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ORDFÖRANDES RADER 

 
Kära medlemmar! 
 
Så här tjockt och innehållsrikt nummer av Nyhetsbrevet har ni väl aldrig fått förut! Men det 
beror på att det fanns så mycket material som jag inte ville undanhålla er. Det handlar om två 
helt olika områden, båda nya, okända och därför skrämmande. 
   Dels har vi fått en lång och mycket intressant artikel om geoengineering, dvs. olika tekniska 
förhoppningar om att kunna påverka klimatet till det bättre. Marta Cullberg Weston är psykolog 
och aktiv i Klimataktion. 
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   Det blev också en rad referat från två seminarier om nanoteknik, dels det som LfM i 
samarbete med EkoCentrum i Göteborg och NanoConnect Scandinavia, dels ett om nanoteknik och mat ano
Kungliga skogs- och lantbruksadademien. Jag vill här speciellt tacka göteborgsgruppen med Lennart Persson och Bjö
Fagerberg för ett mycket intressant och väl genomf
   Som förening tycks vi ha blivit mer kända. Inbjudningar att delta i olika grupper har kommit. Från 
Socialdepartementet kom en inbjudan att delta i en hearing om Socialstyrelsens rapport ”Förslag till utveckling av 
strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner”. Miljöstyrningsrådet leder standardiseringsarbetet för 
grön upphandling av medicinskteknisk utrustning, och där tar Charlotte Nelsson aktiv del.  
   ”Flagship project Make the Baltic Sea Region a Lead in Sustainable Development for Pharmaceuticals” är ett annat 
EU-projekt där vi troligen kommer att delta. Vi har också blivit inbjudna till en styrgrupp för ett projekt om testning av 
nanomaterial. Vi hoppas kunna sända en representant dit. Se nästa sida! 
   Veckan som gick var spännande. Efter år och månader av förberedelser skulle det i Belgrad beslutas om läkemedel 
och miljö, eller rättare sagt det helt nya begreppet ”Environmental Persistent Pharmaceutical Pollutants” (EPPP), skulle 
läggas fram till SAICMs tredje möte i juli 2012. Åke Wennmalm, f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting, reste 
ner för att presentera frågan. Vi nådde inte ända fram – frågan accepterades som allvarlig, men vi måste återkomma 
med omarbetade rekommendationer.  
   Göteborgsgruppen är mycket aktiv. Här har nyligen startat en studentgrupp som arbetar med att marknadsföra 
föreningen. Välkomna och lycka till! 
   Mellan de två seminarierna i Göteborg hann vi med att ha ett lokalt medlemsmöte. Vi insåg då att föreningen kanske 
ska vrida sitt fokus från läkemedel till nanopartiklar. Här gäller det framför allt att bilda opinion för att få en reglerande 
lagstiftning till stånd. 
  Medicinska riksstämman närmar sig med stormsteg. Denna gång blir det två symposier om läkemedel och miljö, varav 
vi ordnar det ena. Se programmet på försättsbladet! Jag hoppas vi ses där! 
 
Med hopp om en lagom kall vinter! 
 
Ingrid Eckerman 

 
Vill du spara på papper och ha tidningen endast elektroniskt? 
Skicka ett meddelande till info@lakareformiljon.se. Glöm inte 
uppdatera din e-adress!
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Nanoteknologi och nanopartiklar har 
seglat upp som ett mycket angeläget 
ärende ur miljö- och hälsosynpunkt.  
   Här refereras två seminarier: dels 
det som vi själva anordnade den 2 
november, dels ett om mat som ägde 
rum tidigare i höst.  
   Fler artiklar finns på hemsidan. 
Titta i högerspalten efter ”Läs mer” 
så hittar du många länkar och 
referenser.  
 
Nanopartiklar – smått och gott 
Detta var rubriken på ett seminarium 
och en caféafton som den 2 
november 2011 anordnades i 
samarbete mellan Ekocentrum i 
Göteborg, Läkare för Miljön och 
forskningsprogrammet NanoConnect 
Scandinavia. Seminariet var 
fulltecknat långt i förväg, och alla 
kom inte in.  
   Nanoteknik är mycket omfattande 
och komplex. Partiklarnas storlek, 
innehåll, form (enkel partikel, eller 
struktur som t ex kolnanorör), samt 
hur de förekommer (t ex på yta, i 
material eller som lösa partiklar) är 
faktorer som styr beteende och risker. 
Kunskaper om effekter på hälsa och 
miljö är på gränsen till obefintlig och 
reglering saknas liksom en 
överenskommen definition.  
   Experternas samlade bedömning 
var att politikerna måste fatta beslut 

om att reglera detta, vilket är fullt 
möjligt. Vad som nu krävs är ett 
”bottom-up perspective” för att 
aktivera politikerna, dvs. 
opinionsarbete. 

Små partiklar och mat - 
möjligheter och risker  
Detta var titeln på ett seminarium den 
10 oktober. Arrangör var Kungliga 
skogs- och lantbruksakademien. 
   Slutsatsen blev att nanopartiklar 
finns runt omkring oss – både 
naturliga och medvetet framställda. 
Osäkerheten vad detta innebär för 
hälsan är stor. Samtidigt finns det 
många fält där nanoteknologin kan 
anses vara klart hälsofrämjande. 

Vad är nanoteknologi? 
Att ämnet nanoteknologi är hett 
förstår man av att det finns 300 
forskare inom nanoteknologi enbart 
på Chalmers.  
   Prefixet ”nano” (n) betyder  
10-9. Nanometer (nm) är en 
längdenhet och motsvarar en 
miljarddels meter, en miljondels 
millimeter eller en tusendels 
mikrometer. En typisk atom är drygt 
0,1 nm i diameter. 
   Nanoteknologi har kallats ”att göra 
stora saker genom att göra dem 
mindre”. De nanopartiklar vi talar om 
här är i storleken 1-100 nm och 

avsiktligt tillverkade för sina unika 
egenskaper. Förenklat sett kan man 
säga att den övre gränsen går när en 
partikel kan observeras i vanligt 
optiskt mikroskop. Måste man 
använda elektronmikroskop är det 
nanostorlek.  
   Ett annat sätt att försöka förstå är 
att jämföra med en fotboll. En 
nanopartikel förhåller sig till en 
fotboll som en fotboll till jorden.  
   Mindre nanopartiklar, 0,1-50 nm, 
motsvarar bland annat större gas-
molekyler, mindre virus eller metall-
stoft. De lite större, även kallade 
ultrafina partiklar, 50-100 nm, 
omfattar bland annat oljedimma, 
större virus, större metallstoft och 
tobaksrök. 
   Det saknas dock en juridisk 
definition av nanopartiklar.  
   Nanopartiklar av kol är speciellt 
intressanta. En fulleren är en ihålig 
struktur (vanligen klot- eller rör-
formad) av kolatomer. Den fulleren 
som fått mest uppmärksamhet 
utanför forskningsvärlden är kol-60 
eller C60. Den består av sextio 
kolatomer ordnade i fem- eller 
sexkantiga figurer ungefär som lädret 
i en fotboll. En annan känd 
fullerentyp är kolnanorör. Grafen är 
en platta av sådana sexkantingar, 
bara en atom tjock.

 
 

 

ÄR DU INTRESSERAD AV NANOTEKNOLOGI? 
Vi söker efter en person som kan vara vår (och kanske alla läkares) representant i den nationella styrgruppen 
för NMP 2012.1.3-3 Nanomaterial regulatory testing. Detta är ett EU-projekt som samordnas från 
Nederländerna. 
   Målet med projektet är att  
- På kort till medellång sikt förse lagstiftare med underlag för riskbedömning och beslut från resultat av 
pilotexperiment för ett urval av nanomaterial som används i produkter. 
- På lång sikt, utveckla nya teststrategier anpassade till ett stort antal nanomaterial med många faktorer som 
kan påverka deras miljö- och hälsopåverkan. 
- Samordna verksamheterna för EUs nationella myndigheter som ansvarar för arbetarskydd, hälsa och miljö. 
   Om du, efter att ha läst artiklarna i detta nummer, känner att detta kanske är något för dig, så hör av dig till 
ingrid.eckerman@lakareformiljon.se. Jag sänder dig då material och kontaktuppgifter. 
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NANOTEKNOLOGI – UTVECKLINGSTRENDER, 
RISKER OCH UTMANINGAR 

 
Bengt Kasemo, professor i kemisk 
fysik på Chalmers, 2.11.2011 
 
Han ställde oss inför ett framtids-
perspektiv. På en yta av ett frimärkes 
storlek får det rum mer än en miljon 
diagnospunkter. Man skulle kunna 
lägga in analyser av varje vävnad och 
funktion i kroppen. Men vill vi ha 
detta? Vad säger läkarna? Samhället?  
   Nanoteknologi finns överallt. The 
Project on Emerging Nano-
technologies har försökt inventera 
alla produkter som anges innehålla 
nanopartiklar. Dock tror vissa att 
”nano” är ett bra försäljnings-
argument och lägger till det även när 
det inte stämmer. Stora företag är 
återhållsamma med nano i marknads-
föringen eftersom det rör sig om en 
oprövad teknik. Små företag bryr sig 
inte om riskerna. 
   I Kemikalieinspektionens (KemI) 
rapport 1/10 “Safe use of nano-
materials – need for regulation and 
other measures” konstaterar man att 
staten ännu inte reglerat nanotekno-
login, och att man är sent ute. I EU 
fanns nanoteknologin med redan i 
femte ramprogrammet med ”ELSA”, 
ethical, legal and safety aspects. 
   För att illustrera nanorädslan har 
målningen ”Skriet” av Edvard 
Munch använts.  
   Vi kan se 0,1 mm. Det bästa 
optiska mikroskopet blir blint där 
nanopart börjar och elektron-
mikroskopen tar vid. Ner till 3-4 
atomer i cluster går att urskilja, t.ex. 
cellmembran, proteiner samt vissa 
sot och kosmetikapartiklar.  
   Redan i mitten av 90-talet fanns 
nanotekniken. Det var mikrotekniken 
och mikrochipsens allt större 
kapacitet som ledde utvecklingen 
mot nanotekniken. 1947 kom den 
första transistorn, dvs. halvledaren, 
därefter integrerade kretsar. Det har 
skett en fördubbling av minneskapa-
citeten på 18-24 år, vilket kallas 
Moore’s lag efter Intels grundare 
Gordon Moore. Tillväxten är 
exponentiell.   
   Tre användningsområden för 
nanomedicin har definierats: läke-
medel, vävnadsregeneration och 
bilddiagnostik. Till bilddiagnostik 
hör DNA- och proteinchips, sensorer, 

NMR, röntgen och optisk avbildning. 
Implantat har nanostrukturerade ytor, 
t.ex. tandimplantat, hjärt- och aorta-
klaffar, cochleaimplantat, ledproteser 
och stentar. 
   Nanoläkemedel är målsökande 
nanokapslar som skyddar den aktiva 
substansen och är ”osynlig” för 
kroppens försvarsmekanismer. På 
utsidan finns en igenkännings-
molekyl som fastnar och öppnar 
kapseln när den nått rätt mål Inom 
cancervården kan nanoteknologin 
användas för att först förfina 
diagnosen och lokalisera en tumör 
och sedan ge mycket lokal läke-
medelsbehandling.  
   Kolnanorör och kolnanopartiklar är 
idag vanligt förekommande i 
kompositmaterial som ska vara 
mycket starkt, t.ex. rymdraketer och 
sportutrustning. Kolnanopartiklar kan 
finnas på grafit och ”glassy carbon”. 
När nanopartiklar sätts ihop uppstår 
helt oväntade egenskaper. 
   Katalysatorn på en bil använder 
nanopartiklar. Inom energiområdet 
används nanoteknik för solceller, 
lagringsmaterial, transmissions-
ledningar, sensorer mm. Möjligheter 
finns inom väteproduktion, termisk 
solenergi, bränsleceller, batterier, 
smarta fönster, teknik för energi-
besparing samt energi- och miljö-
övervakning. 
   Nanopartiklar som finns eller 
kommer att finnas i vår vardag 
kommer från t.ex. kosmetika, läke-
medel, trafiken (gatu- och däcks-
slitage), nötning av konstruktions-
material, olika slag av energiteknik 
(solceller, överföringsledningar, 
sensorer, batterier), industrin 
(förgasning, sensorer), elektroniska 
produkter, matförpackningar samt 
sport- och fritidsprodukter.  
   Att nanoteknologin och intresset 
för denna växer står klart. Antalet 
publicerade artiklar och patent växer 
exponentiellt, liksom riskkapital-
investeringar. Marknaden växer 
exponentiellt. Kommersialisering är 
på gång inom en rad olika områden, 
inklusive mat och mediciner. Vi 
kommer att få se nanoteknologi inom 
snart sagt alla samhällssektorer.  

   Det finns tre huvudområden inom 
risk och säkerhet: hälsa, miljö och 
ekosystem samt klimat.      
   Det finns bristande epidemio-
logiska studier. Det är svårt att fånga 
in partiklarna och systematisera dem. 
Vi vet inte vad nanopartiklarna gör i 
cellen. Nanopartiklar kan fästa på 
cellmembran, gå in i cellmembranet 
eller passera membranet. De kan 
påverka kommunikation och 
transport mellan cellens yttre och 
inre, skada cellmembranet eller 
påverka funktioner hos cellkärna, 
mitokondrier etc. De kan även lösas 
upp och bilda toxiska ämnen. Vilka 
processer som sker beror på 
partikelns storlek, form mm.  
   En tysk forskare har funnit att efter 
inhalation av kolnanopartiklar kunde 
dessa återfinnas i olfactorius, den del 
av hjärnan där luktsinnet sitter. När 
kolnanorör fördes in i bukhålan hos 
möss orsakade de asbestosliknande 
förändringar. Asbestfibrers storlek är 
på gränsen till nanostorlek.  
   Det finns många utmaningar när 
det gäller risk- och säkerhets-
bedömningar. Tillverkning, karak-
terisering och prövningar måste 
utformas med hänsyn till hälsa och 
toxicitet. Risker i arbetsmiljön måste 
kartläggas och avfallsfrågor lösas. 
Effekter på ekosystem och väder, 
t.ex. molnbildning, måste under-
sökas. Nanopartiklar och nano-
strukturer är mycket små och det 
saknas analysverktyg, modell-
partiklar och modellscreeningsystem. 
Övervakning och spårning är viktigt, 
liksom lagar och regler.   
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   Organisation av ELSA (Ethical, 
Legal and Safety Aspects) måste ske 
på myndighetsnivå. Men hur skapar 
man regler för sådant man inte 
känner till?  
   Säkerhetsaspekterna är verkliga 
utmaningar. Vi vet mycket lite om 
nanomaterial och hälsa. Nya metoder 
måste utvecklas för insamling av 
data, testning in vitro och in vivo och 
riskbedömning. Det är viktigt att 
agera i tid, helst innan produkterna 
kommer på marknaden – annars kan 
det komma ett bakslag. Man måste 
titta på hela kedjan från råmaterial 
över processande, transporter, 
försäljning, användning och 
avfallshantering. 

   Läkemedelsverket och Naturvårds-
verket gör en del. Man bör fokusera 
på vissa områden med stark veten-
skaplig – teknisk – industriell bas och 
på komponenter med generell 
karaktär över en viss kritisk massa. 
Starka instrument ska vara öppna och 
tillgängliga för industri och akademi. 
En internationell måttstock måste tas 
fram. Detta kräver samarbete mellan 
olika aktörer.  
   Det måste komma ett initiativ från 
regeringsnivå, och opinionsbildning 
måste ske. Det finns ett förslag på 
EU-nivå att ta fram ett projekt för 
nanoscreening. En ansvarig och 
samordnande myndighet för varje 
land måste utses. I Sverige är KemI 
mest närliggande, men frågan angår 

även Livsmedelsverket, Naturvårds-
verket, Energimyndigheten m.fl. 
Arbetet omkring läkemedel och miljö 
kan här ses som ett föredöme.  
   De etiska aspekterna beträffande 
nanoteknologi är desamma som för 
komplex högteknologi. Man måste 
balanser fördelarna mot nackdelarna.  
   Sammanfattningsvis: 
- Säkerhetsfrågorna är reella 
- Vi vet mycket lite om nanomaterial 
och deras hälsoeffekter 
- Det behöver tas fram nya metoder 
och scheman för att testa toxikologi 
och hälsoeffekter. 
- Vi måste handla i takt med den 
tekniska utvecklingen. Annars kan vi 
råka ut för bakslag. 

 
NANOPARTIKLAR I LUFTEN - ETT 

LÄKARPERSPEKTIV 
 

Lars Barregård, professor vid 
Arbets- och miljömedicin, Göteborgs 
universitet, 2.11.2011  
 
Nanopartiklar är små luftföro-
reningspartiklar. Det finns nästan 
ingen kunskap om industriellt 
tillverkade nanopartiklar. Jag 
kommer därför att tala om naturligt 
tillverkade partiklar. 
   Luftföroreningar bidrar till hjärt-
kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma 
och cancer. Barn som får besvär av 
luftföroreningar får sämre 

lungtillväxt. Eventuellt ger de också 
fosterpåverkan.  
   Dödligheten ökar med ökande 
partikelhalt i luften, och det mesta 
talar för att det verkligen är partik-
larna som är boven. Effekter har 
påvisats hos människa såväl för 
ultrafina partiklar, mindre än 100 nm, 
som för lite större partiklar. 
   Vi vet inte vilka egenskaper som 
bär risken. Det kan vara fysisk 
massa, storleken på ytan, kemin på 
ytan, surhetsgrad etc. Källan kan vara 
dieselavgaser, vedrök, vägdamm och 
Saharasand.  

 
   Inhalation av 
asbest kan ge dammlunga, 
pleuraplack, lungcancer och 
mesoteliom. Paralleller har dragits 
med kolnanorör. Vi vet en del om 
förbränning och asbestfibrer. Men vi 
har mycket magert underlag från 
humanstudier för industriellt 
tillverkade partiklar. 
 
Referens 
Kolnanorör: Exponering, toxikologi 
och skyddsåtgärder i arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverket, rapport 2011:1. 

 

MAT, MATERIAL OCH BRÄNSLE 
 

Food, Fiber and Fuel var titeln på 
seminariet 27 september 2011 på 
Kungliga skogs- och lantbruks-
akademien. 
   Den odlingsbara marken på 
jorden är inte stor. Mycket liten yta 
återstår för nyodling, och konkur-
rensen om hur den ska användas 
blir svår.  
   Professor Sten Nilsson gjorde en 
mycket bra sammanfattning av 
problemet. Man talar nu om fem F: 
food, fodder, fuel, fiber och 
feedstock, dvs material även till 
t.ex. biokemikalier, byggnads-
material, energi. Många faktorer 
närmar sig sin topp, sin peak.  
   I delar av Afrika, Latinamerika, 

Indonesien, Ukraina och Vitryss-
land finns det en viss potential till 
omvandling av (regn)skog till 
jordbruksmarken. Men ungefär 
300 miljoner hektar mark kommer 
att saknas. Egentligen räcker den 
tillgängliga marken endast till 
jordbruk. Markpriserna har redan 
börjat gå upp i Brasilien och 
Uruguay. 
   Matproduktionen behöver öka 
med 1,4 % per år fram till 2050, 
enligt en Oxfam-rapport. Vattnet 
kommer inte att räcka. Därför blir 
dieten avgörande. Agroforestry är 
en bra teknik. 
   Landgrabbing var ett annat ämne 
som kom upp. Det innebär att ett 

land (t.ex. Kina) eller ett företag 
köper upp stora arealer mark i ett 
annat land, vanligen i Afrika, som 
en försäkring för sin egen framtid. 
   Frågor som föreläsarna glömde: 
- Människor lever i och av 
regnskogarna i dag, kanske 
betydligt mer resurssnålt och 
miljövänligt än vad vi gör. Vem 
bestämmer vad som ska göras med 
skogarna – de som bott där i 
hundratals år, eller de som har 
pengar? 
- Marken i regnskogen har lågt 
näringsvärde. All biomassa finns i 
träd och växter. Humuslagret är 
mycket tunt. Räcker detta till ett 
hållbart produktivt jordbruk?
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VAD SÄGER LAGSTIFTNINGEN OM 
NANOTEKNIKEN? 

 
Ethel Forsberg, tidigare 
generaldirektör för KemI, numera 
konsult, 2.11.2011  

Andra åtgärder 
- Fortsätta att stödja och delta i arbete 
i OECDs Working Party on 
Manufactured Nanomaterials 
(WPMN). 

 
Grön affärsutveckling är under 
utveckling, vilket märks på att KemI 
får många kunder. Det sker en 
intensiv utveckling och forskning 
beträffande nanomaterial, och dessa 
används i ökande omfattning. Det 
kan sägas vara en ny industriell 
revolution. Men riskerna för hälsa 
och miljö är i stort sett okända.  
   Lagstiftningen är svag. Kunskap, 
mätmetoder, definition och anpassat 
regelverk saknas. Nanomaterial finns 
inte med i REACH som ju fokuserar 
på ämnen som produceras i stora 
mänder. Nanomaterial kommer sällan 
upp i de volymerna. Vi har sett 
tidigare, för kemikalierna, att en 
snabb utveckling och ett svagt 
regelverk leder till problem. 
Kemikalieinspektionen (KemI) har 
tagit fram ett antal rapporter där 
risker belyses, liksom behovet av 
reglering. 
   Exempel på användning av 
nanomaterial är kläder som är 
fläckskyddade och vindtäta, färg med 
god vidhäftningsförmåga, fönsterglas 
som är självrenande och reptåliga, 
sportutrustning som är både lätt och 
stark, kosmetika som har god 
upptagningsförmåga och transport av 
aktiva ämnen.  
   Vi kan vänta oss bland annat   
datorer som är snabbare, har större 
kapacitet och är mer energisnåla, 
effektivare katalysatorer för 
avgasrening, superhårda borrar och 
skärverktyg, läkemedel som når 
särskilda organ i kroppen, effektiv 

båtbottenfärg, nya typer av batterier 
och kvicksilverfria ljuskällor. 
   En skärpt lagstiftning kommer till i 
flera steg. Först måste en 
kartläggning ske och riskerna förstås. 
Därefter ska mätmetoder utvecklas. 
Kriterier, risknivå och gränsvärden 
ska bedömas. När lagstiftningen väl 
är genomförd ska kontroll och tillsyn 
utövas. 

- Bidra med ekonomiska eller 
personella resurser så att OECD kan 
ta fram test- och 
riskbedömningsmetodik för 
nanomaterial.  

   Steg 1 i den skärpta lagstiftningen 
har redan tagits genom de rapporter 
och förslag till svensk strategi som 
KemI och Vinnova tagit fram.1 
Under det svenska ordförandeskapet i 
EU 2009 tog Sverige initiativ till en 
workshop om nanomaterial och 
lagstiftning. Nu är vi i steg 2, där vi 
bevakar och aktivt deltar i OECDs 
arbete med testmetoder.  

- Bidra till att mer medel avsätts för 
studier av hälso- och miljörisker med 
nanomaterial både hos svenska 
forskningsfinansiärer och inom EUs 
ramprogram för forskning.  
- Bidra till SAICMs mål om ökad 
informationsspridning från 
industriländer till utvecklingsländer 
genom att medverka i OECD-
samarbetet om nanomaterial. 
   Utformningen av lagstiftningen 
återstår. Det gäller att maximera 
nyttan med nanotekniken, utan att 
riskera människors hälsa och miljö.  

   I förslagen till regler som lämnats 
till regering ingår b.la. att 
användningen av nanomaterial som 
tillsatsämnen regleras. Ett 
produktregister för nanoämnen där 
man kan följa användningen 
önskvärt.  

 
 
1 Nanoteknik – stora risker med små 
partiklar? KemI, Rapport 6/2007    Följande förslag har KemI lämnat 

följande förslag till regeringen: Användningen av nanomaterial i 
Sverige 2008 – analys och prognos  
KemI, PM 1/2009 

 
Regler 
- En internationellt överenskommen 
definition av nanomaterial tas fram.  

Nanomaterial – aktiviteter för att 
identifiera och uppskatta risker  
KemI, PM 2/2009 - Ett anmälningskrav införs på EU-

nivå för produkter som innehåller 
nanomaterial.  

Säker användning av nanomaterial – 
behov av reglering och andra 
åtgärder  KemI, Rapport 1/2010 - Reglerna i Reach och CLP-

förordningarna ses över och anpassas 
för tillämpning på n nanomaterial.  

Nationell strategi för nanoteknik – 
Ökad innovationskraft för hållbar 
samhällsnytta. Vinnova: Policy VP 
2010:

- Användningen av nanomaterial som 
tillsatsämnen i biocidprodukter 
regleras.  
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NANOSÄKERHET UR ETT EKOLOGISKT 
PERSPEKTIV

 
Steffen Foss Hansen, forskare vid 
Danmarks Tekniske Universitet, 
2.11.2011 
 
Nanomaterial kommer i framtiden 
att vara lika inbyggt i vårt samhälle 
som elektricitet idag. Ett exempel 
är fotofilm på fönstren som gör om 
ljus till el. 
   Nanomaterial kan klassificeras 
som bulk, i enfas eller multifas, 
som yta (strukturerad yta, film och 
strukturerad film) eller som 
partiklar. De senare kan vara fästa 
vid en yta, uppblandad i vätska 
eller i fast ämne eller luftburna. 
   Nanopartiklar är naturligt före-
kommande i eld och vulkanutbrott. 
De kan skapas som en bieffekt, 
t.ex. i bilavgaser. Slutligen kan de 
vara industriellt framtagna. Storlek 
och funktion är vad som då är 
intressant.  
   Risk är en funktion av fara och 
exponering. Beroende på använd-
ningsområde förväntas olika 

material sprida sig olika i miljön. 
Det man tittat på är luft, dricks-
vatten, ytvatten, grundvatten, 
spillvatten och jord. Ämnen som 
man hittat i större koncentrationer i 
vatten och jord är latex, titan-
dioxid, zinkoxid och hydroxy-
apatit.  
   Vi har begränsad kunskap om 
effekterna. Det man studerat är 
framför allt toxicitet på cellnivå 
och för däggdjur, men också 
effekten på mikrober och DNA 
samt ekotoxicitet.  
   Både vanliga och exotiska 
ämnen i periodiska systemet är 
testade, på en mängd olika 
organismer. Fullerener och 
kolnanorör (CNT) hör till mest 
testade. Man har testat på fisk, 
ryggradslösa djur, alger, växter, 
bakterier, protozoer och amfibier.  
   Risker finns rapporterat för alla 
sorters nanopartiklar. Studierna är 
dock svåra att tolka. Det finns inga 
standardiserade tester. Studierna 

skiljer sig beträffande vilka arter 
som testats, vilka metoder och 
doser som använts, exponeringens 
längd, vilka effekter som studerats 
och noterats etc. Man har också 
funnit trojanska hästar: Kadmium-
halten i fisk ökade när titandioxid i 
nanoform tillsattes.  
   Beroende på storlek kan ett ämne 
ha helt olika egenskaper. Ett 
grundämne i nanostorlek har inte 
alls samma egenskaper som 
samma ämne i ”normalstorlek”. 
Det kan också skilja mellan olika 
nanostorlekar av samma ämne. 
   Utvecklingen går mycket snabbt, 
och det gäller nu att utveckla säker 
nanoteknologi. Hur ser man på 
livscykelperspektivet? Är det en 
revolution baserad på farliga 
metaller? Ökad användning av 
farliga lösningsmedel kräver 
rening. Vad händer med nano-
soporna? Vi vet inte hur vi ska 
upptäcka och mäta nanopartiklar i 
miljön.

  

 
 
 

 
VILL DU HA MER KONTAKT? 
 
Några få nummer av ett medlemsblad per år – det är inte mycket. Framför allt blir det inte mycket nyheter – det mesta 
är gammalt.  
   Vill du ha färskare nyheter, inbjudningar och annat? Se då till att vi har en aktuell e-adress till dig. Du kan registrera 
dig på hemsidan www.lakareformiljon.se eller skicka ett mail till info@lakareformiljon.se.  
   På hemsidan finns nu möjlighet att kommentera artiklarna. Dessutom har vi öppnat ett Forum där vi hoppas 
diskussioner kommer att föras.  
   Du kan också bli vän med LfM på Facebook! Även där kan debatter föras. 
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NANOTOKSIKOLOGI – STORT STÅHEJ FOR 
INGENTING ELLER TID TILL RETTIDIG OMHU? 

 
Ulla Birgitte Vogel, forskare vid 
Danmarks Tekniske Universitet, 
2.11.2011 
 
På engelska blir titeln Concerns 
about nanoparticles in the air; 
much ado about nothing or due 
dilligence? 
 
När det gäller hälsoeffekter är de 
luftburna partiklarna de viktiga. 
Irland förbjöd försäljning av kol 
till privata hem 1991. Den totala 
dödligheten sjönk då med 6 %, 
lungdödligheten med 15 % och 
hjärtdöden med 10 %. 
   Den sammanlagda ytan på 
många små partiklar blir större än 
ytan på en stor partikel.  
   Titandioxid i nanoform har 
jämförts med standardpigmentet. 
Det blir mycket mer damm i luften 
av nanopartiklarna än av de större 
partiklarna, och exponeringen kan 
blev upp till 300 gånger större. 
Man kan inte förutse vilka ämnen 
som ger mer damm. 
   I luftvägarna deponeras stora 
partiklar högt upp i svalget och 
bröstet, medan de små följer med 
långt ner. Små partiklar, t.ex. 
nanopartiklar, som når alveolerna 
kan bli liggande kvar länge. 
Partiklarna avlägsnas via fagocytos 
och transporteras upp ur lungan 
med hjälp av cilier. När det gäller 
nanopartiklar blir det många fler 
som kommer långt ner, makro-
fagerna blir överarbetade och kan 
inte ta hand om alla. Det innebär 
en långtidsexponering som kan 
leda till inflammation.  
   För att efterlikna arbetslivet 
exponerade man möss för 
titandioxid i nanoform en timme 
om dagen, i 11 dagar. Man fann då 
att 24 % av dosen fanns deponerad 
efter 5 dagar och 21 % efter 21 
dagar. Inandning av nanoparti-
kulärt titandioxid ger långvarig 
inflammation. Det är partiklarnas 
sammanlagda ytareal som 
bestämmer 
inflammatoriska 
responsen. Idag 
regleras partiklar 
efter massan. 
Men 

nanopartiklar borde regleras efter 
ytarealen! 
   Carbon black (kimrök), en 
nanopartikel av kol som finns bl.a. 
i trycksvärta, gummiprodukter och 
färgtoner, är extremt reaktiv och 
orsakar skador på DNA in vitro 
och in vivo. Inhalation kan ge 
DNA-skador i lungor och lever. 
Carbon black ökar mutations-
frekvensen in vitro och är cancer-
framkallande.  
   Material med kolnanorör (CNT) 
har en räcka unika och attraktiva 
egenskaper. Det har en dragstyrka 
som är 10-100 gånger större än för 
vanligt stål men bara en bråkdel av 
dess massa. Det används i kompo-
sitmaterial i bland annat cyklar, 
vindkraftverk och flygplan. Det är 
också metalliskt och halvledande, 
vilket gör det attraktivt för 
elektriska komponenter.  
   Men baksidan är att det utgörs av 
långa tunna syrabeständiga fibrer 
som kan andas in. Detta ger en 
långvarig inflammation och ger 
ROS, ”reaktiv oxygen species”.  
   Fibrerna är asbestliknande. Det 
finns tre förutsättningar för att 
asbest ska orsaka cancer efter 
inandning: fibern ska vara tunn 
nog för att komma ner i alveolerna 
(diameter högst 5 μm), fibern ska 
vara så pass lång att makrofagerna 
inte tar upp den (längd över 15 
μm) och fibern får inte vara löslig i 
lungan. När kolnanorör ska 
överföras från t.ex. tunna till flaska 

måste man använda asbesttält och 
asbestutrustning. Men existerande 
teknik mäter inte nanoförekomst i 
luft tillräckligt bra.   
   En typ kolnanorör orsakade 
cancer hos mus, en annan gjorde 
det inte. Det tycks som om risken 
är större med styva långa än med 
runda kulor. Storlek, yta och form 
spelar roll för om partikeln vandrar 
från lungor till blodbana. Det tycks 
ändå handla om mindre än en 
promille.  
   Biopersistens innebär att nano-
partiklar koncentreras i levern och 
sedan utsöndras mycket långsamt. 
Vi vet inte vad detta innebär ur 
hälsorisker. Thorotrast användes 
som kontrastmedel vid röntgen av 
hjärnans kärl 1920-1947. Thoro-
trast ackumuleras i levern, och den 
biologiska halveringstiden över 
400 år. Danska patienter hade 100 
gånger ökad risk för levercancer.  
   Vi vet att hjärtkärlsjukdomar 
ökar vid samtidig rökning och 
arbetsexponering för partiklar. 
Möjlig mekanism är att inflam-
mation och translokerade partiklar 
påverkar plack i förkalkade blod-
ådror. Nanopartiklar ger mer 
inflammation och translokering än 
stora partiklar.  
   Oväntade effekter kan också 
uppstå. Man testade en smuts-
avvisande nanofilmprodukt i 
sprayformat. Flera fabrikat testades 
i olika dosor. En av dem gav lung-
kollaps hos möss som inahalerade 
den i hög dos. Just denna produkt 
är nu förbjuden i Danmark. Men 
eftersom nano inte behöver dekla-
reras så kan man inte identifiera 
liknande produkter.  
   Både fara och exponering finns, 
dvs. risk. Exponeringsrisken för 
nanopartiklar ökar då de tränger 
djupt ner i lungan. De kan trans-
porteras till och ackumuleras i 
levern. Det innebär persistens i 
lunga och lever. Effekterna är 
inflammation, akut luftvägs-

toxicitet och möjligen
asbestliknande 
egenskaper hos 

 

 
r 

kolnanorör.  
   Ska det finnas
gränsvärden fö
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nanopartiklar i arbetsmiljön? I 
Danmark, liksom i EU, regleras 
nanomaterialet som ”moder-
ämnet”. Kolnanorör och carbon 
black regleras därför som 
grafitdamm med gränsvärde 2,5
mg/m3. Forskare har föreslagit 

gränsvärden på 2-7 μg/m3. För 
titanoxid är gränsvärdet 5

 

 mg/m3. 

l 

på 

no-

ämnen, och i synnerhet kolnanorör. 

Förslaget är 0,3 mg/m3. 
   Visionen är att göra enkla 
observationer som kan leda til
generaliseringar och evidens-
baserad riskvärdering. Man måste 

försöka förutse toxiska effekter 
basis av kunskaper om storlek, 
form och ytegenskaper. Det kan då 
leda till säker användning av na
teknologi, speciellt högvolym-

 
 
 

NANOTEKNOLOGI UR ETT 
SAMHÄLLSPERSPEKTIV 

 
Åsa Boholm, professor i 
socialantropologi, Göteborgs 
universitet, 2.11.2011 
 
Samhällsvetenskaplig riskforskning 
handlar om hur man uppfattar och 
kommunicerar risker. Fyra 
huvudområden är perception, dvs. 
uppfattningar och attityder, 
kommunikation, t.ex. media, 
reglering och styrning samt 
innovationssystem. Begrepp som 
används är riskperception, risk-
kommunikation och riskhantering. 
   Man uppfattar risken som lägre om 
man väljer saken själv än om man 
blir påtvingad. Risken känns som 
lägre om den är frivillig, man har 
kontroll, det finns nytta, rättvisa och 
förtroende. Likaså om risken är känd 
och om den är långsamt verkande 
(”slow killer”). 
Risken uppfattas som högre om den 
är påtvingad, man har brist på 
kontroll, det saknas nytta, det finns 
orättvisa och misstro, risken är okänd 
och den har katastrofpotential.   
   När det gäller nanoteknologin har 
allmänheten låg kunskap, det är 
många som svarar ”vet ej”. Men man 
anser att nyttan överväger riskerna, 
och det finns en teknologisk 
optimism. Användningsområdet är 
viktigt. Det finns också en 
ambivalens till teknologi. Det finns 
skillnader mellan experter och 
lekmän. Kvinnor är mer känsliga för 
risker än för män.  
   När Europa jämförs med USA så är 
andelen ”vet ej” större här, men i 
USA är man mer optimistisk 
beträffande fördelarna och tekniken. 
Europa är mer ”vänta och se”.  
   När det gäller nanoteknologi i 
förhållande till livsmedel finns större 
tveksamhet. Om man anser att det för 
nytta med sig tror man att risken är 
lägre. Har man förtroende för 

livsmedelsindustrin och vetenskap 
uppfattar man risken lägre. Men om 
man har preferenser för ”naturligt” så 
uppfattas risken som högre.   
   Resultaten är starkare då det gäller 
nanoprodukter som tillsatser än som 
förpackning/förvaring. Om man 
uppfattar nyttan låg, har lågt 
förtroende och låg känsla av kontroll 
så blir acceptansen låg hos 
konsumenterna. Exempel är 
modifierade livsmedel beträffande 
färg, smak, konsistens och näring.  
   Man kan ha olika attityd beroende 
på användningsområde. När det 
gäller bilvax kan nano vara ett 
försäljningsargument. I 
solskyddsmedel skriver man i stället 
”micronized (not nano)”. 
   Det är svårt att använda 
traditionella riskhanteringsprinciper 
för nanoteknologi. Acceptabel risk 
handlar om toxikologisk ansats, 
mätbara effekter av exponering (dos-
respons), vetenskap och lagstiftning i 
förening, tydliga definitioner och 
kategorier (gränsvärden, protokoll, 
standards). Analys av kost – nytta 
(cost – benefit) förutsätter 
riskbedömning som byggs på med 
ekonomiska kalkyler för risk och 
nytta.  
   ”Bästa möjliga teknik” handlar om 
att reducera risk genom teknologisk 
utveckling och innovation. Här finns 
en teknologisk optimism, teknologin 
utvecklas och förbättras 
och ofta blir riskerna 
lägre. Dock saknas 
systematisk riskbedöm-
ning/analys.  
   
Försiktighetsprincipen, 
slutligen, innebär 
undvikande av fara och 
strävande efter 
säkerhet. Den kräver 
tolkning och ger stort 

handlingsutrymme. Bevisbördan 
ligger hos producenten och 
kombineras med stort handlings-
utrymme för reglerande myndighet. 
Här finns stor osäkerhet och risk för 
både över- och underreglering.  
   Riskreglering har tre nivåer. 
Traditionell styrning uppifrån, från 
myndigheter, är tvingande, med 
lagstiftning, juridiska normer, statlig 
övervakning och sanktioner. Denna 
styrning har en politisk-administrativ 
logik. Politiker och förvaltningar på 
olika nivåer (kommun, region, stat, 
EU) är involverade. 
   Självreglering kommer från 
industrin och är frivillig. Hit hör 
industrins egna standards, CSR 
(Corporate Social Responsibility), 
etiska principer för bransch och 
forskning, produktmärkning, 
egenkontroll mm. Självregleringen 
bygger på marknadslogik.  
   Slutligen finns nätverksstyrning 
(”governance”). Det handlar om 
samspel mellan privata och offentliga 
aktörer, förhandling och konsensus. 
Aktörer är vetenskapliga experter, 
lekmän, politiker, tjänstemän, 
industri och intresseorganisationer. 
Regler upprättas för samspel och 
dialog.  
   När det gäller nanoteknologi finns 
det en lång rad viktiga 
samhällsutmaningar. Lagstiftningen 
idag är fragmenterad, och det saknas 
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en tydlig problemägare. Riskerna är 
gränsöverskridande: produktion, 
konsumtion och avfall. Anpassning 
till befintliga regelverk, t.ex. 
REACH, är svårt. Självreglering 
förutsätter en välorganiserad 
industribransch. Allmänheten och 
konsumenterna är riskkänsliga: 
användningsområde, uppfattad nytta 

och förtroende spelar en viktig roll. 
Media påverkar, på gott och ont.  
   Här måste man väga osäkerhet och 
risker mot ekonomiska och sociala 
fördelar. Vad står på spel? Vem 
bestämmer balansen – industrin, 
myndigheterna, allmänheten eller 
intresseorganisationerna? 

 
 

FRÅGOR OCH DISKUSSION 
 
Reglering 
Nanopartiklar är farligare än något 
annat. Reglering av nanomaterial 
är nödvändigt. Vi är nu på effekt-
nivå och vill ha en säkerhetsfaktor 
på 100. Vi vet inte riktigt om 
effekten på avkommans lever.  
   I princip vill forskarna detta. Det 
som saknas är politisk vilja. Vi 
gräsrötter måste tycka detta är en 
politisk fråga. Samlande myndig-
het som guidar oss i teknik-
processen behövs. Många 
myndigheter är inblandade, t.ex. 
KemI, Naturvårdsverket och 
Arbetsmiljöverket, men det saknas 
en övergripande myndighet. Det är 
därför svårt att tillämpa miljö-
balken.   
   Allmänheten är ännu inte särskilt 
bekymrad, och det finns inget 
riktigt underlag att driva frågan. 
Det politiska intresset ligger långt 
borta. Nanoteknologin har många 
fördelar för industrin. En konsu-
mentrörelse som bojkottar en 
produkt är bra, men det finns ingen 
riktig ”nano-bransch” och därför 
inget riktigt led mellan producent 
och konsument.  
   Politikerna måste engageras! För 
konsumenterna är detta fortfarande 
ett  hokus pokus.  
   EU-kommisionen har anslagit 
112 miljoner euro för nanosafety. 
Arbetslivsinstitutet i Helsingfors 
har den samordnande rollen. Dessa 
pengar är allokerade till samarbete, 
inte till forskning.  
   När det gäller nanoläkemedel är 
det frivilligorganisationerna som 
måste driva frågan. Företagen 
kommer att kräva riskbedömning.  
 
 
 

Allmänt 
Det har alltid funnits naturliga 
nanopartiklar från t.ex. vulkan-
utbrott och då berggrund vittrar. 
Kimrök (carbon black), titanoxid 
och zinkoxid har funnits mycket 
länge och kan betraktas som 
naturliga. Vi använder dock större 
mängder idag. Vid tillverkning tar 
man naturliga ämnen och sätter på 
vissa andra ämnen.  
   Det är troligt att vi redan idag har 
spridning av framställda nano-
partiklar till Antarktis etc. Vi vet 
inte hur känsliga olika arter och 
organismer i naturen är. Detta är 
ett nytt ämne, och forskargrupper 
över hela världen jobbar med det.  
   Sverige och Skandinavien ligger 
ganska bra till jämfört med andra 
ämnen när det gäller de positiva 
delarna av nanoteknik, t.ex. 
material och energi. Men mer 
forskning behövs.  
   Man måste titta på varje specifik 
partikel för att bedöma egenskaper, 
farlighet. Olika storlekar av en 
partikelform beter sig på olika sätt. 
Viktigast att klassificera är kol-
nanorör metaller och mettaloxider. 
Man mobbar med detta på EU-
nivå, och Sverige har tagit en 
ledande roll.  
 
Kroppen 
Solkräm innehåller nano-zinkoxid 
i olöslig partikelform. Det är 
obetydliga mängder som går 
igenom hudbarriären, och doserna 
bedöm som oskadliga. Om så 
skulle ske så tar makrofagerna 
hand om dem och för dem till 
levern. 
   Vi vet att nanopartiklar går 
igenom lung-blodbarriären. En del 
passerar även blod-hjärnbarriären. 

Beträffande placentabarriären vet 
vi inte. Inflammationen kan vara 
av större betydelse. 
 
Vatten 
När man tvättar sig följer 
partiklarna från solkräm och 
kosmetika med vattnet och 
fortsätter ut i naturen. Renings-
verket kan inte ta hand om dem. 
Silver från tvättmaskiner är ett 
elände då den biologiska 
aktiviteten påverkas.  
   Naturvårdsverket vet inte än hur 
nanopartiklar påverkar renings-
verken. Partiklarna är mycket 
ytaktiva och organiska ämnen 
binder hårt till ytan. Partiklarna 
kan bli större eller aggregera 
beroende på surhetsgrad, salthalt 
mm. Miljögifter och läkemedels-
substanser kan fastna på 
partiklarna. Nanopartiklar kan 
också påverkar andra saker som 
finns i vattnet. Interaktion med 
metaller kan förekomma. 
   Möjligen kan man rena vattnet 
om man får dem aggregera till 
större partiklar som sedan kan 
renas bort. Kanske finns det 
naturliga alternativ. 
 
Naturen 
Det pågår forskning om hur andra 
djur påverkas. Om vi äter dem kan 
vi också påverkas. Det är visat att 
nanopartiklar i åkerjord tas upp av 
daggmaskar.  
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Nanokol  
När det gäller carbon black 
(kimrök) är det den fria partikeln 
som är ett problem. I tryck-
svärtan är den bunden till ett 
matrix och ej cancer-
framkallande. 
 
   Kolnanorör som är vanligt 
förekommande i sportartiklar som 
slits och slängs är besvärligt. Vi 
vet inte vad som händer om 
nanokolrören kommer ut i luften. 

 
Silver 
Silver finns överallt. Nanosilver 
fungerar som antibakteriellt 
material och används i t.ex. 
kylskåp, strumpor, tvättmaskiner 

mm. Silver kan lösa upp sig och 
bilda silverjoner som är giftiga. 
Det kan tänkas påverka djurliv och 
växter. 
 
Destruktion 
Nanopartiklar destrueras med 
förbränning vid hög temperatur. 
Men vi vet inte vad som händer 
vid sopförbränning.

 
SMÅ PARTIKLAR OCH MAT –  
MÖJLIGHETER OCH RISKER 

 
Seminarium 10.10.2011 på 
Kungliga skogs- och 
lantbruksakademien 

Nanoteknologi - ett ”litet” 
forskningsområde eller en ”stor” 
industriell möjlighet? 
Lars Montelius från Nanometer 
Structure Concortium i Lund 
sitter med i EUs standardiserings-
komission. Miljö och hälsa 
kommer med om någon skickar in 
ett förslag. Här är annan industri 
än den svenska aktiv. Ny lag-
stiftning om nanoteknologi är på 
väg, och den kommer att omfatta 
alla befintliga sektorer. Eftersom 
nanopartiklar finns överallt är det 
en multidisciplinär vetenskap. Som 
exempel nämnde han hårddiskar 
och solceller med hög verknings-
grad. 
   Nanoteknologin inom läke-
medelsområdet har flera 
användningsområden: 
- Kontroll på cellulär nivå ger 
möjlighet att styra nerver och 
proteser. 
- Parkinsons sjukdom kan 
behandlas med ”deep brain 
stimulation”. 
- Kod kan tryckas in i piller och på 
så sätt försvåra för förfalskning av 
läkemedel. 
- ”Drug delivery vessels”, dvs, en 
nanopartikel kan leverera ett 
läkemedel till t.ex. en cancercell. 
- Injektion av läkemedel via plåster 
med nanostora injektorer. 
   Förpackningar kan göras passiva, 

aktiva och tom. intelligenta, t.ex. 
mäta tjänlig/otjänlig. Plast kan få 
mönster som gör ytorna aktiva, 
antibakteriella mm. Textilier kan 
göras antibakteriella eller vatten-
avstötande. 
   Vi måste utveckla metodologin 
beträffande riskerna och gå över 
från ”nanorisk” till ”nanosafety”. 
Det handlar om ”learning, methods 
and classification”. Livscykel-
analyser måste utföras. 
   En fråga från publiken var 
om nanopartiklar som ackumuleras 
i celler skulle kunna påverka den 
genetiska koden. Svaret blev att 
mer forskning behövs. I de 
experiment som görs i Lund tycks 
cellerna kunna hantera nano-
trådarna. Ett problem är att det inte 
finns något systematiskt sätt att 
göra undersökningar. 

Nano - foods and packaging - 
what's up and in the pipeline? 
Beate Kettliz från Food Drink 
Europe, dvs. industrin, påpekade 
att mat naturligt innehåller 
partiklar i nanostorlek. Metoder 
som åstadkommer nanostora 
partiklar är malning, homo-
genisering (mjölk, juice) och 
sprayning (framställning av 
extrakt). Exempel på nanopartiklar 
i mat är proteiner, polysackarider, 
emulsioner, oorganiskt material 
och tillsatser som kasein. 
   Vad vi pratar om är medvetet 
tillverkade nanopartiklar som beter 
sig på annorlunda än sin konven-

tionella motpart. Här kommer 
säkerhetsaspekter in. 
   Möjligheterna som nano-
teknologi ger är bl.a. följa aktuellt 
näringsinnehåll i mat, att deklarera 
matens aktuella tillstånd på 
hyllorna (i stället för ”bäst före”) 
och att följa produktens lagrings-
historia. Andra möjligheter är 
antibakteriella lagringsmöjligheter 
i hemmen. 

Nano - stora risker med små 
partiklar? Del 1  
Talare var Bengt Fadeel från 
Karolinska Institutet. Nano-
partiklar finns bl.a. i ljuslågan från 
ett stearinljus.  
   Inom medicinen används 
nanopartiklar i kontrastmedel vid 
MR-undersökningar. Nanopartiklar 
som bärare av läkemedel är 
fortfarande på forskningsstadiet. 
   I Forskning och framsteg 3/2007 
skriver Johanna Rose: ”Med 
nanotekniken förändras världen 
totalt. Men det gäller att stega in i 
framtiden i lagom takt, så att de 
etiska frågorna hinner lösas och 
alltför stort risktagande undviks.” 
   Redan 2004 visades att fullerener 
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(C60) kan orsaka oxidativ stress i 
hjärnan hos fiskar. Kolnanorör är 
långa, tunna och biopersistenta, 
och de kan tränga in i celler. 
Inhalerade kan de ge liknande 
effekter som asbest. Immun-
försvaret tycks inte klara av långa 
kolnanorör. Kolnanorör som 
genomgått biologisk nedbrytning 
gav ingen inflammatioin i 
luftvägarna hos möss.  
   EFSA (European Food Safety 
Authority) har tagit fram en 
riskbedömningsguide. 
   Det är viktigt att ta hänsyn till 
den faktiska exponeringen. T.ex. 
kan nanopartiklar från förpack-
ningar gå in i mat som sedan 
passerar först den tuffa miljön i 
magsäcken, sedan övriga gastro-
intestinalkanalen där de kan tas 
upp. Oskadad hud utgör en god 
barriär mot nanoparitklar. 
   När råttor fick nanoguld togs de 
små partiklarna upp bäst till bl.a. 
hjärtat, men det var de något större 
som togs upp i hjärnan.  Nano-
partiklar kan orsaka oxidativ stress 
och celldöd i tarmepitelet. Nano-
partiklar kan också agglumerera 
och bilda stora partiklar. Kanske 
kan stora partiklar fall sönder och 
få nanostorlek. 
   Det är fullt möjligt att använda 
nanoteknologi för att fånga läke-
medel i reningsverk, men det kan 
vara dyrt. 
   EU har ett nanoprogram. 

Nano - stora risker med små 
partiklar? Del 2 
Lilianne Abramsson Zetterberg 
och Kettil Svensson från Livs-
medelsverket turades om att tala. 
Vi utsätts för nanopartiklar i 
vardagen: Energirika sportdrycker 
(ej i Sverige), kosttillskott (handlas 
över nätet), bakteriedödande medel 
i hushållsredskap, hushålls-
produkter med silver, t.ex. skär-
brädor, plastburkar, kylskåp, plast-
omslag, plastfilm. 

   Syftet med användningen är ge 
ökad biotillgänglighet, smak, lukt 
och konsistens. Förpacknings-
material kan ha hållbarhets-
sensorer, bakterieskydd och andra 
barriäregenskaper.  
   Det är osäkert hur mycket vi 
exponeras via livsmedel. Reglerna 
för livsmedel säger att om en 
partikelstorlek väsentligt förändras 
skall utvärdering ske och nytt 
tillstånd sökas. Enligt EFTA-
rapporten finns mycket lite 
information. För närvarande finns 
inga kosttillskott, djurfoder, 
pesticider, veterinärprodukter eller 
gödningsämnen som är godkända 
på europeiska marknaden. 
   Vid riskvärdering av nano-
partiklar tittar man på olöslighet/ 
persistens/reaktivitet, riskvärden 
fall för fall, mängden data och 
exponering. In vivo-data måste till. 
   Det finns liten erfarenhet av 
riskvärdering av nanopartiklar i 
livsmedel. Få jämförande studier 
mellan nano- och non-nanoformen, 
liksom in vitro - in vivo. Gen-
toxicitet kan eventuellt induceras 
genom oxidativ stress vid höga 
doser. Det är visat att det för 
vissa finns en tröskel för att ge 
inflammation. 
   Vid riskbedömning av tillverk-
ningen tittar man på om nano-
material används som tillsats, 
materialämne eller pesticid - i 
livsmedel eller simulant, i test-
systemet, dvs. in vitro/in vivo, eller 
i människans blod, urin etc. 

Nanoteknologi - behövs fler 
regler?  
Maria Wallén arbetar på Kemi-
kalieinspektionen (KemI). EU-
lagarna består av en huvudlag som 
alla länder skrivit under och därför 
är svår att ändra. Till detta kan 
man lägga bilagor och vägled-
ningar som är betydligt lättare att 
anpassa, vilket behövs för att 
reglerna ska fungera. 

   Enligt EU-kommissionen 2008 
omfattas nanopartiklar av reglerna 
i egenskap av kemikalier. Men 
reglerna passar inte eftersom 
nanomaterial skiljer sig från 
bulkmaterial: det har en reaktiv 
yta, följer andra fysiska lagar och 
har unika egenskaper. Nano-
partiklar hör hög reaktivitet, 
förändrad löslighet, de bildar lätt 
aggregat och agglomerat och de 
interagerar med biologisk vävnad 
(corona).  
   Nanopartiklar finns ej inskrivet i 
Reach. För att bedöma risk 
behöver man se över definitioner, 
kravet på att minsta tillverknings-
mängd 1 ton per år, testmetodiken 
och en obligatorisk rapportering 
om var nanomaterial finns. 

Diskusson  
Om tidigast tre år blir det obliga-
toriskt att ange ev. tillsatser i 
nanoformat. 
   Exempel på användnings-
områden som kom upp var: 
- Film runt frukt som håller E coli 
borta 
- Non sticking coat inuti förpack-
ningar, t.ex. youghurt och filmjölk 
- Nanokapslar med vitaminter etc 
kan göra livsmedel mer näringsrikt 
- Green packaging gjort av 
ekologiskt korn och hummerskal 
blir antibakteriellt och nedbrytbart 
- Nano clay, dvs plastflaskor ej 
släpper igenom syre 
- En duk fuktad med nano-
pesticider släpper långsamt ut 
bekämpningsmedel under 
växtperioden 
- Kycklingfoder innehåller nano-
kolhydrater som binds till 
campylobacter och kommer ut med 
skiten 
- Nanokapslar med Omega 3 i bröd 
- Blockera bitterhet, sälta, 
konsistens mm 
   Publiken ville ha livscykelanalys 
där energiåtgången i hela 
kretsloppet kom med.

 

 
På hemsidan finns fler små artiklar och många referenser. Klicka på ”Globala miljöfrågor” 
och sedan i högerspalten ”Nanopartiklar”. Då kommer också raden ”Läs mer” fram.  
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HUR GICK DET I BELGRAD? 
 
Svaret är: Vi kom en bra bit på väg, 
men vi nådde inte ända fram! 
   Det var i november 2010 som vår 
internationella paraplyorganisation 
ISDE lämnade in ett förslag till den 
WHO-stödda organisationen SAICM 
att anta ”Environmental Persistent 
Pharmaceutical Pollutant” (EPPP) 
som en viktig miljöförorening att 
arbeta med. Vid Open-ended 
Working Group (OEWG) i 
Belgrad 15 till 18 november skulle 
det beslutas om ämnet skall läggas 
fram till SAICMs tredje session, 
International Conference on 
Chemicals Management (ICCM3), i 
Génève 15 till 20 juli 2012. Det är då 
det formella beslutet fattas om att 
inkludera EPPPs som en ”emerging 
issue”.  
   Eftersom Sverige ligger långt fram 
på detta område, och eftersom LfM 
var en av de aktörer som puffade 
igång arbetet, så var det naturligt att 
LfM var huvudansvarig för 
utformningen av förslaget liksom 
bearbetningen efter remissrundan. 
Inför Belgrad-mötet hade LfM 
diverse kontakter med 
myndighetspersoner och forskare. 
Slutligen blev det bestämt att Lilian 

Corra till sin hjälp vid presentationen 
skulle få Åke Wennmalm, f.d. 
miljödirektör i Stockholms läns 
landsting, och Sveriges bästa expert 
på hela området. Under tiden hade de 
svenska myndigheterna bearbetat EU 
och lyckats få dem att stödja 
förslaget. 
   Lilian och Åke gjorde ett bra arbete 
vid presentationen, och många 
delegater förstod allvaret. När 
diskussionerna om att inkludera 
EPPPs i arbetet så räckte dock inte 
denna förståelse till.  
   Det kom ett meddelande från Lilian 
Corra, ISDEs representant vid mötet 
med SAICM i Belgrad: “Dear ISDE 
members, I am sorry to inform that 
the final resolution of 
the plenary is as 
follows: The Open-
ended Working 
Group considers that 
the proposal did not 
meet the criteria for 
an emerging policy 
issue.” 
   Strax därefter kom 
ett nytt meddelande: 
“At the final of the 
final discussion they 

accepted that as is a very important 
topic, the recommenddations have to 
be reviewed and the proposal may be 
presented again! not at ICCM3 but in 
the next round!”  
   Det var Kanada, USA och Kina 
som motsatte sig att läkemedel i 
miljön antas som en ”emerging 
issue” vid mötet ICCM3 i juli.     
   Lilian påpekade att hon hade gott 
stöd från EU och Sverige. 
Rekommendationerna ska nu 
omarbetas och frågan läggas fram till 
ett senare möte. 
   I vilket fall som helst har 
medvetenheten ökat, och frågan 
kommit upp på internationell nivå.

 
FINNS RIS
NATUREN? 

Nanopartiklar kan användas so
bättre distribution i kroppen. I
läkemedel, och ytterligare ett h
   Av dagens läkemedel vet man att några utsöndras från 
råttor via urinen. Om samma sak gäller för människor vet 
man inte. 
   Man har också visat att nanopartiklar kan öka i 
koncentration (anrikas) när de avancerar längs 
födoämneskedjan. 
   Nu har man också sett att nanopartiklar innehållande läke-
medel fastnar på cellulosaytor. Cellulosa är vad i princip alla 
växter är u

KER MED NANOMEDICINER I 

m bärare av läkemedel för 
dag finns ett 20-tal sådana 
undratal är under utveckling. 

da av. 

 
NANOP
RESIST

Det finns
nanop
resistenta bakt

ARTIKLAR SOM DÖDAR 
ENTA BAKTERIER 

 biologiskt nedbrytbara 
artiklar, som kan hitta och förstöra 

erier. 
   Forskare har upptäckt nya typer av 
nanopartiklar som fysiskt dras som magneter 
till MRSA-celler (meticillinresistenta 
stafylokocker) och dödar bakterierna genom 
att göra hål i dess väggar. Nanopartiklarna 
ignorerar helt och hållet friska celler.  
   Denna upptäckt kan ge avsevärda 
förbättringar av mediciners effektivitet. 

ppbygg
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EU SKA INTE STOPPA MILJÖVÄNLIGA KOSTRÅD! 
 
Författare: Anne v Heideman m.fl. 
 
Under tre år har Livsmedelsverket 
på uppdrag från regeringen 
arbetat med att ta fram kostråd 
som tar hänsyn till både hälsa och 
miljö. I november 2010 blev det 
klart att regeringen, av hänsyn till 
EU, krävde sådana förändringar 
att Livsmedelsverket inte längre 
kunde stå bakom råden. Andra 
organisationer tar nu över råden, 
och Sverige blir akterseglat av 
Danmark, Norge och England. 
Som läkare måste vi konstatera att 
detta är oacceptabelt. Omsorg om 
människan kräver omsorg om 
miljön och klimatet. Hälsan kan 
inte utgöra ett handelshinder! 
 
Bakgrund 
I propositionen ”En sammanhållen 
klimat- och energipolitik” 2008 
konstaterades att 20-25 % av 
Sveriges växthusgasutsläpp och  
20 % av all energiförbrukning 
kommer från matproduktionen. 
Livsmedelsverket fick tre miljoner 
kronor för att ta fram och informera 
konsumenter och storhushåll om 
miljösmarta livsmedelsval. Syftet var 
att motverka klimatförändringarna 
men också att bidra till att 
regeringens miljömål om en giftfri 
miljö och motverkad övergödning 
uppnås. 
   Livsmedelsverket tog fram 
faktaunderlag för att kartlägga våra 
vanligaste livsmedels miljöpåverkan. 
I maj 2009 anmälde Sverige som 
första land i EU ett förslag om råd 
om miljösmarta matval. Råden 
förespråkade närproducerad mat för 
att minska transporterna, vilket EU-
kommissionen tolkade som ett hinder 
mot den fria inre marknaden. Livs-
medelsverket försökte då gå EU till 
mötes genom att formulera om råden. 
I stället för närproducerad mat 
diskuterades transportlängder, 
konstgödsel, energiåtgång och 
utsläpp.  
 
Miljösmarta kostråd stoppas 
I november 2010 kom besked från 
Regeringskansliet att de miljösmarta 

kostråden skulle stoppas. 
Livsmedelsverkets generaldirektör 
Inger Andersson sade: ”För att 
tillgodose alla inblandade svenska 
intressenter hade så stor omarbetning 
av råden krävts, att de till slut skulle 
ha blivit för urvattnade för att vara 
användbara för konsumenten. Vi 
hade då inte heller kunnat garantera 
den vetenskapliga grunden för våra 
råd.”  Stor efterfrågan finns på 
information som kan hjälpa 
konsumenterna att välja mat som är 
bra både för hälsan och för miljön. 
Storbritannien, liksom Danmark och 
Norge, är på gång med liknande råd. 
(Pressmeddelande 12.11.2010) 

 
Projektet skrotas men råden sprids 
Svenska folket kommer inte att få 
några miljösmarta kostråd från 
Livsmedelsverket. Ansvarig för detta 
negativa beslut är landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson: ”Miljöhänsyn får 
stå tillbaka för frihandeln” 
(pressmeddelande 12.11.2010) och 
”Jag kan bara konstatera att det var 
många påpekanden från andra 
medlemsländer i den 
handelsgemenskap som vi har inom 
EU” (SvD nyheter 8.9.2011).  
   Erlandsson tolkar EU-lagen mycket 
snävt. I lagstiftningen finns utrymme 
för att miljöhänsyn får påverka 
frihandeln om miljönyttan står i 
proportion till effekterna på handeln.  
   Hållbara kostvanor handlar bland 
annat om större andel vegetabilier, 
färre ”tomma kalorier”, ökad andel 

ekologiskt, rätt kött och grönsaker 
samt transportsnålhet. Detta budskap 
har myndigheter som Stockholms 
läns landsting och Folkhälsoinstitutet 
fört ut i snart ett årtionde. Med 
sådana hållbara kostvanor kan 
livsmedelsutgifterna sänkas med ca 
5.600 kronor per person och år. Ska 
detta undanhållas Sveriges 
befolkning? 
   Naturskyddsföreningen, Sveriges 
Konsumenter, ABF och tanke-
smedjan Dyrare mat, nu! kritiserar 
regeringens och landsbygds-
ministerns agerande. ”Vi har inte råd 
med politiker som inte vågar sätta 
miljömål före de kortsiktiga 
ekonomiska målen.” Dessa fyra 
organisationer publicerar därför 
Livsmedelsverkets kostråd på sina 
egna hemsidor. Men de når inte ut till 
vård, omsorg, skolor etc. på samma 
sätt som Livsmedelsverkets 
rekommendationer. 
 
Sverige borde ta ledningen 
Läkare för Miljön ställer sig bakom 
de fyras uttalande. De miljösmarta 
och hälsofrämjande kostråden är ett 
viktigt steg för att minska matens 
miljöpåverkan. Svenska konsumenter 
har rätt att få ta del av denna 
kunskap.  
   Sverige borde ta ledningen när det 
gäller miljöfrågorna och visa övriga 
EU-medlemmar att miljösmart mat är 
ett viktigt verktyg för att få en hållbar 
riktning i klimat- och miljöfrågorna. 
Med den nuvarande ordningen blir 
EU självt ett hinder för utveckling 
och framsteg. Sverige hade en 
möjlighet att ligga främst på detta 
område, precis som vi ligger främst i 
området läkemedel och miljö. Nu 
halkar vi efter. 
   Läkare för Miljön anser att dessa 
frågor i högsta grad är en hälsofråga. 
Mat, hälsa och miljö hänger ihop och 
är av stort intresse både för våra 
patienter och för folkhälsan.  När 
hälsan blir ett handelshinder måste 
alla läkare och sjukvårdspersonal 
agera.  
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STRATEGI MOT ANTIBIOTIKARESISTENS 
 
Till LfM kom en inbjudan från 
Socialdepartementet att delta i en 
hearing om Socialstyrelsens rapport 
Förslag till utveckling av strategin 
mot antibiotikaresistens och 
vårdrelaterade infektioner. 
Hearingen, som ersatte en formell 
remissomgång, var uppdelad i tre 
omgångar. De två första vände sig till 
myndigheter respektive humansidan. 
Den vi inbjöds till vände sig till 
organisationer och intressenter från 
djur, livsmedel och miljösektorerna.  
   Det visade sig att LfM var den enda 
inbjudna miljöorganisationen. 
Forskningsstiftelsen MistraPharma 
och Stockholm vatten var båda 
inbjudna men närvarade ej. I stället 
blev det en ny upplevelse att lyssna 
till veterinärer, häst-, hund- och 
kattorganisationer, jordbruks- och 
konsumentorganisationer etc. 
   Bakgrunden till rapporten är den 
ökande antibiotikaresistensen 
tillsammans med de svårigheter till 
övervakning över gränserna som EU-
medlemskapet innebär. Behovet av 
en nationell samverkansfunktion för 
antibiotikaresistens (AMR) och vård-
relaterade infektioner (VRI) är 
tydligt, och Socialstyrelsen avser att 
initiera en sådan inom folkhälsa, 
djurhälsa, livsmedel och miljö. 
   Förslaget innebär flera olika delar: 
1. En nationell samverkansfunktion 
med deltagare från berörda 
myndigheter, branscher och 
organisationer inom folkhälsa, 
djurhälsa, livsmedel och miljö. 
2. En nationell kommunikations-
strategi om antibiotikaanvändning, 
resistens och hur infektioner 
förebyggs. 
3. Öka kunskapen om antibiotika, 
resistensutveckling, hygien och 
smittspridning inom grundutbildning 
och fortbildning samt kvalitetssäkra 
utbildningen för expertfunktioner. 
4. Forskning om antibiotika i 
kroppen, förebyggande av 
vårdrelaterade infektioner och 
smittförebyggande åtgärder, nya 
antibiotika, hälsoekonomi och 
antibiotikas miljöeffekter. 
5. Övervakning och uppföljning: IT-
system, kodning av förskrivare och 
förskrivningsorsak samt system för 
diagnostisering och epidemiologisk 
övervakning av resistenta bakterier. 

6. Preventiva åtgärder inom bl.a. 
sjukvård, omsorg och förskola samt 
utveckling av en nationell 
hälsodatabas. 
7. Optimal användning av antibiotika 
genom utveckling och uppdatering av 
riktlinjer. 
8. Miljöfrågor: kontroll över utsläpp, 
kunskap om resistensgener och 
antibiotika i svenska miljön och 
global miljöcertifiering av 
antibiotikatillverkning. 
9. Djur och livsmedel: 
Övervakningssystem, diagnostik och 
smittförebyggande åtgärder. 
   I september planeras ett 
myndighetsmöte för initiering av 
Nationell samverkansfunktion. Under 
oktober tar man emot olika aktörers 
förslag till aktiviteter utifrån 
strategins mål och förväntade utfall 
och i december planeras en workshop 
för berörda aktörer. Därefter skall en 
handlingsplan sammanställas. Våren 
2012 ska den nationella 
samverkansfunktionen vara etablerad 
och handlingsplanen klar. 
 
Folkhälsa - djurhälsa 
Mina medrepresentanter i hearingen 
talade om rapporten Folkhälsa – 
Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning 
mellan stat och näring (SOU 
2010:106). Enligt denna rapport 

gäller zoonoslagen 1999 endast 
salmonella. Här konstateras också att 
EU-inträdet tog ifrån oss möjligheten 
till kontroll av importerade djur och 
djurprodukter. Vi fick övergångs-
bestämmelser, men fristen har löpt 
ut. Klimatförändringar och 
globalisering ökar också riskerna. En 
ny djursmittslag föreslås nu. Primära 
ansvaret föreslås ligga hos 
djurhållaren. Större djurhållare måste 
upprätta en ”biosäkerhetsplan”.  
   Medrepresentanterna saknade i 
”Folkhälsa – djurhälsa” zoonoser, 

antibiotikaresistens och livsmedel. 
Man ansåg också att det samarbete 
som nu finns mellan staten och 
näringarna är mycket viktigt, men att 
förslaget innebär att grundstenarna 
för samarbetet tas bort. Att bönderna 
själva ska stå för diagnostik och 
antibiotikumbehandling ansåg de 
närvarande veterinärerna vara ett steg 
i helt fel riktning.  
 
Synpunkter från ”näringen”  
  Trots att djurhållning minskat så har 
antibiotikaförskrivningarna ökat. 20 
% av korna får antibiotikum-
behandling för mastit, trots att 
evidens saknas. Korna behandlas för 
att ge mjölk, ej för att göra kon frisk. 
Liksom inom hästnäringen används 
gärna bredspektrumantibiotika 
eftersom då karenstiden förkortas, 
jämfört med penicillin. En minskad 
antibiotikumbehandling är fullt 
möjligt. En person ansåg att orsaken 
är den stora produktionsökningen 
mjölk per ko som avlats fram, dvs. de 
har onormalt stora juver. 
   Man talade om den jämförelsevis 
goda djurhälsa vi har i Sverige och 
om vikten att behålla den. Generellt 
ansågs att förebyggande 
djurhälsovård, inklusive hygienen 
inom djurbranschen, måste 
förbättras. 
   Synpunkter framfördes att 
styrsystem behöver utvecklas så att 
ett ”samhällskorrekt uppförande” 
också blir lönsamt. Marknads-
krafterna har för stort inflytande. Mer 
import av djur medför också mer 
import av resistenta bakterier. 
   Hänsyn måste tas till att 
djurnäringen är stor, med många 
olika organisationer av olika storlek, 
vilket kan leda till 
informationssvårigheter. Häst-
näringen t.ex. innefattar allt från 
stora stuterier till privata ägare av 
enstaka hästar, med ett antal olika 
organisationer. Det är svårt att nå ut 
med information. Fågelprodu-
centerna däremot är bara 120 stycken 
i en enda organisation. För att 
utveckla och vidarebefordra kunskap 
behövs inte endast veterinärer utan 
även samhällsvetare och 
kommunikatörer.  
   Vidareutbildning för veterinärer 
borde vara obligatorisk. Läkare och 
veterinärer har ett gemensamt ansvar 
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när det gäller antibiotikaresistens. 
Därför måste human- och 
veterinärmedicin samverka, främst 
Socialstyrelsen och Jordbruksverket. 
 
Livsmedel 
   Från livsmedelsbranschen talade 
man om resistenta bakterier på 
livsmedel. Aktiva förpackningar, 
som reducerar mängden bakterier, 
berördes endast i förbigående. Likaså 
berörde man möjligheten att ställa 
krav i samband med 
livsmedelsupphandling. 
 
LfM:s synpunkter 
   Som varande läkare var det svårt 
att hålla sig från humanmedicinen. 
Med tanke på multiresistenta gener i 
dricksvattnet i Delhi och den 
pågående EHEC-epidemin i 
Tyskland blev det självklart att lyfta 
frågan om import av resistenta 
bakterier och gener via resenärer, 
djur och livsmedel.  
   Andra metoder, t.ex. kirurgi, för 
infektionsbehandling måste tas 
tillvara. Vi måste också börja 
diskutera etiskt-ekonomiskt vem som 
ska få vilken vård. Det är inte alltid 
etiskt bäst att lägga in skröpliga 
gamlingar på intensiv-
vårdsavdelningar och och behandla 
med antibiotikum. Kanske hem-
sjukvård, sjukvård i särskilda 
boenden och palliativ vård ska 
byggas ut.  

   Odlingsmetoder och snabb-
diagnostik måste utvecklas. 
Utbildning och ökad kompetens både 
i hygien och i användning av 
antibiotika är ett måste för all 
personal inom vård och omsorg. Vare 
sig läkare eller hemtjänstpersonal får 
glömmas. Mandaten för 
vårdhygieniker måste ses över. 
   LfM instämde i att utökad 
provtagning, diagnostik, uppföljning 
och forskning är nödvändigt. Till 
detta krävs dock finansiering. LfM 
framförde också vikten av att 
miljökrav ingår vid all upphandling, 
men framför allt då det gäller 
tillverkning av antibiotika. 
   LfM tryckte på vikten av en 
samordningsfunktion med 
representanter från klinisk human- 
och veterinärmedicin, forskning, 
myndigheter m.fl. Med erfarenheter 
från Tyskland bör man tänka 
”katastroforganisation” och bl.a. 
klargöra vilka mandat vilken 
organisation har. Kanske bör en 
”smittskyddsgeneraldirektör” 
inrättas, med mandat att bestämma 
över andra organisationer. 
   LfM har redan tidigare pekat på 
risken att läkemedel tas upp i växter 
som odlas på slamgödslad jord. 
Användning av rötslam togs upp i 
rapporten, men lika viktig är 
användning av gödsel. Ökad 
kompetens i hygien och vårdhygien 
behövs inom såväl humanverksamhet 
som djurverksamhet.  

   I samband med LfM:s seminarier 
om mat för några år sedan berättade 
Artur Granstedt övertygande om 
fördelarna med ekologiskt 
kretsloppsjordbruk. Jag ställde mig 
nu frågan om det inte måste vara 
fördelaktigt även ur 
infektionssynpunkt. Det är möjligt att 
en mer ”naturlig” livsstil, inklusive 
matvanor och fysisk aktivitet, kan 
stärka motståndskraften hos kor. 
Borde staten styra mot ett sådant 
systemskifte? 
   Andra deltagare lyfte fram vikten 
av internationellt samarbete, framför 
allt inom EU. LfM framförde att vi 
måste gå utanför EU, bland annat 
med tanke på 
läkemedelstillverkningen.  
 
LÄS MER  
Förslag till utveckling av strategin 
mot antibiotikaresistens och 
vårdrelaterade infektioner  
Socialstyrelsen 2011-3-14  
Antibiotikaresistens  Socialstyrelsen, 
hämtat 2011-06-15 
Strategi för ett samordnat arbete mot 
antibiotikaresistens och 
vårdrelaterade sjukdomar  
Regeringens proposition 2005/06:50 
Kaj Karlsson: Vår beredskap är inte 
alls god  Expressen 18.3.2011 
STRAMA  Samverkan mot 
antibiotikaresistens  
Svensk förening för vårdhygien  

 
 

LfM DELTAR I STANDARDISERINGSARBETE 
 

Det pågår ett 
ständigt arbete 
inom EU att ta 
fram olika 
standarder för att 
stödja myndig-
heter att göra bra 
upphandlingar. 
Häri ingår ol

aspekter på hållbarhet, som energi-
förbrukning, miljö- och hälso-
farliga ämnen, 

ika 

säkerhet mm. 
   Aktuellt just nu är upphandling 
av medicinskteknisk utrustning. 
Europas befolkning åldras, och allt 
fler kommer att behöva sjukvård. 

Dessutom börjar dagens utrustning 
åldras, och tidpunkten närmas då 
många upphandlingar blir aktuella. 
   Miljöstyrningsrådet har tagit 
initiativet till att ta fram hållbar-
hetskriterier för medicinskteknisk 
utrustning. Det innebär att expert-
gruppen sätts samman och arbetar i 
Sverige. En europeisk arbetsgrupp 
styr arbetet från Bryssel. Enligt 
planen ska arbetet vara färdigt 
hösten 2013.  
   Listan över medlemmar i 
expertgruppen är mycket lång. Där 
ingår upphandlare och tekniker 
från landsting samt representanter 

för olika branscher och myndig-
heter liksom representanter från 
Läkaresällskapet och Läkar-
förbundet. Den grupp som aktivt 
engagerat sig i arbete är betydligt 
mindre.  
   Från Läkare för Miljön är vi 
glada att ha bidragit med den enda 
läkarexpertisen i gruppen. 
Charlotte Nelsson, klinisk fysiolog 
på Centralsjukhuset i Karlstad, har 
gått in i arbetet. Hon är mycket 
uppskattad då hon bidrar med den 
kliniska kompetensen. 
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GEOENGINEERING - DEN NYA 
KLIMATUTMANINGEN? 
 

Författare: Marta Cullberg 
Weston 

 
Efter misslyckandet vid klimat-
förhandlingarna i Köpenhamn har 
det varit en markant minskning av 
informationen om klimathotet i 
media. Det känns som att luften 
tillfälligtvis gått ur arbetet med att 
begränsa koldioxidutsläppen 
globalt även om en hel del arbete 
sker lokalt och i olika internatio-
nella kommittéer. Den republikan-
ska framgången i senaste valet i 
USA har gjort miljöfrågan omöjlig 
att hantera i den amerikanska 
kongressen, och tal om anpassning 
till en varmare värld har börjat 
dyka upp i diskussionerna. Vi såg 
det inte minst i Carl Bildts inställ-
ning till arbetet i det Arktiska 
rådet. Det som verkligen fick mig 
att bli omskakad är dock tanken på 
att geoengineering nu börjar få luft 
under vingarna.  
   Jag har just läst Jeff Goodells 
How to Cool the Planet. Geoengi-
neering and the Audacious Quest 
to fix Earth’s Climate. (Houghton 
Mifflin Harcourt, Boston/NY 
2011) och Hack the Planet av Eli 
Kintisch, (John Wiley & Sons, NJ. 
2010). De täcker båda ungefär 
samma förgrundsfigurer inom 
forskningen kring klimatpåverkan 
och båda belyser riskerna med att 
börja experimentera med klotets 
klimat. Hack the Climate är den 
som tydligast uttrycker oron för 
riskerna om vi börjar rubba 
intrikata balanser i vårt komplexa 
klimatsystem medan Goodells 
slutsats blir att vi trots riskerna 
måste börja göra vetenskapliga 
experiment för att lära oss mer om 
vi en dag måste använda oss av en 
sådan här lösning för att få stopp 
på den skenande uppvärmningen.  
 
Frågan är uppe på bordet 
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Det var den holländske nobel-
pristagaren i kemi (för hans arbete 
med ozonproblemet) Paul Crutzen 
som startade en intensiv debatt 
med en artikel i den vetenskapliga 
tidskriften Climate Change 2006. 
Han föreslog att vi skulle börja 

undersöka möjligheten att kyla ned 
vårt klot med hjälp av små sulfat-
partiklar som pumpas upp i övre 
atmosfären eftersom de industria-
liserade ländernas förmåga att nå 
fram till överenskommelser om 
koldioxidreduktion var en ”pious 
wish”, enligt hans mening. Alltså 
behövde vi börja ställa in oss på att 
hitta krislösningar. 
   En rad vetenskapliga och poli-
tiska möten har sedan dess ägt rum 
kring geoengineering. Redan 2007 
hölls en vetenskaplig konferens på 
prestigefyllda Harvard University. 
År 2009 gav The British Royal 
Society ut en studie om geoengi-
neering, och den följdes av en 
rapport från den amerikanska 
motsvarigheten, the National 
Academy of Sciences, 2010. 
Gulbenkianfonden stod som värd 
för ett möte i Lissabon 2009 med 
International Risk Governance 
Council där man började diskutera 
riskerna med utvecklingen av 
denna teknik.  
 
De mest diskuterade 
”lösningarna” 
De olika tekniska klimatlösning-
arna kan indelas i två grupper: de 
som siktar på att minska/ta bort 
koldioxid ur atmosfären och de 
som siktar på att förändra plane-
tens albedo (ljusreflekterande 
förmåga). I den första gruppen är 
förstås modeller för att få bort 
koldioxid från kolkraftverk en inte 
särskilt kontroversiell verksamhet, 
men som har visat sig kostsam. 
De tre globala varianter av 
ingenjörslösningar som har fått 
mest genomslag i diskussionen om 
geoengineering är:  
   1. The Pinatubo option, där man 
försöker efterlikna ett vulkan-
utbrott genom att skjuta upp 
(sulfat-)partiklar i atmosfären, som 
skulle kunna blockera delar av 
solljusets värmande effekt. 
Diskussion finns om att skapa ett 
stoftskydd över polerna (där det 
inte finns stora befolknings-
grupper) för att minska avsmält-
ningen. Det skulle då också kunna 

minska riskerna för avsmältningen 
av tundran och de stora metan-
depåer som riskerar att slippa ut i 
en varmare värld.  
   Även mer globala lösningar med 
att använda partiklar för att avleda 
solljuset diskuteras, men om man 
minskar solljuset kommer neder-
bördsmängden att minska. Ett stort 
problem är att man inte vet om 
olika monsunvindar som stora 
delar av världens befolkning är 
beroende av då kanske förändras. 
Partiklar i övre atmosfären kan 
dessutom tänkas påverka ozon-
lagret på ett okänt sätt. 
   2. Blekning av molnen över 
havsytan för att de ska reflektera 
mer solljus tillbaka ut i atmosfären 
i stället för att träffa jorden. Här 
finns olika modeller med bland 
annat båtar med stora sprayaggre-
gat som skjuter upp små, små 
droppar av havsvatten upp i 
molnen som gör dem ljusare. Det 
finns tekniska problem att lösa 
men de anses hanterbara. Här är 
återigen påverkan på nederbörden 
en okänd faktor och även om man 
minskar inflödet av solljus 
(minskar värmen) kan den ökade 
koldioxiden leda till en försurning 
av haven som skadar djurlivet där. 
   3. Gödning av haven med små 
järnpartiklar som skulle leda till 
algblomning som kan absorbera 
koldioxid. En välkänd oceanograf 
vid namn John Martin hade 1990 
visat att järnpartiklar i stoftmoln 
kunde göda algblomning.  När 
algerna sedan föll ned till havs-
botten band de stora mängder av 
koldioxid. Ett litet experiment med 
järnlösnings-gödning i Sydatlanten 
misslyckades då det gjordes i ett 
område som inte innehöll till-
räckligt stora mängder av silikon i 
vattnet, så algerna kunde inte 
skapa ett skal som skyddade dem. I 
stället blev de föda för djur-
plankton och mycket litet 
koldioxid kom att förpassas till 
havsbotten.   
 
Okänd påverkan på naturen 



Teorierna bakom gödnings-
modellen hade således inte 
inkluderat viktiga faktorer som 
måste vara för handen för att 
absorbering av koldioxid skulle 
äga rum. Geoengineerings-
projekten har alla begräsningar och 
bieffekter som man inte kan 
förutse. De klimatmodeller som 
forskarna har till sin förfogan i dag 
är alltför begränsade för att ta in 
alla de olika klimatfaktorer som 
kan påverkas och det är därför 
omöjligt att förutsäga utfallet. 
   Eli Kintisch interfolierar sina 
olika kapitel med exempel på hur 
människan försökt rå på problem i 
naturen genom att införa någon ny 
faktor och hur dessa försök så ofta 
slagit fel. Ett sådant exempel är när 
man i Australien på 1930-talet 
importerade en särskild padda för 
att den skulle äta upp skalbaggar 
som förstörde skörden av socker-
rör. I dag är dessa paddor en 
nationell plåga i stora delar av 
Australien. Exemplet visar som så 
många andra att naturens balans är 
mer komplicerad än vad vi tänker 
oss. 
 
”Billiga” men riskabla 
En av de förföriska aspekterna av 
dessa ingenjörsmetoder är att de i 
förstone kan verka ”billiga” i 
jämförelse med vad det kostar att 
ställa om vår energikonsumtion.  
De seriösa forskarna är dock ense 
– detta är inte ett alternativ till 
omställning utan en katastrof-
lösning om temperaturföränd-
ringen blir för hög. Vad man också 
påpekar är att när man väl tagit till 
en sådan här lösning går det inte 
att sluta om man inte ska riskera en 
ännu snabbare temperaturökning. 
   Problemet är att en hel del av 
dessa geoengineeringförslag inte är 
tekniskt särskilt komplicerade och 
det är därför lätt att föreställa sig 
att någon nation i desperation 
beslutar sig för att ensidigt 
använda sig av en sådan här 
lösning. Det finns olika mer eller 
mindre vilda planer i omlopp om 
hur man kan påverka klimatet. En 
del företag tror dessutom att de ska 
kunna tjäna pengar på processen. 
Risken för en militär användning 
är förstås också trolig. 

 
Människan med 
klimatstyrningsredskap 
Manipulation av vår jord/klimat 
med tekniska medel är förstås 
inget nytt. En skrämmande idé var 
Edvard Tellers Project Chariot där 
han ville använda kärnvapen för att 
spränga en hamn i Alaska i början 
av 1960-talet. Tack och lov fick 
politikerna kalla fötter när olika 
grupper började opponera sig. Det 
pekar mot risken för mänsklig 
hybris när det gäller att med 
tekniska medel manipulera det lilla 
klot som ger oss alla en chans till 
ett fantastiskt liv. 
   Såväl USA (under Vietnam-
kriget) som forskarna i Sovjet har 
försökt manipulera klimatet genom 
molnpåverkan i mindre skala, men 
de nya geoengineering-projekten 
är av en helt annan magnitud. 
Visst kan man argumentera för att 
det kan vara viktigt med forskning 
som gör att man vet bättre vad man 
skulle kunna ta till om läget i 
världen blir katastrofalt, som Jeff 
Goodell gör efter sin genomgång. 
Erfarenheten från utvecklingen av 
kärnvapen inger dock farhågor. 
När anden släppts ur flaskan finns 
det ingen chans att stoppa tillbaka 
den igen. Det finns betydande 
likheter – både kärnvapen och 
geoengineering är komplexa 
tekniska operationer som skapades 
för att lösa problem men som i sig 
riskerar att utvecklas till ett hot 
mot mänskligheten. 
 
Klimatkrig? 
Geoengineering rymmer risken att 
kapitalstarka nationer vill testa 
modeller för att påverka klimatet i 
deras region. Mardrömmen är en 
ensidig användning i stor skala 
från någon stats sida med otestad 
teknologi. Vem ska då avgöra 
riskerna och hur detta experiment 
påverkar grannländer?  
   Jeff Goodell skissar på ett sådant 
mardrömsscenario:  Glaciärerna i 
Himalaya smälter och det leder till 
torka i Kina där en desperat rege-
ring beslutar sig för att skjuta upp 
partiklar i atmosfären som 
blockerar solljuset över glaci-
ärerna. Dessa riskerar att påverka 
monsunen över regionen och om 
torkan då drabbar Indien kommer 
relationen mellan länderna snabbt 

att bli explosiv.  Vi står då kanske 
inför risken för ett klimatkrig som 
kan utspelas på hög nivå (molnen) 
men kanske kommer också 
kärnvapnen in i bilden.  
   Ett av de många problemen är att 
det inte finns internationella avtal 
som reglerar försök med geo-
engineering och det är också svårt 
att förhandla fram sådana på grund 
av experimentens diffusa natur. 

 
Chans att slippa begränsningar 
Risken är förstås stor att förtröstan 
på en teknisk lösning gör att luften 
går ur planeringen för hur man kan 
reducera koldioxidutsläppen. Både 
Kintisch och Goodell är tydliga 
med att forskarna är ense om att vi 
inte kan minska våra ansträng-
ningar att reducera koldioxid-
utsläppen. Denna del av budskapet 
kommer dock med stor sannolikhet 
att gå förlorad för den stora 
allmänheten. Kan man luta sig 
tillbaka och fortsätta att leva det 
bekväma livet med stora kol-
dioxidutsläpp och köpa sig fri med 
någon teknologisk ”quick fix” så 
kommer det självklart att vara 
tilltalande. Vi ser det redan i USA 
där klimatförnekandet har varit 
markant bland vissa konservativa 
republikaner, som inte velat 
acceptera något som skulle hota 
deras livsstil eller företagens frihet 
att släppa ut koldioxid. Nu ser de 
geoengineering som en lösning på 
att de tvingats inse att klotet håller 
på att värmas upp (av andra krafter 
än koldioxid förstås!). 
 
Resultatet av ett stort 
misslyckande 
Att vi nu står inför riskerna med 
osäker klimatpåverkan med hjälp 
av geoengineering är resultatet av 
vår oförmåga hittills att vidta till-
räckliga åtgärder för att förändra 
vår livsstil och våra okloka energi-
system. Det är ett katastrofalt 
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misslyckande när vissa forskare nu 
använder sin energi för att hitta sätt 
att reflektera bort solljuset i stället 
för att utveckla bättre metoder för 
att använda solljuset som energi-
källa. Det är här forsknings-
resurserna borde fokuseras. 
 
Antroposcene 
Vid millennieskiftet föreslog Paul 
Crutzen (som för övrigt har arbetat 
och studerat i Sverige) att den nya 
eran i klotets historia ska kallas 
antroposcene eftersom så mycket 
av det som sker på jorden är 
påverkat av människan. Med geo-
engineering som en del av vår 
vardag skulle detta bli ännu mer 
påtagligt.  

   Vi lever i en värld som redan är 
väsentligt förändrad inte minst 
under de senaste decennierna när 
datortekniken revolutionerat vår 
vardag och våra kommunikationer. 
Bill Gates är en av dem som 
bidragit med forskningsmedel för 
att undersöka olika tekniska 
lösningar på klimatproblemen. Han 
frågar sig om det finns tillräckligt 
med tid att ställa om världens 
energisystem och undvika en 
klimatkatastrof. ”I energivärlden 
tar innovationer cirka femton år 
och implementering tar tjugo, så 
om vi kan köpa oss en tidsperiod 
på tjugo-trettio år är det kanske 
viktigt.” Han sätter därmed ord på 
Jeff Goodells farhågor.  

   Hur förvaltar vi vår nya makt 
över naturen? Hittills har vi styrts 
av hybris med okunskap om 
naturens intrikata system och med 
ekonomiska modeller som negli-
gerat att vi hela tiden tärt på klotets 
resurser. Det är dags för en mer 
realistisk inställning där vi satsar 
på hållbara energisystem och lever 
efter en ”försiktighetsprincip”, som 
innebär att man inte ska inte pröva 
en teknik som potentiellt kan vara 
skadlig för samhället/planeten.  
Alternativet att människan försö-
ker manipulera klimatsystemen 
med vår begränsade kunskap är 
skrämmande. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
The SPICE project: a 
geoengineering feasibility 
study 

Detta är ett projekt i samarbete mellan 

ett antal brittiska universitet. Målet är 

att hitta nya vägar att minska 

atmosfäriska temperaturer som 

orsakats av klimatförändringar, och 

komplettera konventionella sätt att 

minska koldioxidutsläpp. Man tänker sig 

att pumpa upp vatten i en slang som 

bärs upp av en heliumfylld ballong. 

Detta gör det möjligt att spruta ut 

partiklar i stratosfären på 20 km höjd 

och på så sätt efterlikna ett 

vulkanutbrott. 

http://www.nerc.ac.uk/press/rele

ases/2011/22-spice.asp  



 
 

Vill du lära dig hur kemikalier i miljön påverkar 
hälsan? 

 

Då är Miljötoxikologi i Uppsala kursen för dig! 
7,5 högskolepoäng 

 
Toxikologi är läran om kemikaliers oönskade effekter på levande organismer. Användningen av 
metaller och syntetiska ämnen har bidragit till samhällsutvecklingen, men har även skapat 
allvarliga miljöproblem. Denna kurs är tvärvetenskaplig och ger såväl en insikt i hur s.k. miljögifter 
sprids och omsätts i miljön, hur dessa hanteras av kroppen samt framförallt vilka toxiska effekter 
och sjukdomar som kan uppkomma hos människor på grund av exponering. 
 
Kursen ges vid Uppsala universitet under vårterminen 2012, torsdagar kl 18-22 utspritt 
under vecka 03-22.  
Högskolepoäng: 7,5 (25 %). Kurskod: 3ME047.  
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Behörighet: Läkare och läkarstudenter eller studenter från andra vårdutbildningar, 
apotekarstudenter, farmaceuter samt studenter inom biomedicin eller biologi/kemi. 
 
Efteranmälan: Kontakta Caroline Olofsson, e-post: Caroline.Olofsson@medsco.uu.se  
 
Information om schema, kursplan mm: Monica Lind, Institutionen för medicinska 
vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet.  
E-post: monica.lind@medsci.uu.se. Telefon: 018-611 97 45  
 
PLATSER FINNS. ANMÄLAN SNARAST! 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Effekt är Sveriges första samhällsmagasin om 
klimat och hållbarhet. Effekt är självklar läsning för 
den som vill följa med i och förstå klimatfrågan och 

de omvälvande händelserna i vår närhet och 
omvärld. 

Teckna din prenumeration på 
www.effektmagasin.se. 

 

      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. 
 

 

 FÖRENINGSPOST 
Läkare för Miljön 
c/o Eckerman 
Statsrådsvägen 11 
128 38 Skarpnäck 
info@lakareformiljon.se 
 

B 
Porto betalt 

Glömde du betala medlemsavgiften? Det är inte för sent! 
Plusgirot är 144365-4 och medlemsavgiften för de flesta 250 kr.  

Glöm inte ditt namn! Se också hemsidan. 

http://www.climateark.org/shared/search/welcome.aspx?searchtext=geoengineering�
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