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Förord
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en
giftfrivardag Handlingsplan för en giftfri vardag 2011– 2014 – Skydda barnen bättre. Insatser
sker nu på flera områden både nationellt, inom EU och internationellt och ofta i samarbete
medandra myndigheter. Att minska kemiska risker i vardagen är ett steg på vägen att nå
riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö – det mål Kemikalieinspektionen ansvarar för.
Inom ramen för handlingsplanen tar KemI fram sammanställningar som publiceras i
Kemikalieinspektionens rapport respektive PM-serie. Publikationerna, som är kostnadsfria,
finns på webbplatsen www.kemikalieinspektionen.se
I KemI:s handlingsplan för en Giftfri vardag 2011-2014 framhålls behovet av insatser för att
nå en hög skyddsnivå för eventuella hälso- och miljörisker orsakade av nanomaterial. Som ett
led i det här arbetet sammankallade Kemi för andra gången myndigheter/statliga aktörer vars
verksamheter är berörda av nanoteknik och nanomaterial till ett möte för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte samt diskussion. Myndighetsmötet ordnades denna gång i samarbete med
SMER (Statens Medicinsk Etiska Råd).
Föreläsarna har själva bidragit med sammanfattningar från sina presentationer. I detta PM
ingår bidrag från Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Trafikverket, Regeringens enmansutredare, för en ”Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial”, Mistra, Statens Medicinsk Etiska Råd och Kemikalieinspektionen.
Samordning av arbetet och sammanställning från mötet har gjorts av Lena Hellmér,
Kemikalieinspektionen. Ansvarig för arbetet var Agneta Falk Filipsson, chef för enheten
Riskbegränsning och stöd på Kemikalieinspektionen.
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Inledning
Detta PM är en sammanställning av det andra Myndighetsmötet om nanoteknik och nanomaterial som Kemikalieinspektionen sammankallat till. Syftet med mötet som redovisas i
denna PM var att få aktuell kunskap om de frågor som svenska statliga aktörer arbetar med
inom nanoområdet samt att fortsätta utveckla det myndighetsnätverk angående nanoteknologi
och nanomaterial som startades vid det första Myndighetsmötet ett år tidigare.
En inbjudan till detta Myndighetsmöte om nanoteknik och nanomaterial skickades till
samtliga departement inom Regeringskansliet och de statliga myndigheter eller offentliga
finansiärer som bedömdes ha aktiviteter eller intressen med anknytning till nanomaterial och
nanoteknik i Sverige. Totalt deltog 35 personer från 13 statliga aktörer på seminariet den 5
december 2012. Dessa var Arbetsmiljöverket, Totalförsvarets forskningsinstitut, Formas,
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket,
Läkemedelsverket, Miljödepartementet, MISTRA, Naturvårdsverket, Statens Medicinsk
Etiska Råd och Trafikverket.
Som moderator för mötet fungerade Agneta Falk Filipsson, chef för enheten Riskbegränsning
och stöd på Kemikalieinspektionen.

Sammanfattning
Mötet inleddes med att Emma Wikstad från Kemikalieinspektionen, redogjorde för att Reach
inte ger tillräckliga möjligheter att hantera kemiska ämnen som är nanomaterial på ett säkert
sätt. En anledning är att det kan behövas mindre mängd nanomaterial för att uppnå en viss
effekt eftersom de kan var väldigt reaktiva och ha helt andra egenskaper. Tonnagegränserna i
Reach, som dels ligger till grund för vilka ämnen som registreras men även för krav på
information för ett ämne, kan därför vara för höga för att ge relevant information för nanomaterial. EU måste också ena sig om en definition av nanomaterial som gäller för Reach och
se över kriterierna för klassificering enligt GHS och CLP. För att vara så väl rustade som
möjligt har Kemikalieinspektionen gått igenom lagstiftningen, identifierat var brister
föreligger och på de områden där det ansetts nödvändigt tagit fram ett utkast till ett eget
regelsystem för nanomaterial.
Läkemedelsverket, representerat av Monica Tammela och Tomas Byström, berättade att man
har kommit längre med regelutvecklingen av nanomaterial i kosmetiska produkter (jämfört
med för industrikemikalier). I och med att Europaparlamentets och rådets förordning
1223/2009 om kosmetiska produkter träder i kraft i juli 2013 införs omfattande bestämmelser
för användningen av nanomaterial. Där förhandsgranskas nanomaterial genom att de ska
anmälas till europeiska kommissionen sex månader innan produkten sätts på marknaden.
Europeiska kommissionen ska sammanställa en katalog över samtliga nanomaterial som
används i kosmetiska produkter senast den 11 januari 2014. För produkter som innehåller
nanomaterial ska detta anges genom beteckningen (nano) efter namnet på ämnet i innehållsdeklarationen på förpackningen.
Masterstuderande Camilla Rydström gör sitt examensarbete på Livsmedelsverket och har
undersökt mängden nano i tillsatsen E171, titandioxid, som är vanlig i livsmedel. Nanoformen
har visat sig förekomma i större utsträckning än vad man tidigare trott.
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Trafikverket är en myndighet som är brukare av nanomaterial och deras representant Malin
Kotake berättade om deras försöksverksamhet med att ytbehandla vägskyltar och rastplatser
med nanomaterial för att underlätta rengöring. Hon berättade att man använder sig av ett
försiktigt hållningssätt och avvaktar med att gå vidare i stor skala.
Christopher Folkesson Welch från Mistra gav oss mer information om förberedelserna för ett
forskningsprogram kring ämnet nanoteknik och miljön. Om det blir beslut om en sådan
satsning så kommer en utlysning av programinvesteringen att ske i december 2012.
Ethel Forsberg, samhällsbyggnadsdirektör i region Gotland och tidigare generaldirektör för
Kemikalieinspektionen, informerade om utredningsuppdraget från regeringen att lägga fram
förslag till en nationell handlingsplan för hur användningen och hanteringen av nanomaterial
ska ske på ett säkert sätt.
Eftermiddagen ägnades åt etik och Lotta Eriksson från SMER berättade om deras nanoarbete
och gav exempel från nationella och internationella etikråd. Nils-Eric Sahlin, professor i
medicinsk etik och filosofi från Lunds Universitet efterlyste en ordentlig etisk diskussion, inte
minst när nanotekniken ska användas i medicinskt terapisyfte. I USA avsätts, enligt Nils-Erik
Sahlin, ungefär fyra procent av forskningsbudgetarna till att gå igenom etiska aspekter och
man kontrollerar noga att dessa diskussioner verkligen genomförs. Någon motsvarighet till
det förfarande finns inte i Sverige.
Deltagarna var eniga om att det är värdefullt med en fortsatt myndighetssamverkan och att det
är givande med diskussioner mellan statliga aktörer som har olika roller inom nanoområdet,
som t.ex. brukare av nanomaterial, som finansiär av forskningsmedel alternativt bedriver egen
forskning eller som regulatorisk myndighet. Läkemedelsverket tog på sig att i samarbete med
Kemikalieinspektionen ordna nästa Myndighetsmöte om nanoteknik och nanomaterial 2013.
Huvudpunkt på det mötet kommer att vara utredningsuppdraget från regeringen”Nationell
handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial”.
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Sammanfattningar från föredragen
Hanteras nanomaterial säkert i EU:s kemikalieförordning Reach
idag?
Emma Wikstad, Kemikalieinspektionen
För att kunna svara på den frågan måste man börja med att klargöra vad man menar med
”hanteras säkert”. För de som jobbar med nanomaterial på Kemikalieinspektionen innebär
”säker hantering” att det ska vara säkert för människa, såväl arbetstagare som konsumenter,
och miljö i hela livscykeln, det vill säga från produktion till avfall.
Nanomaterial är kemiska ämnen och täcks därför av Reach, kemikalieförordning i EU, som
omfattar säker hantering för människa och miljö och hela livscykeln. Vad är då problemet?
kan man fråga sig. Problemet, som Kemikalieinspektionen och många andra ser det, är att
Reach inte är anpassat till nanomaterial. Nanomaterial är mer reaktiva till sin natur, än motsvarande ämnen i större partikelstorlekar, och behöver därför lägre gränser för registrering än
andra ämnen. Det behövs också bland annat särskild information, fler tester och anpassade
testmetoder för nanomaterial eftersom de inte alltid beter sig som motsvarande ämnen i större
partikelstorlekar. För att säkerställa det här behövs antingen ändringar i artikeltexterna i
Reach eller en egen förordning inom EU för nanomaterial. Kemikalieinspektionen har tagit
fram ett förslag som skulle säkerställa att informationen kommer in. Förslaget omfattar också
ett rapporteringssystem för nanomaterial, som skulle generera information om i vilka
produkter och varor som nanomaterial används och samtidigt ge en spårbarhet för
nanomaterial.

Nanomaterial i kosmetiska produkter - regelutveckling
Monica Tammela, Läkemedelsverket
I och med att Europaparlamentets och rådets förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter
(EP R 1223/2009) träder i kraft i juli 2013 införs omfattande bestämmelser om användningen
av nanomaterial i dessa produkter. Kraven kommer att gälla nanomaterial enligt definition i
denna förordning som lyder:
Nanomaterial: ett olösligt eller biopersistent material som är avsiktligt tillverkat, med en eller
flera yttre dimensioner, eller en inre struktur, med ett spann på mellan 1 och 100 nm.
Enligt EP R 1223/2009 ska man vid anmälan till Cosmetics Products Notification Portal vid
EU kommissionen (EU-KOM) uppge om produkten innehåller ett nanomaterial.
Utöver detta ska nanomaterial förhandsgranskas genom att de ska anmälas till EU-KOM 6
månader innan produkten sätts på marknaden. Denna anmälan ska åtföljas av en rad uppgifter,
såsom identifiering, specifikationer, uppskattad årlig kvantitet, toxikologisk profil, säkerhetsuppgifter och exponeringsförhållanden. EU-KOM ska om man hyser oro för säkerheten
begära ett yttrande från Scientific Committé on Consumer Safety (SCCS) och om det därmed
är befogat införa förbud eller begränsningar för ämnet.
EU-KOM ska sammanställa en katalog över samtliga nanomaterial senast den 11 januari
2014. De ska också lämna en årlig lägesrapport om användningen till parlamentet och rådet
senast den 11 juli 2014, samt se över bestämmelserna senast den 11 juli 2018.
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För produkter som innehåller nanomaterial ska detta anges genom beteckningen (nano) efter
namnet på ämnet i innehållsdeklarationen på förpackningen.
I en underarbetsgrupp för definition av nanomaterial diskuteras om och hur nuvarande
definition i EP R 1223/2009 ska anpassas mot bakgrund av Commission Recommendation
2011/696/EU. För närvarande diskuteras framförallt ”intentionally manufactured” och val av
50 procent eller 10 procent för ”number size distribution”. En reviderad definition ska också
åtföljas en riktlinje.
Inom Platform of European Market Surveillance Authorities for Cosmetics pågår en kartläggning av nuvarande förekomst av nanomaterial i produkter.
SCCS har i juni 2012 gett ut ”Guidance on the Safety Assessment of Nanomaterials in
Cosmetics.

Användning av nanomaterial i kosmetika – något om det aktuella
läget
Tomas Byström, Läkemedelsverket
Om man beaktar definitionen av nanomaterial i den kommande EU-förordningen 1223/2009
(Nanomaterial: ett olösligt eller biopersistent material som är avsiktligt tillverkat, med en
eller fler yttre dimensioner, eller en inre struktur, med ett spann på mellan 1 och 100 nm)
är det inte särskilt många nanomaterial som används i större utsträckning i kosmetiska
produkter i dagsläget. Det rör sig då om Titanium Dioxide och Zinc Oxide (namn enligt
INCI), med användning som UV-filter i solskyddsprodukter. Vidare finns en tämligen utbredd
användning av färgämnet CI 77266 (Carbon Black, innehåller kolnanrör och fullerener) och
former av Silica (kiseldioxid) där tillverkare av kosmetiska produkter anger att ämnena
föreligger i nanoform. Det förekommer också lipidstrukturer i nanoskala, men dessa kan inte
ses som olösliga eller biopersistenta.
Titanium Dioxide är tillåtet som UV-filter i solskyddsprodukter inom EU/EES, och är
tämligen flitigt använt. Partikelstorleken är kraftigt varierande mellan olika kosmetikaråvaror
av TiO2, och tycks vara beroende av till exempel ytbehandling vilken påverkar
agglomerering. Wiench et al (2009) rapporterar till exempel att två olika varianter av TiO2,
med samma primärpartikelstorlek, dispergerade i ett medium har den effektiva partikelstorleken 15 nm respektive 270 nm. Titanium Dioxide får användas upp till 25 procent i
solskyddsprodukter.
Zinc Oxide är ännu inte tillåtet som solskyddsfilter inom EU/EES, ett nationellt tillåtande
finns dock för närvarande i Tyskland. Zinc Oxide är tillåtet i USA och Australien och är
vanligt förekommande där. Även för Zinc Oxide finns stor variation i partikelstorlek.
Mihranyan et al (2012) har gjort en genomgång cirka 200 patent gällande nanoteknologi, och
funnit att de flesta patenten rör metaller, metalloxider, polymerer, biomolekyler samt lipidbaserade strukturer. Exempel på patent finns även för kolbaserade nanopartiklar och leror. En
del av materialen i patenten kommer sannolikt inte att räknas som nanomaterial i EUförordningens mening.
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Referenser:
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Nanopartiklar i livsmedel- Vad vet vi?
Camilla Rydström Lundin, examensarbetare på SLV
Nanopartiklar i mat har det gemensamt med många andra områden inom nanoforskning att
man vet för lite. Detta gäller framförallt eventuell toxicitet efter oralt intagna nanopartiklar.
Det finns en osäkerhet om förekomst av nanomaterial på den europeiska marknaden. Efter
besök på 5 olika hälsokostbutiker tycks förekomsten av hälsokostpreparat baserade på
nanopartiklar vara obefintlig. Sökning på internet indikerar att kolloidalt silver där är den
vanligaste produkten. Denna tas för sin antimikrobiella förmåga, men tillskrivs dessvärre
enorma förmågor och överkonsumeras därmed av många. Det är även i detta syfte silver
används i kylskåp, kläder, skärbrädor mm. Det är ännu oklart huruvida det är jonformen,
partikelformen eller båda som har antimikrobiell aktivitet.
Däremot är kosttillskott troligen en framtida marknad där ett flertal producenter ser en stor
potential. Detta gäller främst användningen av nanopartiklar för leverans av vitaminer och
mineraler, som annars har låg biotillgänglighet. Framförallt liposomer och dendrimer
förefaller vara populära för detta ändamål. Skulle dessa godkännas, och få genomslag på
marknaden, är det viktigt för myndigheter, såsom Livsmedelsverket och EFSA, att revidera
sina rekommenderade intag. Ökad biotillgänglighet skulle annars kunna leda till ett överintag,
om samma mängd intas.
Övriga produkter kan vara liknande de som sedan länge funnits på marknaden, fast i s.k.
nanostorlek, som ex nya emulgeringsmedel, färgämnen, smakämnen mm. Men ännu är inget
godkänt. Inom förpackningsmaterial finns bara ett ämne godkänt, titan nitrid (Ti4N3). Även
inom förpackningsmaterial finns spännande produkter under utveckling, som framförallt
syftar till förlängd hållbarhet. Dessa kan vara nanocoatings som larmar om produkten blivit
kontaminerad eller om miljön förändrats, exempelvis vid oxidering, och då ändrar färg. Även
jordbruksprodukter är under utveckling, exempelvis grödor som ska tåla extrema väderförhållanden eller pesticider med nanopartiklar som katalysatorer.
Titandioxid (TiO2) är en livsmedelstillsats (E171) som visats innehålla en relativt stor mängd
s.k nanopartiklar. Studier indikerar att ca 40 % av E171 är under 100 nm. Regelmässigt
kanske den inte klassificeras som nanomaterial, då det kräver >50 % i nanostorlek. Men det är
intressant då toxicitetsstudier på TiO2 inte entydigt visar på brist på toxicitet. Tvärtom finns
mycket som pekar på att TiO2 kan vara såväl cytotoxisk som genotoxisk. Syreradikaler och
inflammation tycks vara vanliga effekter. Vissa grupper tror dessutom på koppling till
Crohn’s sjukdom (kronisk inflammation i mag-tarmkanalen).
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TiO2 är även av IARC klassad som möjlig carcinogen i kategori 2B, baserat på
inhalationsstudier. Genotoxicteten anses vara inducerad av syreradikaler. Eftersom den
fundamentala egenskapen hos nanopartiklar är deras reaktivitet är det viktigt att påpeka att de
studier som gjorts på TiO2 inte har gjorts på E171, utan på andra partiklar med andra
egenskaper. E171 är modifierad för maximal löslighet. Denna löslighet ger E171 andra
egenskaper och ett annat upptagsmönster än TiO2 -partiklar av annat slag, och toxicitetsstudier från dessa kan inte okritiskt tillämpas på E171. Därmed finns inte klara belägg för att
E171 skulle vara utan toxisk verkan. Att den utan adekvat utvärdering får tillsättas enligt
”quantum satis” och saknar ADI kan kanske anses som onödigt riskabelt.

Mistras beredningsarbete kring nanomaterial och miljön
Christopher Folkeson Welch, Mistra
Mistra identifierade nanomaterialens miljöpåverkan som särskilt intressant för flera år sedan.
Idag har inte Mistra några program där nanoteknik står i centrum men tidigare projekt har
forskat kring miljöpåverkan av nanoteknik.
Sedan hösten 2011 har en grupp av framstående europeiska forskare under ledning av
Professor Bengt Kasemo arbetat med sammanställningen av ett bakgrundsdokument om
nanomaterial och miljön. Under beredningsarbetet har svenska forskare haft möjlighet att
bidra till arbetet genom deltagandet i en workshop. Bakgrundsdokumentet kommer att
presenteras för Mistra styrelse i mitten av december varvid styrelsen tar ställning till om ett
forskningsprogram kring ämnet nanoteknik och miljön ligger i linje med Mistra
investeringsstrategi.
Om det blir beslut om en satsning på nanoteknik kommer en utlysning av programinvesteringen att ske innan årets slut. Programmet kommer i så fall att omfatta:
•
•
•
•
•

Identifiering av miljöproblem orsakade av utsläpp och spridning av nanomaterial.
Förslag till och utvecklandet av lösningar till ovan nämnda utmaningar.
Identifiering av miljöutmaningar som kan lösas med hjälp av nanoteknologi.
Studier kring samhälleliga uppfattningar och attityder till nanomaterial och relaterade
risk och nyttoaspekter.
Studier som använder LCA eller liknande metoder för att komma fram till hur
nanoteknologin kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Trafikverkets utmaningar inom nanoområdet
Malin Kotake, Trafikverket
Intresset för och frågeställningarna kring nano har ökat de senaste åren och är idag en mycket
aktuell fråga både för Trafikverket och för de entreprenörer vi anlitar.
Trafikverket arbetar aktivt för att omvärldsbevaka och följa utvecklingen inom området både
internationellt och nationellt. Vi behöver ytterligare kunskap om nanoprodukters möjligheter
och risker inom anläggningssektorn.
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Trafikverkets nanoprojekt
Trafikverket ansvarar för nybyggnation samt drift- och underhåll av statliga vägar och järnvägar, potentiella användningsområden för nanoteknik i verksamheten är många. För att öka
kunskapen om användningen av nanomaterial i Trafikverkets verksamhet initierade vi 2011
ett projekt för att kartlägga användningen av produkter innehållande nanomaterial. Genomförd inventeringen visar att nanomaterial främst används för försegling och impregnering av
olika typer av ytor. Mer specificerat innebär det behandling av ytor vid rastplatser, reflexfolier
på vägmärken, försegling av kantstolpar, behandling av bullerskydd, barriärelement, rutor på
vägkameror samt injektering i tunnlar. Gemensamt för de identifierade produkterna är att
samtliga innehåller silica-partiklar i nanostorlek i dispersion med antingen vatten eller alkohol
som lösningsmedel.
Ytterligare potentiella användningsområden för nanomaterial har identifierats i projektet.
Exempel på sådana områden är båtbottenskydd på vägfärjor, användning i färjornas hygienutrymmen och fönster samt som klotterskydd och för beläggning av kontaktledningar.
En översiktlig riskbedömning av identifierade nanosilica produkterna bedömer riskerna för
människors hälsa efter att produkten härdat sannolikat som små. Detta grundar sig på att
produkterna efter härdning genomgår en förslitningsprocess som liknar konventionella
material utan att återbilda silica i nanostorlek.
Utmaningar inom nanoområdet
Utmaningarna och möjligheterna inom nanoområdet är många. Nanoteknologin kan öppna
helt nya möjligheter inom tekniska tillämpningar samtidigt som potentiella risker för hälsa
och miljö måste uppmärksammas.
- Identifiera nanomaterial i verksamheten
En svårighet är att identifiera de produkter som innehåller nanomaterial samt fånga upp
eventuella nya tillkommande produkter. Möjligheterna att identifiera produkter idag är små då
lagstiftningen inte kräver att producenter anger om produkten innehåller nanomaterial, varken
i produktnamn eller i säkerhetsdatabladet.
- Svårigheter vid utvärdering/riskbedömning av produkter. Trafikverket ser en stor utmaning i
riskbedömning och utvärdera av produkter med delvis okända risker ska göras. Trafikverkets
Kemikaliegranskningsfunktion arbetar systematisk med granskning av kemiska produkter
som används i Trafikverkets verksamhet. Kriterierna för granskning är harmoniserad med
BASTA (Byggsektorns utfasning av särskilt farliga ämnen). Dessa kriterier fångar i dagsläget
inte upp nanoegenskaper.
Tillämpning av miljöbalkens hänsynsregler
Nanoteknik möjliggör nya egenskaper hos material och kemiska produkter som används och i
vissa fall kan användning av nanoprodukter reducera kostnader exempelvis genom att
rengöringscykler förlängs. Samtidigt är kunskapen om riskerna för hälsa och miljö med
nanomaterial mycket bristfälliga. Den kanske största utmaningen inom nanoområdet är hur
Trafikverket ska tillämpa miljöbalkens hänsynsregler som försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen samtidigt som utveckling och introduktion av ny teknik möjliggörs. En av
knäckfrågorna som Trafikverket arbetar med i dagsläget är hur strikt försiktighetsprincipen
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ska tillämpas och om användning av nanomaterial behöver regleras tills mer information och
kunskap finns tillgänglig om potentiella risker.

En nationell handlingsplan för säker användning och hantering av
nanomaterial (Regeringens kommittédirektiv 2012:89)
Ethel Forsberg – regeringens särskilda utredare
Användningen av nanomaterial har de senaste åren ökat mycket snabbt. Nanomaterial kan
vara förknippade med stora möjligheter men också med hälso- och miljörisker som förutom
ett tänkbart lidande hos den enskilda individen också skulle kunna orsaka samhället stora
kostnader. Regeringen ser ett behov av att säkerställa att utvecklingen sker med hänsyn till
potentiella hälso- och miljörisker.
Uppdraget
En särskild utredare ska därför föreslå en nationell handlingsplan för säker användning och
hantering av nanomaterial. Syftet med handlingsplanen är att Sverige på olika sätt ska ta vara
på nanomaterialens möjligheter att möta ekonomiska, medicinska, tekniska och miljömässiga
utmaningar samtidigt som hänsyn tas till hälso- och miljörisker från nanomaterial och dessa
risker minimeras. Handlingsplanen ska säkerställa att kunskap om nanomaterial byggs upp,
samordnas och sprids på ett sätt som gynnar svenska aktörer. Denna kunskap ska på ett tidigt
stadium påverka val av inriktning vid utveckling av nanomaterial och bidra till att så långt
som möjligt förutse och hantera potentiella miljö- och hälsorisker från nanomaterial ur ett
livscykelperspektiv.
Utredningens två huvudmål är att främja de möjligheter till innovation och utveckling som
nanomaterial kan erbjuda och samtidigt motverka/hindra negativa effekter på hälsa och miljö
till följd av hantering och användning av nanomaterial. Utredaren ska göra följande:
Föreslå åtgärder och arbetssätt för att identifiera och ta hänsyn till hälso- och miljörisker vid
utveckling och användning av nanoteknik
Vid behov föreslå andra åtgärder som ger regeringen goda förutsättningar att ta ställning i
frågor om nanomaterial och som tar hänsyn till såväl möjligheter som hälso- och miljörisker
med nanomaterial ur ett livscykelperspektiv.
Identifiera ytterligare åtgärder som kan vidtas eller vidareutvecklas av svenska myndigheter
för att inom EU och OECD driva på utvecklingen av regelverk och testmetoder.
Vid behov föreslå ett nationellt nanomaterialregister eller annan nationell åtgärd för att öka
kunskapen om vilka produkter med nanomaterial som finns på marknaden.
Vid behov föreslå åtgärder som fyller kunskapsluckor om hälso- och miljörisker med
nanomaterial.
Se över behovet av att konsumenter och andra användare får information om produkter som
innehåller nanomaterial.
Kartlägga andra länders strategier för nanoteknik och erfarenhet av dessa strategier
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Kartlägga de fora där svenska myndigheter, näringsliv och andra intressenter är verksamma
för att utveckla kunskap om nanomaterialens hälso- och miljörisker.
Utreda behovet av ett nanomaterialcentrum (knutet till en befintlig statlig aktör) för att främja
informationsspridning, samverkan och kunskapsöverföring mellan myndigheter, näringsliv,
andra organisationer och allmänheten

Etiska aspekter på nanoteknik
Nanoetik – exempel från nationella och internationella etikråd
Lotta Eriksson, Statens medicinsk-etiska råd
Statens medicinsk-etiska råd är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till
främsta uppgift att belysa etiska frågor ur ett samhällsperspektiv. I uppdraget ingår att följa
utvecklingen av ny teknik och metoder inom medicinsk forskning, diagnostik och behandling
– för att i ett tidigt skede fånga upp och diskutera frågor av etisk relevans som kan komma att
få betydelse i framtiden.
Rådet uppmärksammade regeringen på de etiska frågeställningarna rörande nanoteknik i en
skrivelse 2010. I skrivelsen poängterade rådet särskilt att de etiska aspekterna bör integreras i
forskningen såväl som i en framtida svensk nanostrategi.
Följande påpekades i skrivelsen:
•
•

•

•

Behovet av forskning för att utröna nanomaterials hälso- och miljörisker är akut.
Riskanalys och etisk utvärdering av forskning och ny teknik är pågående processer
som måste följa och integreras i alla stadier av innovationsprocessen. Forskningen
och kunskapslägets dynamik gör att analyser ständigt måste omvärderas. Bristen på
kunskap på nano-området har direkt betydelse för den etiska diskussionen om hur man
bör gå vidare med forskning och olika applikationer.
För att säkerställa en ansvarsfull utveckling av nanotekniken måste en etisk analys
integreras i en framtida svensk strategi för nanoteknik. Det är av fundamental
betydelse att de etiska aspekterna beaktas fortlöpande på forsknings- och politisk nivå
och i dialog med allmänheten.
Det är viktigt att etisk kompetens ingår i den då föreslagna nanoteknikdelegationen.
Etiska aspekter måste beaktas vid framtida överväganden om nanoteknik och
uppmärksammas i forskningsfinansieringen. Läs mer på www.smer.se.

Utblick
Diskussionen om etiska aspekter på nanoteknik har tagit ordentlig fart de senaste tio åren. Nu
finns till exempel sedan 2007 en tidskrift Nanoethics som uteslutande publicerar artiklar i
ämnet. Inom den etiska diskussionen pågår även en diskussion om ämnet och studiet i sig.
Bör studiet kallas nanoetik alternativt etiska aspekter på nanoteknik? Å ena sidan påpekas att
nanotekniken aktualiserar de klassiska bioetiska frågorna, å andra sidan påpekar nanoetikförespråkarna att tekniken i sig är och kommer att vara så omvälvande att nanoetik är en mer
rättvisande terminologi.
I diskussionerna om nanoteknik inom EU har de etiska aspekterna haft en framträdande plats i
såväl Europeiska kommissionens som Europaparlamentets arbete. Kommissionen har också
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aktivt stöttat nanoforskningen och satsat på etiska frågor kring nanoteknik både i det sjätte
och sjunde ramprogrammet för forskning.
Kommissionen antog år 2008 en rekommendation till medlemsstaterna, ”A code of conduct
for responsible nanosciences and nanotechnologies research” – ett resultat av kommissionens
mångåriga engagemang i nanoteknikfrågor. I rekommendationen fastslås bl.a. att:
-

-

Nanoteknikforskningen ska vara säker, etisk och bidra till hållbar utveckling samt
vägledas av försiktighetsprincipen.
Nationella och lokala etiska kommittéer och kompetenta myndigheter ska utvärdera
hur den etiska granskningen av nanoforskningen går till och särskilt uppmärksamma
möjliga begränsningar av det informerade samtycket.
Man bör inte ägna sig åt forskning på icke-terapeutiska förbättringar av människan
(enhancements).
Så länge långsiktiga riskbedömningar inte kan göras bör forskning undvikas som
involverar införande av nano-objekt i människo-kroppen eller inkluderat nanoobjekt i
mat, foder, leksaker, kosmetika och andra produkter som kan leda till exponering av
människan eller miljön.
De som finansierar nanoteknik – ska också utreda de etiska, juridiska och samhälleliga
effekterna av den nya nanoforskningen samt se till att nanoforskare är medvetna om
relevant lagstiftning samt etiska och samhälleliga ramverk.

Flera av de nationella etikråden i Europa har opublicerat uttalanden och rapporter om
nanoteknik.
Följande frågor har särskilt lyfts fram i den nanoetiska diskussionen:
-

Säkerhet och medicinska risker;
finns behov av särskilda riktlinjer/checklistor inför etisk prövning av nanomedicinska
projekt?
Vårt ansvar gentemot framtida generationer;
Möjliga intergenerationella konflikter (om döendet förskjuts och vi lever längre);
Individens självbestämmande, autonomi och integritet;
Frågor om vår syn på människan och personlig identitet;
Forskningsetik, informerat samtycke;
Distinktionen mellan behandling och förbättring av människan (enhancement);
Sk. ”dual use” samt
Social etik och rättvisefrågor.

Okunnighetens substans - om nanorisker och etik
Vid seminariet var Nils-Sahlin, professor i medicinsk-etik och sakkunnig i Smer inbjuden för
att ge en presentation om de etiska frågeställningarna samt riskerna med nano. Här följer en
sammanfattning av Sahlins föredrag.
Kunskapsosäkerhet
Vi kan skilja på olika situationer som handlar om vilken grad av kunskap vi har och till vilken
grad vi vet vad vi vill. Detta har betydelse för utfallet vid alla former av beslutsfattande.
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Vet vad vi vill

Vet inte vad vi vill

Stabil kunskap och
information

Instabil kunskap och
information

Vet inte vad vi vill

Vet vad vi vill

Stabil kunskap och
information

Instabil kunskap och
information

Nils-Eric Sahlin förklarade på vilket sätt ett sokratiskt förhållningsätt skiljer sig från ”vanligt”
kunskapsbyggande inom forskningen.
I sitt försvarstal säger Sokrates:
Ty det förefaller, som skulle ingen av oss veta något verkligt värdefullt, men han
tror, att han vet det utan att veta det, under det att jag varken vet det eller tror
mig veta det. Just på denna enda lilla punkt synes jag således vara visare än han,
att jag ej tror mig veta vad jag ej vet.
Vad Sokrates säger är att lika viktigt som att ha god kunskap är det att känna till kunskapens
gränser. Vad är det vi tror att vi vet? Vad är det vi inte vet? När vi karterar vår kunskap
kommer vi att finna att det finns saker vi vet att vi inte vet men också sådana som vi inte har
en aning om att vi inte vet.
Nils Eric Sahlin påpekar att Sokrates ber oss rapportera det vi inte vet. Om man som forskare
aldrig lär sig att överblicka hela sitt forskningsfält, och inte uppmuntras att fundera över vad
de inte vet, är risken stor att kreativiteten inte finns där när den väl behövs.
Kunskap och information är viktigt och allt beslutsfattande påverkas negativt av för
omfattande kunskapsluckor.
Nils-Eric Sahlin lyfte fram exempel på olika slags kunskapsluckor. Det finns kunskapsluckor
där osäkerheten har att göra med beläggens kvalitet och kvantitet. Det finns andra typer av
kunskapsluckor som istället har att göra med den (kausala) relationen mellan hypotes och
belägg. Men det finns också kunskapsluckor som har att göra med vår sammantagna kunskap
inom ett visst område. Nils-Eric exemplifierade med följande exempel: Den som med hjälp av
en karta ska ta sig från Alvesta till Växjö har föga glädje av kartan om dessa orter är väl
utritade men resten av kartan är otydligt tecknad eller har stora vita fläckar. Risken är ju då att
man hamnar i Lund. Beslutsfattaren måste också veta vad han eller hon inte vet; se sin kartas
vita fläckar. Som Sokrates säger: vi ska inte tro oss veta saker som vi inte vet.
Forskaren har en skyldighet att klargöra vilken typ av kunskap den valda forskningsstrategin
lett fram till, och hur robust den kunskap man nått är, och lägga fram vad det är man inte vet.
Det finns en rad faktorer som genererar, förstärker och sedimenterar kunskapsluckor. Som
beslutsfattare är vi alla enögda, vi lider av närsynthet och har brytningsfel. Det vill säga vi
letar inte efter alla relevanta belägg utan bara det som stödjer det vi tror på, vi letar inte heller
efter tillräckligt många belägg utan nöjer oss när vi hittat de som passar oss. Vi undviker, ser
inte, det som säger emot det vi tror.
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Riskbedömning och nanoteknik
När det gäller nanotekniken – vet vi ännu inte hur mycket vi inte vet. Här finns stora
kunskapsluckor, då vi i dagsläget har begränsade kunskaper om nano-partiklars effekter.
Det finns dock vissa exempel påpekade Nils-Eric Sahlin. Han lyfte fram några exempel bland
annat att en svensk forskargrupp har studerat hur nanoimplantat påverkar hjärnceller. De fann
att nanotrådarna påverkar cellerna, atrocyter och mikroglia, men att påverkan avtar med tiden.
De fann också att vissa nanotrådar kan ta sig igenom hjärnans kapillärväggar. Dessa väggar,
blod-hjärnbarriären, skyddar hjärnan mot olika typer av ämnen. Det tycks alltså som om
nanotrådar kan ha både kortvariga och långvariga effekter som vi vill undvika, men de kan
också vara helt harmlösa.
Problemet är att vi inte vet. Eftersom nanotrådar av det slag vi skapar på labbet inte finns i
naturen finns ytterligare en osäkerhetsdimension. Har evolutionen anpassat oss för att ”ta
hand om” dessa partiklar – i kroppen och i miljön? Om vi ska summera vår kunskap om
nanopartiklar så tror vi oss idag veta att dessa partiklar kan ta sig igenom olika skyddande
biologiska barriärer, sprida sig runt om i kroppen, ansamlas i olika organ och i våra celler. Vi
tror också att olika faktorer, till exempel partiklarnas ytegenskaper och antalet partiklar, kan
ha toxikologiska effekter. En speciell anledning till oro är ansamlingen av nanopartiklar. När
nanopartiklar ackumuleras i vår kropp är det inte omöjligt att större partiklar bildas och att
deras egenskaper förändras – nya partiklar som kan eller inte kan vara ofarliga. Men idag är
inte kunskapsläget sådant att vi vet om så är fallet.
Eftersom förhoppningen är stor att både nano- och stamcellsforskningen ska leda till rader av
nya tekniker och metoder med stor betydelse för sjukvården är det viktigt att dessa kunskapsluckor identifieras och om möjligt täpps igen innan metoderna och teknikerna introduceras i
vården. Men samtidigt krävs betydligt mindre för att få introducera en ny teknik i vården än
de omfattande studier som krävs för att få introducera ett nytt läkemedel. Därmed finns en
risk för att man introducerar även kända och okända kunskapsluckor, som på kort och lång
sikt påverkar vården – bland annat genom att skapa moraliska konflikter.
Vi prövar för att se om något fungerar och för att undvika risker. Fungerar det inte är metoden
eller läkemedlet ointressant. Fungerar det ska användandet inte medföra ett onödigt eller
orimligt risktagande för patienten. Det är de faktiska och potentiella konsekvenserna för
patienten som är viktiga och som måste värderas. Om det rör sig om en fysisk manick eller
kemisk substans verkar mindre viktigt. Ofullständig utvärdering kan leda till allvarliga och
moraliskt oacceptabla kunskapsluckor.
Det goda beslutsfattandet?
Viktigt att vara öppen med osäkerheter och det man inte vet när man har ett instabilt
kunskapsunderlag. Det är inte bara värdefullt att ha kunskap om vad man inte vet – utan att
beslutsfattare är öppna med när det föreligger kunskapsluckor.
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Frågor som togs upp till diskussion:
1. Hur värderar och hanterar man risker under stor kunskapsosäkerhet?
2. Hur informerar man allmänheten om faror och möjligheter när man har ett
instabilt kunskapsunderlag?
3. Forskning har visat att hela forskningsfält kan stigmatiseras om man inte tar
värdefrågorna på allvar. Hur undviker vi att detta sker även vad det gäller
nanoteknologi?
 Är det redan för sent?
4. Flera andra länder satsar betydligt mer på risk/etikforskning än vad Sverige
gör. Varför?
 Behövs en liknande satsning även i Sverige?
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Välkommen till en heldag om

Ansvarsfull utveckling och
användning av nanomaterial
Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag 2011-2014 framhåller
behovet av insatser för att nå en hög skyddsnivå för eventuella hälso- och miljörisker orsakade av nanomaterial. Som ett led i detta arbete sammankallar KemI för andra gången myndigheter och departement vars verksamheter är berörda av nanoteknik och nanomaterial till ett möte för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt diskussion. Myndighetsmötet ordnas denna gång i samarbete med SMER (Statens Medicinsk Etiska Råd).
Tid: Onsdagen den 5 december 2012, klockan 09:30–16:30
Plats: Aulan, Centralposthuset (Regeringskansliet), Mäster Samuelsgatan 70,
Stockholm. Ta med legitimation och kom i tid! Säkerhetsrutinerna kräver lotsning
till aulan.

Kostnad: Mötet, inklusive lunch och fika är kostnadsfritt.
Anmälan: Anmäl deltagande till Therese.Gellerstedt@kemi.se senast måndagen
den 19 november. Meddela samtidigt önskemål om specialkost och önskan att kortfattat presentera eller diskutera någon frågeställning rörande nano som er myndighet
har.
Publikationer på KemI:s webbplats
PM från förra myndighetsmötet om nano:
Swedish agencies and nanomaterial: Activities and developments PM 4/12.
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Publikationer/PM/
Rapport från förra myndighetsmötet om nano:
Mapping research and development within the nanofield in Sweden Rapport 5/12.
http://www.kemi.se/sv/Innehall/Publikationer/Rapporter/

www.kemi.se

Program
09:30–10:00 Kaffe och smörgås
10:00–11:15 Välkomna
		

Agneta Falk-Filipsson, enhetschef, KemI

		

Hanteras nanomaterial säkert i EU:s kemikalieförordning Reach idag?

		

Emma Wikstad, kemist, KemI

		
		

Nanomaterial i kosmetiska produkter: Regelutveckling och aktuella läget
vad gäller användning

		
Monica Tammela och Tomas Byström, Enheten för Kosmetika och hygienprodukter,
		Läkemedelsverket		

11:15–11:30 Fruktpaus
11:30–12:30 Nano i livsmedel - vad vet vi?
		

Camilla Rydström, masterstuderande, Uppsala universitet

		

Mistras beredningsarbete kring nanomaterial och miljön

		

Christopher Folkeson Welch, programansvarig, Mistra

		
		

Trafikverkets utmaningar inom nanoområdet

Malin Kotake, nationell samordnare Material och kemiska produkter, Trafikverket

12:30–13:30 Lunch
13:30–14:45 Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial
		
- ett utredningsuppdrag från regeringen
		

Ethel Forsberg, regeringens utredare

		

Nanoetik - exempel från nationella och internationella etikråd

		

Lotta Eriksson, gruppledare Smers sekretariat

14:45–15:15 Kaffe
15:15–16:15 Okunnighetens substans - om nanorisker och etik
		

Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och filosofi, som inbjuder till diskussion om:

• Hur värderar och hanterar man risker under stor kunskapsosäkerhet?
• Hur informerar man allmänheten om faror och möjligheter när man har ett instabilt
kunskapsunderlag?
• Forskning har visat att hela forskningsfält kan stigmatiseras om man inte tar
värdefrågorna på allvar. Hur undviker vi att detta sker även vad det gäller nanoteknologi?
Är det redan för sent?
• Flera andra länder satsar betydligt mer på risk/etikforskning än vad Sverige gör. Varför?
Behövs en liknande satsning även i Sverige?
16:15–17:30 Sammanfattning/avslutning/nästa myndighetsmöte
Väl mött!		

		

Agneta Falk-Filipsson, enhetschef riskbegränsning och stöd, KemI

		

Deltagarlista
Arbetsmiljöverket

Gabriella Balodis

FOI

Ulrika Bergström
Anders Bucht

Formas

Lena Strålsjö

Försvarsmakten

Anna Kanth
Ethel Limén

Försvarsmakten materelverk

Birgit Ramfjord

Kemikalieinspektionen

Yvonne Andersson
Agneta Falk Filipsson
Mats Forkman
Lars Freij
Stefan Gabring
Therese Gellerstedt
Lena Hellmér
Ulf Rick
Emma Wikstad

Livsmedelsverket

Lilianne Abramsson Zetterberg
Camilla Rydström
Kettil Svensson

Läkemedelsverket

Tomas Byström
Kia Salin
Monica Tammela

Miljödepartementet

Annika Nilsson
Ethel Forsberg
Maria Wallén

MISTRA

Christophe Folkeson Welch

Naturvårdsverket

Erik Westin

SMER

Lotta Eriksson
Nils-Eric Sahlin
Febe Westberg
Karin Wilbe-Ramsay

Trafikverket

Malena Bengtsson
Hans Holmer
Malin Kotake
Mona Lundcrantz

Powerpoint-bilagor

Hanteras nanomaterial säkert i EU:s
kemikalieförordning Reach idag?
1. ”Hanteras nanomaterial säkert [...]?”

Hanteras nanomaterial säkert i EU:s
kemikalieförordning Reach idag?

2. ”[...] EU:s kemikalieförordning Reach [...]”
3. Hanteras nanomaterial säkert i EU:s
kemikalieförordning Reach idag?

Emma Wikstad, kemist
Avdelningen för industri- och konsumentkemikalier
www.kemi.se

www.kemi.se

På väg mot säker hantering

Vad menar vi med ”säker hantering av
nanomaterial”?
Ingen risk för hälsa eller miljö.
• Hela livscykeln – från produktion till avfall
• Arbetstagare, konsumenter, miljö

• Start KemI 2005
• Brister (bland annat):
– definition
– Reach
– rapporteringssystem
• Tre KemI-rapporter och tre PM
• ”Bättre EU-regler för en giftfri miljö” 2012

www.kemi.se

www.kemi.se

Vad är Reach?

Brister i Reach?
Reach, kemikalieförordning i EU, täcker nanomaterial och
omfattar ”säker hantering”.
Vad är då problemet?
Reach behöver anpassas, säkerställa:
– information
– testmetoder

www.kemi.se

”Syftet med denna förordning är att garantera en
hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön
....”
Reach art 1.1
”… det är tillverkare, importörer och
nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de
ämnen som de tillverkar, släpper ut på
marknaden eller använder inte har några skadliga
hälso- och miljöeffekter… ”
Reach art 1.3
www.kemi.se
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Byggstenar i REACH

Registrering – nyckel till ”säker hantering”
• Tillverkar eller importerar minst 1 ton/år per ämne och
företag

• Samla in information
– Registrering

• ”Ämne”

– Utvärdering av registrerade ämnen

• Förmedla information – säker användning

• Identitet och inneboende egenskaper
– testmetoder

• Minska risker farliga ämnen

• Större mängd och farliga egenskaper => mer data
• Behov av riskhantering

www.kemi.se
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Vad kom vi fram till?

Reach – översyn 2012

• Definition av NM
• Kritiska områden slogs fast

• EU-gemensamt rapporteringssystem för NM

• Genomgång av artiklarna i Reach =>
förslag till åtgärder:
– revidering?
– egen lagstiftning?

• NM i Reach
– Egna ämnen
– Tonnagegränser
– Ämnesidentifiering
– Utökat informationskrav (inkl tillämpbara testmetoder)

– rapporteringssystem
• Klassificerings och märkningssystemet (GHS – CLP)
anpassas till NM

www.kemi.se
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Förslag

Två olika åtgärdsbehov
Reach
• säker hantering,
kemikaliesäkerhetsbedömning, information
om fara och risk

Rapporteringssytem
• var finns nanomaterial?

• krav som i Reach, men
anpassat till nanomaterial

• ”produktregister” + varor

www.kemi.se

• nanomaterial i kemiska
produkter och varor

1. rättsligt bra och begriplig
form
2. Reach gäller om inget
annat sägs

4. få in ett enkelt
rapporteringssystem (”två
flugor i en smäll”)
5. förhandsregistrering
”nano-SIEFar”

3. förtydliga - egna ämnen
6. nanoanpassade tester
4. anpassa
tonnagenivåerna – 100
x lägre

7. tillägg nanospecifika
tester

www.kemi.se
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EP R Förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter
30 nov 2009
art 2 Definitioner i denna förordning

Nanomaterial i kosmetiska produkter regelutveckling

1. k nanomaterial: ett olösligt eller biopersistent
material som är avsiktligt tillverkat, med en eller
flera yttre dimensioner, eller en inre struktur, med
ett spann på mellan 1 och 100 nm

Ansvarsfull utveckling och användning av nanomaterial
5 dec 2012

3. EU-KOM justera och anpassa definitionen pga
tekniska och vetenskapliga utvecklingen och vad
som offentliggjorts av olika organ

Monica Tammela

EP R 1223/2009

EP R 1223/2009

art 13 Anmälan (till produktregister)

art 16 Nanomaterial ( förhandsgranskning)

Cosmetic Products Notification Portal (EU-KOM)
….. f) nanomaterial, identifiering, exponeringsförhållanden

anmäla produkter som innehåller nanomaterial 6
månader innan de släpps på marknaden till (EUKOM)
(11 jan – 11 juli 2013 om de redan finns på marknaden)
(gäller ej färg, konserveringsmedel, UV-filter)

EP R 1223/2009

forts EP R 1223/2009

forts art 16

forts art 16

a) identifiering

EU-KOM ska :

b) specifikationer

-katalog över samtliga nanomaterial senast 11 jan 2014 (inkl färg,
konserveringsmedel, UV-filter)

c) uppskattning av årlig kvantitet
d) toxikologisk profil
e) säkerhetsuppgifter
f) förutsebara exponeringsförhållanden
om EU-KOM hyser oro för säkerheten - begära yttrande från SCCS

uppdateras och offentliggöras
-årlig lägesrapport om användningen till EP och R senast 11 juli
2014
-översyn av bestämmelserna senast 11 juli 2018

(inom 6 mån)
eventuellt förbud eller begränsning
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forts EP R 1223/2009

sub- group on Definition of Nanomaterials

art 19 märkning (av förpackningar)

5 möten under 2012, 4 planerade för 2013
lägesrapport nov 2012

1. g) (nano) efter namnet på ämnet i
innehållsdeklarationen

reviderad definition + riktlinje
men……
?? intentionally
?? 50/10 % particles in the number size distribution

PEMSAC
Platform of European Market Surveillance Authorities
for Cosmetics
kartläggning av förekomst i produkter 2012

Scientific Committé on Consumer Safety
Guidance on the Safety Assessment of Nanomaterials
in Cosmetics

rapport mars 2013 ?
SCCS/1484/12
juni 2012

länkar för mer information
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Kosmetika
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/scientificassessment/scientific-aspects/index_en.htm
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Vilka nanomaterial används idag?
•

Av allt att döma är det inte särskilt många species av nanomaterial som
används idag

•

Titanium Dioxide som UV-filter
–
–
–
–
–

Användning av nanomaterial i kosmetika
– något om det aktuella läget
•

Myndighetsmöte – Ansvarsfull utveckling och användning
av nanomaterial 121205
Tomas Byström

Godkänd som UV-filter i EU-regelverket
Stor närvaro
Extra uttalat i produkter riktade till barn
Relativt höga halter (5-25%)
Tonnage inte känt

Zinc Oxide som UV-filter
–
–
–
–
–

I dagsläget inte godkänt i EU-regelverket, utvärderas för godkännande
Tyskland har för närvarande ett nationellt godkännande av ZnO som UV-filter
Godkänt som UV-filter i t ex USA och Australien
Förekommer ”svart” i produkter redan idag
Relativt höga halter (5-25%)

Det går inte att v isa bilden för tillfället.

Skillnad på kvalitetsgrad av metalloxider
• Partikeldiametrar (µm) för dispersioner av TiO2 och
ZnO vid tionde och femtionde percentilen (per
massa)

Potentiell användning av nanomaterial i
kosmetiska produkter
• Forskargrupp i Uppsala (Mihranyan, Ferraz, Strømme) har
kartlagt ca 200 patent kring tillämpningar nanomaterial i
kosmetiska produkter
– Patentens fokus på metalloxider, lipidstrukturer och polymera
strukturer i nanoskala
– Patent även för kosmetiska tillämpningar
• Nanopartiklar av ”aktiva ämnen” (Arbutin, Peptider, Vitaminer)
• Kolnanopartiklar
Progress in Materials Science 57 (2012):875-910

• 2 nya organiska UV-filter med partiklar i nanoskala har
utvärderats vetenskapligt, och kan komma att godkännas
snart
Wiench et al. Chemosphere 76 (2009) 1356–1365

Slutsatser
• Användning av nanomaterial relativt begränsad vad
gäller species idag
• Locket till ”Nandoras ask” är gläntat, och vi kan inte
vänta tills det åkt av
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ALLDELES FÖR LITE

NANOPARTIKLAR
I LIVSMEDEL- VAD VET VI?
Camilla Rydström Lundin- examensarbetare, SLV

Möjliga användningsområden/Förekomst
relaterad till mat

•
•
•
•

Förekomst?
Exponering?
Analysmetoder?

•

NanoAg?
NanoTiO2 och E171?

•

Toxikologi?

Utmaning behålla naturlig miljö och egenskaper under
analysen!

Exponering

Livsmedelstillsatser?: konsistens, färg, smak (inget godkänt)

Dieselavgaser främsta källan till NP

Förpackningsmaterial: barriär, förlängd hållbarhet, detektion av
mikroorganismer (ett ämne godkänt; Ti4N3)

Industriarbetare (inhalation)

Hushållsprodukter: kylskåp, skärbrädor, stekpannor mm
Kosttillskott?

Dermal exponering; kosmetika, tex. solkräm (ENM)
Sannolikt lågt oralt intag (ENM)

Jordbruk: tåliga grödor (värme, torka, regn), pesticider
Dricksvatten?
Fisk? Cd, As..

Intag via mat och kosttillskott
Livsmedelstillsats? TiO2 (vitt färgämne)
Hälsokost;

nanoAg (Ag+)‐ kolloidalt silver
Problem för sjukvården ‐ resistens

nanoAg ( Ag+ antimikrobiell)

Produkter även för spädbarn!

nanoTiO2 i kapseln/tabletten ?

Oklart om det är jonform, partikelform eller båda som har
antimikrobiell aktivitet

Nano delivery system (liposomer, miceller,
dendrimer) för ökat upptag (och konsistens)
Vatten på flaska; nanoAg, nanomiceller (antioxidanter, vitaminer)
Inte så många produkter ännu på marknaden som förutspåtts!

Toxdata; inga entydiga resultat: cyto‐genotoxiskt…
Kan bryta upp BBB (råtta) ändrat upptag i hjärnan. Har setts
upptag i hjärna och lever (binder till SH)

Industrin inväntar tox‐studier
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TiO2

TiO2 forts.

Kraftig ökning av TiO2‐ produktionen
ca 200 nm som tillsats E171 i mat
Knappt 40% av E171 kan vara i nanoform oväntad
nanoexponering i så fall
1En

studie av E171 visade på 36% 1‐100 nm (snitt 110 nm)

2Annan

studie av 6 olika tuggummin visade ca 40% 1‐100 nm

Exponeringen av nanopartiklar kanske inte främst kommer från
”framställda” nanoprodukter
E171 är behandlat för att få ökad löslighet  effekt i kroppen?
Får tillsättas enligt ”quantum satis” i livsmedel.

ROS och inflammation kopplade till nanopartiklar, generellt.

Andra tillsatser, finns nano i dem?

Genotoxisk och cytotoxisk nanoTiO2

Ökning av Crohn’s sjukdom ‐ relaterat? Inflammation…

IARC (WHO): 2B: möjlig carcinogen (inhalationsstudier)

1Westerhoff

et al., 2012, 2Zhao and Wang et al. 2012

Var finns E171?
Godis
Tuggummi
Bakverk
Dressingar
Vita såser

Hur mycket av TiO2 kan vara nano?
Ett worst case‐intag
1Salladsdressing:

225 mg/portion

3Munk:

100 mg/portion

2Tuggummi:

ca 5 mg/tuggummi

3M&Ms:

45 mg/30 g

Vita krämer

Totalt TiO2:

Tandkräm

nanoTiO2: 0.36 x 375  135 mg

Tabletter/piller

Studierna görs inte på modifierat E171!

1 Powell

Analysmetoder
Separationstekniker; SEC, FFF (field flow fractionation)

375 mg (EFSA ca 1.28 mg/kg/d TiO2)

et al. 2000, 2 Zhao and Wang 2012, 3 Westerhoff 2012

Så, vad vet vi?
Det finns nano ”ofrivilligt” i produkter; kosttillskott, mediciner,
mat och godis.

Storlek/strukturbestämning; TEM, SEM, ESEM, AFM
Storlek; DLS (dynamic light scattering) kräver monodispersed
lösning
Kristallstruktur/sammansättning; XRD
Sammansättning; ICP‐MS, NMR (dynamik)
Zeta potential; (laddning, avgör stabilitet av lösning)
Ytarea; BET (gas adsorption)
Vanlig kombination: FFF, TEM, DLS, XRD, ICP‐MS, BET

EFSA noga med att nano‐egenskaperna måste tas med i
bedömningen av nya produkter som lanseras som nano
Nanoprodukter har inte slagit igenom inom livsmedelsområdet
eller kosttillskott
Vissa studier pekar på toxicitet av olika slag ‐ av både Ag och
TiO2
Studierna ej entydiga! Ytterst få orala studier av NP
Fler E171 borde analyseras för att fastställa mängd nanoTiO2 i
befintliga livsmedel. Oavsett storlek, toxstudier på E171 nödvändigt!

Utmaning behålla naturlig miljö och egenskaper!
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Mistra vill
Bidra till lösandet av betydelsefulla miljöproblem

Mistra

Bidra till skapande av ett hållbart samhälle
Främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer
Stärka svensk konkurrenskraft

Stiftelsen för
Miljöstrategisk forskning

Mistra och Nanoteknik

Tidsschema
• 2011 – 2012 Expertgrupp arbetar med bakgrundsdokument.

• Utsläpp och spridning av nanomaterial som miljöproblem.

• 11 december 2012 Styrelsebeslut om forskningssatsningar.

• Miljöutmaningar som kan lösas med hjälp av nanoteknologi.

• 17 december 2012 utlysning Mistra Nanoteknologi

• Samhälleliga uppfattningar och attityder till nanomaterial.

• 15 april 2013 sista dag för ansökningar.

• Kan nanoteknologin bidra till en hållbar samhällsutveckling.

• Maj 2013 Utvärdering
• 10 juni 2013 Tilldelningsbeslut
• 1 jan 2014 programstart
• 31 dec 2017 programslut (eventuellt 4 år till)

Information

www.mistra.org

chris.welch@mistra.org
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Ansvarsfull
utveckling och
användning av
nanomaterial

Innehåll presentation

• Trafikverkets verksamhet och nanomaterial

Myndighetssamverkan
KEMI 5 dec 2012

• Styrning och krav för material och kemiska produkter
• Trafikverkets nanoprojekt
• Utmaningar nu och framöver

Trafikverkets
utmaningar inom
nanoområdet
Malin Kotake
2

2013-12-03

Trafikverkets uppdrag

Trafikverket och nanomaterial - utgångspunkter

Vi ansvarar för:
• långsiktig planering av transportsystemet för
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart

• Vi har en verksamhet med stor potentiell användning av
nanomaterial. Känd användning är ytbehandling av bl a
rastplatser och vägskyltar.

•

• Ingen aktiv styrning av användning – våra kriterier och
bedömningsgrunder fångar inte upp nanomaterial

byggande, drift och underhåll av statliga vägar och
järnvägar

• Användningen av kemiska produkter och varor
innehållande nanomaterial förväntas spridas och öka
Vi är en del av:
• transportsektorn
•

3

• Vi saknar kunskap om nanoprodukters risker för hälsa
och miljö och metoder för hur vi ska bedöma/hantera
potentiella risker

bygg- och anläggningssektorn

2013-12-03
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Trafikverkets kriterier – ämnesegenskaper

Trafikverkets generella miljökrav entreprenader

- kriterier harmoniserade med BASTA och Reach

TDOK 2012:93 Generella miljökraventreprenader

TDOK 2010:310
Krav och kriterier kemiska produkter
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TDOK 2012:22
Farliga ämnen material och varor
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Trafikverkets nanoprojekt
• Fas 1 Kunskapssammanställning
• Fas 2 Inventering
• Fas 3 Riskbedömning
• Fas 4 Sammanfattning och slutsatser

Syfte:
Kartlägga användning samt identifiera behov av
åtgärder/aktiviteter för en säker hantering
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Fas 1 Kunskapssammanställning

2013-12-03

Fas 2 Inventering
• Användningsområden där nanoprodukter används
eller har använts

• Sammanställning av lagstiftning, forsknings- och
kunskapsläget gällande miljö- och hälsorisker kopplat
till nanomaterial

• Användningsområden där man är intresserad av
effekter som kan uppnås med hjälp av nanoteknik
samt användningsområden där nanoteknik skulle
kunna förekomma

• Sammanställning av potentiella
användningsområden och produktgrupper inom
anläggningsverksamhet
– Nano-products in the European Construction Industry State of the art 2009

• Enkät internt och till anläggningsentreprenörer
• Intervju av nyckelpersoner
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Resultat inventering – intresse av effekter,
potentiella användningsområden

Resultat inventering – användning förekommer
• Rastplatser - hygienutrymmen, bord
• Vägmärken – reflexfolier

• Båtbottenfärger, färjornas hygienutrymmen

• Kantstolpar och hastighetskameror

• Klotterskydd

• Bullerskydd och barriärelement

• Självrengörande effekt på signalglas

• Tunnlar

• Förhindra frost/isbildning på kontaktledning

• Injekteringsmedel – silicasuspension

• Impregnering på broar mot kloridintrång
• Luftrenande asfalt, cement/betong, bullerskydd

Huvudsaklig användning som ytbehandling samt injektering
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• Fog, spackel för bra hållfasthet

Alla identifierade produkter innehåller nanosilica i dispersion med
antingen vatten eller alkohol som lösningsmedel

• Specialsmörjmedel, universalfett, antikärvpasta

Inventeringen har sannolikt inte fångat upp all befintlig användning

Blandad kunskapsnivå och attityd hos entreprenörer och
Trafikverks personal

2013-12-03
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Fas 3 Övergripande riskbedömning hälsa och miljö

Fas 4 Sammanfattning och slutsatser

• 5 specifika produkter vid specifik användning
• Alkoholbaserad ytbeläggning, vattenbaserad ytbeläggning
samt injekteringsmassa

• Svårigheter att identifiera nanoprodukter

• Exponeringsrisker före och efter härdning

• Sannolikt förekommer användning som vi inte identifierat

• Exponeringsrisker arbetsmiljö samt tredje man

• Låg kunskapsnivå om nanoprodukter

- definition, märkning

• Intresse för nanoprodukters effekter – möjligheter och potential

Svårt att bedöma risker på bristande kunskapsunderlag

•

Svårt att bedöma och värdera risker

Risken för hälsa och miljö efter härdning bedöms som låg
Följa utvecklingen och samverka
Arbetsmiljörisken vid applicering bedöms som låg givet att skyddsåtgärder enligt
SDB vidtas

Tillämpa försiktighetsprincipen och produktvalsprincipen – gör
riskbedömning vid nytillkomna användningsområden
Årlig statussammanställning av användning och risker – intern workshop
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Utmaningar nu och i framtiden
• Hur identifierar vi nanomaterial?

Tack för uppmärksamheten!

• Hur bedömer vi potentiella risker?
– När forskningsresultat inte är entydiga och/eller kunskap saknas?

• Hur tillämpar vi miljöbalkens hänsynsregler?
– Hur försiktiga ska vi vara?
– Hur tar vi vara på möjligheter samtidigt som vi tar hänsyn till risker?

Malin Kotake
malin.kotake@trafikverket.se
tel. 070-724 54 69

”Nano” positivt eller negativt?
”Nanoguard 339” byter 2011 namn till ”Alron Guard Stoneprotect 339”
Leverantör byter marknadsföringsstrategi på sin hemsida ‐ från
”nanomaterial” till ”hydrofoba material”

15
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Innehåll
Nanoetik – exempel från nationella
och internationella etikråd
Lotta Eriksson
lotta.eriksson@regeringskansliet.se
www.smer.se

• Vad är Statens medicinsk‐etiska råd, SMER?
• Varför intresserar sig rådet för
nanoteknik/etik?
• Kort historik
• Nanomedicin – exempel på etiska frågor
• EU, Unesco mfl.
• Nationella etikråd

Rådets uppdrag
• Rådet har till uppgift att belysa medicin‐etiska frågor ur ett
övergripande samhällsperspektiv.
• Rådet fungerar som remissinstans och avger även yttranden
på eget initiativ.
• Rådet ska utgöra ett forum för utbyte av information och
idéer och ska främja diskussion om ny medicinsk forskning
och tillämpning.
• Fokus på: personlig integritet/autonomi och respekten för
människovärdet.
• En av rådets främsta uppgifter är att följa utvecklingen av
nya resultat och metoder inom medicinsk forskning,
diagnostik och behandling.

Omvärldsspaning
Rådet följer vad som händer inom bevakningsområdet både nationellt och
internationellt med syfte att fånga upp etiskt känsliga frågor som kan få
konsekvenser ur ett samhälleligt perspektiv.
• aktivt deltagande i internationella och nationella nätverk
• spaning mot forskningsfronten och andra etiska organ samt
nyhetsbevakning såväl nationellt som internationellt
• rådets medlemmar spanar även och rapporterar inom sina
respektive verksamhetsfält för rådets räkning

Varför etiska aspekter på nanoteknik?
• En av rådets främsta uppgifter är att följa
utvecklingen av nya resultat och metoder
inom medicinsk forskning, diagnostik och
behandling.
• Aktiv bevakning from 2004
• Övergripande yttrande från SMER 2010
• Prioriterat i rådets framtida arbete
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EC: A Code of conduct for responsible nanosciences and
nanotechnologies research 2008

Historik
• Nanoetik – seminarium VRs etikkommité 2004
• Royal Society and Royal Academy of Engineering:
• ”Nanoscience and nanotechnologies: opportunities
and uncertainties”

•

Nanoforskningen ska vara säker, etisk och bidra till en hållbar utveckling.

•

Nationella och regionala etiska kommittéer och myndigheter ska utvärdera hur
den etiska granskningen går till och uppmärksamma möjliga begränsningar av
det informerade samtycket.
Man bör inte ägna sig åt forskning på icke‐terapeutiska förbättringar av
människan (enhancements)
Så länge långsiktiga riskbedömningar inte kan göras bör forskning undvikas
som involverar införande av nano‐objekt i människo‐kroppen eller inkluderat
nano‐objekt i mat, foder, leksaker, kosmetika och andra produkter som kan
leda till exponering av människan eller miljön.
De som finansierar nanoteknik – ska också utreda de etiska, juridiska och
samhälleliga effekterna av den nya nanoforskningen samt se till att
nanoforskare är medvetna om relevant lagstiftning samt etiska och
samhälleliga ramverk.

•
•

• European group of ethics – opinion 2007
•

• EC Code of conduct 2008
• Tidiskriften Nanoethics 2007

"Nanomedicine" ‐ antal sökträffar i PubMed per publikationsår
1200

Nanoethics ‐ Ethics for Technologies
that Converge at the Nanoscale
2007‐2012
6 volymer 18 tidskrifter
155 artiklar publicerade
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•

Of Nanochips and Persons: Toward an Ethics of Diagnostic Technology in Personalized Medicine
Sophie Pellé, Vanessa Nurock Pages 155‐165

•

National Ethics Advisory Bodies in the Emerging Landscape of Responsible Research and Innovation
Franc Mali, Toni Pustovrh, Blanka Groboljsek, Christopher Coenen Pages 167‐184

•

Nanoethics—A Collaboration Across Disciplines
Anna Julie Rasmussen, Mette Ebbesen, Svend Andersen Pages 185‐193

Nanomedicinska tillämpningar?
•

•

Integrating and Enacting ‘Social and Ethical Issues’ in Nanotechnology Practices
Ana Viseu, Heather Maguire Pages 195‐209

•

Introduction: S.NET and Nanoethics
Sarah R. Davies, Arianna Ferrari Pages 211‐213

•

Visions and Ethics in Current Discourse on Human Enhancement
Arianna Ferrari, Christopher Coenen, Armin Grunwald Pages 215‐229

•

Practitioners’ Views on Responsibility: Applying Nanoethics
Rider W. Foley, Ira Bennett, Jameson M. Wetmore Pages 231‐241

•

What Exactly Is It All About? Puzzled Comments from a French Legal Scholar on the NBIC Convergence
Sonia Desmoulin‐Canselier Pages 243‐255

•

Strong Will in a Messy World. Ethics and the Government of Technoscience
Luigi Pellizzoni Pages 257‐272

•

“Breakthrough nanoparticle halts multiple sclerosis” (18 November 2012)
– New nanotechnology can be used for Type 1 diabetes, food allergies and asthma
“Nanomedicine breakthrough could improve chemotherapy for childhood cancer” (20 November)

•
•

“Metal nanoparticles may improve cancer treatment“ (November 30, 2012)
“Hearing disorders can be treated with multifunctional nanoliposome therapy “(November 20, 2012)

Andra exempel
‐ Diagnostik och behandling



Individ‐baserad medicin
Snabb hel‐genomsekvensering, nanosensorer + it
‐

Lab‐on –a chip

‐

Läkemedelsmålstyrd läkemedelsdistribution med hjälp av nanopartiklar

‐

Regenerativ‐medicine

‐

Behandling av cancer etc.
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Exempel på etiska aspekter
Följande frågor har särskilt lyfts särskilt fram i den ”nanoetiska”
debatten;
• säkerhet och medicinska risker;
• vårt ansvar gentemot framtida generationer;
• möjliga intergenerationella konflikter (om döendet förskjuts och vi
lever längre);
• individens självbestämmande, autonomi och integritet;
• frågor om vår syn på människan och personlig identitet;
• forskningsetik, informerat samtycke;
• distinktionen mellan behandling och förbättring av människan
(enhancement);
• sk. ”dual use” samt
• social etik och rättvisefrågor.

Aktiviteter bland etik‐råd
• Nationella bioetiska råd
‐ Prioriterad fråga hos flertalet nationella bioetiska råd.
• NÄTVERK
NEC‐forum (EU) och Global Summit (WHO)
• UNESCO –International Bioethics Committee (IBC)
Nanoteknik prioriterad fråga 2012‐2013.

European group of ethics ‐EGE
• Fick uppdrag 2005, redovisade sin rapport
2007 ” Opinion on ethical aspects of
nanomedicin”
 Säkerhet och behov av riskbedömningar och risk‐
forskning
 Framhåller försiktighetsprincipen
 Vikten av tvärvetenskapliga forskningsprojekt

Österrike, Bioethics Commission at the Federal
Chancellery, “Nanotechnology – A catalogue of ethical
problems and recommendations”, 2007.
• Rådet rekommenderar bl.a. följande:

Några nationella exempel
• Frankrike, National Consultative Ethics Committee for Health and Life
Sciences, “Opinion No 96 Ethical issues raised by nanosciences,
nanotechnology and health”, 2007.
Frankrikes etikråd rekommenderar bl.a. följande:
•

Mer forskning om utvecklandet av instrument som kan spåra och identifiera nanopartiklar
och om nanopartiklars förmåga att passera biologiska barriärer, särskilt blod‐ och
hjärnbarriären;

•

Utvärdera etiska aspekter inom ramen för olika forskningsprojekt;

•

Utveckla system för registrering av nya nanostrukturer, spridning av forskning och skapandet
av en samhällelig debatt;

•

Övervaka forskningens inverkan på individens frihet och respekten för mänsklig värdighet.

Det etiske råd, Danmark
• Homoartefakt.dk, film (2008)
• Cyborgteknologi, rapport (2009)

• Intensifiera arbetet kring riskbedömning och riskforskning
samt etiska aspekter inom ramen för den offentligt
finansierade forskningen;
• Skapa en proaktiv informationspolicy gentemot allmänheten i
syfte att avhjälpa bristen på samhällsdebatt.
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Nuffield council on bioethics, UK
• Kommande rapport 13 december 2012
Emerging biotechnologies: technology, choice
and the public good

SMERs yttrande 2010, Etiska aspekter på nanoteknik

• Säkerhet och risker
• Forskningsetik och informerat samtycke
– Behov av riktlinjer/checklistor inför etisk prövning av nanomedicinska projekt?

• Transparens och samhällelig debatt
• Rättvisefrågor

SMER rekommenderade följande:
•

Behovet av forskning för att utröna nanomaterials hälso‐ och miljörisker är akut.

•

Riskanalys och etisk utvärdering av forskning och ny teknik är pågående processer
som måste följa och integreras i alla stadier av innovationsprocessen. Forskningen
och kunskapslägets dynamik gör att analyser ständigt måste omvärderas. Bristen
på kunskap på nano‐området har direkt betydelse för den etiska diskussionen om
hur man bör gå vidare med forskning och olika applikationer.

•

För att säkerställa en ansvarsfull utveckling av nanotekniken måste en etisk analys
integreras i en framtida svensk strategi för nanoteknik. Det är av fundamental
betydelse att de etiska aspekterna beaktas fortlöpande på forsknings‐ och politisk
nivå och i dialog med allmänheten.

•

Det är viktigt att etisk kompetens ingår i den av Vinnova föreslagna
nanoteknikdelegationen. Etiska aspekter måste beaktas vid framtida
överväganden om nanoteknik och uppmärksammas i forskningsfinansieringen.

Rådets framtida arbete – exempel där
nanotekniken är inkluderad
• Neurovetenskapliga forskningsframsteg
 Diagnostik
 Implantat
 Terapi
• Tekniker för att förlänga livet

• Individbaserad medicin /E‐hälsa /Patientmakt
 Diagnostik, lab‐in‐a‐pocket

Okunnighetens substans ‐ om nanorisker och etik
Nils‐Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och filosofi, sakkunnig i
SMER
• Hur värderar och hanterar man risker under stor kunskapsosäkerhet?
• Hur informerar man allmänheten om faror och möjligheter när man har ett instabilt
kunskapsunderlag?
• Forskning har visat att hela forskningsfält kan stigmatiseras om man inte tar
värdefrågorna på allvar. Hur undviker vi att detta sker även vad det gäller
nanoteknologi?
‐ Är det redan för sent?
• Flera andra länder satsar betydligt mer på risk/etikforskning än vad Sverige gör.
Varför?
‐ Behövs en liknande satsning även i Sverige?
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