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Nyt fra ISMF

• 1 repræsentant for hver af de 9 medlemsinstitutioner
• 1 repræsentant for Indenrigs- og Sundhedsministeriet
• 1 repræsentant for Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
• 1 kontaktperson fra hvert af universiteterne
i København, Odense og Aarhus
Udpegningen for perioden 2003-2006 er afsluttet og sammensætningen af det ny centerråd
fremgår af listen på side 4.
Efter 6 år som formand for ISMF er professor
Finn Gyntelberg trådt tilbage. Som ny formand
har indenrigs- og sundhedsministeren udpeget
professor i miljømedicin ved Københavns
Universitet, Steffen Loft. Afdelingslæge,
speciallæge Lis Keiding, Sundhedsstyrelsen,
fortsætter som næstformand. Vi bringer et
portræt af Steffen Loft på næste side.
ISMFs rådgivende koordinationsudvalg er et
forum for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og fungerer som repræsentantskab for centret. Udvalget består af centerrådets medlemmer og deres stedfortrædere
samt repræsentanter for yderligere 17 institutioner og udpeges for 3 år ad gangen. Sammensætningen af det ny rådgivende koordinationsudvalg fremgår af listen på side 5.
I juni 2003 er der bevilget støtte til miljømedicinske projekter fra ISMFs fond – se oversigten over projekter, der har fået støtte, på side 7.

ISMFs nye formand

- især Aarhus Universitet, Arbejdsmiljøinstituttet, Fødevaredirektoratet, Danmarks Miljøundersøgelser, Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet, hvor Steffen Loft leder eller deltager i en række større forskningsprogrammer.
I programmerne fokuseres på at udvikle vurdering af eksponering - især for partikulær luftforurening på individuelt niveau. Til det bruges
personbårne målere og biomarkører, som belyser intern dosis og mulige effekter. Resultaterne indgår i grundlaget for validering af beregninger af eksponering via matematisk baserede
modeller.
I programmerne er igangsat en serie epidemiologiske studier til belysning af helbredseffekter af luftforurening og andre miljøfaktorer.
Det gælder især kræft, hjertesygdom og luftvejssygdom.

Steffen Loft, født i 1954, er lægevidenskabelig
kandidat fra Københavns Universitet i 1980 og
dr. med. 1990 på en afhandling om måling af
evne til omsætning af fremmedstoffer.
Efter kliniske ansættelser startede Steffen Loft
på Københavns Universitet inden for toksikologi og miljømedicin i 1986. I 1998 blev han
udnævnt til professor i miljømedicin ved
Institut for Folkesundhedsvidenskab. Steffen
Loft er afdelingsleder i afdeling for Miljø- og
Arbejdsmedicin.
Steffen Lofts forskningsområde omhandler
helbredseffekter af miljøfaktorer med henblik
på forebyggelse. Der fokuseres på partikulær
luftforurening, kostfaktorer og fysiologiske
faktorer i samspil med genetisk betinget følsomhed.
Forskningen foregår i et tæt netværk med andre institutioner - herunder institutioner i ISMF

Mekanismer for effekter af luftforurening og
interaktion med f.eks. kostfaktorer undersøges
i dyremodeller. Disse omfatter brug af transgene dyr, som er særligt følsomme, fordi de
mangler relevante forsvarsenzymer. Andre
transgene dyr har fået indsat rapportørgener,
som kan vise om miljøfaktorerne giver mutationer eller aktivering af vigtige gener i målorganer. Interventionforsøg med kostfaktorer og
fysiologisk stress benyttes til at forstå, hvordan
mennesket forsvarer sig imod miljøfaktorer.
Der arbejdes især med hypoteser om miljøfaktorers effekter via oksidativt stress og skader
på DNA samt organismens forsvar mod dette,
bl.a. gennem regulering af gener.
Metoderne spænder fra epidemiologi, avanceret kemisk analyse med kromatografi og massespektrometri til molekylærbiologi, især til
genekspressionsanalyse og genotypning.
Steffen Loft har publiceret mere end 150 artikler i internationale tidsskrifter foruden et stort
antal internationale bogkapitler og bidrag i
form af artikler, rapporter og bogkapitler på
dansk.
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ISMFs nye centerråd
Formand
Professor, dr. med. Steffen Loft
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab

Næstformand
Afdelingslæge, speciallæge Lis Keiding
Sundhedsstyrelsen

Repræsentanter for de 9 medlemsinstitutioner i ISMF
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik,
H:S Bispebjerg Hospital
Medlem: Overlæge, professor, dr. med. Finn
Gyntelberg
Suppleant: Overlæge Peter Jacobsen
Arbejdsmiljøinstituttet
Medlem: Forskningsdirektør, dr. med. vet.
Otto Melchior Poulsen
Suppleant: Direktør, dr. med. Palle Ørbæk
By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut
Medlem: Seniorforsker, ph.d. Lars Gunnarsen
Suppleant: Seniorforsker, ph.d. Henrik N.
Knudsen
Danmarks Miljøundersøgelser
Medlem: Direktør Henrik Sandbech
Suppleant: Faglig forskningssekretær Mogens
Bahn
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Medlem: Programleder, ph.d. Ole RaaschouNielsen
Suppleant: Programleder, ph.d. Anne
Tjønneland
Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring,
Fødevaredirektoratet
Medlem: Sektionsleder Lars Ove Dragsted
Suppleant: Afdelingsforstander Jens-Jørgen
Larsen
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Statens Institut for Folkesundhed
Medlem: Seniorforsker, cand. stat., ph.d. Knud
Juel
Suppleant: Professor, dr. med. Peter
Bjerregaard
Statens Serum Institut
Medlem: Overlæge, dr. med. Kåre Mølbak
Suppleant: Afsnitsleder, ph.d. Søren Uldum
Sundhedsstyrelsen
Medlem: Afdelingslæge, speciallæge Lis
Keiding
Suppleant: Institutchef Kaare Ulbak, Statens
Institut for Strålehygiejne

Repræsentanter for Indenrigs- og
Sundhedsministeriet
Medlem: Fuldmægtig Jakob Preisler
Suppleant: Fuldmægtig Steen Hartvig Hansen

Repræsentanter for Statens
Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
Medlem: Professor, dr. med. Philippe
Grandjean
Syddansk Universitet - Odense Universitet
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST
Forskningsenheden for Miljømedicin
Suppleant: Professor Elsebeth Lynge
Københavns Universitet, Institut for
Folkesundhedsvidenskab

Kontaktpersoner fra universiteterne i
København, Odense og Århus
Professor, dr. med. Steffen Loft,
Københavns Universitet, Institut for
Folkesundhedsvidenskab
Lektor, ph.d. Tina Kold Jensen,
Syddansk Universitet - Odense Universitet
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST
Forskningsenheden for Miljømedicin
Professor, ph.d. Herman Autrup,
Aarhus Universitet, Institut for Miljø og
Arbejdsmedicin

ISMFs rådgivende koordinationsudvalg
Formand
Professor, dr. med. Steffen Loft
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet

Næstformand
Afdelingslæge, speciallæge Lis Keiding
Sundhedsstyrelsen

Medlemmer
Professor Ole Andersen
Institut for Biologi og Kemi, Roskilde
Universitets Center
Professor, ph.d. Herman Autrup
Institut for Miljø og Arbejdsmedicin, Aarhus
Universitet
Faglig forskningssekretær Mogens Bahn
Danmarks Miljøundersøgelser
Kontorchef Inger Bergmann
Miljøstyrelsen
Professor, dr. med. Peter Bjerregaard
Statens Institut for Folkesundhed
Lektor. ph.d. Eva Bonefeld-Jørgensen
Institut for Miljø og Arbejdsmedicin, Aarhus
Universitet
Sektionsleder Lars Ove Dragsted
Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring,
Fødevaredirektoratet
Vicedirektør Johnny Fredericia
Danmarks og Grønlands Geologiske
Undersøgelse
Professor Christian Friis
Institut for Farmakologi og Patobiologi, Den
Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Professor, dr. med. Philippe Grandjean
Syddansk Universitet - Odense Universitet,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST,
Forskningsenheden for Miljømedicin
Seniorforsker, ph.d. Lars Gunnarsen
By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut
Overlæge, professor, dr. med. Finn Gyntelberg
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik,
H:S Bispebjerg Hospital
Lektor, ph.d. Bent Halling-Sørensen
Danmarks Farmaceutiske Universitet
Fuldmægtig Steen Hartvig Hansen
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Overlæge Peter Jacobsen
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik,
H:S Bispebjerg Hospital
Forskningsdirektør Allan Astrup Jensen
dk-TEKNIK, ENERGI & MILJØ
Professor Per Langå Jensen
Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks
Tekniske Universitet
Lektor, ph.d. Tina Kold Jensen
Syddansk Universitet - Odense Universitet,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST,
Forskningsenheden for Miljømedicin
Seniorforsker, cand. stat., ph.d. Knud Juel
Statens Institut for Folkesundhed
Afdelingslæge, speciallæge Lis Keiding
Sundhedsstyrelsen
Seniorforsker, ph.d. Henrik N. Knudsen
By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut
Lektor Lisbeth Knudsen
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet
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Afdelingsforstander Jens-Jørgen Larsen
Institut for Fødevaresikkerhed og Ernæring,
Fødevaredirektoratet
Professor, dr. med. Steffen Loft
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet
Professor Elsebeth Lynge
Institut for Folkesundhedsvidenskab,
Københavns Universitet
Afdelingsleder Torben Madsen
DHI - Institut for Vand og Miljø
Afdelingschef Benny Majborn
Afdeling for Stråleforskning,
Forskningscenter Risø
Overlæge, dr. med. Kåre Mølbak
Statens Serum Institut
Afdelingsforstander Kristian Møller
Danmarks Veterinærinstitut
Lektor, ph.d. Jesper Bo Nielsen
Syddansk Universitet - Odense Universitet,
Institut for Sundhedstjenesteforskning, IST,
Forskningsenheden for Miljømedicin
Civilingeniør Ove Nielsen
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Forskningsdirektør, dr. med. vet. Otto
Melchior Poulsen
Arbejdsmiljøinstituttet
Fuldmægtig Jakob Preisler
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Programleder, ph.d. Ole Raaschou-Nielsen
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Institutleder Torben Rosenørn
Aalborg Universitet Esbjerg
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Direktør Henrik Sandbech
Danmarks Miljøundersøgelser
Embedslæge Arne Scheel Thomsen
Embedslægeinstitutionen for Københavns Amt
Programleder, ph.d. Anne Tjønneland
Institut for Epidemiologisk Kræftforskning,
Kræftens Bekæmpelse
Institutchef Kaare Ulbak
Statens Institut for Strålehygiejne,
Sundhedsstyrelsen
Afsnitsleder Søren Uldum
Statens Serum Institut
Underdirektør Helle Westphal
Dansk Toksikologi Center
Direktør, dr. med. Palle Ørbæk
Arbejdsmiljøinstituttet

ISMFs fond
Fra ISMFs fond er der i 2003 bevilget støtte til
nedenstående projekter:
Leila Allermann, Arbejdsmiljøinstituttet.Undersøgelse af faktorer i støv, som er årsag til en høj
inflammatorisk potens i celleassay - 358.000 kr.
Herman Autrup, Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet: Sammenhæng
mellem kaffe exposition og uønskede graviditetsudfald - gen-miljø interaktion - 600.000 kr.
Jesper Elberling, Videncenter for Allergi: Slimhindesymptomer relateret til parfume - 135.000
kr.
Marianne Glasius, Danmarks Miljøundersøgelser: Kilder til indendørs luftforurening – pilotprojekt - 300.000 kr.
Steen Solvang Jensen, Danmarks Miljøundersøgelser: Udvidelse af pilotområde fra Middelfart Kommune til Odense Kommune i RAVprojektet “Risikofaktorer for astma hos voksne”
- 90.000 kr.
Lisbeth E. Knudsen, Institut for Folkesundhed,
Københavns Universitet: Transplacental transport af miljørelaterede fremmedstoffer 596.000 kr.
Steffen Loft, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet: Gen-miljøinteraktion og luftvejssymptomer hos højrisikobørn: Kvantificeret
eksponering for passiv rygning og luftforurening - 591.000 kr.
Ole Raaschou-Nielsen, Kræftens Bekæmpelse:
Pilotstudie til ”Helbredseffekter af kumuleret
eksponering for udendørs luftforurening 212.000 kr.
Ulla Vogel, Arbejdsmiljøinstituttet: DNA
repair as risk factor for lung cancer and modulation by gene-environment interactions
(DRAGE) - 600.000 kr.

MiljøBiblioteket - en ny kilde til
viden om natur og miljø
Af Jens Christian Pedersen, Danmarks
Miljøundersøgelser
DMUs serie af temarapporter skifter navn til
”MiljøBiblioteket”. Samtidigt får de et nyt og
mere brugervenligt layout og format. Sidst,
men ikke mindst, bliver de udsat for en kraftig
redaktionel overhaling, så ikke-eksperter kan
få lige så stor glæde af dem som fagfolk altid
har haft.
MiljøBiblioteket udgives af Gads Forlag, der
er specialist i redaktion og tilrettelæggelse af
natur- og miljøudgivelser. Bøgerne skrives af
forskere fra DMU, ofte sammen med eksperter
fra andre institutioner.
De enkelte bind i MiljøBiblioteket sætter fokus
på aktuelle natur- og miljøspørgsmål. Tilsammen vil bøgerne udgøre en uvurderlig kilde til
viden om naturen og miljøet. Her får man en
samlet og let tilgængelig fremstilling, som man
kan blive klogere af – og bedre til at tage stilling til de mange miljøspørgsmål i den offentlige (eller private) debat. Bøgerne er også velegnede i undervisningen på såvel gymnasier
som kortere og længere videregående uddannelser.
Med MiljøBiblioteket bliver man godt rustet til
at møde nuets og fremtidens valgsituationer.
Og med hvert nyt bind får man en spændende
og inspirerende naturhistorie at fordybe sig i.
Der er planlagt fire bind i 2003. De første to er
netop udkommet og handler om økologisk
landbrug og stenrev. Senere på året følger bøger om vildt og jagttider samt iltsvind.
Bøgerne kan købes hver for sig hos enhver
boghandler, i Frontliniens netboghandel
www.frontlinien.dk eller hos Gads Forlag.
Men de kan også fås i abonnement, som bestilles hos forlaget eller boghandlerne.
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Omfanget af problemer med mug og fugt i danske hjem
Af Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut og Lis Keiding, Sundhedsstyrelsen
Resumé
Formålet med denne artikel er at sætte tal på
omfanget af fugtproblemer i danske hjem. En
spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i år
2000, og et repræsentativt udsnit på 3800 danskere i alderen 15 år og derover deltog. Undersøgelsen viste, at 17,6% af deltagerne har haft
fugtskader i deres hjem inden for de seneste
fem år, og blandt disse var der hele 36,4%, der
endnu ikke havde fået afhjulpet skaderne. I alt
17,7% har fugt- eller mugpletter på vægge, lofter eller gulve. Hele 40,1% har dug på den indvendige side af deres soveværelsesvinduer om
vinteren. 91,5% af deltagerne lufter ud i deres
hjem hver dag, men 10,8% oplever støj, luftforurening, risiko for indbrud eller andet som
en hindring for at åbne vinduerne. En reduktion i fugtproblemerne kan sandsynligvis kun
opnås ved en samlet indsats for at forbedre
ventilationsmuligheder, brugeradfærd og vedligeholdelse samt ved at reducere fugtkilderne.

Indledning
Mennesker tilbringer meget af deres tid i hjemmet (Schmidt et al. 1989). Det er derfor sandsynligt, at uhensigtsmæssige forhold i hjemmet
kan skade beboernes helbred. Høj fugtighed i
hjemmet er kendt som en helbredsmæssig risikofaktor. Øget fugtighed kan føre til hurtigere
nedbrydning af byggematerialer og dermed
øget afgivelse af kemikalier til indeluften.
Forekomst af skadelige mikroorganismer som
f.eks. svamp og husstøvmider kan skyldes forøget fugtindhold i indeluften og overfladematerialer. Nogle kan udvikle allergi over for
komplekse stoffer, der stammer fra svampe eller mider. Endvidere kan nogle svampe udvikle
giftige stoffer, og mange mennesker får generel inflammation i slimhinderne mv., når de
udsættes for skimmel over længere tid. Endelig
er det muligt, at andre mekanismer, som endnu
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Bogen ”Miljøfaktorer i danskernes hverdag - med særligt fokus på boligmiljø”
blev udgivet af Statens Institut for Folkesundhed i januar måned. Den er baseret
på temaet om miljøforhold, der indgik i
undersøgelsen af befolkningens sundhed
og sygelighed i år 2000. Nærværende artikel er baseret på nogle få af de mange
oplysninger, der indgår i bogen.

ikke er fuldt ud erkendt, kan påvirke sundheden ved fugt i bygninger.
Fugtskader og pletter af mug eller vand kan
være tegn på for højt fugtindhold i overfladematerialer. Valbjørn og Kousgård (1986) har
påvist, at der er en sammenhæng mellem forekomsten af pletter af mug eller vand på vægge
eller lofter i hjemmet og hyppigheden af hovedpine.
Bornehag et al. (2001) har i en oversigtsartikel
konstateret, at der, til trods for at der findes
mange forskellige definitioner på fugtige bygninger, som oftest findes en stærk sammenhæng mellem fugt og dårligt helbred. Risikoen
for luftvejssygdomme er øget for mennesker,
der bor i fugtige bygninger, og fugt hænger
også ofte sammen med træthed og hovedpine.
Omfanget af problemet med fugt i bygninger i
Danmark er ikke kendt. En tidligere undersøgelse (Gunnarsen 2001) i lejelejligheder har
vist, at hele 22% af beboerne meldte om mugeller fugtpletter i deres hjem. Eksperter foretog
en visuel gennemgang og kunne bekræfte dette
tal. Prøver, der blev taget i lejlighederne af
eksperterne, kunne imidlertid kun bekræfte, at
der var skimmelvækst i 13% af lejlighederne.
Det er sandsynligt, at både inspektion og selv-

rapporterede pletter overvurderer omfanget af
egentlige mugproblemer. Der er behov for
mere omfattende datamateriale vedrørende omfanget af mug- og fugtproblemer.
Formålet med nærværende projekt var at sætte
tal på omfanget af mug- og fugtproblemer i
danskernes hjem på basis af en spørgeskemaundersøgelse, vel vidende, at denne metode
indebærer visse begrænsninger.

Metoder
Undersøgelsen var en del af et større miljøtema
(Keiding et al. 2003) i Statens Institut for
Folkesundheds sundheds- og sygelighedsundersøgelse 2000. Dataindsamlingen til denne
undersøgelse blev spredt over forskellige årstider i år 2000. Et randomiseret udsnit på 5802
danske borgere, der var 16 år gamle og derover, blev udtrukket fra det centrale personregister (CPR). Undersøgelsen omfattede ikke
personer bosiddende i Danmark, der ikke var
danske statsborgere. Disse udgjorde i 2000
4,9% af Danmarks befolkning. De udtrukne
personer blev informeret om undersøgelsen
ved fremsendelsen af et brev. Nogen tid derefter fik de hver især besøg af en interviewer,
som udførte et mundtligt interview og afleverede et spørgeskema, som personen efterfølgende skulle udfylde og returnere pr. post. Alle
interviewere havde deltaget i en fælles introduktion for at sikre, at de greb opgaven an på
samme måde. Såfremt en interviewer ikke traf
en svarperson hjemme første gang, blev der
gjort flere forsøg. Interviewet omfattede ca.
120 spørgsmål, og spørgeskemaet indeholdt ca.
40 spørgsmål. Ud af det samlede udsnit blev
der fuldført interview med 4357, og 3800 heraf
returnerede det selvadministrerede spørgeskema. Andelen af returnerede udfyldte spørgeskemaer var 65,5% af det totale udsnit. Undersøgelsen omfattede ikke egentlige målinger eller vurderinger. Det var derfor væsentligt, at de
stillede spørgsmål var lette at forstå, og at de
drejede sig om ting, som beboerne havde - eller let kunne få - oplysninger om. Denne artikel er baseret på spørgsmålene i tabel 1, der,

bortset fra det sidste, var omfattet af det selvadministrerede spørgeskema.
Derudover blev der anvendt oplysninger fra
Bygnings- og Boligregisteret (BBR) om boligernes areal. Arealet omfatter alle beboede
værelser inkl. indgangsparti, entre, køkken og
badeværelse, og det er målt til den udvendige
side af væggene. Værelser på lofter og i kældre, som ikke er brugbare til beboelse, er ikke
medtaget. I bygninger med mere end én bolig
er arealet af fælles trapper og indgangspartier
fordelt på de enkelte boliger.
Svarene blev analyseret ved logistisk regressionsmetode i forhold til alder, køn, uddannelsesniveau, ægteskabelig stilling, eventuelle
børns alder og type bolig. Disse oplysninger
var blevet indhentet ved interviewet. I det følgende er kun signifikante resultater (p<0,05)
nævnt.

Resultater
Danskere tilbringer i gennemsnit mange timer i
deres hjem hver dag. Figur 1 viser det gennemsnitlige antal timer der tilbringes i hjemmet
fordelt på forskellige aldersgrupper. Antallet af
timer øges med alderen. Gennemsnittet for personer i alderen 16-74 år var 16,3 timer. 24% af
personerne angav, at de tilbragte mindst 20
timer i hjemmet på en hverdag. Denne andel
øges med alderen og er højere for kvinder end
for mænd. Med stigende uddannelsesniveau
falder denne andel. I byområder tilbringer folk
mindre tid i hjemmet. Gifte, enker og personer
der bor sammen med mindre børn tilbringer
relativt mere tid hjemme. Tilsyneladende er
boligtypen ikke væsentlig for hvor stor en andel, der tilbringer mindst 20 timer i hjemmet.
Opgjort på det repræsentative udsnit af den
voksne danske befolkning er den gennemsnitlige boligstørrelse 123,9 m2, en gennemsnitlig
husholdning består af 2,5 personer, og det gennemsnitlige areal pr. person er 48,9 m2. Den
kumulative fordeling af det gennemsnitlige
boligareal pr. person er vist i figur 2.
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Hvor mange timer er De almindeligvis væk fra
boligen på et hverdagsdøgn? Skriv det nærmeste
hele antal timer (højrestillet)
Timer



Har De i øjeblikket fugtskjolder eller mugpletter på
vægge, lofter eller gulve i Deres bolig?
Ja, med en samlet udbredelse i størrelsesordenen 50 x 50 cm eller mere
Ja, men kun med en mindre samlet
udbredelse
Nej, har hverken fugtskjolder eller
mugpletter

Har der været fugtskader i Deres bolig inden for de
sidste 5 år?
Ja
Nej

→ gå til spørgsmål…

Hvorfra stammer fugtskaden?
(gerne flere kryds)
Indtrængning af vand gennem gulve eller
vægge

Hvor hurtigt blev den sidste fugtskade afhjulpet
(dvs. årsagen til fugtskaden repareret og det
fugtskadede udtørret eller evt. udskiftet)?
På mindre end 4 mdr.
Efter 4 mdr. eller mere
Er endnu ikke helt afhjulpet

Utæt tag
Utætte rør
Overløb af vand fra afløb eller kloak
Andet
Er der om morgenen på denne årstid dug
indvendigt på ruderne i soveværelset?

Hvor ofte inden for de sidste 14 dage har De luftet
ud i Deres bolig?

Ja, lidt dug (fx nogle få cm nederst )

Dagligt eller næsten dagligt

Ja, meget dug
(også midt på ruderne)

Ikke dagligt, men mindst én gang om ugen

Nej, ingen dug
Soveværelset har ingen ruder
Er der forhold, der forhindrer Dem i at lufte
tilstrækkeligt ud i boligen?
(gerne flere kryds)
Ja, støj udefra
Ja, luftforurening udefra
Ja, risiko for indbrud
Ja, andre forhold
Nej

Tabel 1. Stillede spørgsmål.
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Højst én gang i løbet af de sidste 14 dage
Ikke gjort i de sidste 14 dage

Dette spørgsmål er besvaret under interviewet
Hvor mange voksne på 16 år og derover bor der i
denne husstand?
Skriv antallet



Hvor mange børn på 15 år og derunder bor der i
denne husstand?
Skriv antallet
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Figur 1. Kumulativ fordeling af det gennemsnitlige antal timer tilbragt i hjemmet på en hverdag i forskellige
aldersgrupper.
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Figur 2. Kumulativ fordeling af boligareal pr. beboer.
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Mug- og fugtpletter kunne konstateres i 17,7%
af svarpersonernes hjem. Kun 3,5% meldte om
pletter på 50 x 50 cm2 eller mere. Resten
(14,4%) rapporterede om mindre pletter. Personer i aldersgruppen 25-44 meldte hyppigst
om pletter.
Fugtskader forekom med en lignende hyppighed. 17,6% rapporterede, at de havde haft en
fugtskade inden for de seneste fem år. Den
hyppigste grund til skader var indtrængende
vand gennem lofter eller vægge. I alt 7,2% angav denne grund. ”Utæt tag” var årsag til 5,4%
af skaderne, ”utætte rør” til 2,7% og ”overløb
fra afløb eller kloak” til 1,8%. Endelig rapporterede 4,0% om andre årsager. Også her var det
aldersgruppen 25-44 år, der rapporterede om
flest fugtskader. Udbedring af fugtskader bliver ofte forsømt. Hele 36,4% af de personer,
der havde fugtskader i deres bolig, svarede, at
skaderne endnu ikke var blevet udbedret.
De fleste danskere bor i huse med traditionelle
termoruder. Når der dannes dug om vinteren på
indersiden af sådanne vinduer, er det tegn på,
at den indendørs luftfugtighed er forøget. Husstøvmider kan formere sig ved denne fugtighedsgrad, og risikoen for angreb af skimmelsvamp er forøget. I alt 40,1% af de 1270 personer, der svarede om vinteren, angav, at de
havde lidt dug på indersiden af deres vinduer,
5,8% at de havde meget, og 54,1% havde
ingen dug. Ældre mennesker meldte om mindst
dug. Personer med børn under 6 år rapporterede om mere dug, og personer i etagebyggeri
havde en relativt lav forekomst af dug.
Danskere er ofte ret aktive med hensyn til at
lufte ud i deres boliger. Således svarede 91,5%,
at de gør det dagligt. På den anden side var der,
især blandt yngre mænd, men også blandt
yngre kvinder, en relativt høj andel, der ikke
lufter ud dagligt. Blandt gifte og fraskilte samt
dem med børn på 6 år eller derover var der en
høj andel, der lufter ud hver dag. Der er tilsyneladende ingen forskel i denne adfærd hos
personer, der bor i forskellige typer bolig.
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En total andel på 10,8% oplever hindringer for
at lufte tilstrækkeligt ud. 4,2% svarer, at støj
udefra er en hindring, 2,3% luftforurening
udenfor, 5,8% risiko for indbrud og 2,7% har
andre hindringer. Nogle anfører flere hindringer, hvilket er årsagen til, at summen er over
10,8%.

Diskussion
Man deler ofte en hverdag op i 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers søvn. Hvis både
fritid og søvn blev tilbragt i hjemmet, ville det
totale timeantal hjemme kun være 16 timer.
Ikke desto mindre viser resultaterne, at en gennemsnitsperson i aldersgruppen 16-74 år tilbringer hele 16,3 timer i hjemmet på en hverdag. Det skyldes at nogle slet ikke går på arbejde eller arbejder på deltid uden for hjemmet.
En vis overvurdering af timeantallet tilbragt i
hjemmet var dog at forvente baseret på det omvendte spørgsmål, hvor svarpersonerne skulle
angive det antal timer, de tilbragte borte fra
hjemmet. Glemte aktiviteter borte fra hjemmet
ville således blive talt med som timer tilbragt
hjemme. Men resultaterne er imidlertid på linie
med en tidligere offentliggørelse af tidsbudgetter for danskere (Schmidt et al 1989).
Lidt over én ud af hver seks personer svarer, at
de har fugtskader (17,6%) eller pletter af fugt
eller mug (17,7%) i deres hjem. Mere end en
tredjedel af fugtskaderne (36,4%) er endnu
ikke blevet udbedret. Denne høje andel af ubehandlede skader tyder på udbredt negligering
af den påvirkning af helbredet, som sådanne
skader kan have. Der er behov for effektiv formidling af disse risici og de nødvendige afhjælpende foranstaltninger til beboere, ejere og
andre, der har ansvaret for bygningsvedligeholdelse.
Byggematerialer angribes ikke af skimmel ved
under 75% relativ fugtighed (Nielsen 2000).
Normalt vil luftfugtigheden i fyringssæsonen
være meget lavere end det i boliger i Danmark.
Derfor skyldes svampeangreb som regel lækage af vand eller anden direkte opfugtning af
materialer. Angrebet kan også ses bag møbler

og på andre overflader med lav temperatur på
grund af utilstrækkelig isolering. Resultatet af
samspillet mellem fugtproblemer, utilstrækkelige ventilationssystemer, beboernes adfærd,
isolering af konstruktioner, fugtkilder, skader
og vedligeholdelse er et ansvar, som ejere og
beboere er fælles om. Det er vigtigt, at beboere
i boliger med dårlig ventilation og utilstrækkelig isolering lufter ud i boligen hyppigt, og altid når fugtudvikling finder sted. Vandskader
bør udbedres effektivt og med det samme og
beskadigede områder renoveres. Aktiviteter
der øger fugtafgivelsen, som f.eks. tøjtørring i
opholdsrum, bør begrænses, og tilførsel af fugt
til indeklimaet fra badning og madlavning bør
afhjælpes ved øget og helst lokal udsugning.
Den mangel på udbedring af fugtskader, som
ofte ses, kan også være et resultat af det fælles
og udefinerede ansvar. Husejere vil måske
påstå, at lejerne forårsager fugtproblemer ved
deres adfærd, og lejere vil påstå, at de er uden
skyld, og at problemerne skyldes uhensigtsmæssig konstruktion eller utilstrækkelige installationer.
De 10,8% som svarer, at de oplever hindringer
for at lufte tilstrækkeligt ud, kan i særdeleshed
savne indflydelse på bekæmpelse af fugtproblemer i deres bolig.

Dette projekt har modtaget finansiel støtte fra
Det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd,
Helsefonden og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
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Konklusioner
Én ud af hver seks danskere har mug- eller
fugtpletter i deres bolig. En lignende andel angiver, at de har haft en fugtskade i deres bolig
inden for de seneste fem år. Over en tredjedel
har svaret, at de anmeldte fugtskader ikke er
blevet udbedret.
Fugtskader og formentlig andre fugtproblemer
bliver ofte negligeret af både beboere og husejere.
Hvis omfanget af fugtproblemer skal reduceres
er der behov for en fælles indsats for bedre
ventilationsmuligheder, adfærd, kildekontrol
og vedligeholdelse.
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Genetiske variationer i gener, der er involveret i oksidativt stress som risikofaktor for brystkræft
Af Ulla Vogel1, Bjørn A. Nexø2, Anja Olsen3, Birthe Thomsen3, Nicklas Jacobsen1, Håkan
Wallin1, Kim Overvad4 og Anne Tjønneland3
Brystkræft er den mest almindelige kræftform
blandt kvinder, og hyppigheden er stigende.
Man ved at tidlig menstruation, sen overgangsalder og alkoholindtag øger risikoen for at få
brystkræft, mens tidlige børnefødsler mindsker
risikoen for at få brystkræft. Flere uafhængige
undersøgelser tyder på, at arvelighed spiller en
stor rolle for risikoen for at få brystkræft.
Kræftens Bekæmpelse har etableret en stor populationsbaseret kohorte kaldet ”Kost, kræft og
helbred” ved indsamling af personoplysninger
og biologisk materiale på 57.000 danskere i alderen 50-64 år med det formål at afdække forskelle mellem dem, der har fået kræft, og dem,
der ikke har. Vi har derefter identificeret 425
kvinder, der efterfølgende har fået konstateret
brystkræft efter at de var gået i overgangsalder,
og udvalgt et tilsvarende antal raske kvinder,
der ligner de brystkræft ramte mest muligt på
nogle udvalgte parametre. De valgte parametre
var alder, menopause status og hormonbrug.
I projektet ”Genetiske variationer i gener, der
er involveret i oksidativt stress som risikofaktor for brystkræft” undersøgte vi, om genetisk
variation i gener, der er involveret i beskyttelse
mod oksidativt stress, har betydning for risikoen for brystkræft.
1

Genetiske variationer er naturligt forekommende variationer i arvematerialet. Den genetiske kode består af 4 byggesten, nukleotider,
1
2
3
4
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og rækkefølgen af de 4 nukleotider indeholder
den information, der dikterer, at et menneske
er et menneske, og en mus er en mus. Sekventeringen af det humane genom viste, at en ud af
1000 nukleotider varierer fra person til person.
Det menneskelige genom består af 6 milliarder
nukleotider, og der er derfor ca. 6 millioner
mulige variationer mellem to personers arvemateriale. I praksis er det kun en lille del af de
6 millioner forskelle, der betyder noget, fordi
det kun er omkring 1% af arvematerialet, der
indeholder egentlig information. Resten er
fyld. Trods store teknologiske fremskridt er det
stadig en uoverkommelig opgave at se på alle 6
millioner forskelle på én gang. Vi har derfor
anlagt en anden strategi og nøje udvalgt de
genetiske variationer, vi ser på.
Menneskets arvemateriale er fordelt på to sæt á
23 kromosomer, hvoraf vi har arvet det ene sæt
fra moderen og det andet fra faderen. Alle celler bærer altså 2 kopier af hvert gen. Det betyder i analyser af genetisk variation, at der er 3
kombinationsmuligheder; enten at man har to
kopier af den ene variation (eller allel), at man
har en kopi af hver allel eller at man har to kopier af den anden allel. Da DNAet er fordelt på
46 kromosomer, nedarves en genetisk variation
sammen med ca. 130.000 andre. Det er derfor
svært at afgøre, om den effekt man ser skyldes
den variation, man studerer, eller en anden, der
bare nedarves sammen med den, man studerer.
Vi har bl.a. undersøgt sammenhængen mellem
en genetisk variation i OGG1 genet og risikoen
for at få brystkræft. OGG1 koder for et DNA
reparationsenzym, der genkender og fjerner det
oksiderede nukleotid, 8-oxo-dG. Man kender
flere genetiske variationer i OGG1 genet, hvoraf kun én giver anledning til en aminosyre substitution i proteinet. Aminosyre substitutionen

er på position 326, hvor en serin-rest udskiftes
med en cystein-rest. Polymorfien er derfor
navngivet OGG1 Ser326Cys. I figur 1 ses de
forskellige variationer af genotypen, som de
ses, når man sekventerer DNAet fra forskellige
personer. I molekylærepidemiologiske studier
har man vist, at homozygote bærere af OGG1
326Cys-allelen har forøget risiko for at få lungekræft i forhold til bærere af vildtype allelen
(1). Da man mener, at brystkræft bl.a. kan være
forårsaget af forøget oksidativt stress, var det
vores hypotese, at nedsat reparationskapacitet
for reparation af oksidative skader kunne øge
risikoen for brystkræft. Vi har bestemt genotypen på de 425 brystkræft patienter og et tilsvarende antal kontroller ved hjælp af real-time
PCR (figur 2). Det viste sig, at der ingen sammenhæng var mellem genotype og risikoen for
brystkræft (2) som vist i tabel 1.
Den manglende association mellem risiko for
brystkræft og den genetiske variation kan have
flere forklaringer: at der kræves gen-miljø-

interaktioner, som ikke er tilstede for danske
kvinder, at genet ikke er vigtigt for brystkræft
eller at sammenhænge mellem kræftrisiko og
genotyper er forårsaget af at variationen nedarves sammen med en anden variation, der
øger risikoen for kræft, og at associationen
mellem de to varierer mellem racer.
Projektet har modtaget støtte fra programmet:
Miljømedicinsk Forskning på Kræftområdet.
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Figur 1. Sekvensen af OGG1 i det område, hvor Ser326Cys polymorfien er. Pilen markerer den position, hvor et
C udskiftes med et G. Øverste eksempel er en CC (Ser/Ser) genotype, i midten ses en heterozygot, der har begge
varianter repræsenteret (Ser/Cys) og nederst er der en GG (Cys/Cys) genotype.
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Figur 2. Eksempler på de skærmbilleder vi får af geno-typningen. Her udføres en PCR reaktion med 2 flourescerende pober. Ud af X-aksen vises antallet af PCR-cyklusser, hvor DNA fragmentet, der indeholder den
genetiske variation, opformeres. Ud af Y-aksen vises flourescensmængden, der afspejler hvor meget DNA-fragment der er, der ’fanges’ af den ene probe. Den ene probe giver signal, hvis vildtype-allelen er tilstede (A), den
anden probe giver signal, hvis variant-allelen er tilstede (B). Her er 4 forskellige prøver: de 3 forskellige genotyper og en kontrol uden DNA i. Homozygot vildtype giver kun signal med den ene probe (grøn kurve), heterozygoten giver signal med begge prober (blå), og den homozygote variant giver kun signal med den anden probe
(gul), mens der intet signal fås fra prøven uden DNA i (pink).

OGG1 Ser326Cys genotypes
CC (Ser/Ser)

CG (Ser/Cys)

GG (Cys/Cys)

Cases

256

147

22

Kontroller

245

169

20

OR (95% CI)

1.00

0.84 (0.64-1.10)

0.98 (0.52-1.86)

Tabel 1. Sammenhængen mellem polymorfien OGG1 Ser326Cys og risiko for brystkræft.
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Miljø og sundhed hænger sammen – Regeringens nye
strategi og handlingsplan for miljøfaktorer og sundhed
Af Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen
Miljøet påvirker på mange måder vores sundhed - både positivt og negativt. Regeringens
ambition er, at den negative påvirkning af
vores sundhed er så lille som mulig. Derfor
offentliggjorde Regeringen i juni den første
danske strategi for miljøfaktorer og sundhed;
”Miljø og sundhed hænger sammen - Strategi
og handlingsplan for at beskytte befolkningens
sundhed mod miljøfaktorer”. Strategien skal
ses i en sammenhæng med regeringens strategi
for bæredygtig udvikling og programmet
”Sund hele livet”.
Strategien sætter fokus på danskernes sundhed
i forhold til de negative miljøfaktorer, så som
farlige kemiske stoffer, mikroorganismer, støj
og stråling, som, hvis vi ikke passer på, findes i
kosten, indeklimaet, luften, vandet, jorden, arbejdsmiljøet og forbrugerprodukter. Strategien
skal skabe overblik og opstille mål og indsatser
for de kommende år, så vi hele tiden sikrer
fremskridt. Herudover har det været formålet
at give en balanceret fremstilling af hele miljøog sundhedspolitikken.
I Danmark har vi generelt en god beskyttelse af
sundheden i forhold til miljøfaktorer. Takket
være at arbejdet for et bedre miljø har stået
højt på den politiske dagsorden gennem de seneste mange år. Men der er også en række områder, hvor vi står over for store udfordringer.
Det kan være på enkeltområder som kemikalier
eller drikkevandet. Men det er ikke nok at se
på de enkelte områder hver for sig. Vi skal også se på tværs og interessere os for de mange
vekselvirkninger mellem miljø- og sundhedsfaktorer. Ofte er det nemlig den samlede virkning af mange små enkeltpåvirkninger, der betyder noget. Derfor vil regeringens strategi
skabe en fælles ramme for indsatsen og sikre et

styrket samarbejde mellem de mange ministerier, som har mulighed for at gøre en forskel.
Strategien behandler de mange påvirkninger,
der findes i vores omgivende miljø. På en række områder har vi godt fat om problemstillingerne, men der er behov for nye indsatser, hvis
befolkningens sundhed skal beskyttes på lang
sigt. Rækken af de indsatser, som strategien
peger på, er samlet og prioriteret i en ti-punktsplan. En række af indsatserne er rettet mod de
skadelige effekter, som miljøfaktorerne kan
medvirke til. Det er f.eks. kræft, astma og allergi, hormonforstyrrelser og høreskader. Andre indsatser er rettet mod de kilder, hvor miljøfaktorerne opstår, findes eller spredes fra.
Det kan dreje sig om fødevarerne, forbrugerprodukter, arbejdsmiljøet, udeluften, vandet og
indeklimaet.
Strategien skal sikre, at den samlede indsats
bliver fokuseret og set i et tværgående perspektiv. Strategien beskriver derfor også indsatser
inden for følgende tværgående områder: Beskyttelsesniveau, registrering og overvågning,
forskning samt information, åbenhed og risikokommunikation. Endelig fokuserer den på
tværsektorielt og internationalt samarbejde, da
dette er forudsætningen for en effektiv indsats.
På forskningsområdet vil et vigtigt element i
en kommende forskningsindsats være, at der
etableres stærke tværfaglige forskningsmiljøer
i forhold til miljøfaktorer og sundhed.
Strategien består af to dele: Del I: Principper
og 10-punktsplan og Del II: Handlingsplan for
indsatsområderne.
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Desuden har Miljøstyrelsen udgivet en
publikation, der giver en uddybende beskrivelse af baggrund og status for hvert område
(Miljø og sundhed hænger sammen - Baggrund
og status, Arbejdsrapport Nr. 3 2003,
http://www.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/8
7-7972-419-1/html/)
Strategiens ti-punktsplan er et forslag til prioriteringer og indsatser de kommende år for at nå
de mål, der er opstillet - også de mål, der har et
længere tidsperspektiv. De enkelte punkter er
ikke prioriteret indbyrdes.

Ti-punktsplanen
1. Negative påvirkninger fra kemikalier skal
reduceres, og farlige stoffer skal hurtigere
erstattes med mindre farlige
2. Forekomsten af allergi og luftvejslidelser
skal reduceres
3. Indsatsen over for hormonforstyrrende
stoffer skal styrkes
4. Støjgenerne skal reduceres
5. De negative sundhedspåvirkninger fra forurening i udeluften og indeklimaet skal reduceres
6. Fødevarerne skal være sikre og fri for forurening
7. Grundvandet og drikkevandet skal beskyttes
8. Der skal forskes mere i miljøfaktorers betydning for sundheden
9. Samarbejdet mellem myndighederne skal
styrkes
10. Der skal fokus på miljøfaktorer og sundhed i det internationale samarbejde
Indsatsen har som mål at opnå og fastholde et
højt beskyttelsesniveau, så befolkningen beskyttes bedst muligt mod miljøfaktorer. 4 principper ligger til grund for denne indsats:
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• Vi skal sikre et højt beskyttelsesniveau
for alle
Beskyttelsen af miljø og sundhed skal være
høj. Alle, uanset køn og alder, skal have
mulighed for en sund tilværelse uden risiko
for at deres sundhed belastes unødvendigt
af miljøfaktorer. Det betyder, at der skal tages særligt hensyn til nogle grupper - det
gælder ikke mindst børn og gravide og andre særligt følsomme eller udsatte grupper.
• Vi skal bruge forsigtighedsprincippet
Forsigtighedsprincippet er et vigtigt politisk
princip, som skal indgå i den samlede vurdering til at opnå høj beskyttelse. Forsigtighedsprincippet er udsprunget af et ønske
om at beskytte mennesker og natur, selv om
der mangler fyldestgørende videnskabelig
dokumentation for de skadelige effekter og
deres omfang. Vi skal bruge princippet til at
gribe ind, når der er mistanke om, at noget
udgør en risiko for miljøet eller menneskets
sundhed, men hvor det videnskabelige
grundlag er utilstrækkeligt og ikke kan forbedres inden for en acceptabel tidsramme.
• Vi skal forebygge miljøfaktorers negative
virkning på sundheden
Indsatsen for miljø og sundhed skal være
forebyggende og skal bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi kan forebygge ved at
bruge substitutionsprincippet til at udskifte
sundhedsfarlige kemikalier med mindre farlige kemikalier. Vi skal finde en balance,
hvor både udvalget af farlige kemikalier og
anvendelsen begrænses til det nødvendige,
så vi undgår produkter med indhold af kemiske stoffer, som egentlig ikke har betydning for om produktet virker. Vi kan også
forebygge ved at finde og bruge teknologier, som påvirker miljøet og dermed sundheden mindre. For at undgå sygdomstilfælde skal der fastsættes kvalitetskrav til eller grænseværdier for mikroorganismer. Det
høje hygiejneniveau skal bevares.

• Vi skal sikre information og inddragelse,
så alle kan tage ansvar for en sund tilværelse
Spørgsmålet om miljøfaktorers mulige negative virkninger på sundheden kan give
anledning til bekymring. Derfor er information om miljøfaktorers betydning for sundheden og hvilke regler, der gælder, af stor
betydning. Det er vigtigt, at borgerne har let
adgang til oplysninger om miljøfaktorers
virkning på sundheden. Det kan være oplysninger om, hvilke stoffer der er i de produkter og fødevarer, som vi anvender. Eller det
kan være oplysninger om, hvad vi selv i
dagligdagen kan gøre for at undgå miljøfaktorer, der påvirker vores sundhed. Alle dele
af samfundet har et ansvar og må arbejde
sammen, når vi skal mindske miljøfaktorers
negative virkninger på sundheden eller stille viden og information til rådighed. Forbrugerne skal stille krav om at de varer, de
køber, ikke er sundhedsskadelige. Myndigheder og andre instanser skal informere forbrugerne på en måde, så de kan forholde sig
praktisk til de informationer, de får, og tage
deres del af ansvaret for egen sundhed.
Regeringen lægger vægt på at styrke det tværgående samarbejde om spørgsmålet om miljøfaktorer og sundhed. Derfor er der netop nedsat
en koordinerende arbejdsgruppe mellem myndighederne på området miljø og sundhed.
Miljøstyrelsen varetager formandsskabet for
gruppen, som herudover består af repræsentanter fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet,
Fødevareministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervs- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Trafikministeriet. Den koordinerende arbejdsgruppe skal sikre en koordineret
og sammenhængende indsats over for miljøfaktorer, som kan påvirke sundheden, og særligt inden for områder, der har fælles berøringsflader. Arbejdsgruppen skal sikre, at der
følges op på mål og indsatser i strategien og
sætte fokus på at sikre sammenhæng i beskyttelsesniveau for levnedsmidler, arbejdsmiljø og
det ydre miljø og indeklima. Herudover skal
gruppen fremme information og kommunika-

tion om miljøfaktorer, sundhed og risiko og
vedligeholde og udbygge den sammenhængende beskrivelse af området, som er etableret
i strategien. Endelig skal arbejdsgruppen drøfte
anvendelse af den særlige bevilling, der er
givet som led i udviklingen af strategien.
Det er tanken, at der under den koordinerende
arbejdsgruppe kan nedsættes projektgrupper på
relevante arbejdsområder eller eksisterende
projektgrupper mellem de forskellige ministerier kan blive tilknyttet arbejdsgruppen. Også
andre aktører, for eksempel amtslige og kommunale myndigheder, organisationer og forskningsverdenen, kan indgå i arbejdet. Inden udgangen af året skal arbejdsgruppen fremlægge
en prioriteret plan for arbejdet, og inden udgangen af 2005 skal der udarbejdes en redegørelse om strategien for miljø og sundhed.
Redegørelsen skal indeholde en status for det
hidtidige arbejde, og forslag til fremtidige indsatsområder.
Det er første gang, Danmark får en samlet strategi for miljøfaktorer og sundhed. Strategiens
indsatsområder spiller generelt godt ind i Kommissionens meddelelse om en europæisk strategi for miljø og sundhed, som vil blive diskuteret det næste ¾ år. Læs Kommissionens meddelelse på:
http://europa.eu.int/eurlex/da/com/cnc/2003/com2003_0338da01.pdf.
For at lette adgangen til information om miljø
og sundhed har Miljøministeriet lavet en miljøog sundhedsportal, der giver overblik over,
hvor man kan hente mere viden om området.
Portalen kan findes på adressen:
http://www.mim.dk/Miljo_og_sundhed/index.h
tm, hvor strategien også er tilgængelig.
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Ph.d-afhandling
Af Helle Soll-Johanning,Arbejdsmiljøinstituttet

Luftforureningens betydning for kræft og
andre luftvejssygdomme i to erhvervsgrupper, der på grund af deres arbejde er udsat
for luftforurening
Projektet var en epidemiologisk undersøgelse
af en eventuel sammenhæng mellem erhvervsmæssig eksponering for luftforurening og udvikling af luftvejssygdomme.
Undersøgelsen omfattede 18.174 buschauffører
og 17.233 postbude med daglig beskæftigelse i
det storkøbenhavnske område. Undersøgelsen
blev gennemført i et retrospektivt kohorte design. For at belyse effekten af mulige konfoundere, som f.eks. rygning, blev der yderligere
lavet en undersøgelse blandt buschaufførerne i
et nested case-kontrol design. I den nestede
case-kontrol undersøgelse blev der indhentet
oplysninger vedrørende 237 lunge- og blærekræftpatienter samt 606 kontrolpersoner.
Kohorteundersøgelsen af buschauffører viste,
at sammenlignet med den danske normalbefolkning, havde buschaufførerne en øget forekomst af lungekræft på 60%. En korrektion baseret på rygevanerne i den københavnske befolkning estimerede, at noget af, men ikke hele
den øgede forekomst af kræft, kunne tilskrives
rygning. Den nestede case-kontrol undersøgelse viste imidlertid, at rygeprævalensen var
markant højere blandt buschauffører end
blandt den københavnske befolkning generelt.
Den nestede case-kontrol undersøgelse viste
også en signifikant trend mod at længere ansættelsesvarighed medførte lavere lungekræftrisiko. Der blev ikke fundet nogen positiv sammenhæng mellem et eksponeringsindeks baseret på den busrute, som chaufføren oftest havde
kørt og risiko for lunge- og blærekræft. Blandt
de buschauffører, der havde boet i København
i mere end 10 år og blandt de buschauffører,
der havde haft et andet arbejde med en mulig
udsættelse for luftforurening, sås ingen øget
risiko for lungekræft.
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Kohorteundersøgelsen af postbude viste, at de
stort set havde samme lunge- og blærekræftrisiko som den københavnske befolkning.
Da den nestede case-kontrol undersøgelse omhandlede primært gamle personer, hvoraf mange var døde, skulle der indhentes information
fra ægtefæller. Det var derfor vigtigt, at kvaliteten af den opnåede information vedrørende
erhvervshistorie fra hhv. cases og kontroller
blev valideret. Kvaliteten af interviews af ægtefæller blev fundet at være god, ligesom oplysninger indhentet fra gamle personer var i
overensstemmelse med oplysninger fra personalearkiv. Interval mellem ægtefællens død og
interview var uden betydning for oplysningernes validitet.
Ved kobling med Erhvervs- og Hospitaliseringsregisteret blev en sub-population af de
mandlige københavnske buschauffører og postbude sammenlignet med hhv. buschauffører i
resten af landet og alle erhvervsaktive i Danmark. Både de storkøbenhavnske buschauffører og alle andre buschauffører i Danmark, der
var ansat i 1980 og 1985 havde de følgende 5
år en øget forekomst af ikke maligne luftvejssygdomme sammenlignet med den danske
erhvervsaktive befolkning. Både postbude og
posthusansatte havde en forekomst af ikke maligne luftvejssygdomme som forventet sammenlignet med den danske erhvervsaktive befolkning.
Samlet viste projektet, at det ikke tydede på, at
den luftforurening, som buschauffører og postbude i det storkøbenhavnske område udsættes
for pga. deres erhverv, medførte en målbar
øget risiko for luftforureningsrelateret kræft og
andre luftvejssygdomme.

Reference
Soll-Johanning H. Luftforureningens betydning for
kræft og andre luftvejssygdomme i to erhvervsgrupper, der på grund af deres arbejde er udsat for luftforurening. Phd-afhandling, Arbejdsmiljøinstituttet
2003.

CREDO – Cluster on Research in
Endocrine Disruption in Europe
Kernen i CREDO udgøres af 4 projekter:
EDEN, COMPRENDO, EURISKED og FIRE,
som tilsammen repræsenterer mere end 60
forskningsinstitutioner i Europa og et budget
på mere end 20 mio. Euro. CREDO støttes af
EUs 5. rammeprogram under programmerne
Quality of Life and Environment og Energy
and Sustainable Development. Yderligere 8
projekter, finansieret under det 5. rammeprogram, er tilknyttet CREDO. Se CREDOS
hjemmeside: www.credocluster.info
EDEN beskæftiger sig i 4 temaer med forekomst af eksponeringer for blandinger af hormonforstyrrende stoffer hos mennesker og dyr,
virkningsmekanismer for hormonforstyrrende
stoffer, indikatorer for nedsat reproduktion hos
europæiske mænd samt kombinationseffekter
og lav-dosis effekter. I projektet deltager institutioner fra Belgien, Frankrig, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland og fra alle de
nordiske lande. Fra Danmark deltager Institut
for Fødevaresikkerhed og Ernæring, Fødevaredirektoratet, og Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet. Læs mere på adressen: www.edenresearch.info
I EURISKED, der beskæftiger sig med ”multiorganic” risikovurdering af udvalgte hormonforstyrrende stoffer, deltager institutioner fra
Finland, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland samt fra Polen og
Argentina. Læs mere på adressen:
www.eurisked.org
Det overordnede mål for COMPRENDO er at
øge forståelsen af hormonforstyrrende stoffers
effekter på vildtlevende dyr og på mennesker
med fokus på androgene og antiandrogene
stoffer. Programmet har deltagere fra
Danmark, Grækenland, Frankrig, Holland,
Italien, Polen, Spanien, Storbritannien,
Tyskland. Fra Danmark deltager Institut for
Miljø og Ressourcer på Danmarks Tekniske
Universitet. Se mere på adressen:
www.comprendo-project.org

Endelig er der FIRE programmet, der beskæftiger sig med risikovurdering af bromerede
flammehæmmere. Programmet har deltagere
fra Belgien, Holland, Norge, Storbritannien,
Sverige, Tjekkoslovakiet, Tyskland, og man
kan læse mere på adressen www.rivm.nl/fire

Mod Budapest 2004
Konferencen ”An Environment for Better
Health”, arrangeret af European Science Foundation og WHO Regional Office for Europe i
samarbejde med ISMF, blev afholdt i Århus
den 8.-10. maj 2003.
De overordnede emner for konferencen var
”Children and Environment” and ”Social Variation” og programmet omfattede 5 sessioner:
•
•
•
•
•

Air pollution and health
Urban environment
Water and health
Chemicals in the environment and health
Risk perception and risk communication

Formålet med konferencen, der havde mere
end 80 deltagere fra 14 europæiske lande, var
at følge op på de anbefalinger om forskning
inden for miljø og sundhed, der var resultatet
af en konsensuskonference, afholdt i München
i 1998, og som blev præsenteret ved den 3.
WHO konference for miljø- og sundhedsministre i London i 1999.
Rapporten fra mødet i Århus vil blive fremlagt
ved den 4. WHO ministerkonference, der finder sted i Budapest den 23.-25. juni 2004.
Konferencen, der har titlen ”The future for our
children”, har egen hjemmeside på adressen:
http://www.who.dk/eprise/main/WHO/Progs/B
UD/Home
Her kan man følge forberedelserne til konferencen evt. ved at abonnere på The Budapest
Conference News Update, som er et månedligt
elektronisk nyhedsbrev.
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Aktuelle publikationer
Bemærk: På ISMFs hjemmeside www.ismf.dk
kan man gå ind i den elektroniske udgave af
”miljø og sundhed”, og herfra linke videre til
nedenstående web adresser.
America's Children and the Environment:
Measures of Contaminants, Body Burdens, and
Illnesses (Second Edition), The Office of
Children's Health Protection (OCHP) under
U.S. Environmental Protection Agency (EPA),
februar 2003.
Kan ses på adressen:
http://yosemite.epa.gov/ochp/ochpweb.nsf/cont
ent/publications.htm
Her findes også Paper Series on Children´s
Health and Environment – artikler, der er skrevet af medarbejdere ved U.S. EPA og forskere,
som har modtaget støtte fra OCHP. Artiklerne
publiceres med henblik på videndeling og diskussion og offentliggørelsen betyder ikke nødvendigvis, at artiklerne giver udtryk for U.S.
Environmental Protection Agency, Office of
Children's Health Protection´s synspunkter.
Arbejdsmiljø i Danmark 2000
- en af de største danske arbejdsmiljøundersøgelser foreligger nu som netversion på Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside på adressen:
http://www.ami.dk/nationaledata/
Biomarkers in Czech Workers Exposed to
1,3-Butadiene: A Transitional Epidemiologic
Study, Research Report 116, The Health
Effects Institute, juni 2003.
Se publikationen på The Health Effects
Institute's hjemmeside på adressen:
http://www.healtheffects.org/Pubs/Albertini.pdf
Environmental Health Indicators for the WHO
European Region 3
Survey methods for environmental health
assessments. Report on the WHO Working
Group Meeting, Bonn, 18-19 November 2002,
World Health Organization, 2003.
http://www.euro.who.int/document/E79048.pdf
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Forskningsløftet, Rektorkollegiet, maj 2003.
"Forskningsløftet" er Rektorkollegiets bidrag
til en debat om, hvordan vi hurtigt løfter investeringerne i dansk forskning. Se publikationen
på Rektorkollegiets hjemmeside på adressen:
http://www.rektorkollegiet.dk/sider/publikation
er/danske/barcelona.pdf
Guidelines for concentration and exposureresponse measurement of fine and ultra fine
particulate matter for use in epidemiological
studies.
Se publikationen på WHOs hjemmeside på
adressen:
http://www.who.int/peh/air/PM/pmtoc.htm
Health aspects of air pollution with particulate
matter, ozone and nitrogen dioxide. Report on
a WHO Working Group, Bonn, januar 2003.
http://www.euro.who.int/document/e79097.pdf
Se flere rapporter fra møder organiseret af
WHO inden for området luftkvalitet og sundhed på World Health Organization Regional
Office for Europe´s hjemmeside:
http://www.euro.who.int/air/Publications/2002
0621_2
Kræftsygelighed blandt danske lønmodtagere
1970-97 fordelt på Arbejdstilsynets 49 branchegrupper, AT rapport nr. 1, marts 2003.
Se rapporten på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk under alt om kræft/
årsager til kræft/arbejdsmiljø.
Miljø og sundhed hænger sammen. Strategi og
handlingsplan for at beskytte befolkningens
sundhed mod miljøfaktorer. Regeringen 2003.
Se strategien på Miljøstyrelsens hjemmeside
www.mst.dk under udgivelser. Søg på titlen i
publikationsdatabasen.
Netpublikationer på minutter - en introduktion
til NetPub, IT- og Telestyrelsen, 2003.
NetPub er et værktøj, der sætter brugeren i
stand til at skabe netpublikationer ud fra Wordog PDF-dokumenter.
http://www.itst.dk/static/publikationer/netpub/index.htm

New structures for the support of high-qality
rsearch in Europe – A European Science
Foundation position paper, april 2003.
Se ESFs hjemmeside på adressen:
http://www.esf.org/publication/159/ercposition
paper.pdf
Offentligt forskningsbudget 2003, Analyseinstitut for Forskning, marts 2003.
Se publikationen på Analyseinstitut for Forsknings hjemmeside på adressen:
http://www.afsk.au.dk/ftp/OFB/OFB2003.pdf
Partikelredegørelse, Trafikministeriet, juni
2003.
Se redegørelsen på Trafikministeriets hjemmeside på adressen:
http://www.trafikministeriet.dk/sw1388.asp

Sygefravær i et arbejdsmiljøperspektiv. Pjece
fra Arbejdsmiljøinstituttet, 2003.
Fås gratis ved henvendelse til Arbejdsmiljøinstituttet på telefon 39 16 52 00.
Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger, By og Byg Anvisning 204,
juni 2003.
Anvisningen indeholder bl.a. en række tjeklister til brug for undersøgelsen, samt en vejledning i hvordan man foretager de sundhedsmæssige og byggetekniske vurderinger af undersøgelsens resultater. Desuden beskriver anvisningen, hvorfor og hvordan skimmelsvampevækst opstår i bygninger.
Læs mere om publikationen på By og Bygs
hjemmeside www.by-og-byg.dk, se under udgivelser/nyeste publikationer.

Revised Analyses of Time-Series Studies of Air
Pollution and Health, Special Report, The
Health Effects Institute, maj 2003.
Se rapporten på The Health Effects Institutes
hjemmeside på adressen:
http://www.healtheffects.org/Pubs/TimeSeries.
pdf

Validation and Evaluation of Biomarkers in
Workers Exposed to Benzene in China,
Research Report 115, The Health Effects
Institute, juni 2003.

Strategiplan 2003-2007. Fra molekyle til menneske, Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, maj 2003.
Se publikationen på Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråds hjemmeside på
adressen:
http://www.forsk.dk/ssvf/publ/stratplan/index.
htm

Zoonoseudviklingen fra jord til bord, Dansk
Zoonosecenter, marts 2003.

Sundhedsmæssige forhold vedrørende radiobølger i mobilnet. Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, juni 2003.
Se redegørelsen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på adressen:
http://www.im.dk//imagesupload/dokument/Re
deg_radiob_i_mobilnet_0603.pdf

Se rapporten på The Health Effects Institutes
hjemmeside på adressen:
http://www.healtheffects.org/Pubs/Qu.pdf

Se Danmarks Veterinærinstituts hjemmeside
under Dansk Zoonosecenter
http://www.vetinst.dk

Abstracts og rapporter fra
konferencer
Built Environment – Healthy Communities,
Healthy Homes, Healthy People, Final Report
fra konference, 15.-16 juli 2003, Research
Triangle Park, North Carolina, NIEHS januar
2003.
http://www.niehs.nih.gov/translat/BE-final.pdf
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4th World Congress on Alternatives and
Animal Use in the Life Sciences, New Orleans,
Louisiana, USA, 11-.15 august 2002.

Nyhedsbreve

Abstracts: http://www.worldcongress.net/

http://airnet.iras.uu.nl//resource/airnetnews130
303.pdf

URBAN TRANSPORT 2003: Ninth International Conference on Urban Transport and The
Environment in the 21st Century. Kreta 10.-12.
marts 2003.
Proceedings info:
http://www.witpress.com/acatalog/9615.html

Årsberetninger
AMI 2002, Årsberetning, København: Arbejdsmiljøinstituttet 2003.
Fås gratis ved henvendelse til Arbejdsmiljøinstituttet på telefon 39 16 52 00.
Beretning 2002, Akademiet for de Tekniske
Videnskaber, ATV, marts 2002.
http://www.atv.dk/c/C305_2002.pdf
Den Centrale Videnskabsetiske Komité, Årsberetning 2002, Forskningsstyrelsen, maj 2003.
http://www.forsk.dk/cvk/publ/beretn/cvk_aarsb
er2002.pdf
Danmarks Forskningsråds årsrapport 2002 Vejen til Barcelona - fremtidig velfærd forudsætter en styrket forskningsindsats, juni 2003.
http://www.vtu.dk/fsk/div/DanmarksForskning
sraed/Arsrapport_2002.pdf
Danmarks Grundforskningsfonds Beretning og
Årsregnskab 2002.

AIRNET News

Arbejdstilsynets elektroniske nyhedsbrev
http://www.arbejdstilsynet.dk/sw7177.asp
Asthma Bulletin, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Radiation and Indoor
Air
http://www.epa.gov/asthma/images/asthma_bu
lletin_03_04_03.pdf
The Budapest Conference News Update
- et elektronisk nyhedsbrev, der en gang om
måneden bringer nyheder om forberedelserne
til: Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, Hungary, 23-25
June 2004: The future for our children.
Tilmelding til det elektroniske nyhedsbrev på
konferencesiden:
www.euro.who.int/budapest2004
CNTC News, The Canadian Network of Toxicology Centres
http://www.uoguelph.ca/cntc/publicat/publicat.
shtml#cntc
DTUs nyhedsbrev, Danmarks Tekniske Universitet
http://www.adm.dtu.dk/nyheder/nyhedsbrev/in
dex_d.htm

http://www.dg.dk/publikationer.html

Eurotox Newsletter, European Societies of
Toxicology

Miljøstyrelsens årsrapport 2002

http://www.eurotox.com
se under Publications

Se rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside
www.mst.dk under udgivelser. Søg på titlen i
publikationsdatabasen.
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Risønyt
http://www.risoe.dk/rispubl/Risnyt/risnyt.htm

Zoonose-Nyt
Se Danmarks Veterinærinstituts hjemmeside
under Dansk Zoonosecenter/Zoonose-Nyt.
http://www.vetinst.dk

AMI formidlingsmøder

Portaler og temasider

Formidlingsmøderne på Arbejdsmiljøinstituttet
handler om den nyeste arbejdsmiljøforskning
og giver mulighed for dialog og videndeling.
Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig. Læs mere på www.ami.dk/kalender/

European Week for Safety and Health at Work
2003

Lange arbejdsdage – arbejde ved store
anlægsbyggerier

http://osha.eu.int/ew2003/

Tid: Fredag den 26. sept. 2003 kl. 12.30-15.00
Sted: Auditoriet, Arbejdsmiljøinstituttet

Informationscentret for miljø og sundhed, rådgivning om miljø, sundhed og forbrug

Tid: Fredag den 3. okt. 2003 kl. 12.00-15.00
Sted: Studenternes Hus, Århus Universitet

http://miljoeogsundhed.dk/index.asp?
Miljø og sundhed
Miljøministeriets portal, hvor man finder links
til andre hjemmesider, som beskæftiger sig
med sundhedsaspektet i relation til miljøet.
http://www.mim.dk/Miljo_og_sundhed/index.h
tm
Sund hele livet
Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside, der formidler aktuel og relevant viden om
udviklingen på forebyggelsesområdet.
http://www.folkesundhed.dk/shownewslist.asp
?ID=18
Sundhedsfremme på arbejdspladsen
Arbejdsmiljørådets Service Centers websted
om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Webstedet orienterer om sundhedsfremme i relation
til arbejdspladsen med udgangspunkt i regeringens sundhedsprogram Sund hele livet - de
nationale mål og strategier for folkesundheden
2002-2010.
http://www.asc.amr.dk/sundhedsfremme.php

Betydningen af arbejdsbetinget astma i
Danmark
Tid: Fredag den 10. okt. 2003 kl. 12.30-15.00
Sted: Auditoriet, Arbejdsmiljøinstituttet
Tid: Fredag den 24. okt. 2003 kl. 12.00-15.00
Sted: Studenternes Hus, Århus Universitet
Sygeplejerskers arbejdsmiljø
Tid: Fredag den 14. nov. 2003 kl. 12.30-15.00
Sted: Auditoriet, Arbejdsmiljøinstituttet
Tid: Fredag den 21. nov. 2003 kl. 12.00-15.00
Sted: Studenternes Hus, Århus Universitet

AMI kursus
Kursus i introduktion til toksikologi i arbejdsmiljøet
Et kursus i toksikologi for arbejdsmiljøprofessionelle og andre, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Kurset giver en introduktion til fire
områder indenfor toksikologien: Kræft, reproduktionsskader, neurotoksikologi og allergi.
Kursisterne introduceres desuden til søgning af
information i offentligt tilgængelige, gratis
databaser på internettet.
Tid: Tirsdag den 18. november 2003
Sted: Victor Albech bygn., Århus Universitet
Tilmelding: senest 1. okt. 2003 til ibl@ami.dk
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Dalgaard M. Hormonforstyrrende stoffers effekt på
rottetestiklen undersøgt med histologiske og
stereologiske metoder. Ph.d. afhandling, side 25-26.
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kroniske sygdomme, side 4-9.
Bistrup ML, Keiding L. Børn og støj: eksponering
og effekter, side 10-15.
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16-18.
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Kalender 2003
Kalenderen kan også ses på ISMFs hjemmeside: http://www.ismf.dk

Oktober
4.-8. oktober: International Association of Environmental Mutagen Societies: 8th international conference on mechanisms of antimutagenesis and
anticarcinogenesis, Pisa, Italien.
http://www.iaems.org.nz/conferences/icmaa_viii.html

6.-10. oktober: NIVA: 1st international and Baltic
course on Occupational Health Risk Assessment
and Management, Riga, Letland.
Info: Gunilla Rasi, NIVA.
Tel: +358 9 4747 2498, fax: +358 9 4747 2497
e-mail: gunilla.rasi@ttl.fi
http://www.niva.org/courses/course610october2003.html
14.-17. oktober: 3rd International EMF Seminar,
Guilin, Kina.
http://www.who.int/pehemf/meetings/china_april2003/en/
20.-23. oktober: International Conference on NonIonizing Radiation (ICNIR 2003), Kuala Lumpur,
Malaysia.
Info: Secretariat, Mr Halil Hussain
Tel: +603 8928-7212/7213/7293,
fax: +603 8926-3506
e-mail: ICNIR2003@uniten.edu.my
http://www.uniten.edu.my/icnir2003/
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23.-29. oktober: 6th international course on Introduction to Occupational Epidemiology, Gentofte,
Danmark.
Info: Gunilla Rasi, NIVA.
Tel: +358 9 4747 2498, fax: +358 9 4747 2497
e-mail: gunilla.rasi@ttl.fi
http://www.niva.org/courses/course2329october2003.html

November
1.-8. november: International Scientific Conference
on Water-related Diseases, Akuja, Nigeria.
http://www.gcowd.com/2003_conference.shtml
4.-5. november: EurOshe2003: European Occupational Safety, Health and the Environment 2003
Conference, Royal National Hotel, Russel Square,
London, England.
Tel: +44 (0) 1926512424, fax: +44 (0) 1926512948
e-mail: info@angelbc.co.uk
http://www.eurohse2003.com/
5.-7. november: 2nd AIRNET Annual Conference /
NERAM International Colloquium: Strategies for
Clean Air and Health, Santo Spirito Hospital, Rom,
Italien.
http://www.irr-neram.ca/ eller http://airnet.iras.uu.nl
13.-14. november: Nordic Aerosol Society: NOSA
Aerosol Symposium 2003, København.
http://kl5alfa.ki.ku.dk/~mbilde/nosa/nosa2003

December
7.-11. december: Healthy Buildings 2003, 7th International Conference, Singapore, Kina.
Tel: 65 62955 790, fax: 65 62955 792
e-mail : secretariat@hb2003.org
http://www.hb2003.org/

Kalender 2004
10.-14. februar: 21st International Neurotoxicology
Conference, Honolulu, Hawaii.
Info: Professor Joan Cranmer, Department of Pediatrics, University of Arkansas for Medical Sciences.
Tel: +501 364-2986, fax: +501 364-4978
e-mail: CranmerJoanM@uams.edu
http://www.neurotoxicology.com

16.-19. februar: 4th Triennial World Asthma
Meeting 2004, Bangkok, Thailand.
Info: Sharon Mascarias, WAM Secretariat
Tel: +66 2 960 0141, fax: +66 2 960 0140
e-mail: wam@bangkokrai.com
http://www.asthma2004.com/

2.-4. juli: The 11th International Congress on Twin
Studies, Odense
Info: Congress Secretariat, Susanne Rasmussen
Tel: 66 13 13 37, fax: 66 13 13 38
e-mail: sr@fyntour.dk
http://www.icts2004.sdu.dk

23.-27. februar: The International Federation of
Environmental Health (IFEH): 8th Environmental
Health World Congress, Durban, Sydafrika.
http://www.saieh.co.za/congress.htm

11.-16. juli: ICT X: 10th International Congress of
Toxicology, Tampere, Finland.
Info: ICT X Congress Secretariat
Tel: +358 (0)9 58409350, fax: +358 (0)9 58409555
e-mail: ictx2004@congreszon.fi
http://www.ictx.org/

31. marts - 2. april: 3rd International Conference on
Children´s Health and the Environment, London,
UK.
Info: Scientific/Conference Secretariat ICCHE '04,
The Netherlands.
Tel: + 31 26 377 3780/3915, fax: + 31 26 377 39 92
e-mail: info@pinche.hvdgm.nl
http://www.pinche.hvdgm.nl/
25.-28. april: European Symposium on Environmental Biotechnology (ESEB 2004), Oostende,
Belgien.
Info: ESEB 2004 Conference Secretariat
Tel: +32 3 260 08 40, fax: +32 3 216 06 89
e-mail: info@eseb2004.be
http://www.eseb2004.be
19.-21 maj: Urban Transport 2004. Tenth International Conference on Urban Transport and the Environment in the 21st Century, Dresden, Tyskland.
Info: Stacey Hobbs, Conference Secretariat,
Ashurst, Southampton
Tel: +44 (0) 2380293223, fax: +44 (0) 2380292853
e-mail: shobbs@wessex.ac.uk
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2004/urbantr
ansport04/index.html
23.–28. maj: International Radiation Protection
Association: 11th International Congress, Madrid,
Spanien.
http://www.irpa11.com/
6.-11. juni: Environmental Endocrine Disruptors Gordon Research Conference, Colby-Sawyer
College, New London, NH, USA.
http://grc.org/04sched.htm
16.-18. juni: X2004" Exposure Assessment in a
Changing Environment", Utrecht, Holland.
http://www.iras.uu.nl/X2004/index_content.php

1.-4. august: 16th Conference of the International
Society for Environmental Epidemiology: Urban
Environmental Problems, New York, USA.
http://www.iseepi.org/2004ConfGTAnnounceMod2.pdf
22.-27. august: 13th World Clean Air and Environmental Protection Congress and Exhibition,
London, UK.
Info: Congress Secretariat
Tel: +972 3 9727500, fax: +972 3 9727555
e-mail: cleanair@kenes.com
http://www.kenes.com/cleanair/
5.-10. september: The 15th European Symposium
on Quantitative Structure – Activity Relationships,
Istanbul, Tyrkiet.
Info: Armoria Congress
Tel: + 90-312-441-5686, fax: + 90-312-441-5838
e-mail: armoria@euro-qsar2004.org
http://www.euro-qsar2004.org/
27.-29. september: Risk analysis 2004. Fourth
International Conference on Computer Simulation
in Risk Analysis and Hazard Mitigation, Rhodos,
Grækenland.
Info: Rachel Green, Conference Secretariat,
Ashurst, Southampton,
Tel: +44 (0) 2380293223, fax: +44 (0) 2380292853
e-mail: rgreen@wessex.ac.uk
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2004/risk04/i
ndex.html
17.-21. oktober: 14th Annual Conference: Interational Society of Exposure Analysis, Adams Mark
Hotel, Philadelphia, PA, USA.
http://www2.umdnj.edu/ophpweb/isea/index.htm

NB! Bidrag til kalenderen modtages gerne,
f.eks. via hjemmesidens postkasse:
post.ismf@sst.dk
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Skriv til

miljø og sundhed

skriv om forskningsresultater
skriv til synspunkt
skriv et mødereferat
send nye rapporter
husk også kalenderen

Ring, skriv eller send en e-mail inden 1. november 2003 til:
Hilde Balling
ISMFs sekretariat
Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
Postboks 1881
2300 København S
tlf. 72 22 74 00, lokal 77 76
fax 72 22 74 11
e-mail hib@sst.dk
http://www.ismf.dk

også hvis du bare har en god idé!
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