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Remissvar: Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och 

hormonstörande ftalater i Sverige 
KemI rapport 7/14, dnr M2014/2776/Ke 

 

Från Läkare för Miljön välkomnar vi initiativet att fasa ut vissa ftalater ur vår omgivning. Vi 

stöttar de åtgärder som föreslås i utredningen.  

 

De medicinska effekterna av ftalater är dåligt belysta i rapporten. Eventuell bioackumulering 

innebär att kvinnor måste skyddas för exponering under hela sin uppväxt och fertila period.  

När det gäller hälsorelaterade kostnader vill vi komplettera med en nyligen publicerad artikel 

[1]. Ftalaters bidrag till kostnaderna för vuxenfetma i EU beräknas till 15,6 miljarder euro och 

för barnfetma 1,54 miljarder euro årligen. Antalet extra assisterade befruktningar uppskattas 

till 600 000.  

 

Vi efterlyser belysning av kunskapsläget beträffande effekter av ftalater i tandfyllningar och 

tandproteser.  

 

Likaså saknas diskussion om cocktaileffekter och om risker med att byta till en ännu icke 

riskbedömd kemikalie.  

 

LfM anser att alla möjligheter till reglering, förbud och styrning, inklusive nationella 

begränsningar, inom EU:s regelverk måste tas till vara för att fasa ut ftalater. 

Försiktighetsprincipen måste få gå före industrins önskemål. Brister i tillståndsgivning måste 

rättas till.  

 

Alla möjligheter att begränsa ftalater i varor tillverkade utanför EU måste tas till vara. 

Ologiska sanktionsmetoder måste ändras.  

 

Medicinsktekniska produkter för små barn måste omedelbart bytas ut till mindre farliga 

alternativ.  

 

Vi beklagar att Sverige och EU inte längre har tillgång till ett register med uppgifter om 

ingredienser i kosmetika. 
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LfM önskar bättre belysning av hur offentlig upphandling påverkar privat upphandling. Vilka 

styrmekanismer finns för att offentligfinansierad privat verksamhet har samma miljöregler 

som offentlig? 

 

Stöd för utveckling av mindre skadliga sjukvårdsprodukter borde kunna ses som en del av 

hälso- och sjukvården, på samma sätt som stöd för utveckling av läkemedel med färre 

biverkningar.  

 

I rapporten bör mer precist och i praktiska termer framgå hur KemI ska informerar 

allmänheten.  

 

LfM ser fram emot att i framtiden erbjudas ingå i relevanta referensgrupper. 

 

 

 

 

 

 

För Läkare för Miljön  

 

Ingrid Eckerman 

Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se  
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