Dagissjukan fyller 30 år, Grattis!
Det började som Dagissjuka för trettio år sedan och blev senare
ett begrepp, SJUKA HUS. Astma och allergier har sedan dess ökat
lavinartat.
Resultatet redovisas i Miljörapport 2013. Bara under de senaste
åtta åren har diagnostiserad astma ökat med 50 % bland 4åringarna och 13 % av 12-åringarna har allergisnuva.
Dagissjukan har varit ett känt begrepp sedan 1984 då
Socialstyrelsen, Boverket och Arbetsmiljöverket kom ut med
broschyren Dagissjuka?

Sjuka Hus blev omskrivet i början på 1980-talet då det blev känt att
de boende blev sjuka i Enskededalen i Stockholm, trots att
Miljöförvaltningens läkare kallade de klagande för hypokondriker.

Det visade sig att man hade använt ett flytspackel med kasein för att
avjämna betonggolven. Kaseinet mörkfärgade ekparketten och de
boende förstod att kunde golven påverkas, så kunde även
människors hälsa påverkas. Bostadsområdet med 1.500 lägenheter
sanerades sedan för cirka 600 miljoner kronor.

Tio år senare drabbades bostadsområdet Södra Station med 3.000
lägenheter med tillhörande dagis av samma problem. Sacchska
Barnsjukhuset konstaterade i sin Rapport att 40 % av barnen i
området drabbats av eksem, astma och allergier. Det nya flytspacklet
som använts vid byggandet var inte kaseinbaserat. Expertisen kunde
inte förklara problemet och stod med lång näsa.

Det förklarades senare med att det var fukten i golv tillsammans med
limmade linoleummattor som var problemet. I slutet av 1970-talet
började man använda vattenbaserade golvlim, eftersom tidigare lim
som innehöll lösningsmedel var en hälsofara för golvläggarna.
Men problemet var värre än så. En artikel 2004 visade på att enbart
de vattenbaserade lim som fortfarande används är tillräckligt för att
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sätta igång en kemisk process under golvmattorna, vilket alstrar
giftiga gaser i form av n-butanol och 2-etylhexanol.

En tyst kunskap om detta problem finns hos tekniker i
byggbranschen och därför lägger man idag in trägolv i nybyggda
bostäder. Men i barnstugor och skolor lägger man fortfarande in
limmade linoleummattor.

Barn och ungdomar är känsligare än vuxna och de som först drabbas
av kemikaliesamhällets sjuka hus. Det är skrämmande information
att läsa Miljöhälsorapport 2013 som getts ut av Karolinska Institutet
och IMM.
30 år med sjuka hus och politikerna har inte förstått att barnen är
vår framtid. Vi får sätta vårt hopp till den personal som arbetar på
barnstugorna att anmäla problemet till sin Miljöförvaltning och
Arbetsmiljöverket.

Men ett stort Grattis till politikerna! 30 År. Vem vill äta av den tårtan?
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