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 Hälsoskydd & Smittskydd
 Folkhälsorapportering

• Myndigheten bildades 1 januari 2014

• Verksamheten bedrivs både i Solna och i Östersund

• Myndigheten har ca 500 anställda 

• www.folkhalsomyndigheten.se

http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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En nationell kunskapsmyndighet 

• Utvecklar och stödjer samhällets arbete med att främja hälsa, 
förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot 

• Folkhälsomyndigheten ska verka för en god och jämlik hälsa 
bland annat genom att: 

– följa befolkningens hälsoläge och de faktorer som påverkar detta

– bidra till ett effektivt smittskydd i landet 

– medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors hälsa

– identifiera vilka folkhälsoområden som behöver effektiva insatser

– utvärdera folkhälsoinsatser 
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Miljöhälsa & miljöhälsoarbete
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samtliga fysiska, kemiska och biologiska miljöfaktorer samt alla 

relaterade som påverkar människors beteende – WHO 2016. 

Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 

miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas - Generationsmålet

Enhetens uppdrag: 
Att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön samt att 
främja miljöns positiva påverkan på vår hälsa
Särskild fokus på jämlikhet i miljörelaterad hälsa & känsliga grupper
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Miljöbalken

grönområden

Hur jobbar vi?

miljömålhygien
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inomhustemperatur

radon klimatförändringar

jämlikhet
ventilation

fukt & 
mikroorganismer

samhällsplanering

Tillsynsvägledning – Kunskapsstöd - Uppföljning

kommuner – länsstyrelsen – myndigheter – forskare – regeringen – internationellt  arbete

Miljöhälsoenkäten

Miljöhälsorapporten

WHO

EEA

höga ljud

buller

kemikalier bekämpningsmedel

luftkvalitet

Objektburen 
smitta
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Tillsynsvägledning

inom hälsoskydd enligt Miljöbalken till kommuner och 
länsstyrelser – inomhusmiljön i bostäder och allmänna 
lokaler

• Buller
• Fukt och mögel
• Hygien
• Objektburen smitta
• Radon
• Temperatur
• Ventilation
• Bassängbad

Genom: Allmänna råd, web, seminarier, NTP, samverkan, mm
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Nationella tillsynsprojekt

Inomhusmiljön i skolan

Piercing och tatuering

Fastighetsägares egenkontroll

Hygien i förskolor

Dricksvatten från enskilda vattentäkter

Höga ljudnivåer från musik

Radon i förskolor och skolor
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Samordnad tillsynsvägledning: utbildning, FAQ, 
miljökontoren inspekterar och rapporterar in resultat
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Tillsynsvägledning för luftkvalitet 
inomhus

Orsaker till problem

Felaktig ventilation, fuktskador, mikroorganismer, allergen, kvalster, 
tobaksrök, radon, doftsättning, partiklar, flyktiga ämnen

Tillsynsvägledning:

• Allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)

• Allmänna råd om fukt och mikroorgansimer (FoHMFS 2014:14)

• Allmänna råd om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen 
fritidsverksamhet (FoHMFS 2014:19) 

• Nationell handlingsplan för radon (2013/59/Euroatom)
– SSM, AmV, FoHM, BoV, SLV, SGU, Swedac
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Bassängbad – pågående revidering

Handbok  information på webben
– hälsorisker och hur de förebyggs

– egenkontrollprogram, 

– provtagning

– problem med vattenkvalitet 

– miljöbalkens krav

Kunskapsunderlag om kemiska 
hälsorisker i bassängbad
– Externt uppdrag (UmU)

– Trikloramin, klorater, Trihalometaner, pH

 Behov av riktvärden?
 Uppdatering av Allmänna rådet?
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Kunskapsstöd

• Jämlikhet i miljörelaterad hälsa (känsliga grupper)

• Kemikalier inomhus

• Hälsa i miljömålen

• Klimat & hälsa

• Bekämpningsmedel

• Objektburen smitta

• Hälsofrågor kopplat till samhällsplanering 

• Remisser

• Kunskapsstöd inom miljö och hälsa till WHO och EEA
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Kemikalier i inomhusmiljön

• Kunskapssammanställning om kemikalier i inomhusmiljön och 
hälsoeffekter av sådan exponering 

 Flest studier om samband mellan utveckling och försämring av astma, 

allergiska symtom samt ”sjuka-hus-syndrom” och exponering för flyktiga 

ämnen

 Mer kunskap behövs om kroniska effekter till följd av exponering för 

mindre flyktiga ämnen i inomhusmiljön, t.ex. hormonstörande ämnen

Uppdrag utfört av Arbets- och miljömedicin (AMM), Uppsala Universitet

(2016-2017)
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Kemiska och fysiska miljöfaktorer 
och ADHD

• Hur påverkar olika miljöfaktorer, främst kemiska, uppkomst av och 
besvär vid ADHD?

 För bly och PCB finns epidemiologiska och toxikologiska data som 

indikerar att det kan finnas en koppling till ADHD

 Hyperaktivitet som följd av exponering för bisfenol A under tidig utveckling

har observerats i ett relativt stort antal toxikologiska studier och i olika

djurmodeller

 Behov av mer omfattande systematisk litteraturöversikt som undersöker 

kopplingen mellan olika miljö- och socioekonomiska faktorer och ADHD, 

samt hur olika faktorer samverkar

Uppdrag utfört av Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet (KI)

(2017)
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Uppföljning av miljörelaterad hälsa
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Miljöhälsoenkät

• Skickas ut till hushåll vart fjärde år
– Varannan barn, varannan vuxna

• Olika faktorers betydelse för miljö och hälsa:
- radon, buller, luftföroreningar, kemikalier, solljus, 

miljötobaksrök, fukt & mögel, grönområden

• Ger underlag för prioriteringar och beslut inom 
området miljö och hälsa

• Är i vissa delar unik, används till indikatorer
inom miljömålsarbetet, WHO & Agenda 2030

• Stort intresse för förtätning och regionala 
miljöhälsoenkäter
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Miljörelaterad hälsa 2017

• Ökad överkänslighet ökar generellt för inomhusmiljöfaktorer
~30% uppger att de har astma, allergisnuva eller atopiska eksem

• Fukt & mögel
– Var femte person anger synlig fukt och mögel i bostaden

– Var fjärde anger hälsobesvär relaterat till bostaden, skolan eller arbetsplatsen

– Varken ökar eller minskar

• Mindre besvär i nyare än i äldre hus/i småhus än i flerfamiljshus
– Hyresrätter 16%, bostadsrätter 9%, småhus 5,6%

• Vistelse i dammiga/rökiga miljöer ger besvär hos  
– 2-7% av de utan tidigare besvär

– upp mot 50% hos astmatiker

Fortsatt behov av att förebygga, utreda och åtgärda 
problem i inomhusmiljön - t ex klimatförändringar
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Tack!


