
   

 Nyhetsbrev för 
LÄKARE FÖR MILJÖN 

 Nr 4 november 2006  

KOM TILL ÅRSMÖTET 
onsdag 29 november kl 16 i rum R26 på Läkarstämman, Svenska Mässan i Göteborg.  
 
Kemikalier och miljön - en introduktion 
Årsmötet inleds med en föreläsning med Per Rosander, tidigare på Chemsec. Vi får en kort introduk-
tion till kemikaliers påverkan på miljön och beskrivning av hur kemikalielagstiftningen inom t.ex. EU på-
verkas.  
 
Årsmötesförhandlingarna  
börjar kl 16.45. Läs verksamhetsberättelsen på hemsidan! 
 
Nya stadgar   
Vid årsmötet 30.11.2005 togs ett första beslut om nya stadgar, under förutsättning att förslaget debatte-
ras under året. Styrelsen har beslutat att lägga fram samma förslag till årsmötet 2006. 
De viktigaste förändringarna är: 
• Styrelsemedlemmar väljs på två år i stället för tre.  
• Kassören väljs på årsmötet.  
• Vi skiljer på associerad medlem (verksam i hälso- och sjukvården) och stödmedlem.  
• Inga styrelsesuppleanter.  
• Räkenskapsår = kalenderår. Detta innebär att årsmötet måste äga rum i början av året i stället för i 
samband med riksstämman. 
Meddela din åsikt till lfm@dnsy.se!
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nad för föreningen. Samtidigt utvecklas 
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årsmötet kommer vi att diskutera olika 
sätt att minska kostnaderna: 
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Detta var den andra europeiska konfe-
rensen som ordnades av Health Care 
Without Harm, Stockholms läns lands-
ting och Apoteket AB. Det var en fröjd 
att möta alla dessa entusiastiska akti-
vister och engagerade forskare. LfMs 
deltagande blev särskilt uppskattat ef-
tersom man generellt har svårt att enga-
gera läkarna i miljöarbetet.  
   Det högtidliga öppnandet skedde av 
miljöminister Lena Sommerstad. Hon 
påminde om vad Olof Palme sagt: För-
oreningar känner inga gränser. 
   Nästa berömda talare var Anders 
Wijkman, numera EU-parlamentariker. 
Han uttryckte det lite annorlunda: De 
dagar är förbi när vi kunde titta bara 
inom våra egna gränser. Visserligen 
har våra fotavtryck innanför våra grän-
ser kanske minskat – men utanför grän-
serna har de ökat. Om ekosystemet kol-
lapsar så kollapsar också ekonomin. 
Därför måste det globala handelssyste-
met reformeras. Klimatförändringarna 
utgör dessutom ett säkerhetsproblem. 
   HCWH hade arbetat fram en deklara-
tion som deltagarna ombads underteck-
na.  
   Det mest spännande föredraget stod 
John Peterson Myers för – författaren 
till “Our stolen future”. Det refereras 
på annan plats i tidningen. 
   Alan AtKisson är en amerikan som 
numera bor och har familj i Sverige. 
Han gjorde ett bejublat framträdande 
där han tom. fick oss att sjunga på te-
mat ”exponential growth”. Han ut-
tryckte mycket tydligt att ”exponential 
growth” är något som inte är möjligt. 
En exponentiell kurva ökar försiktigt i 

början men rusar sedan iväg.  
   Föreningens grundare, Gary Cohen 
från USA, avslutade konferensen med 
att det är omöjligt att ha friska männi-
skor på en sjuk planet. Försiktighets-
principen måste råda. Vi ska inte glöm-
ma Hippokrates  första bud – att inte 
skada. Hälsosektorn bör vara ledande 
när det gäller att undvika miljöpåver-
kan. Vi måste hitta nya slag av läkeme-
del och göra sjukhusen till centra för 
läkande, inte hus för sjukdomar. Det är 
läkande, helande som ska främjas. Mil-
jön måste stödja läkandet. Därför måste 
hälsovården kopplas ihop med uthålligt 
jordbruk. Vi måste också titta på de 
urgamla metoder för läkande som 
finns. 
   Mina reflexioner var att det är dags 
att föra samman miljörörelsen med 
folkhälsorörelsen. Stockholms läns 
landsting har ”god miljö” som ett av 

sina folkhälsomål. I WHO-nätverket 
Hälsofrämjande sjukhus (HFS) finns 
miljön med i grundstatuterna, men man 
har inte arbetat med den. Ett samarbete 
mellan HWHC och HSF skulle göra 
båda föreningarna mer trovärdiga. 
 

FÖRORENINGAR OCH  
HÄLSA: ETT GLOBALT  
PERSPEKTIV 
Tord Kjellström är läkare, bosatt i Au-
stralien sedan länge men arbetar myck-
et internationellt. För närvarande har 
han uppdrag för Folkhälsoinstitutet. 
Han är delförfattare till ”Folkhälsa, 
hållbar utveckling och globalise-
ring” (FHI R 2005:3). 
   Han inledde med några bilder från 
World Health Chart (www.whc.ki.se), 
framtaget av Hans Rosling. Här kan 
man följa ett antal olika faktorer i olika 
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Läkare för Miljön 

länder över 50 eller 100 år. Under den-
na tid har det skett stora förändringar, 
och världen ser ut på ett annat och ofta 
mer positivt sätt. 
   Determinanter för ohälsa kan vara 
naturliga som gener och ålder. Direkta 
orsaker är infektiösa agens, skador, vä-
der, damm/ kemikalier och fysiska fak-
torer. Indirekta orsaker är socioekono-
miska faktorer och fattigdom. 
   När vi talar om determinanter för 
folkhälsa måste miljön inkluderas. Tra-
ditionellt talar vi om risker som brister 
i sanitet, dricksvatten, inomhusluft och 
om malaria, slumområden och lantar-
betares arbetsmiljö. Större delen av den 
globala sjukdoms- och skadebördan 
beror på fattigdom. 
   Till detta har lagts moderna risker: 
luftföroreningar i städer, exponering 
för bekämpningsmedel, industriarbeta-
res exponering, trafikrisker, tobaksrök-
ning och slutligen faktorer som ojäm-
likhet, vapen och våld. Uttrycket 
”slummens planet” handlar om att en 
ökande andel av jordens befolkning 
idag lever i slumområden.  
   Idag kan man klassificera riskerna 
som biologiska, kemiska, fysiska 
(klimat, buller, strålning), säkerhet och 
mekaniska risker. Därtill kommer 
psykosociala faktorer, livsstilsfaktorer, 
där man gör egna val eller blir manipu-
lerad (t.ex. en ”obesogen” omgivning). 
Det är de socioekonomiska krafterna 
som framkallar riskerna. Man beräknar 
att 20-40% av den globala sjukdoms- 
och skadebördan beror på miljö-
faktorer. 
   Det finns biologiska gränser för vår 
moder jord: 
- Atmosfären – global uppvärmning, 
reducering av ozonlagret i stratosfären 
- Energibehov, energianvändning och 
föroreningar från detta 
- Dricksvatten och vatten för odling 
- Jordkvalitet, jorderosion och matpro-
duktion 
- Fångst av vilda arter, fiskodlingar 
- Biodiversitet 
- Befolkningstryck 
- Utbredd fattigdom 
- Sociala konflikter, social utstötning 
   Globala miljöhot är förtunningen av 
ozonlagret i stratosfären, lång-livade 
kemiska föroreningar (t.ex. DDT, 
PCB), gränsöverskridande föroreningar 
och stora olyckor (t.ex. Tjernobyl), ex-
port av farlig produktion eller produk-
ter, och växthusgaser och klimatföränd-

ringar. Tillsammans med minskning 
och eliminering av fattigdom utgör kli-
matförändringarna den största utma-
ningen för mänskligheten.  
   Hälsosektorn i sig är en del av miljö-
problemen. Den är en plats där infek-
tiösa agens är vanliga, den använder 
teknologier och kemikalier, skapar gif-
tigt och farligt avfall, konsumerar ener-
gi och släpper ut växthusgaser, förorsa-
kar resor och har specifika arbetsmiljö-
risker. 
   Utmaningarna för hälsosektorn är att 
göra hälsokonsekvensbedömningar, 
smittskyddskontroll, beakta potentiell 
exponering för teknologi, medikamen-
ter och andra kemikalier, minska och 
behandla giftigt och farligt avfall, ef-
fektivisera energiförbrukningen och gå 
över till förnybar energi, bygga upp 
kollektiva transportmedel för personal 
och besökare, samt analysera och åtgö-
ra arbetsmiljörisker.  
   Hälsosektorn måste bli hälso-
främjande – det är ett av Sveriges folk-
hälsomål – och detta måste inkludera 
miljön. Prevention måste integreras i 
kärnverksamheten. Direkt och indirekt 
påverkan på hälsa och miljö måste be-
gränsas. Stockholms läns landsting är 
på rätt spår! 
 
AVFALLSHANTERINGEN 
Sjukhusens avfallshantering belystes i 
flera seminarier. I Freiburg hade man 
haft 450 ton infektiöst avfall som för-
brändes. När förbränningen stoppades 
1986 vidtog man en rad åtgärder som 
bättre definition av olika 
sorters avfall, bättre sorter-
ing och införandet av en 
sköterska med ansvar för 
infektionskontroll. År 1993 
var man nere i 14 ton infek-
tiöst avfall som sterilisera-
des. Dessutom är alternativa 
metoder betydligt billigare.  
   Filippinerna köpte 1996, 
med stöd från Österrike, 26 
förbrän-ningsanläggningar 
till sjukhusen. De visade sig 
släppa ut betydligt mer för-
oreningar än vad försäljarna 
lovat, och 1999 förbjöds för-
bränning av sjukhusavfall. 
Inte förrän 2015 har landet 
betalat tillbaka lånen.  
   När mässlingsvaccination 
i stor skala inleddes byggde 
man upp ett system med in-
samling av sprutor och spet-

sar, sterilisering med mikrovågor eller 
autoklavering, samt slutförvaring i ce-
mentgravar. I framtiden hoppas man på 
återanvändning av plast och metall.  
   HCWH arbetar mot sopförbränning i 
östra Europa. Genom att infektiöst av-
fall förvandlas till icke infektiöst elimi-
neras en viktig dioxinkälla. Förbrän-
ning blir onödig, och proceduren billi-
gare. 
 
HÄLSOFRÄMJANDE  
BYGGNADER 
En av de senaste frågorna som HCWH 
har tagit sig an är “friska hus”. En 
Green Guide for Health Care and Well-
being har tagits fram (www.gghc.org).  
   Vid Rikshospitalet i Oslo har rum-
men i de gamla byggnaderna tillgång 
till stora fönster och ventilationen är 
naturlig. Den nya byggnaden är en fyr-
kantig kloss där lokalerna i mitten, t.ex. 
laboratorier, helt saknar tillgång till 
fönster. Den är helt beroende av artifi-
ciell ventilation och har svårt att hålla 
en jämn temperatur. 
   Dagsljus till patienter bidrar till ett 
snabbare tillfrisknande. Ett ”friskt sjuk-
hus” erbjuder dagsljus även åt persona-
len. Färger, växter, konst etc är viktigt. 
   Landskapets betydelse för hälsan po-
ängterades. Dr Vesterlund i Enköping 
skrev recept på promenader och ved-
huggning långt innan man talat om 
”Fysisk aktivitet på recept”. Vi bör lära 
av de gamla sjukhusen och titta på lo-
kalisering i landskapet, stigar, vägar, 
trädgård och odlingar. 

(Forts. från sidan 2) 
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GRÖN KEMI 
Grön kemi är att designa kemiska pro-
dukter och processer på sådant sätt att 
användning och tillverkning av farliga 
substanser reduceras eller elimineras. 
Det är utformningen av en ny kemi el-
ler teknologi som leder till minskad 
påverkan av miljö, hälsa och säkerhet 
vid källan. Det är också ett sätt att ut-
trycka uthållig utveckling i ett affärs-
sammanhang, där hänsyn tas till eko-
nomi, samhälle och miljö. 
   En livscykelanalys ska börja före till-
verkningen av en produkt. Avfall pro-
duceras i flera av leden, och i viss mån 
kan detta återvinnas. 
   Ett oljeraffinaderi är en komplicerad 
fabrik som tillverkar många produkter: 
bränslen, lösningsmedel, bulkkemikali-
er, plaster, fibrer, fina kemikalier och 
oljor. Men oljebristen gör att vi måste 
titta på andra råvaror. Samma produk-
ter kan utvinnas av biologiska råvaror, 
t.ex. vete, i ett bioraffinaderi. Den stora 
utmaningen blir att använda avfall som 
råvara. 
   Traditionella material är sten, trä, 

lera, metall, glas och keramik. Från 
1880-talet fram till 1960-talet utveckla-
de man syntetiska material som plaster, 
skum, legeringar, hartser, beläggningar 
och kompositer. Från 1970-talet har 

man kemiskt konstruerade material: 
smarta material, elektroniska material, 
avancerade strukturer, nanomaterial 
och bio-framställda material. 
   Smarta material är material vars inre 
struktur kan ändras dramatiskt när för-
hållandena ändras. Hit hör ämnen som 
kommer ihåg den yttre formen. Exem-
pel på användning av smarta material 
är metall ingjutet i polykromatiska sol-
glasögon och diagnostiska bandage 
med optiskt aktiverade hydrogeler. 
   Material med precisionsframställda 
ledande egenskaper är semi- och super-
ledare och fiberoptik. Nanomaterial har 
en eller flera dimensioner mellan 1 och 
100 nanometer (miljondels millimeter). 
De har helt andra egenskaper än mo-
derämnet. Idag används de i olika for-
mer i t.ex. solskyddsmedel, läppstift 
kofångare, tennisracketar och plaster. 
   Nanomaterial används kommersiellt 
dels för ytbeläggning pga. egenskaper 
som vattenavvisande, antibakteriell, 
slit- och rivhärdighet och smutsavvi-
sande, dels för hårdare skärverktyg. 
   De nya materialen är egentligen inte 
uthålliga: de innehåller giftiga substan-
ser, produktionen är energiintensiv, de 

är svårnedbrytbara, lång-
livade och svåra att åter-
vinna. Vi måste söka oss 
mot mer uthålliga materi-
al. För detta krävs lägre 
produktionskostnad, höga 
kostnader för avfallshan-
teringen, juridiskt ansvar, 
konkurrensmässiga förde-
lar, konsumentefterfrå-
gan, statliga regleringar 
och socialt tryck. Kriteri-
er för uthålliga material 
är hög funktionalitet, 
goda möjligheter att för-
ädla, kosteffektivt, miljö-
vänligt, säkert och socialt 
hänsynstagande. 
   Toxics Use Reduction 
(TUR) innebär att minska 
eller eliminera använd-
ning av giftiga eller farli-
ga kemikalier i produk-
tionsprocesserna eller 
produkterna för att mins-
ka bildandet av farligt 

avfall. Exempel på detta är utbyte av 
lösningsmedel vid tvätt och avfettning, 
utfasning av kvicksilver i medicinsk 
utrustning, kolvätebaserat bläck ersatt 
av vattenbaserat, blyfri lödning och in-

stallerande av automatiska tryck- och 
temperaturmätare för att minska läcka-
ge och spill. I Massachusetts industrier 
reducerade man på detta sätt använd-
ningen av giftiga kemikalier med 42% 
mellan 1990 och 2002. Skeppade 
mängder minskade med 58%. 
   Se också www.greenchemistry.net.  
 
LÄKEMEDEL I MILJÖN 
Läkemedels miljöpåverkan var ett vik-
tigt och för många deltagare nytt ämne. 
Till skillnad från huvudparten av kemi-
kalierna är de designade för bioaktivi-
tet och stabilitet, och de är komplexa 
molekyler med många, ofta olika, 
funktionella grupper. Läkemedlen och 
deras metaboliter förändras dels i krop-
pen, dels i reningsverken och slutligen 
i miljön. Nedbrytningsprodukterna kan 
ha andra och olika egenskaper och tox-
icitet.  
   Läkemedelsrester eller metaboliter 
finns i alla vattendrag och grundvatten 
och i jord. Man har funnit effekter på 
fisk och vattenlevande mikroorganis-
mer. Vi saknar dock riktade ekotoxiko-
logiska långtidsstudier.  
   Sverige har varit en föregångare när 
det gäller att implementera de kunska-
per vi har. Miljöklassificering har 
gjorts utifrån persistens, bioackumule-
ring, toxicitet och volym. En ny rubrik 
har införts i Fass.se, där information 
har införts i tre nivåer med olika detalj-
grad. När man i Stockholms läns lands-
ting tog fram “Kloka listan” för för-
skrivarna utgjorde miljöklassificering-
en en av grunderna. 
   Se också 

 www.janusinfo.se/environment 
 Ingrid Eckerman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Forts. från sidan 3) 
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Nu kan svenska läkare och konsu-
menter på ett enkelt sätt ta reda på 
vilka läke-medel som kan medföra 
miljörisker. Risken för att läkeme-
delssubstanser kan komma ut i mil-
jön är ett problem som hamnat allt 
mer i fokus på senare tid.  
 
I oktober 2005 började våra läke-
medels miljörisker redovisas i nätver-
sionen av FASS (www.fass.se). De för-
sta grupperna av mediciner att redovi-
sas är syrahämmande medel 
(protonpumpshämmare), anti-
depressiva medel av typen selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI), 
hormonpreparat, antibiotika och blod-
trycksläkemedel. Successivt kommer 
nya grupper av mediciner att miljö-
klassificeras och resultaten publiceras. 
Målet är att alla läkemedel ska finnas 
med i systemet om fem år. 
   Initiativet togs av Läkemedelsindu-
striföreningen LIF. Den modell som 
används för bedöm-ning och redovis-
ning arbetades fram av en arbetsgrupp 
tillsatt av LIFs miljökommitté. I grup-
pen ingick representanter för läke-
medelsföretagen på den svenska mark-
naden samt för Läkemedelsverket, 
Apoteket, Sveriges kommuner och 
landsting och Stockholms Läns Lands-
ting. 
   AstraZeneca har en stor anläggning 
för miljöutvärdering av läkemedel i 
Brixham på Englands sydkust. Här job-
bar cirka nittio personer med utvär-
dering av läkemedel och utveckling av 
nya test-metoder. I Sverige har Astra-
Zeneca ett trettiotal personer som arbe-
tar med miljöfrågor. 
   – Det var naturligt att vi med vår 
kunskap och våra resurser fick en vik-
tig roll i arbetet, säger Gisela Holm, 
ekotoxikolog vid Astra-Zeneca i Sö-
dertälje och företagets representant i 
arbetsgruppen. Hon framhåller även 

samarbetet med kollegorna i Brixham. 
   – Den modell som vi arbetade fram 
baseras på risken för faktiska effekter i 
miljön, förklarar Gisela. Det är också 
viktigt att kunna ta hänsyn till vad som 
händer när läkemedlet bryts ned i krop-
pen, vilket modellen ger möjlighet till. 
Nedbrytningsprodukterna, metabo-
literna, som når ut i miljön behöver 
inte alls vara biologiskt aktiva, även 
om modersubstansen är det. 
   – Vi har också rådgjort med en inter-
nationell arbetsgrupp med represen-
tanter för en rad stora läkemedelsföre-
tag för att se till att modellen håller för 
användning också i andra länder. Det 
finns redan intresse bland annat i Tysk-
land. 

 
Substans för substans 
Hur går det då till att få fram informa-
tion för en specifik substans? På Astra-
Zeneca svarar Tove Åqvist för att sam-
manställa alla data som behövs. 
   – När LIF begär in data för en ny 
grupp läkemedel går jag igenom vilka 
sådana produkter Astra-Zeneca har på 

marknaden i Sverige, säger Tove. Se-
dan tar jag hjälp av våra experter i 
Brixham med att se både vilka studier 
vi själva gjort och vad som finns publi-
cerat i litteraturen om de aktuella sub-
stanserna. I de fall där vid köper in ak-
tiv substans från underleverantörer be-
gär jag också in data från dessa. 
   För varje substans krävs studier med 
tre olika typer av vattenlevande orga-
nismer – alger, vattenloppor och fiskar. 
Eftersom tiden till deadline är relativt 
kort hinner man inte genomföra nya 
studier om data skulle saknas. Däremot 
finns det möjlighet att efter hand kom-
plet-tera med nya data. 
   När Tove sammanställt alla miljö-
data skickar hon dessa till Astra-
Zenecas svenska marknadsbolag, som 
svarar för att lägga in informationen i 
databasen i FASS.se på liknande sätt 
som all annan FASS-information. In-
nan publicering granskas också alla 
miljö-data av ett oberoende företag 
(IVL Svenska Miljöinstitutet) på upp-
drag av LIF. 
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Fakta på olika nivåer 
Ambitionen är att på FASS.se ge in-
formation på olika nivåer, anpassad 
för läsare med olika grad av kunskap 
och intresse. 
   – Syftet med modellen är att ge mil-
jöinformation om våra läkemedel, 
men också att ge läkare och konsu-
menter möjlighet att välja de miljö-
vänligare alternativen när det finns 
flera olika mediciner som har god ef-
fekt mot sjukdomen, säger Gisela 
Holm. Vi hoppas förstås också att det 
ska ge en konkurrensfördel för Astra-
Zeneca och andra företag som arbetar 
seriöst med de här frågorna. 
 
Mångsidigt aktivt miljöarbete 
AstraZeneca bedriver ett aktivt miljö-
arbete också på en rad andra områden. 
Kylning av kontorslokaler i Södertälje 
med hjälp av vatten från Mälaren samt 
återvinning och återanvändning av lös-
ningsmedel är två exempel. 
   När det gäller att ta hand om restpro-
dukter från tillverkningen och forsk-
ningen är företagets reningsverk i Gär-
tuna något av en föregångsanläggning. 
Där renas processavloppsvattnet från 
fabrikerna och laboratorierna i Söder-
tälje med hjälp av mikrosvampar, bak-
terier och mikrodjur. Utöver de biolo-
giska reningsstegen ingår också aktivt 
kol, kemisk fällning, flotation och 
sandfiltrering i processen. Resultatet 
blir att mängden organiska ämnen re-
duceras med 98 %. 
   AstraZenecas svenska marknads-
bolag har drivit ett miljöbilsprojekt där 
bränsleförbrukning, utsläpp och drift-
säkerhet hos ett antal flexifuelbilar 
noga studerades. Projektet ledde till ett 
beslut att ta in sådana bilar i den ordi-
narie tjänstebilsflottan. Ett annat sätt 
att minska miljöbelastningen är att fö-
retaget kontinuerligt utbildar sina kon-
sulenter i säker bilkörning och ecodri-
ving. Resultatet är en varaktig minsk-
ning av bensin-förbrukningen med  
5 %. 
   AstraZeneca anser att det är viktigt 
att minimera påverkan på miljön. Ge-
nom att studera vad som händer när 
läkemedel kommer ut i miljön och i 
övrigt bedriva ett aktivt miljöarbete vill 
företaget bidra till en renare miljö och 
en hållbar utveckling. 

Birgitta Thorsin, AstraZeneca 
 

 

John Peterson Myers är en av 
författarna till den banbrytande 
boken “Our stolen future”. Han 
talade vid CleanMed Europe 2006 
om de dramatiska möjligheterna till 
prevention som vi har idag genom 
den nya vetenskapen 
”Environmental Health Science”. 
 Vi befinner oss mitt i en vetenskaplig 
revolution. Vi har från grunden fått 
ompröva de tankar vi haft om förore-
ningar och människors hälsa. Vi har 
gjort oväntade upptäckter om produk-
ter och material som vi trott vara säkra, 
bland annat vissa plaster. Och det är 
kunskaperna om genetikens betydelse 
för sjukdomar som utgör grunden för 
revolutionen. 
   Det finns två sätt att tänka om gener: 
Dels som ärftlighet, dvs. vad vi får från 
våra föräldrar. Så tänker de flesta. Men 
vi måste också se till genernas beteen-
de – de är fabriker som tillverkar kemi-
kalier. 
   Stamcellernas utveckling styrs av ge-
ner. Men det finns studier på möss som 
visar att genuttryck1 kan förändras av 
externa faktorer. I en studie av Jirtle 
och andra 2004 var det moderns diet 
som förändrade genuttrycket. Newbold 
2003 visade att moderns exponering 
gav förändrat genuttryck.  
 
1Genuttryck (gene expression) är den 
process på flera olika steg genom vil-
ken informationen i en gens DNA-
sekvens överförs till cellens strukturer 
och funktioner (Wikipedia).  
 

Båda mammorna fick ungar som blev 
feta trots att de rörde sig och åt lika 
mycket som andra ungar.  
   Det är alltså inte frågan om antingen 
miljö eller gener, utan att det är både 
och. I den ”klassiska genetiken” är det 
ärftlighet och andra gener med de sig-
naler de sänder som ändrar genuttryck-
et. I den ”klassiska miljön” är det fak-
torer som kost, stress, erfarenhet och 
miljöföroreningar.  
 
Paradigmskiften 
Vi är mitt inne i ett antal paradigm-
skiften. Det gamla sättet att tänka är att 
en sjukdom som har samband med ge-
ner står under kontroll av ärftlighet. 
Det nya är att en sjukdom som har 
samband med gener är mer känslig för 
miljön.  
   Det gamla är att toxiska ämnen ver-
kar genom att slå ner kroppens försvar 
genom rent våld. Det nya är att vissa 
ämnen arbetar genom lägga beslag på 
kontrollen av genuttryck. 
   Tidigare har vi tagit för givet att en-
dast höga doser är betydelsefulla. Det 
nya är att påverkan sker redan av var-
dagsnivåer, nivåer som människor be-
traktar som ”normala”, ”bakgrunds-
exponering” – nivåer som inte ens kun-
de mätas för 20 år sedan. 
   Ett exempel på att låga doser räcker 
är arsenik. I stora doser är arsenik död-
ligt. I lägre doser kan det orsaka en rad 
sjukdomstillstånd. I mycket små doser 
lägger arsenik beslag på genuttrycket 
och kan blockera tumörresistenta struk-
turer. 
 
Bisfenol A 
Vid framställning av bl.a. härdplaster 
används bisfenol A, ett ämne med 
östrogenlika substanser. Detta återfinns 
i placenta, maternellt blod och foster-
blod. Mikroskopiska doser medför in-
lagring i prostataceller. Det kan orsaka 
insulinresistens hos möss, och också 
aneuploidi (för få eller för många kro-
mosomer). I en studie hade kvinnor 
med tre eller flera missfall mycket hög-
re halter av bisfenol A än de som hade 
framgångsrika graviditeter. Kvinnorna 
i missfallsgruppen som lyckades denna 
gång hade lägre värden än de som åter 
misslyckades. 
 
2Engelska “hijack”  

(Forts. från sidan 5) 
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   Låga doser kan ha effekter som ej 
uppstår vid stora doser, beroende på 
tidpunkten. Effekter kan ibland ses vid 
nivåer som är en tusendel av gränsvär-
det.  
   Troliga hälsoeffekter av Bisfenol A 
är försämrad utveckling av hjärnan, 
hyperaktivitet, trisomi 21 (Downs syn-
drom), prostatacancer, låga spermie-
mängder, långtidsminnets uppbyggnad, 
demens, fetma och diabetes. 
   Bisfenol A är en molekyl med många 
effekter. Den kan ändra beteendet för 
mer än 200 gener. Förra året produce-
rades cirka 4 miljoner ton bisfenol A. 
September 2005 hade 132 studier pub-
licerats. Elva var betalda av industrin 
och alla dessa visade ”ingen effekt”. 
121 var statligt finansierade. Av dessa 
visade 109 effekt. 
 
Fler paradigmskiften 
Men vi står inför fler paradigm-skiften. 
Det har varit självklart att toxiciteten är 
dosberoende. Nu vet vi att tidpunkten 
är avgörande, individuell variation i 
känslighet viktig, och att låga doser 
kan ha effekter som inte kan förutses i 

studier av större doser. Låga doser kan 
ändra genuttrycket. Låga doser av 
mjukgöraren DEHB kan ge exacerba-
tion av atopiskt eksem hos möss.  
   Tidigare tittade vi på omedelbar or-
sak och verkan. Nu ser vi att det kan 
finnas en lång latens efter exponering 
under utvecklingsstadier. Fetal pro-
grammering kan medföra livslånga ef-
fekter. Man kan tala om fetalt ursprung 
till vuxnas sjukdomar. 
    Hittills har epidemiologin och toxi-
kologiska regelverk utgjort stommen. 
Nu utmanas de båda av den nya veten-
skapen – om de fortsätter att tillämpas 
traditionellt. Statistiken är full av falskt 
negativa värden därför att man har 
ställt fel frågor och använt fel metoder. 
 
Goda och dåliga nyheter  
De dåliga nyheterna är att vi utsätts för 
en omfattande exponering för ämnen 
som interfererar med genuttrycket, 
ibland på extremt låga nivåer. Dagens 
epidemiologi kan inte förväntas hitta 
riktiga effekter med dessa komplikatio-
ner. 
   De goda nyheterna är att en sjukdom 
under genetisk kontroll kan vara en 

som orsakats av genetisk ”hijacking”2. 
Vi har möjlighet att förebygga många 
sjukdomar som hittills inte ansetts vara 
möjliga att förebygga. Regelverket kan 
förbättras och bättre och säkrare pro-
dukter och processer kan utvecklas.  
 
Nya utmaningar 
Många vetenskapsfrågor återstår fort-
farande att besvaras. Men vi har nu till-
räcklig kunskap för att börja inkorpore-
ra denna vetenskapliga revolution i en 
ny generation av försiktighets-
standards med avsikt på hälsa. Och 
dessutom att ge industrin bättre signa-
ler om hur kemikalier ska designas: 
grön kemi. 
   På 1800-talet var det kolera, gula fe-
bern och tyfus som var de stora sjukdo-
marna. Dagens epidemier är hormonre-
laterad cancer, endometrios, autoim-
muna sjukdomar, inlärningssvårighe-
ter, ADHD, autism, degenerativa sjuk-
domar, för tidig börd, fetma och diabe-
tes, astma och infertilitet.  
Läs mer: 

www.environmentalhealthnews.org 
Ingrid Eckerman  
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Under våren 2005 sökte Världsnatur-
fonden (WWF) en svensk familj med 
tre generationer kvinnor för deltagande i 
DETOX-kampanjen i Europa. WWF 
ville på ett enkelt sätt synliggöra männi-
skors upptag av bl.a. långlivade kemika-
lier inför EU-parlamentets omröstning 
av den nya kemikalielagstiftningen RE-
ACH den 16 november 2005. 
   Totalt deltog 13 familjer från11 EU-
länder. Syftet med att välja en familj i 
tre generationer var förutom att visa på 
generationsskillnader också att en del av 
de långlivade ämnena finns kvar miljön 
under många år efter avslutad produk-
tion och användning. Man ville även 
visa på upptag av nytillkomna ämnen i 
vår miljö. 
   De ämnen som de testades för var 
bekämpningsmedel, PCB, bromerade 
och andra flamskydds-medel, perfluore-
rade kemikalier, bisfenol-A (BPA), syn-
tetiska myskämnen samt bakteriedödan-
de ämnen. 

   Resultaten 
av blodanaly-
serna för de 13 
familjerna 
visade att den 
äldre genera-
tionen hade 
flest och högst 
halter av de 
långlivade 
kemikalierna 
som PCB och 
bekämpnings-
medel, medan 
den yngsta 
generationen hade mer av nya ämnen 
som flamskyddsmedel, perfluorerade 
kemikalier och myskämnen. I mormors-
generationen hittades 63 olika kemikali-
er i blodet, hos mödrarna 49 och i yngs-
ta generationen 59. Medianen för antal 
kemikalier som upptäcktes i blod var 32 
för mormödrarna, 29 för mödrarna och 
24 för döttrarna.  

   Det mest tankeväckande resultatet är 
att den yngsta generationen har högst 
halter av bromerade flamskyddsmedel, 
ämnen som liknar PCGB i sin struktur. 
TBBP-A, ett annat flamskyddsmedel, 
var vanligast i den yngsta generationen. 
Ur Bulletin från Centrum för Yrkes- och 

miljömedicin Lund/Malmö 3/200 

DOTTERN GIFTIGARE ÄN MAMMAN 



I Vetenskapsradion kunde man höra 
följande den 13  juni 2006. 
   De pågående klimatförändringarna 
leder nu till genförändringar 
hos flera djur. Det är de 
förändrade årstiderna 
som driver evolutionen, 
enligt amerikanska forskare. 
Störst är påverkan här upp hos 
oss i norr. 
   De senaste 40 åren har vårt 
svala klimat här i Norden blivit behag-
ligare temperaturmässigt sätt. Många 
djurarter har dragit sig norrut från den 
allt varmare södern. De har anpassat 
sig till den långa ljusa reproduktionspe-

rioden under sommaren. De flyttande 
djuren har börjat komma tidigare.  
   Men det är inte bara vanor som har 

förändrats. I en artikel i tid-
skriften Science skriver fors-
karna Bradshaw och Hol-
zapfel att detta kan ses som 

en början till en genetisk för-
ändring och som ett resultat av 
den globala uppvärm-ningen. De 

kanadensiska röda ekorrarna som 
får ungar allt tidigare, och de tyska 
svarthättorna som flyttar norrut allt ti-
digare är exempel på genetisk anpass-
ning. 
   Däremot finns inga spår av ärftlig 

anpassning till högre temperaturer hos 
någon djurart. Det är viktigare för fort-
plantningen att anpassa sig till en ny 
årstidsrytm än att genetiskt bytta upp 
en tolerans för högre värme. Bäst kla-
rar sig små djur med snabb genera-
tionsväxling. 
   Större djur i små populationer har 
sämre odds i ett varmare klimat. Fors-
karna påpekar att det är logiskt att små 
djur med snabb generationsväxling 
snabbare genomför en genetisk föränd-
ring. 

Miljöbrev 2006-06-16 
LSF Miljö, SLL 
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KLIMAT-FÖRÄNDRINGAR DRIVER PÅ EVOLUTIONEN 

HAR DU TID ÖVER? 
 
Vi kan ge dig meningsfylld syssel-
sättning!  
   Mest att göra har vi inför varje se-
minarium då vi ska ta emot anmäl-
ningar, registrera betalningar, skicka 
ut program etc. 
   Du är också välkommen till våra 
styrelsemöten. Kanske vill du göra 
något där du bor? 
   Hör av dig till någon av oss! Tele-
fonnummer och e-adress finns i re-
daktionsrutan. 

MAT FÖR LIVET  
Malmö 15 mars 2007 
 
Du som missade seminariet i våras får nu en ny chans. Planeringen pågår för fullt. 
Vill du ha inbjudan direkt i din mailbox? Skicka ett mail till lfm@dnsy.se. All infor-
mation kommer snarast möjligt att läggas ut på hemsidan www.dnsy.se/lfm.  

EUROPEISK  KAMPANJ 
MOT KVICKSILVER 
 
LfM deltar i den kampanj mot kvick-
silver i sjukvården som drivs av 
Health Care Without Harm m.fl. orga-
nisationer. Hårprover på 250 unga 
kvinnor från en rad länder analyseras 
för kvicksilver. Kvinnorna har fått 
svara på frågor om intag av fisk, när-
het till förbränningsanläggningar och 
industrier mm. Resultaten kommer att 
offentliggöras på en konferens i bör-
jan av nästa år. 

EFTERLYSNING 
Du som sände mig en text om 
vatten – kan du höra av dig 
igen? Ditt namn försvann i min 
datorkrasch i februari! 
Ingrid Eckerman  
ingrid@eckerman.nu  


