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   LÄKAREN – EN MILJÖARBETARE?     
   JAVISST! 
 
 

 
 
 
Tanken att  doktorn som möter sina patienter på sin mottagning och i sitt 
hälsopedagogiska arbete får medverka till såväl förbättrad hälsa som förbättrad 
livsmiljö för både dagens och kommande generationer synes synnerligen 
stimulerande och hel.  
 
Johan Hallberg, Svenska Läkare för Miljön 
johan.hallberg@gamma.telenordia.se 
 
 
 
Miljöproblemen, såväl de lokala som de globala, utgör egentligen endast en 
del i ett större sammanhang som rör sig kring ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. Vi har en samhällsutveckling som i många stycken är 
utomordentligt ogynnsam för framtida generationers möjligheter att kunna 
skapa sig goda liv. Frågan är om läkarkåren har någon roll att spela i dessa 
sammanhang?  
 
Läkare deltar sällan i det offentliga samtalet om den största långsiktiga 
utmaningen för folkhälsan vi känner. Inom den ideella miljörörelsen  finns en 
rad kollegor aktiva, men därifrån till att dra in miljöfrågorna i det professionella 
läkararbetet är steget ofta långt.  
 
Förutom aspekter på utbildningen kan en del av förklaringen vara att frågor 
kring den miljörelaterade ohälsan oftast ställs i relation till samhällsprocesser 
som tex utsläpp från industrin, ökade transporter eller indirekta effekter från ett 
allt mer intensivt jordbruk.  
 
Läkarens traditionella synfält medger här att endast de rent epidemiologiska 
aspekterna kan kommenteras. Men epidemiologin har per definition inte mycket 
att komma med förrän skador och sjukdomar redan blivit ett faktum.  
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Folkhälsoarbete och miljö 
 
När det gäller förebyggande folkhälsoarbete i detta avseende, dvs att förstå vilka 
insatser som är nödvändiga att vidtaga för att undvika att själva underlaget för 
folkhälsan systematiskt utarmas, handlar det nästan uteslutande om att betrakta 
samhälleliga flöden och aktiviteter och deras konsekvenser. Här känner läkaren 
ingen större trängtan att ”ge sig ut på hal is”. 
 
Det betyder att den nuvarande globalt sett icke-hållbara situationen – att 
metaller, halogener och växthusgaser ökar, att produktiviteten i de livsuppe-
hållande systemen som åkerjordar, skogar och världshav minskar, att gapen 
mellan rika och fattiga ökar samtidigt som världens befolkning fortsätter att öka 
– i stort förblir utan medicinsk kommentar i det offentliga samtalet. 
 
SLFM vill verka för att miljö- och framtidsfrågorna förs in i läkararbetets 
vardag. Man kan gärna fråga sig om något sådant låter sig göras. Kan läkaren 
agera som professionell miljöarbetare på sin mottagning? Hur kan den läkare 
agera som sätter det direkta patientarbetet i centrum, sitter med en tung 
mottagning, saknar en formell kompetens inom miljöområdet men har en viss 
medvetenhet om miljöproblemens betydelse och kanske en vilja att bidra till en 
positivare utveckling på miljöområdet? 
 
Svaret finns dels i aktuell forskning och dels i det att vi förstår att den självklara 
utgångspunkten även i fortsättningen skall vara vår egen kompetens och det vi är 
utbildade för att arbeta med, dvs patienterna på vår mottagning.  
 
 
Vrid på perspektivet 
 
Vad vi dock dessutom har att göra är att  vrida något på perspektivet i vårt arbete 
och upptäcka att vi verkligen har en central roll att spela i samhällsutvecklingen, 
inte minst på detta område som rör social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
  
Vi ser idag allt mer hur gammal ”obevisad” kunskap och erfarenhet blir 
vetenskap och därmed ”tillgänglig” för läkarna att tillgripa i sin arsenal av såväl 
behandlingsåtgärder som förebyggande insatser vid ett flertal sjukdomstillstånd.  
 
Paradexemplet är förstås alla de studier som visar på hur daglig fysisk aktivitet 
är en betydande riskreducerande faktor för utvecklingen av tex hypertoni och 
hjärt-kärlsjukdom. Typ 2 diabetes, övervikt och benskörhet är andra tillstånd 
som kan hindras att utvecklas av en daglig moderat aktivitet. Äldre som håller 
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sig aktiva kan minska risken att falla och ådra sig frakturer. Fysisk aktivitet leder 
till ökad autonomi långt upp i åren.  
 
Trots den tidigare kunskap vi haft om dessa förhållanden har läkarkollektivet 
inte med nog tyngd verkat för nyttan av daglig fysisk aktivitet vare sig i 
patientarbetet eller i samhällsdebatten. Det kanske beror på att det vetenskapliga 
underlaget dels varit för knappt och dels saknat tillräcklig genomslagskraft i 
förhållande till läkemedelsindustrins dominans i utbildningsutbudet. 
Förebyggande insatser och icke-farmakologiska åtgärder har behandlats 
tämligen styvmoderligt av läkarkåren. 
 
 
Förändring på väg? 
 
En förändring ser ut att vara på väg. Forskningen kring  den moderna 
människans livsstilsfaktorer tar allt mer fart, resultaten ges utrymme i medierna 
och ger oss kliniker ett allt bättre underlag för att på ett mer nyanserat sätt ta oss 
an  de stora folksjukdomarna. 
 
Men genom att ta del av de allt mer entydiga rönen om t.ex. nyttan av fysisk 
aktivitet och använda denna kunskap i sitt patientarbete har läkaren nu dessutom 
en möjlighet att bidra till en positiv miljöutveckling. Genom att vara med och 
lotsa patienter till ett fysiskt aktivt liv som kanske i första hand kan innebära 
dagligt promenerande eller cyklande till och från arbete och skola skapas också 
rena miljöeffekter.  
 
Minskning av biltrafiken och minskning av trängseln i gaturummet, minskat 
buller och mindre luftföroreningar kan bli följden av ett framgångsrikt 
patientarbete av detta slag.  
 
En naturlig utveckling av ett sådant arbete blir också att läkare i högre grad än 
idag får anledning att äntra den offentliga debatten och samagera med andra 
aktörer och yrkesgrupper i frågor där vår särskilda kompetens på området hälsa 
ger  tyngd och auktoritet åt våra ståndpunkter även på områden som vi 
traditionellt inte gett oss in på tex miljöfrågorna. 
 
Förutom forskning kring fysisk aktivitet kan också annan ”ny” kunskap om 
andra villkor för ett gott mänskligt liv användas i patientarbetet på ett sådant sätt 
att man i förlängningen erhåller miljöeffekter och andra ”hållbarhetseffekter” av 
positiv natur. Det kan t ex gälla att ta till sig kunskap om betydelsen av 
regelbundna vistelser i naturen och insikter om grönskans läkande effekt på 
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olika stresstillstånd och psykisk ohälsa, forskning om människans behov av vila 
och återhämtning, vetenskapliga belägg för nyttan av gemenskap och socialt 
stabila strukturer.  
 
 
Läkaren som rådgivare 
 
Som läkare kan du på rent medicinska grunder ordinera sådana aktiviteter som 
inte i första hand innebär ett oreflekterat och slentrianmässigt konsumerande av 
material och energi med miljönegativa följdverkningar, utan hellre innehåller 
socialt umgänge och tid för reflektion som har såväl hälsobringande som 
miljöpositiva effekter.  
 
Sambanden mellan kost och hälsa är välstuderade, och kunskapen om vad som 
är en hälsobringande kostsammansättning ligger uppdukad för läkarkåren att 
använda sig av i patientarbetet. Även här kan man förvänta sig positiva 
miljöeffekter av tex ett ökat intag av vegetabilier hos befolkningen.  
 
Listan på intressanta och växande forskningsområden av detta slag där livsstil, 
hälsa och miljö är direkt sammankopplade kan göras lång, och möjligheten att 
inkorporera dem i det medicinska arbetet är en spännande och hoppingivande 
utmaning för läkarkollektivet.  
 
Tanken att  doktorn som möter sina patienter på sin mottagning och i sitt 
hälsopedagogiska arbete får medverka till såväl förbättrad hälsa som 
förbättrad livsmiljö för både dagens och kommande generationer synes 
synnerligen stimulerande och hel. 
 
 
 


