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Ordförandes rader 
 

Kära medlemmar! 
 
Som vanligt är det efter ett visst motstånd, och i sista laget, som jag sätter mig och gör 
Nyhetsbrevet. Desto gladare blev jag då jag insåg att jag hade flera artiklar från andra 
författare. Jag tycker om att skriva – men inte en hel tidning! 
   Oron för vad som händer i världen ökar. Det börjar bli alltmer klart att 
klimatförändringarna har satt igång, och att de är här för att stanna. Det skrivs också mer 
om den kommande relativa oljebristen, som kommer att leda till höjda energipriser med 
stora påfrestningar på det moderna samhället. Se artikel på hemsidan! 
   Flera av artiklarna i detta nummer belyser vilka drastiska åtgärder som måste till för att 
vända utvecklingen. Kommer dessa att ske? Kommer människor att acceptera dem 
frivilligt? 
   Kemikaliernas påverkan på hälsan är ett annat enormt problem. Vet vi att de inte är medskyldiga till den globala 
nedgången i fertilitet? Kommer ökad sjukdomsbörda att bidra till förkortad medellivslängd? 
   Vi får dock inte ge upp hoppet om att kunna påverka i syfte att åtminstone mildra effekterna av olika utsläpp. LfM har 
inte varit alldeles utan betydelse! 
   På riksstämman har vi i år ett gediget program om barn och kemikalier. Jag hoppas att många av LfMs medlemmar 
kommer, även om det i år för första gången är avgift även för medlemmar i Läkaresällskapet. 
   Som ni ser på sista sidan blir det inte någon Indienresa för mig. Det positiva är väl att jag inte bidrar till 
koldioxidutsläppen, och att det blir lättare att förbereda årsmötet. Men de mänskliga negativa effekterna är stora.  
                                                                                                                                                Ingrid Eckerman, ordförande 
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Grön sjukvård i Malmö 
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Under tre septemberdagar samlades 
sjukvårdsorganisationer, forskare, 
frivilligorganisationer och företagare 
i det ombyggda Slagthuset, Malmö, 
för att på konferensen CleanMed 
Europe dela sina erfarenheter av hur 
man minskar sjukvårdssektorns 
miljöpåverkan. De cirka 350 
deltagarna kom inte bara från Europa 
utan också från USA, Nya Zealand, 
Japan, Saudi-Arabien, Taiwan.  
   Initiativtagare var Health Care 
Without Harm Europe, den 
europeiska grenen av HCWH. 
Organisationen startade för 15 år 
sedan i USA, som ett svar på att man 
såg hur sjukvården skapade sina egna 
patienter. Bland annat blev 
personalen sjuka i astma och andra 
luftrörstillstånd på grund av de 
rengöringskemikalier och 
bekämpningsmedel som användes 
rutinmässigt. I Läkartidningen 
20/2006 publicerades en intervju med 
en av grundarna, Gary Cohen.  
   HCWH finns idag i 50-60 länder 
över hela jorden. De frågor som 
organisationen lyfter är bland annat 
avfallsfrågor, elimination av 
kvicksilver, utfasning av vissa 
kemikalier, användning av fossila 
bränslen samt läkemedel i miljön, en 
fråga som väcktes av Läkare för 
Miljön redan 1997. 
   Övriga arrangörer var Region 
Skåne som också presenterade sitt 
eget miljöarbete. Målet ”fossilfri 
region år 2020” väckte respektfull 

beundran – och avundsjuka – hos 
många deltagare, bland annat 
amerikaner. Det praktiska arbetet 
utfördes av TEM, ett konsultföretag 
som knoppats av från universitetet. 
Studiebesöken ordnades av 
Sustainable Business Hub, ett 
affärsnätverk för cleantech.  
   Konferensen inleddes med ett antal 
studiebesök som rörde 
sjukhusbyggnader, sjukhusavfall, 
biogasframställning, 
energiförbrukning och utsläpp av 
växthusgaser. Malmö stad bjöd på 
buffé i rådhuset som härstammar från 
den danska tiden. 
Konferensmiddagen avåts på 
Luftkastellet med utsikt över 
Öresundsbron. 
   De tre konferensdagarnas program 
var omväxlande med sessioner in 
plenum och mindre parallella 
sessioner. Svenska huvudtalare var 
Pia Kinhult, regionråd i Region 
Skåne, och miljöminister Lena Ek. 
Talare kom också från WHO (Carlos 
Dora, Bettina Menne), HCWH (Gary 
Cohen), TEM (Daniel Eriksson), 

H

HCWH Europe (Anja Leetz, 
Brussels), ISDE (Cathey Eisner 
Falvo, USA), Health Promoting 
Hospitals (Shu-Ti Chiou, Taiwan), 
Håll Sverige Rent (Simon Strandvik) 
och Climate and Health Council 
(Hugh Montgomery).  
   Aktiva representanter för ISDE var, 
förutom ordföranden Cathey Falvo, 
Hanns Moshammer, Österrike, Erik 

Petersen, Tyskland och Ingrid 
Eckerman, Sverige.  
   Ett tjugotal företag ställde ut 
tillsammans med Stockholms läns 
landsting och Region Skåne. Det är 
uppenbart att företag börjar se 
möjligheterna i att erbjuda gröna 
produkter.   
   Parallellsektionerna hade mycket 
varierande temata: avfallshantering, 
klimatpåverkan, energifrågor, grön 
upphandling, vatten, ledarskap, 
kommunikation.  
   Det var naturligt att sessionen om 
läkemedel i miljön modererades av 
en svensk. Ingrid Eckerman gav en 
introduktion om vad som hänt i 
Sverige sedan vår rapport 
publicerades 1997, och poängterade 
läkarnas roll när det gäller att 
förskriva färre läkemedel. LfMs 
medlem Åke Wennmalm fick tyvärr 
förhinder, och därför fick vi ingen 
redogörelse för var arbetet på EU-
nivå befinner sig idag. Stockholms 
läns landsting redogjorde för 
Sveriges banbrytande arbete med 
miljöklassificering av läkemedel och 
insamling av överblivna läkemedel. 
Andra föredrag handlade om 
riskbedömning, avloppsvatten och 
slam.  
   Nästa CleanMed Europe kommer 
att arrangeras i Oxford 17-19 
oktober. 

Ingrid Eckerman 

http://www.cleanmedeurope.org/
http://www.cleanmedeurope.org/
http://ltarkiv.lakartidningen.se/2006/temp/pda31835.pdf
http://ltarkiv.lakartidningen.se/2006/temp/pda31835.pdf
http://tem.se/
http://www.sbhub.se/
http://www.hcwh.org/
http://www.hcwh.org/
http://www.hcwh.org/europe/
http://www.hcwh.org/europe/
http://www.isde.org/
http://www.isde.org/
http://www.hphnet.org/
http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=1
http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=1
http://www.climateandhealth.org/
http://www.climateandhealth.org/


 
 
 

Daniel Eriksson, TEM, 
konferensens 
huvudarrangör, och Gary 
Cohen, grundare av HCWH

 
 
 
 

Carlos Dora, WHO, 
blir intervjuad 

Cathey Falvo, ordförande för 
ISDE och huvudtalare 

Hanns Moshammer, Österrike 

CleanMed Europe 2013 
17-19 september, 
Oxford 

Ingrid Eckerman och Estelle 
Larsson, Lunds universitet 
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LfM deltar i 
standardiseringsarbete 
 
Författare: Charlotta Nelsson,, klinisk fysiolog, Karlstad 
 
Miljöstyrningsrådet är regeringens 
expertorgan inom miljöanpassad och 
annan hållbar upphandling. De ger 
stöd till den offentliga sektorn, 
organisationer och företag genom 
Miljöstyrningsrådets kriterier för 
hållbar upphandling, miljöledning 
(EMAS) och miljörelaterad 
produktinformation (EPD). 
   Miljöstyrningsrådet fick ett 
uppdrag att utveckla kriterier för 
medicintekniska produkter i samråd 
med EU-kommissionens miljö-
direktorat. Kriterierna ska kunna 
användas i hållbar offentlig 
upphandling och kommer att vara 
fritt tillgängliga för inköpare och 
upphandlare. Kriterierna kommer att 
kunna användas såväl i EU som i 
Sverige. 
   Medicinteknisk utrustning har 
tagits upp av Ecodesigndirektivet 
som en intressant produktgrupp att 
arbeta vidare med. Produkter om-
fattade av Ecodesign ska uppfylla 
följande krav enligt direktivet:  
- Betydande försäljningsvolym 
per år inom EU 
- Ska ha betydande miljö-
påverkan 
- Ska finnas förbättringspotential 
avseende miljöpåverkan 
   En analys visar att en 
betydande andel av installerad 
medicinteknisk utrustning inom 
EU har nått en ålder av 10 år 
eller mer. Byte är därför 
essentiellt på grund av 
ålderdomlig utrustning.  
   Till sin hjälp för detta arbete 
skickade MSR ut en inbjudan till 
många intressenter, tillverkare, 
organisationer, upphandlare, 
myndigheter etc. för att få 
representanter till en expertgrupp 
som skulle vara behjälpliga i 
kriteriearbetet.  
   Projektet startade med ett 
upptaktsseminarium i juni 2011, 
varefter en arbetsgrupp/expertgrupp 
bildades att arbeta vidare. I gruppen 
har det suttit representanter från 
Medicinsk Teknik, uppköpare inom 
landstingen, tillverkare, Swedish 
Medtech, Kemikalieinspektionen, 

Läkemedelsverket, Energi-
myndigheten m fl. Jag har varit den 
enda läkarrepresentanten i gruppen, 
förutom Ingrid Eckerman.  
   När inbjudan från LfM kom kändes 
det naturligt för mig att anmäla mig 
till arbetet eftersom jag, förutom mitt 
miljöengagemang, till vardags 
arbetar som klinisk fysiolog och 
därmed har en hel del praktisk 
kunskap och erfarenhet från 
produkterna vi skulle ta oss an. 
   Det som förstudien (gjord av MSR) 
visade var att den största miljö-
påverkan som denna utrust-
ning/apparatur står för är under 
användningsfasen. Själva till-
verkningsprocessen respektive 
transporter står för en relativt liten 
del av energiåtgången under 
utrustningens livscykel (men för 
vissa utrustningar så kan tillverk-
ningen vara den näst största 
miljöaspekten), så gruppens arbete 
har fokuserats på att ta fram kriterier 
för energiförbrukning under 

användning. En del arbete har också 
lagts på kemikalieinnehåll, 
material/produktdesign samt 
socialt/etiskt arbete.  
   Målet är att komma fram till 
kriterier som upphandlande enhet kan 
använda i sin offertförfrågan när man 
t.ex. ska köpa in ny ultraljuds-
utrustning. Tillverkaren/ säljaren får 
fylla i ett dokument som sedan 
poängsätts och utvärderas till-
sammans med övriga parametrar och 
slutligen jämförs med 

konkurrenterna. Genom att ställa 
miljömässiga krav och ge poäng till 
tillverkare som tagit miljöhänsyn 
under såväl tillverkning som drift vill 
man driva utvecklingen framåt mot 
mer miljöanpassade produkter även 
inom medicinsk teknisk utrustning.  
   Expertgruppen delades från början 
in i två olika delar, beroende på 
vilken utrustning vi skulle gå 
igenom. Så småningom slogs 
grupperna samman, eftersom många 
frågor var gemensamma och det blev 
mer logiskt att arbeta tillsammans. Vi 
bildade i stället en mindre grupp som 
tog sig an kemikaliefrågorna och en 
grupp som tog sig an energianvänd-
ningen. 
   Gruppen arbetade först med att 
bestämma vilken utrustning som 
skulle ingå i kriteriearbetet. Vi valde 
att fokusera på den typen av 
utrustning som drar mycket energi 
(typ röntgenutrustning) respektive de 
produkter som finns i stor mängd 
(typ EKG-apparater). I detta 
sammanhang blev ju min kunskap 
och erfarenhet av vilken sorts 
apparater som används och i vilken 
omfattning de gör det en viktig faktor 
i diskussionen.  
   Sedan gick vi igenom vilket sorts 
”energi-läge” som var aktuellt för 
varje apparat, dvs. driftsläge, stand-
by etc. Även här var det av stor vikt 
att få den kliniska aspekten, dvs. på 
vilket sätt som apparaterna används i 
praktiken och vad som är relevant 
respektive vad som inte fungerar med 
tanke på patientsäkerhet och 
undersökningsmetodik. Min 
upplevelse är att jag kunnat bidra 
med mycket och haft aspekter/ 
kunskap/erfarenheter som inte helt 
täckts in av övriga medlemmar i 
expertgruppen. Sammanlagt har jag 
deltagit i åtta möten under året som 
gått. 
   Under arbetets gång har MSR även 
haft kontakt med organisationer inom 
EU och de har även deltagit i ett par 
möten. Värdefulla synpunkter har 
inkommit när det gäller vad som 
fungerar i praktiken i Europa, 
eftersom det inte alltid är på samma 

http://msr.se/sv/Upphandling/


sätt som i Sverige. På en del 
punkter kan det hända att det 
slutliga dokumentet kommer 
att ha två lite olika versioner, 
en för EU och en för inhemskt 
bruk, med tanke på att vi i 
Sverige vill och kan driva 
utvecklingen lite ”tuffare” än i 
Europa. 
   Så småningom kunde gruppen 
formulera ett första förslag till 
kriterier att användas vid upp-
handling av medicinteknisk 
utrustning. Detta förslag kommer att 
gå ut på remiss, såväl inom EU som i 
Sverige. Organisationer som inte har 
haft representanter med i 
expertgruppen har möjlighet att 
lämna synpunkter. 
   Det intressanta under arbetets gång 
har varit att vi suttit tillsammans – 
tillverkare, upphandlare och 
användare – och försökt komma 

överens om vad som är viktigt och 
hur vi ska formulera kraven för att 
driva utvecklingen framåt inom 
miljöområdet. Genom att redan från 
början förankra arbetet i båda 
”lägren” hoppas man att det ska bli 
kriterier som kan få genomslagskraft 
i praktiken framöver. En mycket god 
tanke!  
   Som läkare har jag kunnat komma 
med såväl förslag som synpunkter på 
vad som skulle vara eftersträvansvärt 
respektive vad som är viktigt att 
beakta ur medicinsk- och 
patientsäkerhetsaspekt. Jag har fått 
mycket positiv respons, både från 

MSR och från övriga medlemmar 
i expertgruppen, för mitt arbete 
och engagemang.  
   Det som väntar nu är ett nytt 

expertgruppsmöte när vi fått in 
remiss-svar från alla berörda parter. 
Då ska de gås igenom och värderas, 
varefter ett andra förslag arbetas fram 
som sedan ska förankras både inom 
Sverige och EU. Inför EU-mötet i 
Bryssel har MSR framfört sitt 
önskemål om att jag ska delta 
eftersom de saknar 
läkarrepresentation på det mötet, och 
läkarperspektivet är mycket viktigt 
att få med.  

Från LfM vill vi framföra ett 
tack inte bara till Charlotta, 
utan också till hennes 
klinikchef som låtit henna 
resa på alla dessa möten!  

   Så småningom kommer det att 
finnas färdiga kriterier att använda 
vid upphandling av medicinteknisk 
utrustning och där har LfM varit 
representerade i arbetet – det känns 
bra! 
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Unik kurs i Uppsala 
 
Återigen ordnas en kurs i miljö-
toxikologi  och hälsa för läkare och 
andra. Den upprepas vårterminen 2013, 
vecka 19-23. 
 
Kursbeskrivning  
Toxikologi är läran om kemikaliers 
oönskade effekter på levande 
organismer. Användningen av metaller 
och syntetiska ämnen har bidragit till 
samhällsutvecklingen, men har även 
skapat allvarliga miljöproblem. Denna 
kurs är tvärvetenskaplig och ger såväl en 
insikt i hur s.k. miljögifter sprids och 
omsätts i miljön, hur dessa hanteras av 
kroppen samt vilka toxiska effekter och 
sjukdomar som kan uppkomma hos 
människor på grund av exponering. 
 
Hitta kursen på www.uu.se/utbildning/ 
utbildningar/kurser/  

 

RÖSTA på LfM  
som bästa gröna bloggen! 
www.enlagomdosgront.se 

Varje dag tom. 25 november 



Gör upp med klimatapatin nu – 
snart är det för sent! 

 
Författare: Gösta Alfvén, barnläkare  
 
Flertalet minns klimatkonferensen i 
Rio de Janeiro 1992 som utmynnade 
i den så kallade Agenda 21, en 
uppmaning till världen att bättre ta 
hand om miljö och klimat. FNs 
klimatkonferens i Rio de Janeiro 
2012 kallad Rio+20 har gått mer 
omärkligt förbi. Det är olycks-
bådande då vi enligt välrenommerade 
forskare närmar oss brytpunkten då 
våra ekosystem på land och i hav är 
oåterkalleligt rubbade. 
 
Oron är stor 
Det 283 paragrafer långa slutdoku-
mentet från Rio+20 är innehållsrikt 
och sakligt och andas en stor oro, 
vilket följande citat är exempel på: 
   § 25. Vi bekräftar att klimat-
förändringen är en övergripande och 
ihållande kris och vi är bekymrade 
över omfattningen och allvaret i hur 
klimatförändringen påverkar alla 
länders [möjlighet]… att uppnå 
uthållig utveckling… och hotar alla 
länders livskraft och överlevnad.  
   § 190. Vi bekräftar att klimat-
förändringen är en av vår tids största 
utmaningar och vi uttrycker djup 
bestörtning över att emissioner av 
växthusgaser fortsätter att stiga 
globalt. Vi är djupt oroade över alla 
länder… som erfar ökad påverkan 
som långvarig torka, extrema väder-
händelser, höjning av havsnivån, 
kusterosion och försurning av haven. 
   Den välrenommerade National 
Oceanic and Atmospheric 
Administration har nu, för första 
gången, uppmätt koldioxidkoncen-
tration över Arktis på 400 ppm, 
vilket är 43 % högre än de 
förindustriella nivåerna. Det är 
ytterligare ett tydligt tecken på att vi 
går mot en tilltagande miljö- och 
klimatkatastrof. Men världens ledare 
kunde inte, trots konferensens alla 
fakta och insikter, komma överens 
om hur vi globalt ska tackla 
problemen. En anledning till detta är 
politikernas svaga stöd från sina 
hemmaopinioner. Man tänker 
fortfarande nationellt i en tid då vi 
måste tänka globalt för att trygga vår 
överlevnad. 

 
Vi sticker huvudet i sanden   
Vikten av en stark allmän opinion 
underströks i flera av slutdoku-
mentets paragrafer.  
   § 43. Vi stryker under att ett brett 
deltagande av den allmänna 
opinionen… är av största vikt i 
förverkligande av en hållbar 
utveckling.  
   § 76. Förstärka det civila sam-
hällets deltagande och effektiva 
engagemang … och främja 
transparens och allmänhetens breda 
deltagande … för att implementera 
uthållig utveckling.  
   Det har nu fyra månader sedan 
Rio+20 avslutades den 22 juli 2012. 
Media rapporterar om väderkata-
strofer som avlöser varandra; torka, 
orkaner och översvämningar. Arktis 
smälter. Milliontals människor lider, 
många blir sjuka, många dör.  
   Vi som inte är så allvarligt 
drabbade fortsätter att leva ungefär 
som förut. Vi ökar vår fossila för-
bränning och släpper för närvarande i 
Sverige ut i genomsnitt 7,5 ton 
koldioxid per person och år, vilket är 
långt mer än vad jorden tål.  
   Genom våra sätt att bo, konsumera 
och resa är våra liv intimt beroende 
av fossil förbränning. Men om våra 
konkreta koldioxidutsläpp anses det 
opassande att prata. Vi bryter den 
”sociala klimatkonventionen” om vi 

försöker tala med varandra om våra 
bidrag till växthuseffekten. Detta 
trots att de tekniska och ekonomiska 
försättningarna för att lösa problemet 
finns. 
   Kort sagt, vi människor är idag 
oförmögna att fatta rationella beslut 
om vår framtid på basis av välkända 
fakta. I en studie på Yale law school, 
publicerad i Nature, undersökte man 
klimatapati hos 1500 representativa, 
vuxna amerikaner. Man fann att 
politiska och kulturella värderingar i 
den grupp man tillhörde var mer 
betydelsefull än klimatfakta. Det som 
förvånade mest var att studien visade 
att människor med hög vetenskaplig 
förståelse i högre grad fann slutsatser 
som var bättre för dem själva, men 
inte bättre för samhället.  
 
Media bidrar 
Media spelar med i denna vår ovilja 
att prata om det personliga ansvaret 
för världens framtida klimat och 
miljö. Tidningar, radio och TV 
förmedlar klimatfakta. Men man 
undviker att skriva och tala om 
konkreta utsläpp av mänsklig 
aktivitet.  
   Låt mig nämna ett lite udda, men 
ändå talande exempel bland väldigt 
många.  
   I det charmiga radioprogrammet 
Sommar i P1 berättar mestadels 
välkända människor om problem och 
framgångar i sina liv. Med det 
lysande undantaget Anders Wijkman 
hörde jag ingen tala om sin 
klimatångest.  
   Jordbruksministern Eskil Erlands-
son berättade om hur stormen 
Gudrun drabbade hans egen 
hembygd i Småland. Men inte ett ord 
om att risken för katastrofala 
väderhändelser ökat med över 60 % 
som en följd av klimateffekten. Han 
berättade om hur människor hjälpte 
till att röja upp efter alla stormfällen. 
Och för att illustrera gemenskapen i 
detta spelade han låten ”Vi sitter i 
samma bil”.  
   Jag tror inte att han själv uppfattade 
den dödliga ironin. Med mer än en 
miljard bensindrivna bilars 
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emissioner av koldioxid på vår jord 
stänger vi inne ökade mängder 
solenergi i atmosfären, vilket orsakar 
uppvärmning, fler orkaner, mer 
nederbörd på vissa platser och mer 
torka på andra.  
   Vi behöver konkret förmedla 
konsekvenserna av vår oljebaserade 
livsstil. Nyligen var tobaksrökning en 
spridd och helt accepterad ovana. 
Idag har cigarettpaketen information 
om de dödliga effekterna av tobak. 
På samma sätt behöver vi konkreta 
varningar för oljeförbränningens 
skadeeffekter. De skulle förslagsvis 
kunna anges på bilar, flygplan, 
bensinstationer och i annonser om 
dessa produkter.  
   Idag är läget det motsatta. Lock-
ande bil- och reseannonser tar idag 
stor plats i gaturummet, i tidningar 

och reklamfinansierad TV.      

Rysk roulett med 
koldioxidemissioner som 
pistol 
FNs klimatpanel anger en 90 % 
tillförlitlighet i bedömningen att den 
pågående uppvärmningen beror på en 
tilltagande växthuseffekt orsakad av 
koldioxidutsläpp från mänsklig 
aktivitet. Prognosen är att vi med 
fortsatta utsläpp kommer få en 
temperaturhöjning på omkring 4-5 
grader.    
   Osäkerheten får många att 
acceptera en låt gå-politik: Inte kan 
man genomföra en kostsam om-
ställning om man inte är 100 % 
säker.  

   Den fråga som var och en av oss 
bör ställa är: Ska vi chansa på att 
temperaturhöjningen inte beror på 
våra utsläpp?  
   Pröva ditt risktagande med följande 
konkreta försök. Du har en pistol 
med ett magasin som rymmer tio 
patroner. Du stoppar in nio av 10 
möjliga, snurrar på magasinet och 
siktar mot tinningen. Är du beredd att 
ta risken och trycka av? Troligen 
inte. Om svaret är Ja bör du söka 
hjälp hos en psykiatriker.  
   Världens medborgare: Sluta 
spela rysk roulett med vårt klimat. 
Ta ställning nu. Bryt med den 
”sociala klimatkonventionen”. Låt 
oss tala klimatfakta och gemen-
samt fatta beslut som skapar ett 
hållbart samhälle.

 

Klimatförändringarna betraktade ur ett 
genusperspektiv 

 
Författare: Margareta Falk 
Hogstedt, psykiatem, Stockholm 
 
I några rapporter analyseras följderna 
av klimatförändringen ur ett genus-
perspektiv. Rapporterna belyser 
innebörden av pågående klimat-
förändring för kvinnors liv och hälsa 
och kvinnors möjligheter att påverka 
beslutsfattande när det gäller 
reduktion av växthusgaser (miti-
gation) och anpassning (adaptation) 
till redan inträffade och framtida 
klimatförändringar. Nedanstående är 
en sammanfattning . 
   Genusperspektivet innebär att 
betydelsen av könet (genus) beskrivs 
och problematiseras. Genus är inte 
enbart det biologiska könet utan 
också socialt och kulturellt betingade 
inlärda skillnader som kan förändras. 
Genusperpektiv erkänner betydelsen 
av sociala relationer, kulturer, 
religiös tro och värderingar. Här tas 
hänsyn till den globala omgivning 
som klimatförändringarna utspelas i, 
som global ekonomiskt kris, inter-
nationell terrorisk, födoämnsbrist, 
HIV/AIDS. 
   Män och kvinnor drabbas på olika 
sätt av klimatförändringarna och 
förhåller sig på olika sätt när det 
gäller möjligheter att på ett 

individuellt sätt påverka utsläppen av 
växthusgaser. Detta gäller så väl 
låginkomstländer som höginkoms-
tländer. Så svarar till exempel 
kvinnor för mindre ekologiska 
fotavtryck oberoende om de är rika 
eller fattiga.    
   Klimatförändringar har alltmer 
uppfattats som en global kris, men 
reaktionerna har mest fokuserat på 
tekniska och ekonomiska lösningar 
snarare än mänskliga och köns-
specifika dimensioner. Metoder för 
att minska utsläpp utvecklas 
samtidigt som utsläppen ökar i allt 
snabbare takt i den västliga världen 
med sin högkonsumerande livsstil. 
Konsekvenserna av utsläppen av 
växthusgaser får däremot bäras av 
människor i låg- och medel-
inkomstländer (the Global South) 
med översvämningar, torka, höga 
temperaturer och våldsamma 
väderhändelser. Det är hittills den 
fattiga befolkningen som drabbas 
mest, och allra mest kvinnor.    
Globala tekniska lösningar som 
kommersialiserade satsningar på 
bibehållande av regnskog har ibland 
orimligt berikat storbolag samtidigt 
som fattiga människor, och särskilt 
kvinnor, berövats sin försörjning.   

   Den redan idag ojämställda 
fördelningen av rättigheter, resurser, 
makt och hälsa försvårar för kvinnor 
(särskilt i utvecklingsländer) att 
reagera på klimatförändringar. De är 
mer utsatta på olika sätt. Detta har 
ibland förenklats till att kvinnor 
skulle vara mer sårbara och offer, 
men kan också beskrivas som resultat 
av en bristande jämställdhet som 
ytterligare riskerar att förstärkas av 
de påfrestningar som klimatföränd-
ringarna innebär. Kvinnorna dör 14 
gånger mer i naturkatastrofer än män 
beroende på dålig tillgång till 
information om hur man skall skydda 
sig. Ett enkelt exempel är bristande 
simkunnighet. 
   Dessutom skapar klimatföränd-
ringarna i sig resursbrister som 
speciellt drabbar kvinnor och deras 
hälsa. När ett område drabbas av 
torka eller översvämning har männen 
har större möjligheter att förflytta sig 
och arbeta på annat håll. Kvinnorna 
stannar kvar eftersom de ansvarar för 
det obetalda arbetet i hushållet och 
odlingar. Bristen på energi och vatten 
drabbar därmed i första hand 
kvinnorna. Privatisering av vatten på 
vissa platser ökar dessutom priset på 
vatten. Priset gör att de kan bli 
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tvungna att gå mycket långt för att 
hitta billigt vatten.  
   Kvinnorna tvingas ofta ensamma ta 
konsekvenserna av förändringar i 
skördar, som missväxt och dålig 
tillgång till mat. De är också de som 
tar hand om barn och andra 
familjemedlemmar som är sjuka på 
grund av de ökade hälsorisker 
(vattenburna infektioner, parasitära 
sjukdomar, effekter av undernäring) 
som klimatförändringarna för med 
sig. Undernäring innebär också 
ökade risker vid graviditet och tidig 
småbarnstid.   
   Den ökade arbetsbelastningen 
innebär att kvinnor och unga flickor 
får mindre tid för utbildning och 

därmed mindre möjlighet att delta i 
samhälleligt beslutsfattande. 
   En slutsats är att klimatföränd-
ringarna i sig riskerar att bidra till en 
ökad ojämställdhet. Författarna 
poängterar att ett genusperpektiv 
måste finnas vare sig man diskuterar 
sätt att minska utsläppen (mitigation) 
eller åtgärder för anpassning 
(adaptation) till klimatförändringar.  
   Samtidigt vet man att kvinnor är 
mer förändringsbenägna och har 
lättare att ta in och oroas av framtida 
risker. Idag är kvinnor 
underrepresenterade i beslutande 
organ på såväl lokala, nationella och 
internationella nivåer när det gäller 
klimatfrågor. Men det finns en 

ökande medvetenhet och lovande 
lokala initiativ ledda av 
frivilligorganisationer där man 
integrerat ett genderperspektiv i 
arbetet.  
   Om kvinnor får möjlighet för 
utbildning och ansvar och därmed 
makt (empowerment) kan detta bli 
avgörande för att skapa bättre 
överlevnadsvillkor i en värld som i 
värsta fall alltmer kommer att präglas 
av effekter av utsläppen av 
växthusgaser. Målsättning måste vara 
en utveckling där kvinnor inte är 
disproportionellt utsatta för 
klimatförändringar och där de har 
lika stort inflytande på alla 
beslutsnivåer. 

 
Referenser: 
Skinner, Emmeline. Gender and Climate Change. Institute of Develoment Studies, UK 2011  
Adaptation, gender and women’s empowerment. Care 2010 
Gender and the climate change agenda. Women’s Environmental Network 2010 
 

 
 

Riskbedömning av kärnkraft och klimatförändringar 
 
Författare: Wolfgang Stück, 
Tyskland, ledamot av ISDEs styrelse. 
Detta är en översättning av det 
abstrakt han lade fram vid EPH 
Consultative Work Conference i 
Krakow, Polen oktober 2012. 
 
Den tyska politiska strategin att fasa 
ut kärnkraften och det överraskande 
meddelandet från Japans 
premiärminister att överge kärnkraft 
ger hopp om att kunna stoppa den 
växande radioaktiva bördan som en 
del av vår välståndsökning. Oavsett 
denna utveckling kommer vi dock 
inte undan redan existerande och 
ökande radioaktiva föroreningar. 
Kunskapsbristen är stor, och 
allmänhet och politiker underskattar 
den joniserande strålningens 
hälsorisker.  
   Det är flera faktorer som bidrar till 
att radioaktivitet ackumuleras allt 
mer: 
• Den utbredda användningen av 

fosforgödning som ofta är förorenad 
med uran. 
• Det kontinuerliga utsläppet av 

radioaktivt material i Stilla havet från 
Fukushimas ruiner. 

• Föroreningarna i de arktiska 
haven från övergivna militär-
anläggningar och ubåtar. 
• Föroreningarna av Atlanten från 

114 726 ton högradioaktivt avfall 
(med mängder av plutonium) som 
avsiktligt dumpats fram till 1982. 
• Den ökande användningen av 

ammunition med utarmat uran 
(depleted uranium, DU) i f.d. 
Jugoslavien och allt oftare i 
muslimska länder. 

• De oavsiktliga utsläppen från 
civila och militära kärnanläggningar 
och det olösta problemet med 
förvaring av det ökande kärnavfallet 
från kärnanläggningar som 
fortfarande är i bruk. 
• Sist, men inte minst, de riskfyllda 

lämningarna från atombombstester 
under trettio år och från 
Tjernobylkatastrofen. 
   Användning av kärnkraft har inte 
visats ha inverkan på de ökande 
klimatförändringarna, vilket en del 
framfört som argument. Inte heller 
kommer kärnkraftens avslut i någon 
större grad hjälpa oss mot detta 
århundrades stora utmaning. 
Utveckling av förnybar energi har 
inte lett till minskade utsläpp av 
koldioxid pga. ökande industri-
produktion. 
   Vad vi verkligen behöver är ett 
återupplivande av Kyotoprotokollet, 
men nu med strikt bindande regler 
för koldioxidutsläpp land för land, 
eller alternativt ransonering av 
energianvändning.  

RÖSTA varje dag på LfM  
som bästa gröna bloggen! 
www.enlagomdosgront.se  

Tom. 25 november 
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Läkare för Miljön – i världen 
 
Fyra intervjufrågor från 
LivingGreen.se fick mig att börja 
fundera över vår förening och vad vi 
egentligen gjort. Här är de långa 
svaren på intervjuarens frågor. 
 
Hur grundades Läkare för 
miljön? 
Läkare för Miljön (LfM) grundades 
1991 av cancerforskaren Karl-Henrik 
Robèrt som hade startat Det 
Naturliga Steget (DNS). Då var vi ett 
av många yrkesnätverk – nu är vi ett 
av de få som finns kvar. LfM är 
politiskt oberoende. Som medlemmar 
välkomnar vi inte bara läkare inom 
alla specialiteter utan också 
studenter, forskare och andra 
verksamma inom sjukvården.      
   LfM bygger på de fyra 
hållbarhetsprinciperna som tagits 
fram av DNS (se faktaruta).  
 
Hur jobbar ni för att bidra till 
en bättre miljö? 
I vårt policyprogram, som inte 
ändrats sedan 1998, står det så här: 
   SLFM vill påskynda utvecklingen 
mot ett socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt uthålligt samhälle. Vi vill 
stödja en sådan utveckling genom att: 
•  föra fram vetenskapligt grundade 
principer och kunskaper om 
samband mellan miljöfaktorer och 
hälsa; 
•  föra fram att människan, såsom 
en del av naturen, är beroende av 
friska ekosystem som kan förse oss 
med luft, vatten och föda av 
tillräcklig mängd och kvalitet. 
   Man kan väl snarast kalla LfM 
för en lobbyorganisation som 
grundar sig på vetenskap om 
sambandet mellan miljöfaktorer och 
människors hälsa. För tjugo år sedan 
var det inte på samma sätt som idag 
självklart att människan är beroende 
av friska ekosystem.   
   Vi försöker sprida kunskap genom 
seminarier, föreläsningar, artiklar, 
hemsidan, remissvar mm. I mån av 
resurser deltar vi i arbetsgrupper. 
   Det finns några områden där vi kan 
se resultat av vårt arbete: 
• Den rapport om läkemedel och 

miljö vi publicerade 1997 blev 
startskottet för Apoteket AB, Stock-
holms läns landsting m.fl. instanser 

och det unika arbete som sedan dess 
bedrivits i Sverige. Vi ligger i 
framkant både med forskning och 
åtgärder. LfM tillsammans med 
ISDE, vår internationella 
paraplyorganisation, bedriver nu 
arbetet vidare på FN-nivå. ”Drugs” 
ingår också i det dokument om 
kemikalier och hälsa som World 
Medical Association har antagit. 
• Vid vårt seminarium om 

Östersjöns hälsa 2008 deltog Sofia 
Arkelsten (m). Strax därefter antog 
regeringen ett mycket strängare 
fiskeförbud än vad som var väntat. 
• Skrivelserna till Spegelkommittén 

samma år bidrog till att Sverige 
röstade nej till förstärkt flamskydd i 
TV-apparater och hemelektronik. 
Förslaget gick inte igenom i EU. 
• År 2010-2011 arbetade vi med 

kadmium, vilket resulterade i ett 
symposium på medicinska riks-
stämman och en artikel i Läkar-
tidningen. Strax därefter omprövades 
frågan om spridning av slam från 
reningsverken på våra åkrar. 
• Under 2011-2012 har vi deltagit i 

utvecklingen av ”gröna kriterier” för 
medicinsk-teknisk utrustning. Se 
artikel på annan plats! 
 

   När det gäller klimatförändringar, 
nya sjukdomar och väntade 
påfrestningar på sjukvårdssystemen 
har vår förra ordförande Elisabet 
Lindgren gjort ett stort arbete som 
forskare. LfM har tillsammans med 
Svenska Läkarförbundet (SLF) lyft 
frågan både på medicinska 
riksstämman och i Almedalen. Vi var 
bisittare till SLF när World Medical 
Association tog fram sitt dokument 
om klimatförändringar och hälsa. 
   Några aktuella frågor är kemikalier 
och nanomaterial. Kemikalierna har 
alltid funnits på vår agenda. I år tar vi 
nya tag med både gästföreläsare och 

symposium på medicinska 
riksstämman på temat barns hälsa.   
   Nanomaterial, miljö och hälsa är ett 
område som är väsentligen okänt. Vi 
har haft ett seminarium och nu deltar 
vi i arbetsgruppen SwedNanoTech.  
 
Vad har ni fått för respons 
på er organisation? 
Responsen är alltid positiv, men 
tyvärr har det inte resulterat i fler 
medlemmar. Vi blir däremot allt mer 
kända inom andra organisationer och 
verksamheter. Som liten förening har 
vi svårt att marknadsföra oss.  
 
Om ni fick säga två 
läkemedel man absolut inte 
bör slänga i soporna, vilka 
skulle det vara? 
Idag är svenskar duktiga på att bära 
tillbaka överblivna läkemedel till 
apoteken. Det som slängs i våra 
hushållssopor förbränns numera i hög 
temperatur. Jag har inte kunskap om 
vilka eventuella giftiga substanser 
som kan bildas vid förbränningen. 
   Läkemedel ska naturligtvis inte 
slängas oanvända i avloppet. Det 
gäller både flytande och fasta 
läkemedel. Då kommer aktiva 
substanser i oförstörd form ut i 
reningsverken, där biologisk rening, 
med hjälp av bland annat bakterier, 
är ett av stegen.  
   Eftersom läkemedel är gjorda för 
att vara biologiskt aktiva, och efter-
som våra celler inte skiljer sig 
mycket från andra levande organis-
mers celler, så kommer de att ha 
effekt både på önskvärda och icke 
önskvärda bakterier och andra 
levande celler. Reningsverket kan få 
sämre effekt. När läkemedlen sedan 
når vattendraget kan de påverka fisk, 
alger och annat som lever där. 
   De stora effekterna av läkemedel i 
miljön orsakas dock inte av oanvända 
läkemedel utan av det vi kissar ut. 
Det finns några substanser som anses 
speciellt farliga, dvs. de används i 
stora mängder, de har toxiska 
effekter på vattenlevande organismer, 
och de bryts inte ner på vägen till 
reningsverk och vattendrag.  
   Dit hör syntetiska östrogener, dvs. 
de hormoner som finns i våra p-
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piller. De kan påverka utvecklingen 
av könsorganen och deras funktioner 
hos bland annat fisk. Ett annat är 
diklofenak, ett numera receptfritt 
antiinflammatoriskt medel som 
används vid värk av olika slag. Det 
går helt oförändrat genom 
reningsverken och har hittats i 
aborre. I Indien och Bangladesh höll 
gamarna på att utrotas på grund av 
njurskador. De självdöda gamla 
korna, som var deras huvudsakliga 
föda, fick diklofenak mot värk. 
Diklofenak och ibuprofen, ett annat 
antiinflammatoriskt medel, finns med 
på EUs lista över ämnen som föreslås 
ingå i vattendirektivet.   
   Men hur ska man då tänka som 
vanlig konsument? Jo, visst går det 
att minska sitt eget bidrag av 
läkemedel till reningsverken. I första 
hand gäller det att fråga sig om det 
finns något alternativ. Kanske man 
inte behöver tänka ”läkemedel” vid 
varje krämpa? 
   Det finns vissa alternativ till p-
piller, men här är det naturligtvis 
viktigt att man tänker sig noga för. 
Handlar det om att skjuta upp en 
graviditet kanske man kan ta lite 
större risker, och då är kondom, 
pessar och andra hormonfria metoder 
ett alternativ. P-stav och hormonstav 
är också att föredra framför p-piller. 
På grund av sin effektivitet kan 
hormonmängderna hållas lägre. 
Använda p-plåster innehåller en stor 
dos östrogen och måste bäras tillbaka 
till apoteket.  
   När det gäller värk och smärta 
finns det icke-farmakologiska 
metoder som kan ersätta eller minska 
behovet av smärtstillande läkemedel. 
Fysisk aktivitet, avslappning, 
stresshantering, värme och massage 
är sådana exempel. 
 

Hur tror ni att fler kan 
inspireras till ett grönt 
hållbarare liv? 
Det krävs ett hållbart samhälle, där vi 
tänker helt annorlunda än idag. Jag 
skulle vilja jämföra situationen med 
Storbritannien under andra 
världskriget. Där mobiliserades hela 
befolkningen. Man fick dem att 
acceptera en väsentligt sänkt 
levnadsstandard, att förlora en 
generation av unga män, att leva i 
mörker och köld. En enorm propa-
gandaapparat bidrog till detta, liksom 
ransoneringar, tillfälliga lagar, 
konfiskeringar, arbetsplikt mm. Detta 
ledde till att människorna förstod 
allvaret och därför solidariskt ställde 
upp. 
   Det går inte att förändra samhället 
bara underifrån. För det handlar om 
uppoffringar vi alla måste göra – och 
allra mest måste de rikaste göra. Vi 
svenskar tillhör den rikaste tiondelen 
i världen. Alltså måste vi göra stora 
uppoffringar. Inom Sverige måste 
den rikaste tiondelen göra de största 
uppoffringarna. 
   Det som behövs är att vi slutar resa 
utomlands (om vi inte åker med tåg 
och båt), att vi ställer våra bilar och 
tar oss fram på annat sätt, att vi slutar 
att shoppa, att vi tränger ihop oss på 
mindre bostadsytor och inte byter 
kök, att vi äter mycket mindre kött 
och fisk, att vi nästan helt slutar med 
frukt och grönt som odlats i varma 
länder, att vi håller oss till miljö-
märkt fast det är dyrare. Vi får handla 
kläder, möbler och prylar på second 
hand och de ska användas tills de 
faller i småbitar. Vi får inte 
uppdatera oss med häftiga 
mobiltelefoner, datorer etc, utan 
använda de gamla tills de inte längre 
kan lagas.  

   För att befolkningen ska gå med på 
detta krävs nog insatser av samma 
slag som i Storbritannien under 
kriget. Regeringen och våra 
myndigheter måste gå främst. Både 
morot och piska måste användas. 
Stora kampanjer om nödvändigheten 
av uppoffringar behövs. Lagar och 
regler måste stiftas som tvingar oss 
att gå med på förändringarna. 
Skattesystemet måste läggas om.  
   Om detta genomfördes i vårt 
samhälle av idag skulle det innebära 
kraftigt ökad arbetslöshet. Därför 
måste ekonomin läggas om, från en 
prylekonomi till en tjänsteekonomi. 
Det blir helt nya arbeten, och kanske 
inte lika populära. Fler händer i vård, 
skola och omsorg, vilket känns 
positivt. Fler som odlar maten men 
utan så mycket maskiner som idag. 
Fler som arbetar med reparationer 
och att tillvarata komponenter från de 
prylar som trots allt kasseras. 
   Ju högre inkomst vi har, desto mer 
konsumtion kan vi dra ner på. Men 
vad ska vi då göra med pengarna som 
blir över? Att investera dem i fonder 
känns inte särskilt hållbart, inte heller 
att lägga dem i madrassen. Kanske 
våra alternativbanker får ett 
uppsving? 
   Kan vi få en majoritet av svenska 
befolkningen att kräva regeringen på 
en ändrad politik? Tyvärr verkar det 
idag inte så värst troligt. Jag är inte 
säker på att LfMs medlemmar känner 
sig motiverade till de nödvändiga 
uppoffringarna. Visserligen lever jag 
själv tämligen resurssnålt idag, och 
avstår bl.a. från flygresor, trots min 
goda ekonomi – men vill jag göra 
ytterligare uppoffringar? Att inte resa 
har definitivt redan påverkat min 
livskvalitet. Jag längtar till värmen 
… 

Ingrid Eckerman 

De fyra hållbarhetsprinciperna enligt Det Naturliga Steget 
I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk.... 
1. … koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller). 
2. … koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex kvävedioxider, hormonstörande ämnen, m.m). 
3. … undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske m.m). 
Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt… 
4. … från att tillgodose sina behov (t ex via missbruk av politisk och ekonomisk makt). 

* Definition av ’naturen’: Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de 
livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären). 
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Barn och kemikalier på 
medicinska riksstämman 
Kemikaliers effekter på barn 
Gästföreläsning onsdag 28 november 12.30-13.30, sal K 24  
Professor Philippe Grandjean, Syddansk universitet och Harvard School of Public Health, talar om 
industrikemikaliers effekter på barns hjärnor och immunsystem. 

Barnen, kemikalierna och framtidens folksjukdomar 
Symposium onsdag 28 november kl 14.30-16, sal K 11  
Hormonstörande kemikalier – vad var när hur? Monica Lind, docent i miljömedicin, miljötoxikolog, Uppsala 
universitet 
Hormonstörande ämnen och barns hälsa. Olle Söder, professor, pediatriker, kvinnors och barns hälsa, KI 
Ligger kemikalier i inomhusmiljön bakom den kraftiga ökningen av astma och allergi hos barn? Carl-Gustav 
Bornehag, professor, ingenjör, epidemiolog, Karlstads universitet 
Ligger kemikalier bakom den kraftiga ökningen av ADHD och andra neurologiska skador hos barn? Henrik 
Viberg, docent i ekotoxikologi, Uppsala universitet 
Vilka råd ska vi ge föräldrarna? Panel och diskussion. Staffan Skerfving, professor, arbets- & miljömedicin, Lunds 
universitet. Ingrid Eckerman, allmänläkare, LfM. 
Moderator: Bertil Hagström, allmänläkare, LfM. 

Barnen och miljögifterna 
Svenska Läkarsällskapets monter kl 16.15-17. 
Foster och barn exponeras i ökande grad för kemikalier. Vilken betydelse har detta för deras utveckling och deras 
framtida hälsa? Har läkarna tillräckliga kunskaper? Borde läkarkåren göra mer?  
Phillippe Grandjean, professor vid Syddansk Universitet i Danmark. Moderator: Ingrid Eckerman, ordförande Läkare 
för Miljön. Arrangör: SLS. 
 
 
 RÖSTA varje dag på LfM som bästa gröna bloggen! www.enlagomdosgront.se Tom 25 november 

Annons
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Pressmeddelande 
 

Svensk läkare portförbjuden i Indien   
 
Trots upprepade påstötningar får Ingrid Eckerman, pensionär, allmänläkare och ordförande i organisationen Läkare för 
Miljön, inget svar från indiska myndigheter. I januari 2011 blev hon,  trots giltigt visum,  hemskickad med vändande 
plan. Hon var då inbjuden som talare vid en konferens i Bhopal. 
   Ingrid Eckerman deltog 1994 i den internationella medicinska kommissionen om Bhopalkatastrofen 1984. År 2004 
publicerade hon i Indien boken ”The Bhopal Saga – causes and consequences of the world’s largest industrial disaster”, 
helt byggd på redan publicerat material. Hon konstaterade att de ansvariga för storleken av katastrofen, oavsett 
utlösande faktor, var Union Carbide Corporation och de indiska stats- och delstatsregeringarna. Under många år hade 
hon dock inga svårigheter att komma tillbaka. 
   - Anledningen att jag vill resa tillbaka är den 
familj som redan 1994 ”adopterade” mig som 
familjemedlem och extra mormor. Jag har idag 
9 barnbarn som jag nu inte får träffa. Det är ett 
hårt straff, både för dem och för mig! Min 
”dotter”, mamman i den mest behövande 
familjen, är dessutom allvarligt sjuk.  
   Ingrid Eckerman har hittills legat lågt i hopp 
om att myndigheterna ska ändra sig. Men inte 
ens sedan hon sände in namnlistor med 100 
kända och okända personer som stöder henne, 
kompletterad med 75 professionella, har hon 
hört någonting ifrån dem. 
   - Jag ser mitt fall som hopplöst. Jag är inte 
den enda som blivit tillbakaskickad. Indiska 
regeringen tycks ha hårdnat på senare år. Nu 
går jag ut i pressen för att göra media och 
människor medvetna om detta. 
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