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Den 10-12 juni deltog jag i 4th Interna-
tional Conference on Children´s Health 
and the Environment  i Wien. Konfer-
ensen anordnades av International Net-
work on Children´s Health, Environ-
ment and Safety (INCHES, 
www.inchesnetwork.net) i samarbete 
med lokala miljö- och hälsovårdsor-
ganisationer och med stöd av WHO, 
International Society of Doctors för the 
Environment (ISDE, www.isde.org) 
m.fl. internationella organisationer. 
Deltagarantalet var ungefär 300 per-
soner. Konferensen anordnades med en 
blandning av breda presentationer för 
hela auditoriet och mindre parallella 
sessioner. Deltagarna kom från länder 
runt om på jordklotet och jag hade 
tillfälle att prata med representanter 
från Indien, Japan, Columbia, Polen 

och Slovakien för att nämna några 
länder. 
   Konferensen gav en bred presenta-
tion av hälsoproblem hos barn med 
tonvikt på miljörelaterade hälsopro-
blem. Man belyste så olika områden 
som astmautveckling och små partik-
lars påverkan på lungutveckling, can-
cer, tobakens effekter på barn, luftför-
oreningar både på små orter och i me-
gastäder. Hur fosterutvecklingen kan 
påverkas av kemikalier togs upp till 
diskussion och även inomhusluftens 
effekter på barnens sjuklighet. Metal-
lers och kemikaliers möjliga neurotoxi-
citet togs upp till diskussion i flera se-
minarier. 
   Inom det sociala fältet diskuterades 
hälsocentraler för barn i olika delar av 
världen och hur dessa kan förbättra 
barns hälsa och också observera och 
förebygga negativ miljöpåverkan på 
barn. En läkare från Nya Zeeland tala-
de engagerat om socialt boende i Wel-
lington. Socialt utsatta familjer erbjuds 
enkla och billiga bostäder av kommu-
nen och man kunde sedan se resultat i 
förbättrad hälsa hos familjen och bar-
nen i noggranna utvärderingar. Av det-
ta framgår att konferensen inte bara 
belyste miljön och hälsoeffekter av 
miljöförändringar utan också av social 
utsatthet. Man försökte även i ett paral-
lellseminarium adressera frågan om el-

överkänslighet och elektromagnetiska 
fält genererade av mobiltelefoner. 
   Själv koncentrerade jag mig på före-
läsningar om nanoteknologi och neuro-
toxiska ämnen . Nanopartklar är partik-
lar som är mindre än 100 nanometer 
eller 0,1 mikrometer, och har alltid 
funnits i mycket små mängder t.ex. i 
form av små kristaller som bildas ur 
vågar i vindpinade hav. Nanopartiklar 
produceras nu i ökande mängder av 
människan, av vår industri. Inom läke-
medelsindustrin kan de användas för 
att skräddarsy kemikalier för specifika 
uppgifter i kroppen. Inom tillverk-
ningsindustrin kommer de till allt stör-
re användning. Man vet f.n. inte vilka 
negativa hälsoeffekter nanopartiklar 
har. Oro finns för att de skall kunna 
påverka biologiska processer negativt 
då de små partiklarna har en förmåga 
att leta sig in i kroppen, även till oöns-
kade platser. T.ex. så tar de sig enkelt 
genom blod-hjärnbarriären. Tecken 
finns enligt föreläsaren Vyvyan Ho-
ward (ordförande i ISDE) att nanopar-
tiklar kan interfoliera med veckningen 
av proteiner och denna veckning är i 
sin tur avgörande för proteinets funk-
tion. Vikten av att följa utvecklingen 
inom nanoindustrin och utvärdera na-
nopartiklarnas möjliga hälsoeffekter 
betonades. 
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   De neurotoxiska ämnen som skadar 
människor mest i världen är bly och 
kvicksilver. 8-10 miljoner människor 
kommer i nära kontakt med kvicksilver 
huvudsakligen vid försök att hitta och 
utvinna guld. För att lösa ut guldet ur 
bergarter används kvicksilver som för-
ångas vid upphettning. Kvicksilvret 
sprids med ångorna till omgivningen 
och guldet blir kvar i degelns botten. 
Ångorna inandas direkt av guldletarna 
och deras familjer. Speciellt kvinnor 
och barn drabbas av lillhjärnsskador 
och ataxier. Barnens IQ avtar propor-
tionellt med ökande kvicksilverexposi-
tion. 
   Bly utgör också en stor riskfaktor i 
fattiga länder. Vid återvinning av batte-
rier, som ofta sköts av barn, återvinns 
metaller och då även bly. Bly finns 

fortfarande i bensin i många länder och 
bly släpps ut av industrin från t.ex. me-
tallindustrin. Okänt är att traditionell 
medicin från Kina och Indien ofta inne-
håller mycket metaller, däribland bly. 
Ayurvedisk medicin från Indien inne-
håller bly i 40 % av preparaten i upp 
till 10 - 20% koncentration. Från Eng-
land rapporterades om patienter som 
regelbundet ätit Ayurvedisk medicin 
t.ex. för diabetes och blivit svårt intoxi-
kerade med förvirring och medvetslös-
het. Barns som utsätts för bly får, förut-
om flera systemmanifestationer som 
anemi m.m., även  sjunkande IQ.  
   Prof. Philippe Grandjean från Dan-
mark påpekade att neurotoxiska ämnen 
med säkerställd negativ påverkan på 
människan är få och väl kända, nämli-
gen metallerna bly, kvicksilver och ar-
senik samt PCB och toluene. Möjligt 

neurotoxiska är även manganförening-
ar och vissa pesticider. Det allvarliga är 
att metaller som bly och kvicksilver har 
negativ påverkan på människans intel-
lektuella utveckling även i ytterst små 
doser. Med ökande exposition sjunker 
IQ kontinuerligt. Någon nedre tröskel 
tycks inte finnas. Det gör att vår, eller 
åtminstone våra barns, exposition från 
kvicksilver i fisk inte kan negligeras. 
   Konferensen var som helhet mycket 
intressant och tankeväckande och täck-
te stora områden av barns hälsa o60ch 
miljö. Det som saknades var klimatfrå-
gan och de redan iakttagna och i fram-
tiden möjligen ökande hälsoeffekterna. 
Endast ett allmänt hållet föredrag när-
made sig den frågan. 

Tryggve Årman 
Ordförande 
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New EU mercury legislation will help 
make hospitals safer and reduce mer-
cury pollution in the environment, but 
could have done more 

   Strasbourg, 10 July 2007: New EU 
mercury regulations passed today will 
help prevent healthcare workers from 
being directly exposed to mercury and 
will also reduce mercury pollution in 
the environment. The new laws, seen 
by Health Care Without Harm Europe 

(HCWHE) as a positive step forward, 
include a ban on the sale of mercury 
thermometers for use in healthcare. 
Mercury blood-pressure devices for use 
by professionals have, how-
ever, escaped being banned. 
   Karoline Ruzickova, Safer Materi-
als Coordinator for HCWHE, says: 
“The ban will ultimately mean an end 
to spills from thermometer breakages. 
This will reduce indoor contamination 
and the costs and inconvenience of 
cleaning up mercury spills. It will also 
reduce contamination of the environ-
ment resulting from incorrect disposal 
of mercury thermometers.” 
   One product group missing from the 
ban but which environment and health 
groups had wanted to be included is 
blood pressure devices for professional 
use. Although they have been banned 

from sale to the general public, the 
European Council refused to ban their 
sale to healthcare facilities, citing un-
certainty about their precision for spe-
cial diagnostic requirements. The EU 
Commission has only committed to re-
viewing the availability of accurate al-
ternatives and to revisiting the issue in 
two years’ time. 
   “This is disappointing,” says Ruzick-
ova. “Standards agency-approved mer-
cury-free blood pressure devices suit-
able for highly precise diagnostic re-
quirements are widely available and 
have been in use in Europe for years. 
Sweden banned the sale of all mercury 
devices in 1992. Other healthcare pro-
viders in Europe, such as the Vienna 
Hospital Association (Austria), have 
since followed suit in phasing out mer-
cury.” 

EU BANS SALE OF MERCURY THERMOMETERS FOR USE IN HEALTCARE 
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Årets tema var ”livsstil, hälsa och mil-
jö”. Det var anledningen att vi åter 
hade en monter där, efter ett par års up-
pehåll. Glädjande nog fick vi en placer-
ing vid den bortre utgången i A-hallen 
där många passerade. Den ljuva fågel-
sång som strömmade ut från montern 
fick dem att stanna till. Vi fick besök 
av över 100 personer, de allra flesta 
läkare. Alla var seriös och, på ett sätt vi 
inte upplevt tidigare, oroade över vad 
framtiden innebär. Vi var glada över att 
kunna informera om vad vi gjort under 
våra 16 år. 
   En liten grupp gav sig till att lyssna 
en stund och delta i tävlingen om gratis 
medlemskap i LfM. De miljöfrågor de 
tyckte var viktigast var den globala 
uppvärmningen, vårt hantering av re-
surser i vardagslivet och regnskog 
kontra biobränsle.  
   Temat för Riksstämman gjorde att 
man kunde förvänta sig stora inslag om 

de största miljöhoten mot vår hälsa, ke-
mikalier och klimatförändringarna. 
Men varken det allmänna mötet eller 
något av symposierna handlade om det-
ta. Klimat- och sårbarhetsutredningen 
presenterades endast under Arbets- och 
miljömedicin. Detta låga engagemang 
från Svenska Läkaresällskapet var en 
besvikelse. 
   Vid Läkarförbundets monter stötte vi 
ihop med Thomas Flodin, etisk repre-
sentant i WMA, och Lars Nevander, 
Lunds sjukhusläkarförening, som båda 
sitter med i Centralstyrelsen. Lars har 
drivit igenom en motion från Sjukhus-
läkarföreningen till Läkarförbundets 
fullmäktige om att Läkarförbundet bör 
ta fram ett policyprogram för hälsa och 
miljö och mer aktivt engagera sig i frå-
gor om hälsa och miljö. För den senare 
frågan blev det bifall, men inte för poli 
cyprogrammet. I stället antogs ett 
tillägg till Centralstyrelsens svar att  

 
 
”som exempel på övergripande policy 
skulle Läkarförbundet opinionsmässigt 
kunna stå för att effektiva åtgärder sna-
rast vidtages för att reducera klimatför-
ändrande utsläpp och hälsofarliga läke-
medels- och kemikalieutsläpp”.  
   Sjukhusläkarföreningen lyckades så-
lunda med det som LfM inte lyckades 
med år 2002. Efter vårt brev till Cen-
tralstyrelsen 2006 blev vi ombedda att 
ordna ett seminarium under Almedals-
veckan om läkemedel och miljö. Ty-
värr gick vi inte iland med detta. Nu 
hoppas vi att få träffa Centralstyrelsen 
och diskutera ett mer omfattande sam-
arbete i framtiden. 
   Health Care Without Harm arbetar 
med ett faktablad om läkemedel och 
miljö, där vi är med i arbetet. När detta 
är klart kommer vi föreslå Thomas att 
ta upp detta som en etisk fråga i WMA. 

Ingrid Eckerman 
 

 
 
 
 

 
SÅ RÄDDAR VI ÖSTERSJÖN! 

Seminarium 1.2.2008 i Uppsala 
 

Östersjön är ett hotat innanhav med tillrinning av vatten och avfallsprodukter från ett stort antal 

länder och med en känslig fauna. Vad kan vi –  allmänhet, forskare och politiker –  göra för att 
hindra en miljökatastrof och vända utvecklingen mot ett allt friskare hav?  
   Kom till seminariet och få svar på frågorna! Medlemmar reducerad avgift. 
   Läs mer: www.dnsy.se/lfm  

LYCKAT DELTAGANDE I LÄKARSTÄMMAN 



Utdrag ur: Larsson D.G.J., De Pedro 
C. and Paxeus N. 2007. Effluent from 
drug manufactures contains extremely 
high levels of pharmaceuticals. Journal 
of Hazardous Materials. Vol 148 (3), 
pp 751-755. Översättning: Ingrid Eck-
erman 
 
Fabriken Patancheru Enviro Tech Ltd 
(PETL) ligger i Patancheru, nära Hyde-
rabad i Indien. PETL tar emot ungefär 
1500 m3 avloppsvatten per dag, huvud-
sakligen från 90 läkemedelsbulktillver-
kare. Dess industrier omfattar exempel 
på hela produktionskedjan, via syntes 
av intermediära ämnen till aktiva ingre-
dienser. Avfallsvattnet transporteras 
via lastbilar (cirka 150 stycken per 
dag) till PETL där det blandas och för-
varas i tankar under 2 dygn. Efter det 
att fasta ämnen tagits bort adderar man 
ca 20 % kloakvatten för att förbättra 
den biologiska effektiviteten. Aerob 
behandling tar ungefär 4 dagar. Däref-
ter sker centrifugering för separering 
av slammet. En del av slammet går till-
baka i processen. Det klara utloppsvatt-
net släpps ut i Isakavagubäcken som 
försörjer floderna Nakkavagu, Manjira 
och slutligen Godawari. Fast avfall 
transporteras till en deponi. 
   Med benäget bistånd från lokala 
myndigheter och organisationer togs 
prover av utgående vatten från renings-
verket två på varandra följande dagar i 
november 2006, under normal opera-
tion. 
   Ett kontrakterat laboratorium scree-
nade först proverna för 59 läkemedel. 

På grundval av dessa preliminära data 
kvantifierade vi mer noggrant de nio 
rikligast förekommande läkemedlen 
plus två fluorokinoloner. Standardtes-
ter för toxicitet utfördes i Sverige. Vi 
studerade akuta effekter på biolumini-
scens hos bakterien Vibro fisheri, im-
mobilisering av vattenloppan Daphnia 
manga och groddtest med salladsfrön 
(Lactuca sativa) i petriglas. 
   21 av de 59 screenade läkemedlen 
fanns i koncentrationer över 1 µg/l. En 
oberoende analys av de nio mest rikligt 
förekommande läkemedlen samt två 

antibiotika visa-
de nivåer  >100 
µg/l, de högsta 
värden vi känner 
till som uppmätts 
i utgående vatten 
från reningsverk 
(tabell 1). 
   Exceptionellt 
höga var kon-
centrationerna av 
fluorokinoloner, 
speciellt cipro-
floxacin – ett an-
tibiotikum som 
tillverkas av 
många företag i 

området. Normalt finns alla läkemedel, 
inklusive ciprofloxacin, i koncentratio-
ner under 1 µg/, ibland något högre i 
utsläpp från sjukhus. Koncentrationen 
av ciprofloxacin var högre än den max-
imala terapeutiska plasmanivån för 
människor. I ekotoxikologisk kontext 
var nivåerna av ciprofloxacin över pub-
licerad EC50-toxicitet för Microcystis 
aeruginosa (17 µg/l) och Lemna minor 
(203 µg/l ). Även concentrationerna av 
lomefloxacin, norfloxacin, ofloxacin, 
enrofloxacin och enoxacin överskred 
värden toxiska för växter, diatomer, 
blågröna alger och/eller andra bakteri-
er. Utsläppsbördan av ciprofloxacin 
motsvarar approximativt 45 kg av aktiv 
farmakologisk ingrediens per dag, vil-
ket motsvarar vad som konsumeras i 
Sverige under fem dagar. 
   Av större betydelse är att avfallsvatt-
net kontaminerades med mänskligt klo-
akvatten i reningsverket för att förbätt-
ra den biologiska effektiviteten. Risken 
ökar att patogener exponeras för läke-
medlen under lång tid. Ciprofloxacin är 
genotoxiskt och kan inducera horison-
tell överföring av resistens mellan olika 
arter av bakterier, effekter som kan stu-
deras i så låga koncentrationer som 5-

(Forts. på sidan 5) 
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10 µg/l. Därför kan såväl mottagande 
vattendrag som själva reningsverket 
utgöra grogrund för resistenta bakteri-
er. Man kan också anta att reningspro-
cessen påverkas negativt av läkemed-
lens toxiska effekt på bakterier inne i 
verket. Den mikrobiella floran ned-
ströms kan antas allvarligt påverkas av 
denna blandning av fluorokinolonres-
ter. Det finns alltså många anledningar 
att överväga alternativ till vanlig biolo-
gisk rening för att få bort antibiotika-
rester från avfallsvatten. 
   Förutom många bredspektrumantibi-
otika innehöll listan också välkända 
läkemedel av olika sorter och varieran-
de kemisk struktur, vanliga i behand-
lingen av allergier, magsår, hypertoni, 
migrän, depression och andra vanliga 
sjukdomstillstånd. För de flesta av des-
sa icke-antibiotika är data otillräckliga 
när det gäller kronisk effekt på organis-
mer som har liknande målmolekyler 
som människan (t.ex. fisk) för att kun-
na göra riskbedömningar.  
   Mängden detekterade läkemedel kan 
uttryckas i ekonomiska termer: om 
motsvarande mängd av de 11 mest rik-
ligt förekommande aktiva substanserna 
som släpptes ut under 24 timmar skulle 
upphandlas som slutprodukter i ett 
svenskt apotek skulle de kosta över 1 
miljon kronor, även om generika val-
des.  
   En begränsning i studien är att pro-
ven samlades in endast under två da-
gar. Det är möjligt att de högsta funna 
koncentrationerna återspeglar enstaka 
leveranser innehållande extremt stora 
mängder farmaka. Men de höga halter-
na av aktiva ingredienser från många 
olika preparat tyder på att det var 
många fabriker som bidrog. Leveranser 

med höga halter 
farmaka till 
PETL utgör så-
ledes inte unika, 
sällsynta hän-
delser. Tillskot-
tet av kloakvat-
ten (20 %) till 
processen har 
troligen bidragit 
med läkeme-
delsrester, men 
de mängderna 
bör ha varit 
obetydliga i 
jämförelse med 
de halter som 
uppmättes.    
Trots det faktum 
att toxicitetstes-
terna kan anses 
grova så var de 
tillräckligt käns-
liga för att identifiera hög toxicitet i 
utloppsvattnet för många organismer 
(tabell 2). Toxiciteten för L. sativa 
överensstämmer med rapporter att 
konstbevattnade områden i Patancheru 
inte längre är produktiva. Det är inte 
möjligt att uppskatta toxiciteten av ett 
enskilt läkemedel eller annan bestånds-
del i utloppsvattnet enbart på grundval 
av dessa tester. Men de kemiska analy-
serna tillsammans med kända toxikolo-
giska data gör det odiskutabelt att de 
halter fluorokinoloner som förekom-
mer i utloppsvattnet är mycket giftiga. 
Det måste påpekas att de flesta läkeme-
del har mänskliga proteiner som mål-
tavla. Andra tester kan visa till och 
med högre halter än vad som visats 
här. 
   Det behandlade avfallsvattnet utgör 
inte den enda, eller ens den värsta, mil-

jöföroreningen från lokal industri i Pa-
tancheru. Dumpning av obehandlat in-
dustriavfall är ett känt problem. Allvar-
liga miljöproblem i angränsande byar, 
med boskapsdöd såväl som ett antal 
mänskliga ohälsoproblem, har rappor-
terats. Det är därför viktigt att leta efter 
orsakerna och försöka mildra verkning-
arna. Läkemedel framställda i Patan-
cheru distribueras i stor utsträckning 
globalt och inkorporeras i produkter 
som marknadsförs av andra företag. 
Det betyder att miljöpåverkan av pro-
duktionen inte bara är en lokal angelä-
genhet. 
   Föreliggande studie visar att det finns 
fabriker som släpper ut substantiella 
mängder av farmaka i akvatisk miljö. 
Så vitt vi vet har sådan information inte 
tidigare publicerats i granskade tid-
skrifter, och det är idag omöjligt att 
säga hur omfattande problemet är. Det 
är möjligt att den totala mängden läke-
medel som når miljön via mänsklig ut-
söndring och felaktigt avfallshantering 
globalt sett är större än vad som finns i 
utsläppen från industrin. Men studien 
visar att produktionsenheter kan utgöra 
den viktigaste källan i enskilda lokaler 
och också orsaka de högsta halterna i 
miljön. De data som presenteras här 
påkallar fördjupad undersökning av 
kvaliteten av avloppsvatten, inklusive 
utsläpp av aktiva farmakologiska sub-
stanser, från produktionsenheter i olika 
delar av världen.   

(forts från sidan 4) 
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Artikeln tidigare publicerad i SvD 
Brännpunkt 11 jan 2007 
 
Klimatförändringen har äntligen fått 
den plats i debatten frågan förtjänar. 
Våra samhällen står inför en enorm ut-
maning. Den uppmärksammade Stern-
rapporten (”The economics of climate 
change”) ger mänskligheten max 10-15 
år för att börja minska utsläppen. Om 
inte så sker kan konsekvenserna bli 
mycket kännbara, som att Golfström-
men mattas av, Amazonas skogar tor-
kar ut, Grönlands glaciärer snabbt 
smälter ned eller stora mängder metan-
gas läcker ut från den töande tundran i 
Sibirien. Sådana händelser skulle radi-
kalt förändra livsförutsättningarna på 
jorden. 
   Vi välkomnar den svenska regering-
ens beslut att verka för att EU-länderna 
minskar utsläppen med 30 % till 2020. 
Vad som hittills gjorts är på tok för li-
tet. Klimatkonventionen beslutades vid 
Riokonferensen för nästan femton år 
sedan. Detta till trots har klimatutsläp-
pen i världen ökat med nära 25 % se-
dan dess. Ökningstakten har aldrig va-
rit snabbare än idag. 
   När man lyssnar på debatten kan man 
få intrycket att klimatförändringen är 
det enda allvarliga problem vi står in-
för på miljöområdet. Men ett lika stort 
problem är ekosystem-krisen. När be-
folkningen ökar med tio nya Sverige 
per år och ekonomierna växer snabbt 
blir trycket på vattenresurser, skogar, 

odlingsmark, betesmarker, marina re-
surser etc. allt större. Forskarstudien 
Millenium Ecosystem Assessment un-
derstryker allvaret i situationen. Två 
tredjedelar av de viktigaste ekosyste-
men på jorden överutnyttjas idag, inne-
bärande att vi snabbt förbrukar det na-
turkapital som vi är helt beroende av 
för vår överlevnad.  
   I sin rapport konstaterade Nicholas 
Stern att klimatförändringen är det 
mest uppenbara exemplet på ”ett mark-
nadens misslyckande” i mänsklighe-
tens historia. Om Stern istället haft 
uppgiften att analysera problem som 
utfiskningen, skövlingen av de tropiska 
skogarna, jordförstöringen eller färsk-
vattenkrisen skulle han säkert ha gjort 
samma konstaterande där. Dock med 
tillägget att dessa problem lika mycket 
är misslyckanden för det politiska sy-
stemet. Upprepade beslut inom EU om 
alltför höga fiskekvoter för Östersjön 
visar att en stor del av problemet ligger 
hos politikerna. 
   Ett absolut grundproblem består i att 
naturkapitalet, och specifikt 
”ekosystem-tjänsterna” – allt det natu-
ren gör gratis åt oss i form av rening av 
luft och vatten, reglering av klimat och 
hydrologi, pollineringen av växter mm 
– inte har något värde i den ekonomis-
ka modellen. Därför lönar det sig bättre 
att kalhugga en regnskog – och produ-
cera biffkor, soya eller palmolja på 
marken – än att bevara skogen för den 
nytta den gör som kolsänka, för att be-

vara den biologiska mångfalden eller 
reglera både klimatet och vattenföring-
en i området. Det är tyvärr enkelt i da-
gens system att snabbt öka det finansi-
ella kapitalet på naturkapitalets bekost-
nad. Så länge den situationen består 
finns det inte mycket hopp om att stop-
pa vare sig skogsskövlingen eller ut-
fiskningen. 
   Lösningen på den kris vi står inför är 
alltså inte bara en fråga om ny och 
bättre teknik. Lika viktigt är behovet av 
reformer av den ekonomiska modellen. 
Marknadsekonomin berömmer sig för 
att vara bra på att hantera ”knapphet”. 
När det blir brist på en produkt på 
marknaden stiger priset och ansträng-
ningar görs både för att effektivisera 
användningen och hitta substitut. Pa-
radoxen är att de områden där vi idag 
upplever de mest skriande bristerna – 
det allt knappare utrymmet i biosfären 
att absorbera växthusgaser respektive 
bristen på ekosystem-tjänster – betrak-
tas som ”externaliteter” och ligger 
utanför den ekonomiska modellen. 
 
Vad kan vi då göra åt proble-
met? 
Först vill vi understryka att de problem 
vi står inför inte enkelt kan inrangeras 
efter höger-vänsterskalan. Samtliga 
partier – miljöpartiet möjligen undanta-
get – är präglade av industrisamhällets 
logik. Den modell vi har fungerade väl 
så länge ekonomins omfattning var li-
ten i förhållande till naturens funktion 
som både råvarukälla och mottagare av 
avfalls- och restprodukter. Så är inte 
längre fallet. Jorden är full. Med da-
gens konsumtionsvanor är vi på snabb 
kollisionskurs med både naturen och 
atmosfären. 
   Vi berömmer oss ofta i Europa över 
att ha klarat miljöproblemen relativt 
väl. Det stämmer hyggligt väl vad gäll-
er den lokala nedsmutsningen. Samti-
digt har vi flyttat problemen till den 
globala nivån, i form av växthusgaser 
och ökande tryck på ekosystemen i de 
fattiga länderna.  
   Vi måste vidare sluta inbilla oss att 
allting blir bättre bara konsumtionen 
ökar. Carl Bildts artikel på nyårsafton 
på Brännpunkt var ett exempel på hur 
det konventionella tillväxttänkandet 
fortsatt dominerar tänkandet. Det vikti-
ga är att få en vettig balans mellan det 
finansiella kapitalet och naturkapitalet. 

(Forts. på sidan 7) 

Läkare för Miljön 

VÅGA OMPRÖVA TILLVÄXTTÄNKANDET!  

Stefan Edman                              Anders Wijkman 
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Den balansen är allt skevare för varje 
år som går och den kommer steg för 
steg att äta sig in i det finansiella kapi-
talet. 
Mer specifikt vill vi plädera för föl-
jande: 
   1. Arbeta för en långt bredare ut-
bildning – som lär människor att 
se hur saker och ting hänger 
ihop. Särskilt viktigt är reformer 
inom ekonomutbildningen.  
   2. Reformera den ekonomis-
ka modellen så att den fångar 
upp naturkapitalets rätta värde, 
och ser till så att inte tillväxt i 
det finansiella kapitalet blir 
ett argument för att redu-
cera naturkapitalet. 
   3. Använd nuvärdesberäkningar – 
då kostnader i framtiden görs om till 
nuvärden och ofta ges  ett löjligt lågt 
värde – med stor försiktighet. Annars 
kommer vi att fortsätta diskontera 
framtiden. 
   4. Sluta sätt likhetstecken mellan 
tillväxt i BNP-termer och ökad väl-
färd. Kvalitet och innehåll måste ges 

minst samma vikt som kvantiteten. 
”Morötter”, t ex i form av sänkta skat-
ter och arbetsgivaravgifter i tjänste-

sektorn, bör prövas för att 
öka andelen icke-materiell konsum-
tion där miljöslitaget är lägre. 
   5. Gör kraftfull politik av förslaget 
om 30 % reduktion av växthusgaserna 
till 2020, bl.a. genom att aktualisera 
många av Oljekommissionens förslag. 

Parallellt måste ett brett strategiskt 
samarbete inledas med Kina och Indi-
en för att ge kraftfulla incitament i 
dessa länder att investera i effektivast 
möjliga energiteknik. Om inte så sker 
kommer deras CO2-utsläpp att snabbt 
dominera bilden och göra våra egna 
utsläppsminskningar ganska betydel-

selösa.  
   Vi vill med detta inlägg initiera 

en bred, tvärpolitisk debatt både 
i Sverige och på EU-planet om 

vikten av att reformera vår eko-
nomiska modell. Både ekonomi 

och ekologi handlar ytterst om 
hushållning med knappa resurser. 

Det borde vara möjligt att, långt 
bättre än idag, integrera den ekologis-
ka dimensionen i den ekonomiska mo-
dellen. Om inte så sker har vi svårt att 
se hur vi skall kunna undvika allt svå-
rare ekologiska och klimatbetingade 
kriser!  

Anders Wijkman, Europaparlamen-
tariker (kd) 

Stefan Edman, författare, tidigare ge-
neralsekr. i Oljekommissionen  
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African 
dele- gates have 
resolved to move away from mercury 
health care equipment and products 
containing mercury and call on Afri-
can governments to develop policies 
that will phase out the use of mercury 
in hospitals and other health institu-
tions in the region. 
   Mercury which is present in ther-
mometers, pressure devices and other 
medical equipment is a neurotoxin 
and crosses the placenta barrier im-
pacting upon foetuses.      
   Between 24th to 25th October 2007, 
85 delegates including physicians, 
nurses (occupational and infection 
control), environmental and health 
specialists from the public and private 

medical sector, including health tech-
nologists, microbiologists, procure-
ment officers, and nursing unions 
from the SADC, East African and 
West African Region met in Johan-
nesburg and passed the Johannesburg 
Mercury in Health Care Declaration.  
The conference was hosted by 
groundWork, Friends of the Earth, 
South Africa, Health Care Without 
Harm, in association with the United 
Nations Environmental Programme.  
   Dr Aquina Thulare, Secretary Gen-
eral and Chief Executive Officer of 
the South African Medical Associa-
tion (SAMA), a national Association 
and a trade union and professional As-
sociation that represents more than 
70% of practicing physicians in South 
Africa says “SAMA provides a good 
local springboard for successful phase 
out of mercury in health care”. 
   Jamie Harvie, Executive Director, 
Institute for a Sustainable Future 
based out of Minnesota in the United 
States who is a technical advisor to 

Health Care Without 
Harm (HCWH) says: 
“African delegates like 
their SE Asian and Latin 
American contemporar-
ies in previous re-
gional conferences 
have clearly dem-
onstrated a 
strong commit-
ment to phasing out mercury in health 
care.” 
    Jabu Nene, former Head of Infec-
tion Control, at Ngwelezane Hospital 
and long term advocate for improved 
health care waste management in 
KZN said “We are already mercury 
free at Ngwelezane and I hope this 
gathering gives other institutions the 
confidence and evidence to move to-
wards mercury free health care”. 

Press Release, 25 October 2007 
Rico Euripidou, Research Manager, 

groundWork 
Nomcebo Mbili, Health Care Waste 

Campaign Manager, groundwork 

AFRICANS SAY NO TO MERCURY 
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DÄR GULD  
GLIMMAR BLÅTT  
Forskare om den lilla nano-
revolutionen 
 
På årets Bok- och biblioteksmässa 
släpps den tredje boken i Vetenskaps-
rådets bokserie Pocketerad populärve-
tenskap. Denna gång är temat nano-
teknikens intåg i vår vardag. 
- Vi är bara i början av en ny industri-
ell revolution. Inte ens om tio-femton 
år kommer vi att vara nära att se den 
fulla effekten av nanotekniken. Vi be-
finner oss ungefär där utvecklingen av 
datorn var mot slutet av 1950-talet, 
säger Maria Strømme, professor i na-
noteknologi vid Uppsala universitet. 
   Svenska och internationella topp-
forskare berättar i boken om vilka fan-
tastiska möjligheter, men också risker 
som tekniken för med sig. Om tio år 
kan vi ha nanomediciner som botar 
cancer och nanomaterial som löser 
energiproblem, men hur påverkas vi 

av nanopartiklar i kosmetika och 
bilavgaser?  
   Nanoteknikens intåg i vår vardag är 
ett faktum, vi står inför en nanorevo-
lution som kan liknas vid utveckling-
en av tåget, bilen och datorn. Om bara 
tio år kan vi ha nanomediciner som 
botar cancer och nanomaterial som 
löser energiproblem, men hur påver-
kas vi av nanopartiklar i kosmetika 
och bilavgaser? Hur kommer nanotek-
niken att förändra våra livsvillkor? 
Svenska och internationella toppfors-
kare berättar om vilka möjligheter och 
risker tekniken för med sig. Boken 
lanserades på Bokmässan 2007.  
    ”Där guld glimmar blått — den lilla 
nanorevolutionen” är en populärveten-
skaplig bok från Vetenskapsrådet om 
nanoteknik. Bengt Fadeel, docent och 
forskare i miljömedicin vid Karolins-
ka Institutet, deltar i en debatt om na-
noteknikens fördelar och risker under 
Forskartorget.  
- Har vi pratat för lite om nano-
forskning i Sverige? 

   Vi har i alla fall pratat för lite om 
riskerna med nanotekniken. Nanotek-
niken är en ny, industriell revolution 
som kommer att få stor betydelse 
bland annat inom energi, datorer och 
medicin. Men vi vet för lite om risker-
na. När vi kommer ner på nanonivå 
får material nya egenskaper som kan 
göra dem mer benägna att reagera 
med biologiska system. Det gör att det 
finns en risk att nanomaterial kan på-
verka vår hälsa. 
- Hur vill du att publiken ska känna 
inför nanoforskning när de lämnar 
debatten? 
   Det är viktigt att förstå att det här 
inte är science fiction. Det är en ny 
möjliggörande teknik vars utveckling 
redan pågår och som kommer att få 
oerhört stor betydelse för vår vardag. 
Men det behövs en balanserad, nyan-
serad diskussion eftersom det även 
kan finnas risker med nanotekniken.  

Karin Nordin  
Vetenskapsrådet www.vr.se 

God Jul  
tillönskas 

Alla Lasare 
Redaktionen 


