och kött. Först 
för 10 000 år sedan kunde vi fram-
ställa vegetabilier i större mängder. 
Från djuren har vi betraktat i princip 
alla mjuka vävnader, inklusive 
inälvor, hjärna och ögon vara 
ätbara. Vi har också tagit tillvara allt 
annat material som hud, ben och 
inälvshinnor för att tillverka verktyg, 
kläder och andra föremål.  
   I vårt bondesamhälle var hästen 
mycket viktig och behandlades 
tämligen väl. Korna fick ofta svälta 
under vintern. När julgrisen slaktades 
tänkte man nog inte mycket på 
smärtlindring. Hundar och katter 
betraktades som icke ätbara 
nyttodjur.  

   Jag har svårt att se hur vi ska kunna 
bedriva och utveckla dagens 
moderna medicin utan djurförsök. 
Självklart ska inga onödiga djur-
försök göras, och självklart ska 
djuren behandlas väl. Där ligger vi, 
vad jag förstår, ganska långt fram i 
Sverige, men det är möjligt att mer 
kan göras. 
   Problemet är väl hur prövade och 
testade läkemedlen och operations-
metoderna ska vara innan de prövas 
på människor. Hur stora risker är vi 
villiga att ta?  
   När det gäller kemikaliers effekter i 
miljön så är det effekterna på levande 
organismer vi är ute efter. Möjligen 
skulle man kunna gå till cellodlingar, 
men då får man ju ingen uppfattning 
om eventuella teratogena effekter (på 
foster och embryon). I viss mån kan 
man idag studera effekter på kromo-
somer (arvsanlag), men jag skulle 
inte tro att det helt och hållet går att 
utesluta testning på levande 
organismer. Idag använder man ett 
växtplankton, ett djurplankton och en 
fisk för att titrera ut var nivåerna för 
skadliga effekter av läkemedel i 
vatten ligger. 
          Hälsningar Ingrid Eckerman 
 
Hej Ingrid! 
Tack för ditt intressanta och 
genomtänkta svar. Jag håller med i 
mycket. Visst har vi alltid levt med 
och varit beroende av djuren. Den 
trevliga varianten av detta är ju när 
djur och människor har ömsesidig 
nytta av varandra. Även om 

människan sedan urminnes tider 
utnyttjat djur är det inte alltid 
moraliskt försvarbart. Etiken 
kring djurförsöksfrågan är 
komplicerad. Jag tycker att 
många djurförsök är onödiga och 
slentrianmässiga. Ofta har de 
bakomliggande ekonomiska 
intressen. Genom prevention, 
livsstilsförändringar och sunt för-
nuft tror jag att man kan  
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vinna mycket både för folk och 
djurhälsan. Det är viktigt att vi inte 
glömmer de djuretiska aspekterna i 
debatten. 
                God Jul och Gott nytt år  
                              Maria Seehusen 
 
Hej igen! 
 Jo, jag kan hålla med om att man 
troligen använder djurförsök i 
onödan. Man kan ju ifrågasätta när 
det gäller ”onödiga” saker som 
kosmetika. Visst finns det ekono-
miska intressen bakom! Men det 
gör det för nästan allting.  
   Prevention botar tyvärr inte 
sjukdomar. Prevention kan minska 
risken för att bli sjuk och/eller 
skjuta fram insjuknande/död i 
tiden. Men det hindrar inte någon 
från att bli sjuk och till sist dö. 
Arvet spelar stor roll för vad vi 
insjuknar i och när. 
   Mycket av läkemedelsbehand-
lingen idag är förebyggande/ 
preventiv. Det gäller t.ex. behand-

ling av högt blodtryck utan sym-
tom, högt blodsocker utan symtom, 
höga blodfetter utan symtom. I viss 
mån kan icke-farmakologisk 
behandling ersätta dessa läkemedel 
eller åtminstone komplettera. När 
det gäller förebyggande 
behandling med läkemedel är det 
ännu viktigare att läkemedlen är 
säkra, att man inte riskerar att få 
allvarliga biverkningar. 
   Att vi är många som lever till 
synes ”friska” högt upp i åldrarna 
beror till viss del på att vi blivit 
utsatta för avancerad medicinsk 
behandling. Jag t.ex. har finfina 
nya höftleder – utan dem satt jag i 
rullstol. Andra i min närhet, till 
synes friska, har sluppit bli blinda 
pga. näthinneavlossning, sluppit få 
spridd cancer i kroppen, sluppit få 
skelettet krasande pga. ärftlig 
benskörhet, sluppit bli förlamade 
av stroke, sluppit dö av lung-
inflammation. Och tack vare hjälp-
medel som glasögon, hörapparater, 

tandimplantat, rollatorer etc. så har 
vi god funktionsförmåga. Allt detta 
gör att vi är fler som lever högre 
upp i åldrarna med hyggligt god 
livskvalitet. 
   Men visst är det ett dilemma! 
Läkemedel är kemikalier, de 
hamnar i miljön till sist. Våra 
implantat, proteser och hör-
apparater görs av delvis sällsynta 
metaller, nanoteknologi är 
inblandad liksom kemikalier och 
antibiotika. Och det tycker jag är 
ett värre problem än att ett antal 
djur gått åt när några av mina nära 
skulle slippa plågas i en långsam 
cancerdöd.  
   Och som jag sa, självklart ska 
alla djur som vi har hand om 
behandlas med respekt och om-
tanke! Vare sig det är försöksdjur, 
husdjur, sällskapsdjur, jaktdjur, 
köttdjur eller något annat. Låt oss 
äta mindre kött, låt köttdjuren ha 
ett bättre liv medan de lever. 
                           Hälsningar Ingrid 

 

 
 

HÅLLBAR UTVECKLING PÅ FOLKHÄLSOSTÄMMAN 
 
För kanske första gången var 
ämnet ”hållbar utveckling” med på 
Folkhälsostämman. Den arrangeras 
av Statens folkhälsoinstitut (FHI) 
och ägde i år rum 23-25 april i 
Stockholm.  
   Aristoteles citerades: ”Det första 
vi ska tänka när vi planerar en stad 
är hälsa”. På Folkhälsostämman 
handlade det framför allt om hur 
man ska planera samhället för 
ökad fysisk aktivitet, vilket 
belystes i ett antal föreläsningar 
och seminarier. 
   Vår tidigare ordförande Johan 
Hallberg, allmänläkare och strateg 
för hälsopromotion och hållbar 
utveckling i Dalarna, presenterade 
sitt koncept för att föra samman 
livsstil och hållbar utveckling. På 
ett förtjänstfullt sätt har han 
kopplat samman de elva folkhälso-
målen med de sexton miljömålen.  
Nyckel till hållbar utveckling 
I sin introduktion ”Främja hälsa – 
en nyckel till hållbar utveckling” 

beskriver Johan Hallberg de tre 
dimensionerna för hållbar utveck-
ling: ekologisk hållbarhet, ekono-
misk hållbarhet och social håll-
barhet. Villkor för framgång i 
arbetet för hållbar utveckling är 
ledarskap, samverkan och 
delaktighet.  
   Han lägger sedan ihop viktiga 
områden för hållbar utveckling 
enligt FN (t.ex. energi och 
transporter, miljö och klimat, 
fattigdomsbekämpning, hälsa) med 
de främsta riskfaktorerna för 
sjukdom och för tidig död i Europa 
enligt WHO (bl.a. hypertoni, 
levnadsvanor, droganvändning).  
   Dessa är i sin tur beroende av ett 
begränsat antal basala beteende-
områden: Hur vi förflyttar oss, vad 
vi äter, vår materiella konsumtion, 
förhållandet mellan generationer, 
våra relationer och möten med 
andra människor, vår förmåga att 
begränsa och hantera stress, 
förhållandet till naturen samt 
förhållandet till kulturen. 

   I enlighet med FNs definition av 
hållbar utveckling från 1987 ”en 
utveckling som tillgodoser våra 
behov idag utan att äventyra 
kommande generationer att till-
godose sina” refererar han till 
Abraham Maslows, John Burtons 
och Manfred Max-Neefs teorier 
om universella och grundläggande 
mänskliga behov, som till stor del 
är känslomässiga.  
   I stället för att tala om ”preven-
tion” använder han begreppet 
”främja hälsa – att bygga på det 
friska”. Att ha en subjektiv 
upplevelse av att må bra är en 
skyddsfaktor mot sjukdom och för 
tidig död.  
   Att främja hälsa definieras som 
”den process som ger människor 
möjligheter att öka kontrollen över 
sin hälsa och förbättra den”.  
   Hälsofrämjande faktorer kan 
grupperas i fyra områden: Att leva 
med en känsla av sammanhang, 
psykosociala faktorer som skyddar 
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mot stress och belastning, en livsstil 
och levnadsvanor som främjar hälsas 
samt en bra och fungerande närmiljö. 

Sju landmärken  
Johan Hallberg menar att när hälsa 
främjas i en synergistisk kontext 
utifrån de fyra faktorerna skapas 
hållbarhetseffekter i omgivningen: 
En livgivande miljö med friska 
ekosystem och hälsosam livsmiljö, 
en välmående ekonomi med 
framtidstro, sund företagsamhet och 
god hushållning av resurser samt ett 
dynamiskt och rättvist samhälle med 
uppfyllda mänskliga behov och 
socialt välbefinnande. Han menar 
också att ”hälsofrämjande” kan 
användas som en universell och 
inkluderande strategi för hållbar 
utveckling. 
   De sju landmärken för hälsa och 
hållbar utveckling som Johan 
Hallberg tagit fram är en modell för 
tanke och handling som kan fungera 
som gemensam grund för 
kommunikation, planering och 
beslutsfattande. Den utgår från 
människors basala behov oberoende 
av kulturell hemvist. Individen har 
både behov möjligheter att vara en 
del av de globala förändringar som 

krävs för att utvecklingen skall ta en 
hållbar vändning. Han menar att 
modellen är applicerbar i de flesta 
sammanhang, och att den kan 
anpassas till varje verksamhets unika 
situation och förutsättningar.  
   De sju landmärkena för hälsa och 
hållbar utveckling är: Mer kropps-
rörelse i vardagen, grönare mat på 
tallriken, plats för föräldraskapet, 
plats för mänskliga möten, balansera 
stressen, närhet till naturen och 
närhet till kulturen.  

En framkomlig väg? 
Johan Hallberg har rönt framgångar 
med sitt koncept. Att hans rapporter 
finns under ”hälsofrämjande 
primärvård” hos Hälsofrämjande 
sjukvård (HFS) är ett framsteg, 
eftersom miljö- och hållbar-
hetsfrågorna annars helt saknas.  
   Han har också haft framgång inom 
Landstinget Dalarna. ”Hälso-
främjande” har utsetts till ett 
kompetensområde som lyfts fram i 
den nyligen antagna folkhälso-
strategin. Målsättningen ”God och 
jämlik hälsa i ett hållbart Dalarna” 
utgår från relationen mellan hälso-
främjande och hållbar samhälls-
utveckling – ekologiskt, ekonomiskt 

och socialt. De sju landmärkena 
används som ett kommunikations-
verktyg. Man hoppas nå såväl 
positiva folkhälsoeffekter som håll-
barhetseffekter genom att driva 
kompetensen hälsofrämjande både 
inom hälso- och sjukvården och i 
kontakter med kommuner, läns-
styrelse och regionen. 
   Det tycks som om detta sätt att 
presentera hållbar utveckling är 
förståeligt för kollegor, politiker och 
tjänstemän. LfM gratulerar Johan 
Hallberg till detta arbete och hoppas 
att fler kommuner, landsting, läns-
styrelser och regioner kan ta åt sig 
tankesättet.  
                             Ingrid Eckerman 
 
REFERENSER 
Folkhälsostämman 2012 www.fhi.se    
Främja hälsa – en nyckel till hållbar 
utveckling – med Sju landmärken för 
hälsa och hållbar utveckling. 
Introduktion respektive rapport, 
Landstinget Dalarna 2010 
www.ltdalarna.se  
Hälsofrämjande för hållbar 
utveckling www.ltdalarna.se 
Folkhälsostrategi www.ltdalarna.se 

 
 
 
 
 

 
DE 16 MILJÖMÅLEN 
 
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
 

 
DE 11 FOLKHÄLSOMÅLEN 
 
Det övergripande målet för folkhälsa är att 
skapa samhälleliga förutsättningar för en god 
hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Folkhälsa handlar om allt från individens egna 
val och vanor till strukturella faktorer som yttre 
miljöer och demokratiska rättigheter i 
samhället.  
 
1. Delaktighet och inflytande i samhället 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 
• Ingen övergödning 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
• Levande sjöar och vattendrag 4. Hälsa i arbetslivet 
• Grundvatten av god kvalitet 5. Miljöer och produkter 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård  6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
• Myllrande våtmarker  7. Skydd mot smittspridning 
• Levande skogar  8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
• Ett rikt odlingslandskap  9. Fysisk aktivitet 
• Storslagen fjällmiljö  10. Matvanor och livsmedel 
• God bebyggd miljö 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel 
• Ett rikt växt- och djurliv   
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HÅLLBARHET OCH FRAMTIDENS SJUKVÅRD 
 

 
Publicerat i nr1/2012 
 

Hållbarhetsforskning 
Människan har alltid påverkat 
naturen. Ibland har det varit till 
fördel. I Sverige var det det gamla 
jordbrukslandskapet, utvecklat under 
tusentals år, som hade den största 
biodiversiteten. Andra gånger har det 
lett till katastrofer. På Påskön gick 
man hårt åt palmskogen. Vid en viss 
punkt nåddes tipping point, dvs. 
förändringen gick inte längre att 
hejda. Ett systemskifte inträffade, en 
oåterkallelig förändring av det 
ekologiska systemet. Jordbruket 
försämrades och i brist på båtar 
kunde man inte fiska. En utvecklad 
kultur raserades och befolkningen 
minskade.  

 
   Hockeyklubborna är en serie 
exponentialkurvor. Befolkningen, 
koldioxiden, temperaturen, utfisk-
ningen, förlusten av biologisk 
mångfald, försurningen av haven – 
förändringarna sker med exponentiell 
hastighet. Planet bounderies är 
gränserna för vad planeten tål. Vi har 
redan överskridit hållbarhetsgränsen 
för biodiversitetsförluster, klimat-
förändringar och kvävecykeln. För 
sötvatten, odlingsland, försurning av 
haven och fosforcykeln närmar vi oss 
gränsen. För ozon i atmosfären har vi 
lyckats vända utvecklingen. För 
aerosoler i atmosfären och kemikalier 
finns ännu inga gränsvärden 
framtagna. 
   Den exponentiella tillväxten av 
befolkningen har avtagit, men före 
sekelskiftet ökar vi med 2-3 miljar-
der. Idag är det vuxna och äldre som 
blir fler – det föds inte fler barn än 
1990. Klyftorna mellan fattiga och 
rika växer. Men vi vet att vid en jäm-
lik fördelning av jordens resurser 

räcker mat och vatten, dvs. om vi i de 
rikaste länderna drar ner vår resurs-
användning till förmån för de fatti-
gaste miljarderna. 
 

Det ekonomiska systemet 
Nationalekonomin bygger på ständig 
tillväxt av bruttonationalprodukten, 
BNP, dvs. summan av omsättningen 
av alla varor och tjänster. BNP gör 
inte skillnad på det som är kontra-
produktivt ur samhällssynpunkt (t.ex. 
miljöförstörande) och det som är till 
godo (t.ex. samhällstjänster).  
   Ekonomin bygger på utbyte av 
varor och tjänster. I botten ligger det 
som hämtas upp från jordskorpan av 
arbetande människor: växter, djur 
och mineraler. Tjänsterna är i första 
hand förädling av råvarorna och 
handel. Sedlarna och mynten 
används som ersättning för bytes-
handel. När någon fått ihop mer än 
vad som behövs för livets uppehälle 
kan denna köpa ytterligare varor och 
tjänster: mat som fraktats långa 
avstånd, färdigsydda kläder, kultur. 
Det är svårt att se en ekonomi som 
inte bygger på att människors arbete 
utvinner, förädlar och handlar med 
växter, djur och mineraler. Konflik-
ten står mellan ekonomins förväntade 
tillväxt och jordens begränsade 
resurser.  
   Idag består större delen av ekono-
min av virtuella siffror. Bankerna 
tillverkar ständigt mer pengar. Det 
finns inget samband mellan de 
”pengar” som är i omlopp och det 
underliggande värdet av växter, djur, 
mineraler och människors arbete.  

Dagens hot 
Dagens stora hot är kommande 
klimatförändringar, energibrist och 
global ekonomisk kris. Nyligen har 
ett stort ras ägt rum Norge pga. 
extrema regn. Vi har våra senaste 
vintrar i åminnelse. Det är inte bara i 
fattiga länder som extrema väder-
händelser blir vanligare.  
   Oil peak innebär att oljereserverna 
slutat öka. Den billiga lätttillgängliga 
oljan är slut. Förr räckte en energi-
insats motsvarande ett oljefat för att 
få ut 50 nya fat. Idag får man ut 10 
eller ännu färre. De två energislag 
som finns i stor mängd är kol och sol. 
Vi är långt ifrån en hållbar metod för 
att ta hand den koldioxid som kolför-
bränning orsakar, och vi är långt 
ifrån en teknik som ger nordbor billig 
solel under vintern.  
   Idag ökar klyftorna mellan fattiga 
och rika, både inom och mellan 
länder. Den ”nordafrikanska våren” 
visar risken för social instabilitet och 
konflikter. Konflikter och krig 
raserar kultur, infrastruktur och 
miljö.  
   Om en global ekonomisk kris blir 
tillräckligt stor finns ingen som kan 
(eller vill) investera i energi. Vi 
drabbas av energibrist och stigande 
energipriser. Ett samhälle med 
ekonomisk kris, stor arbetslöshet och 
dyr energi till uppvärmning, produk-
tion och transporter ser annorlunda ut 
än dagens. Greklands ekonomiska 
kris har medfört nedskärningar inom  
sjukvården, brist på personal och 
förrådsvaror, fler sjukhusinlägg-
ningar samt ökning av självmord, 

 

Exempel på en hockeyklubba 
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våld, mord, rån, HIV-smitta och 
prostitution. 
   Nedskärningar i Sveriges sjukvård 
har pågått sedan krisen på 90-talet. 
Primärvården, psykiatrin, äldreom-
sorgen och den sociala omsorgen får 
inte de resurser de behöver för att ge 
god kvalitet. I Region Skåne, där 500 
miljoner ska sparas på sjukvården, 
får vissa läkemedel inte förskrivas.  
 

Framtidens sjukvård 
Framtiden är osäker. Katastrofer, 
bland annat pga. oväder och 
epidemier, kan komma att bli 
vanligare. Sjukhus, äldreboende och 
hem kan bli utan el och personal. 
Vägar och järnvägar kan bli ofram-
komliga så att det inte går att få fram 
mat och läkemedel. Krav på kata-
strofsamordning gäller endast 
myndigheter, trots att en stor del av 
vård och omsorg, inklusive IT-
leverantörer, idag är privat. 
   Vi kan inte räkna med fortsatt 
tillväxt i samhället och sjukvården. 
Vi måste vara beredda på fortsatta 
besparingar och nerskärningar. Nya 
infektioner, antibiotikaresistens, 
kemikalierelaterade sjukdomar, 
bristande katastrofhantering, brist på 
läkemedel, energibrist, dyrare 
utrustning mm. kan leda till att vi inte 

längre kan bota och behandla 
människor på samma sätt som idag. 
   Vad är då mina råd till mina yngre 
kollegor? 
• Satsa på kunskapsbredd. Vi vet 
inte vilken kunskap som behövs i 
framtiden.  
• Lär dig om miljörelaterade 
sjukdomar och infektionssjukdomar.  
• Bli oberoende av tekniken. 
Använd dina händer, ögon, näsa och 
stetoskop optimalt.  
• Använd dina öron och ditt 
kroppsspråk i patientmötet. Kan du 
inte bota eller lindra så kan du likväl 
trösta.  
• Minska beroendet av läkemedel. 
Utnyttja icke-farmakologiska 
metoder.    
• Lär dig om äldre metoder, före 
antibiotikaeran. 
• Tänk ”resurssnålt” och ”vård i 
hemmet”.  
• Tänk ”katastrofberedskap”.  
• Fundera över livets slut. Hur långt 

ska vi använda våra resurser till att 
förlänga liv? 
• Du har hög status i samhället. Hur 
vill du utnyttja den?  

Ingrid Eckerman 
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DE FYRA SYSTEMVILLKOREN 
 
Läkare för Miljön bildades 1991 som ett yrkesnätverk inom Det Naturliga Steget (DNS). Vi anser att 
vår tids viktigaste överlevnadsfråga är att vända samhällsutvecklingen mot ett uthålligt 
kretsloppssamhälle. Vi bygger vårt tänkesätt på de fyra hållbarhetsprinciperna: 
 
I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk.... 
… koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller). 
… koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen, 
m.m). 
… undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m) . 
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt… 
… från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt). 
 
* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, 
där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären). 
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KEMIKALIER FINNS I OSS ALLA 
 

LfM:s amerikanska systerorga-
nisation, Physicians for Social 
Responsibility (PSR), har låtit 
undersöka tolv läkare och åtta 
sjuksköterskor, av varierande kön 
och ålder, från tio olika delstater.  
   De tjugo deltagarna testades för sex 
grupper av kemikalier, totalt 62 
stycken: ftalater, perfluorinerade 
ämnen, polybromerade difenyletrar 
(PBDE), bisfenol A, kvicksilver och 
triclosan.  
   Tretton hade kemikalier från alla de 
sex grupperna och sju från fem av 
grupperna. Varje deltagare hade 
åtminstone 24 separata kemikalier i 
sig; hos två fann man så många som 
39 kemikalier. Arton kemikalier var 
närvarande hos alla tjugo. Alla hade 
bisfenol A samt någon form av ftalat, 
PBDE och PFC. Tretton deltagare 
hade dimetylftalatmetaboliter. 
   I rapporten beskrivs varje persons 
yrkesbana och kemikalieinnehåll. 
Cathey Falvo, ordförande i ISDE 
(International Society of Doctors for 
the Environment), hade bland de 
högsta halterna av ftalater, bisfenol A 
och kvicksilver. I blodet fanns 22 
olika PBDE, 4 perfluorerade ämnen 
samt kvicksilver. I urinen hittade 
man fem ftalater, bisfenol A och 
triclosan. 
 
Kemikaliers effekter  
Många av de kemikalier vi är utsatta 
för är organiska, dvs. liknar våra 
egna enzymer och proteiner, de är 
långlivade, dvs. de bryts inte ner i 
kroppen eller naturen, och de är 
toxiska. Är de vattenlösliga kissar vi 
ut dem, men är de fettlösliga tar vi 
upp dem via magtarmsystemet och 
lägger fast dem i underhudsfettet. 
Där kan de ligga ganska stabilt till 
dess att vi bantar, fastar eller ammar. 
Många penetrerar både 
blodhjärnbarriären och 
placentabarriären. För foster kan man 
räkna med att de har samma 
koncentration av kemikalier som 
modern. Fettlösliga ämnen anrikas i 
den feta modersmjölken. Många är 
hormonstörande, dvs. de ingriper i 
våra olika hormonsystem och stör 
balansen. 
    

 
 
Det bästa sättet att fastställa ett 
ämnes toxicitet är naturligtvis att 
prova det på människor, helst med 
dubbel-blind-teknik. Men det är 
förstås ogörligt när det gäller 
kemikalier. Två sätt att forska 
återstår: observationsstudier på stora 
grupper och djurförsök. Ingen av 
dem är invändningsfri. Förutom 
etiska aspekter på djur försök är det 
inte sagt att människa reagerar på 
samma sätt som ett försöksdjur. 
Observationsstudier kräver lång tid, 
och de störs av bl.a. samvarierande 
faktorer (confounding factors) och 
partiskhet (bias) hos försökspersoner 
och försöksledare. Detta gör det svårt 
att bevisa kemikaliernas skadlighet. I 
stället får man lägga ihop många 
studier och leta efter indicier.  
   Idag sätter vi kemikalieexponering 
i samband med störningar av det 
reproduktiva systemet, utveckling av 
det neurologiska systemet, det 
metabola syndromet och cancer.  
   Speciellt känsliga är foster och 
spädbarn, där det kan räcka med en 
enda molekyl på rätt plats vid rätt 
tidpunkt för att öppna eller stänga av 
ett anlag. Störningen kanske inte 
visar sig förrän vid vuxen ålder. Att 
foster exponeras för hormonstörande 
ämnen kan leda till missbildade 
könsorgan (hos pojkar t.ex. 
hypospadi och kryptorchism), 
testikelcancer hos unga män, 
menstruationsrubbningar hos flickor 
samt kognitiva störningar som vid 
ADHD. Inandning av 

kemikaliehaltigt damm ökar risken 
för astma och allergi hos barn.  
   Hos vuxna har man sett att risken 
för att utveckla diabetes, fetma och 
hjärt-kärlsjukdomar är större om man 
har hög halt av kemikalier i kroppen. 
Dålig spermakvalitet och 
endometrios, vilka båda minskar 
fertiliteten, är andra tillstånd som 
sätts i samband med kemikalier, 
liksom bröstcancer och annan typ av 
cancer. 
 
Hur exponeras vi? 
När prylar nöts sprids partiklar i 
damm. Dammet innehåller de 
kemikalier som prylarna innehåller, 
och vi andas in det. Det sker i 
lokaler, skolor, kollektivtrafik, 
hemmen. Kemikalier i plast, t.ex. 
mjukgörare som ftalater, kan 
lösgöras och gå in i mat. Vi får i 
också i oss dem med fisk, mjölk och 
kött.  
   Från våra hem följer kemikalierna 
med avloppsvattnet till reningsverken 
och vidare ut i vattendragen. En del 
sprids via t.ex. plastpåsar och 
elektroniska produkter pga. bristande 
sophantering. Kemikalierna sprids 
också i atmosfären. Man hittar dem 
hos isbjörnar och andra djur i Arktis, 
långt från civilisationen. Kemika-
lierna anrikas i näringskedjan och 
hamnar till sist i vår mat.  
 
 
 
 
 
 
 
Mer forskning behövs 

Vi måste helt enkelt 
minska kemikaliebördan 
hos människor,djur och 
växter! 

Ständigt allt fler kemikalier ser 
dagens ljus. En del tas fram för att 
ersätta andra alltför giftiga kemika-
lier. Forskarna framhåller dock att 
osäkerheten gäller även de nya 
kemikalierna – det är inte säkert att 
ersättningsprodukterna är mindre 
skadliga än de ursprungliga.  
   Att forskningen är helt otillräcklig 
står klart. Provtagningar enligt den 
refererade studien är mycket 
komplicerat och dyrbart – det är en 
av anledningarna till att mer inte 
görs.  
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   En annan anledning till bristande 
forskning är allmänhetens, kanske 
framför allt läkarkårens, okunskap 
och ointresse. Karma-studien är den 
största bröstcancerstudien någonsin i 
Sverige. Mammografibilder, 
information om livsstil, blodprov och 
blodtryck samlas in från 100 000 
svenska kvinnor som följs under 10 
år. Här har man en fantastisk 
möjlighet att följa mors och dotters 
innehåll av kemikalier. Enligt 
kontakt med ansvarig läkare kommer 
detta dock inte att ske. Han såg ingen 
anledning, eftersom ”kroppen har så 
fina reningsverk”.   
 
Effekter på lång sikt 
Ska man vara cynisk så kan man 
hävda att kemikaliebördan bidrar till 
att lösa frågan om överbefolkningen 

på jorden. Medellivslängden kommer 
kanske att minska på grund av ett 
nytt sjukdomsläge. Fertiliteten avtar 
och ännu färre barn föds.  
   Men här finns också andra  hot, och 
det är tillgången på mat. Den stora 
bi-döden anses åtminstone delvis 
orsakas av kemikalier. Vi vet inte hur 
kemikalierna påverkar de intrikata 
processer som styr växters och djurs 
tillväxt. 
  
Kemikalier och barn på 
riksstämman 
LfM kommer i år att ha både gäst-
föreläsning och symposium om barn 
och kemikalier. Vi kommer att 
diskutera vilken information och 
vilka råd som bör ges till föräldrar – 
ju mer kunskapen i samhället ökar, 
desto större blir oron. Barnavårds-

centralerna har en central roll i små-
barnsföräldrarnas kunskapsin-
hämtande.  
   Journalisten från Läkaresällskapets 
tidning har redan uppmärksammat 
våra insatser. Vi får hoppas att detta 
kan bidra till en opinion i läkarkåren. 
Vi måste helt enkelt minska kemika-
liebördan hos människor, djur och 
växter! 
                             Ingrid Eckerman 
 
REFERENSER 
Hazardous chemicals in health care. 
A snapshot of chemicals in doctors 
and nurses. PSR 2011 
Sterner O. Förgiftningar och 
miljöhot. Studentlitteratur 2011 
Fler referenser finns på hemsidan! 

 
 

 
 
BARN OCH KEMIKALIER PÅ RIKSSTÄMMAN 
Riksstämman äger rum den 28-30 november på Älvsjömässan i Stockholm. Tack 
vare att LfM numera är associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet har vi 
möjligheten att ordna seminarier och ansöka om medel för gästföreläsare. I år blir 
det ett symposium och en gästföreläsare på temat kemikalier och barn. Eventuellt 
blir det också fria föredrag. 

GÄSTFÖRELÄSNING 
Onsdag 28 november kl 12.30-13.30, sal K 24  
Professor Philippe Grandjean, Syddansk universitet och Harvard School of Public Health, föreläser om 
industrikemikaliers effekter på barns hjärnor och immunsystem. Han har bland annat sett att de barn på Färöarna, som 
har mycket miljögifter i sitt blod, har sämre anslag av vaccinationer. 
 
SYMPOSIUM: BARNEN, KEMIKALIERNA OCH FRAMTIDENS FOLKSJUKDOMAR 
Onsdag 28 november kl 14.30-16, sal K 11  
Hormonstörande kemikalier – vad var när hur? Monica Lind, docent i miljömedicin, miljötoxikolog, Uppsala 
universitet. 
Hormonstörande ämnen och barns hälsa. Olle Söder, professor, pediatriker, kvinnors och barns hälsa, KI. 
Ligger kemikalier i inomhusmiljön bakom den kraftiga ökningen av astma och allergi hos barn? Carl-Gustav 
Bornehag, professor, ingenjör, epidemiolog, Karlstads universitet. 
Ligger kemikalier bakom den kraftiga ökningen av ADHD och andra neurologiska skador hos barn? Henrik 
Viberg, docent i ekotoxikologi, Uppsala universitet. 
Vilka råd ska vi ge föräldrarna? Panel och diskussion. Staffan Skerfving, professor, arbets- & miljömedicin, Lunds 
universitet. Ingrid Eckerman, allmänläkare, LfM. 
Moderator: Bertil Hagström, allmänläkare, LfM. 

FRIA FÖREDRAG 
Föreningen har bokat sal K15 fredag 30 november kl 8.30-10. Intresseanmälan till föreningen snarast möjligt 
ingrid.eckerman@lakareformiljon.se. Abstrakt skall sändas in senast 24 augusti via SLS abstraktsystem.  
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LCHF-DIETEN ÄR KLIMAT- OCH MILJÖOVÄNLIG 
 
DN Kultur 15.3.2012 refererar till 
denna artikel (publicerad på nätet 
25.10.2011) i rutor om kost och 
miljö. Tyvärr har det uppfattats 
som att författaren utan kommen-
tarer rekommenderar medelhavs-
kost. 
 
Den idag populära bantningskosten 
LCHF (lågt innehåll av kolhyd- 
rater, högt innehåll av fett) har ju 
av medicinsk expertis avfärdats 
som kost lämplig på befolknings-
nivå. Det finns studier som tyder 
på ökad risk för hjärt-kärlsjuk-
domar vid långvarig användning. 
Den har dessutom en negativ 
effekt på miljön. 
   Den diet som har bäst bevisvärde 
som nyttig på befolkningsnivå är 
den s.k. medelhavsdieten, med 
mycket grönsaker, frukt, fisk och 
skaldjur. Den innefattar inte det 
som kallas snabba kolhydrater, 
junk food eller tomma kalorier.*  
   Den ökade användningen av 
LCHF kost är ett problem ur miljö-
synpunkt. Den innebär en extremt 
hög köttkonsumtion, på en nivå 
som troligen aldrig förekommit i 
människans evolutionshistoria. 
Köttproduktionen har lagts om från 
extensiv gräsbetande till intensiv, 
där kosten består av spannmål och 
kraftfoder, inklusive fiskmjöl. 
   Kor släpper ut mycket metangas, 
som är en stark växthusgas.  
   Tittar vi på svensk köttproduk-
tion så finns korna i vissa delar av 
Sverige, bl.a. Värmland, men deras 
mat odlas på andra platser. Det 
betyder bland annat att gödseln 
inte ingår i kretsloppet. De gräs-
marker där korna går kan inte 
producera föda nog för dagens 
stora snabbväxande djur. I stället 
”importeras” spannmål som odlats 
på vår bästa åkermark (vi har inte 
mycket av den varan i Sverige) 
eller odlats i andra länder. 
   Kött från Latinamerika har nog 
mest betat gräs, men där till-
kommer långa kyltransporter. 
   Får har tills nyligen endast betat 
gräs, men idag börjar man ge även 
dem kraftfoder för att de ska växa 

fortare. 
   I det gamla bondesamhället upp-
föddes grisarna till stor del på 
skulor, dvs matavfall. Idag får 
även de kraftfoder. Vi behöver 
minska på konsumtionen av fläsk 
för att vara miljö- och klimat-
smarta. 
   Det finns studier som tyder på att 
fettsammansättningen hos gräs-
betande djur är annorlunda än hos 
dem som uppfötts på spannmål, 
och att den skulle vara bättre för 
människan ur hälsosynpunkt. Men 
idag räcker inte det ekologiska 
köttet för alla som vill ha. 
   Vi kommer inte ifrån det: 
Befolkningen som helhet måste äta 
mindre kött. LCHF-dieten kan 
möjligen rekommenderas till dem 
som inte klarar av bantningen på 
annat sätt, och där viktned-
gången av hälsoskäl är hög-
prioriterad. 
   Varför har då LCHF-dieten fått 
sådant stort genomslag? Det finns 
studier som visar dess effektivitet 
som bantningskost. Men många av 
dessa studier visar sig vara spons-
rade av amerikansk köttindustri. 
   Borde vi då bli vegetarianer eller 
veganer allihopa, för att spara på 
miljön? Nja, människan är antag-
ligen inte gjord för enbart vege-
tabilisk föda. Vi har nog alltid ätit 
insekter, som lär ha mycket bra 
fettsammansättning, och smådjur. 
Att vi hittade fram till havet och 

musslorna sägs ha gett vår hjärna 
den näring den behövde för att 
växa. Däremot är en minskad 
konsumtion av kött en av de 
viktigaste enskilda åtgärderna vi 
kan göra för att bidra till jordens 
hälsa. 
   Som laktovegetarian måste man 
inse att man ”lever i symbios” med 
köttindustrin. Tjurkalvar och 
färdigmjölkade kor måste tas om 
hand på något sätt – det är nog 
rimligt att de blir människoföda. 
   Intressant är att industrialiserade 
sojaprodukter, som tofu, quorn och 
tzai, sägs orsaka lika stora utsläpp 
av växthusgaser som motsvarande 
mängd protein i köttform. Även 
om man är vegan måste man alltså 
tänka på vad det är man äter. 
   Proteiner finns det gott om också 
i andra bönor, i sädesprodukter och 
i många grönsaker. Äter man en 
blandad vegetabilisk kost får man i 
sig de proteiner man behöver. 
Veganer kan däremot behöva till-
skott av viktiga b-vitaminer som 
folsyra och B12 samt av järn. Det 
gäller framför allt kvinnor i barna-
födande åldrar. 
   Idag har vi ytterligare ett 
problem. Den odlingsbara jorden 
minskar stadigt globalt sett, sam-
tidigt som befolkningsmängden 
fortsätter öka åtminstone 40 år 
framåt. Vi måste hushålla mycket 
bättre med vår åkerjord. Då ska 
den utnyttjas effektivt och sam-
tidigt hållbart. Den ska ge så myc-
ket näringsrik föda som möjligt, 
utan att ytterligare utarmas. Då kan 
vi inte ha en stor intensiv kött- 
produktion. Djuren får lov att beta 
ytor som inte är odlingsbara, t.ex. 
ängsmark, hedar och skogar. 
 
*Kommentar 15.3.2012: Det är 
tveksamt om jordens resurser 
räcker till för att många ska kunna 
äta denna sorts medelhavskost. En 
liknande kost, uppbyggd av 
svenska lokalproducerade råvaror, 
har i en studie visat sig ha lika 
goda effekter på olika blodvärden. 
                             Ingrid Eckerman 

De viktigaste kostråden ur 
hälsosynpunkt är:   
 
- Rör på dig mycket och undvik 
tomma kalorier från fasta och 
flytande födoämnen.  
 
Det viktigaste rådet ur miljö- och 
klimatsynpunkt är:  
 
- Var återhållsam med rött kött. 
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Den tredje europeiska konferensen om hållbarhet inom hälso- och sjukvårdssektorn äger rum i Malmö 26-28 
september. Här belyses miljöpåverkan på lokal, regional och global nivå. Konferensen anordnas av Health 
Care Without Harm (HCWH) och Region Skåne. LfM är ansvarig för seminariet om läkemedel och miljö.  
 
Information och anmälan på www.cleanmedeurope.org. 
 
 
 

 
     KÖP EN  
LfM-TRÖJA! 

 
Den nya T-tröjan är i grått, med vår vackra logga i 
vitt och grönt. Materialet är 70 % bambu och 30 % 
ekologisk bomull. Läs mer på www.yogo.se. 
 
Sätt in 250 kr på plusgiro 14 43 65-4.  
Glöm inte namn!  
 
Skicka brev till info@lakareformiljon.se 
med uppgift om storlek och leveransadress. 
 

  
VÄRVA 5 MEDLEMMAR  
OCH FÅ EN LfM-TRÖJA! 

 
Om du värvar fem nya medlemmar får du en fin t-tröja 
med föreningens logga. 
 
Skicka namnen och gärna e-adressen för dina fem 
medlemmar till info@lakareformiljon.se. När de 
betalat sin medlemsavgift får du tröjan. 
 
I rutan nedan finns uppgift om plusgiro och avgifter. 
För studenter är medlemskap gratis första året. 
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LfM, c/o Eckerman, Statsrådsvägen 11, 
12838 Skarpnäck   
E-post info@lakareformiljon.se   
Pg 14 43 65-4. Org.nr. 80 24 00-2782 
 
Medlemsavgift 
Årsavgiften är 250 kr för fullbetalande 
medlem, 20 kr för studerande medlemmar 
(gratis första året) och 400 kr för 
stödmedlemmar. Avgiften kan sättas in på 
postgiro 14 43 65-4. Glöm inte namn och 
adress även vid internetbetalning! 
 
Hemsida  
www.lakareformiljon.se  

 
Föreningen 
LfM är en ideell opolitisk organisation, 
bildad 1991 med ca 300 medlemmar. LfM 
samarbetar med IfM och EfM och är 
associerad till Sveriges Läkarförbund, 
Svenska Läkaresällskapet, ISDE 
(International Society of Doctors for the 
Environment), HCWH (Health Care 
Without Harm) och Climate and Health 
Council. Föreningen är öppen för läkare 
och övriga verksamma inom hälso- och 
sjukvården. Annan kan bli stödmedlem. 
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