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Klinisk miljömedicin norr
… är ett kompetenscentrum inom det miljömedicinska området för befolkningen i norra
regionen. Vårt arbete rör samband mellan
hälsa eller ohälsa och olika typer av exponeringar i boendemiljö eller yttre miljö.

Vår uppgift

Organisation & finansiering

Klinisk miljömedicin norr, KMN, är en resurs för
invånarna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
och Jämtland. Vi utreder enskilda patienter eller grupper med misstänkt miljörelaterad ohälsa, och arbetar
för att förebygga ohälsa relaterad till den allmänna
miljön.
I vårt uppdrag som expertresurs ingår att bidra
med riskkommunikation, information och rådgivning
till olika intressenter exempelvis kommuner, länsstyrelser och landsting.

KMN tillhör arbets- och miljömedicin inom Arbetsoch beteendemedicinskt centrum vid Norrlands universitetssjukhus. En viktig samarbetspartner är Enheten för yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet. Vår verksamhet finansieras av landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt av
Region Jämtland/Härjedalen.

Exempel på miljöfaktorer:
 föroreningar i

mark och vatten av tungmetaller
eller miljögifter som är svåra att bryta ned,
 luftföroreningar i form av gaser eller partiklar från
fordonstrafik, vedeldning eller industriell verksamhet,
 problem i miljön inomhus på grund av fukt och
mögel,
 buller intill väg, järnväg eller från flygplan,
 strålning, exempelvis radon och elektromagnetiska
fält.

Använd våra rapporter!
År 2014 gav vi ut
rapporten Barns hälsa
och miljö i Norrland.
Den visar vilka miljöfaktorer barnen exponeras för
och hur dessa kan påverka
barnens hälsa. Materialet
är ett exempel på ett
underlag inför planering
och åtgärder som rör
barns miljö i norra Sverige.
Rapporten får gärna
användas inom kommuner och länsdelar i Norrland.
Man hittar den och våra andra rapporter på KMN:s
webbplats: www.norrlandstingen.se/halso-ochsjukvard/klinisk-miljomedicin-norr/kliniskautredningarrapporter

