
MEDICINSKA

EFFEKTER



Alla människors hälsa påverkas av geologin

Medicinsk geologi:

Hur den naturliga miljön 
(geologin) påverkar hälsan 
hos människor och djur

Den ”glömda” halvan av 
miljömedicin

Naturen är ren…

Naturens rena källa……..



 Diseases at state of deficiency respectively toxicity caused by the same element

                    Element         Deficiency                       Toxicity

Iron Anaemia Haemochromatosis

Copper Anaemia Chronic copper poisoning

"Sway back" Wilson-, Bedlington-disease

Zinc Dwarf growth Metallic fever

Retarded development Diarrhoea

of gonads

Akrodermatitis entero-

pathica

Cobalt Anaemia Heart failure

"White liver disease" Polycythaemia

Magnesium Dysfunction of gonads Ataxia

Convulsions

Malformations of the

skeleton

Urolithiasis

Chromium Disturbances in the Kidney damage

glucose metabolism (Nephritis)

Selenium Liver nechrosis "Alkali disease"

Muscular dystrophy "Blind staggers"

("White muscle disease")



Linne började som geolog men 

insåg att det var för svårt så han 

gick över till botanik och 

zoologi…..



Naturligt och mänskligt krom

VARGÖN

NÄSSJÖ

Biogeokemi: Bäckvattenväxter, biotillgängligt!



Diabetes



DIABETES TYP 1
”CONCLUSION It is concluded that this study 
for the first time provides evidence that a 
low groundwater content of zinc, which may 
reflect long-term exposure through drinking 
water, is associated with later development 
of childhood onset diabetes.”

Karolinska 
Institutet

Social-
styrelsen

SGU



Hjärt-kärlssjukdomar



Water hardness has previously heen reported to be

inversely related to cardiovascular mortality in

several countries. In this paper, water samples from

all 76 communities in seven counties were analysed

in relation to mortality rates from IHD and stroke

for men and women. Water hardness (Ca +Mg and

other minor constituents), and the sulphate and

bicarbonate concentrations of the drinking water

were inversely related to IHD as well as stroke

mortality



Arsenik



Arsenik - ett globalt problem



2 000 000 brunnar

100 millioner 
människor i 
riskzonen (>50/l)

2 miljoner cancerfall 
hittills

Arsenik i 
Västbengalen och 
Bangla Desh

Den största miljökastrofen genom tiderna...



Cancer av arsenik

Hyperpigmentation

Hyperkeratosis

Photos: Courtesy of Prof. Baoshan Zheng, China and Prof. Arnulfo Portales, Mexico



ARSENIK I SVERIGE





PITEÅ

SOLLEFTEÅ

TIMRÅ

VÄSTERÅS

HÅBO
SÖDERTÄLJE

SKELLEFTEÅ
NORSJÖ

STORUMAN

SKÅNE

ARSENIKLARM

I BRUNNAR

I SVERIGE



Fluor



FLUORIDE



Lakis utbrott 1783-84
Egil Skallagrimson hade fluoros

25 % av befolkningen på Island dog

80 % av får och kor dog

Europa, Afrika, Indien, Amerika drabbades. Tusentals dog

Franska revolutionen



17000 proverFLUORID I GRUNDVATTEN

24 % av alla brunnar över 1.5 . Toler daily int. 48 

% av alla barn. Alla intag 77%



FLUOR I KALMAR

KALMAR SWEDEN

4800 sampled wells

24% above limit

But total F?

Children 77% !!!



Från Tobias Bergers avhandling om fluorid, tillsammans med Anna Augustsson 2014 

Enligt WHOs riktlinjer 1.5 mg/l     24% av barnen

EnligtUS EPA 48%  EnligtProbalistic model 

Allt intag 77%



SELEN



Första lyckade resultaten av medicinsk geologi i Kina



Selen

Selenbristsjukdomar 

kommer igen i 

boskap-----



Litium



Dissolved Lithium Concentrations and the Geography of Texas 
Suicide Mortality Rates 1980–1998

The results suggest that counties with lower dissolved lithium concentrations in their groundwater   

had significantly higher suicide mortality rates.  Race and gender are important factors.

LITIUM I DRICKSVATTEN



LITIUM



Litium i flaskvatten



Litium i Finland



Älvsborgssjukan



Älvsborgs

sjukan

?
METALLHALTER I ÄLG
1982-1992

Cu -50%

Cr -80%

Fe -

Zn -

Cd -30%                

Mo +24%



KALKNING AV FÖRSURADE OMRÅDEN I SVERIGE

LEDER TILL FRISLÄPPNING AV MOLYBDEN I MILJÖN

SOM LEDER TILL ÄLGDÖDEN



Riskområden

för

älgsjukan



Multipel skleros



MULTIPEL SCLEROS, MS

Nytt projekt planeras



SULFIDLEROR



Sura sulfatjordar/Sulfidleror

Problem:

•Skador i akvatisk miljö (lågt pH, metaller), t ex plötslig massdöd hos fisk

•Minskad tillväxt på grödor, metallupptag i grödor, potentiellt upptag i betande 

djurbesättningar

•Korrosion av stål och betongkonstruktioner

•Igensättning av dräneringssystem

•Även geotekniskt är sura sulfatjordar problematiska

•Klassificerat som miljöfarligt avfall i Uppsala!

Effekter:

Miljöfarligt avfall

Motorvägsbygget i Uppsala



Uran



URAN I DRICKSVATTEN



Analyser av uranhalter i vatten från bergborrade brunnar utförda vid Sveriges 

geologiska undersökning, SGU, visar att höga halter kan förekomma. Upp 

till 1300 mikrogram per liter har uppmätts. 10–20 procent av de bergborrade 

brunnarna beräknas ha en uranhalt över 15 mikrogram per liter i vattnet. 



Strontium



Påverkar

denna

variation av

Sr i vattnet

vår risk att få

en

höftfraktur?

Perfekt 

korrelation
Sr/vatten

STRONTIUM 

I VATTEN



Uran i Stråssa!!



Ronneby brunn

Medevi brunn



1785 olika mineralvatten från 38 europeiska länder.  CD skiva med ALLA analyser!

MINERALVATTEN



OBS varningstexten på Ramlösaflaskorna

Mer än 1000 prov från flaskvatten och även ett antal 

kranvatten.

Stora protester från vattenindustrin!



100 kr!



Tack för uppmärksamheten


