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Luftfilter i skolor ökar elevernas prestationer
På grund av en gasläcka från ett företag satte ett område i
USA in luftfilter i alla skolor inom fem km radie. Därefter
jämförde man studieresultaten med skolor där inget filter hade
satts in. Elevernas prestationer ökade signifikant i ämnena
matematik och engelska! Dessa nivåer bestod under ett helt år.
Intressant är att filter sattes in på grund av gasläckan, fast
mätningar innan visade att ingen gas fanns i inomhusluften.
Artikelförfattarna antar att filtren rensade luften från andra
föroreningar. Det innebär att filter i skolor, speciellt
skolor där luftföroreningarna är höga, kommer att förbättra
elevers studieresultat.
Källa: https://edworkingpapers.com/ai20-188

Formaldehyd ökar risk för allergisk astma hos barn
En ny studie slår fast att formaldehyd har en negativ inverkan
på människans hälsa. De rekommenderar att man vidtar åtgärder
för att minska exponeringen inomhus.
Forskare vid Huazhong University, Kina, har utfört en
metaanalys. De har sammanvägt ett flertal publicerade
vetenskapliga studier. Analysen gällde sambandet mellan

exponering av formaldehyd och risken för allergisk astma,
främst hos barn men även hos vuxna. De fann att varje 10µg/m3
ökning av exponering av formaldehyd ökade signifikant risken
(+ 10 %) för att utveckla allergisk astma hos barn. Även hos
vuxna fann man en ökad risk för allergisk astma, dock ej lika
tydlig. WHO har ett gränsvärde för formaldehyd som ligger på
0,1mg/m3 för en inomhusexponering på 30 minuter. De värden
studien fick fram var att barn löper stor risk för att
utveckla allergisk astma redan vid mindre än eller lika med
0,022mg/m3.
339 miljoner människor i världen lider av astma. Det är
skillnad mellan allergisk astma och icke-allergisk astma. Den
allergiska astman triggas av allergener. Formaldehyd är en
liten molekyl som har förmågan att slå ihop sig med stora
proteinmolekyler i blodet. Detta medför en aktivering av IgE
antikroppar som kan leda till allergi.
När PP Polymer finner aldehyder i inomhusluften, ser vi ofta
också hälsoproblem hos människor. Vi undersöker inte enbart
formaldehyd utan även andra aldehyder. De viktigaste utöver
formaldehyd är acetaldehyd och akrolein. Alla tre är klassade
som cancerogena vid olika koncentrationer. Se mer i vår nyhet
i november:
Källa: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ina.126
57

EU:s nya gröna strategi innehåller skarpa löften
EU:s medlemsstater skall åta sig nollutsläpp, med en ambition
att uppnå noll grader av förorening, lovar EU i sin nya
strategi European Green Deal, EGD. EU ska anpassa de nuvarande
luftkvalitetsnormerna till WHOs rekommendationer. Detta är en
klar förbättring mot vad som officiellt gäller i Sverige och
även inom många länder i EU idag.
Den 5 mars kommer det ett beslut om luftkvalitet i EUs
miljöråd. Inför detta har Astma o Allergiförbundet sänt en
skrivelse till vår miljöminister. Man hoppas att Sverige skall

agera starkt mot luftföroreningar till skydd för hälsan vid
mötet där miljöministrar tilsammans med EUs kommissionär Frans
Timmerman fattar beslutet.
PP Polymer arbetar redan efter WHOs rekommendationer när vi
mäter luftens kvalitet. Vi rekommenderar våra kunder att följa
dem. Vi har sedan länge förordat de nivåerna och argumenterar
också för att de skall vara miniminorm för luftens kvalitet i
vår inomhusmiljö

