Har du rätt kemi för
en giftfri vardag?
Gudrun Bremle

Allt är kemi
 Kemikalier är bra och vi
behöver dem
 Men vi måste använda
kemiska produkter smartare
än hittills
 Och tänka på att material
och varor också är kemi….
 Skaffa mer kunskap och
använda den

 Fasa ut de farligaste
ämnena!
Källa:James Kennedy
australiensisk gymnasielärare i
kemi

Många ämnen är det
 Över 80 miljoner beskrivna kemiska ämnen,

 140 000 ämnen som säljs inom EU
 30 000 ”every day chemicals”
 Vi använder allt mer kemikalier, till allt möjligt.
 Användningen ökat 60 ggr på 60 år.
 Konstruerat ämnen med vissa eftertraktade egenskaper;
tex beständiga, vattenfrånstötande, giftiga. Och just
dessa kan ge problem
 Lite (tillgänglig) kunskap om egenskaper och
användning
 För färre än 1500 ämnen vet vi någorlunda mycket – så
att man kan veta hur de beter sig

Diffus spridning största källan?
 Farliga ämnen kan inte bara nå oss
från kemiska produkter

 Eller från fabriker, utsläpp till luft,
vatten, mark och avfall. Det som
vårt miljöarbete mest hanterar.
 Ämnen läcker och sprids mer än vi
trott även från varor och material
 Vi lever 24 – 7 i denna omgivning

 Konsumtionen hög - stor
omsättning på material och varor –
ständigt nya ämnen in

Kläder är mycket kemi
Plagg

Mängd kemikalier (kg) per kilo plagg

I genomsnitt

I bästa fall

I sämsta fall

T-tröja i bomull

3,0

2,0

4,2

Jeans

2,4

1,5

3,6

Arbetsbyxor

1,9

1,6

2,5

Viskoströja

5,5

3,6

6,9

Fleecetröja

2,8

2,4

3,2

För Fiberframställning,
Produktion av garn och att väva till tyg,
Färgning och efterbehandling,
Transportskydd,
Tvätt och sköljmedel under användning

Källa: Naturvårdsverket

Man vet att minst 3500 ämnen
används till textilier
Och det finns mycket farliga
ämnen kvar i textilier

Vi exponeras för en
cocktail av ämnen
från en mängd olika
håll samtidigt

Och 100 000tals olika
ämnen!!
Som vi vet
mycket lite om
och hur de kan
vara giftiga,
ensamma och i
kombination.

hem
arbete
yttre miljö

Vi människor har alla flera hundra
konstgjorda ämnen i kroppen som
inte fanns tillverkade före 1920
Äldre människor mer av ”gamla”
synder (PCB, DDT)
Yngre människor mer nya miljögifter
(PFOS, triclosan, Brom flamskydd)

Och inte bara miljögifter som är
långlivade och bioackumulerande utan
också ämnen som tillförs kontinuerligt

En av ftalaterna används
som doftbärare i kosmetika
Bryts ner i kroppen till MEP
och som kan mätas i urinen
hos användare

Skippa parfym?

- Vad man gör spelar roll

 Myskämnen - Grupp av ämnen som används som
parfym i Tvättmedel, rengöringsmedel, tvål och
parfym
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Olika ämnen är olika mycket akut giftiga
Socker

29 700 mg/kg

Etanol

14 000

Natrium klorid

3 000

Malathion

1 200

Koffein

130

DDT

100

Arsenik

48

Stryknin

2

Nikotin

1

Aflatoxin-B

0,009

Dioxin

0,001

Botulinum toxin

0,00001

Akut dödlig dos för 50%
av försöksdjuren (råtta
eller mus) LD50

Ämnen som ger
akuta effekter är vi
bättre och snabbare
på att riskhantera
11

Olika typer av effekter vid olika koncentrationer
150
Död

Encephalophaty
Nephropathy
Frank anemia

50

Nedsatt Vitamin D metabolism
Nedsatt nervlednings hastighet

Lägsta observerade
effekt-nivå för
oorganiskt bly hos barn

100

Kolik
Nedsatt hemoglobinsyntes

ug/dl

40
30

Kroniska effekter; vid lägre
doser och efter längre tids
exponering och från flera
källor är svårare att bevisa
och därmed riskhantera

20

Erythrocyte protoporphyrin
10
Nedsatt utveckling, IQ, hörsel, tillväxt

12

Hormonsystemet
 Är kanske det viktigaste
systemet vi bär på
 Involverar alla processer från
befruktningsögonblicket, till
dess att vi dör

 Hormoner är budbärare och
triggers som verkar i mycket
låga koncentrationer
 Binder till specifika receptorer

Hormonstörande ämnen (EDC)
 Idag vet vi över 800 ämnen som interagerar med våra kroppsegna
hormonsystem. Härmar, hämmar, bryter ner.
 Funkar inte som klassiska gifter. Ett nytt paradigm inom toxikologin

 Effekter redan i mycket låga doser. Kan ibland ställa till mer skada i
låga än höga.
 Vår riskhantering bygger på dos – respons samband och säkra
nivåer. Finns inte för EDC
 Timing viktigare än dos.
 Finns kritiska perioder för exponering. Som foster, barn och
växande är man mest känslig

 Det sker en om-programmering i tidiga utvecklingsstadier.
Effekterna ofta fördröjda och kan uppträda genom hela livet
 Kan ge en mängd olika hälsoeffekter. Ofta svårt att mäta och
härleda.

Störningar som ökar och som med säkerhet
kan kopplas till hormonstörande ämnen
• Cancer – bröstcancer, endometrios, prostatacancer,
testikelcancer och sköldkörtelcancer ökar
• Fetma/diabetes – har ökat över hela världen de senaste 40
åren, typ 2-diabetes har mer än fördubblats sedan 1980
• Reproduktion - Dålig spermakvalitet och genitala missbildningar
hos unga pojkar ökar eller är för vanliga
• Födsloeffekter – låg födelsevikt och avbrutna graviditeter – ökar
i många länder
• Bröstutveckling – unga flickor får bröst tidigare, vilket kan leda
till bröstcancer
• Sköldkörtelproblem – hos barn ökar de i vissa länder och kan
orsaka beteendestörningar
WHO rapport febr 2013. 16 forskare från tio länder

Vad kostar det samhället?
 Benbrott orsakade av kadmium i maten kostar 4 miljarder
per år i Sverige.
 I Sverige föds idag 3-4% av barnen med assisterad
befruktning. I Danmark 6%. Varje % ökning kommer att
kosta 100 miljoner/år.
 Skador på barn kopplade till kemikalier och miljögifter
kostar 76 miljarder dollar årligen bara i USA. Här ingår
blyförgiftning, fosters exponering för metylkvicksilver,
cancer, astma, nedsatt intellektuell kapacitet, autism och
ADHD
 Hälsoproblem från organofosfat-bekämpningsmedel, BPA
och ftalater inom EU beräknad till 157 miljarder Euro
årligen. Dessa ämnen utgör 5% av kända hormonstörande
ämnen. Tittade på tre områden – hjärna/nervsystem,
fetma/diabetes och manlig reproduktion.

Hur får detta fortgå?
 Kemikalier är inte godkända (bara bekämpningsmedel,
läkemedel, i viss mån kosmetika)

 Företagen har egentligen ett ansvar för att de används
säkert i hela ämnets livscykel
 Samhället har hittills ”accepterat” att olika verksamheter
och företag inte har tillräcklig kunskap och kompetens
 Stort och komplicerat regelverk för kemiska produkter –
sämre för varor
 Förbjuds eller regleras först när det är
tvärsäkert att det är farligt – kan ta många
år och dyra bevis för det allmänna
 Substitution – ofta ett byte från känt farligt
ämne till snarlikt okänt, otestat

Bisfenol-A (BPA)
 Världens mest använda kemiska ämnen 2012 – 5
miljarder kg. Ökar 5% per år.
 Ekonomiska värdet av försäljningen är tiotals
miljoner dollar per dag.
 Syntetiserades 1891 – utreddes för användas
som syntetisk östrogen 1930
 Sen 1950 talet använts för att producera plast
 70 % till råvara till Polykarbonatplast - använd tex
i plastglas, i CD/DVD-skivor, skärmar.
 20 % råvara till Epoxiplast - i konservburkar,
tandfyllningsmaterial, renoverade dricksvattenrör
 färgframkallare i termopapper (kvitton, biljetter
och kölappar)

Man kan påverka vad man får i sig
Reporter SvD
som åt mycket
konservmat
under två
dagar och
mätte halten i
urinen

Är det farligt med Bisfenol A?
 Man hittar det var man än mäter. Ca 1 ppb i människor. Samma
halt har i djurförsök gett effekter
 Ca 1000 djurstudier som de flesta visar på effekter (på fertilitet,
cancer, hjärt/kärlproblem, störd hjärnutveckling). 100 effektstudier
på människa
 2006: 11 av 11 industrifinansierade studier visar på ingen effekt.
Medan 109 av 119 icke industrifinansierade såg effekter.
 Bisfenol A är förbjudet i nappflaskor i hela EU sen 2011 . Sverige
eget förbud i matförpackningar för barn upp till tre år sen 2013.
Förslag på förbud i termopapper som används i bland annat
kvitton och biljetter
 Konsumenttryck gör att den nu ersätts – men oftast med bisfenol
S. Som beter sig på likande sätt och verkar t.o.m. vara värre.

Plastbanta
 Mycket plast ger större risk för att få in problematiska ämnen
 Oftast inte plastpolymeren utan tillsatser och restämnen som är
problemet, men olika mycket i olika typer av plast
 Studier antyder att 90% av all kommersiell plast släpper
hormonstörande ämnen, speciellt i kontakt med värme

 Därför plastbantar många – speciellt i köket!

Högfluorerade ämnen
 Perfluorerade ämnen (PFC)
 Långa kolkedjor med flera fluor på
 Första miljögifterna var klorerade, sen kom de bromerade
och nu sist de fluorerade
 Dom är många och här för att stanna
(ex. PFOS, PFOA, FTOH)
 termiskt, kemiskt & biologiskt stabila
 Ämnena är mycket stabila och bryts ned långsamt eller
inte alls
 Ett 20-tal olika PFC-ämnen har hittats i naturen
 Ansamlas i naturen och det finns indikationer på att
halterna av vissa av dem ökar i bland annat Arktis.

Mycket bred och omfattande användning
 Väldigt beständigt: Lösningsmedel, hydraulolja,
tillsatsämne plasttillverkning,
 Ytaktivt : tensid, släckskum, golvpolish, rengöringsmedel ,
vaxer, bilvårdsmedel, skidvalla
 Vatten-, fett- och smutsavvisande ytor : som
impregneringsmedel, papperstillverkning, textil och läder,
 Kan ingå är impregnerade textilier så som tält, skor,
heltäckningsmattor, och ”andas-material”
 Papper och livsmedelsförpackningar där fettavvisande
egenskaper är önskvärda. Micropopcorn, pizzakartonger,
vaxat papper runt hamburgare, pommeskartong
 Teflon i stekpannor

Vet lite om hur PFC är farliga
Misstänks störa cellmembranfunktioner,
fettomsättning, reproduktion, lever och är nog
cancerframkallande och hormonstörande
Förpubertala barn blev mindre
uppmärksamma och mer impulsiva ju högre
halter av sex olika PFCer de hade i blodet.
(pubs.acs.org/doi/)

Barn med mer av en specifik PFC, PFHxS*,
kan löpa ökad risk att utveckla ADHD.
(ehp03..gov/article )
Döttrar till mödrar som hade mer PFOA i
blodet under graviditeten är fetare i 20 års
åldern.

Cykliska silikoner
I början av september gick apoteket ut
med att de slutar sälja produkter med
cykliska silikoner

Body butter: Ingredienser
Aqua (Solvent/Diluent), Butyrospermum Parkii (SkinConditioning Agent/Emollient),

Cyclomethicone (Emollient), Glycerin
(Humectant), Theobroma Cacao Seed Butter
(Emollient), Glyceryl Stearate (Emulsifier), PEG-100
Stearate (Surfactant), Cetearyl Alcohol (Emulsifier),
Lanolin Alcohol (Stabiliser/Emollient), Phenoxyethanol
(Preservative), Parfum (Fragrance), Methylparaben
(Preservative), Fragaria Ananassa Seed Oil (Natural
Additive), Propylparaben (Preservative), Xanthan Gum
(Viscosity Modifier), Tocopherol (Antioxidant), Benzyl
Alcohol (Preservative), Disodium EDTA (Chelating
Agent), Limonene (Fragrance Ingredient), Sodium
Hydroxide (pH Adjuster), Cinnamal (Fragrance
Ingredient), Helianthus Annuus Seed Oil (Emollient),
Caramel (Colour), CI 14700 (Colour).

Cyclopentasiloxane
Cyclotetrasiloxane
Cyclohexasiloxane
Cyclotrisiloxane
Cyclometicone

Risk att man andas in dem
Skadar levern
Misstänks påverka fertiliteten och
skada foster
Ansamlas i näringskedjan ute i miljön

Lätt drabbas av kemikalieångest!
Men det görs otroligt mycket bra
 Lagstiftningen blir bättre
 Kunskapen och medvetenheten ökar
 Myndigheter satsar och många
offentliga initiativ i län, landsting och
kommuner
 Miljöorganisationer på offensiven
 Många företag jobbar mycket och
seriöst med frågan

Vem har ansvaret?
Det man inte ser som sitt ansvarsområde

och det vi tycker är svårt
tycker vi ofta att någon annan ska fixa!

Globalt problem i en
global värld
Lösningen är en del
av arbetet för
Långsiktig hållbar
utveckling
Problemet måste hanteras från flera håll
– om alla gör lite så händer det mycket!

Konsumindre?

Nu blir jag tjatig mamma
 Fråga efter och välj miljöanpassade produkter – köp miljömärkt!
 Undvik hennatatueringar och tatueringar
 Välj parfymfritt och skippa sköljmedel
 Välj bättre hygien- och kosmetikaprodukter – eller gör egen
 Färga håret mindre
 Värm inte mat i plast i micron – lägg upp på tallrik

 Välj bättre sort av sportvattenflaska som inte luktar
 Ät inte pizzan direkt i kartongen
 Poppa popcorn i kastrull från majskärnor i vanlig påse
 Undvik konservburksmat och burkläsk
 Stäng av elektronik på natten och sov inte med den

Och läs kemi –
och miljökemi.
För det
kommer att
behövas
många!

 Lufta tvärdrag ibland och städa bort damm
 Undvik köpa saker som doftar mycket och som är antibakteriella

 Lufta saker som luktar när du packar upp det
 Tvätta nya kläder och textilier innan användning

Tack för att ni lyssnade!

Tips på länkar
 Little things matter En kort film om giftiga ämnens påverkan på
hjärnan.
https://www.youtube.com/watch?v=E6KoMAbz1Bw&feature=youtu.be

 Konsumentverket och Kemikaliinspektionens hemsida om kemi för
konsumenter: http://konsument.kemi.se/
 Info om rätten att få information om innehåll i varor:
http://konsument.kemi.se/bra-att-veta/din-ratt-att-fa-information
 Naturskyddsföreningens arbete med Miljögifter
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter
 Greenpeace arbete med miljögifter:
http://www.greenpeace.org/sweden/se/vad-vi-jobbar-for/toxics/
 Dansk sida med tester och tips: http://kemi.taenk.dk/

