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Omgivningsmiljöarbetet i Sverige – Vad har vi satt 

för spår och vart är vi på väg 

Göran Pershagen 

Institutet för Miljömedicin, KI 

Centrum för Arbets- och Miljömedicin, SLL 

Miljöfaktorer av betydelse för folkhälsan – Kronologi  

 Metaller 

 Miljötobaksrök  

 Radon 

 Luftföroreningar 

 Buller 

Rönnskärsverken på 1970-talet Skellefteå kommun 

Rönnskärsverken 

Oddskvoter för lungcancer hos män i Skellefteå kommun 1961 -1979 
relaterat till boende nära Rönnskärsverken och riskyrken* 

Exponeringsgrupp Oddskv ot 95%  konfidensintervall 

Rönnskärsområdet** 2,0 1,2 – 3,4 

Gruvarbetare 4,1 1,7 – 9,7 

Smältverksarbetare 3,0 2,0 – 4,7 

*Justerat för ålder, rökvanor och yrke 
** Gruvarbetare och smältverksarbetare uteslutna 

Pershagen 1985 

Konsekvenser av nya forskningsrön 

 Kraftigt minskade utsläpp till luft och vatten 

 

 Sänkta exponeringsnivåer i arbetsmiljön 
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Hälsoeffekter av miljötobaksrök (årligen i Sverige) 

 Lungcancer (10 – 15 fall bland icke-rökare)  

 

 Hjärt-kärlsjukdomar (ca 400 fall av hjärtinfarkt) 

 

 Luftvägssjukdomar och allergi (ca 500 fall av astma hos barn och lika många 

fall av upprepad öroninflammation) 

 

 

 
Miljöhälsorapport 2009 

Konsekvenser av nya forskningsrön 

 Begränsning av rökning i olika miljöer 

 

 Ändrad attityd till passiv rökning 

Rökförbud på restauranger och barer i USA och Europa 

  USA 

  Kalifornien   1998 

  Delaware  2002 

  New York   2003 

  Connecticut  2003 

  Maine  2004 

  Massachusetts 2004 

  Arkansas  2006 

  Colorado  2006 

  New Jersey 2006 

  Washington DC 2007 

  Montana  2009 

  Utah  2009 

 

 Europa 
   
 Irland   2004 
 
 Norge   2004 
 
 Italien   2005 
  
 Malta   2005 
   
 Sverige   2005 
  
 Lettland  2006 
   
 Tyskland  2008 
   
 Spanien   2011 

Andel som dagligen utsätts för andras  
tobaksrök bland rökare och icke-rökare 

 

Miljöhälsorapport 2009 

Relativ risk för lungcancer i förhållande till uppmätt och beräknad 
radonkoncentration i kombinerad analys av 13 europeiska studier  

Darby m fl 2005 

Relativ risk för lungcancer in relation till radonexponering,  
rökvanor och histologisk typ 

Darby m fl 2005 
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Andel lungcancerfall knutna till radonexponering i bostäder och rökning  

Rökning 

Radon +  
rökning 

Radon 

Annat 

Pershagen 1994 

Konsekvenser av nya forskningsrön 

 Sänkta gränsvärden för radon i bostäder 

 

 Omfattande mätningar och stöd för radonsänkande åtgärder 

Röda torget i Moskva 6 augusti 2010 

 
Dygnsvisa medeltemperaturer, PM10  nivåer och dödsfall av naturliga 
orsaker i Moskva sommaren 2010 

Shaposhnikov m fl 2014 

Risk för hjärtsjukdom relaterad till långtidsexponering för  
luftföroreningspartiklar i 11 europeiska kohorter  

Cesaroni m fl 2014 

 
 

Lungf unktion vid 8 års ålder i 

relation till exponering f ör PM10 
under olika tidsperioder 

    

Effekter beräknas för en ökning av PM10 
nivån från 5e till 95e percentilen,  
motsvarande 7 µg/m3 

 

   Första året 

    1 - 4 år 

    4 - 8 år 

Medel-FEV1: 
1781 ml 

Schultz m fl 2012 
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Konsekvenser av nya forskningsrön 

 Sänkta riktvärden för luftföroreningar 

 

 Teknisk utveckling 

Biologiska effekter av buller (icke hörselskadande) 

Korttidsexponering Långtidsexponering 

Hemodynamiska och metabola effekter: 
• Puls ↑  

• Blodtryck ↑  

• Kortisolfrisättning ↑  

• Frisättning av fria fettsyror ↑  

• Mobilisering av glukos  

Stresspåslag: 
Sympatiska nervsystemet 

Endokrina systemet 

 

Besvär 
Sömnstörningar 

Kronisk stress 

Hypertoni Hjärtinfarkt Stroke 

Övervikt 
Diabetes 

Typ 2 
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Luftföroreningar 

Relativ risk för hjärtinfarkt related till exponering för buller och 
luftföroreningar från vägtrafik 

Selander 2010 
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Antal exponeringar 

Kombinerad exponering för buller från vägtrafik samt buller och stress på 
arbetet i relation till risk för hjärtinfarkt  

Selander m fl 2013 

Ökning av BMI och midjemått i relation till flygbullerexponering 

 Genomsnittlig ökning under uppföljningstiden 

 BMI  1,09 kg/m2 ± 1,97 

 Midjemått  4,39 cm ± 6,39 

Flygbullerexponering (Lden)  BMI (kg/m2) Midj emått (cm) 

  β (95%  KI) β (95%  KI) 

≥ 50 dB(A) 0,05 (-0,15 – 0,25) 1,34 (0,52 - 2,16) 

 

Per 5 dB(A) 0,04 (-0,05 - 0,13) 1,51 (1,13 - 1,89) 

 

Eriksson m fl 2014 

Konsekvenser av nya forskningsrön 

 WHO: Skärpt riskbedömning rörande allvarliga hälsoeffekter av trafikbuller 

 

 Sverige: Höjda trafikbullernivåer tillåts för små lägenheter 
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Framtida utveckling 

 Fortsatt epidemiologisk forskning krävs för att fastställa exponerings-responssamband, 

även för känsliga grupper 

 

 Internationellt samarbete är nödvändigt för att stärka forskningen samt inflytande vid 

fastställande av riktvärden och andra förebyggande åtgärder 

 

 Ökande engagemang fordras av forskare och medicinsk personal för att sprida kunskaper 
om hälsorisker knutna till miljöfaktorer och som stöd för preventiva insatser 


