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Välkommen till

Vision 2030: Inget utsläpp av kvicksilver
från tandvården.
Det är slutkonferensen i det treåriga miljöprojektet Hg-Rid LIFE, som drivs av Praktikertjänst i
samverkan med Sweden Recycling och IVL Svenska Miljöinstitutet.

ammande och barn under 15 år samt krav på amalgamavskiljare. Målet att fasa ut amalgam inom hela EU år
2030. EU:s bestämmelser medför inte någon ändring av det sedan tidigare mer heltäckande svenska förbudet.
Hans Göransson, medlem i arbetsgruppen för dentala material och medicintekniska produkter inom Council
of European Dentist (CED) och tidigare ordförande för Sveriges Tandläkarförbund.
Arbetsgruppen i CED arbetar bl a med frågor om amalgam.
Hans Göransson är också medlem i referensgruppen för Hg-Rid LIFE.

Aktuell forskning inom kvicksilver
Michelle Nerentorp. forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet

TID

29:e augusti 2019, kl. 13.30-17.00, därefter tillgång till utställningen på World Water Week*)
som stänger kl. 19:30

PLATS
Tele2 Arena, Stockholm (Lokal: Closed Meeting Room 10)
Kostnadsfritt men anmälan krävs senast den 15 juni till lifehg@ptj.se. Antalet platser är begränsade, så
först till kvarn gäller. Vid återbud senare än den 1 augusti debiteras 1 000 kronor. Konferensen anordnas i
samband med och på samma område som World Water Week - världens största globala möte med fokus
på vatten och utveckling.

KLOCKAN 15.30
FRAMTIDSSPANINGAR
Möjligheter och utmaningar med den svenska miljölagstiftningen

I år är det 20 år sedan Miljöbalken trädde i kraft. Hur kan dess grundprinciper tillämpas för en omställning till ett
mer hållbart samhälle? Vilka utmaningar finns med riskbedömningar, prioriteringar, rimlighetsavvägningar och
likvärdig tillämpning?
Mikael Berglund, advokat vid Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, med inriktning på mark- och miljörätt.

Ny teknik för kvicksilverrening

AGENDA

Forskare vid Chalmers har presenterat ett helt nytt sätt att med hjälp av elektrokemi effektivt rena vatten
som förorenats av kvicksilver och andra giftiga tungmetaller. Resultaten har publicerats i den ansedda
tidskriften Nature Communications. Kan det vara en metod för att ytterligare minska mängden kvicksilver som
släpps ut från tandvården, som ett komplement till amalgamavskiljare vid mottagningen och som rening vid
avloppsverken?

Resultat av projektet

Forskare och representanter för det nystartade företaget Atium, som håller på att ta fram en prototyp
för den nya tekniken.

KLOCKAN 13.30
INLEDNING
Projektet Hg-Rid LIFE startade i september 2016 och har pågått under tre år.
Huvudsyftet är att minimera utsläppen av kvicksilver från dentalt amalgam.
Projektet har haft tre mål:
•
Ta fram förslag på vägledning för svensk tandvård för att sprida i övriga EU
•
Utveckla metoder för sanering som är mer effektiva
•
Öka medvetenhet och kunskap om kvicksilvrets påverkan på miljön hos tandvårdsaktörer
Resultatet av projektet presenteras av medlemmar i arbetsgruppen.

KLOCKAN 14.30
OMVÄRLD
Hur ser det ut i övriga EU med hanteringen av amalgam och vilka utmaningar finns?
Kan den svenska tandvårdens arbete med frågan stödja och inspirera?

Amalgam har sedan länge varit utfasat i Sverige, men används fortfarande som tandfyllnadsmaterial i
andra länder och beräknas vara en av de största källorna till utsläpp av kvicksilver. 1 000 ton kvicksilver
uppskattas finnas i amalgamfyllningarna hos befolkningen inom EU. Från och med 2018 gäller en
förordning om kvicksilver inom hela EU som bl a innebär att amalgam inte får användas på gravida,

Projektet Hg-Rid LIFE kommer också att vara utställare under hela World Water Week den
25-30 augusti. Programmet för World Water Week finns på programme.worldwaterweek.org.
Möjlighet finns att köpa dagkort till föredragen under veckan.

Förståelse, tekniska lösningar och reglering

Implementeringen av lagstiftning underlättas om den är behovsdriven. Genom samverkan och dialog mellan bl
a tillsynsmyndigheter, tandvårdsteam och dental- och miljöservice skapas en gemensam förståelse för behoven
av åtgärder baserade på kunskap och ger bättre möjligheter att jobba mot gemensamma mål.
Nicolai Schaaf, Stockholm International Water Institute

KLOCKAN 16.30
SUMMERING OCH FRÅGOR
Moderator: Anders Jonsson, tandläkare i Praktikertjänst och en av medlemmarna
i projektgruppen för Hg-Rid LIFE.
*) World Water Week är en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute
(SIWI). Konferensen hålls en gång om året och pågår i en vecka, med över 3 000 deltagare från hela världen.
Forskare, experter, näringsliv, politiker, beslutsfattare, statliga myndigheter, icke-statliga organisationer m fl
deltar. Konferensen har fokus på kunskapsutbyte och att finna gemensamma lösningar på globala vattenfrågor.

Skicka din anmälan senast den 15 juni till lifehg@ptj.se.
Antalet platser är begränsade, så först till kvarn gäller.

