
Fuktskada och inomhusmiljöproblem i skolor 
-Två aktuella exempel från Uppsala och Knivsta

-Välkomna till seminariet!

Arbets- och miljömedicin i Uppsala

Överläkare Corina Covaciu och Robert Wålinder

Yrkeshygieniker Helena Fornstedt, Anna 
Klepczynska Nyström och Guihong Cai



Information

• Vi ber alla att ha sina mikrofoner avstängda!!

• Deltagare på distans ställer sina frågor i 
chatten. Dessa besvaras under frågestunden i 
slutet av seminariet. Skriv gärna vem frågan 
ställs till!

• 20 min avbrott för fika kl 14:10

• Presentationerna kommer att vara tillgängliga 
under två veckors tid på 
https://ammuppsala.se/utbildningslista/

• Vill du läsa mer om inomhusmiljö? Länkar 
finns på sista bilden i denna presentation.

https://ammuppsala.se/utbildningslista/


Bakgrund

• Problem i lokaler t.ex. för förskolor och skolor 

• Pågått under många år

• Vanligt att fler undersökningar har gjorts under åren – ibland mindre åtgärder

• Klagomål fortsätter att inkomma



Program

13.00 – 13.20  Introduktion

13.25 – 13.45  Inomhusmiljön i Kvarngärdesskolan 
Anna- Karin Niemi, miljöinspektör Uppsala kommun

13.50 – 14.10  Inomhusmiljön i Segerstaskolan                                   
Gabriel Winter, miljöchef Knivsta kommun

14.10  – 14.30  Fika

14.30 – 14.50  Örebroenkäten
Nicklas Ricklund, yrkeshygieniker AMM Örebro

14.55 – 15.15  Inomhusmiljöutredningen
Josua Klingberg, Konsult Polygon Uppsala

15.15  – 15.30 Diskussion, frågor



Syfte

• Dela erfarenheter 

• Ge exempel på handläggning av ärenden 

-där det under många år förekommit klagomål på brister i inomhusmiljön.

• Visa på vikten av kvalitén på den tekniska utredningen 



Byggnadsrelaterad sjuklighet

Några reflektioner kring byggnadsrelaterad sjuklighet

Robert Wålinder, läkare

Arbets- och miljömedicin



Ohälsa av inomhusmiljön

Cancer

Hjärtkärlsjukdom

Lungsjukdom

Övre luftvägssjukdom

Ögonproblem

Infektioner

Gifter

Allergier, överkänslighet

Eksem

Allmänpåverkan, trötthet, huvudvärk, stress



Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska 

sjukhuset. 9 september 2022

Inomhusexponeringar som kan orsaka ohälsa

Trångboddhet

Fukt och mögel

Dålig ventilation

Smittspridning, via damm
eller ventilation. TBC, 
Legionella, Virus

Radon skattas ge 60 000 
dödsfall per år i världen. 500 -
1000 i Sverige

Bullerstörning, 400 000 i Sv

Miljötobaksrök

Vedeldning

Trafikavgaser

Pälsdjur

Ohyra, kackerlackor, kvalster

Städkemikalier

Blyfärg

Emissioner från (icke fuktskadat) byggnadsmaterial.
Formaldehyd, Terpener

Stress, störning, koncentrationssvårigheter

Flamskyddsmedel i elektronik, textilier och möbler

Plastsaker och plastmaterial i hemmet

Asbest



Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska 

sjukhuset. 9 september 2022

Inomhusmiljörelaterad ohälsa

• Fysisk komponent

• Psykisk komponent

• Social komponent

Åke Thörn. Methodological aspects of the study of modern-age diseases: 

The exmple of Sick-building syndrome. Int J Occup Environ Health 

2002;8:363-370

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”



Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska 

sjukhuset. 9 september 2022

Lort-Sverige 1938



Det finns riktigt dåliga inomhusmiljöer i 
Sverige idag

• “Det finns stora problem med fukt och mögel p.g.a mångårigt
bristande lägenhetsunderhåll.”

• “En bidragande orsak till detta kan härledas till trångboddhet. Dessa 
familjer har ofta många barn och även generationsboende
förekommer.”

• “Det är inte ovanligt att 10-15 bor i en bostad dimensionerad för fyra.”

Lena Elfman och Bo Johansson.
Rapport från Arbets–och miljömedicin i Uppsala 2/2015. 
Astma–och allergiprevention för nyanlända anhöringinvandrare -ALPIN



Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska 

sjukhuset. 9 september 2022

Risker för ohälsa

• Trångboddhet/många elever,

• Smittspridning,

• Ohyra,

• Smuts, damm, allergen

• Fuktbelastning,

• Otillräcklig ventilation,

• Eftersatt underhåll



Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska 

sjukhuset. 9 september 2022

Förslag till indelning av 
inomhusrelaterad ohälsa

1)Ospecifika byggnadsrelaterade besvär-SBS 
symtom huvudvärk, trötthet, slemhinnebesvär mm

2)Specifik byggnadsrelaterad ohälsa-astma, alveolit, 
rinokonjunktivit, dermatit, luftfuktarfeber, 
inhalationsfeber, cancer av radon, legionella, 
smittspridning.



Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska 

sjukhuset. 9 september 2022

Komfort och ohälsa

• Besvär → → →-→ Symtom

• (komfort) → → → (sjukdom)

• Halsirritation → →  Astma



Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska 

sjukhuset. 9 september 2022

Kopplas till miljöfaktorer

• Sjuka-hus syndrom

• Doftkänslighet

• Sensorisk hyperreaktivitet

• Multipel kemisk sensitivitet

• Somatisering

• Elkänslighet



Robert Wålinder, Arbets- och miljömedicin, Akademiska 

sjukhuset. 9 september 2022

Den medicinska undersökningen syftar 
till att hitta de sjukdomstillstånd som är:

-behandlingsbara

-ger likartade symtom

-ökad känslighet för miljöfaktorer



Fortsättning övriga föredrag;



Diskussion, frågor

• Vad är viktigt för att identifiera brister i lokaler med långvariga 
inomhusmiljöproblem?

• Om brister och skador kan fastställas i bygganden, hur går man då vidare? 



Här kan du läsa mer om inomhusmiljö:

• Vem har ansvaret för inomhusmiljön på arbetsplatser respektive i bostäder?                                     
https://ammuppsala.se/wp-content/uploads/2020/11/broschyr-arbetsplatser-inomhusmiljo.pdf
https://ammuppsala.se/wp-content/uploads/2020/11/broschyr-bostadsmiljo-inomhusmiljo-kopia.pdf

• Underlag från SWESIAQ med råd och stöd för innemiljöutredningar - Inventering, innemiljöutredning, mikrobiell tillväxt och 
ventilation - https://swesiaq.se/swesiaq-modellen-2/

• Rapport från IVL/2014 - ”Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor: 
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473eab/1628418468078/FULLTEXT01.pdf

• Faktablad om hälsobesvär i inomhusmiljöer: https://www.camm.regionstockholm.se/rapporter-och-faktablad/faktablad/

• Folkhälsomyndigheten - Tillsynsvägledning om fukt och mikroorganismer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/fukt-och-mikroorganismer/

• Arbetsmiljöverkets stöd för utformning av handlingsplan vid byggnadsrelaterad ohälsa: 
https://www.av.se/globalassets/filer/inomhusmiljo/inomhusmiljo-byggnadsrelaterade-halsobesvar-stod-for-
handlingsplan.pdf

https://ammuppsala.se/wp-content/uploads/2020/11/broschyr-arbetsplatser-inomhusmiljo.pdf
https://ammuppsala.se/wp-content/uploads/2020/11/broschyr-bostadsmiljo-inomhusmiljo-kopia.pdf
https://swesiaq.se/swesiaq-modellen-2/
https://www.ivl.se/download/18.694ca0617a1de98f473eab/1628418468078/FULLTEXT01.pdf
https://www.camm.regionstockholm.se/rapporter-och-faktablad/faktablad/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohalsa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/fukt-och-mikroorganismer/
https://www.av.se/globalassets/filer/inomhusmiljo/inomhusmiljo-byggnadsrelaterade-halsobesvar-stod-for-handlingsplan.pdf

