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Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus! 
 

 
 

Under nästan ett års tid har en arbetsgrupp bestå-

ende av representanter för ovanstående sex läro-

säten, forskningsinstitut och intresseorganisationer 

diskuterat behovet av att samhället tar ett samlat 

grepp över innemiljöfrågorna. Drivande har varit 

Berndt Stenberg och Stina Lindström vid Umeå 

universitet, personer som också är kopplade till 

KOMIN som är ett regionalt kompetenscentrum 

för inomhusmiljö och hälsa och som är verksamt i 

Kvarkenregionen. Vi har skrivit om KOMIN i 

tidigare nyhetsbrev. Undertecknad har deltagit 

som SWESIAQ:s representant i den nationella ar-

betsgruppen som man kan komma i kontakt med 

via: arbetsgruppen@kominmiljo.eu. 
 

Arbetsgruppen har kommit fram till att det finns 

ett stort behov av att samla innemiljöfrågorna i ett 

nationellt kompetenscentrum. Det finns fortfaran-

de stora kunskapsluckor när det gäller de medicin-

ska orsakerna till att människor mår dåligt i vissa 

byggnader. Men samtidigt finns en hel del kun-

skap om hur vi ska ta hand om redan drabbade 

människor, kunskaper om vilka typer av bygg-

nadstekniska brister som kan ge problem och hur 

problemen undviks, t.ex. hur man ska bygga fukt-

säkert. Behov av kunskap finns men den är inte 

alltid tillgänglig och med dagens informations-

flöde möter man olika åsikter ute i samhället, både 

när det gäller orsaker till och åtgärder mot inne-

miljöproblem i bostäder, allmänna lokaler och på 

arbetsplatser.  

 

Kompetenscentrets uppgift skulle framförallt vara 

att ansvara för att bygga upp en kunskapsbank och 

att sprida kunskaper som har stöd i vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Inom arbetsgruppen har vi 

identifierat två målgrupper som särskilt viktiga för 

riktade utbildningsinsatser, nämligen miljö- och 

hälsoskyddsinspektörer samt vårdpersonal. En 

viktig uppgift för kompetenscentret skulle vara att 

utforma utbildningspaket för dessa målgrupper. 

Information bör även spridas till alla de olika 

yrkesgrupper som på något sätt kommer i kontakt 

med inomhusmiljöfrågor samt till allmänheten. 
 

Vi tror att en nationell paraplyorganisation skulle 

vara en gynnsam satsning för samhället. Boverket 

och Socialstyrelsen har deltagit vid vissa av ar-

betsgruppens möten. Från dessa myndigheter 

kommer uppskattningar som tyder på att inne-

miljöproblemen drabbar mer än en miljon männi-

skor i Sverige och att samhällskostnaderna för 

renoveringar uppgår till flera miljarder per år. Om 

en paraplyorganisation skulle kunna förebygga 

bara några enstaka procent av detta – det indi-
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viduella lidandet oräknat – så skulle centret vara 

lönsamt.    

 

Aktiviteter 
Den 30 maj hölls ett seminarium för bl.a. riks-

dagsledamöter och berörda departement i Gamla 

Stan i Stockholm. På mötet deltog ca 40 personer. 

Olle Åberg från Boverket redovisade Boverkets 

statistik över innemiljöproblemen. Anna Sander 

från IQ Samhällsbyggnad pratade bl.a. om vikten 

av att få samarbete med organisationer inom 

näringslivet. Även de har en hel del att vinna på 

bättre kunskaper och samordning inom innemiljö-

området. Juhani Pirinen pratade om det lyckade 

grepp som den finska staten tagit när det gäller 

fukt- och mögelskador – se SWESIAQ:s nyhets-

brev 24. Till slut var det dags för Berndt Stenberg 

som med lång erfarenhet av innemiljöfrågor och 

KOMIN-arbete presenterade arbetsgruppens tan-

kar. Dagen avslutades av en livlig debatt. 
 

Nu närmast kommer en debattartikel i Dagens Ny-

heter under sommaren. Den artikeln har stöd från 

ytterligare organisationer utöver de som deltagit i 

arbetsgruppen. Den 4 juli, under Almedalsveckan, 

ordnas ett kort seminarium där vikten av ett natio-

nellt kompetenscentrum återigen lyfts fram. Semi-

nariet är ett samarrangemang  med Svensk Venti-

lation och Astma- och allergiförbundet där Berndt 

företräder arbetsgruppen. Vi kommer att fortsätta 

arbetet under hösten. 
 

Läs mer om arbetsgruppens tankar i foldern ”God 

bebyggd Miljö”. Den finns att ladda ner på 

SWESIAQ:s hemsida. 
 

Anders Lundin 
 

 

 

Glad sommar önskar SWESIAQ:s styrelse! 
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