
Anmäl Dig idag!
Ta chansen att vara med om denna
betydelsefulla satsning på forskning och
information kring Amalgamfrågan – i hjärtat
av den svenska demokratin!

Gör så här:
• Betala in avgiften (privatpersoner 350:-,
företag 650:- per person inkl moms) på
postgiro 90 07 65–9. Skriv namn, adress,
telefon. Märk talongen ”Seminarium 2000”.
Ingen bekräftelse utgår. 
Obs! Om Du anmäler Dig innan 1 september
får Du 100:- i rabatt på deltagaravgiften!
Lunch och fika ingår ej i seminarieavgiften.
Seminariet är avgiftsfritt för riksdagsledamöter.
Föranmälan är obligatorisk för samtliga.

För mer information kontakta:
AMALGAMSKADEFONDEN
Tel 018-15 55 00 eller Gun Östling, 
tel/fax 026-19 21 47, 070-251 81 65
e-post: info@amalgamskadefonden.se

Nettointäkterna går oavkortat till
arbetet för de amalgamskadade!
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Lena Eriksson har forskat kring
hälsa och ekonomi och gjort en
stor undersökning bland
amalgamdrabbade och
tandläkare. Hon berör bland
annat:
• Hur upplever amalgambärare
sin livskvalitet före och efter
amalgamsaneringen?
• Vad kan samhället tjäna på
amalgamsanering?
• Hur påverkas Din privata
ekonomi vid amalgamsanering?

Civ ek Lena Eriksson,
Stockholms universitet
är specialiserad på
samhällsekonomiskt
utredningsarbete.

Civilekonom Lena Eriksson:
Amalgam, hälsa och pengar

Bo Nilsson är civilingenjör i
teknisk fysik och docent i
medicinsk kemi samt överläkare
i klinisk kemi vid Uddevalla
lasarett. 
Bo Nilsson redogör för 
• Nya forskningsrön
• Amalgamets verknings-
mekanismer på cellnivå och hur
kunskapen om detta kan
användas vid behandlingen
• Näringens betydelse

Docent Bo Nilsson är
expert på medicinsk
kemi och har arbetat
med amalgam-
problematiken i 20
års tid. 

Docent Bo Nilsson:
Amalgamet och cellen - ny forskning

Tillfälle till frågor!
Föreläsarna står till tjänst för frågor efter varje
föreläsning!

Seminarium 2000
är ett led i den landsomfattande kampanjen
amalgamVÅRD NU! 

Andra led i kampanjen är 
• namninsamling (hjälp till Du också –
beställ listor hos Britt 018-15 55 00)
• ny forskning kommer att offentliggörs
under seminariet
• insamling av medel till kampanjen och
amalgamforskning! Använd pg 90 07 65–9
VAR MED DU OCKSÅ!
TILLSAMMANS KAN VI VINNA!
Besök: www.amalgamskadefonden.se
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AMALGAM ET – ETT FOLKHÄLSOPROBLEM

CIRKA FEM MILJONER SVENSKAR går idag
omkring med amalgamfyllningar, där
kvicksilverhalten är högre än 50%. Men
redan vid 5% kvicksilverhalt har amalgam
samma giftklassning som arsenik!

I en rapport från Forskningsrådsnämn-
den uppskattar Maths Berlin att upp till
en halv miljon svenskar kan ha fått
sjukdomar i nervsystem, immunsystem
och njurar, orsakade av amalgam.

SAM HÄLLSEKONOM IN DRABBAS

SAMTIDIGT SOM MÄNNISKOR drabbas,
påverkas ekonomin negativt – både för de
drabbade och för samhället. Detta har
hittills inte tillräckligt uppmärksammats.
Det vore värt att utreda om inte samhället
skulle vinna på en kraftigt ökad
amalgamsanering.

KUNSKAP ÄR MAKT – VÄLKOM M EN!
AMALGAMSKADEFONDEN har glädjen att
inbjuda Dig tillsammans med några av
Sveriges ledande experter till ett angeläget
seminarium– mitt i maktens centrum!
Välkommen!

Thomas Karlsson, generalsekreterare

Dagsprogram: översikt

8.00-9.00 Avprickning av seminarie-
deltagare. OBS! Kom i god tid

9.00-11.00 Överläkare Anders Lindvall

11.30-13.30 Demonstration och 
överlämnande av namnlistor. 
Därefter tid för lunch.

12.30-13.30 (Presskonferens för journalister)

13.30-14.15 Jurist Ingegerd Lundberg Krook

14.30-16.30 Tandläkare Christer Olsson

Fikapaus

16.45-18.15 Docent Bo Nilsson

18.15-19.00 Civilekonom Lena Eriksson

19.00- Rapport från presskonferensen

Detaljprogram

A M A L G A M ,  F O L K H Ä L S A &  V Å R D E K O N O M I

s y m t o m – s a n e r i n g – e k o n o m i – j u r i d i k

Anders Lindvall är en pionjär
inom amalgamvård i Sverige och
behandlar ämnena
• Amalgampåverkan och sym-
tombilder
• Saneringseffekter
• Erfarenheter inom
Amalgamenheten.

Anders Lindvall är
tidigare överläkare och
chef vid Amalgam-
enheten i Uppsala.

Överläkare Anders Lindvall:
Amalgam, symtom och sanering

Amalgamskadefondens jurist
Ingegerd Lundberg Krook är
specialiserad på amalgam-
skadades juridiska problem. Hon
hjälper drabbade att tillvarata
sina rättigheter enligt
tandvårdsreformen och
socialförsäkringssystemet.
Hon talar bland annat om
• Juridiska aspekter på utbyte av
amalgamfyllningar
• Erfarenheter av 1998 års
tandvårdsreform
• Sjukpenning vid amalgam-
besvär

Jur kand Ingegerd
Lundberg Krook är
expert på amalgam
och juridik.

Jur kand Ingegerd Lundberg Krook:
Amalgamet och Dina rättigheter

Christer Olsson är mångårig
specialist på tandvårdsmaterial
och dess biverkningar och flitigt
anlitad föreläsare. Han talar
bland annat om:
• Rätt tandlagningsmaterial till
varje individ
• Hur man sanerar bort
amalgam – teori och praktik.

Christer Olsson är
tandläkare, har
arbetat som klinikchef
och är expert på
tandmaterial och
sanering.

Tandläkare Christer Olsson:
Tandlagningsmaterial & sanering


