
 
 

        Nyhetsbrev för  

Läkare för Miljön 
Nummer 1-2/2011 

 
 
 

 

ORDFÖRANDES RADER 
 

Kära medlemmar! 
 
Med våren och ljuset kommer plötsligt en intensiv och överraskande arbetslust. Äntligen blev 
det av att samla ihop material, bearbeta det och tillverka papperstidningen.  
   Att det blivit så få papperstidningar beror på hemsidan. Det går så fort och lätt att, när helst 
andan faller på, skriva ihop en liten text, lägga in några länkar och publicera den. Att sätta 
samman en papperstidning kräver en helt annan och mer koncentrerad arbetsinsats. 
   Det är långfredag när jag lägger sista handen vid detta nummer. Långfredagen för 18 år 
sedan ägnade jag åt min första insats för LfM, nr 1-2/1993. Temat var befolkningsfrågor. 
Framsidan pryds av en handritad exponentiell tillväxtkurva (”hockeyklubba”) illustrerande 
befolkningstillväxten. Det enda nya som tillkommit sedan dess är diskussionen om den 
ekonomiska tillväxten. Allt annat vi diskuterar idag fanns med i detta nummer. 
   Vi har fått en artikel från Stig-Olof Holm vid Umeå universitet om nödvändigheten att 
minska befolkningstillväxten. Han menar att en annan ekonomisk världsordning skulle kunna 
medföra att vi, efter att ha nått toppen 9 miljarder, redan 2300 minskat till endast 1 miljard 
människor på jorden – lika många som vi var för cirka 200 år sedan.  
   Denna artikel är att se som en replik på min artikel i förra numret ”Minskat barnafödande räddar inte världen”. Där 
skrev jag: ”Men ska befolkningsökningen stoppas snabbt krävs att ettbarnspolitik omedelbart införs över hela jorden, 
med tvång där så behövs, i kombination med ättestupa vid t.ex. 60 år. Är det vad vi vill ha?” 

Forts. sid 2 
 

INNEHÅLL 
De flesta artiklar i detta 
nummer återfinns på 1  Ordförandes rader   

2  Medicinska riksstämman   www.lakareformiljon.se. 
Där kan du göra 
kommenterarer. 

3 Hur undviker vi ”provrörssyndromet?”  Hemsidan 

4  Hur ska det gå för miljöarbetet i SLL?  Hemsidan Använd ctrl-klick för att  
nå artiklarna direkt. 5  Svinuppfödning och antibiotika – vad säger partierna?  Hemsidan 
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7  Filmen ”Underkastelsen”   Hemsidan 

HAR VI DIN E-ADRESS?  
Skicka den annars till 

info@lakareformiljon.se.  
I den elektroniska versionen av 

Nyhetsbrevet kan du klicka direkt  
på alla länkar. 
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Arbetar du åt SLL? Då kan du gå på energiseminariet 19 maj. 
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Ordförandes rader, forts. fr. sid 1. 
   Jag har svårt att förstå hur man ska 
kunna åstadkomma en så snabb 
nedgång i befolkningen som Stig-
Olof Holm tänker sig. Dagens 
pågående befolkningsökning sker 
samtidigt som barnafödandet går ner 
– den beror huvudsakligen på ökad 
levnadslängd. Det föds faktiskt inte 
fler barn på jorden idag än det gjorde 
1990. Har man tänkt sig att 
levnadslängden ska avta lika snabbt 
de närmaste 200 åren som den vuxit 
hittills?  Kanske kommer levnads-
längden att minska. Vi har åtskilliga 
hot hängande över oss: antibiotika-
resistenta infektioner, brist på mat 
och rent vatten, nedsatt fertilitet, 
ökning av folksjukdomar som 
diabetes och cancer.  
   Mitt engagemang för miljön och 
hälsa har lett mig vidare för att leta 
efter de djupare orsakerna till hur vi 
handskas med jordens hälsa. Förutom 
att läsa hållbar utveckling på 
universitetet har jag läst böcker, 
tidningar och texter på nätet.  
   För mig är det klart att dagens 
ekonomiska system, som bland annat 
kräver stigande konsumtion, är 

ohållbart och farligt. På hemsidan 
hittar ni en hel del material om 
ekonomi, energi och hälsa.  
   I mars hade vi årsmöte med ett  
15-tal medlemmar närvarande. 
Eftersom vi i år fyller 20 år var det 
speciellt hedrande att få hälsa 
föreningens grundare, Karl-Henrik 
Robèrt, välkommen. Det är alltid 
lika inspirerande att lyssna till 
honom! Med de fyra system-
villkoren, som numera hellre kallas 
principerna för hållbarhet, som 
utgångspunkt får han stora företag att 
förstå hur man måste tänka för att 
klara sig i konkurrens och en 
föränderlig värld. 
   Den nya styrelsen är geografiskt 
fördelad till två områden: Göteborg 
med omnejd samt Östra Svealand. 
Det leder till allt fler styrelsemöten 
per telefon, vilket trots allt känns 
både mer miljövänligt och tids-
besparande. Det känns som om 
föreningen kommer att göra bra ifrån 
sig även under detta år, med hänsyn 
till dess trots allt små resurser. 
   Oj då – nu halkade jag in på nästa 
fråga: Vi behöver många 
medlemmar, och vi behöver många 

medlemsavgifter! Är du osäker på 
om du betalat medlemsavgiften för 
2011 så gör det ingenting om du 
betalar en gång till – det räknar vi då 
som en gåva. Plusgirot är 14 43 65-4 
och medlemsavgiften för de flesta 
250 kr. Glöm inte ditt namn! 

Ingrid Eckerman 
Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se 

 
 

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 
Som  sorters aktiviteter på den medicinska 
rik r. Det är dock mycket dyrt och dessutom
person medlemmar har velat stå i montern.  

 associ
sstäm e  

alin  
   Till årets osieförslag ”Patientsäkerhet, läkemedel 

ilj ning 

erad förening kan vi nu ha andra
man. Många år har vi haft en mont

tensivt. Alltför få av föreningens
riksstämma har vi sänt in ett symp

ö”. Tyvärr blev detta inte antaget. Stoch m yrelsen har ännu inte hunnit ta ställ
till andra aktiviteter. 
   Som tema år 2012 har vi föreslagit ”Framtidens miljö och hälsa”. I skrivande stund tycks det inte troligt att detta förslag 
går igenom. 
   Vi räknar emellertid med att på något sätt vara närvarande under riksstämmorna i framtiden. Har du idéer eller vill delta? 
Hör av dig till info@lakareformiljon.se!  
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Föreningen 
LfM är en ideell opolitisk organisation, 
bildad 1991 med ca 300 medlemmar. LfM 
samarbetar med IfM och EfM och är 
associerad till ISDE (International Society 
of Doctors for the Environment), HCWH 
(Health Care Without Harm) och Climate 
and Health Council. Föreningen är öppen 
för läkare och övriga verksamma inom 
hälso- och sjukvården. Annan kan bli 
stödmedlem. 
 
 
Layout: Ingrid Eckerman www.eckerman.nu 
Kopiering: Lagandan www.lagandan.se 

 
KINA: 

Det demografiska 
dilemmat 

 
- Höga födelsetal under 1960- 
och -70-talen driver  
befolkningstillväxten under 
många decennier. 
- Dagens lägre födelsetal 
kommer inte att börja påverka 
befolkningstillväxten förrän  
efter 2030. 
- Kostnader för en åldrande 
befolkning kommer att 
eskalera det närmsta 
halvseklet. 

Hallding 2008 
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Befolkning och resurser: 
 

HUR UNDVIKER VI ”PROVRÖRSSYNDROMET”? 
 
I massmedia rapporteras om den 
minskande oljereserven. Även 
utsläppen av så kallade ”växthus-
gaser”, med påföljande klimat-
påverkan, framhålls som ett stort 
globalt miljöproblem.  
   Med nuvarande utveckling kan 
dock den tillgängliga arealen 
landytor för odlingsmark, städer och 
infrastruktur, sätta en gräns för 
människans fortsatta expansion innan 
oljetillgångar eller klimatföränd-
ringarna blir begränsande. Behovet 
av nya odlingsarealer beräknas öka 
med ca 1 miljard hektar fram till år 
2050 (1). Det är en yta något större 
än USA:s.  Beräkningen bygger på 
det behov som uppstår om FN:s mest 
sannolika befolkningsscenario, med 
ca 9 miljarder människor år 2050 (2) 
förverkligas, samt att samtidigt den 
nuvarande genomsnittliga globala 
ekonomiska tillväxten fortsätter.   
   En annan studie, en rapport från 
FN:s organ för jordbruksfrågor 
(FAO), visar att denna miljard hektar 
obrukat land med odlingspotential 
finns att tillgå, främst i Sydamerika 
och i Afrika, men sedan finns inte 
mycket mer av planeten att utnyttja 
för jordbruksändamål (3).      
   Om FAO studiens framtids-
perspektiv, med uppodling av 
Amazonas och Centralafrika, 
realiseras, kommer sannolikt en stor 
del av planetens kvarvarande 
biologiska mångfald slås ut. Vidare 
skulle olika ekologiska tjänster 
kraftigt undermineras, t.ex. den 
inlagring av kol som nu finns i dessa 
tropiska regnskogar. Då går vi mot 
en gigantisk global ekologisk 
katastrof.   
   Risken är uppenbar att det inte blir 
som Brundtlandkomissionen föreslog 
inför FN konferensen i Rio de 
Janeiro 1992 – en ekonomisk tillväxt 
där miljö och naturresursers fortsatta 
existens garanteras av kloka politiska 
beslut (4). I stället talar det mesta för 
att det som väntar är något man 
skulle kunna kalla ”provrörs-
syndromet”, dvs. att vi människor 
kan liknas vid bakterierna i en 
näringslösning i ett provrör, där 
provrörets väggar för vår del utgörs 
av gränserna för jordens 
biosfär. Liksom bakteri-

erna i provröret följer vi en tillväxt-
kurva, som först går långsamt, sedan 
snabbt accelererar för att till slut 
krascha när ”näringslösningen” är på 
upphällningen.   
   Lika litet som den enskilda 
bakterien bland miljarderna bakterier 
kan påverka utvecklingen i provröret, 
kan vi enskilda människor, nu ca 6,8 
miljarder, påverka den globala 
utvecklingen.   
   Den marknadsekonomiska 
modellen har ibland framhållits som 
en garant för att det inte skall uppstå 
brist på naturresurser. När en resurs 
minskar ökar nämligen enligt denna 
modell priset på varan, därmed 
minskar uttaget. Detta stämmer, 
uttaget minskar, men först när en 
brist uppstår. Innan dess kan under 
en tid uttaget accelerera. Exempelvis 
ökar avverkningen av gammal skog 
när tillgången på grova träd minskar, 
då höjs nämligen timmerpriset och 
markägaren får ett incitament att öka 
avverkningen till dess de sista grova 
träden fällts.   
   Detta system har fram till nu ändå 
kunnat fungera eftersom man med ny 
teknik har kunnat fortsätta öka 
uttaget eller ersätta en bristvara med 
en annan resurs. Men det innebär 
ingalunda att jordens tillgångar på 
naturresurser bevarats intakta. 
Tvärtom, det ”effektiva” marknads-
ekonomiska systemet har i förening 
med teknisk utveckling urholkat 
planetens naturtillgångar, en efter en. 
De flesta av uttagen följer alltjämt  
J-kurvor, dock har t.ex. uttagskurvan 
för fisk börjat plana ut till följd av 
utfiskning av haven. Även använd-
ningen av konstgödsel har börjat 
plana ut. Detta till följd av att 
gränsen nåtts på många ställen i 
världen då ytterligare konstgödsel-
användning inte längre har någon 
effekt på grödornas tillväxt (5). 
   Om den globala miljö- och natur-
resurskrisen skall lösas på politisk 
väg, utifrån demokratiska principer, 
krävs att människor världen över 
väljer politiker som är beredda att 
fatta beslut om anpassningar av 
konsumtionen till de tillgängliga 
resurserna – globalt. Att en sådan 

vändning skall inträffa verkar dock 
mindre sannolikt eftersom de flesta 
människor prioriterar den närmaste 
omkretsen och den egna nationen i 
första hand, ej det som skulle vara 
bäst för människor globalt och i ett 
längre tidsperspektiv.  
 

 
 
 
Exponentialkurva 

   Vi människor har ett evolutionärt 
bagage att bära på, där egennyttan 
inom den lilla gruppen genom 
årtusendena selekterats fram. Den har 
gett ett större överlevnadsvärde än 
altruism över nationsgränser och 
mellan generationer (6). Från antiken 
fram till idag har det bildats imperier 
i syfte att roffa åt sig så mycket som 
möjligt genom krigsföring. 
Konkurrensen, att man säkerställer 
en kortsiktig egen hållbarhet på 
andras bekostnad, ses alltjämt som en 
första möjlighet framför gemensam 
global ekologisk anpassning. Det 
mest sannolika är därför att vi går 
mot ”provrörssyndromet”, vilket ju 
är en i och för sig ”naturlig” utveck-
ling. Slutfasen kan komma att bestå i 
krig mellan stormakter om kvar-
varande rester av naturresurser 
   Det som talar för en sådan 
utveckling är bl.a. resultaten från de 
intervjuer som FN gör med världens 
regeringar om deras syn på befolk-
ningsfrågan. I den senaste av dessa 
undersökningar, från år 2009, fram-
gick att 47 procent av regeringarna i 
de rika länderna önskade en ökad 
befolkning i de egna länderna (7).  
   Samtidigt visar beräkningar utförda 
av Världsnaturfonden att 
konsumtionstrycket per person i 

världens rika länder snabbt 
minskar jordens naturresurser hemsidan.Referenserna till denna artikel finns på 
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(8). Det skulle således vara av stor 
vikt om regeringarna i dessa länder 
ändrar inställning, inser att det är 
befolkningsökning i rika länder, ej i 
fattiga länder, som medför globala 
miljöproblem. Inte minst utifrån ett 
”pedagogiskt” syfte bör rika länder 
minska både nativiteten och 
konsumtionen per person, på så sätt 
sänka ”riktpunkten” för de stora 
befolkningar som nu strävar efter 
västs livsstil.  
   Finns det då någon utväg ur 
mänsklighetens nuvarande ”åter-
vändsgränd”? En sådan utväg har 
bl.a. skisserats av Heiner Benking, 
m.fl. (9). De föreslår en ny ekono-
misk världsordning, där konsum-
tionen anpassas till graden av 
effektivisering i nyttjandet av natur-
resurser, så att nettominskningar 
uppnås, dvs. att konsumtions-
ökningen ej längre ”äter upp” 
effektiviseringsvinsterna.  
   Att lyckas med denna anpassning 
utgör grunden för en hållbar 
samhällsutveckling (10). Benking, 
m.fl. föreslår en internationell 
beskattning, som under strikt 

korruptionskontroll används bl.a. för 
finansiering av ålderspensioner och 
skolgång i fattiga länder. På så sätt 
skulle människor inte behöva få 
många barn för att garantera sin 
försörjning när de blir gamla. Vidare 
skulle utbildade flickor senare i livet 
kunna få en maktposition som med-
ger möjligheter till familjeplanering.  
   Enligt Benking m.fl. skulle den 
sammantagna effekten bli en fram-
tida befolkningsutveckling som på 
sikt vänder neråt och hamnar på ca  
1 miljard människor år 2300. Vid ett 
sådant befolkningstal skulle det vara 
möjligt att upprätthålla en hög 
materiell levnadsstandard för 
människor överallt i världen utan att 
riskera att tillgången på råvaror 
minskar. Samtidigt skulle den 
biologiska mångfalden kunna öka, 
bl.a. genom återkolonisation av arter 
till områden som människan ej längre 
behöver, sk. ”rewilding”.  
   Idéer om möjliga lösningar finns 
således för hur framtida generationer 
skulle kunna leva i fred, få långa 
innehållsrika liv i en levande natur, 
dvs. motsatsen till det man 

förknippar med ”provrörs-
syndromet”.  
   Steget från teori till verklighet 
skulle kunna tas om Benkings med 
fleras förslag, eller liknade förslag, 
fördes upp högt på dagordningarna i 
institutioner som FN:s säkerhetsråd, 
EU kommissionen, G20 gruppen, 
USA:s  kongress, Kinas politbyrå. 
Ansvaret för att en övergång mot en 
hållbar samhällsutveckling sker inom 
de närmaste avgörande åren ligger 
kanske främst hos personer verk-
samma inom ovan nämnda och 
liknande internationella organisa-
tioner.  
   En bra start skulle vara en ny 
”Bretton Woods-konferens”. Vid den 
förra Bretton Woods- konferensen, år 
1944, kom man en bit på väg. Då 
skapades bl.a. Världsbanken och 
Internationella valutafonden.  
   Nu behövs en ny ekonomisk 
världsordning.   

Stig-Olof Holm 
Umeå universitet 

stig-olof.holm@emg.umu.se

 

 

http://www.emg.umu.se/om-institutionen/personal/holm-stig-olof


HUR SKA DET GÅ FÖR MILJÖARBETET I SLL? 
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Stockholms läns landsting har 
under många år haft tät-
positionen i Sverige när det 
gäller miljöarbete och att 
minska sina ekologiska 
fotavtryck. SLL har säkerligen 
en tätposition även inter-
nationellt sett, vilket är väl känt 
tack vare det internationella 
arbetet. 

Stockholms läns landsting har 
under många år haft tät-
positionen i Sverige när det 
gäller miljöarbete och att 
minska sina ekologiska 
fotavtryck. SLL har säkerligen 
en tätposition även inter-
nationellt sett, vilket är väl känt 
tack vare det internationella 
arbetet. 
   SLL är t.ex. en viktig och 
aktiv medlem inom Health Care 
Without Harm (HCWH) som arbetar 
för att sjukvårdssektorn inte längre 
ska skada människor och miljö och 
på så sätt skapa sina egna patienter.  

   SLL är t.ex. en viktig och 
aktiv medlem inom Health Care 
Without Harm (HCWH) som arbetar 
för att sjukvårdssektorn inte längre 
ska skada människor och miljö och 
på så sätt skapa sina egna patienter.  
   När det gäller frågan om läkemedel 
och miljö så har SLL den absoluta 
tätpositionen. Ingen annan sjukvårds-
organisation i världen har lyckats 
åstadkomma miljöklassificering av 
läkemedel, dessutom i samarbete 
med läkemedelsindustrin. Denna 
fråga lyfts nu både till EU-nivå och i 
UNEP/SAICM (FNs miljö- och 
kemikalieorgan). Vad SLL och 
Sverige gjort är alltså väl känt. 
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fråga lyfts nu både till EU-nivå och i 
UNEP/SAICM (FNs miljö- och 
kemikalieorgan). Vad SLL och 
Sverige gjort är alltså väl känt. 
   Min egen uppfattning är att en 
viktig orsak till att SLL lyckats så bra 
har varit att det i koncernledningen 
funnits kompetens, resurser och 
mandat. Men när miljödirektören 
Åke Wennmalm gick i pension vid 
nyåret 2010 fick han ingen 
efterträdare. 
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viktig orsak till att SLL lyckats så bra 
har varit att det i koncernledningen 
funnits kompetens, resurser och 
mandat. Men när miljödirektören 
Åke Wennmalm gick i pension vid 
nyåret 2010 fick han ingen 
efterträdare. 
   I en artikel 5.2.2011 i Svenska 
Dagbladet uttryckte tre miljöpartister 
sin oro för vad alliansen planerar för 
landstingets organisation. Man tänker 
sig att inte driva någon egen verk-
samhet om tio år. I höstas minskades 
budgeten för revision. Miljöavdel-
ningen tänktes splittras och miljö-

handläggarna spridas ut på olika 
enheter. Samtidigt vill man lägga 
ansvaret för hur organisationen 
utformas på tjänstemännen. 

   I en 

   Den 22.3.2011 svarade Gustav 
Andersson (c), landstingsråd och 
ordförande i den nya miljö- och 
skärgårdsberedningen. Miljö-
avdelningen och miljöchefen blir 
kvar. Dessutom har inrättats en ny 
politisk miljö- och skärgårds-
beredning. Miljöpartisterna 
konstaterade den 25.3.2011 att 
alliansen tycktes ha tagit till sig 
kritiken.  

   Den 

   När jag talade med anställda på 
miljöavdelningen fick jag klart för 
mig att de trots detta var mycket 
oroade. Visserligen skulle miljö-
avdelningen finnas kvar, men den 
skall minskas och läggas under 
regionplanedirektören som ju redan 
har fullt upp. Även jag blev oroad. 
Ska SLL nu tappa farten? Hur blir 
det med det nya miljöprogrammet – 
kommer det bara att bli en tumme?  
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det med det nya miljöprogrammet – 
kommer det bara att bli en tumme?  
  Jag tyckte det var dags för LfM att 
visa vårt intresse för SLLs miljö-
arbete, och fick en tid för intervju 
med Gustav Andersson.  

  Jag tyckte det var dags för LfM att 
visa vårt intresse för SLLs miljö-
arbete, och fick en tid för intervju 
med Gustav Andersson.  
   Mitt intryck är att Gustav 
Andersson är mycket engagerad, 
ambitiös och kunnig, men att han 

delvis arbetar i motvind från sina 
allierade kollegor. Han över-
lämnar ansvaret för tjänstemanna-
organisationen till landstings-
direktören, den högste tjänste-
mannen. Uppföljning av arbetet 
tänker han sig ska ske genom att 
följa upp miljöprogrammet. Förs
om man inte lyckas nå rimliga m
finns det anledning att ifrågasätta
den nya organisa
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   Gustav Andersson sätter också 
stor tilltro till att ett politiskt 

miljöorgan återinsatts. Det är 
viktigare än en miljödirektör i 
koncernledningen, som för frågorna 
för långt bort från land
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   När det gäller läkemedelsfrågorna 
tror han att stor hänsyn till miljön ta
i Kloka listan. Att på olika sätt fö
söka minska läkemedelsanvänd-
ningen av bland annat mi

ledningen.  
   När det gäller läkemedelsfrågorna 
tror han att stor hänsyn till miljön ta
i Kloka listan. Att på olika sätt fö
söka minska läkemedelsanvänd-
ningen av bland annat mi
en ny fråga för honom.  
   Trots Gustav Anderssons engage-
mang känner jag mig skeptisk. De
möjligt att alliansen tycker att en 
miljöavdelning inte behöver vara så 
stor när man minskar sin egen verk
samhet. Men att skriva upphand-
lingsunderlag och sedan följa upp 
och kontrollera att avtalen fullgörs 
rätt sätt och till rätt kvalitet kräver 
snarast mer resurser än
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   Trots Gustav Anderssons engage-
mang känner jag mig skeptisk. De
möjligt att alliansen tycker att en 
miljöavdelning inte behöver vara så 
stor när man minskar sin egen verk
samhet. Men att skriva upphand-
lingsunderlag och sedan följa upp 
och kontrollera att avtalen fullgörs 
rätt sätt och till rätt kvalitet kräver 
snarast mer resurser än
sin egen verksamhet.  
   Jag tror att en miljödirektör i 
koncernledningen har större utsikter
att driva arbetet framåt än en miljö-
chef under en regionplanedirektö
Att återinföra ett politiskt organ 
borde inte behöva betyda att man
försvagar t
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Här finns hela intervjun   

VILL DU HA MER KONTAKT? 
 
Några få nummer av ett medlemsblad per år – det är inte mycket. Framför allt blir det inte mycket nyheter – det mesta 
är gammalt.  
   Vill du ha färskare nyheter, inbjudningar och annat? Se då till att vi har en aktuell e-adress till dig. Du kan registrera 
dig på hemsidan www.lakareformiljon.se eller skicka ett mail till info@lakareformiljon.se.  
   På hemsidan finns nu möjlighet att kommentera artiklarna. Dessutom har vi öppnat ett Forum där vi hoppas 
diskussioner kommer att föras.  
   Du kan också bli vän med LfM på Facebook! Även där kan debatter föras. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/moderaterna-monterar-ner-det-demokratiska-landstinget_5917639.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholm-ska-bli-en-gron-region_6028197.svd
http://www.sll.se/sll/templates/politician.aspx?id=683&Inr=8600
http://www.sll.se/sll/templates/politician.aspx?id=683&Inr=8600
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/positivt-att-alliansen-har-lyssnat-pa-var-kritik_6038753.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/positivt-att-alliansen-har-lyssnat-pa-var-kritik_6038753.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/positivt-att-alliansen-har-lyssnat-pa-var-kritik_6038753.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/positivt-att-alliansen-har-lyssnat-pa-var-kritik_6038753.svd
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=295:hur-ska-det-ga-foer-miljoearbetet-i-sll&catid=18:laekarkarens-ansvar&Itemid=55
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001901556163


SVINUPPFÖDNING OCH ANTIBIOTIKA  
 

VAD SÄGER PARTIERNA? 
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särskilt bör lyfta fram.” 

Ingrid Eckerman 

 
Det kom ett brev om svinuppfödning. 
Man förberedde en kampanj inom 
EU. Detta föranledde att jag tillskrev 
alla svenska EU-parlamentariker (18 
stycken). Jag fick svar från Miljö-
partiet  (Isabella Lövin och Carl 
Schlyter) samt Folkpartiet (Marit 
Paulsen). 
   Vad övriga partier anser vet vi 
alltså ingenting om.  
 
Brevet jag sände 
”Vi har nåtts av en kampanj mot 
svinuppfödning i den form som sker 
idag. I Sverige används inte anti-
biotika i förebyggande syfte. Men i 
andra länder bedrivs uppfödningen 
på sådant sätt att en riklig antibioti-
kumanvändning är ofrånkomlig. 
   I kampanjen varnas bland annat för 
att husflugor och kackerlackor kan 
sprida resistenta bakterier. 
   Som ni kanske vet så är spridning 
av antibiotikaresistens mellan 
bakterisorter ett stort hot mot 
bekämpandet av infektioner. 
Alternativ till antibiotikabehandling 

kan vara långvariga sjukhusvistel
(månader, år) där stora sår hålls 
öppna för att regelbundet kunna 
rengöras. Dödligheten i sådant s
idag nästan verkar banalt, som 
halsfluss, bronkit-lunginflammatio
och urinvägsinfekti

ser 

om 

n 
oner kommer 

tta 

 ni har.” 

säkerligen att öka. 
   Vi undrar därför hur ni ser på de
problem, och hur ni använder de 
möjligheter att påverka som
 
Svaret från Miljöpartiet 
”Isabellas huvudfråga är fisk och
satsar all sin kraft på detta. Men 
naturligtvis är hon också med och 
beslutar när andra frågor kommer  
upp och ta
frågorna. 

   Carl Schlyter som sitter i 
miljöutskottet för den gröna gruppen 
har jobbat en hel del med antibiotik
frågan. Man arbetat med att få ner 
antibiotikaanvändningen hos 
gödkyckling, för en registrering av 
antibiotika för att få användningen 
under mer kontroll och för att se var 
antibiotika används mot. Sedan 2006
är det förbjudet inom Eu med anti-
biotika i tillväxtfrämjande syfte men
för att veta om detta följs eller inte 
krävs strängare
användning.”  
 
Svaret från Folkpartiet   
”Hotet med antibiotikaresistens är 
något som Folkpartiet – genom Mari
– har engagerat sig i länge. Reda
sitt djurskyddsbetänkande, som 
Europaparlamentet antog i maj 
2010, betonade Marit följande: 
 

  ”46.  Europaparlamentet väl-
komnar medlemsstaternas kraftigt 
minskade användning av antibiotika 
efter det att EU införde ett förbud 
mot användning av antibiotika 
tillväxtbefrämjande medel; sådan 
användning tillåts emellertid 
fortfarande i Förenta staterna och i 
vissa andra länder. Parlamentet 
förväntar sig dock att kommissione
och medlemsstaterna kommer att 
bemöta det tilltagande problemet 
med antibiotikaresistens hos djur på 
ett ansvarsfullt sätt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att sam
och analysera uppgifter om använd-
ningen av djurhälsoprodukter, 
inklusive antibiotika, för att säk
sådana produkter används effekti
   Som en uppföljning har hon 
nyligen initierat en process, som 
utifrån en skriftlig fråga till EU-
kommissionen (se bifogad fil), ska 
leda till en resolution om an
re

 
   Hennes skriftliga fråga godkändes 
igår av jordbruksutskottets sam-
ordnare, och nu väntar vi bara på att 
utskottssekretariatet ska höra 
om detaljplaneringen innan Marit – i 
nära samarbete med EFSA:s 
experter, som
december – börjar skissa på sin 
resolution.  
   Hon tar därför tacksamt emot id
och inspel rörande vad e

uppfattning, 

 
Artikeln på hemsidan

NYHETER PÅ HEMSIDAN 
 
FÖRELÄSARKATALOG  Det finns möjligheter för medlemmar att marknadsföra sig som föreläsare på hemsidan. Skriv 
till info@lakareformiljon.se, berätta vem du är och vad du vill föreläsa om. Sänd med en CV och gärna ett foto. Om 
intresse finns kommer en mer professionell katalog att utvecklas. LfM tar sig dock friheten att bedöma varje 
föreläsaraspirant för sig och självsvåldigt bestämma vilka som får finnas med och vilka ämnen som går i linje med 
föreningens policy. 
 
KOMMENTARER OCH DISKUSSIONER  Nu finns möjlighet att kommentera alla artiklar. Tyck till!  
Ett diskussionsforum är också inrättat men ännu ej utnyttjat. Ge oss gärna tips på vad du vill diskutera! 

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=297:svinuppfoedning-och-antibiotika-vad-saeger-partierna&catid=13:laekemedel-haelsa-och-miljoe&Itemid=50


FILMEN UNDERKASTELSEN  
 

På medicinska riksstämman i 
Göteborg hösten 2010visade LfM 
Stefan Jarls film Underkastelsen vid 
två tillfällen för en sammanlagd 
publik på cirka 60 personer.    
   Filmen uttrycker en äldre mans och 
en gravid småbarnsmammas vånda 
och ångest över en mammas första 
gåva till sitt blivande barn.  
23 professorer från olika delar av 
världen uttalar sin oro över sakernas 
tillstånd och vad som kan komma att 
hända.  
   Kemikalierna finns överallt – 
ingen, fattig eller rik, i rikt eller 
fattigt land, kan undvika dem. Vi har 
dem i textilier av alla slag, i 
ytbeläggningar på möbler och golv, i 
elektronisk utrustning, i plastkärlen 
och teflonpannorna i köket. De 
lösgörs då vi sliter på prylarna, blir 
damm som vi andas in och 
fett som blandar sig med 
maten.  
   Här hos oss är barn-
kammaren det mest 
förorenade rummet, på 
grund av alla plastleksaker 
och elektronik. Barnet 
som tar i en plastpryl får 
mjukgörarfettet på 
tummen som det sedan 
stoppar i munnen.   
   I ett antal kampanjer och 
studier har människor 
testats för sitt innehåll av 
kemikalier. Testningen av 
Margot Wallström 2004, i 
regi av Ingenjörer för 
Miljön (IfM) och LfM, var 
den som väckte störst 
uppmärksamhet här. Inför 
filmen lämnade både 
Stefan Jarl och skåde-
spelerskan Eva Röse blod-
prover. Man fann varje 
kemikalie som man letade 
efter. Den äldre Stefan 
hade högre halter än den 
yngre Eva.  
   De intervjuade forskarna 
påpekade att det som Eva 
har i sitt blodomlopp, det 

har även hennes väntade barn – änd
sedan tillblivelsen. Det är en cockta
av mycket låga doser av ett stort 
antal kemikalier, inklusive 
läkemedel. Vi vet inte någonting om
hur detta kan påv

a 
il 

 
erka barnet.  

an 

kemikal
Ingrid Eckerman 

 

   Vad modern forskning visat är att 
mycket låga doser kan störa 
utvecklingen av ett embryo om det 
kommer in i exakt rätt stadium. Man 
har också tittat på ”cocktaileffekten”. 
Djurförsök har gjorts där man titrerat 
ut vilken dos av enskilda ämnen som 
inte gett någon effekt. Sedan har man 
gett dessa ämnen tillsammans, i dessa 
låga doser – och då har det gett 
effekt. Man anser att denna 
förstärkande effekt (1+1=3) är 
vanligare än att effekterna tar ut 
varandra (1-1=0) eller bara adderas 
(1+1=2).  

 

   Forskarna i filmen är alla mycket 
oroade. ”I varje fena, i varje grodfot 
finns en hand. Om man ser hormon-
liknande effekter av mycket låga 
koncentrationer hos djur – varför 
skulle man inte kunna se det hos 
människa?”  
   Vad man sett i djurförsök är 
framför allt feminisering av manliga 
könsorgan. Studier på populationer 
har visat förändringar i manlig 
reproduktion: hypospadi och andra 
missbildningar av könsorganen, 
nedsatt spermieproduktion och ökad 
frekvens av testikelcancer, något som 
drabbar unga män.  
   Vi är vana att tala om blod-hjärn-
barriären och placentabarriären som 
skydd för att skadliga ämnen ska 
drabba känsliga organ. Men när det 
gäller kemikalier så fungerar inte 

dessa barriärer. 
Kemikalierna når hjärnan 
under de perioder då den 
utvecklas snabbast, hos 
fostret och det lilla 
barnet. Många forskare 
anser att det finns ett 
samband mellan 
beteenderubbningar hos 
barn, t.ex. ADHD, och 
kemikalieexponeringen.  
   Vad forskarna framför 
allt framhöll var att 
kemikalieexponering 
under fosterstadiet kan ge 
förutsättningar för 
sjukdom långt senare i 
livet. Testikelcancer och 
annan könshormon-
beroende cancer är de 
tydligaste exemplen. 
Men även allergier, 
astma, sköldkörtel-
sjukdomar, fetma, 
diabetes och hjärt-
kärlsjukdom hör till de 
folksjukdomar där m
hittar samband med 

ieexponering. 

 

 

 

Artikeln om Underkastelsen finns på hemsidan. 
Läs också ”Den galopperande allergiutvecklingen – är gåtan löst?”. 
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http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=246:vad-sade-filmen-qunderkastelsenq&catid=5:kemikalier-och-haelsa&Itemid=22
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=246:vad-sade-filmen-qunderkastelsenq&catid=5:kemikalier-och-haelsa&Itemid=22
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288:barnallergiernas-gata-loest&catid=5:kemikalier-och-haelsa&Itemid=22


SKA LfM UTTALA SIG MOT KÄRNKRAFT? 
 
 

Kärnkraften har under många år 
debatterats bland medlemmarna i 
Läkare för Miljön. Många är 
naturligtvis emot, men det finns 
också de som anser att klimat-
förändringarna kräver att vi 
utnyttjar kärnkraften. 
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   I maj 2010 ordnade LfM ett 
seminarium om energi. Här blev det 
klart att tillgång till billig energi är 
mycket viktig ur ett välfärds- och 
hälsoperspektiv. Ska skolbarn över 
hela världen kunna läsa sina läxor 
krävs minst en glödlampa i varje 
rum. Ska spädbarns- och 
mödradödligheten i alla länder närma 
sig svenska nivåer krävs möjlighet att 
transportera födande mödrar och 
sjuka barn till sjukhus. Ska alla 
vaccineras mot mässling, polio etc 
krävs fabriker som tillverkar 
vacciner.  

 
   Att olja, kol och uran kommer att 
utvinnas så länge som det går att göra 
vinster på brytningen stod också 
klart. Klimat- och miljöpåverkan 
kommer inte att hejda utvinningen. 
Likaså ansågs det att om vi vill ha en 
värld utan kärnvapen så kan vi inte 
ha kärnkraft. 
   Idag, efter katastrofen i Fukushima, 
Japan, har nackdelarna med kärn-
kraften blivit uppenbara. En rad 
artiklar och bloggar belyser detta ur 
olika aspekter. Många kopplar 
samman kärnkraften och energi-
frågan med tillväxt och det ekono-
miska systemet. Att det drabbar 
företagen och världsekonomin är 
klart. 
   Andra har skrivit så tankeväckande 
om kärnkraft, energi och ekonomi att 
jag inte behöver upprepa det. I 
artikeln på hemsidan finns en rad 
länkar.  
   På hemsidan kan du också rösta 
om hur LfM ska göra – uttala sig 
mot kärnkraften eller ej.  

 
 
Kärnkraftens svårigheter 
 
Inte inom ramen för hållbarhet  
Här följer hållbarhetsprinciperna, 
och hur kärnkraft förhåller sig till 
dem.  
1. Ämnen från jordskorpan får inte 
systematiskt öka i naturen. 
Radioaktiva ämnen som uran, radon, 
radium, torium och teknetium samt 
tungmetaller sprids vid gruv-
brytningen och/eller läcker från 
anläggningar, t ex i kylvatten. 
2. Ämnen från samhällets 
produktion får inte systematiskt öka i 
naturen. Plutonium, ett av de 
giftigaste ämnen vi känner, uppstår i 
kärnprocesser och finns nu i 
biosfären igen – efter att ha varit 
borta därifrån i nästan ½ miljard år. 
Utarmat uran (uran 238, DU) sprids 
fr.a. i krigshärjade områden. 
3. Naturen får inte trängas undan 
mer och mer rent fysiskt. 
Undanträngning av flora och fauna 
sker i alla led: framför allt vid 
gruvorna men också vid kärnkraft-
verken och vid förvaring av avfallet. 
4. Tilliten människor emellan 
undermineras inte mer och mer 
genom olika former av makt-
missbruk. Kärnkraften förbehålls rika 
länder pga. de höga investerings-
kostnaderna. Negativa effekter av 
brytningen drabbar huvudsakligen 
fattiga länder och fattiga människor. 
Det är extremt svårt att hålla civil 
användning av kärnkraft separerad 
från kärnvapen och terrorism. 
 
Kostnaderna i resurser och pengar 
• Kostnaderna att installera 
kärnkraft, om riskerna skall kunna 
kontrolleras inom rimlig nivå, är så 
dyra att det är ett orimligt energislag. 
Den nya reaktorn Olkiluoto 3, som 
ska drivas med ny teknik, har blivit 
ordentligt försenad och mycket 
dyrare än planerat – 60 miljarder 
kronor i stället för 30. 

• Allt som har med kärnkraft att 
göra är otroligt dyrt. Den översyn 
som påbörjas som en följd av 
katastrofen i Japan kommer att leda 
till ökade kostnader. Det slutförvar 
som börjat byggas i Onkalo, Finland 
beräknas idag kosta 30 miljarder. 
Enligt SKB uppskattas kostnaden för 
vårt eget avfall till 123 miljarder 
kronor fram till 2084. Av dessa är 31 
miljarder förbrukade. 

På hemsidan 
www.lakareformiljon.se 
kan du rösta om vad LfM 
ska göra! 

• Om alla i världen ska ha tillgång 
till lika mycket kärnkraftsel som 
svenskar lär det behövas 7 000 
kärnkraftverk (mot dagens 442). Så 
mycket uran blir svårt att få fram till 
rimliga kostnader. Och de fattiga 
länderna, som verkligen behöver öka 
sin energianvändning, lär inte ha råd 
att bygga säkra kärnkraftverk. 
• Svenska kärnkraftverk ska 
försäkras för 12 miljarder kronor. 
Tjernobylkatastrofen har beräknats 
kosta 1 000 miljarder. 
• Till och med miljöministern 
Andreas Carlgren anser att 
kärnkraften bara kan vara en 
parentes. Man talar om 10-20 år 
framåt – sedan blir uranet för dyrt. 
Ny kärnteknik ligger betydligt längre 
fram än så. 
• Varje krona som läggs på detta 
energislag tas från andra satsningar i 
t.ex. energieffektiviseringar och 
utveckling av hållbara energisystem. 
 
Brytningen och anrikningen 
• Man bryter malm som innehåller 
minst 1 promille uran. Övriga 99,9 
procent utgör slagg innehållande 
bland annat radon, radium, torium, 
tungmetaller och syra. Slaggen, som 
är både giftig och lågaktiv, samlas i 
dammar. Det händer att dammarna 
läcker eller brister, och slaggen förs 
då ut i floder. 

Artikeln på hemsidan finns här.

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=110
http://www.dn.se/ekonomi/japantragedin-stryper-leveranser
http://www.dn.se/ekonomi/oljepriset-ned-borser-vander-uppat
http://www.lakareformiljon.se/
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=26
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=275:ska-lfm-uttala-sig-mot-kaernkraften&catid=6:energifragor-och-haelsa&Itemid=35


• Uranbrytning sker oftast i 
avlägsna områden med under-
privilegierad befolkning. Man har 
konstaterat ökad frekvens av olika 
sorts cancer hos gruvarbetare och 
deras familjer, kromosomavvikelser 
och utvecklingsrubbningar hos barn. 
• Av denna promille uran är det 1 
procent som utgör uran 235 
(halveringstid 713 miljoner år) som 
kan användas som kärnbränsle.   
• Övrigt är uran 238, även kallad 
utarmat uran (depleted uranium, DU, 
halveringstid 7,5 miljarder år). Det är 
mycket tungt, giftigt och lågaktivt, 
och används bland annat som ballast 
i fartyg, i vapenammunition och i 
stridsvagnar. När damm, t.ex. från 
sönderskjutna stridsvagnar, inne-
hållande DU inandas eller sväljs 
finns risk både för toxisk njurskada 
och för lokal cancerutveckling.  
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Driften 
• Vid kärnreaktionen i reaktorn 
bildas plutonium som kan användas 
till kärnvapen. 
• Reaktorhaverier med stora 
utsläpp kommer att fortsätta hända. 
De första vi känner till var Mayak, 
Sovjetunionen 1957 och Idaho 1961. 

Sedan Leningrad (St Petersburg) 
1975, Harrisburg 1979 och.Tjernobyl 
1986. Och nu Fukushima. Till detta 
kommer ett antal nästan-katastrofer. 
”Härdsmältor brukar förekomma vart 
tionde eller tjugonde år” säger 
experten Frigyes Reisch i DN 
15.3.2011. 
• Anledningarna till utsläppen är 
ofta den mänskliga faktorn. För några 
år sedan ifrågasatte en neurofysiolog 
att människans hjärna har kapacitet 
att omfatta kärnkraftens hela 
komplexitet. I Japan hade man 
planerat för en lägre tsunamihöjd än 
den som inträffade. 
• Även företag som äger kärn-
kraftverk vill vinstmaximera, vilket 
kan medföra brister i säkerheten. 
Risken är större i länder med 
bristande lagstiftning eller bristande 
kontroll. Det har under åren funnits 
många brister när det gäller 
Fukushima. 
 
Avfallet 
• Avfallet är farligt i 100 000 år. 
För 10 000 år sedan var det 
stenåldern som gällde i Norden. Vi 
vet inte hur världen ser ut om  
10 000 år, än mindre om 50 000 eller 
100 000 år. 
• Svensk berggrund anses säker. 
Men i december 2008 var det en 
jordbävning i Skåne med magnituden 
4,7 på Richterskalan. Den 15 juni 
2010 var det ett jordskalv i Väster-
botten, den 13 januari i Luleå-Boden-
området, den 20 januari i Falköping. 
Häromdagen fanns en notis om skalv 

i Kiruna – på nätet hittar jag skalv 
2008, 2009 och 2010. Hur många 
meteoritnedslag, jordbävningar, 
tsunamin och istider inträffar under 
100 000 år? 
• De kopparkapslar som svenskt 
avfall ska inneslutas anses av 
experter vara alltför tunna. Det finns 
risk att de korroderar långt före 
100 000 år. 
• Svårigheterna med säker slut-
förvaring i 100 000 år demonstreras 
fint i filmen ”Into eternity”, om 
Onkalo, det finska slutförvaret under 
byggnad. 
 
Kärnvapenkopplingen 
• Att anrika uran fram till den 
koncentration som krävs för 
kärnkraft är inte svårt. Det går nästan 
att ordna i ett garage med en 
centrifug. Har man väl nått tillräcklig 
koncentration, kan man köra 
centrifugen några cykler till och så 
har man tillräcklig koncentration för 
att göra en uranbomb. 
• Det är den här kopplingen som 
gör att USA hotar Iran med krig. 
• Att vissa delar av industrivärlden 
har givit sig själva rätten att köra hela 
bränslecykeln för kärnkraft på egen 
hand, medan de samtidigt hotar andra 
länder med krig ifall de använder 
samma energisystem, talar för en 
internationell politisk arrogans som 
omöjligen kan vara hållbar 
geopolitiskt. 

Ingrid Eckerman 

  

Jorden blir allt trängre och konflikterna om de 
begränsade resurserna allt fler. Världens eko är en 
kurs som vågar ta upp de komplexa framtidsfrågorna 
om utveckling och miljö, media och politik. Om 
människa och natur. Vilka är vinnarna och förlorarna? 
Vilka handlingar är goda och vilka är onda i en värld 
som blir allt mer komplex? Vad har vattenbrist, 
världshandel, global hälsa, tillväxt, klimatförändring, 
rättvisa, biologisk mångfald och bistånd egentligen 
med oss att göra? 
 

   Världens eko är en tvärvetenskaplig 
orienteringskurs (7,5 p) i hållbar samhällsutveckling 
vid Stockholms universitet / Stockholm Resilience 
Centre som ges på kvartsfart (25 %) kvällstid varje 
hösttermin. Varje föreläsning äger rum tisdagar 
18:00-21:00 i Kräftriket i Stockholm. Föreläsare som 
redan är bokade för hösten 2011 är bl .a. Hans 
Rosling, Will Steffen och Bo Kjellén. 
   Denna kurs rekommenderas varmt till alla läsare av 
detta nyhetsblad! Eftersom den kan ta upp till 150 
deltagare brukar även sen efteranmälan gå bra. 
Anmälan sker som vanligt på studera.nu. 

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209:mayak-1957-foersta-kaernkraftsolyckan&catid=6:energifragor-och-haelsa&Itemid=35
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=221:leningrad-1975-kaernkraftsolycka-nr-2&catid=6:energifragor-och-haelsa&Itemid=35
http://www.blogger.com/
http://www.intoeternitythemovie.com/
http://www.stockholmresilience.org/hem/utbildning/grundniva/varldenseko.4.aeea46911a3127427980004311.html
http://www.stockholmresilience.org/hem/utbildning/grundniva/varldenseko.4.aeea46911a3127427980004311.html
http://www.stockholmresilience.org/hem/utbildning/grundniva/varldenseko.4.aeea46911a3127427980004311.html
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Finns uthållig tillväxt? 
Traditionell s.k. neoklassisk 
nationalekonomi förutsätter att ökad 
materiell standard också medför ökad 
välfärd för samhälle och individ. 
Man anser att en ständig tillväxt är 
förutsättningen för en god ekonomi 
och god välfärd. Idag ifrågasätts detta 
alltmer. Ekologiska ekonomer hävdar 
att vi måste hålla oss inom de gränser 
som jordens kapacitet sätter upp.  
   Traditionell ekonomi hävdar att 
välfärd mäts i penningvärde – ju mer, 
desto bättre. Modern lyckoforskning 
tyder dock på att när människor nått 
en viss nivå av materiell standard och 
trygghet så upplever man sig inte 
lyckligare av att få ännu högre 
materiell standard. I stället är det 
mjuka värden man blir lycklig av 
– nätverk, tid för familjen, 
naturupplevelser etc.  
   Dagens ekonomiska system 
bygger på ökad (materiell) 
konsumtion samt risktagande i 
form av investeringar mm. Detta 
ökar risken för nya finansiella 
kriser med personliga tragedier 
som följd. För att människor ska 
vilja konsumera uppmuntras de 
att känna sig otillfredsställda,  
missnöjda, inte nöjda med sin lott. 
   Kanske är det detta som ligger 
bakom att den mentala hälsan i 
befolkningen har sjunkit. Detta 
påverkar i sin tur kroppsliga 
funktioner och kan leda till eller 
förvärra folksjukdomar. 
   Tim Jackson fick i uppdrag av 
brittiska regeringen att ta fram ett 
förslag till uthållig ekonomi. 
Resultatet blev rapporten ”Prosperity 
without growth” – välfärd utan 
tillväxt. Jackson menar att dagens 
tillväxtformel går på tomgång i den 
rika världen. BNP ökar och vi 
konsumerar alltmer. Men indikatorer 
för hälsa, utbildning, livslängd och 
inte minst välbefinnande står alltmer 
och stampar på samma nivåer som på 
1970-talet. Tillväxten har slutat att 
leverera. 
   Tillsammans med Peter Victor tog 
han fram ett reformpaket: 
• tydliga tak för resursförbrukning 
och utsläpp 
• 

• arbetstidsförkortnin
på jobben och omsätta ökad produk-
tivitet i mer fritid istället för mer 
konsumtion 
• en hårda
marknad 
• satsni
likhet 
• sty
omställning, offentlig konsumtion 
och satsningar som kollektivtrafik 
och infrastruktur. 
   Andra begrepp so
”degrowth” (”nerväxt”) och 
”transition” (omställning). I Sv
finns rörelsen Omställning Sverige 
som arbetar för lokal samverkan och
ekonomi utan pengar. 
 

 
 
 
Nästa ekonomiska kris  
Sker en ekonomisk härdsmälta s
angår det oss som läkare. Det 
kommer att drabba många männi
hårt, med ökad stress och sjuklighet 
som följd. Det kan också bli svårt att
upprätthålla den högteknologiska och 
personalintensiva vård vi har idag.  
   Att en ekonomisk kris kan vara 
deletär för hälsan är uppenbart. At
bli arbetslös, förlora sitt bank- eller 
bostadskapital, att oroa sig för sin 
egen och sina närmastes ekonomi 
och framtid, är en stark stressfakto
Det kan leda till översjuklighet och 
överdödlighet i hjärtkärlsjukdomar, 
missbruk, psykiska sjukdomar, 
självmord, olycksfall med mera.
   Nyligen lyssnade jag till Nicole
Foss från Kanada - en fascinerande
kvinna med mycket blandade 
meriter. De som stod för seminariet 

var JAK medlemsbank (räntefria 
lån), Klimatmagasinet Effekt och 
Transition Sweden (övergång till e
annan ekonomi). 
   Nicole Foss tror
kommer inom fem år, men att den 
stora finanskrisen kommer dess-
förinnan. Vad hon gör är att hon 
kopplar ihop oljetoppen (peak oil)
och de krympande energitillgångarn
med det ekonomiska systemet. Hon 
beskriver hur pengar skapas genom 
att bankerna lånar ut pengar i flera 
led. Det ekonomiska systemet likna
hon vid ett korthus som kan falla 
ihop när som helst, som när en 
finansbubbla spricker. 
   Nicole Foss, liksom m
pålästa personer, anser att en global 

finanskris är nära förestående
När människor förlorar 
pengar minskar efterfrågan 
och det blir inte intressan
investera i energiproduktion
En energibrist kan då up
ganska snabbt. 
   Nicole Foss råder oss 
småsparare att sna
våra lån. Vi ska ha konta
hemma, för åtminstone ett 
månader framåt. Våra 
sparpengar ska vi ha där

staten garanterar deras värde. Vill vi 
investera ska vi göra det i sådant s
har verklig värde: mark, verktyg, 
skog, mat, tjänster. Vi ska försöka b
så självförsörjande som möjligt. Mat- 
och energiproduktion bör byggas up
lokalt. Omställningsröre
en hjälp på vägen. 
 
LfMs engagem

Lyssna till Nicole Foss på hemsidan. 

V
Doctors for the Environm
Australia (DEA) har tagit ställning 
mot ekonomisk tillväxt. I stället 
att mäta välfärden som ökning av 
bruttonationalprodukten, BNP, vill 
de att begrepp som hälsa och lycka
ska användas.  
   Ska LfM börja engagera sig i 
omställning till
i en ny ekonomi? 

Ingrid Eckerman

Läs mer om ekonom
Där finns många länkar. 

i på hemsidan! 

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=218:lets-pretend-no-limits-to-growth&catid=53:ekonomi-och-haelsa-economics&Itemid=97
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=97
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=284:aer-den-globala-finanskrisen-naera&catid=53:ekonomi-och-haelsa-economics&Itemid=97


AKTUELLT OM LÄKEMEDEL OCH MILJÖ 
 
Alltid aktuellt 
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diga av medicinska skäl. 

Frågan om läkemedel i miljön är 
ständigt aktuell. Den fråga som 
uppmärksammats mest under året är 
utsläppen av antibiotika från renings-
verk i Indien är den som. Man har 
funnit att gener med multiresistens 
mot antibiotika sprids mellan olika 
bakterier i vattnet. Vi kan räkna med 
att dessa gener spridits även utanför 
Europa.  
   I Sverige forskas det för fullt vid 
MistraPharma och Svenskt vatten. 
Nya rapporter utkommer då och då.  
   LfM har tagit fram ett papper för 
ISDE, att ha som bakgrundspapper. 
Vi har dessutom varit huvudförfattare 
för ett förslag till FNs kemiorgan 
SAICM om att ta upp läkemedel som 
en viktig fråga. Sannolikheten för att 
förslaget accepteras är stor. 
   LIF, Läkemedelsindustri-
föreningen, är också aktiv i frågan. 
De önskar att det ställs krav på social 
och ekologisk hållbarhet när det 
gäller tillverkningen, men också att 
det ska löna sig att följa sådana 
kriterier. Idag är det bara priset som 
gäller vid upphandling, trots att TLV 
sagt att det är möjligt att ta miljö-
hänsyn.  
    
 
 

Okej med nej till triclosan 
Regeringsrätten har i oktober gett 
Jämtlands landsting 
rätt att vid 
upphandling ställa 
som krav att suturer 
inte ska innehålla 
triclosan. 
Regeringsrätten 
menar att kravet är 
objektivt utformat och inte 
diskriminerar någon leverantör. D
är ett glädjande besked för landet
landsting och såklart även för 
Stockholms läns landsting eftersom
triclosan finns med på utfasnings-
listan över miljö- och hälsofarliga 
ämnen som inte ska finnas i 
produkter som används i landst
Stockholms läns landstings avdelning 
för Smittskydd, Vårdhygien och 
Strama anser inte heller att 
triclosaninnehållande suturer är 
nödvän
   Triclosan är mycket giftigt för 
vattenorganismer och kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vatten-
miljön. Det är väl belagt att ur 
miljösynpunkt är triclosan ett ämne 
man bör undvika att producera, 
distribuera, använda och producera 
avfall med. 
   Stockholms läns landsting har bara 
triclosanfria suturer upphandlade. 
Ur SLL Miljös nyhetsbrev 11/2010 

 
Sociala krav i IT- och 
läkemedelsupphandlingar 
IT och läkemedel är de två nya 
prioriterade områdena för att ställa 
krav enligt landstingets 
uppförandekod för leverantörer. 
Successivt förs krav in vid 
upphandling av vissa läkemedel och 

IT. Krav ställs på att landstingets 
läkemedels och IT-leverantörer ska 
visa hur de arbetar för att säkra att 
ILO: s åtta kärnkonventioner, FN: s 
barnkonvention (art. 32) samt att de 
regler om arbetarskydd, 
arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt 
som gäller i tillverkningslandet följs 
vid produktionen av läkemedel och 
IT. Kraven ställs därför att läkemedel 
och IT ofta produceras i 
låglöneländer där risken är stor att 
oegentligheter gällande anställdas 
rättigheter förekommer. 
   I slutet av oktober genomförde 
Stockholms läns landsting i 
samarbete med samtliga landsting 
och regioner två seminarier för 
leverantörer inom dessa områden. 
Syftet var skapa en dialog kring vad 
som krävs för att leva upp till koden 
och hur deras arbete kan förbättras. 
Ur SLL Miljös nyhetsbrev 11/2010 
 
 

 

Läs mer om läkemedel och 
miljö på hemsidan. 

 
 
 

 
 

STYRELSEN 2011 
 
Vid årsmötet 2011 fick styrelsen följande utseende: 
Ordförande: Ingrid Eckerman, allmänmedicin, Stockholm 
Vice ordförande: Björn Fagerberg, internmedicin, Göteborg 
Kassör: Maria Petri, ST-läkare i allmänmedicin. Göteborg 
Ledamöter: Anette Maltinus, ST-läkare i allmänmedicin, Nyköping  
   Lena Sjödell, oftalmologi, Mölndal 
   Åke Thörner, reumatologi, Eskilstuna/Stockholm 

Läs mer om 
föreningen på här. 

   Bertil Hagström, allmänmedicin, Göteborg 
   Ingela Övermark, internmedicin, Stockholm 
   Gustav Ullenhag, onkologi, Uppsala 
Studentrepresentant: Gustav Backlund, Uppsala 
   Därtill har vi adjungerade medlemmar, både läkare, sjuksköterskor och psykologer. Det är vi mycket tacksamma 
för! 
   Vill du bilda en arbetsgrupp på din ort? Kontakta styrelsen så kan du få adressuppgifter till dina ”grannar”. Du 
kan också gå in på hemsidans Forum och lägga ut en efterlysning. 

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=50
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=26
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=26


 
 
                       

LYCKAT ÅRSMÖTE I PARIS 
 
Den 11 april höll International Society of Doctors for the Environment (ISDE) sitt årsmöte. Närheten möjliggjorde 
fysisk närvaro och miljövänlig resa med tåg – 24 timmar i vardera riktningen. 
   Det var ett kreativt möte med tolv av 20-talet styrelsemedlemmar närvarande. De flesta kom från europeiska 
medlemsorganisationer, men USA och Argentina var närvarande, och Australien deltog på distans via Skype.  
   Ordförande 2011-2012 är Cathey Falvo från Physicians for Social Responsibility (PSR), USA. Avgående ordförande 
är Hanns Moshammer, Österrike, och tillträdande ordförande 2013-2014 Roberto Romizzi, en av föreningens grundare 
och även ordförande för ISDE Scientific Office i Arezzo, Italien. Internationell sekreterare är Lilian Corra, Argentina, 
och undertecknad blev utsedd till sekreterare. 
   Ett 20-tal föreningar från olika länder är aktiva i 
ISDE. I många länder är dessa de enda alternativen 
inom miljömedicinens område.  
   ISDE är aktiv framför allt i kemikaliesammanhang, 
där Lilian Corra gör en beundransvärd insats, och i 
klimatsammanhang. Frågor som diskuterades under 
mötet var miljörelaterade orsaker till cancer, kärnkraft, 
läkemedel och utbildning i miljömedicin. En ny 
diskussionslista upprättades där frågor som 
befolkningstillväxt och resurser kommer att tas upp. 
   Efter årsmötet vidtog konferensen Children’s Health 
and Environment med den franska organisationen 
ARTAC som huvudarrangör och ISDE som 
medarrangör. Därefter följde en tredagars kurs i 
miljömedicin, kanske den första i Frankrike.  
   Styrelsemötet 2012 planeras äga rum i Uruguay eller 
Brasilien. Men då blir det kanske Skype som gäller för 
svenska delegationen.  
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Ingrid Eckerman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Effekt är Sveriges första samhällsmagasin om 
klimat och hållbarhet. Effekt är självklar läsning för 
den som vill följa med i och förstå klimatfrågan och 

de omvälvande händelserna i vår närhet och 
omvärld. 

Teckna din prenumeration på 
www.effektmagasin.se. 

 

      KÖP EN  
   LFM-TRÖJA! 

 
Den nya T-tröjan är i grått, med vår vackra logga i vitt 
och grönt. Materialet är 70 % bambu och 30 % 
ekologisk bomull. Läs mer på www.yogo.se.  
 Sätt in 250 kr på plusgiro 14 43 65-4. Glöm inte namn! 
Skicka brev till info@lakareformiljon.se  

med uppgift om storlek och leveransadress. 
 

 

 FÖRENINGSPOST 
Läkare för Miljön 
c/o Eckerman 
Statsrådsvägen 11 
128 38 Skarpnäck 
info@lakareformiljon.se 
 

B 
Porto betalt 

Vårsolen sken på presidenterna Roberto Romizzi, 
Cathey Falvo och Hanns Moshammer. 

Glömde du betala medlemsavgiften? Det är inte för sent! 
Plusgirot är 144365-4 och medlemsavgiften för de flesta 250 kr.  

Glöm inte ditt namn! Se också hemsidan. 

Läs om internationellt samarbete på hemsidan.
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