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Kemikalier och Miljö är ett område 
som Läkare för Miljön (LfM) har ägnat 
och kommer att  ägna tid och intresse. 
Under den gångna läkarstämman i Gö-
teborg lät vi montern belysa kemikali-
ers effekter främst på barn. Vi sam-
arbetade då med Svenska Natur-
skyddsföreningen (SNF) och deras ar-
betsgrupp som visade på hälsoeffekter 
av hudvårdsprodukter. SNF:s redovis-
ning väckte stort intresse men veten-
skapligheten i slutsatser om negativa 
effekter var inte alltid heltäckande. 
Samarbetet var dock givande och stäm-
modeltagarna samlades ibland i stora 
grupper kring montern.  
   Redan på läkarstämman i Stockholm 
2003 tog LfM upp kemikalier och kun-
de då presentera uppgifter om kemika-
lier i blod på viktiga personer inom 
EU, främst EU-kommissionär Margot 
Wallström. Uppgifterna hade tagits 
fram för att tydliggöra, inför en förny-
ad kemikalielagstiftning inom EU, att 
spridning av kemikalier inte bara före-
kommer till naturen utan också till 
människan, även till de mest inflytelse-

rika människorna.  
   Den 8 dec. 2004 ordnade LfM till-
sammans med Ingenjörer för Miljön 
(IfM) i Göteborg ett uppföljande semi-
narium om kemikalier i blodet. Fram-
stående Göteborgare fick lämna blod 
för analys. Resultaten kan Ni läsa om i 
Lena Sjödells,  LfM:s representant i 
Göteborg, redogörelse i detta nummer 
av Nyhetsbrevet. 
   Det finns skäl att påminna om att Lä-
kare för Miljön ansluter sig till Det Na-
turliga Stegets (DNS) fyra systemvill-
kor. Två av dem betonar att ”När ett 
samhälle är hållbart så utsätts inte natu-
ren och människorna för systematiskt 
ökande koncentrationer av ämnen som 
utvunnits från jordskorpan 
(systemvillkor 1) eller av ämnen som 
producerats i samhället (systemvillkor 
2)”. Ex. på ämnen från jordskorpan 
som är toxiska är bly, kvicksilver och 
kadmium och dessa kan när de acku-
muleras i naturen påverka människan. 
Kadmium som ackumuleras i åkerjord 
ger redan nu, enligt artikeln, diskreta 
effekter på njurfunktion och bentäthet. 
Ex. på ämnen producerade i samhället 
är DDT och PCB som är skadliga för 
djur och är förbjudna men inte på långa 

när försvunna från vare sig naturen el-
ler människans blodomlopp. Oroande 
är de nya flamskyddsmedlem vars ne-
gativa effekter vi ännu vet för lite om, 
men som också ackumuleras hos män-
niskan, enligt undersökningar både hos 
Margot och hos Göteborgare.  
   Läs främst Lenas artikel men också 
det Ni i övrigt finner av intresse i Ny-
hetsbrevet! 
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POSITIVA SIGNALER? 
 
Att sätta ihop Nyhetsbrevet blir gärna 
ett frossande i elände. Det blir ofta den 
ena larmrapporten efter den andra. Men 
i nyhetsfloden finns även positiva hän-
delser. 
   Häromdagen lyssnade jag på ett före-
drag av Svante Axelsson, Naturskydds-
föreningens generalsekreterare. Han 
var betydligt mer positiv än jag. Att ol-
jepriset stiger ser han som kanske vår 
räddning. Det sätter fart på utveckling 
av alternativa energikällor och inve-
steringar i anläggningar för utvinning 
av förnyelsebar energi. Dock påpekade 
han att det också kräver en statlig styr-
ning – nationellt såväl som på EU-nivå. 
Danmark fattade tidigt ett beslut att bli 
världsbäst i export av vindkraft – och 
det är de idag. Möjligheterna finns, 
även om de inte är problemfria. Vi har 
nyligen hört om problem med utsläpp 
från biovärmeverken. 
   Axelsson poängterade vilket utmärkt 
läge Sverige har. Vi har tidigt tagit mil-
jöfrågan på allvar, och vårt oljeberoen-
de är nu mycket litet. T.o.m. försälj-
ningen av statsjeepar i städerna har gått 
ner – troligen pga. förändrad attityd till 
dessa. Genom att vi ”underifrån” ifrå-
gasätter andras vanor så förändras sta-
tusnivån på dessa vanor. Däremot var 
han ganska pessimistisk beträffande det 
nuvarande konkurrenstänkandet som 
bygger på att allting ska bli billigare 
och billigare. Det betyder att varorna, 
inklusive maten, inte betalar sina kost-
nader. Vi har ju idag en aktiv politik 
som ska leda till billigare matvaror – 
inte bättre eller miljövänligare. 
   På EU-nivå är det fortfarande svårt.  
 

Klimatfrågan har man dock tagit till 
sig. Man inser att klimatförändringarna 
är här. Däremot vill man gärna fortsätta 
blunda för den kommande energibris-
ten. 
   ”Inflationen har tagit ett överras-
kande steg uppåt” står det en dag i tid-
ningen. Uppgången var betydligt större 
än vad marknadsbedömarna räknat 
med. Grönsaker, kläder, drivmedel, 
transportmedel mm har blivit dyrare. 
För mig kommer det inte som en över-
raskning. Prishöjningar måste bli följ-
den när oljepriset stiger.  
   Kina har nu svårt att få tag på olja 
som täcker dess behov och ser sig nu 
om efter importmöjligheter. Förfråg-
ningar i Ryssland, köp av oljekällor i 
Venezuela har nämnts. Hur USA kom-
mer att reagera på detta vet vi inte.  
   Positivt är att även om president 
Bush inte förstår vitsen med Kyoto-
avtalet, så gör en del företag i nordöstra 
USA det. De håller på att förhandla 
fram ett eget Kyoto-avtal, med minskat 
koldioxidutsläpp som mål och handel 
med utsläppsrätter som medel. De har 
förstått att det inte går att komma ifrån 
verkligheten. 
   I DN 11.3 uttalar sig Andris Piebalgs, 
ny EU-kommissionär för energifrågor. 
Han anser att kärnkraften kommer att 
vara en del av Europas energiutbud för 
överskådlig tid, men att det vore fel att 
se den som ett sätt att uppfylla Kyoto-
avtalet. I väntan på de förnybara ener-
gislagen tror han att lösningen heter re-
ning av konventionell energi, t.ex. kol. 
Ny teknik ökar också chanserna att hål-
la utsläppsnivåerna under kontroll när 
Kina och Indien tar fart på riktigt. 

Ingrid Eckerman 
 

200 SJUKDOMAR 
KOPPLAS TILL FÖR-
ORENINGAR 
 
I en ny översikt av tillgänglig forskning 
från University of California har fors-
kare funnit att över 200 sjukdomar kan 
kopplas till kemikalier och förorening-
ar, varav 37 former av cancer. 
   Av dem har mer än 120 sjukdomar 
definitivt kunnat kopplas till förore-
ningar. Ändå menar författarna till rap-
porten att resultaten troligen undervär-
derar de totala konsekvenserna av för-
oreningarna. 
   - Människokroppen är i konstant kon-
takt med den kemiska miljön, och flera 
ämnen har visats vara allvarliga bi-
dragsfaktorer till sjukdomar, säger dr 
Ted Schletter. 
   För 20 år sedan fann man vid en be-
räkning att mer än 100 000 kemikalier 
användes i Europa. Av dem har få 
testats noggrant. 
   Dessa allvarliga resultat till trots ut-
övar industrin som framställer och an-
vänder kemikalierna starka påtryck-
ningar på regeringar för att inte vidta 
åtgärder som skulle minska belastning-
en på människor och miljön. EU-
kommissionens nya kemikaliedirektiv 
blev urvattnat efter att bland annat 
USAs utrikesminister Colin Powell 
skrev till EU att de föreslagna åtgärder-
na skulle ”signifikant bli en belastning 
för industrin och regeringen” varpå 
även Tony Blair, Jacques Chirac och 
Gerhard Schröder skrev ett gemensamt 
brev till kommissionen och lyckades 
försvaga direktivet. 

Miljömagasinet 2004-11-21. Källa: 
The Independent 14.11.2004. 
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 20 ÅR SEDAN BHO-
PALKATASTROFEN 

 
Den 3 december 2004 var 

det 20 år sedan katastro-
fen i Bho-
pal, Indien 

ägde rum. 
Där hade Uni-

on Carbide Corpora-
tion (UCC) en fabrik för 

tillverkning av bekämp-
ningsmedel. Denna natt 

kom stora mängder vatten in i en tank 
innehållande metylisocyanat. En häftig 
kemisk reaktion startade, och ett jätte-
moln av olika gaser spred sig över den 
sovande staden. Invånarna vaknade 
hostande, med rinnande ögon, kväv-
ningskänsla, illamående. 
   Det var 500 000 som utsattes för de 
giftiga gaserna, varav 200 000 barn och 
20 000 gravida kvinnor. Ca 8 000 dog 
under första veckan, och lika många se-
dan dess. Uppskattningsvis 100 000 har 
permanenta skador av varierande grad, 
i första hand i lungorna. 
   Den analys jag gjort visar tydligt att 
de faktorer som orsakade själva utsläp-
pet var dels utformningen av fabriken, 
dels den ekonomiska pressen som med-
förde bristande underhåll, nerdragning 
av personal mm1. Men de som är an-
svariga för att utsläppet fick dessa 
enorma konsekvenser är regeringarna 
för indiska staten och delstaten Madhya 
Pradesh samt Union Carbide Corpora-
tion. 
   Idag har UCC gått ihop med Dow 
Chemical, ett annat transnationellt före-
tag, ökänt för sin tillverkning av Agent 
Orange som användes i Vietnam, och 
många andra giftiga kemikalier2. 
   20-årsdagen högtidlighölls på olika 
håll i världen. I Bhopal finns idag fyra 
aktiva organisationer för de överlevan-
de. De ordnade presskonferenser, kul-
turella föreställningar och naturligtvis 
demonstrationer. Som vanligt hade 
man gjort stora dockor föreställande 
Warren Anderson, då ordförande för 
UCC. Alla dessa dockor eldades upp, 
för att visa vad man vill ska hända med 
Warren Anderson. 
   Katastrofen har haft positiva effekter. 
Det tycks inte finnas någon irritation 
mellan muslimer och hinduer. Man har 
en gemensam tragisk historia, man har 
en gemensam fiende. I en av de rörel-
ser som är mest aktiv är ordföranden 

muslim och vice ordföranden hindu. 
Det är också till stor del kvinnor, fr.a. 
muslimska, som engagerar sig i kam-
pen. Här kan man verkligen tala om 
empowerment. 
    Sambhavna, kliniken och dokumen-
tationscentrat som finansieras med me-
del insamlade fr.a. i USA och Storbri-
tannien, passade på att inviga sin nya 
byggnad trots att den ännu inte var in-
flyttningsfärdig. Sedan starten för cirka 
6 år sedan har verksamheten expande-
rat kraftigt. Här finns västerländsk me-
dicin med medicinare, gynekolog och 
psykiater. Dessutom en ayurvedic doc-
tor som förskriver behandlingar med 
örter och oljemassage. Yoga-lärare be-
handlar framför allt dem som har and-
ningsproblem och besvär från rörelse-
apparaten. En örtträdgård har anlagts 
vid den nya byggnaden, och man har 
ett eget apotek med både örtmediciner 
och västerländska preparat.  
   Till kliniken hör också ett par hälso-
informatörer som bedriver uppsökande 
verksamhet. De har två arbetsfält: hitta 
tbc-sjuka och stötta dem i att få be-
handling, samt informera dem som an-
vänder det med kemikalier förorenade 
grundvattnet som dricksvatten. Det se-
nare har lett till befolkningens protes-
ter, och en del av dem får nu vatten i 
stora tankar. 
   Journalsystemet är väl utvecklat. 
Varje patient har ett eget id-nummer. 
Vid varje besök fylls ett formulär i, lik-
som patientens egen hälsobok. Alla 
data läggs in i ett dataprogram 

(EpiInfo), vilket ger större möjligheter 
till uppföljning. 
   Volontärer och besökare hälsas varmt 
välkomna till Sambhavna. Ekonomiska 
bidrag kan sättas in på LfMs postgiro.  
   Hemsidor: www.bhopal.net,  
www.bhopal.org, www.bhopal.fm, 
www.studentsforbhopal.org 

Ingrid Eckerman 
 

1 Eckerman I. The Bhopal Saga – 
causes and consequences of the world’s 
largest industrial disaster. Hyderabad, 
India: Universities Press (India) Private 
Ltd, 2004. 
2 Doyle J. Trespass against us. Dow 
Chemical and the toxic century. Mon-
roe, Maine: Common Courage Press, 
2004. 
 
 
 
 
 
 
 

Boken ”The Bho-
pal Saga – cau-
ses and conse-
quences of the 
world’s largest 
industrial disas-
ter” kan i Sverige 
beställas från för-
fattaren Ingrid 
Eckerman  

eckerman@algonet.se.  
 

I Indien från Orient Longman  
www.orientlongman.com.  
I USA och övriga världen Apex Press 
www.cipa-apex.org. 
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GER FTALATER  
ALLERGI? 
Publicerat i Bulletin 3/2004, Centrum 
för Yrkes- och miljömedicin Lund/
Malmö. 
I en nyligen publicerad studie från en 
svensk-dansk forskargrupp framkom-
mer ett starkt samband mellan expone-
ring för vissa ftalater och allergi hos 
barn (Bornehag et al.). 
   Vad är då ftalater för en ämnesgrupp? 
Ftalaterna är diestrar av ftalsyra där es-
terkedjorna bestämmer ftalaternas fysi-
kaliska och kemiska egenskaper. I den 
ovan nämnda studien var det framför-
allt dietylhexylftalat (DEHP) samt ben-
zylbutylftalat (BBzP) (Figur) som gav 
intressanta samband. Det är just de fysi-
kaliska och kemiska egenskaperna som 
gör dem lämpliga som mjukgörande 
tillsatsmedel i plast och gummi. En 
egenskap är att de är flytande inom sto-
ra temperaturintervall, exempelvis för 
DEHP mellan -50 C och 340°C. De är 
även billiga att framställa och de an-
vänds i mycket stora kvantiteter. Det 
uppskattas att det årligen används ca 
3,5 miljoner ton i världen. De största 
mängderna ftalater används som mjuk-
ningsmedel för PVC och finns i pro-
dukter som t.ex. olika golvmaterial men 
de används även i kosmetika. Vissa 
produkter kan innehålla ända upp till 50 
% ftalater. Ftalaterna är inte fast bund-
na i materialet vilket gör att det på olika 
sätt kan utsöndras varvid omgivningen 

kan exponeras. Ftalaterna förekommer 
framförallt i den industrialiserande de-
len av världen.  
   Människor kan exponeras för ftalater 
på flera sätt, t.ex. via inandning, genom 
hudkontakt, eller föda. Barn kan expo-
neras under graviditeten och senare 
även via bröstmjölk. 
   Då det än så länge finns få studier 
kring hälsoeffekter av ftalater hos män-
niska är mycket av den toxikologiska 
kunskapen baserad på djurstudier. De 
effekter man funnit för ftalater är bland 
annat fosterskador och hormonella stör-
ningar. Det har även presenterats teori-
er om att ftalater kan spela en roll för 
den ökande förekomsten av luftvägsal-
lergier i västvärlden (1). Man är dock 
osäker på vilka mekanismer som ligger 
bakom men man har föreslagit att ftala-
terna verkar som adjuvanter, dvs att de 
hjälper till att framkalla allergin. 
   Studien av Bornehag och medarbetare 
är mycket intressant då den ger ett stöd 
åt dessa teorier (2). I denna studie av 
har man ur en kohort på 10852 barn 
valt ut 198 fall med allergiska symptom 
och 202 kontroller. De 400 barnen ge-
nomgick en läkarundersökning. Dessut-
om genomfördes en undersökning av 
deras hemmiljö, där det ingick en 
dammprovtagning i barnens sovrum. 
Dammprovtagning var utformad så att 
man framförallt skulle fånga det luft-
burna dammet. I dammproverna analy-
serades därefter 6 olika ftalater.  
   Man fann signifikanta samband mel-
lan halterna av BBzP i dammproven 
och prevalenserna för rinit och eksem. 
Vidare fanns det samband mellan 
DEHP och förekomst av astma. För de 
övriga fyra ftalaterna fann man inga 
samband. Det är intressant att man fin-
ner en strukturaktivitets skillnader mel-
lan olika ftalater. En skillnad mellan 
BBzP och DEHP, är att BBzP är betyd-
ligt mer flyktigt än DEHP. Det betyder 
att BBzP finns i gasform i luften i stör-
re utsträckning än associerad till partik-
lar. Det är möjligt att om DEHP är as-
socierad med små partiklar så hamnar 
de nere i lungan där de orsakar astma 
medan BBzP i ångfas fastnar redan i 
näsan där det kan orsaka rinit. I struk-
turaktivitets studier som bedrivs vid 
Avd. för Yrkes- och Miljömedicin i 
Lund och som vi tidigare berätta om i 
Bulletinen (Bulletinen 1997:4) har det 
visat sig att vissa organiska syra anhyd-
rider som framförallt förkommer som 
partiklar orsakar astma medan de som 

befinner sig i gasform istället ger effek-
ter i de övre luftvägarna. 
   Att mäta ftalaterna i damm är bara ett 
indirekt mått på exponeringen. Det vore 
att föredra att mäta den upptagna mäng-
den i kroppen. Vid laboratoriet på Avd. 
för Yrkes- och Miljömedicin i Lund 
analyseras redan biomarkörer för ftalat-
exponering i urin. Det vi då mäter i uri-
nen är monoestrarna som bildas när fta-
laterna metaboliseras i kroppen. I kom-
mande bidrag i Bulletinen kommer vi 
att berätta om en studie där vi tittat på 
ftalatexponering och manlig fertilitet. 
Christian Lindh, YMK, Lund christian.

lindh@ymed.lu.se 
Bo Jönsson, YMK, Lund 

REFERENSER 
1. J S Fisher. Environmental anti-
androgens and male reproductive 
health: focus on phthalates and testicu-
lar dysgenesis syndrome. Reproduction 
(2004) 127 305-315 
2. Carl-Gustav Bornehag, Jan Sundell, 
Charles J. Weschler, Torben Sigsgaard, 
Björn Lundgren, Mikael Haselgren, 
Linda Hägerhed-Engman. The associa-
tion between asthma and allergic symp-
toms in children and phthalates in 
house dust: a nested case-control study. 
Environmental Health Perspectives 
(online 15 july 2004) 
 
 
MILJÖHÄLSORAPPORT 2005 
 
Socialstyrelsen, Institutet för Miljöme-
dicin och Stockholms läns landsting har 
tillsammans tagit fram Miljöhälsorap-
porten 2005. Denna gång fokuserar den 
helt på barn. Den är en ambitiös och 
lättläst rapport som berör många områ-
den. Här finns användbara sammanfatt-
ningar av aktuell forskning dels utgåen-
de från barnet självt (fostrets miljö, 
nervsystemet, allergisjukdom mm), dels 
utifrån omgivningsfaktorer (metaller, 
organiska miljöföroreningar, buller 
mm). 
   Ett återkommande konstaterande är 
att foster och små barn är mer känsliga 
än vuxna, bland annat beroende på de-
ras lilla kroppsvolym i förhållande till 
den mängd dryck och föda de intar. Det 
är under sina första fem levnadsår som 
människan får i sig de största mängder-
na miljögifter. Ett annat konstaterande 
är att tillräcklig kunskap ofta saknas. 
Rapporten kan beställas eller laddas 
hem från www.socialstyrelsen.se/
publicerat.  

Svenska Läkare för Miljön 2/2003 
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VEM SLÅR MARGOT 
WALLSTRÖM? 

Den 8 dec 2004 ordnade Ingenjörer för 
Miljön, IfM, i samarbete med LfM ett 
seminarium om kemikalier i blodet. 
Idén kom från WWF:s blodanalyser på 
EU-parlamentariker och miljöminist-
rar. Syftet var att belysa att vi alla har 
kemikalier i blodet, att vi inte säkert 
vet hur ämnena hamnar i våra kroppar 
och att det är viktigt med en stark och 
verkningsfull lagstiftning för att be-
gränsa kemikaliespridningen. Vi valde 
att analysera blod från sex västsvens-
kar, de flesta kända för allmänheten.  
   I samråd med Lars Barregård, profes-
sor vid Miljömedicinskt centrum, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset i Göte-
borg, valde vi att analysera ett antal 
persisterande organiska föreningar från 
grupperna PCB, bekämpningsmedel, 
flamskyddsmedel och PFC´er samt 
tungmetallerna kadmium, bly och 
kvicksilver. Resultaten tolkades och 
bearbetades i samråd med Lars Barre-
gård. Resultaten jämfördes med analys-
svaren för de svenskar som WWF hade 
testat, Margot Wallström, Lena Som-
merstad, Anders Wijkman och Inger 
Schörling. 
   Den västsvenska gruppen testades för 
65 persistenta organiska föreningar och 
mellan 55 och 57 återfanns i blodet på 
testpersonerna. Detta är fler än hos 
Margot Wallström som hade 28 men 
beror troligen på bättre analysmetoder. 
   PCB finns i fisk (främst Öster-
sjöfisk), kött och mejeriprodukter men 
kan också avgå till luft från fogmassor. 
Den västsvenska gruppen hade något 
högre värden än svenskarna i WWF 
testen. Detta kan bero på att västsvens-
karna hade en något högre medelålder 
och man vet att äldre personer har hög-
re halter än yngre eftersom PCB är 
långlivade. 
 

   Pesticider eller bekämpningsmedel 
fanns också i något högre koncentra-
tion hos västsvenskarna. Bromerade 
flamskyddsmedel finns i bland annat 
datorer och textilier. En av de vanligas-
te föreningarna, PBDE#153, fanns i 
snarast något lägre värden hos väst-
svenskarna. 
Fluorerade organiska föreningar, 
PFCér, finns i exempelvis vatten- och 
smutsavstötande material som teflon 
och GoreTex. Kunskaperna om hur de 
kommer in i människan är ofullständi-
ga men tidigare studier har visat att 
unga personer ofta har högre halter än 
äldre. Våra mätresultat skilde sig inte 
säkert från WWF-resultaten. 
   Den västsvenska gruppen testades 
även för tungmetallerna kadmium, bly 
och kvicksilver. Kadmium ligger högre 
hos rökare men även hos kvinnor efter-
som kadmiun lättare tas upp från tar-
men om det råder järnbrist, vilket är 
vanligare bland kvinnor än bland män. 

De äldre personerna i gruppen hade nå-
got högre blyvärden vilket kan bero på 
tidigare rökning eller större exponering 
under den tid då vi använde blyad ben-
sin. För kvicksilver visade det sig att 
gruppen hade högre värden än medel-
värdet för svenskar vilket kan bero på 
att testpersonerna äter mer fisk än ge-
nomsnittligt. 
   Flera värden för testpersonerna i den 
västsvenska gruppen var högre än Mar-
got Wallströms värden, dock ej för bro-
merade flamskyddsmedel. Antalet ke-
mikalier som detekterats hos väst-
svenskarna var också fler. Detta kan 
delvis bero på att de västsvenska analy-
serna gjordes med högupplösande ut-
rustning. Värdena är inte heller helt 
jämförbara eftersom Margot Wall-
ströms värden räknats om från ng/g fett 
till pg/g serum. Det är dock visat att vi 

har många främmande ämnen i våra 
kroppar. 
Vi har alltså alla en blandning av olika 
kemikalier i oss. Halterna verkar låga 
men vi har mycket liten kunskap om 
vilka effekter de har, främst bromerade 
flamskyddsmedel och PFC´er. För gra-
vida kvinnor kan tidpunkten för expo-
neringen vara avgörande. Kadmium-
nivåerna är hos vissa personer på en 
nivå där diskreta effekter på njurfunk-
tion och bentäthet har rapporterats. 
Kvicksilverhalten ligger hos några per-
soner vid den övre gräns som USAs 
naturvårdsverk rekommenderat när det 
gäller intag av metylkvicksilver hos 
gravida kvinnor. 
   Ett viktigt mål är att få bättre kontroll 
över vilka kemikalier som kommer ut 
på marknaden och som vi sedan expo-
neras för. En del i detta är EUs nya ke-
mikalielagstiftning, REACH. Det var 
med anledning av detta lagförslag som 
WWF gjorde blodanalyserna på EU-
parlamentariker. Julian Scola, commu-
nication manager från WWF, deltog 
också i seminariet och berättade om 
deras arbete. Han berättade att för två 
generationer sedan fanns nästan inga 
kemikalier framställda av människan. 
Idag har vi runt 100.000. Många kemi-
kalier är till stor nytta men vi vet alltför 
lite om effekterna av många av dem. 
Han ansåg att industrin tagit alltför lite 
ansvar för spridningen och effekterna 
av många kemikalier. WWF arbetar nu 
med att få en så stark lagstiftning som 
möjligt. Första omröstningen om RE-
ACH i EU-parlamentet kommer att ske 
i juni eller augusti. 
   IfM och LfM ansluter sig till Det Na-
turliga Stegets systemsyn som bl.a. in-
nebär att ”I ett hållbart samhälle för-
störs inte naturens funktioner och 
mångfald genom systematiskt ökande 
koncentrationer av ämnen som produ-
ceras i samhället.”  Detta betyder att vi 
i det bärkraftiga samhället inte själva 
får framställa ämnen, avsiktligt eller 
oavsiktligt, i högre takt än de kan bry-
tas ner i naturen eller läggas fast i jord-
skorpan. Ovan refererade seminarium 
pekar på att vi inte lever upp till detta 
och att det är viktigt att vi gör något åt 
det nu. 
   För att läsa lite mer och även få till-
gång till diagram från analyserna, gå in 
på www.ifm.nu  

Lena Sjödell 
 

Läkare för Miljön 

LÖPSEDLARNA 

Här och var hittar du rutor 
med löpsedelsliknande text. 
Det är de löpsedlar vi tog 
fram till montern på Läkar-
stämman 2004. Läs mer på 
hemsidan www.dnsy.se/lfm 
under Kemikalier och hälsa.   
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INTRYCK FRÅN EN 
KONFERENS 
 
I februari reste jag från den kalla nord 
till det lagom varma Costa Rica. Här 
ägde den tredje konferensen rum om 
globaliseringens inverkan på arbetsmil-
jö och miljö i ”de tre amerikorna” – 
Nord-, Central- och Sydamerika. 
   Huvudarrangör var institutionen för 
studier av gifter vid Costa Ricas uni-
versitet. Här finns sedan gammalt ett 
samarbete med Karolinska Institutet. 
En hel rad institutioner stod bakom 
konferensen – från Sverige Folkhälso-
institutet och Arbetslivsinstitutet. Det 
var mycket intressant att höra om sam-
arbetet mellan latinamerikanska, nord-
amerikanska och europeiska universi-

tet. Även fackföreningar var represen-
terade på konferensen.  
   De flesta delegaterna kom från Latin-
amerika, och spanskan surrade runt 
mig. Jag kände mig handikappad som 
inte kan spanska. Tolkarna gjorde ett 
beundransvärt arbete, men tekniken 
räckte inte riktigt till.  
   Stämningen var mycket positiv. Jag 
blev imponerad av engagemanget för 
de underprivilegierade. Den forskning 
som presenterades var ofta kombinerad 
med interventioner, vilket kändes me-
ningsfullt. 
   Konferensens budskap kan samman-
fattas: 
-  Arbetsmiljö och miljö hör ihop. Stu-

denter bör utbildas att arbeta med 
båda. 

-  Föroreningar kommer inte alltid där-
ifrån man tror. 

-  Om befolkning, arbetare och fackfö-
reningar engageras så blir arbetsmil-
jön bättre, påverkan på miljön mind-
re och negativa effekter på hälsan 
mindre. 

-  Reell tillverkning sker alltmer i hem-
men där inga arbetsmiljö- eller mil-
jölagar gäller. 

-  Kvinnor är ofta mer utsatta än män. 
   Som vanligt i dessa sammanhang in-
ser man hur långt vi kommit i Sverige 
ligger, både när det gäller arbetsmiljö- 
och miljöfrågorna. Mycket av det vi 
tycker är självklarheter är endast visio-
ner i andra delar av världen. 
 
Ecosystem approach to human 
health in the face of globalisation 
Donna Mergler från Kanada framhöll 
att allting hör ihop med varandra (bild 
1, 2). Forskning är den dynamiska in-
teraktionen mellan sociokulturella och 
ekonomiska faktorer. Alla olika kom-
ponenter ska vara med: den biokemis-
ka miljön och människors hälsa och 
tillfredsställelse.  
   Donna Mergler och Jena Webb be-
rättade om projekt där man kombinerar 
forskning om miljöfaktorer med forsk-
ning om effekt av interventioner. Guld 
extraheras ur sand i Amazonas med 
kvicksilver. Man har funnit höga halter 
av kvicksilver i befolkning som fiskat 
ur förorenat vatten, och tagit för givet 
att detta kvicksilver var orsaken. 
   Kompletterande studier fann emeller-
tid höga kvicksilverhalter även hos be-
folkning i områden som inte förorenas 
av gruvdriften. Det visade sig att den 
vulkaniska jorden är kvicksilverhaltig. 
När skogen huggs ner, oavsett orsak, 
ökar erosionen, och oorganiskt kvick-
silver sprids via vattnet, där bakterier 
ombildar det till metylkvicksilver. De 
viktigaste faktorerna för hela denna 
händelsekedja är dels guldets värde på 
marknaden, dels myndigheternas poli-
cies beträffande bosättningar och kolo-
nisation (bild 3).  
   Interventionen skedde genom att 
man visade planscher med olika fiskar 
och deras innehåll av kvicksilver för 
kvinnorna i fiskarbefolkningarna. Bud-
skapet var enkelt: ”Ät mer av de gröna 
fiskarna men ät inte av de andra!” Det-
ta ledde till andra vanor, och kvicksil-
verhalten i hår minskade.  
   Man har också sett att strandnära 
avskogning ökar erosionen och sprid-

Läkare för Miljön 
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ning av kvicksilver till vattnet. Tradi-
tionellt brukar indianerna lämna kvar 
träden närmast stranden. Åkerplättarna 
är små, ligger mellan träden och byter 
plats ibland. Mestiserna däremot byg-
ger husen vid stranden. Deras åkrar är 
större och går fram till vattnet. Tyvärr 
tar indianerna efter detta. Interventio-
nen är att uppmuntra dem att behålla 
sina traditionella metoder. 
   Nu tittar man även på fruktintag och 
kvicksilverabsorption, interaktion mel-
lan selen och kvicksilver samt jord-
bruksmetoder. 
 
Föroreningarna sker inte där vi tror 
När man skulle undersöka arbetsmiljön 
i en skofabrik upptäckte man att företa-
get lejt ut tillverkningen till ett antal 
underentreprenörer. När man uppsökte 
dessa upptäckte man att även de använ-
de sig av underentreprenörer. Till sist 
visade det sig att skorna helt och hållet 
tillverkas av kvinnor och barn i hem-
men! Där gäller varken arbetsmiljö- el-
ler miljölagar. 
   Vi i väst vill gärna tro att höga halter 
av bly i blodet kommer från blyad ben-
sin. Men på andra håll i världen kan 
betydligt större blymängder komma 
från andra håll. Ett exempel är återvin-
ning av bilbatterier. Av dessa tillverkar 
familjerna kastruller och andra kärl 
som säljs på den lokala informella 
marknaden. 
   Mitt eget exempel är från Indien, där 
bly används i läderindustrin. Den är 
ofta småskalig och har barnarbetare. 
En undersökning visade sänkt intelli-

genskvot bland barnen i en by med lä-
dertillverkning, jämfört med grannbyn 
där det inte fanns läderindustri. 
 
Genderaspekter 
Även genderaspekter belystes. När 
man tittar på arbetshälsa så tittar man 
ofta bara på männens situation – det är 
de som har kontrakten. Men kvinnorna 
drabbas också. De kan tom. ha farliga-
re arbetsuppgifterna än sin män. I jord-
bruken hjälper hustrurna sina män, 
även med besprutning. De tvättar och 
stryker männens indränkta kläder. 
Växtgifterna och även medel för mala-
riakontroll förvaras i hemmen där bar-
nen råkar ut för förgiftningsolyckor. 
   Kvinnors yrkesskador är systematiskt 
ignorerade. De kallas bland annat 
”masshysteri”. Även om kvinnor och 
män drabbas lika av infertilitet så är 
det kvinnorna som får skulden. De 
standards som utvecklats utgår från 
manligt dominerad industri. Men män 
och kvinnor har olika arbetsuppgifter 
och olika sociala roller. 
   Föräldradödlighet är ett begrepp som 
man inte tittar på när det gäller barnens 
hälsa. Ändå vet man att levande föräld-
rar är en förutsättning för barnens liv 
och hälsa. 
 
Pesticider 
I ett land som Costa Rica, där man 
sprutar grödorna helt obegränsat, blir 
användningen av växtgifter ett viktig 
ämne. Den utvecklade världen använ-
der 80 % av totalmängden medan  
”underutvecklade” länder använder 

20%. Men skadorna inträffar till 99 % i 
den underutvecklade världen. 
   Här diskuterade Susanna Bohme från 
USA hur den dominerande gruppen be-
håller makten genom att påverka ideo-
login. Ska det ske en politisk och eko-
nomisk förändring krävs en förändrad 
ideologi. Hon menade att den ideologi 
som nu är rådande använder argument 
som egentligen inte är hållbara: Vi kan 
inte vända klockan, vi behöver ett mo-
dernt jordbruk för att försörja världens 
befolkning. Pesticider är inte värre än 
kaffe, nikotin, aspirin, vitaminer och 
andra gifter vi stoppar i oss frivilligt.  
 
Bananer och hälsa 

Efter konferensen reste 
jag med en grupp leda-

möter till den karibis-
ka kusten. Färden 
gick först genom de 

höglänta dimmiga och 
regniga regnskogarna och 

sedan genom oändliga banan-
plantager. Här var klasarna iklädda 
blåa plastpåser för besprutning. Ibland 
flög ett besprutningsplan över oss, 
dock utan sprutaktivitet. – I och med 
att man införde monokulturer blev od-
lingarna känsliga för angrepp av insek-
ter och svamp. 280 pesticider 
(växtgifter) är tillåtna av regeringen, 
inklusive fem som av WHO klassats 
som ”extremt farliga”. 
   I hamnstaden Limón träffade vi en 
fackförening för bananarbetarna. Här 
fick vi lyssna på deras vittnesmål hur 
de hade blivit både sterila, impotenta 
och tidigt åldrade pga. sitt arbete med 
dibromokloropropan (DBCP). Detta 
ämne förbjöds i USA 1977 då det 
framkallat missbildningar, vävnads-
skador och manlig sterilitet men an-
vändes fram till 1990 i Costa Rica. 
20 000 arbetare är drabbade. De har 
ännu inte fått någon ersättning. En 
ironi är att det är Dow Chemical som 
tillverkade DBCP – samma företag 
som nu tagit över Union Carbide som 
orsakade den stora olyckan i Bhopal, 
Indien 1984. 
   Efter denna resa är jag ännu mer på 
det klara med att det är KRAV- och 
helst RÄTTVISE-märkta varor som 
gäller – framför allt bananer och  
kaffe. 

Ingrid Eckerman 
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Viltkött i stället för nötkött och balj-
växter i stället för kyckling är ett par av 
de åtgärder som skulle kunna minska 
energiåtgången inom livsmedelskedjan 
med 30 procent. Det visade Rebecka 
Engström, doktorand på KTH, i den li-
centiatavhandling hon lade fram fredag 
10 december 2004.  
   Övergödningen och användningen av 
fossila bränslen är de miljöproblem 
som jordbrukssektorn bidrar mest till. 
Rebecka Engström har undersökt sek-
torns miljöpåverkan och hur den kan 
minskas.  
   – Jag har tittat på hela produktions-
kedjan och hur den påverkar miljön – 
alltifrån själva produktionen och trans-
porter till och från jordbruket, till för-
ädling och konsumtion. Det kanske 
viktigaste resultatet är att vi kan påvisa 
hur jordbrukssektorns produktion på-

verkar miljön också i andra sektorer 
som är delaktiga i produktionskedjan, 
både i Sverige och utomlands, säger 
hon.  
   Nyckelaktörer när det gäller att mins-
ka jordbrukssektorns miljöpåverkan är 
lantbrukarna. Framförallt när det gäller 
att förändra odling och djurhållning. 
Studien gäller endast livsmedel av 
svensk härkomst men det svenska jord-
brukets produktion bidrar till lika stora 
miljöproblem utomlands som i Sveri-
ge.  
   – Det beror bland annat på att svens-
ka lantbrukare importerar djurfoder 
och att de sedan avsätter vissa produk-
ter på den internationella marknaden, 
säger Rebecka Engström.  
   Även konsumenterna är viktiga aktö-
rer för att minska miljöpåverkan. Ge-
nom att förändra efterfrågan har de 

möjlighet att påverka jordbrukssek-
torns produktionsinriktning. En föränd-
rad konsumtion skulle kunna minska 
energianvändningen i livsmedelskedjan 
med så mycket som 30 procent.  
   I den modell som Rebecka Engström 
arbetar med utgår hon från att konsum-
tionen, och därmed produktionen, av 
kött och ost minskas till förmån för 
andra proteinkällor – nötkött byts ut 
mot viltkött och kyckling ersätts med 
baljväxter. Samtidigt skulle grönsaker 
som odlas i växthus, exempelvis gurka 
och tomat, bytas ut mot morötter och 
andra rotfrukter som odlas på friland.  
   En minskad köttkonsumtion bidrar 
dessutom till att övergödningen, som 
beror på att näringsämnen läcker från 
jordbruksmarken, minskar. Mycket 
åkermark odlas i dag för att ge foder 
till boskap som ger kött och mjölk och 
en minskad köttproduktion minskar be-
hovet av åkermark för foderproduk-
tion.  
   Det är dock viktigt att inte lägga allt 
ansvar på den enskilda individen, me-
nar Rebecka Engström.  
   – Ett syfte med studien är att den ska 
kunna fungera som underlag för att ta 
fram miljöstrategier för jordbrukssek-
torn. Ett sådant exempel skulle kunna 
vara någon typ av styrmedel som un-
derlättar för konsumenterna att välja 
mat som påverkar miljön mindre, säger 
hon.  
   Avhandlingens namn: Environ-
mental Impacts from Swedish Food 
Production and Consumption. Rebecka 
Engström, 08-790 73 95  
rebecka.engstrom@infra.kth.se 

VEGETARISK KOST FÖRBÄTTRAR MILJÖN  

Den s k Gulfsjukan är inte inbillning. 
Tusentals soldater som 1991 deltog i 
Kuwaitkriget har verkligen blivit sjuka 
på kuppen. Det fastslogs på onsdagen i 
en oberoende expertrapport, beställd 
av det brittiska försvarsdepartementet. 
   Omkring 6 000 veteraner från kriget 
vid Persiska viken tros vara sjuka. 
Bland annat i cancer, neurologiska 
sjukdomar, kronisk trötthet, hudutslag 
och ledvärk. 
   Enligt utredningens ordförande, den 
tidigare laglorden Lloyd of Berwick, 
har försvarsdepartementet all anled-

ning att ompröva sin tidigare linje, dvs 
att något ”Gulfkrigssyndrom” aldrig 
existerat. 
   Veteranerna från Kuwaitkriget är 
dubbelt så sjuka som andra brittiska 
militärer. Orsakerna är många: be-
kämpningsmedel på soldaternas tält, 
alltför många vaccinationer, samt ex-
ponering för både nervgaser och uran. 
   Utredningen rekommenderar reger-
ingen att nu börja bevilja skadestånd 
till de sjuka soldaterna. 

DN 2004-11-18 

6 000 VETERANER FRÅN KUWAITKRIGET KAN HA 
DRABBATS AV ”GULFSJUKAN” 

GRÖN SJUKVÅRD 
 
Health Care Without 
Harm är en internatio-
nell sammanslutning 
av 433 organisationer 
i 52 länder som arbe-
tar med att omforma 
sjukvårdsindustrin så 

att den inte orsakar skador på människor 
och miljön. 
   Stockholms läns landstings insats med 
miljöklassificering av läkemedel har en 
framträdande plats på hemsidan för euro-
paarbetet.  
Se www.noharm.org 



   A new study of the effects of com-
bustion-related air pollutants in New 
York City reveals that babies in the 
womb are more susceptible than their 
mothers to DNA damage from such 
pollution. Despite the  protection pro-
vided by the placenta, which reduces 
the fetal dose to an estimated one-tenth 
the dose of the mother, the levels of 
DNA damage in the newborns were 
similar to those found in their moth-
ers.  The study was funded by the Na-
tional Institute of Environmental 
Health Sciences (NIEHS), a part of the 
National Institutes of Health, and the 
U.S. Environmental Protection 
Agency, as well as a number of pri-
vate foundations. The study was pub-
lished in the June issue of Environ-
mental Health Perspectives, a peer-
reviewed scientific journal published 
by NIEHS. The full report is available 
(pdf) online at http://ehp.niehs.nih.gov/  
   Results of the study, the first of its 
kind in New York City, were  released 
by the Columbia Center for Children's 
Environmental Health, part of the 
Mailman School of Public Health at 
Columbia University. These findings 
are especially notable since evidence 
from  previous studies of laboratory ro-
dents suggests that the fetus is more 
susceptible to the carcinogenic effects 
of the same pollutants than the adults.      
   The study was designed to measure 
the effects of prenatal and maternalex-
posure to combustion-related pollut-
ants, known as polycyclic aromatic hy-
drocarbons (PAH), on DNA damage. 
PAHs are carcinogenic air pollutants 
that are released into the environment 
as a result of combustion from car, 

truck, or bus engines, residential heat-
ing, power generation, or tobacco 
smoking. According to the researchers, 
PAHs are able to cross the placental 
barrier. In the study, researchers col-
lected blood samples from 265 pairs 
of mothers and newborns living in 
New York City. The mothers were 
non-smoking African American or 
Latina women in Washington Heights, 
Central Harlem and the South 
Bronx.                                     
   The researchers then analyzed the 
samples for the presence of two 
key biomarkers -- carcinogen-DNA ad-
ducts, which are protein complexes 
formed when a chemical binds to mole-
cules of DNA, and cotinine, a measure 
of secondhand tobacco smoke expo-
sure, since the mothers were all non-
smokers. Previous research has shown 
an association between DNA adducts 
and increased cancer risk. Despite the 
estimated 10-fold lower dose of the 
pollutants to the fetus as compared to 
the mother, the researchers found that 
levels of DNA damage were compara-
ble in newborns and mothers, while co-
tinine levels were higher in newborns 
than in mothers.  
   The study findings are consistent 
with results of a prior study, conducted 
by the Center in Krakow, Poland. 
However, because pollutant levels are 
much higher in Krakow than in New 
York and other American cities, it was 
important to determine levels of pollut-
ant-related DNA damage in mothers 
and newborns at the lower concentra-
tions seen in the United 
States.                                   
   "These results raise serious concern," 
said Dr. Frederica P. Perera, director of 
the Columbia Center for Children's En-
vironmental Health and the study team 
leader. "Fetal susceptibility to DNA 
damage from air pollution, including 
motor vehicle emissions and second-
hand smoke, has important implica-
tions for cancer risk and developmental 
problems. And it underscores the im-
portance of reducing levels of air pollu-
tion in our city. "                         
    

A previous study conducted by the 
Center, released in January 2004, found 
that the combination of high PAH-
induced DNA damage and secondhand 
smoke, at levels found in New York 
City, reduces the birth weight and head 
circumference of newborns.    
   This research is part of a broader, 
multi-year research project, 
"The Mothers & Children Study In 
New York City," started in 1998, 
which examines the health effects of 
exposure of pregnant women and ba-
bies to air pollutants from vehicle ex-
haust, the commercial burning of fuels, 
and tobacco smoking, as well as from 
residential use of pesticides and aller-
gens.                                            
   Other co-authors of the study include 
Deliang Tang, Yi-Hsuan Tu, Linda Ali 
Cruz, Mejico Borjas, and Robin M. 
Whyatt from the Columbia Center for 
Children's Environmental Health, and 
Tom Bernert from the Centers for Dis-
ease Control and Prevention     
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NEW STUDY OF NEW YORK CITY RESIDENTS SHOWS THAT NEWBORNS 
ARE MORE SUSCEPTIBLE TO DNA DAMAGE FROM POLLUTION THAN 
THEIR MOTHERS     
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HJÄLPENERGI I LIVS-
MEDELS-
FÖRSÖRJNINGEN 
 
Här är ett av de brev som Gunnar 
Lindgren mottagit till sitt nyhetsbrev. 
Sent: Monday, October 04, 2004 12:02 
PM 
Subject: Hjälpenergin och livs-
medelsförsörjningen-förnyelsebar  
energi 
 
Hej! 
Jag heter Anders Larsson och är verk-
sam inom sektorn produktion av livs-
medel. Under min tid i branschen har 
till synes stora framsteg gjorts mot ett , 
som det heter "rationellare och effekti-
vare lantbruk". Utvecklingen baseras 
på en allt större hjälpenergianvändning, 
som innebär att varje fysisk person 
inom lantbruket till synes producerar 
alltmer, med allt större hjälpenergian-
vändning. 
   En jämförelse , gjord någon gång un-
der 1980-talet , mellan majsodling i 
Mexico och majsodling i USA visar på 
att avkastningen i USA:s majsodling är 

c:a 33000 kwh/ha och i den mexi-
kanska c:a 11000 kwh/ha. Insatsen i 
USA är 10 000 kwh, varav 0 kwh fy-
siskt arbete, i Mexiko är insatsen 200 
kwh , varav 135 kwh fysiskt arbete. 
   Nyckeltalet "utbyte dividerat med in-
sats" är 3 i USA och 61 i Mexiko" Om 
den i USA producerade majsen dessut-
om används som djurfoder fås en nega-
tiv verkningsgrad. 
   Dessutom har jag sett beräkningar 
som ger vid handen att verknings-
graden i en industrirobot är 10% av 
verkningsgraden i en muskel. 
   När det gäller alternativ förnyelsebar 
energi erinrar jag mig ett händelse-
förlopp, som utspelades här i landet un-
der första världskriget. Den huvud-
sakliga fossila hjälpenergikällan då var 
stenkol och kriget orsakade problem i 
importen. Lösningen, då som nu, borde 
vara inhemsk förnyelsebar energi. 
Ett antal människor och hästar placera-
des på ett hygge tillsammans med en 
ångmaskin och en flistugg. Ångmaski-
nen kunde eldas med flis, så idén var 
god. Efter 6 månaders verksamhet la-
des projektet ner på grund av att det 
blev ingen flis över att leverera ut se-
dan ångmaskinen fått sitt. 

   Ända sedan 1950-talet har lant-
brukets ökade kostnader bemötts med 
storleksrationalisering och teknifiering 
både inom växtodling och animalie-
produktion. Jag erinrar mig till exem-
pel att mjölkpriset till producent var ca 
0,40 kr på 50-talet när dieseln kostade 
0,10 kr. Varje mjölkproducent hade då 
i medeltal 12 mjölkkor. 
   Nu är mjölkpriset ca 2.80 kr och die-
seln kostar 8,00kr. Medelmjölk-
koantalet per mjölkproducent är ca 40 
mjölkkor. 
   Den rationalisering och effektivi-
sering, som pågår inom tredjevärldens 
animalieproduktion för samma väg 
som den vi här kan se i backspegeln, 
dvs animalieproduktionen går från en 
husdjurshållning anpassad att på ett be-
händigt och billigt sätt omvandla 
"billiga" resurser till livsmedel på ett 
när det gäller hjälpenergi resurssnålt 
sätt, till resursslukande industriproduk-
tion.  
   Min uppfattning är att den största 
slumrande energireserven i västvärlden 
är människorna. 

Hälsningar 
Anders Larsson 

Husdjurskonsulent 

Läkare för Miljön 

OM OLJAN INTE ÄR 
LÖNSAM ATT  
UTVINNA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På nätet pågår många diskussioner. 
Detta inlägg kommer från en diskus-
sion om urbanisering mm, körd i de-
cember 2004 av nätverket PERN. 
 

The validity of Kemp-Benedict's as-
sumptions that "[petroleum] reserves 
are still ample", that  "unconventional 
[tar sands etc.] oil supplies will emerge 
as serious competitors with conven-
tional petroleum supplies" and that 
"natural gas supplies are not particu-
larly scarce" should be assessed only 
after reading at least the last few issues 
of the Association for the Study of 
Peak Oil and gas (ASPO) newsletter, 
all of which are available at: http://
www.asponews.org  
   Concentration on interim parameters 
like "Short-term price elasticities" 
avoids the problem of constantly di-
minishing 'energy return on energy in-
vested (EROI)': 
   During the 1950s: 50 barrels of oil 
were extracted and brought to market 
per barrel needed for these processes. 
   During the 1990s: 5 barrels of oil 
were extracted and brought to market 
per barrel needed for these processes. 
   When finite reserves are depleted 
such that 1 barrel of oil must be used 
(invested) to extract and bring to mar-

ket 1 barrel ------ then the game is 
over. 
   The problem with "serious competi-
tors with conventional petroleum sup-
plies" such as heavy oil, tar sands oil, 
coal and fissionable nuclear fuel is that 
their extraction depends upon petro-
leum and as the EROI approaches 
unity they will cease to be options. 
   The ultimate (magical) solution to 
the energy dilemma envisioned by 
most policy makers is that "you scien-
tists will think of something" like nu-
clear fusion just in time to avoid the 
population and economic collapse that 
would be occasioned by the beginning 
of the end of the 'Petroleum Interval'. 
   A reading of   
http://www.dieoff.com/page175.htm 
may be helpful for those who wish to 
pursue the phenomenon of global en-
ergy futures further. 

Peter Salonius 
Natural Resources Canada 

Fredericton, New Brunswick 
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KRIG OCH MILJÖ 
 
I en annan notis i detta nummer kan vi 
läsa att soldater som var ute i Gulfkri-
get får skadestånd på grund av sina 
medicinska skador av olika orsaker. 
   I april 2004 ägde i Stockholm rum en 
internationell konferens över ämnet 
”Krigets miljöeffekter: exemplen utar-
mat uran och Agent Orange”. Arrangö-
rer var Miljöpartiet i samarbete med en 
rad freds- och solidaritetsrörelser. Se-
minarierna var till stor del 
   Min tanke var att genast skriva ihop 
något om denna konferens. Materialet 
har dock blivit liggande. Orsaken är att 
konferensen gav väldigt liten veten-
skaplig evidens för sina påståenden. 
Många av seminarierna var vittnesmål 
om sjuka människor, uppmätt strålning 
mm. Men sambanden var långtifrån 
fastställda. Man uppgav också att myn-
digheter mörkar information och aktivt 
förnekar hälsoeffekter. Den forskning 
som är gjord ifrågasattes. 
   Jag anser absolut att man ska upp-
märksamma denna typ av frågor. Det 
är en självklarhet att risken för männi-
skors hälsa är mycket stor när man ut-
sätter dem för kemikalier och strålning. 
Men det hade varit mer värt om orga-
nisationskommittén hade gått ut med 
budskapet att här behövs mycket mer 
forskning, och att i väntan på den mås-
te vi kräva att försiktighetsprincipen 
gäller även i krig. 
   De flesta inläggen rörde spridning av 
utarmat uran (DU, depleted uranium). 
Projektiler med DU användes i Irak un-
der Gulfkriget 1991, på Balkan, i Af-
ghanistan och i Irakkriget 2003. Bom-
berna gick igenom husen och detonera-
de under markytan. De skapade enor-
ma dammoln som sedan andades in. 
Akuta symtom var bland annat näs-
blödning, irriterade ögon och slemhin-
nor samt hosta. Sena symtom var typis-
ka diffusa symtom som varje allmänlä-
kare har mött – och som kanske beror 
på kronisk stress. Urinprover från någ-
ra med symtom visade hög strålning, 
men inga kontrollprover togs.  
   På ett sjukhus i distriktet Basra, södra 
Irak, ökade cancermortaliteten 19% på 
12 år. Men någon befolkningsstatistik 
finns ej. Kom alla med cancer till sjuk-
huset tidigare? Det var ingenting som 
framgick av presentationen. 
   Agent Orange och andra bekämp-
ningsmedel (dioxiner) användes i Viet-

namkriget 1962 – 1972. Sammanlagt 
spreds 80 miljoner ton över 10% av 
landets yta. 80 g (ca 1 dl) dioxin i New 
Yorks dricksvattenförråd  skulle räcka 
för att eliminera hela befolkningen. 
Halveringstiden är 7-8 år i människan. 
Ämnet bryts ner av solljus i öppet 
landskap, t.ex. odlat land, men lång-
sammare där solen inte kommer åt. Det 
förs med vattnet från bergen och depo-
neras i sjöar och dammar. 
   Sjukdomsbilden i Vietnam borde 
vara densamma som för vietnam-
veteranerna, men ingen forskning har 
gjorts. Rapporter kommer om ökad fre-
kvens av missbildade barn i tredje ge-
nerationen (de drabbades barnbarn). 
Med svensk medverkan görs för närva-
rande en narrativ studie. Någon tänkbar 
förklaring till detta fenomen har inte 
lagts fram. 
   Jag känner igen problemen från mitt 
arbete i Bhopal, Indien. Där har forsk-
ning gjorts, men den har stora brister. 
Cohortstudierna tar inte hänsyn till alla 
confounders mm. Andra studier är att 
betrakta som små fallstudier. I Edin-
burgh, i samband med den katastrof-
medicinska konferensen i maj, kommer 
utbildning i katastrofepidemiologi att 
äga rum. WHO borde ha ett program 
för detta. 

Ingrid Eckerman 
 
 

LÄKARFÖRBUNDETS 
REMISSVAR 
 
På Läkarförbundets bord kom rappor-
ten från Läkemedelsverket 
”Miljöpåverkan från läkemedel samt 
kosmetiska och hygieniska produkter”. 
Vi blev mycket glada att de inte bara 
bad farmakologerna om synpunkter, 
utan även LfM. Huruvida sektionenn 
för arbets- och miljömedicin blev om-
bedd lämna synpunkter är inte känt. 
   Eftersom vi arbetat med denna fråga 
var det inte svårt att skriva ner våra 
synpunkter. I sammanfattningen skrev 
vi att rapporten innehåller mycket fakta 
om hur miljöklassificering kan göras, 
om EU-reglementet etc. Det bristande 
kunskapsläget om läkemedels miljöpå-
verkan framhålls, men däremot är man 
otydlig när det gäller behovet av resur-
ser för fortsatt forskning. Läkemedlens 
potentiellt långsiktigt miljöskadliga ef-
fekter tonas ner. Det saknas också en 

redogörelse för processen, hur man når 
fram till målet ”minskad miljöpåverkan 
av läkemedel”. Vare sig läkemedels-
företagens, förskrivarnas eller konsu-
menternas roller belyses. Detta gör att 
man missar miljöklassificering som ett 
verktyg att påverka förskrivare och 
konsumenter. 
   Vi skrev även att i rapporten saknas 
helt och hållet hur samarbete med för-
skrivarnas organisationer skulle kunna 
bedrivas. Det är viktigt att varje för-
skrivarorganisation ser detta som en 
angelägen fråga för professionen – vil-
ket inte alltid är fallet idag. Här behövs 
dels ett arbete för att höja medvetande-
nivån och förankra frågan, dels en dis-
kussion om hur dessa organisationer 
kan engageras i arbetet att minska mil-
jöpåverkan från läkemedel. 
���Vår skrivelse togs av Läkar-
förbundet som dess egen. Läkar-
förbundet tryckte extra på behovet av 
forskning och av miljöklassificering. 
   Detta är det första erkännandet vi har 
fått från våra egna professionella orga-
nisationer. Det är också positivt att för-
bundet ställer sig positivt till miljöklas-
sificering, som en fråga som LfM dri-
vit sedan 1997. Vi är mycket glada 
över vår medlem Åke Wennmalm i 
Stockholms läns landsting, som här be-
drivit ett pionjärarbete. 
   Hela remissvaret kan läsas på www.
slf.se à Om oss à Remisser. 

Ingrid Eckerman 
�

Läkare för Miljön 



Ethical Considerations and Future Challenges 
In Occupational and Environmental Health 
International Conference in Memory of 
Olav Axelson 
Strand Hotel, Borgholm, Öland, Sweden 
May 19-20, 2005 
For more information contact bengt.stahlbom@lio.se or visit  
www.lio.se/ymc 
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STYRELSEN 2005 
 

Vid årsmötet 
25.11.2004 fick  
styrelsen följande  
sammansättning: 
 

Tryggve Årman, ordförande 
Jehns-Christian Martineus, vice  
ordförande 
Gustav Ullenhag, sekreterare 
Ylva Skånér, kassör 
Ingrid Eckerman, redaktör 
Åket Thörner, ledamot 
Anette Maltinus, ledamot 
Robert Wålinder, suppleant 
Lena Sjödell, suppleant 
Sarah Umerkajeff, suppleant,  
studentrepresentant 
 
 
 

Ny i styrelsen: Robert Wålinder  
 

Har varit med-
lem i Läkare för 
Miljön sedan 
mitten av 90-
talet. Arbetar 
som överläkare 
på Arbets- och 

miljömedicin på Akademiska sjukhu-
set som yrkesmedicinare samt på en 
privatmottagning, Luthagens specia-
listläkarmottagning, som klinisk fysio-
log (kvällar). Har forskat och doktore-
rat på ämnet inomhusmiljö. Även pro-
jekt om yttre miljö, trafikmiljö. Bor i 
Uppsala, 5 barn, 2-17 år och en hund. 
Fritiden tillbringas helst med familjen, 
båten i mälaren eller resa med familje-
bussen. 
 

GRØNNE INDKØB I SUNDHEDSSEKTOREN 
I samband med sitt årsmöte i mars hade vår systerförening i Danmark ett öp-
pet möte. Ämnet var gröna inköp i hälsosektorn. Man berättade både från 
Gentofte och Frederiksborg hur man arbetar med detta. Dessutom presentera-
des ”Green dialog”, en internetbaserad databas med adress  
www.green-dialog.dk. 

VÅR HEMSIDA 
 
Nu äntligen har vi en riktig hemsida! 
Adressen är www.dnsy.se/lfm.  
Kom gärna med synpunkter och förbätt-
ringsförslag! 
På hemsidan hittar du bl.a. verksam-
hetsberättelsen 2004 och verksamhets-
planen 2005. 
 


