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Inomhusrelaterade hälsobesvär

Emilie Stroh (med.dr)
Miljömedicin

Arbets- & miljömedicin Syd
Södra sjukvårdsregionen

http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip
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Arbets- & miljömedicin

Är en del av den högspecialiserade vården

Är en kunskapsbärande expertinstans om samband
mellan exponering och negativa hälsoeffekter

Arbetar preventivt via 
rådgivning, utbildning, kunskapsspridning

På samhällsnivå

På gruppnivå

På individnivå

Utreder enskilda ärenden

http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip
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Miljömedicin

Utreda enskilda ärenden

Ge rådgivning och samarbeta kring 
hälsoriskbedömningar med

Landsting
Länsstyrelser
Kommuner

Privatpersoner

Bistå med kunskap om riskerna rörande 
exponering för kemiska och fysikaliska faktorer i 

inom- och utomhusmiljö 

http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip


15. En god bebyggd miljö

”Med tanke på den nuvarande omfattningen av 
inomhusrelaterade hälsoproblem kommer detta mål 
inte att vara uppfyllt till 2020”

www.miljomal.se

Till 2020 ska vår bebyggda miljö inte utsätta människor 
för skadliga nivåer av:

Luftföroreningar
Kemiska substanser

Buller
Radon 

… eller andra oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker



1,2 miljoner svenskar 
upplever negativa hälsoeffekter

av sin inomhusmiljö

Nationella miljöhälsoenkäten
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De vanligaste orsakerna till upplevda problem i innemiljön

Fukt och mögel

Otillräcklig ventilation

Kemiska emissioner från
byggnadsmaterial och inredning



FUKT & MÖGEL

Långvarig vistelse i fuktskadade/mögliga
byggnader ger ökad förekomst av:

 Astma
 Rinit
 Bronkit
 Luftvägsinfektioner

Vi vet ännu inte VAD i miljöerna som orsakar detta



VI VET ATT
Barn som lever eller vistas (långvarigt) I fuktskadade byggnader 
riskerar att få försämrad: lungfunktion, allergiska besvär och astma. 

Nya studier tyder även på att barn i dessa miljöer även löper ökad risk 
för att utveckla astma och allergier

Vi vet ännu inte VAD i miljöerna som orsakar detta



MÖGEL & MIKROBIELL TILLVÄXT
Tillväxt av mögel, svampar och mikrober (bakterier) kan
ske vid en relativ luftfuktighet på >70%

Sporer och cellfragment frigörs till luften
- Kan innehålla toxiner och andra skadliga ämnen

Frigör MVOC:er
(Mikrobiellt alstrade flyktiga
organiska ämnen)
Doftar starkt/mögel
Kan tränga genom väggar



VI VET:
I extrema miljöer: 
arbetsmiljöer (hantering av möglig halm) 
10 000 000 sporer/m3

- Vid dessa halter finns det risk för försämrad lungfunktion 
och höfeber

… MEN:
Mögeldrabbade byggnader 
> 200-300 sporer/m3

dvs. för få för att man ska få dessa 
symptom

Utomhusnivåerna är mycket 
högre under hösten.



Sensibiliserade för : Barn 
(4-6-12 år)

Vuxna
Själv-

diagnosticerat

Pälsdjur 2-6-10% 18% (8%) 18%

Pollen 4-11-23% 25% 25%

Kvalster - 10% 8%

Mögel <2% <4% 14%



EXPONERING - HÄLSOEFFEKTER
Lungcancer från radon
Legionärssjuka från legionella
Hormonstörande tillstånd från ftalater

”FUKTSKADADE BYGGNADER” - HÄLSOEFFEKTER
Förvärrade allergier
Astma/rinit
Bronkit
Luftvägsinfektioner
Eksem

?????? – Hälsoeffekter
Ögon- och luftvägssymptom
Torra, rinnande, kliande, röda ögon. Rinnande eller täppt näsa. Halsirritationer, hosta, 
heshet, astma

Hudsymptom
Torr och irriterad hud, kliande, eksem, hetta, röda fläckar

Generella symptom
Trötthet, tappar koncentrationen, huvudvärk, illamående, yrsel

Komfortproblem
Obehagliga dofter, torr och ”dålig” luft, drag, för hög eller för låg temperatur, dammigt, 
bullrigt, dåligt ljus, … etc.



KEMISKA INOMHUS
EMISSONER





Dofter
33% av alla vuxna, rapporterar upplevda hälsobesvär av 
dofter/kemikalier. 
6% av den vuxna befolkningen bedöms 
ha diagnosen sensorisk hyperreaktivitet 
och en majoritet av dem är kvinnor.
Parfymer
”Nyrenoverat”
Nya material
Städprodukter
Fuktskadade material
Mögel

Dofter kan även utlösa astmaanfall hos personer med astma.
De som har astma eller allergi kan ibland vara känsligare för dofter 
än annars – vid exempelvis en infektion (förkylning) eller då 
exponeringen för vissa ämnen är hög (pollen, damm etc.)



Inomhusluften innehåller 
2-5 gånger högre halter av 
luftföroreningar än 
utomhusluften 
(emellanåt upp till 100 
gånger högre)

“Indoor air pollutants have 
been ranked among the
top five environmental 
risks to public health.”

EPA (United States Environmental Protection Agency)



VI VET:

Problembyggnader ÄR kemiska annorlunda

Vi ser hälsoeffekter vid nivåer långt under de som ger 
toxisk påverkan

De som drabbas ÄR (generellt) känsligare för lägre 
koncentrationer av organiska ämnen



VÅRT FÖRSVAR!
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Tårvätska
Sköljer bort

Skinnet
Fysisk barriär

Surt pH
Oljigt skin

Inälvor
”god” bakterieflora

Saliv
Sköljer bort

Lungor
Slem
Cilier

Mage
Magsyra

Urinblåsa
Sköljer ut mikrober

B
A
R
R
I
Ä
R
E
R



Medfött immunförsvar 
Förstör främmande celler
- frigör histamin och initierar 
inflammationer 
(spelar stor roll vid astmatiska/ 
allergiska reaktioner)

I
M
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N
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R
S
V
A
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VITA BLODKROPPAR

Förvärvat immunförsvar
Bekämpar virus
Initieras långsamt
Finns kvar länge



I
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Immuniglobulin

Upptäcker och binder till främmande ämnen

Initierar de vita blodkropparna
och därmed inflammation,
frigörande av histamin etc.

Immunoglobin E (IgE)
Framkallar kraftiga allergiska
och inflammatoriska reaktioner



Atopiker

Atopiker har en ärftliga 
benägenheten att bilda 
IgE-antikroppar mot naturligt 
förekommande  ämnen i vår omgivning.
Dock krävs det kontakt med allergenet innan 
hypersensibilisering inträffar

Ofta har den här gruppen många olika typer 
av allergier

Känsligare individer
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Sensorisk hyperreaktivitet
Påminner om astma men immunförsvaret är ej inblandat

Några vanliga symtom är:
Luftvägsbesvär och besvär från slemhinnor i ögon, 
Näsa och hals (heshet)
Allmänna symtom som huvudvärk
Yrsel
Trötthet
Svettningar

”Doftöverkänslighet” har inte med luktsinnet att göra 
utan beror på reaktioner och överretbarhet i det så 
kallade kemestetiska sinnet



Luktsinnet
Vägledabeteende baserat på 
tidigare erfarenheter av ämnet 
(associationer)

- Närma oss det positiva
- Ta avstånd från det negativa

Exceptionellt bra på associativ inlärning (klassiskbetingning)
Vid negativ association: ökad vakenhet & negativ emotion
Lukten blir obehaglig & stark                 Stressresponser (hälsosymtom)



Kemestetiska sinnet

Det sensoriska sinne som förmedlar stickande 
förnimmelser (via nociceptorer) i näshålan, 
munhålan, hornhinnan och halsen vid kontakt 
med kemiska ämnen. 

Triggar skyddande funktioner för att minska intag (nästäppa) och driva 
ut exponeringen (snuva/nysning/hosta/ svettning/tårbildning)

Förmedlar bl.a stickade & brännande förnimmelser för att få oss 
undvika exponeringen



Stimulering av 
nociceptorerna

Förstärks av 
andra stressorer

Inflammatoriska
symtom

Förexisterande 
inflammatoriska 

symtom

Förstärks av 
Stimulering från 
nociceptorerna Förstärkta

inflammatoriska
symtomFörstärks av 

andra stressorer

OCH/ELLER





Noceboeffekt

Teurapeutisk
information:
”luktämnet kan hjälpa 
dig att andas bättre”

Astmaframkallande
information:
”luktämnet kan ge milda 
andningsproblem”



Förvärrade besvär över tid

Slemhinnesymtom
ETC.

Fo
rtsatt vistelse i m
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n

 -
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Neurogen
inflammation

Symtom
som

stressor

Noceboeffekt

Central
sensitisering
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SYMPTOM KAN FÖRSTÄRKAS AV:
Kön: kvinnor “känsligare” än män (bättre luktsinne)
Astma/allergi
Inflammation
Rökning 
Stress/Oro/Depression

Kan ta tid innan symptomen försvinner!
Ska bli bättre inom 1-3 månader efter det att exponeringen upphört
Överkänslighet kan sitta i under flera år efteråt
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Ventilation

Huvudorsaken till inomhusmiljöproblem är bristande ventilation

Emissioner kan vi lösa med …



EXTRA KÄNSLIGA GRUPPER
Individer med hjärt- och kärlsjukdomar
Individer med luftvägssjukdomar
Gamla och sjuka människor
Astmatiker/Atopiker
Barn



Barn är inte små vuxna!

“Children are often more likely to be at risk from environmental 
hazards than adults because of: 
 Unique activity patterns and behavior.
 Physiological differences.
 Windows of susceptibility during early life stages 
 Children are also dependent upon adults to ensure that their 

environment is safe.”



 Andas mer/kg 
kroppsvikt

 Högre 
ämnesomsättning

 Outvecklade organ och 
immunförsvar

 Svårare att 
temperaturreglera 
(högre kärntemperatur)

 Mindre effektiv 
filtrering i näsa och 
luftvägar

 Lättpenetrerbar hud
 Lättpenetrerbar blod-

hjärnbarriär

FYSIOLOGISKA SKILLNADER
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Under ett dygn andas ett
6 månader gammalt barn in 

ca 0,5 m3 luft/kg.

Motsvarande siffra för en 
vuxen är 0,25m3 luft/kg

I proportion till sin vikt och 
kroppsmassa andas barn in mer 
luft än vuxna och absorberar 
därmed mer 
föroreningar/kg kroppsvikt.



Lever barnet i en förorenad 
miljö med föroreningshalter 
på ca 40 μg/m3 så kommer 
hälften av föroreningen att ha 
deponerats i barnets lungor
= 1kg

När barnet är 14 år har det andats in ca 50,000m3 luft.
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TA INDIVIDERNA PÅ ALLVAR!

TA DEM UR EXPONERING!

DETTA GÄLLER SÄRSKILT BARN OCH UNGA!

UTRED OCH ÅTGÄRDA

VID BEHOV AV BEDÖMNING/UTLÅTANDE 

KONTAKTA AMM, LUND

1. Medicinsk basutredning (allmän- eller företagsläkare)

2. Patienten kontaktar arbetsgivare/fastighetsägare för 

bedömning av inomhusmiljön och genomförande av 

motiverade utredningar

3. Företagshälsovården gör en primär bedömning av 

besvär och inomhusmiljö på arbetsplatser

http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip


Kopiatorer/skrivare
Emitterar av VOC (lättflyktiga organiska ämnen)
Partiklar (toner och pappersdamm)
Ammoniak
Svavel

HELTÄCKNINGSMATTOR
Inga bevis för att heltäckningsmattor inte medför någon 
risk för ohälsa. Heltäckningsmattor ska inte användas i 
offentlig miljö, på arbetsplatser eller i barns miljöer. 
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Växter

Andningsbesvär: 

Pelargon, krysantemum och 

rosengeranium 

Eksem och astmasymptom:

Primulaarter (fönsterviva)

Allergiska reaktioner: 

Benjaminfikus

Allergenerna i växtsaften binds 

till det damm som fastnar på 

bladen.

Mikroorganismer och mögel i 

jord

http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds_universitet_C2r.zip

