Mycket har gjorts under senare år för att begränsa luftföroreningarna och deras skadeverkningar
på befolkningarna i Europa. Ändå finns tydliga luckor i förståelsen för problemen hos dem som
har möjlighet att påverka utvecklingen, vilket bromsar möjligheterna att planera och genomföra
åtgärder som skulle skydda människors hälsa.
För att angripa problemet kommer det nya EU-projektet Aphekom att utveckla och presentera ny,
tillförlitlig och lättillgänglig information som underlättar för beslutsfattare att fastställa mer
effektiva lokala och europeiska strategier, för sjukvården att lämna mer relevanta råd till känsliga
grupper och för enskilda individer att fatta bättre grundade beslut.
Mer konkret kommer under två och ett halvt år projektets 60 experter och specialister på luft och
hälsa att studera 25 städer i Europa (inkluderande Stockholm) och utveckla nya mått på
hälsokonsekvenser, med fokus på trafikföroreningar utifrån nya resultat om effekter av att bo
nära trafikleder. Beskrivna hälsokonsekvenser kommer även att kostnadsberäknas. Dialogen med
beslutsfattare kommer att intensifieras. Även vårdsektorn ska få bättre underlag att ge råd till
patienter om hur man bör minska riskerna.
Med dessa olika strategier hoppas projektansvariga att man kan bidra till att utveckla
luftvårdsarbetet från den lokala nivån upp till Europeiska unionens arbete och åtgärder för att
minska luftföroreningarnas konsekvenser i form hjärt-kärl- och lungsjukdom och förtida dödsfall
i Europa.
Aphekom (Improving Knowledge and Communication for Decision Making on Air Pollution and
Health in Europe) är ett multinationellt projekt som inkluderar städer från olika delar av Europa,
från Stockholm i norr till Aten i söder och från Dublin i väster till Bucharest i öster.
Aphekom-projektet blir en utveckling av det tidigare EU-projektet APHEIS och dess
hälsokonsekvensanalyser, genom att inkludera ny forskning, bättre interaktion med beslutsfattare
och en mer effektiv kommunikation kring projektets resultat om förhållandena i Europa.
Formellt invigdes projektet vid ett möte i Paris 1-2 juli 2008 vilket hölls hos projektets
koordinator, det franska institutet för folkhälsoövervakning (InVS). Aphekom finansieras dels av
ett anslag från EUs program för folkhälsoarbete (Community Action in the Field of Public Health
2003-2008), enligt kontrakt 2007105, dels genom andra medel, i vårt fall den hälsorelaterade
miljöövervakningen.
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