
NYA STADGAR  
 
Vid årsmötet 2005 lade styrelsen fram 
ett förslag till nya stadgar. Dessa an-
togs av mötet men med tillägget att de 
ska diskuteras och förankras i förening-
en under det kommande året. Om ett 
andra beslut tas på årsmötet 2006 kan 
de nya stadgarna börja gälla 2007. 
   De viktigaste förändringarna är: 
• Styrelsemedlemmar väljs på två år i 
 stället för tre. 
• Kassören väljs på årsmötet. 

• Vi skiljer på associerad medlem 
 (verksam inom hälso- och sjukvår
 den) och stödmedlem. 
• Inga styrelsesuppleanter. 
• Räkenskapsår skall vara kalenderår. 
• Till följd av detta flyttas årsmötet 
 från Riksstämman till första kvarta
 let. 
   Hela förslaget finns utlagt på hemsi-
dan www.dnsy.se/lfm, under medlem-
marnas sida. För att komma dit måste 
du först registrera dig och sedan god-
kännas av webmaster. Du får ett e-brev 

när detta är klart. 
   Skriv till styrelsen på lfm@dnsy.se 
och tala om vad du tycker! 
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Något av Läkare för Miljöns (LfM) 
specialitet har blivit att ordna seminari-
er som rör frågor om hälsa och miljö. 
Under mindre än ett år har föreningen 
ordnat, skall ordna eller har aktivt del-
tagit i tre heldagsseminarier.  
   September 2005 arrangerade före-
ningen ett mycket fullödigt och intres-
sant seminarium på temat läkemedel, 
hälsa och miljö. Vår redaktör och sty-
relseledamot Ingrid Eckerman stod för 
arrangemanget och var själv inledare 
och avslutare av seminariet. Seminariet 
refereras utförligt i detta nummer.  
   Dessförinnan, under april månad 
2005, deltog LfM i ett arrangemang om 
klimatförändringar och energifrågor 

som initierades av Ingenjörer för Mil-
jön. Det refererades i gångna höstens 
Nyhetsbrev. 
   Nu närmar sig ett nytt seminarium 
som hålls 16 februari 2006 och tar upp 
ett helt nytt ämne, nämligen kostens 
betydelse för hälsa och miljö. Våra två 
styrelseledamöter Åke Thörner och 
Anette Maltinus har satt ihop ett myck-
et spännande program med namnet Mat 
för livet. 
   En av uppgifterna för Läkare för Mil-
jön är att ge våra medlemmar informa-
tion i miljöfrågor, men vi vill också 
sprida upplysning om miljöfrågor till 
aktiva samhällsaktörer. Båda dessa 
målgrupper når vi med våra seminarier 
som med åren håller en allt högre kva-
litet. Seminarierna är alltså en medve-
ten satsning från LfM som vi vill fort-

sätta med.  
   Andra kanaler till våra medlemmar är 
detta Nyhetsbrev men också vår webb-
sida www.dnsy.se/lfm som nu är fylld 
av information och redogörelser för 
föreningens aktiviteter. Sedan förra 
Nyhetsbrevet utkom så har föreningen 
öppnat en webbadress som gör det 
möjligt främst för våra medlemmar att 
enkelt nå oss.  
   Om Du som läser Nyhetsbrevet har 
synpunkter på det som skrivits i dessa 
rader, i Nyhetsbrevet eller i övrigt på 
vad föreningen gör eller inte gör kan 
Du kontakta oss på lfm@dnsy.se  
   Välkommen till ett nytt nummer av 
Nyhetsbrevet och till nya givande mil-
jöseminarier. 

Tryggve Årman 
Ordförande i LfM 
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RÄTTELSE 
Det var TV-meteorologen Pär 
Holmgren som sagt att kärnkraf-
ten påverkar klimatet, fast vi inte 
vet hur. I artikeln ”Kärnkraften 
måste avvecklas!” av Göran 
Bryntse i Nyhetsbrev 3-4/2005 
angavs felaktigt Per-Erik Åberg.  
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LÄKEMEDEL, HÄLSA 
OCH MILJÖ 
 
Den 16 september 2005 ägde det andra 
seminariet ”Läkemedel, hälsa och mil-
jö” rum. Ungefär en tredjedel av delta-
garna var läkare, en tredjedel sjukskö-
terskor och en tredjedel administratörer 
och miljöfolk.  
 

En hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård  
Ingrid Eckerman, allmänläkare med 
folkhälsoprofil, var vår arrangör av se-
minariet och inledningstalade. Syftet 
med seminariet var att belysa möjlighe-
ten till en mer adekvat läkemedelsför-
skrivning: ur den enskilde patientens 
synvinkel, ur miljösynvinkel och ur 
samhällsekonomisk synvinkel. 
   Folkhälsomål 6 är ”En mer hälso-
främjande hälso- och sjukvård”. Men 
läkemedel också är kemikalier och 
måste behandlas som sådana.  
   Det svenska miljömålet ”Giftfri mil-
jö” blir sannolikt det svåraste av miljö-
målen att uppnå. Det är svårt att se hur 
det skall vara möjligt att minska kemi-
kalier i naturen till noll eller nära noll 
inom en överskådlig framtid när nya 
och fler kemikalier tillförs oavlåtligt. 
Det finns över 100.00 olika kemikalier, 
100 – 200 nya tillförs varje år men vi 
har bara nytta av 5% av dem.  
 

Kan läkemedel förebygga ohäl-
sa? 
Lars Nilsson från NEPI framförde att 
läkemedel är ovärderligt inom sjukvår-
den och ger mycket möjlighet till bot 
och adekvat behandling av patienter. 
Läkemedel kan bota, substituera, lindra 
och förebygga. 
   I de tre första egenskaperna är läke-
medel viktigt för människans förbätt-

rande hälsa. Värdet av förebyggande 
medicinering ifrågasattes däremot och 
diskuterades närmre. Lars framförde att 
nyttan av förebyggande medicin måste 
vara större än risken med medicinen 
bedömd i vardagssjukvården. T.ex. kan 
läkemedel ge vissa effekter i större stu-
dier på välkontrollerade grupper av 
människor men det kan sedan vara 
svårt att överföra till en hel befolkning. 
Han skilde på risknivåerna för indivi-
den, för gruppen och för befolkningen. 
Studier på en nivå kan inte utan stora 
svårigheter överföras till nästa och var-
dagssjukvården sker aldrig under stan-
dardiserade betingelser. 
   Som exempel på hur statistiken i 
större grupper slår på individnivå redo-
visades hur riskminskning kan mätas. 
Om bland 1000 individer 20 personer 
insjuknar i stället för 30 så innebär det 
en Relativ Risk Reduktion (RRR) på 
33% men en Absolut Risk Reduktion 
(ARR) på 1% när 10 individer hindras 
bli sjuka. 
   Number Needed to Treat (NNT) för 
att få effekt blir därmed 1000/10 = 100. 
Utan behandling klarar sig annorlunda 
uttryckt 97% bra, med behandling 
98%, d.v.s. en ARR på 1%. Hundra 
personer måste medicineras för att und-
gå sjukdom hos en individ. Frågan blir 
hur rimligt kan det anses vara och hur 
mycket läkemedel förbrukas i onödan. 
   I en kontrollerad studie är följsam-
heten hög men vid medicinering i var-
dagssjukvården av en befolkning är 
följsamheten låg och ännu lägre effek-
ter uppnås. 
   Som ex. på svårigheter nämndes vis-
sa blodtrycksmediciner som kan sänka 
blodtrycket men samtidigt ökar risken 
för hjärtsvikt, varvid totala risken för 
död inte minskade trots att blodtrycket 
sjönk på gruppen som helhet.     
   Blodfettssänkare måste ges till så sto-

ra grupper av individer att en allmänlä-
kares förskrivning under dennes totala 
verksamma läkargärning endast leder 
till en ”räddad individ” räknad i över-
levnad. 
 
Läkemedel i miljön 
Här talade Bo Gunnarsson från Apote-
ket AB.  
   Läkemedel är kanske sjukvårdens 
viktigaste redskap men bristen på kun-
skap om deras miljöeffekter är stor. 
Miljöeffekterna är ofta en följd av att 
man vill göra läkemedel så biologiskt 
aktiva som möjligt för att de skall ha 
sjukdomshämmande effekter hos män-
niskan. 148 miljoner förpackningar 
säljs årligen i Sverige med över 1000 
olika aktiva substanser till en mängd av 
över 1000 ton. Då är endast receptbe-
lagda läkemedel inräknade. 
   För att beräkna miljöeffekterna så 
framförde Bo tre viktiga egenskaper: 
• Läkemedlens toxicitet (T) i ekosys-

temet 
• Läkemedlens halveringstid i natu-

ren, d.v.s persistens (P) 
• Läkemedlens bioackumulation (B) 
   Det man oroar sig för är att läkeme-
del inducerar antibiotikaresistens hos 
bakterier som finns hos djur i naturen, 
t.ex. kor och får, men även hos fiskar 
och lägre stående djur. Dessa bakterier 
kan sedan överföras till människa. I 
reningsverk är en stor del av befintliga 
bakterier multiresistenta. Hormonella 
effekter finns redan hos fiskar som 
nedströms reningsverk kan byta kön. 
   Man är oklar över vad subtera-
peutiska doser över lång tid ger för ef-
fekter på natur och människa. Där be-
hövs mycket fler studier som nu börjar 
initieras, men kunskaperna är fortfaran-
de mycket bristfälliga. 
 

(Forts. på sidan 3) 

Läkare för Miljön. Nyhetsbrev 1/2006 

 
 
 
 

NYHETSBREV FÖR 
LÄKARE FÖR MILJÖN 
ISSN 1103-081X 
  
Prenumerationsavgift 100 kr. 
Möjlighet till annonsering finns. 
  
Ansvarig utgivare 
Karl-Henrik Robèrt, Det Naturliga Steget, 
Garvargatan 9c, 112 21 Stockholm. 
  
Redaktör 
Ingrid Eckerman, Statsrådsvägen 11, 
128 38 Skarpnäck. Tel 08-600 15 56. 
E-post ingrid@eckerman.nu 

 
 
 
 

Ordförande 
Tryggve Årman, Barnens sjukhus, Karolins-
ka Universitetssjukhuset Huddinge 
Majrovägen 13, 122 45 Enskede 
E-post tryggvearman@hotmail.com 
  
Medlemsavgift 
Årsavgiften är 250 kr för fullbetalande med-
lem, 100 kr för studerande medlemmar och 
400 kr för stödmedlemmar. Avgiften kan 
sättas in på postgiro 14 43 65-4 eller bankgi-
ro 5063-8956. Glöm inte namn och adress 
även vid internetbetalning! 
  
Hemsida  
www.dnsy.se/lfm 

 
 
 
 

Föreningen 
LfM är en ideell opolitisk organisation, bil-
dad 1991 med ca 300 medlemmar. LfM 
ingår i DNSy, Det Naturliga Stegets yrkes-
nätverk, och är associerad till ISDE, Interna-
tional Society of Doctors for the Environ-
ment och HCWH, Health Care Without 
Harm. Föreningen är öppen för läkare och 
övriga verksamma inom hälso- och sjukvår-
den. Annan kan bli stödmedlem. 
  
Föreningens adress 
LfM, Box 2277, 103 17 Stockholm.  
E-post lfm@dnsy.se. 
Pg 14 43 65-4.  Bg 5063-8956 
Org.nr. 80 24 00-2782. 



 3 

Läkare för Miljön. Nyhetsbrev 1/2006 

Miljöarbete inom läkemedelsin-
dustrin 
Åsa Bergström berättade att Recip är 
miljöcertifierat och när man arbetar 
med miljöfrågor utgår man från unge-
färligen följande: 
• Allmänna miljölagen 
• Att tillverkningen behöver miljötill-

stånd 
• Att nya läkemedel behöver miljöbe-

dömningar 
• Att förpackningar skall kunna mini-

meras och återvinnas. 
 
Miljöarbete på sjukhus 
Monica Torines är miljösamordnare på 
Södersjukhuset. År 2006 så skall all 
hälso- och sjukvårdande verksamhet i 
Stockholms läns landsting (SLL) ha en 
handlingsplan för att minska läkeme-
delsrester i naturen. SLL:s målsättning 
kan sammanfattas i följande punkter. 
• Förbättrad följsamhet till Kloka lis-

tan 
• Miljöklassificering av läkemedel 
• Förskriva mindre förpackningar och 

tätare itereringar 
• Att på mottagningar och avdelningar 

iordningsställa läkemedel i begrän-
sad mängd 

• Förbättra patientinformation 
• Återlämna överblivna läkemedel 
• Inga läkemedel skall gå ut via avlop-

pet 
• Införa norm för avfallshantering av 

läkemedel 
• Konsekvent införa gula avfallsbehål-

lare för säker insamling  
• Allt avfall bränns 
• Utbildning av personal 
 

Sjukvårdens hantering av läke-
medels miljöeffekter 
Åke Wennmalm, läkare och medlem i 
LfM, är miljödirektör i Stockholms 
läns landsting. 

   Reningsverken saknar 
mekanismer för att rena 
bort flera läkemedel. 
T.ex. hamnar steroider 
och kinoloner i rötslam-
met. Avloppet innehål-
ler läkemedelsrester, 
men nu vet man att ock-
så dricksvatten innehål-
ler mätbara läkemedels-
rester och att vi alla får i 
oss spårmängder av lä-
kemedel via dricksvat-
ten. 

   Åke uppehöll sig länge vid toxikolo-
gin och påpekade att läkemedel finns i 
låga doser i naturen, att de kan påverka 
individer speciellt under deras perioder 
av snabb tillväxt och att det kan vara 
lång latens från påverkan på t.ex. foster 
till symtom hos en vuxen individ, oav-
sett om det rör djur eller människa. Ex-
poneringen med olika läkemedel blir 
multifaktoriell och ofta additiv och det 
finns många endpoints. D.v.s. påverkan 
kan ske på immunsystem, hjärnfunktio-
ner t.ex. kognition och beteende eller 
reproduktion etc. 
   Åke slog fast att ingen patient skall 
behöva avstå från medicin. Samtidigt 
skall Stockholms läns landsting verka 
för att miljöriskbedömning görs av alla 
läkemedel som upphandlas och att den-
na används som grund för ett enkelt 
klassificeringssystem för läkemedel. 
   Åke berättade om EU:s läke-
medelslagstiftning, som Åke i hög grad 
själv har påverkat positivt, ur miljösyn-
vinkel. Inga miljöhänsyn fanns i de fös-
ta utkasten men när lagen togs fanns, 
efter skicklig lobbying, följande viktiga 
punkter med. 
• Det fastslogs att läkemedel har mil-

jöeffekter 
• Att beräkningar av risk-nytta kan 

vara värdefulla att göra 
• Ökad dokumentation är önskvärd 
• Miljömärkning av förpackningar be-

hövs 
• Återinsamlingsställen av läkemedel 

bör finnas 
• Miljöklassifikation skrevs tyvärr inte 

in, men kan göras på frivillig basis 
   Åke förordade starkt miljö-
klassificering som skall vara veten-
skapligt korrekt, enkel och lättillgäng-
lig för sjukvårdspersonal och allmän-
het. OECD har tagit fram standards 
grundat på PBT, d.v.s. läkemedlens 
Persistens, Biotillgänglighet och Toxi-
citet. 

   I FASS  nätupplaga kommer miljö-
klassificering börja genomföras från år 
2006 med start för några utvalda läke-
medelsgrupper, t.ex. SSRI-preparat. 
Informationen kommer att finnas på 
olika nivåer, t.ex. för patienter, förskri-
vare och som speciellt fördjupad infor-
mation.   
   Läkemedelskommittéerna i Stock-
holm har ställt sig positiv till att miljö-
aspekter finns med vid val till kloka 
listan och att miljön har samma tyngd 
som pris vid prioriteringar av läkeme-
del. 
 
Alternativ till läkemedelsbehandling,  
Ingrid Eckerman avslutade dagen.    
   Varje läkare bör se över sin egen för-
skrivning: 
   Inte förskriva läkemedel som ej be-
hövs: 
• Överväga andra alternativ 
• Inte glida på indikationerna 
• Ompröva regelbundet 
   Inte förskriva läkemedel som ej tas: 
• Samsyn med patienten 
• Provförpackningar 
   Välja bästa preparat: 
• Janusinfo, Kloka listan, Fass.se etc 
• Fråga läkemedelskonsulenten! 
   Idag vet vi en hel del om livsstilsfak-
torernas betydelse för sjukdom. Vi vet 
också hur vi bäst kan få med oss pati-
enterna i en förändring. Här är samta-
let, mötet med patienten kärnan. Fram-
gångsfaktorer för förändringsarbete är 
ett jämlikt förhållande för diskussion, 
att förändringar kan integreras i livssi-
tuationen, att läkaren tar hänsyn till pa-
tientens funderingar och föreställningar 
och slutligen att patientens beslut re-
spekteras, oavsett vilket det är. 
 

Sammanfattning 
Seminariet var mycket informativt, fak-
taspäckat och lättillgängligt. Auditori-
ets tillfredsställelse mätt i enkäter var 
hög. Det allra mest intressanta var att 
sedan i stort sett samma seminarium 
gavs i september 2004 så har mycket 
ny kunskap tillkommit och en snabb 
utveckling inom miljöområdet för läke-
medel kan noteras.  
   Viktigt att framhäva är att den sedan 
1997 av LfM förordade miljöklassifi-
ceringen av läkemedel är på väg att för-
verkligas i Sverige och i successivt 
ökande grad kommer att redovisas i 
FASS. 

Tryggve Årman 
Ingrid Eckerman 



MILJÖN OCH KATRINA 
 
Miljöorganisationen Worldwatch kon-
staterar att orsakskedjan bakom de 
apokalyptiska händelserna som nu ut-
spelas i New Orleans ligger ännu läng-
re tillbaka än misslyckandet att förstär-
ka skyddsvallarna. De bör sökas på två 
plan, nämligen utplånande av våt-
markerna vid Mississippis mynning, 
samt den förstärkande effekt klimat-
förändringarna kan ha haft på just den-
na storm. Beslutsfattare runt om i värl-
den bör dra fyra stora lärdomar:  
 
1. Bevara ekosystemens funktioner 
Ohämmad ekonomisk utveckling på 
bekostnad av miljöhänsyn har gjort 
många samhällen mer utsatta för natur-
katastrofer än vad man vanligen tror. 
En kraftig befolkningstillväxt i just 
sådana områden (och utarmandet av de 
lokala ekosystemen hänger förstås 
samman med just detta) har gjort att 
kostnaderna för väderrelaterade kata-
strofer under de senaste tio åren är 
större än samtliga sådana förluster un-
der hela perioden 1950-1989. Katrina 
kommer med säkerhet att göra 2005 
till ett beklagligt rekordår i detta avse-
ende.   
 
2. Kortsiktighet är farligt 
USAs regering har slussat medel från 
katastrofförebyggande åtgärder till kri-
get i Irak samt inkräktat på våtmarker 
för att åstadkomma ekonomisk utveck-
ling. Båda dessa val visar sig nu orsa-
ka större förluster än de pengar man 
sparat eller hoppats vinna. Naturliga 

system som våtmarker och skogar har 
ofta som störst värde om de lämnas 
orörda, så att samhällen kan få skydd 
mot översvämningar, jordskred, torka 
och andra naturkatastrofer. Samma er-
farenheter kan man dra av tsunamin i 
år och orkanen Mitch i Centralamerika 
1998.   
 
3. Sambandet mellan klimatföränd-
ringar och väderrelaterade kata-
strofer 
Även om det inte går att länka en en-
skild storm bortom allt tvivel till kli-
matförändringar (och det kommer man 
aldrig att kunna göra), så är vetenska-
pare eniga om att det som ökar kraften 
i dessa stormar är värmen i havet. Och 
de tropiska haven har ökat sin tempe-
ratur märkbart det senaste århundradet. 
Katrinas styrka ökade mycket snabbt 
från kategori 1 till kategori 5 när den 
från Atlanten kom in över de mycket 
varmare vattnen i Mexikanska golfen. 
Under de närmaste årtiondena kommer 
både ökande vattentemperaturer och 
höjd havsnivå att göra många kuststä-
der mer utsatta. Stormar, översväm-
ningar och torka kommer att bli mer 
vanligt och vara kraftigare.  
 
4. Energikällorna måste bli fler 
Konsumenter över hela världen betalar 
nu avsevärt mer för sin energi än för 
bara en vecka sedan. Årtiondens miss-
lyckande att investera i nya energimöj-
ligheter har gjort världen i ökad ut-
sträckning beroende av olja och gas 
som finns koncentrerat i några av värl-
dens mest utsatta regioner - den ameri-

kanska kusten längs Mexikanska Gol-
fen, Persiska Viken, samt Niger-deltat 
i Afrika. Biobränslen och andra förny-
bara resurser har blivit ett hållbar alter-
nativ till fossilbränslen. De senare är 
inte bara ytterst utsatta för naturkata-
strofer. Den fortsatta användningen av 
dem ökar dessutom kraften i komman-
de katastrofer.  
http://ww.omvarldsbilder.se/2005/ 
050905. html 

MILJÖINFORMATION I 
FASS.se 
Redan 1997, i rapporten Läkemedel 
och miljö – vad vet vi idag? framförde 
LfM att miljö-information borde vara 
en självklar rubrik för varje läkemedel. 
Detta krav har upprepats från många 
håll. Till sist beslutade LIF (Läke-
medels-industriföreningen) att delta i 
arbetet med att ta fram en miljö-
klassificering av läkemedel, tillsam-
mans med Läkemedels-verket, Apote-
ket AB, Sveriges kommuner och 
landsting samt Stockholms läns lands-
ting. Nu finns miljöinformation på 
www.fass.se för vissa läkemedel inom 
grupperna selektiva serotoninåterupp-
tagshåmmare (SSRI) och proton-
pumpshämmare (PPI). 
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MAT FÖR LIVET 
EN SEMINARIEDAG UR  
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIV 
 
Torsdag 16 februari 2006 kl 8.30-1630 på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm 
Vilka kostråd gäller – om man vill ta hänsyn till hälsa, miljö och hållbar utveckling? 
�� Ät S.M.A.R.T – hälsosam och miljöanpassad mat. Pia Lindeskog, KF Konsument  
�� Miljögifter i maten – vad får vi i oss? Per-Ola Darnerud, Livsmedelsverket 
�� Hur minskar vi jordbrukets miljöförstöring av Östersjön? Artur Granstedt, Lantbruksuniversitetet 
�� Att odla för högre näringsinnehåll, går det? Bengt Lundegård, Lantbruksuniversitet 
�� Olika dieters inverkan vid inflammatorisk sjukdom. Lars Sköldstam, Oskarshamns sjukhus 
�� Paleolitisk kosthållning – hur påverkas hälsan av det? Staffan Lindeberg, Lunds universitetssjukhus 
�� Miljöaspekter på olika kostalternativ. Stig Norder, Lunds universitet  
Information www.dnsy.se/lfm. Anmälan lfm@dnsy.se senast 31 januari.   
Kostnad inkl lunch: Medlem LfM 700 kr, studerandemedlem 375 kr. Icke medlem 1500 kr. 



ENERGIBRIST OCH 
HÄLSA  
 
Att vi står inför enorma samhälls-
förändringar blir allt mer klart. Det 
handlar då inte bara om hur klimatet 
förändras, utan även om tillgången till 
energi för bl.a. transporter. Dagens of-
ficiella linje tycks vara att om vi bara 
byter bränsle så kan vi fortsätta tran-
sportera som idag. Allt mer talar dock 
för att detta är omöjligt.  
   Vi ska inte bara anpassa oss till ett 
annat klimat med andra sjukdomar, an-
nan växtlighet, andra odlingsmöjlighe-
ter etc. Vi ska också anpassa oss till ett 
samhälle med en betydligt lägre energi-
användning än vad vi har idag. Vårt 
sätt att leva kommer att utsättas för sto-
ra påfrestningar och många av våra för-
väntningar kommer inte att uppfyllas. 
   Därtill kommer en ökad invandring 
(legal och/eller illegal) av miljöflyk-
tingar från olika delar av världen. Ris-
ken för krig kommer att öka, och värl-
den kommer allmänt att kännas mycket 
osäkrare. 
   Dessa samhällsförändringar har en 
stor potential att vara ytterligt stressan-
de för människorna, i Sverige såväl 
som i andra länder. Vi kommer troligen 
att se en ökning av stressrelaterad sjuk-
lighet, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, 
övervikt och diabetes. 
   Det finns en tendens att blunda för 
dessa fakta. ”Tekniken kommer säkert 
att lösa det”. Jag är inte så säker. Bland 
annat krävs stora mängder billig energi 
för att bygga vind-, våg- och solkraft-
verk med hög verkningsgrad. Det är 
inte säkert att vi hinner igång med des-
sa byggen medan oljan är tillräckligt 
billig. Ny teknik innebär dessutom allt-
för ofta nya problem. 
   Nedan finns sammanfattningar av ett 
antal artiklar som belyser de komman-
de svårigheterna. 
 

Ger biomassa uthållig energi? 
I ett av e-breven från Gunnar Lind-

gren1 finns två intressanta artiklar in-
lagda. 
   I novembernumret av tidningen Cli-
mate Change har ekologisten Jeff Du-
kes räknat ut att det krävs 98 ton förhi-
storiska begravda växter för att åstad-
komma 4 liter bensin (1 gallon). Han 
anger också att den mängd fossila 
bränslen som brändes under 1997 inne-
höll ”97 million billion pounds of 
coal”, vilket skulle motsvara mer än 
400 gånger alla växter som växer på 
jorden under ett år, inklusive de stora 
mängder som finns i världshaven. 
   En annan uträkning visar att vi skulle 
behöva skörda 22 procent av alla land-
växter för att motsvara den fossila 
energin som användes 1997 – omkring 
50 procent mer än den mängd växter 
som nu tas till vara.  
   I en artikel av George Monbiot, The 
Guardian 6.12.2005 refereras en rap-
port från Jordens vänner. Enligt denna 
står palmoljetillverkningen för 87 pro-
cent av avskogningen i Malaysia. Stora 
träd, som innehåller mycket mer kol, 
fälls, bränns och ersätts av de små bus-
kiga oljepalmerna. När den torra mar-
ken utnyttjats till fullo går man över till 
träskmarker där botten utgörs av torv. 
När träden fälls dräneras marken. När 
torven sedan torkar oxiderar den och 
släpper ut ännu mer koldioxid än trä-
den. I själva verket har dieselpalmolja 
mycket större negativa effekter än råol-
ja från Nigeria. 
   Sockerrörsodling för etanol-
framställning i Brasilien belystes av 
människorättsjuristen Sonia Costa2 vid 
hennes Sverigebesök i våras. De nega-
tiva effekterna är stora på såväl miljö 
som mänskliga rättigheter. 
   I ett annat brev har Nils Tiberg, Lu-
leå tekniska universitet 
(nils.tiberg@sb.luth.se) räknat på hur 

mycket potatis som skulle krävas för 
en tankning med etanol: 
”Energiinnehållet i etanol är ca 6,5 
kWh/liter att jämföra med 10 kWh/liter 
för bensin. För 1 liter vattenfri etanol 
för bensinmotorer krävs direkt 9 kg po-
tatis. Om vi skulle använda tillverkad 
etanol för att kompensera för de fossil-
bränslen och den el som krävs, blir åt-
gången minst 24 kg potatis för en liter 
etanol. Dessutom krävs lågvärdig ener-
gi motsvarande minst 7 kg potatis, så-
ledes summa 31 kg potatis för 1 liter 
etanol. Eftersom den innehåller 65 % 
av vad bensin innehåller motsvarar så-
ledes 1 liter bensin nära 50 kg potatis. 
En tankning på 50 liter bensin motsva-
rar 2500 kg potatis eller skörden på 
1000 kvm eller energibehovet för en 
människa i två hela år!”  
   För att få fram etanol till ett system 
som gör samma arbete som en arbets-
häst krävs en odlingsareal på ca 12 ha 
vid en avkastning på 25 t potatis/ha, att 
jämföra med arbetshästens 1,2 ha och 
låg intensitet. Etanolsystem kan base-
ras på andra grödor, men skillnaden 
blir inte stor. Det kräver transporter, 
etanolfabriker med destillationsutrust-
ningar och ett distributionsnät för mo-
torbränslet och dessutom ett stort väg-
system. Dessutom måste skotare och 
traktor tillverkas i fabrik och förses 
med reservdelar. Hästen å sin sida är 
inte arbetsför förrän efter 4-5 år, men 
är "självreproducerande" och kan arbe-
ta i 15 - 20 år.  
   Torbjörn Rydberg och Andrew Ha-
den, båda på Sveriges lantbruks-
universitet, menar i en annan artikel3 
att det krävs mycket arbete för att bilda 
högkvalitativa energikällor som bensin 
och dieselolja. Detta obetalda arbete 
har utförts av processer i geobiosfären 
under flera miljoner år. För varje enhet 
av arbete som samhället använder för 
att erhålla och leverera energi av en 
given icke-förnybar energikälla, så är 
bidraget från geobiosfären 3 till 14 en-
heter större. 
   Biomassa från jord- och skogsbruk är 
mindre koncentrerade energiformer. 
Naturen tillhandahåller gratisarbete för 
formeringen av dessa energiformer en-
dast under en kortare tidsperiod (0,5-70 

(Forts. på sidan 6) 
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1Kontakta för att få utskicken:  
gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com 
2Lisa Andéer, Fians Uppsala-grupp 
www.fian-sverige.org 20050512 

 

3Lantbruket som en energi-producent 
– en realistisk möjlighet? Konferens 
ekologiskt landbruk, Ultuna, novem-
ber 2005  
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år). Det krävs att människor, maskiner 
etc blir anställda och använda för att 
göra resten av nödvändigt arbete för att 
nå en koncentreringsgrad som är i en 
ekonomiskt användbar form, en form 
som samhället har blivit van med.  
   Författarna framhäver att framstäl-
landet av biobränslen uppvisar en lägre 
grad av effektivitet än geobiosfärens 
framställning av fossila bränslen. Grö-
dorna har större kapacitet att stimulera 
ekonomi än de processade biobränsle-
na. Det skulle då vara bättre att använ-
da de 
fossila bränslena direkt än att använda 
dem för att odla biobränslen. Biobräns-
lena kännetecknas av en låg andel för-
nybar energi för sitt bildande.  
 

Fullskaletest av oljebrist 
Nils Tiberg från Luleå tekniska univer-
sitet skriver så här:  
   Ett land i världen har minskat sin ol-
jeanvändning kraftigt - Kuba. Sovjet-
imperiets kollaps i början av 1990-talet 
ledde till den ”speciella perioden”, en 
stor omställning. Kubas import av olja 
minskade med 50%, konstgödsel med 
77% och bekämpningsmedel med 63%.  
   Vad som hände på Kuba är ett full-
skaletest av vad som kan förväntas 
möta resten av världen. Den globala 
krisen kan visa sig som en oljekris, el-
kris, miljökris och krig eller som en 
social kris eller som en kombination. 
Vi vet inte när den slår till, bara att den 
kommer. Därför är erfarenheterna från 
Kuba viktiga. Här följer i korthet några 
sådana. 
   Matbrist uppstod. Statsjordbruk gjor-
des om till självstyrda kooperativ som 
fick rätt att sälja visst överskott på mat-
marknader. I och kring städerna ut-
vecklades trädgårds-jordbruk, Urban 
Farms. I Havanna fanns år 1999 femtu-
sen sådana farmer där 27 000 träd-
gårdsodlare arbetade. Dessa små jord-
bruk anses viktiga för folkhälsan 
(vitaminer och mineraler) och anläggs 
också vid skolor, sjukhus och andra 
institutioner.  
   Små individuella- och familje-
jordbruk hade överlevt på Kuba men 
har fått ett stort uppsving under den 
speciella perioden. Kunskap om orga-
nisk odling utan mycket insatsmedel 
fanns hos småbrukarna, en kunskap 
som myndigheterna stödjer genom råd-
givning och genom skapande av t ex 
fröbanker. På fem år ökade antalet oxar 

som ersättning för traktorer från 200 
000 till närmare 400 000 stycken. Ox-
arna som traditionellt använts av små-
brukare är i kombination med organis-
ka gödselmedel viktiga också för att 
Kubas relativt svaga odlingsjordar 
skall hållas bördiga. Oxen ger inga kör-
skador på marken och levererar bra 
med gödsel. 
 

Går vi mot ett storkrig om den 
sista oljan? 
I ett novemberbrev från Gunnar Lind-
gren finns hela texten till artikeln i Gö-
teborgsPosten 15.11.2005. 
   Han beskriver här hur stora städer 
formligen drivs på olja: intransport av 
mat, energi, vatten, mediciner, råvaror 
etc, och uttransport av tillverkade varor 
och avfall. Därtill kommer transpor-
terna av människor. Ett krympande få-
tal jordbrukare och fiskare har kunnat 
förse de växande urbaniserade område-
na med livsmedel, just genom storska-
liga oljedrivna tekniska hjälpmedel. 
   Vi kan vänta att oljekrisen kommer 
att leda till stora befolkningsomflytt-
ningar samt betydande social och poli-
tisk oro i tredje världens urbaniserade 
områden. I Jemen dödades nyligen 
dussintals människor vid kravaller or-
sakade av höga bensinpriser. I Indone-
sien stod bilarna i kö vid bensinmackar 
och hälften av kollektivtrafiken stod 
stilla.    
   Elektriciteten i Nicaragua framställs 
med oljedrivna generatorer. Man har 
där tvingats stänga av el till de fattiga 
områdena mellan klockan 19 och 22 
under toppbelastningen. I Tanzania, 
som också förser Malawi, Rwanda, 
Östra Kongo, Burundi samt Uganda 
med olja, råder kaos på oljemarknaden 
genom de höga priserna.  
   Om marknadskrafterna skulle fortsät-
ta att förlägga oljebristen till tredje 
världen, kommer sannolikt spänningen 
mellan rika och fattiga länder efter 
hand att öka. Observera att Bin Ladin 
efter attacken mot World Trade Center 
i New York angav västerlandets 
”stöld” av arabvärldens olja som orsak. 
   Historien visar att USA tidigare varit 
redo att gå i krig för att få den olja men 
anser sig behöva. Om ett storkrig skall 
utkämpas om de sista oljereserverna, 
finns det risk att det utvecklar sig till 
ett kärnvapenkrig.  

Ingrid Eckerman 
 
 

VILL DU HA INFORMA-
TION PER E-BREV?  
Idag får medlemmarna, förutom Ny-
hetsbrevet, ett brev från ordförande 

några gånger om 
året. Detta system 
försvårar en tätare 
och mer aktuell 
kommunikation 

med medlemmar-
na.  

   Vi vill gärna gå 
över till elektroniska 

brev. Men detta kräver att vi bygger 
upp en elektronisk mail-lista.  
   Vi önskar därför att alla medlemmar 
går in på www.dnsy.se/lfm och regi-
strerar sig som medlem. När du är god-
känd (vi kontrollerar att du betalt med-
lemsavgiften) får du ett e-brev. 

 
NÄRINGS-
DEPARTEMENTET 
UPPVAKTAT 
 
Den 11.11.2005 uppvaktades Närings-
departementet av Läkare för Miljön 
med anledning av den transportpolitis-
ka proposition som är under utarbe-
tande. Här följer inledningen i det PM 
vi överlämnade. Den fullständiga tex-
ten kan läsas på www.dnsy.se/lfm.  
 
Regeringen har i samband med den 
transportpolitiska propositionen ett ut-
märkt tillfälle att planera för ett trafik-
system som är långsiktigt hälsosamt för 
både människor och natur. 
   Läkare för Miljön hemställer att in-
riktningen i den transportpolitiska pro-
positionen 2005 blir ökade satsningar 
på kollektivtrafik och minskade sats-
ningar på vägtrafik. För detta talar dels 
de direkta negativa hälsoeffekter som 
biltrafiken har, dels de långsiktiga indi-
rekta negativa hälsoeffekterna som or-
sakas av bilismens skador på miljön. 
Vi anser också att nya innovativa lös-
ningar måste tas till vara för att bygga 
ett hållbart trafiksystem.   
 
Inledning  
Utifrån vårt yrkesperspektiv vill vi visa 
på trafikens påverkan på folkhälsan. 
De negativa effekterna sker dels genom 
direkta hälsoeffekter, dels genom indi-
rekta hälsoeffekter som orsakas av de 
miljöskador som trafiken orsakar. Sett i 

(Forts. från sidan 5) 

(Forts. på sidan 7) 
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ett längre perspektiv är det uppenbart 
att dagens trafiksystem kommer att 
åstadkomma ännu större indirekta ska-
dor.  
   De direkta hälsoeffekterna av bilis-
men är ganska väl kartlagda. Kostna-
derna enbart för trafikolycksfallen upp-
går till cirka 20 miljarder årligen. Där-
till kostar fysisk inaktivitet, till stor del 
beroende på bilismens dominerande 
ställning som transportmedel, 15 mil-
jarder kronor. Andra kostnader till-
kommer för luftvägssjukdomar och 
psykisk ohälsa. 
   Indirekta hälsoeffekter av bilismen 
orsakas av miljöstörningar. Sådana 

miljöstörningar är t.ex. följderna av 
klimatförändringar i form av över-
svämningar, stormar, värmeböljor, för-
ändrat skogs- och jordbruk och turism. 
Skador på växtlighet på grund av 
marknära ozon är ett annat exempel. 
Kostnaderna för hälsoeffekterna av 
miljöstörningar är betydligt mer svår-
överskådliga men troligen många 
gånger större än kostnaderna för de di-
rekta hälsoeffekterna.  
   Trafikpolitiska beslut som innebär 
sänkta hälsorelaterade kostnader ger 
således finansiellt stöd för att bland 
annat öka samhällets stöd för kollektiv-
, gång- och cykeltrafik.  
   Slöseri med olja leder snabbare till 
högre priser och oljebrist, vilket i sin 
tur leder till högre kostnad för sjukvård 
och negativa hälsoeffekter på grund av 
arbetsmarknadsproblem. 
   Att enbart titta på stigande oljepriser 
och kommande oljebrist leder till ett 
ensidigt fokus på alternativa bränslen. 
Detta är dock inte en tillräckligt hållbar 
lösning. Faktorer som trafikolycksfall 
och fysisk inaktivitet påverkas inte 
alls. Det är också svårt att utan negativ 
miljöpåverkan framställa de stora 
mängder alternativ energi som behövs 

för att upprätthålla dagens trafikvolym.  
   Läkare för Miljön förordar att man i 
planeringen av det framtida trafiksyste-
met använder den s.k. back-casting-
modellen: Hur skulle ett mycket re-
surssnålt, rent och hälsofrämjande tra-
fiksystem kunna se ut om 20-50 år? 
Hur kan vägen dit se ut? 
   Med ett sådant perspektiv kan man 
sätta upp kriterier för ett uthålligt tra-
fiksystem:  
• Mycket last per enhet driv-

medelsenergi 
• Mycket last per kg råvara/ byggma-

terial 
• Mycket last per ytenhet (väg, bana 

etc) 
• Oberoende av fossila bränslen 
• Små mängder avgaser och andra 

föroreningar 
• Stimulera människor till fysisk akti-

vitet (gång, cykling) 
• Låg bullernivå 
• Säkert 
   Förutom gång- och cykeltrafik så 
uppfyller trafikmedel som järnvägar, 
minimiljöbussar, spårvagnar, balkba-
nor, kabelbanor, spårtaxi och färjor kri-
terierna mycket bättre än biltrafik. 
 

(Forts. från sidan 6) 
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GLOBALISERING OCH 
FOLKHÄLSA 
 
Folkhälsa, hållbar utveckling och glo-
balisering är titeln på en nyutkommen 
bok från Folkhälso-institutet. Författare 
är Tord Kjellström, Carin Håkansta och 
Christer Hogstedt. De har gjort något 
som borde gjorts för länge sedan: 
kopplat ihop miljö och ekonomi med 
hälsa. 

   Ett kapitel heter ”Ekonomiska fakto-
rer och internationella avtal”. Man kon-
staterar att med några undantag har 
vinnarna av de senaste decenniernas 
ekonomiska globalisering varit ett antal 
multinationella företag som har sin bas 
i höginkomstländer, samt ett fåtal ut-
vecklingsländer som lyckats med sina 
exportsatsningar. Inom Världshandels-
organisationen (WTO) har ett regelverk 
skapats som syftar till att skapa hållbar-
het, säkerhet och rättvisa i handeln 

mellan olika länder men kritiseras för 
att orsaka det motsatta. Flera avtal är 
intressanta ur folkhälso-synpunkt. Ett 
antal aktörer jobbar för att handelspoli-
tiken ska ta större hänsyn till hälso-
aspekterna.  
   Under kapitlet om levnadsvanor har 
man sammanställt folkhälso-problem 
relaterade till motor-fordons-trafik. I 
miljökapitlet konstaterar man att en av 

(Forts. på sidan 8) 

SENA LÄRDOMAR 
 
”Late lessons from early warnings: the 
precautionary principle 1896-2000” är 
titeln på en rapport från European En-
vironment Agency. Utifrån tolv fallbe-
skrivningar försöker man hitta vägar 
att agera i framtiden. Exemplen är 
mycket varierande: radioaktiv strål-
ning, asbest, PCB, galna ko-sjukan 
mm. Likheter i de tolv är balansgången 
mellan att vara alltför restriktiv, dvs 
inrätta kostnadsdrivande regler och 

kontroller och hämma innova-tioner, 
och att vara alltför till-låtande, vilket 
kan leda till mycket kostsamma konse-
kvenser. En annan likhet är att inte 
bara tidiga utan också kraftfulla och 
sena varningar nonchalerats. 
   Därefter formuleras tolv lär-domar, 
t.ex. att erkänna när kun-skapsläget är 
dåligt, att iden-tifiera ”blinda fläckar”, 
att använda sig av både lokal, lek-
manna- och expert-kunskap, och att 
undvika ”paralys av analys” och i stäl-
let handla för att minska risker när det 

finns tillräcklig evidens,  
   Den svåra balansgången mellan att 
maximera innovationerna och samti-
digt minimera riskerna för människor 
och natur skulle lyckas bättre om man 
tog hänsyn till de lärdomar man kan få 
från historien. 
Late lessons from early warnings: the 
precautionary principle 1896-
2000.Environmental issue report 22. 
Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European 
Communities, 2001. 
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ÄT S.M.A.R.T 
Till årsmötet 2005 
hade vi bjudit in nu-
tritionist Pia Linde-
skog, nu på KF Kon-
sument. Hon berätta-

de hur man på dåvarande Samhälls-
medicin i Stockholms läns landsting 
tog fram utbildnings-materialet Ät 
S.M.A.R.T. Det bygger på rapporten 
"Ett första steg mot hållbara matvanor" 
och de svenska näringsrekommen-
dationerna i kombination med de 
svenska miljömålen.  
   Ät S.M.A.R.T. förmedlar hur man 

kan äta så att både kroppen och miljön 
mår bra. 
Materialet finns att hämta på 
www.folkhalsoguiden.se.  
 
 

HEALTH CARE  
WITHOUT 
HARM 

LfM är nu direkt medlem av HCWH. 
HCWH arbetar för att minska avfall 
och föroreningar från hälso- och sjuk-
vården. 
Läs mer www.noharm.org.  
 

 

”First, do no harm!”  
 
 

Stockholm 29-31.5.2006 
Arrangörer: 

Health Care Without Harm 
Stockholms läns landsting 

Apoteket AB 
www.cleanmed.org�

nyck-larna till förbättrad folkhälsa 
finns i begreppet hållbar utveck-ling 
och ett hållbart utnyttjande av natur-
resurserna. Även den biologiska mång-
falden måste respekteras. 
   När det gäller Sverige har globalise-
ringen en rad effekter på olika delar av 
folkhälsan. Bland annat kan vi tvingas 
acceptera internationella normer som 
ligger lägre än de svenska när det gäll-

er att skona natur, miljö och hälsa. På 
nationell nivå finns nu strategier sam-
manfattade i regeringens folk-hälsomål 
och miljömål. På den internationella 
nivån har en agenda för en gemensam 
mångsektoriell global politik antagits, i 
vilken såväl folkhälsa som miljö finns 
inbegripna. 
   Andra kapitel belyser hälsa i arbetsli-
vet, sociala dimensioner och hälsosy-
stem. Boken avslutas med en samman-

ställning av globalise-ringens negativa 
och positiva effekter på folkhälsan. 
Den rekommen-deras varmt till dem 
som är intresserade av vårt ekonomiska 
systems effekter på människors  
hälsa. 

Ingrid Eckerman 
Kjellström T, Håkansta C, Hogstedt C. 
Folkhälsa, hållbar utveckling och glo-
balisering. Stockholm: Statens Folkhäl-
soinstitut R 2005:3.   

(Forts. från sidan 7) 

Det miljöcertifierade läkemedelsföretaget 

Lagervägen 7, 136 50  Haninge, tel: 08-602 52 00, e-post: info@recip.se 

Nu är det dags att ansöka om Recips miljöstipendium för år 
2006. Stipendiet är på 15.000 kronor och riktar sig till per-
soner som aktivt bidrar till ett ökat miljöengagemang på 
arbetsplatsen. 

Stipendiet kan sökas av alla anställda inom apotek, hälso- 
och sjukvård, och delas ut till maximalt tre personer eller 
arbetsgrupper varje år för vidareutbildning och utveckling 
inom miljöområdet. Sista ansökningsdatum  är 30 april 
2006. 

2005 års miljöstipendium utdelades till Maria Höglund, 
apoteket Sälen i Onsala för att de med ett tydligt engage-
mang entusiasmerat apotekskollegor i distrikt södra Göta-
land till ett aktivt miljöarbete. 
Anna Johansson, apoteket Lejonet, Lidköping fick ett sti-

pendium bl a för att de stimulerat, uppmuntrat och utbildat 
kollegor inom apotekets verksamhet att på bred front enga-
gera sig i miljöarbetet. 

Ingrid Eckerman, Läkare för Miljön till-delades Recips 
stipendium då hon på ett oförtrutet aktivt och inspirerande 
sätt arbetat med att skapa opinion i läkemedels- och miljö-
frågor. 

Allt som krävs för att ansöka om Recips miljöstipendium är 
ett genuint engagemang och en ambition att utvecklas inom 
miljöområdet. Du som vill veta mer om stipendiet och hur 
du ansöker, är välkommen att ringa Recips miljöchef Åsa 
Bergström: tel. 08-602 52 00. Det går även utmärkt att re-
kvirera ansökningshandlingar och läsa mer på 
www.recip.se 
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