Jan Lindholm, Inomhusmiljö och hälsa
SEMINARIUM 2009
Seminariet om inomhusmiljöns betydelse för vår hälsa den 11 november i Riksdagen.
Seminariet startade klockan 13.00 i andrakammarsalen i gamla riksdagshuset. Salen var halvfull med
närmare 90 åhörare. Efter en kort inledning av miljöpartiets riksdagsledamot Jan Lindholm började
föredragen med att professor Dorr G. Dearborn från Case Western Reserve University School of
Medicine i USA presenterade sin bild av vad forskningen idag vet om effekter på människors hälsa
som konsekvens av exponering av mögel i inomhusmiljö.
Seminariet fortsatte därefter med att Forskningsprofessor Aino Nevalainen, vid Institutet för hälsa och
Välfärd i Kuopio, Finland höll sitt föredrag om Byggnaders fukt och mögel – en utmaning för
vetenskapen. Dessa föredrag ger en bra bild av vart vetenskapen står idag och vilka utmaningar som
återstår för att vi till fullo skall förstå orsakerna bakom att vissa människor blir så sjuka av så kallade
”Sjuka hus”.
Efter denna vetenskapliga grundinformation så fick deltagarna lyssna till en av många drabbade, Elvy
Berneholt, från Söderhamn som kort men utförligt beskrev den problematik i en kontorsbyggnad i
Söderhamn som gav henne och flera av hennes arbetskamrater livslånga skador. Att komma till
riksdagen och berätta om hur hennes liv rasat samman på grund av dålig inomhusmiljö är en
prestation. Elvy är så känslig så att till och med den kyliga utomhusluften i Stockholm den 11
november innebar en svårighet.
Boende i Skarpnäck söder om Stockholm berättade sedan om hur bostäder där gör många av de
boende sjuka. Antonie Frank var en av de som berättade om hur det är att leva med en
fastighetsförvaltare som inte förstår sig på att boende blir sjuka av sjuka hus.
Efter en kort paus där besökarna fick viss möjlighet att ställa frågor till de föredragande och sträcka på
benen var det dags för nästa föredrag. Det var åter dags för professor Dorr G. Dearborn som denna
gång berättade om sin forskning rörande spädbarns sårbarhet för mögelexponering. Det handlar om
ett litet antal barn men också om mycket alvarliga hälsokonsekvenser.
Det var nu dags för Astma- och Allergiförbundets ombudsman Johanna Löf att ge sin organisations
syn på hur inomhusmiljö påverkar vår hälsa. Hon hade döpt sitt bidrag till:
en översikt av problem kring inomhusmiljön i Sverige idag.
Nästa bidrag kom från Umeå universitet genom läkaren och doktoranden Berit Edvardsson som
presenterade sin undersökning om medicinsk och social prognos för patienter med sjuka hus
symptom. Tillfrisknandet tar lång tid och få återgår till full sysselsättning.
Som avslutning på seminariet presenterade barnläkaren Bernt Danielsson och journalisten Ritt
Goldstein en ny teori byggd på ett antal äldre forskningsrapporter omGulf War Syndrome en möjlig
förklaring till många av de effekter som sjuka hus kan ha på sina brukare. Med hjälp av några
tidningsklipp beskrev även Ritt Goldstein den oförståelse för problemen som kommunala
bostadsbolag visar
Efter en kort frågestund, tiden räcker aldrig till vid dessa seminarier, och en kort avtackning av de
föredragshållare som inte redan rusat till sina flyg så avslutades seminariet. För alla er som missade
detta fantastiska tillfälle till kunskap om fuktskadade byggnaders inomhusproblem och den ohälsa
detta kan förorsaka finns nu de föredragandes presentationsmaterial som länkar markerade i texten
ovan. Självklart gav föredragen en stor mängd merinformation som inte kan förmedlas på detta sätt
men viss dokumentation skedde och det är möjligt att något av det i framtiden kan bli tillgängligt via
denna hemsida.

