
   
 Nyhetsbrev för 

LÄKARE FÖR MILJÖN 
 Nr 4 år 2004 

ORDFÖRANDES  
RADER 
Läkemedels effekt på miljö och hälsa 
är ett högprioriterat område för Läkare 
för Miljön. Ända sedan 1997 har före-
ningen arbetat med frågan. På läkar-
stämman fanns den i vår monter både 
just 1997 och åter 2003. 
   I höst (10/9) har föreningen inbjudit 
till och genomfört ett seminarium på 
temat Läkemedel miljö och hälsa, som 
blev välbesökt och uppskattat. Det är 
för LfM dubbelt viktig med dessa se-

minarier, nämligen för att vi skall nå ut 
till Er, våra medlemmar, och för att få 
en egen bra ekonomisk bas att stå på 
genom intäkter från inbjudna ickemed-
lemmar och från sponsring. Våra med-
lemmar deltar till självkostnadspris. 
   Chefen för NEPI Arne Melander 
framförde betydelsen av läkemedel. De 
är botande som t.ex. antibiotika, lind-
rande som analgetika, substituerande 
som hormoner och som sådana ofta 
livsviktiga. Men de kan också använ-
das förebyggande och det är i den an-
vändningen, till primärprevention, som 

de ifrågasattes. Vår redaktör Ingrid 
Eckerman framförde på ett övertygan-
de sätt livsstilsfaktorernas betydelse 
som sjukdomsförebyggare och vikten 
av att läkare för fram dessa i sitt prak-
tiska arbete. 
   Apotekets miljöchef Bo Gunnarsson 
beskrev den ökande uppmärksamheten 
på läkemedels miljöeffekter. Ex. är an-
tibiotikaresistens, hormonella bieffek-
ter på djur och kanske också männi-
skan samt cytotoxiska effekter av cyto-
statika. Men viktigast är troligen bety-
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delsen av subterapeutiska effekter un-
der lång tid av bioaktiva läkemedel. 
Det är de långsiktiga effekterna på djur 
och människor av en successiv acku-
mulation av naturfrämmande ämnen/
kemikalier som mer än något annat 
måste uppmärksammas och följas. 
   Ett tack riktar föreningen till miljö-
chef Åsa Bergström och Recip för en 
intressant redogörelse av ett företags 

miljöredovisningssystem och för stöd 
till seminariet. 
   Ett stort tack vill föreningen rikta till 
redaktör Ingrid Eckerman för sju års 
envetet arbete med frågan Läkemedel 
och Miljö och för arrangemanget av ett 
mycket fint seminarium. 
   Ett jättestort tack riktar föreningen 
till Stockholms läns landstings miljödi-
rektör och medlemmen i LfM Åke 
Wennmalm. Detta dels för den fina 

redovisningen av landstingets miljöar-
bete men främst p.g.a. av Åkes av-
görande lobbying i Bryssel för att in-
kludera miljöaspekter i EU:s från janu-
ari 2004 antagna nya läkemedels-
lagstiftning. Tack vare detta Åkes hår-
da arbete, med en liten gnutta hjälp av 
LfM, inkluderar läkemedelslagstift-
ningen i EU viktiga miljöaspekter. He-
der åt detta arbete! 

Tryggve Årman 
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VATTEN VÅRDAS BÄST 
LOKALT 
 
I Miljömagasinet 6.8.2004 recen-seras 
boken Krig om vatten av Vandana Shi-
va (Ordfronts förlag). Hon visar på mo-
dern teknik som dammbyggen, konst-
bevattning och vattenkrävande grödor 
och industrier tillsammans med modern 
ekonomi som privatisering har lett vat-
tenbrist där det tidigare fanns gott om 
vatten. Genom t.ex. kalkbrytning kan 
bergets förmåga att magasinera vatten 
minska. 
Till 
detta 
kommer 
klimatför-
ändringarna 
som medför ökad nederbörd i vissa om-
råden men ökad torka i andra.  
   Genom djupborrade brunnar som ger 
goda skördar av ris, sockerrör och alfal-
fa töms grundvattnet. Landskapet kan 
på kort bli uttorkat. 40 procent av 
spannmålen i Kina odlas med använd-
ning av grundvatten.  
   I de flesta samhällen har vatten varit 
en kollektiv naturlig rättighet. Vatten 
kunde nyttjas men inte ägas. Med ägo-

rätten kan vattenådran tömmas. Områ-
den i Indien som förr hade vattendemo-
krati och lokala välfungerande vatten-
system för odling är nu torra. Desperata 
bönder begår självmord. 
 

KLIMATFÖRÄND-
RINGAR HOTAR VÄRL-
DENS RISPRODUKTION 
 
Klimatförändringar har ännu större 
konsekvenser för livsmedels-
produktionen än vad man tidigare har 

trott, enligt forskare som 
har funnit att 
om tempera-
turen ökar 

med en enda grad 
kan det leda till hela 

10 procent mindre ris-
skördar. 

   Studien, som bekostats av 
Internationella risforskningsinstiututet, 
IRRI, och University of Nebraska, ana-
lyserade och jäm-förde väderdata vid 
IRRI:s odlingar i Filippinerna från 1979 
till 2003.  
   Under den period som studerades 
ökade temperaturen med 0,353o under 
dagtid och med 1,13 o natte-tid. Det 

tvingar plantorna att arbeta hårdare för 
att göra sig av med överflödig värme, 
vilket resulterar i att växten hämmas. 
   Tidigare studier har visat en koppling 
mellan högre temperatur och minskad 
avkastning, men de flesta har under-
skattat effekten, enligt forskarna. 
   - Andra studier har byggt på indirekta 
metoder, exempelvis simultationsmo-
deller, säger Kenneth Cassman, en av 
forskarna bakom projektet. 
   Konsekvenserna för den globala livs-
medelssäkerheten är extremt oroande, 
eftersom ris är basfödan för hälften av 
världens befolkning. Och trots att efter-
frågan på ris väntas öka med 40 procent 
under de kommande två åren sackar 
produktionen efter, och växer nu bara 
med en halv procent årligen. Experter 
varnar dessutom för att den ökade efter-
frågan måste tillgodoses med mindre 
mark, mindre vatten, mindre arbetsin-
sats och mindre kemikalier. 
   - Ris är den viktigaste grödan för 
människan eftersom den ger mer kalori-
er än någon annan gröda. Det är en stor 
utmaning att tillgodose behoven hos en 
växande befolkning utan att utöka jord-
bruksarealen, säger Cassman. 
Miljömagasinet 30.7.2004  
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MILJÖPÅVERKAN 
FRÅN LÄKEMEDEL 
SAMT KOSMETISKA 
OCH HYGIENISKA PRO-
DUKTER 
 
Detta är titeln på den rapport som Lä-
kemedelsverket publicerade nyligen. 
Här följer några sammanfattande ut-
drag ur rapporten. 
 
Urval för miljöriskbedömning 
Det finns ca 1 200 aktiva läkemedels-
substanser på den svenska marknaden. 
Det har inte varit möjligt att utreda mil-
jöpåverkan av alla aktiva substanser 
och hjälpämnen framförallt därför att 
data som behövs för miljöriskbedöm-
ning är bristfälliga eller saknas men 
även på grund av den begränsade tid 
Läkemedelsverket haft. 
   Med hjälp av en sammanvägning av 
halveringstider och nedbrytbarhet, upp-
gifter om förekomst i miljön samt 
svensk försäljningsstatistik har 27 akti-

va läkemedelssubstanser valts ut för 
miljöriskbedömning. Läkemedelsver-
ket har också med hjälp av dokumenta-
tion från läkemedelsindustrin samt lit-
teraturstudier identifierat ytterligare 
substanser som är angelägna att utreda. 
Även ett antal hjälpämnen har valts ut 
för miljöriskbedömning. 
   Vid miljöfarlighetsbedömning kunde 
det konstateras att det föreligger brist 
på faktauppgifter. Endast 12 av 30 akti-
va substanser samt 31 av 55 konser-
veringsmedel kunde klassificeras med 
avseende på miljöfarlighet. Av dessa 
bedömdes 9 aktiva substanser och 13 
konserveringsmedel som miljöfarliga 
för vattenmiljön.  
 
Riskbedömning 
Vid en miljöriskbedömning bedöms 
risken för skada på miljön genom att 
bestämma storleken av utsläppet och 
vilka effekter detta utsläpp kan ha ett 
ekosystem. I denna rapport uppskatta-
des koncentrationer i miljön utifrån den 
totala försålda mängden av enskilda 
aktiva substanser i läkemedel.  

   För två av de utvalda läkemedlen 
fann man risk för påverkan på vatten-
miljön. Dessa är könshormonerna 
östradiol och etinylöstradiol. För ytter-
ligare två könshormoner samt tre andra 
substanser kunde risk för miljöpåver-
kan inte slutligt bedömas p.g.a. brister i 
faktaunderlaget. De övriga tjugo sub-
stanserna bedömdes inte utgöra någon 
akut risk för vattenmiljö.  
   Resultaten pekar på att dagens läke-
medelsanvändning inte orsakar några 
akuta miljörisker då halterna är för 
låga, men utesluter inte långsiktiga mil-
jörisker. Långtidstoxiska effekter upp-
träder i vissa fall vid de halter som fak-
tiskt har uppmätts i miljön. För de fles-
ta läkemedelssubstanser saknas sådana 
uppgifter och det finns därför ett behov 
av ytterligare studier för att med större 
säkerhet kunna förutsäga den långsikti-
ga miljörisken. Det saknas dessutom 
oftast information om hur substanserna 
påverkas och fördelas i miljön, dvs. 
nedbrytningsdata, fördelningskoeffici-

(Forts. på sidan 4) 

LÄKEMEDELS-
VERKETS RAPPORT 
BLEV INGET LYFT 
 

Läkemedelsver-
ket fick 2002 i 
uppdrag av 
regeringen att 
ta fram en rap-
port om miljö-
påverkan av 
läkemedel samt 
kosmetiska och 
hygieniska pro-
dukter. Rappor-
ten blev klar i 

augusti 2004. 
   Jag arbetar med ett informationsblad 
som Läkemedelskommittén i Gävle-
borg ger ut. Det aktuella numret har 
temat ”Miljö och läkemedel”. Därför 
fick jag anledning att försöka sätta mig 
in i rapporten. Jag tror att många haft 
förväntningar på att miljöfrågan på 
läkemedelsområdet skulle få ett lyft i 
och med rapporten, men jag tror att 
dessa nu blir besvikna. 
   Det intryck jag fått när jag försökt 
tränga in i rapporten är att riskerna 
tonas ner med hänvisning till avsaknad 

av kunskap. Här är några uppfattningar 
som jag tycker Läkemedelsverket ut-
trycker: 
• Det finns mycket få påvisade mil-
jöskador av läkemedel.  
• Miljöklassificering av läkemedel 
bör inte göras i Sverige - vi bör vänta 
på EU.  
• Resistensutveckling hos bakterier 
orsakad av antibiotika i avloppsvatten 
bör inte räknas som miljöskadande. 
   Läkemedelsverket har rätt i att kun-
skap saknas i många fall och att mer 
resurser måste tillföras forskningen. 
Men försiktighetsprincipen lyser med 
sin frånvaro. Man kunde endast bedö-
ma miljöfarligheten hos 12 av 30 ut-
valda, potentiellt miljöskadliga läke-
medelssubstanser. Av dessa visade sig 
nio av tolv, det vill säga 75 procent 
vara miljöfarliga för vattenmiljön. Hur 
stor andel av övriga läkemedel kom-
mer att visa sig vara miljöfarliga efter 
mer forskning? 
   Rapporten nämner att det finns lång-
tidstoxiska effekter och effekter av 
läkemedlens biologiska aktivitet. Det 
borde man lyfta fram ytterligare i stäl-
let för att poängtera att det inte finns 
några akuttoxiska effekter på grund av 
de låga koncentrationerna i vattnet i 

Sverige.  
   Rapporten avfärdar resistens-
utveckling på grund av antibiotika-
rester i miljön med att det strikt talat 
inte är till skada för den resistenta bak-
terien. Det tycker jag är en väldigt snäv 
syn. Djur och människor är en del av 
miljön och vi kan påverkas negativt. 
   Det vore bra om EU genomförde en 
miljöklassificering av läkemedel, men 
Läkemedelsverket tycks inte själva 
vara övertygade om att det kommer att 
ske. Man skriver ju ”i avvaktan på ett 
eventuellt europeiskt miljöklassi-
ficeringssystem”. Då tycker jag att det 
är bättre att man försöker göra miljöbe-
dömningar av läkemedel i Sverige ut-
gående från den forskning som trots 
allt finns. Det tror jag i sin tur kan på-
skynda framtagandet av sådan kun-
skap. 
   Här kan Läkemedelskommittéerna 
spela en roll genom att ta med miljö-
aspekter vid sina rekommendationer. I 
Gävleborg avråder vi t ex från använd-
ningen av norfloxacin vid okomplice-
rade urinvägsinfektioner hos kvinnor. 

Peter Rosenberg 
Familjeläkare, Gävle 

peter.rosenberg@lg.se 



   4 

enter och bioackumuleringsdata.  
   Det är viktigt att påpeka att de eko-
toxicitetstester som idag ligger till 
grund för miljöriskbedömningar inte tar 
hänsyn till den biologiska aktivitet som 
utmärker aktiva substanser i läkemedel. 
Det finns således också ett behov av att 
undersöka sammanvägda biologiska 
effekter av olika läkemedel i miljön. 
 
Tveksam nytta med svensk 
miljöklassificering 
Läkemedelsverket har utrett de juridis-
ka förutsättningarna för ett eventuellt 
införande av miljöklassificeringssystem 
för läkemedel. Regleringen av läkeme-
del är i hög grad baserad på EU-
direktiv. Det lämpligaste med hänsyn 
till gällande lagar, miljöskyddsintresset 
och den inre marknaden är att verka 
aktivt för ett miljöklassificeringssystem 
på europeisk nivå. Ett gemensamt arbe-
te är att föredra framför att olika system 
utarbetas parallellt.  
   En nationell miljöklassificering stri-
der visserligen inte mot EU:s regler 
men uppvisar för närvarande kvalitativa 
och kvantitativa brister.  
   I avvaktan på ett eventuellt europeiskt 
miljöklassificeringssystem kan ett fri-
villigt nationellt system införas. Avsak-
naden av vetenskapliga data medför 
dock praktiska problem och risken för 
felaktiga slutsatser är uppenbar. Läke-
medelsverket menar därför att nyttan 
med ett nationellt system är tveksam. 
Om ett frivilligt nationellt miljöklassifi-
ceringssystem införs bör läkemedels-
industrin ges ansvar för att ta fram nöd-
vändiga data.  
   Miljöklassificering bör inte ske regi-
onalt, utan en nationell klassificering är 
i så fall att föredra. Den bör baseras på 
frivillighet och bygga på självreglering 
och egenkontroll eftersom statlig styr-
ning kan uppfattas snedvrida konkur-
rensen.  
 

Resistensutveckling är inte ett 
miljöproblem 
Studier av miljöpåverkan av antibiotika 
har inriktat sig mycket på resistensut-
veckling i bakterier. Resistens-
utveckling i sig är egentligen inte att 
betrakta som ekotoxicitet, utan mer 
som ett naturligt försvar mot annars 
toxiska substanser. I en miljö där dessa 
substanser förekommer innebär resi-
stens en fördel för organismen.  
   Förekomsten av resistenta bakterier 
kan ge en bild av hur exponeringen för 
antibiotika ser ut dvs. användas som en 
biomarkör. Intresset för antibiotikare-
sistenta bakterier kan motiveras mer i 
ett terapeutiskt perspektiv och berörs 
därför inte i rapporten.  
 
Observerade effekter på mil-
jön 
Här nämns vitellogenininduktion i han-
fisk/juvenila fiskar, dubbelkönade fis-
kar och nedsatt reproduktionsförmåga 
hos mörtar nedströms reningsverk. Så-
dana effekter kan induceras av östro-
gener, inklusive etinylöstradiol. Det är 
emellertid svårt att påvisa om före-
komsten av en substans i avloppsvatt-
net leder till specifika effekter på popu-
lations- eller ekosystemnivå. Det är 
också svårt att särskilja effekter orsaka-
de av syntetiska östrogener i läkemedel, 
naturligt utsöndrade östrogener samt 
övriga miljögifter med östrogen verkan.  
   Användningen av läkemedel är orsa-
ken till att antalet gamar minskar i Pa-
kistan. Obduktion av döda gamar visa-
de njursvikt och man misstänkte att 
fåglarna fått i sig ett njurskadande läke-
medel via födan som huvudsakligen 
består av döda kor. Kor i Pakistan be-
handlas ofta med diklofenak (Voltaren) 
och när de dör av sjukdom eller skador 
lämnas de till asätarna. 

Peter Rosenberg 
Familjeläkare, Gävle 

peter.rosenberg@lg.se 

MYTEN OM DEN FÖR-
NYBARA ENERGIN 
 
Detta är titeln på en artikel av Bengt 
Söderberg i Miljömagasinet 3.9.2004. 
   Han har tittat på varifrån vi får vår 
energi idag, vilken minskning som är 
önskvärd till 2020, och vilka möjlighe-
ter vi har att öka den förnybara energin 
fram till dess. 
   Idag är energitillförseln totalt ca 616 
TWh. Kärnkraften står för 211 TWh, 
fossila bränslen (kol, olja, gas) 219, 
biobränslen 97, vattenkraften 79 och 
värmepumpar 7 TWh. Vind, etanol och 
biogas står för sammanlagt 2,4 TWh. 
Solcellernas tillskott är knappt mätbart. 
   Han förutsätter i uträkningen att vi 
minskar kärnkraften med 100% och 
fossila bränslen med 80%, dvs sam-
manlagt 386 TWh.  
   Han bedömer att utbyggnad av den 
förnyelsebara energin till 2020 kan ge 
ett tillskott av 80 TWh. Häri ingår en 
ökning av vindkraften med 800%, eta-
nol med 1000% och biogas med 400 
procent. Sammanlagd tillförsel av för-
nyelsebar energi skulle då bli 265 TWh. 
   Den önskvärda minskningen av kärn- 
och fossil energi till år 2020 är alltså 
386 TWh. Det möjliga tillskottet av för-
nybar energi är 80TWh. Detta ger ett 
underskott på 303 TWh. 
   Vattenkraften skulle kunna byggas ut 
till 130 TWh och täcka en del av detta 
underskott, men det sker i så fall på be-
kostnad av förbudet mot utbyggnad av 
fyra av våra största vattendrag. 
   Hans slutsats lyder kort och koncist: 
Om vi vill avveckla kärnkraften och an-
passa den fossila förbränningen till vad 
naturen tål måste vi drastiskt minska 
vårt beroende av energi! 
   I påföljande nummer av tidningen 
ifrågasattes dessa beräkningar. Dels på-
pekades att två tredjedelar av kärn-
kraftsenergi är spillvärme som går ut i 
havet. Den mängd som måste ersättas 
är alltså 65-70 TWh. Dessutom ansåg 
författarna att vi borde kunna producera 
betydligt större mängder vind- och 
biokraft. 
   Min slutsats av denna diskussion är 
att även om vi skulle bygga ut de åter-
stående älvarna, och om vi skulle 
skulptera om landskapet för att ge oss 
mer biobränslen, så räcker inte detta till 
för att ersätta oljan och kärnkraften. 
Men detta vill vi helst inte se.  
   Och eftersom kärnkraft kräver stora 

(Forts. på sidan 5) 
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KONTROVERSIELL  
MILJARDÄR FÖRSVA-
RAR SUDANAFFÄRER 

I föregående nummer av Nyhetsbrevet 
fanns ett par artiklar som belyste hur 
oljetillgången kommer att minska i 
förhållande till efterfrågan, och de eko-
nomiska konsekvenserna av detta. 
   Bland våra läsare finns säkert en del 
som betvivlar att utvecklingen verkli-
gen kommer att gå åt detta håll. Samma 
inställning tycks råda på dagstidningar-
nas ekonomisidor. ”Det där har jag hört 
så länge nu …” 
   I Dagens Nyheter 10 augusti finns ett 
par artiklar om Adolf H Lundin, ägare 
till oljefält i Sudan och mycket mer. 
Han är helt på det klara med att oljetill-
gången minskar och priserna ökar. 
   ”Världsproduktionen kan inte möta 
världskonsumtionen mer än ett par år 
till. Då kommer priserna att stiga för att 
strypa konsumtionen. Vi är nära den 
situationen nu”. På 20 års sikt tror han 
att oljans andel av världens energi-
produktion kan halveras från cirka 40 
procent idag till mellan 15 och 20 pro-
cent då. 
   ”De stora konsumenterna i världen 
har inte uppfattat det här ännu. Alla 
duktiga entreprenörer i världen kom-
mer att få ägna sig åt att hitta alternati-
va energikällor när de vet att oljepriset 
har nått en nivå på någonstans mellan 

60 och 80 dollar och kommer att stanna 
där.” 
   Lundin anser att man måste samarbe-
ta även med odemokratiska regimer för 
att utvinna den olja som finns. ”Det är 
så utfiskat i världen så du kan inte ha 
politiska begränsningar.” – ”Om vi inte 
hade produktion i Nigeria, Angola och 
Sudan skulle oljan kosta 200 dollar och 
arbetslösheten bli skyhög i Sverige och 
många andra länder”. 
   Undertecknads kommentar: Det är 
bara en tidsfråga tills oljetillgångarna i 
dessa länder också är uttömda. Hur blir 
det med oljepriset och arbetslösheten 
då? 

Ingrid Eckerman 
 
PS När pressläggningen närmar sig, 
29.9, har DN för första gången i ekono-
midelen berört den troliga risken för 
bestående höga oljepriser och hur detta 
kan påverka tillväxten, företagens eko-
nomi och privatekonomin. 
 
PEAK OIL - BERLIN 

”Peak Oil – Berlin” var namnet på en 
konferens 24-26.5.2004. Arrangör var 
ASPO, Association for the Study of 
Peak Oil&Gas, där Kjell Aleklett, Upp-
sala, är ordförande. Konferensen be-
skrivs i artikeln ”Peak Oil Revisited – 
The Bill Collector Calls” av Michael 
C. Ruppert. På konferensen var tidsper-
spektivet betydligt kortare än tidigare – 
endast ett kvartal! Artikeln kan köpas 
från www.fromthewilderness.com eller 
skickas efter från undertecknad.  

Ingrid Eckerman 
 

EKONOMISK TILLVÄXT –
MÖJLIG OCH ÖNSKVÄRD? 
 
Det kom ett brev … 
 

Date: Fri, 27 Aug 2004 11:32:23 -0700 
(PDT) 
From: S C 
<texasaggie19999@yahoo.com> 
Subject: Petition on Economic Growth, 
Please Sign and Circulate!  
 
The Center for the Advancement of the 
Steady State Economy invites you to e-
sign a concise and critical position on 
economic growth. It is the only sign-
able position on economic growth on 
the internet. It describes the fundamen-
tal conflict between economic growth 
(increasing production and consump-
tion of goods and services) and envi-
ronmental protection.  
   The position has already garnered 
signatures from luminaries in ecology, 
economics, and sustainability science. 
You will be in good company!  
   It is very convenient to take part, and 
no contact information or affiliations 
are required. Please go to  http://
steadystate.org/ PositiononEG.html. 
That will bring you to the petition and 
a sign-in book for supporters.  
   As the list grows over the years, it 
will help us immensely in our efforts to 
publicize the perils of economic 
growth. For more information on why 
it is important to take a position on 
economic growth, see: www. home-
stead.com/steadystate/files/
The_Iron_Triangle.pdf.  
   Thank you for your time. 
Shannon Pederson, Center for the Ad-
vancement of the Steady State Econ-
omy, Arlington, VA  

mängder oljeenergi så är bibehållande 
eller utbyggnad av kärnkraft inte heller 
någon framkomlig väg. Kärnkraften 
strider dessutom mot systemvillkoren. 

Ingrid Eckerman 
 

KÄRNKRAFTEN EJ 
LÖSNINGEN 
 
I Nyhetsbrevet 2-3/2004 konstaterades 
att oljebrist kommer att uppstå inom en 
inte alltför avlägsen framtid. Många 
hävdar då att kärnkraft är ett bra alter-
nativ. 

Man måste då begrunda en rad fakto-
rer: 
• Uranet finns i begränsad mängd. 
Det lättillängliga är redan upplockat. 
Det krävs allt större resurser för att ut-
vinna uran. 
• Utvinning av uran är extremt mil-
jöförstörande och strider mot system-
villkoren.  
• Utvinning av uran kräver mycket 
olja. Det har t o m ifrågasatts att uran-
utvinning kräver mer energi i form av 
olja än vad det ger energi i kärnkraft-
verk. Att bygga ett kärnkraftverk krä-
ver olja för alla maskiner.  
• Det finns både radioaktivt avfall 

och koldioxid i avgaserna från kärn-
kraftverket. 
• Det varma kylvattnet förändrar 
recipienten. Det finns beräkningar som 
tyder på att kylvattnet kan påtagligt bi-
dra till uppvärmningen av jordklotet. 
• Utarmat uran (uranrester) används 
till vapen. 

Ingrid Eckerman 
 

 
 
 

(forts från sidan 4) 
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MILJÖMÅLEN – NÅR VI 
DEM? 
I Miljömålsrådets årsapport 2004 be-
skrivs hur vi ser ut att lyckas nå de 
femton miljökvalitetsmålen som antogs 
av riksdagen 1999. Man bedömer att 
elva av de femton miljökvalitetsmålen 
kan nås inom tidsramen, men det krävs 
att ytterligare åtgärder vidtas. När det 
gäller Begränsad klimatpåverkan, Gift-
fri miljö, Ingen övergödning och Le-
vande skogar ser det svårt ut att nå må-
len.  
   Redan beslutade och vidtagna åtgär-
der bör räcka för att nå 24 stycken av 
de 71 delmålen inom tidsramen. Kravet 
är då att besluten verkligen genomförs. 
14 delmål bedöms inte kunna nås inom 
respektive tidsram ens om ännu fler 
åtgärder vidtas än de som redan har 
beslutats. 

�

Mål 4: Giftfri miljö 
”Miljön skall vara fri från ämnen och 
metaller som skapats i eller utvunnits 
av samhället och som kan hota männi-
skors hälsa eller den biologiska mång-
falden. Inriktningen är att miljökvali-
tetsmålet skall nås inom en genera-
tion.” 
 
Delmål 4 
Delmål 4 handlar om fortlöpande 
minskning av hälso- och miljöriskerna 
med kemikalier. Hälso- och miljöris-
kerna vid framställning och använd-
ning av kemiska ämnen ska minska 
fortlöpande fram till 2010 enligt indi-
katorer och nyckeltal som ska faststäl-
las av berörda myndigheter. Under 
samma tid ska förekomsten och an-
vändningen av kemiska ämnen som 
försvårar återvinning av material mins-
ka.  
 
Generationsperspektivet  
Giftfri miljö bör i ett generations-
perspektiv enligt regeringens bedöm-
ning innebära bl.a. följande: 
• Halterna av ämnen som före-
kommer naturligt i miljön är nära bak-
grundsnivåerna.  
• Halterna av naturfrämmande äm-
nen i miljön är nära noll.  
• Den sammanlagda exponeringen i 
arbetsmiljö, yttre miljö och inomhus-
miljö för särskilt farliga ämnen är nära 
noll och för övriga kemiska ämnen inte 
skadliga för människor.  
• Förorenade områden är undersökta 
och vid behov åtgärdade.  

Kemikalier i omlopp 
Bristen på kunskap om kemikaliers och 
föroreningars hälso- och miljö-
egenskaper är stor. Det gör det svårt att 
identifiera alla farliga ämnen och att 
begränsa riskerna. Vi vet dock att ke-
miska ämnen i arbets-, utomhus- och 
inomhusmiljön påverkar hälsan och 
miljön.  
   Några procent av befolkningen har t 
ex för höga halter av kadmium i njurar-
na. PCB och bromerade flamskydds-

medel förekommer i bröstmjölk. En 
miljon svenskar har besvär som hänger 
samman med kemiska ämnen i inom-
husmiljön. 
   Idag finns drygt 12 000 kemiska äm-
nen i Kemikalieinspektionens produkt-
register. Ämnena ingår i omkring 64 
000 kemiska produkter, som i sin tur 
finns i t ex bilar, plastartiklar, kläder 
och byggnadsmateriel. Ett okänt antal 
ämnen som kommer in via importerade 
varor tillkommer också. Dessutom bil-
das oönskade kemiska ämnen i indust-
riella processer. Kemiska ämnen sprids 
sedan från kemiska produkter, varor 
och byggnader när dessa produceras, 
används eller skrotas. 
 
� Slutsatser 
Slutsatserna i rapporten är att det kom-
mer att vara svårt att nå miljö-
kvalitetsmålet i ett generations-
perspektiv. Med ytterligare åtgärder 
inom EU-lagstiftningen, globala över-
enskommelser och insatser från det 
svenska näringslivets sida bör det vara 
möjligt att komma till rätta med tillför-
seln av nya farliga ämnen. Däremot 
kommer det att vara svårt att åtgärda de 
långlivade föroreningar som redan 
finns spridda i miljön och de farliga 
ämnen som fortsätter att sprida diffust 
från befintliga byggnader och varor. 
Dessutom kommer även i fort-
sättningen farliga ämnena att bildas 

oavsiktligt vid utvinning, framställning 
och hantering av material. 
   EU-kommissionens förslag i novem-
ber 2003 till ny kemikalielagstiftning 
(REACH) är av grundläggande bety-
delse för Giftfri miljö och för att kunna 
nå de fyra första delmålen. Det är bra 
att få nya gemensamma regler i ett ut-
vidgat EU. Förslaget innebär stora 
framsteg i att kontrollera tillförseln av 
kemiska ämnen via produktion och im-
port, men på många punkter är försla-
get otillräckligt. Ytterligare åtgärder 
behövs för att rätta till brister i RE-
ACH. Utifrån REACH-förslaget är det 
för närvarande inte möjligt att bedöma 
om delmålens tidsgränser kan hållas. 
   För produktgrupper som regleras ge-
nom andra EU-regler bör minst samma 
skyddsnivå som i REACH uppnås. För 
växtskyddsmedel bör minst samma 
skyddsnivå som gäller för övriga bioci-
der uppnås. 

www.miljomal.nu 

 
KEMIKALIER OCH  
HÄLSA 
 
VAD HAR DU I HÅRET? 
En vanlig hårgelé kan innehålla 13 oli-
ka kemikalier. 
En del ger allergi och andra kan vara 
cancerframkallande. 
Många är helt okända.  
Ingen vet hur detta påverkar oss.1 

 
KEMIINDUSTRIN HAR ETT UNIKT 
ARBETSSÄTT 
Försöksdjuren sitter inte i burar. 2 
 
PVC I MEDICINSKA FÖRBRUK-
NINGSMEDEL 
Ett folkhälsoproblem!3 
 
KEMIKALIER SKADAR BARNS 
HJÄRNOR  
Vi utsätts för ett globalt kemiskt expe-
riment som vi inte vet resultatet av. 4 
 
MJUKGÖRARE GER ALLERGIER5 
 
PCB KAN ORSAKA BENSKÖRHET 
Dramatisk ökning bland svenska kvin-
nor tros bero på miljögifter6 

 
Detta är några rubriker i min aktuella 
svenska papperspacke om kemikalier 
och hälsa. Ju mer man sätter sig in i 
frågan, desto mer förskräckt blir man. 
Margot Wall-ström är inte den enda 

(Forts. på sidan 7) 
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som är fylld med konstgjorda långliva-
de substanser som vi vet väldigt lite 
om. 
   Vi har en del kunskaper om kemikali-
ers effekt. Vi vet t.ex. att isocyanater, 
som frisätts från t.ex. nya spisar och 
strykbräden, är extremt giftigt, cancer-
framkallande och framkallar astma. För 
den som en gång utvecklat isocyana-
tastma krävs mikroskopiska mängder 
för att framkalla ett anfall. Vi vet att 
astmatiker förvärras av bilavgaser. En-
ligt rapporten från Karlstad som refere-
ras i Miljömagasinet5 är sambandet 
mellan allergiska besvär hos barn och 
mjukgörare i plast mycket starkt. 
   Visst verkar det troligt att kemikalier 
i hög grad har bidragit till den ökande 
frekvensen av allergier hos barn? 
   Vi anser att PCB, dioxiner mm som 
finns i insjö- och östersjöfisk kan vara 
skadliga för fostret. Bland annat miss-
tänks de orsaka störningar i utveckling-
en av könsorganen hos pojkar. Därför 
avråder vi kvinnor som planerar gravi-
ditet eller är gravida från att äta sådan 
fisk. 
   Men den flicka-kvinna som under sin 
uppväxt ätit insjö- och östersjöfisk har 
redan lagrat stora mängder miljögifter i 
sitt fett. Miljögifterna anrikas i bröst-
mjölken – om hon ammar flitigt kan 
hon minska sin egen börda. 
   Det enda vettiga rådet att ge är väl att 
ingen flicka-kvinna ska äta insjö- eller 
östersjöfisk förrän hon fött och ammat 
färdigt alla sina barn … 
   När jag på 60-talet gick kursen i hy-
gien så ingick det ett svårförståeligt 
ämne som handlade om vad industriar-
betare blev utsatta för. Sedan kom bly-
larmet – barnen i Stockholms sandlådor 
fick i sig stora mängder bly från trafi-
ken.     
   Idag genomsyrar gifterna hela vår 
tillvaro. Finns det barnsängar utan bro-
merade flamskyddsmedel? Finns det 
blöjor utan gifter? Vilka råd kan vi som 
läkare ge föräldrarna? Vad säger miljö-
medicinarna idag? 
   Här nedan kommer två korta artiklar 
om kemikalier. 
 
BARN OCH KEMIKALIER 
Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) 
har undersökt 69 stor-säljande barnol-
jor, hårbalsam, tvättservetter och andra 
vanligt förekommande produkter för 
barn. 50 av de undersökta produkterna  
innehöll kemikalier som är doku-
menterat mycket giftiga för vattenle-

vande organismer eller klassade som 
miljöfarliga. 
   - Tillverkarna marknadsför gärna sina 
babyprodukter som milda, rena och na-
turliga. Men att kalla ett hårbalsam milt 
när det inne-håller miljöfarliga allergi-
fram-kallande eller misstänkt hormon-
störande ämnen, det är oerhört stötan-
de, säger Mikael Karlsson, ordförande i 
SNF.  
   De enda produkterna som inte inne-
höll hälso- eller miljöfarliga ämnen vi-
sade sig vara de miljö-märkta. 
   - Som förälder tror man att alla baby-
produkter är ofarliga att använda, men 
så är det inte idag. 
   Hela rapporten och köpguide kan lä-
sas på www.snf.se/verksamhet/
konsument/barnvard.htm. 

Miljömagasinet 17.9.2004 
 
MJÄLLSCHAMPO GIFTIGT FÖR 
FISK 
Många mjällschampon innehåller zink-
pyrition som är extremt giftigt för vat-
tenlevande organismer. Zinkpyrition 
finns också i vissa båtbottenfärger men 
är så miljö- och hälsofarligt att Kemi-
kalieinspektionen bara godkänt zinkpy-
rition i båtbottenfärger för yrkesmäs-
sigt bruk. Men i hygienprodukter är det 
tillåtet.  
   Zinkpyrition hindrar tillväxt av mik-
roorganismer. Tester på fisk visar att de 
räcker med 1/10 000 matsked i ett 
1 000 liters akvarium under fyra dagar 
för att hälften av fiskarna ska dö. En 
dos för hår-tvätt, ca 10 m l, med mark-
na-dens vanligaste mjällschampo, inne-
håller 88 mg zinkpyrition. 
   I Sverige används ca 2 ton zink-
pyrition per år i form av båtbottenfärg 
och minst 10 ton som mjäll-schampo. 
Den stora tillförseln till naturen sker 
alltså i våra badrum. Vilken effekt har 
det på oss själva? 

Miljömagasinet 9.7.2004 
 
GIFTIGA KRÄFTSTJÄRTAR 
STOPPADE 
Livsmedelsverket hittade i somras ni-
trofuran i ett parti kräftstjärtar från 
Kina. Halterna var i och för sig låga 
och hade inte medfört någon hälsorisk 
för konsumenterna. 
   Men hur hade räkorna fått tillgång till 
nitrofuran?  
 
1Broschyr från Svenska Natur-
skyddsföreningen 
2Broschyr från Svenska Natur-

skyddsföreningen 
3Broschyr från Karolinska Universitets-
sjukhuset 
4WWF Eko 3/2004.  
5Miljömagasinet 20.8.2004 
6DN 2000-04-19 

 
MINISTER-
KONFERENCE MILJØ 
OG SUNDHED 
Marie Louise Bistrup er national 
koordinator for børns miljø og sundhed 
og var en af  delegaterne for det 

Danske Indenrigs- og 
Sundhedsministerium. 
Hon er med i 
bestyrelsen for 
Foreningen Miljø og 
Folkesundhed (FMF), 
medkoordinator i 

Policy Interpretation Network on 
Children's Health and  
Environment (PINCHE), 
www.pinche.hvdgm.nl, og aktiv i 
International Network on Children's 
Health, Environment and Safety 
(INCHES), www.inchesnetwork.net 
 
WHO’s region for Europa afholdt den 
23-25 juni 2004 i Budapest, sin fjerde 
ministerkonference om miljø og 
sundhed. Konferencens overordnede 
tema var The future of our children og, 
på WHO’s opfordring til alle medlems-
landende, havde Danmark inkluderet to 
ungdomsdelegater, en for hvert af 
ministerområderne Miljøministeriet og 
Inderigs- og Sundhedsministeriet. 
Gruppen af ungdomsdelegater var 
meget aktive og på konferencens sidste 
dag fremlagde de og vedtog en Youth 
Declaration hvori ungdomsdelegaterne 
opfordrer WHO til at involvere dem 
tidligt i processer der vedrører børn og 
unge.  
   Som baggrund for minister-
konferencen var udarbejdet en række 
dokumenter og et studie der ved 
anvendelse af begrebet ”Burden of 
Disease”1  viser, at blandt alle årsager  
til sygdom og død blandt børn udgør 
fire miljøpåvirkninger de største 
byrder: 34% af dødsfald blandt børn fra  
fødsel til det 19 år skyldes: ulykker, 
forurenet drikkevand, indendørs luft-
forurening og udendørs luftforurening  
   Når WHO medtager ulykker i sin 
miljøopgørelse skal man være op-
mærksom på, at ulykker som årsag ofte 

(Forts. från sidan 6) 
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er resultat af et samspil mellem en 
personfaktor og faktorer i miljøet. 
   Børn i forskellige dele af Europa er 
udsat for forskellige miljøpåvirkninger. 
Dårlige boligforhold og dårligt drikke-
vand, drukneulykker og forgiftninger 
udgør en stor trussel for børn i Øst-
europa. I det vestlige Europa er trafik-
ulykker den mest fremtrædende døds-
årsag. Bly er det enkeltstående mest 
giftige stof som kan påvirke børns 
intelligens.  
   Andre kemiske stoffer kan være 
farlige for børn, og den danske miljø-
minister fremsatte på konferencen 
forslag til og fik tilslutning til at der 
skal sætte mere fokus på det kemiske 
indhold i legetøj og produkter til 
børn. Ministerdeklarationen 
opfordrer blandt andet 
myndighederne til at 
overveje regulering af 
problematiske phthalater, at 
undersøge brugen af mulige 
farlige duftstoffer og minimere 
brugen af allergi-
fremkaldende duftstoffer. Der 
er også en generel opfordring til 
fabrikanter om at stoppe markeds-
føring af produkter der kan have 
skadelige virkninger for 
børns sundhed eller for 
miljøet. 
   En handleplan for børns miljø og 
sundhed Children’s environment and 
health action plan for Europe, 
CEHAPE, blev vedtaget af ministrene. 
Handlingsplanen indeholder fire 
overordnede regionale målsætninger, 
som bygger på principper om social 
lighed, fattigdomsbekæmpelse og 
sundhedsfremme: 
• Reduktion af dødeligheden på grund 

af mangelfuld eller forurenet vand 
og sanitet 

• Reduktion af sundhedskonsekvenser 
som følge af ulykker og skader samt 

reduktion i dødelighed på grund af 
mangel på fysisk aktivitet. 

• Reduktion af luftvejssygdomme 
som følge af indendørs og udendørs 
luftforurening 

• Reduktion af risikoen for sygdom 
og invaliditet som følge af ekspo-
nering for farlige kemikalier samt 
fysiske og biologiske påvirkninger. 

CEHAPE udgør en ramme og inspi-
rationskilde til WHO’s medlemslande, 
som senest i 2007 bør have udarbejdet 
nationale handlingsplaner for børns 
miljø og sundhed. Yderligere op-
lysninger på www.who.dk/
Budapest2004 
   En gruppe skolebørn fra 8 forskellige 
lande fra projektet Young Minds deltog 
også på konferencen for diskutere med 

ministrene og de øvrige delegater. 
Børnene havde i forvejen sam-
arbejdet over Internettet og på 
selve konferencen var de aktive i 

deres værksted hvor de viste deres 
arbejder med emner inden for 

miljø og sundhed.  www. young-
minds.net/ym/top/index.php 

   I lighed med minister-
konferencen for miljø og 

sundhed i London i 1999 var 
der etableret et mødested for 

NGO’er i the Healthy Planet 
Forum. Det er mit indtryk, at 

der var god mulighed for at præsentere 
oplæg og diskutere, men reelt set var 
der for lang afstand rent fysisk mellem 
Ministerkonferencen og NGO-forumet 
til at der kom en dialog i gang.  
www.healthy-planet-forum.org 

Marie Louise Bistrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Burden of disease attributable to 
selected environmenatal factors and 
injuries among Europa’s children and 
dolescents. www.euro.who.int/
Document/EEHC/ebakdoc10.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NYA RAPPORTER OM 
TRANSPORT, MILJÖ 
OCH BARNS HÄLSA 
  

Den fjärde häl-
so- och miljömi-
nisterkonfe-
rensen, (WHO:s 
Europaregion), 
ägde rum i Bu-
dapest den 23-

25 juni 2004. Temat var ”The Future 
for our Children”. Vid konferensen 
fattades beslut om en europeisk ak-
tionsplan för barns miljö och hälsa, 
"Children's environment and health 
action plan for Europe" (CEHAPE). I 
samband med konferensen avrappor-
terades ett arbete som handlar om att 
särskilt uppmärksamma transportrela-
terade hälsoeffekter med fokus på barn. 
Flera länder deltog i arbetet. Statens 
folkhälsoinstitut bidrog genom expert-
medverkan i arbetet med luftförore-
ningar och hälsa.   
   Som ett led i arbetet med en sam-
manställning över ekonomisk värde-
ring arrangerade Statens Institut för 
KommunikationsAnalys (SIKA) och 
Statens folkhälsoinstitut (FHI) en 
workshop i Stockholm i juni 2003, 
”Workshop on Economic Valutation of 
Health Effects due to Transport”. 
SIKA sammanställde rapporten Econo-
mic Valuation. 
   Redovisade kunskapssamman-
ställningar vid konferensen i Budapest 
är: 
• Hälsoeffekter av fysiska aktiviteter 

(gång och cykling)   
• Hälsoeffekter av trafikbuller    
• Hälsoeffekter av luftföroreningar 

från trafik   
• Psykosociala effekter    
• Ekonomisk värdering 

www.fhi.se 2004-08-24 

(Forts. från sidan 7) 


