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Forsidebilde: Forskere fra Tanzania, norge og Etiopia arbeider sammen med film-materiell for et online kurs – Occupational Health 
in Developing Countries. Foto: g. Tjalvin.
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T
iden er gått og det er allerede 8 år 
siden jeg trådte inn i redaksjonen til 
ramazzini. År som har vært spennende, 
utfordrende og utviklende. År der jeg 
gjennom dette arbeidet er blitt kjent 

med en lang rekke dyktige kolleger i inn - og utland 
og ikke minst fått lov til å være med i et så godt 
kollegium som denne redaksjonen er. Men nå er 
tiden inne for at jeg trekker meg ut av dette og gir 
stafettpinnen videre. Vi i redaksjonen er utrolig 
glade for at Morten Langeland har sagt seg villig til 
å overta. Morten er en dyktig og ordrik kollega fra 
Hardanger der han har sitt virke som bedriftslege 
i Bedriftshelse1. Lykke til Morten!

Dette nummeret har jeg og Morten utviklet i 
samarbeid og det handler om nettopp samarbeid i 

inn- og utland og på tvers av landegrenser, nemlig 
global arbeidsmedisin. Fokuset i artiklene er på 
ulike samarbeid vi har internasjonalt, både mellom 
tilsynsmyndigheter, faglige fora mellom arbeids-
medisinere og også hvordan vi kan jobbe for å 
utvikle slike faglige fora og forum internasjonalt. 
Også spesielt er det å lese om en arbeidsuke 
hos en kollega av oss i India. Vi i redaksjonen har 
valgt å la hans tekst stå på engelsk slik at vi ikke 
mister hans ordlyd ved en oversettelse til norsk 
og håper det går godt i et ellers norskspråklig 
ramazzini. I tillegg er det viktige refleksjoner som 
respons på forrige utgave av ramazzini angående 
forskning i BHT og samarbeidet mellom BHT og 
sykehusavdeling. 

god lesing alle.

Global arbeidsmedisin
Av Ole Jacob Møllerløkken, Ramazzini
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B
are for å ha sagt det først, veiled-
ningshåndbok for gruppeveiledning i 
arbeidsmedisin er nå ferdig revidert og 
straks tilgjengelig på Legeforeningens 
nettsider, slik det ble antydet sist [1]. Og 

det var under arbeid med den at det slo meg hvor 
mye vi trenger å opprettholde våre internasjonale 
kontakter og forbindelser, for å videreutvikle den 
arbeidsmedisinske rollen.

I Bjørnstjerne Bjørnsons dikt «Over de høye fjelle» [2] 
roper han ut; «Ut, vil jeg! Ut – å, så langt, langt, over 
de høye fjelle! Her er så knugende, tærende trangt, 
og mitt mot er så ungt og rankt, - la det få stigningen 
friste, ikke mot murkanten briste!» Om du ikke husker 
hele diktet, så husker du kanskje åpningen, som blir 
et slags mantra for de mest vitebegjærlige av oss; 
«Undrer meg på hva jeg får at se over de høye fjelle?» 
Og dikterhøvdingen har til og med tillatt seg å avgi 
en hyllest og karakteristikk av intensjonen til denne 
spaltens forfatter i det andre verset!

Oppbyggelig globalisering
Diktanalyse er som du kanskje skjønner, ikke min 
sterkeste side. Men beskrivelsen av et fagmiljø som 
stanger mot murkanten, minner meg om historiene 
fra framveksten av den moderne industrien i norge 
på 1800-tallet. går du en tur oppover akerselva i Oslo, 
finner du bl.a. det gamle broverkstedet (nå Vulkan 
mathall), akers mekaniske verksted (ble grunnlagt 
her før det flytta til det som nå er aker brygge), Hjula 
væveri, glads mølle og Myrens verksted. 

Historiene om hvordan disse virksomhetene ble grunn-
lagt, er krydret med unge og ranke «gründere» og fagfolk 
som dro ut i verden til Tyskland, England, amerika og 
Sverige, og tok med seg erfaring og ny lærdom hjem 
og omsatte det til praksis. Ta gjerne en titt på sidene til 
Selskabet for Oslo Byes Vel med et kart over hvor de blå 
skiltene deres er satt opp [3], og la deg friste til å ta en tur 
opp stigningen langs akerselva ved neste anledning. Ta 
deg tid til å lese litt om historiene bak industrien mens 
du tar lunsjpause i Hønse-Lovisas hus. 

Hippokrates var ikke akkurat født på Toten, og 
ramazzini la grunnlaget for arbeidsmedisinen 
blant håndverkere og arbeidere syd for alpene. Men 
takket være danskekongen Christian IVs higen etter 
rikdom og import av tysk bergverksekspertise, ble 
Kongsberg Sølvverk startet i 1624, nesten 10 år før 
ramazzini ble født i 1633. Berglegen på Kongsberg 
hadde nok ikke læringsmål «arB-004 Prinsipper 
for forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen» 
innbakt i sin medisinske utdanning. arbeidet besto 
hovedsakelig i å undersøke sykdom og skader hos 
arbeiderne og utstede «ståsedler» for de som kunne 
fortsette i arbeid med lettere luftveissykdommer og 
«kranksedler» som ga rett til halv lønn for de som 
var sengeliggende. Først i 1711 uttalte ramazzini at 
det er mye bedre å forebygge enn å behandle: «longe 
præstantius est præservare quam curare».

globalisering med påvirkning fra andre land og 
kulturer har aldri vært noen trussel mot norge, det 
har snarere medvirket til å forvandle landet hvor det 
var så «knugende, tærende trangt» til det paradis på 
jorden det er i dag. Utover importen av tysk gruve-
teknologi, hentet vi engelske og tyske glassblåsere 
til de første norske glassverk, engelskmennene bidro 
til oppbygging av tekstilindustrien, apotekere kom fra 
nederland, sveitsere introduserte moderne fjøsstell 
og meieridrift, og i nyere tid kjenner vi godt til det 
amerikanske innslaget av eksperter og fagarbeider 
ved oppstarten av den norske oljeindustrien. 

Nedbrytende globalisering
noen undrer seg kanskje over at en som lovpriser 
globaliseringen som har bidratt til å bygge opp landet 
før siste tusenårsskifte, er så skeptisk til dagens 
globalisering innen arbeidslivet. Det er kort fortalt 
fordi den globaliseringen vi ser i dag, er en konstant 
trussel mot de velferdsordningene og arbeidslivs-
vilkårene som vanlige innbyggere, arbeidstakere og 
fagforeningsfolk i resten av verden misunner oss 
og ønsker å få kopiert til sine hjemland. Problemet 
er ikke de mer eller mindre «illegale» immigrantene 
som ofrer det meste for å søke en bedre framtid for 

Ut, vil jeg! Ut!
Av Ørn Terje Foss

@rneblikk 3/2022 – betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja
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seg eller sine barn i norge og andre rike land, men 
de arbeidsvilkårene de flykter fra.

For mens vi har forlatt tida med utstrakt bruk av 
barnearbeid – rundt år 1800 var hver tiende gruve-
arbeider på Kongsberg sølvverk en gutt under 15 
år – så meldte nrk.no i 2021 [4] at en felles rapport 
fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og 
Unicef skriver at antall barnearbeidere i verden ved 
starten av 2020 var 160 millioner. Ikke bare var ett av 
ti barn i verden i barnearbeid, men antallet barn som 
er tvunget ut i barnearbeid økte for første gang på 
to tiår. norsk gruveindustri og landbruk av i dag skal 
altså konkurrere mot produsenter med arbeidsvilkår 
vi forlot for over 200 år siden. Den grove utnyttelse 
av fattige arbeidere og deres barn er ikke noe som 
plutselig har oppstått for å dekke etterspørselen av 
mineraler til elbilbatterier og moderne smarttelefoner, 
det har vært sånn hele tiden mens vi presset på for 
lavere priser og bygget opp vår velstand.

Vi skjønner ikke alltid hvor godt vi har det, og det 
er lett å argumentere for at vi må jenke oss for å 
møte konkurransen i den globale økonomien. Men 
hver gang det fremmes krav om at vi må akseptere 
lønnsnedgang, mere fleksibilitet (les: for arbeidsgiver 
ved ikke å ansette i faste og hele stillinger), mere 
arbeid utenom normalarbeidstid, kutt i sykelønns-
ordningen, mer bruk av innleie og bemanningsbyråer, 
at produksjonen flyttes til lavkostland og at eierskap 
overføres til et morselskap med base i et skattepa-
radis for å sjonglere med skattebidraget til norsk 
velferd, så er egentlig argumentet at det er norske 
arbeidstakere som må få det verre, ikke at resten av 
verden skal løftes ut av fattigdom. Hvis ikke vi får 
bedret arbeidsmiljøkårene i østblokk-land og tredje 
verden, blir enda mer av deres arbeidsmiljøforhold 
importert hit.

Globalisert arbeidsmedisin
Jeg husker fortsatt forbauselsen min over mange 
av innleggene jeg hørte på eller leste om i abstracts 
fra ICOH-møtene jeg deltok på (International 
Commission on Occupational Health) [5] som ung, 
naiv og flink bedriftslege. Første gang jeg tok mot til 
meg og prøvde å kommentere en rapport om elen-
dige forhold med et spørsmål om ikke psykososiale 
forhold kunne hatt betydning, og at medvirkning 
fra de ansatte kunne ha gitt bedre arbeidsmiljø, så 
fikk jeg raskt svar fra ordstyrer: «You may be right 
and you may be wrong, Dr. Foss, but that is not the 

question we are discussing here». 

Kolleger fra tredje verden presenterte rapporter fra 
helseundersøkelser av landbruksarbeidere som 
brukte tomemballasjen fra pesticider til drikkevann, 
forekomsten av asbestrelatert lungesykdom hos barn 
som sto for pakkingen av asbest i sekker i en støvsky 
som var for farlig for de voksne, og utallige andre 
eksempler fra arbeidsvilkår jeg ikke visste var det 
var mulig å tilby i land vi kjøper varer og tjenester fra. 
De siste årene kommer det stadig mer urovekkende 
fortellinger fra industrialiserte land om uakseptable 
arbeidsvilkår knyttet til plattformøkonomi, gjestear-
beidere og utvikling av det vi kaller prekariatet [6]. 
når folk veksler mellom arbeid og trygdeytelser og 
tilbys enkeltoppdrag, korttidskontrakter eller å være 
freelancere uten å få seg en fast, stabil og forutsigbar 
inntekt, så er situasjonen prekær på varig basis. 

Og når noen av de «illegale» migrantene uten andre 
inntektsmuligheter påtar seg oppdrag til minimal 
betaling, blir stadig flere av de som tidligere var i 
fast arbeid også skjøvet over i prekariatet i et «race 
to the bottom». Jo flere som havner i prekariatet, jo 
flere er villige til å underby hverandre, slik det ofte 
var under framveksten av den moderne industrien før 
arbeiderne etablerte fagforeninger. ramazzinis tese 
om at det er bedre å forebygge enn å behandle, blir 
parkert av de økonomiske realiteter i globaliseringen: 
I store deler av verden er det billigere å erstatte en 
død eller ødelagt arbeidstaker med en ny.

«Over de høye fjelle»
Bjørnstjerne Bjørnson

Undrer meg på hva jeg får at se
over de høye fjelle?
Øyet møter nok bare sne,
rundt omkring står det grønne tre,
ville så gjerne over,
tro når det reisen vover?

Ørnen løfter med sterke slag
langt over de høye fjelle -
ror i den unge, kraftfulle dag.
metter sitt mot i det ville jag,
senker seg hvor den lyster -
ser mot de fremmede kyster!

akkurat som «ørnen løfter med sterke slag langt 
over de høye fjelle», må framtidas arbeidsmedisinere 
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Referanser:

1. Veiledningshåndbok i arbeidsmedisin v3.0, T E Danielsen, Ø T Foss: https://www.legeforeningen.no/fag/
spesialiteter/arbeidsmedisin/Veiledningsgrupper/deltakere-i-veiledgningsgrupper-for-arbeidsmedisin/ 

2. Bjørnstjerne Bjørnson «Over de høye fjelle»: https://www.romsdal-sogelag.no/bygdesongar/
Undrer%20meg%20p%C3%a5%20hva%20jeg%20f%C3%a5r%20at%20se/19/  

3. Oslo Byes Vel (med kart over de blå skilt): https://www.oslobyesvel.no/ 

4. nrk.no «Ett av ti barn i barnearbeid»: https://www.nrk.no/nyheter/ett-av-ti-barn-i-barnearbeid-1.15530586 

5. ICOH (International Commission on Occupational Health): https://www.icohweb.org/site/homepage.asp 

6. Wikipedia: Prekariat: https://no.wikipedia.org/wiki/Prekariat

ut i verden og se mot de fremmede kyster. De må 
tilegne seg kunnskap og erfaringer om de negative 
konsekvensene for arbeidstakernes helse der glo-
baliseringen har kommet lenger enn hos oss, og bli i 
stand til å svare på angrepene mot våre opparbeidete 
arbeidslivsrettigheter når «vi må møte konkurransen». 

Pandemien har drastisk redusert muligheten for å 
delta på internasjonale møter, kurs og kongresser 

for vitebegjærlige arbeidsmedisinere som vil holde 
seg oppdatert, men nå er det åpnet igjen. Dekker ikke 
arbeidsgiver slike kurs, sjekk muligheten for fonds-
midler, stipend, hospitering/utveksling eller digital 
deltagelse. Har du råd til å dekke en utenlandsreise 
sjøl, dra heller på en internasjonal fagkonferanse 
enn til fotball-VM 2022 i Qatar, hvor flere tusen 
migrantarbeidere er omkommet under byggingen 
av prestisjeprosjektet.
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Bakgrunn
Informasjon fra International Labour Organization (ILO) 
viser at millioner av arbeidstakere i verden jobber under 
vanskelige og helsefarlige forhold. I lavinntektsland 
(LIC) er antallet arbeidsskader og -sykdommer spesielt 
høyt, med betydelige samfunnsmessige konsekvenser 
(1-4). Mange av utfordringene i arbeidslivet her kan 
imidlertid forebygges gjennom bedre kunnskap og 
utdanning. Kunnskap om arbeid og helse er mangelfull 
i mange lavinntektsland. Dette er situasjonen til tross 
for at den industrielle aktiviteten øker drastisk i disse 
landene. Dette enorme behovet for kunnskap om 
arbeid og helse er motivasjonen for prosjektet vårt, 
SaFEWOrKErS. 

Helt siden 2003 har forskere ved Muhimbili 
University of Health and allied Sciences (MUHaS), 
Tanzania, addis ababa University (aaU), Etiopia, og 
Universitetet i Bergen (UiB) samarbeidet i forskjellige 
forsknings- og utdanningsprosjekter. Dette har ført 
til at flere ansatte ved disse universitetene nå har 
kunnskap om i arbeid og helse, og er i stand til å 
undervise og forske innen feltet. Prosjektene har 
gitt opphav til 9 doktorgrader, og flere er underveis. 
Ved UiB har ansatte i forskningsgruppen arbeids- og 
miljømedisin vært viktige for dette arbeidet, og har 
også hatt stor nytte og glede av å delta i spennende 
og viktig forskning, se fig.1 og fig 2. 

Et nytt prosjekt
I 2021 startet disse tre universitetene prosjektet 
SaFEWOrKErS sammen. Prosjektet er finansiert 
av norad, i programmet nOrHED-2 (5) og navnet 
står for: Safe Working Conditions by Innovative 
Research and Education. SaFEWOrKErS har som 
mål å bedre sikkerhet og helse for arbeidere i afrika 
sør for Sahara gjennom kapasitetsutvikling innen 
høyere utdanning og forskning. Prosjektet vil gå over 
fem år. I tillegg til den vitenskapelige aktiviteten i 
prosjektet vil vi også bygge opp infrastruktur for 

å kunne støtte feltaktiviteter, ved for eksempel 
innkjøp av instrumenter for måling av forskjellige 
arbeidsmiljøparametere. 

Undervisning
Prosjektet vil forbedre og utvide mastergradsprogram-
mer ved MUHaS og aaU, og i tillegg utvikle pensum-
materiell og opplæringsmuligheter for medisinstu-
denter ved begge universitetene. I tillegg vil prosjektet 
utvikle forskningsbasert virtuell undervisning ved 
etablering av The Virtual School of Occupational Health. 
I nedstengningstiden under Covid-19-pandemien tok 
mange i bruk digitale løsninger i undervisningen, men i 
prosjektet vårt ble det faktisk planlagt før pandemien. 
Begrunnelsen var at mange mindre universiteter i 
Tanzania og Etiopia ikke har noen undervisning i arbeid 
og helse, og at vi med nettbasert undervisning kunne 
nå flere studenter. I fortsettelsen vil vi også vurdere 
om studenter i andre land enn Tanzania og Etiopia kan 
få delta på kursene som blir laget.

e  

SAFEWORKERS –  
et nytt samarbeidsprosjekt

Av Bente E. Moen og Gro Tjalvin,
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Fig.1

I Øst-afrika er roseindustrien i stor vekst. Tusenvis av kvinner 

ansettes for å stelle roser og sende dem til Europa for salg.  

En doktorgradsstudent fra Etiopia vil disputere på denne 

tematikken i slutten av 2022. Hun har studert eksponering for 

pesticider og luftveisplager blant de ansatte (Foto: M.gezu).
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Forskning
Sju doktorarbeider er planlagt under veiledning av 
forskerne i de tre samarbeidslandene, og kandidatene 
vil gjennomføre sin forskning i Tanzania og Etiopia. 
Hensikten er å skaffe mer informasjon om arbeids-
plasser i disse landene slik at vi kan samarbeide for 
å redusere arbeidsrelaterte skader og sykdommer. 
Det vil bli lagt vekt på å utføre studier blant både 
mannlige og kvinnelige arbeidstakere. Eksempler på 
doktorgradsprosjekter som er under planlegging er:

•	 arbeidsrelatert kreft i Tanzania 
•	 Pesticider i landbruket og påvirkning på mor og barn
•	 Støy og hørsel i industrien Tanzania og Etiopia
•	 Søvnplager og støy fra industrielt arbeid 

Forskjellig metodikk vil bli brukt i studiene, både 
kvalitative og kvantitative metoder. Videre vil en 
rekke mindre studier bli utført som masteroppgaver.

Formidling av forskningsresultater
For å sikre at resultatene fra 
prosjektet blir spredd slik 
at de får samfunnsmessig 
innvirkning vil forskerne i 
prosjektet samarbeide med 
stat l ig e or ganis asjon er, 
politikere, myndigheter og 
fagforeninger. gjennom mange 
års prosjektarbeid har vi eta-
blert samarbeidsavtaler med 
arbeidstilsynet i både Tanzania 
og Etiopia, og interessen for 
økt kompetansebygging er 
stor i disse etatene. På denne 
måten kan prosjektets fokus 
på viktige arbeidsmiljøutfor-
dringer bidra til å forbedre 
forholdene på arbeidsplasser 
i disse landene, og dermed 
redusere forekomsten av 
arbeidsrelaterte skader og 
sykdommer.

Referanser:

1. Hämäläinen P, Takala J, Kiat TB. global estimates of occupational accidents and work-related illnesses. World Congress on 
Safety and Health at Work, 2017, 3-4 September.

2. Concha-Barrientos M, nelson DI, Fingerhut M. Driscoll Tr. global burden due to occupational injury. am J Ind Health 2005;48:470-81.

3. rushton L. The global Burden of Occupational Disease. Curr Environ Health 2017;4: 340-356.

4. World Health Organization. Occupational health. (https://www.who.int/health-topics/occupational-health, retrieved 05.09.2022).

5. https://www.norad.no/en/front/funding/norhed/

Fig.2

Et av våre tidligere doktorgradsprosjekter ble utført i jern- og metallindustri i Tanzania. 

Støynivået her var gjennomsnittlig 92 dBa, og kun halvparten av de ansatte visste at 

høyt støynivå kan gi nedsatt hørsel (Foto: g. Tjalvin).
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D
e siste tjue årene har nordområdene gått 
fra periferi til satsingsområde for mange 
land, ikke minst norge. Dette har vært 
drevet av ønsker om økt ressursbasert 
verdiskapning, klimaendringer, bære-

kraftig utvikling og sikkerhetspolitikk. Det påvirker 
lokalsamfunn, miljøet, bedrifter, arbeidsplasser 
og innbyggere. Behovet for økt kunnskap og gode 
tjenester er stort. 

arbeids- og miljømedisinsk avdeling (aMa) ved 
Universitetssykehuset nord-norge (Unn)  er 
andrelinjetjenesten for arbeidsmedisin i den nord-
lige landsdelen. avdelingen har i ca. tre tiår drevet 
poliklinikk og ytt et bredt spekter av tjenester innenfor 
arbeidshelse og miljømedisin, herunder en bety-
delig forskningsaktivitet. Tjenestene er for en del 
rettet mot næringer og forhold spesielt relevant for 
nordområdene. 

Tidlig på 2000-tallet lanserte daværende regjering 
sin nordområdesatsing, primært med fokus på 
ressursutnyttelse og verdiskapning (fisk og annen 
sjømat, mineraler og olje og gass). Satsingen hadde 
lite fokus på de ansatte som faktisk skulle jobbe i disse 
sektorene. Behovet for mer kunnskap om arbeids-
forhold, risiko og helse for ansatte i mange sektorer 
ble åpenbar. nordområdesatsingen inneholdt også 
en satsing på ny kunnskap gjennom forskning, men 
hovedsakelig var fokus på klima, biomarine forhold, 
mineraler og petroleum. De hvite feltene på kunn-
skapskartet ble en mulighet for aMa til å definere nye 
oppgaver og prosjekter. avdelingen hadde allerede 
erfaring med forskning innen fiskeindustrien, men 
mindre innen mineral- og petroleumsnæringen. 
For å kunne utvide kompetansen satset aMa på et 
samarbeid med andre fagmiljøer i nord med erfaring 
fra arbeidsmedisinsk forskning på mineralnærin-
gen. Kontakter med relevante kompetansemiljø og 

fagpersoner ble opprettet på konferanser og gjennom 
reiser til enkelte fagmiljø. I russland ble flere fagmiljø 
oppsøkt før det ble ‘match’ på både kompetanse, 
interesser og behov. Deretter ble mye innsats lagt 
i relasjonsbygging og forankring hos overordnede 
myndigheter for å skape et sikkert grunnlag for flere 
års samarbeid. Dette ble også formalisert i samar-
beidsavtaler med våre russiske partnere. Samtidig 
kom det mer overordnede internasjonale avtaler 
mellom helse- og forskningsinstitusjonene i nord som 
bidro til et mer solid formelt grunnlag for vårt arbeid. 
Det lå også i bunn for søknader om bevilgninger til 
prosjektstøtte. nettopp samarbeid over grensene 
skulle vise seg å være en styrke både for prosjektsøk-
nader og for protokollutvikling. Fra pilotprosjekter på 
yrkeshygiene og helse hos russiske gruvearbeidere 
på Kola ble et PhD-prosjekt startet og gjennomført 
(1). Undervisning innen arbeidsmedisin ble tatt inn 
i en modul på Master of public health –studiet ved 
north State Medical University i arkhangelsk. Et nytt 
forum for arbeidsmedisin i nord ble etablert (Barents 
workshop of occupational health) på rotasjonsbasis 
mellom kompetansemiljøene i Kirovsk, Oulu, Umeå 
og Tromsø. Dette bidro til å knytte disse fagmiljø-
ene tettere sammen, i et regionalt nettverk som 
supplerte de nasjonale nettverkene og skapte nye 
samarbeidsprosjekter. 

EU-prosjekt MineHealth
Et av disse nye samarbeidsprosjektene var det 
nordisk-russiske MineHealth-prosjekt, finanisert fra 
EU – programmet Kolarctic (2). MineHealth under-
søkte ulike eksponeringer (vibrasjon, temperatur, 
nanopartikler) i arbeidsmiljø samt helseparametre 
som muskel-skjelettsmerter og fingersensibilitet 
hos ansatte i gruver i de fire landene. Samlet hadde 
undersøkelsen et stort antall deltakere og et data-
materiale som gav verdifullt materiale for analyser 
og publikasjoner. gjennom prosjektet ble fagmiljøene 

16 år med samarbeid om 
arbeidshelse i nordområdene 

Av Anje Christina Höper – Forskningsgruppeleder Arbeidshelse i nord, UiT Norges arktiske universitet, overlege 
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge; anje.hoeper@uit.no og Morten Skandfer 

Bedriftsoverlege Forsvarets BHT Nord; morten.skandfer@mil.no 
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i de fire landene tett knyttet sammen med faglige 
og organisatoriske bånd. Dette ble en viktig ressurs 
for senere felles prosjekter og bidro til utvikling av 
en egen forskningssatsing på UiT.

Arbeidshelse i nord
Med bakgrunn i ønske om tettere universitetstilsknyt-
ning og økt samarbeid mellom Unn og UiT innenfor 
feltet arbeidshelse, ble det fra 2016 jobbet for en 
opprettelse av egen forskningsgruppe for arbeids-
helse ved Institutt for Samfunnsmedisin (ISM), UiT. 
Forskningsgruppen arbeidshelse i nord, ble offisielt 
opprettet 1.1.2020 (3).

Siden oppstart av arbeidet i 2016 ble det oppnådd 
finansiering fra flere kilder. Dette var viktig for å 
utvikle og drifte samarbeidet med de arbeidsme-
disinske fagmiljøene i nordområdene. Mye av dette 
samarbeidet bygget på erfaringer og nettverk som 
var opparbeidet i MineHealth-prosjektet. Det var i 
denne tiden også viktig å ha en bred kontaktflate 
mot relevante fagområder som jobber med problem-
stillinger i nordområdene, fra politikk og næringsliv 
til urfolk og helsevesen. nordområdene har vært 
et erklært satsingsområde for skiftende norske 
regjeringer siden 2000-tallet, men innhold og retning 
har variert. Deltakelse på konferanser slik som arctic 
Frontiers gav arenaer for kontakter og kunnskap om 
myndighetenes prioriteringer. 

Workshop angående utfordringer med verneutstyr 
– «Head first» i april 2017
gjennom finansiering av inkubatorstøtte fra Helse 
nord ble det gjennomført en workshop, «Head first», 
i Tromsø i april 2017 (4). Temaet var utfordringer 
med bruk av personlig verneutstyr, spesielt i hode-
område; Fokus var problemer i kaldt klima, slik som 
dugging av vernebriller, kombinasjon av vernebriller 
og åndedrettsvern, samt dårligere beskyttelse ved 
kombinasjon av verneutstyr med varmende plagg.
 
Problemene er felles for sirkumpolare land og bruken 
av personlig verneutstyr er utbredt, Produktene som 
hørselvern, hjelm, vernebriller og åndedrettsvern er 
godt testet, men dette gjøres i et laboratorium med 
standard temperatur og luftfuktighet. Derfor kan vi ikke 
vite sikkert om utstyret har like god beskyttelse under 
andre vilkår, f.eks. i kaldt klima eller i kombinasjon med 
andre verneutstyr og klær. Erfaringsutveksling og 
samarbeid kan bidra til ny kunnskap og legge grunnlag 
for praktiske løsninger. Derfor samlet workshopen 

mange relevante grupper slik som arbeidstakere 
fra blant annet bygg- og petroleumsindustrien, 
bedriftshelsetjenester, leverandører og produsenter 
av verneutstyr, arbeidstilsynet, samt forskere fra både 
norge og Finland. En del av sistnevnte var noen av de 
tidligere samarbeidspartnere fra MineHealth.

Norsk-russisk nettverk i yrkeshygiene – 
«Occupational Hygiene in the North»; april 2017- 
desember 2018
I 2016 ble det oppnådd nettverksfinansiering gjennom 
Det norske universitetssenter i St Petersburg (DnUSP), 
som muliggjorde møter med våre russiske kolleger fra 
north-West Public Health research Center (nWPHrC) 
i St Petersburg og Kirovsk fra tidligere samarbeid. Målet 
med nettverket «Occupational Hygiene in the north» 
var erfaringsutveksling, forskning og undervisning 
relatert til faget, samt planlegging og diskusjon av 
felles norsk-russiske forskningsaktiviteter. Ideer 
og tanker fra «Head first» workshopen ble tatt 
opp på oppstartsmøtet for «Occupational Hygiene 
in the north» i St Petersburg høsten 2017. Sammen 
med partnere fra Finnish Institute of Occupational  
health og kollegene fra nWPHrC i St Petersburg ble 
arbeidet med en søknad til et større nordisk-russisk 
prosjekt om verneutstyr startet. Søknaden ble sendt til 
EU programmet Kolarctic høsten 2017, men dessverre 
ikke innvilget (5).

nettverksaktivitetene for øvrig besto av e-post-kor-
respondanse, skype-møter og gjensidige besøk i St 
Petersburg og Tromsø med norske, finske og russiske 
medlemmer. Det var interessant å se og diskutere 
forskjeller i yrkeshygiene mellom norge og russland; 
En av de mest tydelige forskjellene var at det i 
russland er leger som innehar mange av oppgavene 
yrkeshygienikerne gjør i norge. Opprinnelig skulle det 
skrives en felles artikkel om forskjeller i yrkeshygiene 
i de to forskjellige land og det ble også påbegynt 
samtaler om mulig felles norsk-russisk undervisning 
og/eller tilknytning til eksisterende utdanning slik 
som OH-learning (6). Dessverre ble DnUSP stengt 
mot slutten av finansieringsperioden til nettverket og 
samarbeidet ble generelt vanskeligere å gjennomføre, 
slik at det ikke ble noe av hverken publikasjon eller 
felles undervisnings- og utdanningsplaner.

Arctic network on occupational health and safety 
(ANOHS)
Under Finlands ledelse av arktisk råd initierte 
det finske arbeidsmiljøinstituttet (FIOH) i 2017 et 
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arktisk nettverk innen arbeidshelse og -sikkerhet 
(7,8). nettverket skulle samle aktører fra nordiske og 
nordamerikanske land, samt russland, for å jobbe for 
og med forskningsbasert kunnskap angående felles 
problemstillinger i nordområde. nettverket hadde 
et stort digitalt oppstartsmøte, men ble etter hvert 
inaktiv, da nødvendig videre finansiering fra flere av 
arktisk råd sine medlemsland uteble.

University of the Arctic (UArctic)  
University of the arctic er et nettverk av universiteter, 
høyskoler, forskningsinstitutter og andre organisa-
sjoner som jobber med forskning og utdanning i og 
om nordområdene (9). Uarctic har en rekke tematiske 
nettverk, blant annet “Working in the arctic” som 
har tidligere arrangert bl.a. sommerskoler der vi og 
flere av tidligere nevnte kolleger fra våre naboland 
har deltatt (10). Det finnes en årlig Uarctic konfe-
ranse, som er et fint møtepunkt med muligheter for 
networking, der det har tidligere vært abstract-bidrag 
fra arbeidshelse i nord. I år skulle konferansen ha 
funnet sted i Moskva, men ble kansellert som del av 
sanksjonsregimet mot russland.

Arctic 5
arctic 5 er et overordnet samarbeid mellom universi-
tetene i Tromsø, Luleå, Umeå, Lapland (rovaniemi) og 
Oulu (11). Målet er at universitetene skal ta en ledende 
rolle og samarbeide om kunnskap, undervisning og 
utvikling av arktiske problemstillinger. I 2021 har vårt 
nettverk med kolleger fra Oulu og Umeå oppnådd en 
to-årig nettverksfinansiering, og i 2022 har en av våre 
svenske kolleger i tillegg fått finansiering for «arctic 
Chair» (12). Dette har allerede gitt oss mulighet til 
å treffes fysisk i Umeå, samt vil gi videre mulighet 
for felles aktiviteter i nettverket. Ett av målene til 
nettverket, nemlig å jobbe for en egen scientific 
session på arctic Frontiers konferansen i 2023, har 
vi allerede oppnådd (13).

En gjesteforsker som for tiden jobber på arbeidshelse 
i nord har startet å se på så langt ikke publiserte 
data fra MineHealth-studien. Det skal også jobbes 
videre med å se på muligheter for analyse av allerede 
eksisterende data fra de forskjellige samarbeids-
partnere som har blant annet tilgang til flere store 
befolkningsundersøkelser i nordområdene, deriblant 
Tromsøundersøkelsen, SaMInOr, FinHealth (tidligere 
FInrISK) og CHInS (Cold and Health in northern 
Sweden). I tillegg jobbes det med muligheter for 
finansiering av framtidige datainnsamlinger og med 

å utvide nettverket til forskere med et noe annet 
faglig fokus enn aktuelle medlemmer. Ved siden 
av forskningen skal de også sees på muligheter 
for felles undervisningsopplegg som kan tilknyttes 
universitetene.

Refleksjoner om samarbeidet
Samarbeid med kolleger fra andre institusjoner og 
andre land er ikke bare ønsket i sammenheng med 
forskningsfinansering, men er generelt både nyttig 
og fruktbart. Det å se hvordan ting gjøres andre 
steder eller i andre land gir bredere erfaring og kan 
stimulere til nye ideer og framgangsmåter. Det kan 
samtidig også være utfordrende og kan ta mer tid 
og ressurser, spesielt når det gjelder samarbeid 
med andre land og ikke minst land utenfor norden. 
I nåtidens digitalisering, er det blitt en naturlig 
del av hverdagen å ha digitale møter. I nettverket 
gjorde vi lignende erfaringer som mange har gjort 
i løpet av korona-pandemien: De fysiske møtene 
opplevdes som mest nyttige og positive. Spesielt 
i sammenheng med russland-samarbeidet var 
settingen mye mindre formelt og det var større 
innlevelse fra øvrige deltakere på russisk side enn 
det vi opplevde på e-post og skype. Tilstedeværelse 
av en tolk gjorde dette også mye lettere, da også de 
kun russisk-talende kunne gi sine innspill. nettopp 
der det er større kulturelle, språklige og faglige 
barriærer er det nødvendig å bruke tid på å bygge 
relasjoner, tillit og nettverk, og vise i praksis at 
samarbeidet fungerer i pilotprosjekter og ikke minst 
være enige om felles interesser og muligheter. I de 
senere årene har desverre rommet for samarbeid for 
russiske fagmiljøer blitt innskrenket, ikke minst deres 
mulighet for å motta ekstern finanisering og slik 
inngå i internasjonale prosjekter. Sanksjonregimet 
rammer også, selv om forsker-til-forsker kontaktene 
kan opprettholdes i håp om bedre tider. gjennom 
mange små og store prosjekter med andre arbeids-
medisinske forskningsmiljøer i det nordlige norden 
har den relativt nystartede forskningsgruppen 
arbeidshelse i nord vokst, utviklet seg og gått 
inn i et større nordisk fagmiljø der man gjensidig 
kompletterer, supplerer og ikke minst kjenner 
hverandre. Dette inspirerer og skaper muligheter, 
planer og prosjekter som skal være relevante og 
på den måten bidra til bedre arbeidsmiljø og helse 
på arbeidsplassene i nordområdene. Vi mener slik 
kompetanse er avgjørende for den videre utviklingen 
av arbeidsslivet med bærekraftig ressursutnyttelse 
og økt verdiskapning i nord.
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Nord-Sør samarbeid: Bidrag av 
norske arbeidsmedisinere og 

andre eksperter i kompetansebyg-
ging omkring arbeidsmiljø i Kenya. 

Av Abdulqadir Suleiman

N
ovember 22, 2018, sto en arbeidsmedisi-
ner fra arbeidstilsynet i konferansesalen 
til royal Court Hotel og foreleste om 
«Occupational Health Burden» i den før-
ste HMS-konferansen i den kenyanske 

turistbyen, Mombasa. Senere samme dagen var det 
en inspektør og en kjemiker, også fra arbeidstilsynet, 
sin tur med forelesing om hhv. psykososialt arbeids-
miljø og risikovurdering av kjemisk helsefare. De 
tre fra arbeidstilsynet og en annen fra det danske 
arbeidstilsynet var på besøk i Kenya på invitasjon fra 
OSH Pro Services (Occupational Safety and Health 
Professional Services: https://oshproservices.org/). 
Dette var starten på et nord-Sør samarbeid. Siden 
har flere andre fra norge, både fra arbeidstilsynet 
og Stami, deltatt i årlige aktiviteter i regi av OSH Pro 
Services. Den mest forseggjorte blant aktivitetene 
er den årlige HMS-konferansen, med tittelen «Trends 
and and Practices in Occupational Safety and Health 
Promotion.» Dette var tilfelle også under pandemien 
da begivenheten ble holdt virtuelt. Planlegging er 
godt i gang for 2022 versjonen med overordnet tema: 
Protecting workers from occupational health hazards. 
(https://conference.oshproservices.org/).

OSH Pro Services, ble opprettet mot slutten av 2017 
med hovedmål til å skape en plattform for å støtte 
samarbeid og utveksling av erfaringer mellom HMS-
eksperter fra ulike land for å forbedre kvaliteten på 
HMS-praksis i Kenya. gjennom fysiske og nettbaserte 
programmer, tilbyr OSH Pro Services mulighet for 
arbeidstakere, ledelse i virksomheter og andre HMS-
utøver til å få et blikk på og å lære om hvordan HMS 
fungerer i andre land, og hvordan andre håndterer 

noen av de samme arbeidsmiljøproblemstillingene 
som de som oppleves i arbeidsplassene i Kenya. 
I tillegg til norge og Danmark, har eksperter fra 
Kypros, Tyskland, nederland, Belgia, UK, og 
Sør-afrika også vært med i diverse programmer. 
Deltakerne på konferansene og andre aktiviteter, er 
bl.a. lokale arbeidsmiljøeksperter, arbeidsmedisiner, 
studenter, representanter fra fagforeninger og 
arbeidstakere fra forskjellige sektorer. Direktør og 
andre funksjonærer fra den arbeidsmiljø ansvarlige 
myndigheten (Directorate of Occupational Safety and 
Health Services, DOSHS) har også deltatt i arran-
gementene. Deltakere fra nabolandene Tanzania og 
Uganda har også nyttet seg godt av aktivitetene.

I tillegg til kunnskap-basert arrangementer, jobber 
OSH Pro Services også praktisk på bakken med 
utvikling og gjennomføring av løsninger til for-
skjellige lokale arbeidsmiljø utfordringer gjennom 
samarbeid med interesserte lokale og internasjonale 
organisasjoner. Blant arbeidet i dette området inklu-
derer direkte støtte til arbeidstakerne, for eksempel 
i den uformelle sektoren, bredt karakterisert som å 
bestå av enheter engasjert i produksjon av varer eller 
tjenester med hovedmålet å skape sysselsetting og 
inntekter til de det gjelde (ICLS 1993). 

I juni i år (2022) utdelte OSH Pro Services hørselverns 
utstyr til 30 metall håndverkere i den uformelle sek-
toren, som en del av et fellesprosjekt med Workplace 
Health Without Boarders (WHWB)-UK med støtte 
fra den American Industrial Hygiene Association 
(les om saken her: https://www.the-star.co.ke/
counties/coast/2022-06-07-mombasa-jua-kali-
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artisans-ask-state-for-protective-gear/). 
arbeidstakerne fikk også opplæring om 
helse utfordringer knyttet til ekspone-
ring for støy. Med statistikk som viser 
at det er nesten syv millioner uformelle 
virksomheter (FKE 2021) med signifikant 
arbeidsstyrken, er det klart at det er et 
stort behov for å bringe arbeidshelse-
kompetansen enda nærmere massene, 
noen som kan forsterkes av internasjonale 
samarbeid. Dette utgjør en betydelig del 
av arbeidet OSH Pro Services ønsker å 
engasjeres seg, eventuelt med støtte fra 
andre organisasjoner/institusjoner.

Ytterligere, har OSH Pro Services i sin 
portefølje gjennomføring av arbeidsmil-
jørelatert forskning og utvikling prosjekter, 
noen som gir mulighet til prosjekt sam-
arbeid med interesserte organisasjoner/
institusjoner. OSH Pro Services kan i 
samarbeid med DOSHS og andre lokale 
spillere, tilrettelegge for prosjektarbeid 
for eksempel for medisinske studenter, 
lege under spesialisering eller andre. Slike 
prosjekt ville gå lang i å forsterke 
samarbeidet for gjensidige læring 
for alle involverte.

Det er ønskelig med ytterligere del-
takelse av norske arbeidsmedisiner, 
yrkeshygieniker, og andre arbeids-
miljøeksperter i kommende aktivi-
teter i regi OSH Pro Services for å 
forfremme utvikling av arbeidsmiljø 
kompetanse og gjensidig læring for 
alle involverte.

Eventuelle spørsmål om OSH Pro 
Services og dets aktiviteter kan 
rettes til abdulqadir Suleiman 
ams@arbeidstilsynet.no

Metallarbeidere med tildelte hørselvern utstyr. 

Bilde: ruth aura (Star)
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P
å starten av 2000-tallet tok legene ved det 
finske arbeidstilsynet initiativ til å danne 
et nettverk for leger tilknyttet de nordiske 
arbeidstilsynene.  Dette nettverket har siden 
fungert som et forum for utveksling av kunn-

skap/ erfaringer og diskusjon av arbeidsmedisinske og 
arbeidsmiljømessige problemstillinger. I år har nettverket 
20-års jubileum. Pr. i dag deltar leger fra Finland, Sverige, 
Danmark, Færøyene og norge. Island har tidligere også 
vært representert, men har for tiden ikke lege tilknyttet 
arbeidstilsynet.  Det er ett fysisk møte i året og utenom 
dette tar legene kontakt med hverandre ved behov.
           
I det årlige møtet har legene i det arrangerende landet 
ansvar for programmet, men legene i de øvrige landene 
gir innspill til ønskede tema/ saker. Det settes av tid til at 
legene kan gi en kort beskrivelse av sentrale arbeidsmi-
ljøspørsmål i de enkelte landene. Videre brukes møtet 
til å ta opp et bredt spekter av problemstillinger innen 
tilsynsmyndighetenes risikoovervåkning- og håndte-
ring, regelverksutvikling, forebygging av arbeidsrelatert 
sykdom og –skade. I tillegg diskuteres problemstillinger 
knyttet til spesifikke risikofaktorer (f.eks. rengjørings-
produkter, MrSa, scenerøyk, nattarbeid, trakassering). 
 
Under pandemien utvekslet vi status og erfaringer 
i forbindelse med nedstengning og gjenåpning og 
diskuterte aktuelle forebyggende tiltak i digitale 
møter. Legene fra de ulike landene presenterte 
koronasituasjonen og hvordan pandemien ble 
håndtert. aktuelle tema var myndighetsroller, 
strategier ved utbrudd, testkapasitet og selvsagt 
pandemiens konsekvenser for arbeidslivet. Vi så 
bl.a. på statistikk over sykdom og vaksinering, inkl. 

prioritering av ulike yrkesgrupper som f.eks. i deler av 
helsetjenesten. arbeidstilsynenes, og dermed også 
arbeidsmedisinernes, rolle i pandemihåndteringen 
varierte mellom landene. Dette gjenspeilte seg både 
i tilsyn, rådgiving/veiledning og samarbeid med 
folkehelsemyndigheter. Inntrykket var at vi i norge 
nok var tettere på pandemihåndteringen enn i øvrige 
land. Et annet emne som ble diskuterte var covid-19 
som yrkessykdom, inkl. meldepraksis. (1) 

Årets møte ble arrangert i Helsinki og var vårt første 
fysiske møte på tre år. Temaene på dette møtet var; 
-arbeidslivet i endring (tilknytningsforhold og fragmen-
tering av arbeidsgiveransvar, arbeidsmiljøforhold for 
utenlandske arbeidstakere, digitalisering, grønn økonomi 
f.eks. resirkuleringsøkonomi og nye risikofaktorer, pan-
demi, følger av endret sikkerhetssituasjon)
-nye risikofaktorer og risikohåndtering (hvordan gjen-
nomføre tilsyn når det ikke er en arbeidsplass eller mange 
arbeidsplasser, organisatoriske/ psykososiale arbeids-
betingelser, aktuelle arbeidsrelaterte sykdommer)  

-Produktivitet («wellbeing», arbeidsevne og lengde 
av yrkesaktivt liv som faktorer som kan påvirke 
produktivitet, hva er tilsynsmyndighetenes rolle, 
behov for mer ressurser til forebygging generelt)
-Helsefremming og forebygging av sykdom (presen-
tasjon av register for arbeidsrelatert sykdom i norge, 
helsefremming og forebygging innen primærhelse-
tjeneste og arbeidshelsetjeneste og muligheter for 
samarbeid, risikoforebygging i arbeid som en metode 
for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer)
Vi opplever at dette nordiske samarbeidet er nyttig 
og verdifullt for vårt arbeid i arbeidstilsynet. 

Samarbeid i Norden – Nettverk 
for leger tilknyttet de nordiske 

arbeidstilsynene
Av Henry Aglen, Yogindra Samant, Tonje Strømholm (overleger i Arbeidstilsynet). 

Kontakt: tonje.stromholm@arbeidstilsynet.no

Referanser:

1. Eriksen T, Sørbø L, Strømholm T, Samant Y, aglen H, Heer M, Danielsen TE. Korona og arbeidsmiljøet, arbeidstilsynets rolle i 
den pågående pandemien. ramazzini 2020:nr 3;6-8.
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T
iden er igjen inne for å diskutere 
betydningen av et godt arbeidsliv for et 
velfungerende samfunn. Trygge og forut-
sigbare arbeidsforhold er en hjørnestein i 
velferdssamfunnet. I norge drar vi fordeler 

av gode samarbeidsvilkår både i samfunnet og på 
den enkelte arbeidsplass. Det er selvsagt alltid rom 
for forbedringer. Men det er mulig vi nå står overfor 
fremtidige utfordringer gjennom ny oppgavefor-
deling i industriproduksjon, og mer migrasjon av 
arbeidskraft. Vi ser også at plattformøkonomi kan gi 
uklare roller i arbeidslivet. globalisering er imidlertid 
kommet for å bli. 

Hvordan kan vi sikre at sviktende HMS ikke blir et 
kortsiktig konkurransefortrinn?
Det kan bli dyrekjøpt for dem det rammer.

Jeg har i drøyt 10 år samarbeidet med Dr. ashish 
Mittal, som arbeider med det samme som oss i new 
Delhi, India. Dr. Mittal arbeider kunnskapsbasert 
direkte på den enkelte arbeidsplass. Han har et lov-
verk å forholde seg til, men i store deler av det indiske 
arbeidslivet har ikke arbeidsgiver og arbeidstaker 
samme kontraktsmessige relasjon som vi er vant med 
her hjemme. Da blir medvirkning og forbedringsarbeid 
vanskelig. 

asbest er like farlig i India som i norge. Likevel 
importeres mineralet, som så brukes på indiske 
arbeidsplasser. 

Dr. Mittal er opptatt av å spre kunnskap om arbeids-
helse i sitt samfunn. Derfor har han vært opptatt av 
internasjonalt samarbeid. I pandemiperioden var 
det ikke mulig å møtes på fysiske konferanser, men 
kolleger fra USa, Sør-afrika, Hong Kong, India og 
norge har vært i stand til å diskutere arbeidsliv og 
global pandemi på regelmessige Zoom-møter. 

redaksjonen har bedt meg om å invitere dr. Mittal til 
å beskrive sin arbeidshverdag som arbeidsmedisiner 
i India; en dag på jobb et annet sted med helt andre 
forutsetninger. 

Han gjør det med egne ord. Dere vil se at han er en akti-
vist hvor arbeidet er blitt en livsstil. En livsstil som nok 
ikke helt er tilpasset norske arbeidstidsbestemmelser. 

Forbyggingspotensialet er størst der risikoen er 
størst. La oss håpe at dr. Mittal og mange andre som 
ham, lykkes i sitt utrettelig arbeid. Da blir verden et 
bedre og tryggere sted, og mange flere vil få gleden 
av arbeidslivets helsefremmende sider.

Being an Occupational health practitioner in develo-
ping world – a typical week of life ashish Mittal (MBBS, 
AFIH, DHHM, MBA, LLB, PGCMDM)

My usual week is six and half days working with 
average 10 hours a day. 

The usual week is loaded with 25-30 hours of general 
OPD practice in clinic chamber for walk-in patients 
from within the vicinity of 5 miles, who look for a 
primary care family physician. The practice involves 
consultation, lab sample collections, other diagnostic 
investigations, and sometimes day care also. The 
facility includes a consultancy chamber and a waiting 
room. Elderly or too sick patients who are unable to 
visit clinic are also attended with a home visit. 

realizing the potential to take occupational history and 
exposure history from the OPD patients, I could better 
diagnose, treat and prevent the recurrences or exacer-
bation of many chronic presentations and symptoms. 

Globalt samarbeid arbeidshelse
Av Tor Erik Danielsen og Ashish Mittal
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Occasionally the consulting chamber is also used for 
pre-employment or periodic medical examination of 
nearby industrial workers. The medical examinations 
include doing physical medical examination, lab 
investigations, ECg, audiometry, Pulmonary function 
test etc. Sometimes the training on First aid, basic 
safety etc. is also conducted for a small batch of 
employees or workers. 

approximately 16-20 hours are devoted to the 
periodic medical examinations or health camps 
and or trainings for the workers on Tuesdays and 
Wednesdays of most of the weeks for last 7 years. 
These are either the mandatory compliance require-
ment under the Factories act of India, or civil society 
interventions under various projects for the specific 
industry / clusters / individual artisans / home based 
worker / street vendors and hawkers / communities 
near the industrial or mines area for secondary or 
environmental exposure. 

although most of these projects have been imple-
mented in north & north east Indian states (Punjab, 
Haryana, national capital region of Delhi, rajasthan, 
Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, West Bengal, assam 
& Tripura), however most of the geographical area 
of the rest of the India has been covered (Madya 
Pradesh & Chattisgarh in central India, Maharashtra 
in Western India, Kerala, Karnataka, andhra Pradesh 
& Tamil nadu in Southern India). Most of the travel 
to project areas is by road, rail or air. Usual wakeup 
call is a at 2:00 aM in the morning, reaching the 
project site at around 8-9 aM, attending the workers 
for medical camps throughout the day, ending the 
day with around 1-2 hours of participatory training 
on musculoskeletal care, first aid, basic safety tips, 
proper use and care of personal protective equipment 
(PPEs) or handling their common health and safety 
concerns, and  briefing the management about the 
health and safety issues identified and seeking 
their intervention and continued improvements for 
wellbeing of their industrial unit. One of the volunteer 
amongst the workers demonstrate the essential tips, 
and also asked to provide help to his co-workers 
later on. Many a times a walk through the industrial 
premises is done to understand the workplace, 
work culture, exposure patterns, safety provisions 
and controls, first aid boxes, medical facilities or 
occupational health room or centre, and even welfare 
amenities like washrooms, drinking water, eating 
place, crèches etc. 

  During the medical camp, workers are asked about 
their present chief complaints, history of any chronic 
ailment, correlation to their work and given the 
symptomatic treatment dispensing the appropriate 
medicine, and counselling and guidance for long term 
preventive and promotive strategies. 

The two days of medical camps usually see the 
turnover of 150-170 workers. after the end of the 
second day activities, travelling back to home ends 
at midnight, to again start with morning OPDs. Each 
day report is prepared with the analysis of complaints, 
symptoms, examination findings etc. and complied 
overall for the project outcome. 

The formal and informal sectors covered are 
numerous, to name a few are Micro, Small and Medium 
foundry, tannery and leather good enterprises, bath 
fitting manufacturing units, electroplating units, 
stone crusher units, bulk pharma and pharmulation 
units, automobile part manufacturing, break shoe 
making units, lead storage battery manufacturing 
units, cloth dyeing units, water & sewage treatment 
plants, hospitality services, hand block printers, small 
tea growers, electronic waste recyclers, welders, 
bamboo workers, street vendors, agriculture workers, 
traditional artisans etc. 

The work with formal hazardous units may involve 
drafting of health & safety Policy, health & safety 
committee meetings; designing, implementation, 
monitoring and evaluation of health management 
programs (pre-employment, periodic, specific 
occupational health examinations/investigations), 
management of onsite health facilities, designing 
customized training programs in preventive health, 
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first aid, personal protection etc. and imparting 
training and legal compliance to statutory health 
requirements under various legislations. 

apart from these regular involvements of 45-50 
hours a week, another 15-20 hours involved in
•	 Compiling of medical examination, investigations 
for annual medical examination of workers and 
individual recommendations based on the findings 
•	 report writing, data analysis of the medical camps  
•	 Preparing and taking a lecture of different stake-
holder as visiting faculty in VV giri national Labour 
Institute (VVgnLI); regional Labour Institute (rLI), 
Ministry of Labour & Employment, national Institute 
of Health & Family Welfare (nIHFW), Ministry of Health 
& Family Welfare, government of India. 
•	 review of the articles to be published in Indian 
Journal of Public Health.
•	 answering the questions pertaining to occupatio-
nal health by colleagues, press reporters, journalists, 
businesses, civil societies etc.  
•	 developing IEC materials: concept, design 
and development of Calendars on Chemicals, 
Ergonomics, Workplace management and Welders 
Health, documentary, flyers etc. 
•	 During Covid period, developed many IEC materials 
and Standard Operating Procedures (SOPs) on Covid 
Prevention, Workplace Infection Control program, 
reopening of Industrial Units / Office premises, 
Work from Home implications, Post Covid era etc. 
•	 preparing for online trai-
nings, webinars e,g online 
training programs with 
various national and interna-
tional stakeholder (workers, 
owners, associations) like 
national Institute of Disaster 
Management (nID M), 
The Federation of Indian 
Chambers of Commerce 
& Industry (FICCI), Sharda 
University, Solidaridad, 
Smartchaos (South africa) 
etc. 
•	 developing concepts and 
strategies for new areas of 
intervention
•	 preparing industry specific 
guidelines / SOPs on OHS
•	 scripting, preparing and 
recoding of general purpose 

videos for different stakeholders. 
•	 International assignments like consultant to the 
project for revision of existing regulations on OHS 
in Bhutan.
•	 Writings: contributed a unit titled “Duties 
and responsibility of Individuals and Employee 
Participation in Safety” for PgDEOH (Post graduate 
Diploma in Environmental & Occupational Health) 
Programme, by Indira gandhi national Open 
University (IgnOU), new Delhi; and contributed a 
chapter in Textbook of Occupational Health published 
by Century Publications, 2021
•	 Participating in the organizational activities in 
various roles: Secretary of International Conference 
on Occupational & Environmental Health (ICOEH), 
President of In The Service of Mankind (ITSOM), 
Secretary of Labour resource Centre (LrS), Secretary 
of association of Occupational & Environmental 
Health (aOEH), Member of the international working 
group on “Core Values at Work”, Member of the India 
Ban asbestos network, Member of Medicos Legal 
aid group etc. 
•	 Helping student of environmental engineering, 
nursing etc. for their dissertation. 
•	 Meetings, brainstorming for conducting 
International Conference on Occupational and 
environmental health (ICOEH) and associated 
workshops. 
•	 Skill / knowledge enhancement by reading, online 
courses and attending workshops, webinars etc. 
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V
erden globaliseres i økende grad, og flyt 
av tjenester, varer, kapital og arbeids-
kraft på tvers av landegrenser er stadig 
økende. Disse endringene i arbeidslivet 
gir gevinster for økonomi, produktivitet 

og arbeidsplasser. Som arbeidsmedisinere ser vi 
positive sider ved slike endringer i arbeidslivet. Men, 
vi er også opptatt av at disse endringene kan føre til 
negative helsekonsekvenser for arbeidstakere både 
her i norge, i norden og i verden. 

Om vi ser kun på det norske arbeidslivet kommer det 
store globale innslaget i form av arbeidsinnvandring. 
SSB regner med ca. 330 000 arbeidsinnvandrere 
bosatt i norge, noe som er en betydelig stor gruppe.  
arbeidsinnvandring har tjent behov for manglende 
arbeidskraft samt beriket norge med spisskompe-
tanse på flere fagområder i arbeidslivet. Samtidig vet 
vi at arbeidsinnvandrere både i norge, norden, EU og 
verden dessverre ofte får dårligere arbeidsvilkår, som 
igjen fører til høyere risiko for skader, sykdommer 
og sykefravær. De arbeidsmedisinske fagmiljøene 
i norge har alltid vært opptatt av sårbare grupper 
i arbeidslivet. Både STaMI og arbeidstilsynet, med 
flere norske arbeidsmedisinske fagmiljøer, er enga-
sjert i nasjonale og internasjonale initiativer for å 
forebygge negative arbeidshelsekonsekvenser for 
denne gruppen.

Teknologisk fremgang har bidratt til at nordmenn og 
norge er involvert i den globale verdikjeden. Det kan 
nevnes olje- og laksenæringen, men også mange 
andre bransjer hvor man jobber i et internasjonalt 
marked. BHT- personell har som vi vet gjort en 
hederlig innsats i pandemien, med arbeid for bedrifter 
med betydelig andel internasjonal arbeidskraft- og 
reisevirksomhet. arbeidshelsekompetanse i BHTer 
bidrar dermed til internasjonal innsats på arbeids-
medisinske områder både i utlandet, og innenlands 
mht. global reisende arbeidskraft.

Det arbeidsmedisinske fagmiljøet ved UiB har hatt et 
langtids-engasjement i afrika. For tiden har UiB et pro-
sjekt for å forbedre arbeidshelsetilstanden i Øst-afrika. 

UiB tilbyr også et nyttig globalt online-arbeidshelse 
opplæringsprogram som er meget etterspurt og 
vellykket.  Vi kjenner til enkelte arbeidsmedisinske 
ildsjeler og fagmiljøer som har sitt engasjement i India, 
Palestina, Latvia, og arktiske områder. 

STaMI for sin del har en bred internasjonal arbeids-
medisinsk samarbeidsprofil med sitt engasjement i 
EU-COST prosjekter som f.eks. OMEga-nET, i EU-OSHa 
initiativer, PErOSH (EUs organ for arbeidshelse 
forskning) og nIVa (nordisk arbeidsmiljø utdanning).

arbeidstilsynet, som det statlige organet i norsk 
forvaltning på arbeidshelseområdet, har flere 
internasjonale forpliktelser i norden, EU og verden. 
Den samlede arbeidsmedisinske kompetansen i 
arbeidstilsynet fungerer som en premissleverandør 
til det internasjonale arbeidshelseregelverk og veiled-
ninger gjennom sitt verv i internasjonale fora. Som 
eksempler nevnes nordiske tilsynslegens gruppe, 
Europeiske arbeidsmiljøorgan (EU OSHa) og rådet 
for arbeidshelse ved EU Kommisjon (aCSH).

namf / nFaM deltar i det europeiske arbeidsmedi-
sinske fellesskapet UEMS. (Europeisk samarbeids-
fellesskap for medisinske spesialiteter) UEMS jobber 
for å fremme faget med sikte på å fremme helse hos 
europeisk arbeidskraft. For tiden jobber UEMS med 
for å påvirke EU sitt regelverk slik at arbeidsmedisin 
kan få en større betydning i fagområdet arbeidshelse.  
UEMS har også et pågående arbeid med evaluering 
av nytteverdien av helseundersøkelser i BHT i pri-
mærforebyggende øyemed. 

avslutningsvis kan vi nevne at norge spiller en aktiv 
rolle i oppfølgingen av Fns bærekraftmål. Flere av 
målene gjelder arbeidsmiljø- og helse, og særlig 
den som gjelder anstendig arbeid. namf/nFaM og 
de samlede arbeidsmedisinske miljøene i norge 
støtter bærekraftmålet som gjelder anstendig arbeid 
globalt. Styret for sin del skal fortsette å bidra med å 
styrke arbeidsmedisinens rolle i norge, norden, EU 
og verden for å sikre et sunt og anstendig arbeidsliv 
for alle.

Arbeidshelse er også global helse
Av Yogindra Samant på vegne av styret Namf/NFAM
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M
arcel Proust (1871-1922) og hans 
romansyklus På sporet av den tapte 
tid (1913-1927) står sentralt i littera-
turhistorien. I verket forsøker han blant 
annet å formidle hvordan mennesket 

forvandles gjennom et liv, og hvordan opplevelsen av 
tiden som går kan endre seg. gjennom den såkalte 
«Madeleinekakeerfaringen» formidler han hvordan 
det er mulig å gjenoppleve minner fra barndommen 
og samtidig erfare at disse minnene frembringer nye 
følelser og overraskende erindringer (1).

Mindre kjent er det kanskje at Marcel Prousts far, 
achille-adrien Proust (1834-1903), var en sentral 
epidemiolog og folkehelsebyråkrat i Frankrike (1). I 
forsøket på å bekjempe koleraepidemiene på slut-
ten av 1800-tallet ble han en sentral talsmann for 
virkemidler som sosial distansering, karantene og 
håndvask (2) – virkemidler vi nå er godt kjent med. Da 
adrien Proust døde i 1903, skal avisen Le Figaro ha 
omtalt ham som «skaperen av internasjonal hygiene» 
(2). Han er også beskrevet i romanen 
«Kjærlighet i koleraens tid» (1985) 
av gabriel garcía Márquez som «the 
most oustanding epidemiologist of 
his time» (3). Man mener at mye av 
farens legevitenskapelige verden 
kan gjenfinnes som et bakteppe i På 
sporet av den tapte tid. Mange leger 
dukker opp i romanen, de fleste 
skildres satirisk. noe av dette kan 
ha sammenheng med at Marcel var 
et sykelig barn som ble behandlet for 
både astma og fordøyelsesplager 
allerede fra ung alder av. Videre 
finner vi beskrivelser av sykdommen 
nevrasteni i romanen, og mange 
passasjer som handler om hver-
dagshygiene (4).
 
For arbeidsmedisineren har det 
særlig interesse at adrien Proust 
var den første som brukte begrepet 
byssinose om lungesykdom på 

grunn av inhalasjon av bomullsstøv (5,6).  I norge 
var dette kjent som «fillesjuka», blant annet hos 
arbeiderne ved Christiania Seildugsfabrik (7). 
Tilstanden er karakterisert av hoste, tetthet i brys-
tet og tungpustenhet. Symptomene er ofte verst 
første dag på jobb etter en friperiode, derav også 
kalt «mandagssjuke». Lungesymptomer ved arbeid 
med tekstilfibre var kjent også før den industrielle 
revolusjon. Blant annet skrev ramazzini følgende i 
sin avhandling om arbeideres sykdommer:
  
«…those who hackle in the flax and hemp to prepare it 
for being spun and wove, afford frequent instances of 
the unwholesomeness of their trade; for there flies out 
of this matter a foul mischievous powder, that entering 
the lungs by the mouth and throat, causes continual 
coughs and gradually makes way for asthma … But 
at the long run if they find their affliction grows upon 
them they must look out for another trade; for ‘tis a 
sordid profit that’s accompanied with the destruction 
of health” (8).

På sporet av den tapte pust 
anniken Sandvik, Seksjon for Miljø- og arbeidsmedisin, Oslo Universitetssykehus Ullevål

Foto: arbeidere ved et indisk spinneri som manuelt renser bomull før den skal spinnes. 

Wikimedia Commons.
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Med den industrielle revolusjon ble byssinose utbredt 
i tekstilindustrien i England og i USa. Særlig utsatt 
var de som arbeidet med bearbeidingen av bomullen 
før den ble spunnet eller vevet, for eksempel ved 
karding (9). Omfanget av problemet er ikke godt 
studert per i dag, men det er indikasjoner på at 
byssinose fremdeles er et signifikant problem i 
enkelte sektorer av tekstilproduksjonen (10). Omtrent 
to tredjedeler av verdens totale bomullsproduksjon 

foregår i lav- og middelinntektsland som India, 
Pakistan og Kina.

Litteraturviteren gunn Inger Sture nevner i sin omtale 
av Marcel Prousts romanverk at tid og aldring er en 
uunngåelig dimensjon av å være menneske (2). Det 
har hun naturligvis helt rett i. En gradvis reduksjon 
av lungekapasiteten på grunn av arbeidsmiljøet bør 
ikke være en tilsvarende nødvendig livserfaring.
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Bokanmeldelse:  
Bare en jobb  

av Ole Thorstensen  
Pelikanen forlag, 2022 

anmeldt av anniken Sandvik

T
ømrer og forfatter Ole Thorstensen har 
tidligere skrevet «En snekkers dagbok», 
der man fikk en interessant beskrivelse 
av både arbeidshverdagen og av forholdet 
til kunden sett fra snekkerens perspektiv. 

I boken, «Bare en jobb» fortsetter Thorstensen sine 
refleksjoner rundt det manuelle arbeidet. Her får 
vi på mange måter en hyllest til fagarbeideren og 
til håndverket. Utgangspunktet for romanen er en 
original idé: Thorstensen vil gjennomføre en omvendt 
«arbeidsinnvandringsreise»: han vil jobbe som tømrer 
på en byggeplass i Polen. 

Forfatteren veksler mellom å beskrive sine erfaringer 
som ansatt på en byggeplass i utkanten av Kraków 
og å komme med mer generelle betraktninger om 
arbeidsliv og fagarbeid. Thorstensen er en klok 
observatør som formidler både uttrykksfulle stem-
ningsbilder og interessante sosiologiske aspekter 
ved arbeidet på en byggeplass. Her er det blant annet 
detaljerte beskrivelser av hvordan man legger et tak. 
Det som gjør inntrykk er ikke først og fremst de rent 
tekniske aspektene ved dette, men hvordan det føles 
i kroppen å løfte tungt sammen med andre og å få 
instruksjoner via de andres kroppsspråk. Vi forstår 
at det er av stor betydning hvordan arbeidet utføres. 
Han argumenterer gripende for hvordan håndverket 
skaper karakter og identitet og vi blir overbevist over 
viktigheten av å ha bakgrunn fra en fagutdannelse 
og en håndverkstradisjon. 

Som kjent førte utvidelsen av EU i 2004 til stor 
arbeidsmigrasjon, og Thorstensen diskuterer flere 

av utfordringene dette har ført med seg. Som nord-
mann i Polen får han mulighet til å føle på noen av 
disse. Ikke minst er det interessant å få innblikk i 
hvordan det er å ikke dele et felles språk med øvrige 
ansatte på byggeplassen. Dette skaper problemer i 
den konkrete gjennomføringen av arbeidet, men gir 
også utfordringer for identiteten og selvfølelsen. Det 
handler om språk på flere plan: «arbeidet og faget 
er litt som et språk i seg selv». I denne forbindelse 
refererer han til filosofen Matthew Crawford som 
har pekt på at håndverket i seg selv er en sosial 
handling og at dette manifesterer seg gjennom 
en delt faglig oppfatning av hvordan arbeidet 
skal utføres (1). I forlengelsen av dette forklarer 
Thorstensen viktigheten av arbeidsfellesskapet, av 
bevisstheten over å bygge noe sammen og å kunne 
dele stoltheten over der ferdige produktet. Dette er 
vesentlige elementer som tapes ved fragmentering 
av arbeidet i byggeprosesser. Tilsvarende peker han 
på hvor vanskelig det kan bli dersom man verken 
deler felles språk eller fagforståelse: «arbeideren 
som mangler både fagkunnskapen og fagspråket er 
derfor på et vis både stum og døv». Thorstensen har 
evnen til å formidle det manuelle arbeidets karakter 
på en unik måte: «nettopp det at vi finner ut av det 
praktiske sammen er det som gjør at dette fungerer 
også sosialt, og det er i det øyeblikket vi ikke får til 
det praktiske det blir utrivelig, det er da konfliktene 
kommer. Ordene har begrenset troverdighet i slike 
situasjoner, sammenliknet med handlingen».

Et annet viktig element som beskrives i boka er 
det sikkerhetsmessige utfordringene i arbeidet. Vi 



23

vet at arbeidsmigranter i norge oftere er involvert 
i arbeidsulykker. Mulige årsaker til dette kan være 
både språkutfordringer og at disse arbeidstakerne 
bys de dårligste arbeidsforholdene. Likevel beskriver 
Thorstensen hvordan det i Polen ser ut til å være helt 
vanlig å jobbe uten sikring i høyden, både på stillaser 
og oppe på taket. Mulig finnes det også kulturelle 
forskjeller her i utgangspunktet, og en forventning 
om at arbeidstakeren i Polen skal kunne ta ansvar 
for sin egen sikkerhet. 

Boka er et klart forsvarsskrift for svennebrevet. 
Thorstensen ønsker seg håndverkere med god 
kunnskap om egen fagkultur og peker på at det 
hadde vært lettere for polske bygningsarbeidere i 
norge å kunne delta i norsk fagkultur på jevnbyr-
dig vis dersom de hadde tilstrekkelig utdanning. 
Dersom man forstår egen byggeskikk, kan man 
lettere tilpasse den til nye forhold. Tilstrekkelig 
satsing på fagutdannelse er en utfordring i norge, 
men åpenbart også i Polen. Thorstensen erfarer 

under sin reise at det finnes svært få yrkesskoler 
i Krakow sammenliknet med behovet. Tilsvarende 
kommer han flere ganger over eksempler på arbeid 
som blir dårlig utført og beskriver byggeprosjekter 
av dårlig kvalitet der kortsiktig økonomisk vinning 
for byggherren veier tyngre enn varigheten og 
bruksvennligheten av bygget. 

Man kunne peke på at det neppe er fullt ut mulig 
for en fagutdannet norsk håndverker å leve seg 
inn den polske migrantarbeiderens situasjon i 
norge. Men hensikten med boka er da heller ikke 
en realistisk undercovererfaring tilsvarende det 
James Bloodworth gjennomførte i sin bok Innleid 
og underbetalt. Thorstensen er selv bevisst på dette. 
Boka er en gripende fortelling om verdien av det 
manuelle arbeidet med utgangspunkt i forfatterens 
egen solide fagbakgrunn og arbeidserfaringer. Møtet 
med arbeidslivet i Polen er et vellykket grep for å 
utkrystallisere refleksjonene rundt det manuelle 
arbeidets status.
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Kem kan eg ringe? 
av Varasha Jacob William, LIS3 i arbeidsmedisin. 

Bedriftslege for Medco dinHMS Bergen. E-post: varasha.william@medco-dinhms.no

I 
februar 2022, cirka to år etter at jeg fullførte 
studiet og nøyaktig ett år etter at jeg fullførte 
LIS1, begynte jeg som arbeidsmedisiner. 
Fagfeltet var ikke akkurat høyt prioritert 
eller særlig informert om på studiet, men jeg 

hadde hørt litt her og der om et variert fagfelt med 
spennende utfordringer og ikke minst gunstige 
arbeidstider som bare har blitt viktigere for den 
nye generasjonen leger. 

Knappe to måneder etter tiltredelse satte jeg i gang 
med prosjektarbeid grunnet spørsmål rundt målret-
tede helseundersøkelser, hensikten med disse og 
mulighet for kvalitetsforbedring i egen BHT. nå, fire 
måneder senere, har jeg fått plass i en engasjerende 
veiledningsgruppe der disposisjonen for prosjektar-
beidet ble godkjent av veileder som utgangspunkt 
for den obligatoriske skriftlige oppgaven. 

Høsten 2022 skal vi i gang med intervensjonene 
hos vår samarbeidende bedrift, noe jeg gleder 
meg til, men samtidig er nervøs for med tanke 
på tid og ressurser i en travel hverdag. Jeg skulle 
gjerne snakket med andre LIS3 om hvordan de 
gikk frem med sine oppgaver, og gjerne også andre 
arbeidsmedisinere som har erfaringer fra arbeid 
med denne type bedrift og yrkesgruppe. I Bergen 
har jeg oppsøkt yrkesmedisinsk avdeling, men 
der driver de med mer «hardcore» vitenskapelig 
prosjekt som Thor Eirik Eriksen kaller det. («noen 
tanker om prosjektarbeid og formidlig»). Mitt 
snøfnuggsprosjekt smelter i sammenligningen. 
Så jeg spør som min medbergenser Lars Vaular: 

Kem kan eg ringe?
Eg har bare bladd igjennom registeret
Kem kan eg ringe?
Eg går gjennom listen og alle kjente
Prøver bare å finne ut kem eg prøvar å finne
Eg bare lurar på kem eg kunne ringe
 
(Sangtekst til «Kem kan eg ringe» - Kygo, Lars Vaular 
og Store P). 

grunnet nye spesialiseringskrav fra mars 2019 og 
få prosjektarbeid i BHT er det begrenset hvor mye 
leder og veileder kan svare på mine spørsmål og 
bidra med sine egne erfaringer. Derfor var det svært 
interessant lesing i siste utgave av ramazzini, da 
særlig artiklene til Morten Skandfer (Forskning i BHT) 
og Ørn Terje Foss (Skriv ditt fag). Oppfordringen 
om å presentere prosjektoppgaver i hver utgave 
er gull verdt ettersom det vil bedre mulighetene 
til samarbeid blant arbeidsmedisinere på tvers 
av både BHT og bygrenser, på lik linje med leger 
innen andre fagfelt som konsulterer og konfererer 
på tvers av sykehus og helseforetak. Idemyldring 
og diskusjoner på kurs, møter og konferanser vil 
kunne bidra til økt faglig kvalitet som igjen vil heve 
kvaliteten av undersøkelser og forebyggende tiltak 
for arbeidstakerne og bedriftene. Presentasjonene 
kan også skape ideer til mer prosjektarbeid og 
forskning både i og utenfor veiledningsgruppens 
obligatoriske krav. 

Mitt prosjekt omhandler målrettede helseunder-
søkelser for en spesifikk yrkesgruppe. I min korte 
tid i fagfeltet har jeg valgt å besøke bedriftene jeg 
utfører helseundersøkelser for, i den grad det lar 
seg gjøre. Da opplever jeg, både som nyutdannet 
lege og fersk arbeidsmedisiner, et helhetsbilde av 
helserisikoen ved eksponeringer og andre problem-
stillinger de ansatte står i. Samtidig får jeg mulighet 
til å justere både spørsmål, laboratorieprøver, tester 
og klinisk undersøkelse i henhold til informasjon 
og funn fra besøket. Under rapportskrivingen har 
jeg forsøkt å oppsøke relevante fagfolk innen de 
ulike eksponeringstypene i kombinasjon med egen 
kunnskap tilegnet gjennom studiet, tidligere arbeid, 
kurs og gruppeveiledning. Dette for å kunne gi godt 
verifiserte råd om forebyggende tiltak. Dessverre har 
det ikke alltid vært lett å finne noen som kan hjelpe, 
selv om problemstillingene utvilsomt er noe flere 
har erfaring med. nå håper jeg imidlertid å lettere 
kunne finne aktuelle rådgivere gjennom ramazzini 
sitt søkelys på prosjekt og forskning! «Kem kan eg 
ringe?» blir forhåpentligvis lettere å svare på slik at 
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prosjektarbeid kan få bedre plass i hverdagen som 
bedriftslege. 

arbeidsmedisin er så vidtomspennende, men samtidig 
konkret forankret i yrkesrelaterte utfordringer. Man 
kan finne sitt interessefelt og samtidig bygge på med 
kunnskap fra fagfelt som øre-nese-hals, lungemedisin, 
nevrologi, psykiatri, kardiologi og ortopedi. Det er 
også utallige muligheter til samarbeid med andre 
yrkesgrupper innen helse og de ulike bedriftene. Slik 
jeg har erfart de siste seks månedene, vil tilgangen til 
ressurser og fagpersoner avhenge av motivasjonen for 
å øke og dele kunnskap. På min arbeidsplass, så vel 
som dagene jeg har brukt ved yrkesmedisinsk avdeling 

er det ikke mangel på engasjerte og motiverte kolleger 
som har erfaring, kunnskap og et genuint ønske om å 
videreformidle dette til interesserte. 

Med tanke på eget prosjekt og ikke minst videre 
utdanning innen arbeidsmedisin håper jeg å lese flere 
prosjektpresentasjoner i ramazzini. Som Ørn skriver: 
«Summen av alle de små oppdagelsene, bekreftel-
sene på at det vi gjør gir ønsket effekt, påstanden 
om at etablerte sannheter ikke er holdbare – alt 
dette er det som utvikler faget.» Jeg håper inderlig 
at flere finner motivasjon til å dele sine oppdagelser 
og at vi sammen kan skape et godt nettverk av og 
for arbeidsmedisinerne i norge.
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I 
nummer 2/2022 av «ramazzini» er forsknings-
samarbeid mellom bedriftshelsetjenesten og de 
kliniske avdelingen - nå arbeidsmedisin - igjen 
betimelig tatt opp som tema. Jeg benytter 
uttrykket «betimelig», fordi dette temaet har 

vært fremme ganske mange ganger i løpet av den tiden 
jeg har nærtids oversikt over gjennom 50 år i faget.

Det var fraværet av akademisk tilknytning av bedrifts-
helsetjenesten til universitet og universitetssykehus 
som var bakgrunnen for at bedriftslegeforeningen i 
brev av 30.09.1973 til Legeforeningens (Dnlf) sentral-
styre - ba om at det skulle nedsettes et arbeidsutvalg 
«for å utarbeide forslag til fastsatte krav til utdannelse 
i spesialiteten yrkessykdommer» og om at det skulle 
etableres krav til utdannelse for de legenes som søkte 
om å bli spesialister i «yrkessykdommer». Frem til 
da var fem slike spesialister i norge.

Dnlf svarte med å nedsette et arbeidsutvalg som 
skulle komme med anbefalinger om krav til utdanning 
for leger som ønsket å bli spesialist i yrkessykdommer. 
Utvalget leverte sin innstilling til Dnlf den 03.10.1974. 
Innstillingen ble vedtatt i Dnlfs landsmøte i Bergen 
våren 1975. I tråd med innstillingen fra utvalget, 
vedtok Dnlfs landsmøte at spesialiteten deretter 
skulle hete «yrkesmedisin», som fikk klart definerte 
krav til utdanning over fem år. Utvalget la stor vekt på 
at kliniske avdeling i faget som ble foreslått opprettet, 
skulle opptre som støtteinstitusjoner óg akademisk 
tilknytning for bedriftshelsetjenesten.

Det tok kun kort tid til den første avdelingen ble etablert 
- den 01.10.1977; YMa ved Telemark Sentralsjukehus, 
Porsgrunn (nåværende «arbeidsmedisinsk avdeling» 
ved Sykehuset Telemark, red.anm.). Det var en glede for 
meg å bli spurt om å lede oppbyggingen av denne BHTs 

forlengede arm inn i sykehusene. avdelingen hadde fra 
første dag sju klare klare oppdrag - mer eller mindre 
etter modell fra de svenske klinikkene i det samme 
faget, hvorav det éne var å «undersøke sammenhenger 
mellom eksponering arbeid og sykdommer»; m.a.o. 
å forske på årsaker til arbeidsrelaterte sykdommer. 
Det ble raskt klart at dette oppdraget best kunne 
løses i nært samarbeid med BHT ved ulike bedrifter - i 
første omgang innenfor Telemark fylke, og senere i det 
utvidete ansvarsområdet for avdelingen - Vestfold 
til Vest-agder. YMa etablerte derfor nærmest med 
en gang et forum for samarbeid med BHT - for faglig 
utveksling og etter hvert felles forskningsoppgaver. 
allerede i 1978 var YMa i gang med kvartals-vise møter 
med BHTene i Telemark; møter der bedriftslegene møtte 
frem mannsterke. Møtene ble brukt til foredrag og til 
diskusjon av og utveksling av erfaringer; etter hvert 
også som utgangspunkt for felles prosjekt og forskning. 
Disse «kvartalsmøtene» holdt vi på med fram til jeg 
sluttet i 1995.

Det tok kort tid før lokale bedriftsleger og YMa var i 
gang med felles prosjekt og forskning. avdelingen 
avdekket raskt - sammen med klinikere i sykehuset 
- en rekke tilfelle av asbestrelaterte sykdommer. 
Mange av tilfellene kunne - gjennom grundig 
anamnese - spores tilbake til eksponering i ulike 
bedrifter, bl.a. norsk Hydros bedrifter i Telemark. 
YMa etablerte derfor allerede i 1978 samarbeid 
med BHT ved norsk Hydro og satte gang forskning i 
samarbeid med bedriftslegene der. Dette ledet først 
til en liten studie som ble publisert - i samarbeid med 
Kreftregisteret (1). Epidemiologiske studier av store 
kohorter var og er tidkrevende, hvorfor fortsettelsen 
av samarbeidsstudien av asbestskader hos arbeider 
ved denne bedriften tok tid og ble publisert noe 
senere (2).

Forskningssamarbeid,  
bedriftshelsetjenesten og de  

kliniske avdelingene 
av Sverre Langård, dr. med., M Sc Toxicol
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når en i slike samarbeidsstudier har etablert en 
studie-kohort der den skadelige eksponeringen over 
f.eks. flere 10-år, er godt kartlagt hos hver enkelt 
deltaker i kohorten, åpner dét for gjentagelse av 
studien når en foretar en oppdatering av den evt. 
fortsatte eksponeringen blant enkeltpersonene i 
kohorten, noe BHT ved denne bedriften og YMa gjen-
nomførte i samarbeid (3). En av bedriftslegene i denne 
bedriften - dr. Jan rosenberg - ble så interessert i 
problemstillingen at han gjennomførte kartlegging 
av tilnærmet alle arbeiderne som «historisk» hadde 
vært eksponert for asbest, til sammen ca. 2.500 
personer. Denne gruppen var planlagt inkludert i et 
stort anlagt forebyggingsprogram i Telemark (4,5).

En annen gruppe blant arbeiderne med tidligere 
asbest-eksponering, identifisert og kartlagt av denne 
og andre bedriftsleger i virksomheten, var arbeiderne 
ved magnesiumfabrikken, som ble gjenstand for to 
separate studier - i nært samarbeid mellom BHT og 
YMa (6,7). 

Eksponering av arbeiderne i den samme bedriften 
hadde også generert et annet helseproblem; en 
sjelden type sarkom i lever blant arbeidere som hadde 
vært eksponert for vinylklorid-monomer (VCM). I 
dette tilfellet fikk en bedriftslege en helt sentral rolle 
i samarbeidsstudien mellom BHT og YMa (8,9). I 
denne studien ble det avdekket elevert hyppighet 
av melanosarkomer blant arbeiderne - i tillegg 
kreftformen som var utgangspunktet for studien. 
Mest sannsynlig var det nettopp denne mulige, nye 
årsakssammenhengen (8,9,10) som var hovedgrun-
nen til at IarC (International agency for researech 
on Cancer) igangsatte en stor internasjonal studie av 
cancerhyppigheten blant VCM-eksponerte arbeidere 
i mange land. IarC-studien bekreftet funnet om 
elevert hyppighet av melanomer i land som baserte 
sine delstudier på opplysninger i eksisterende can-
cerregistre (10,11). En initiativrik bedriftsleges studie 
(8,10) var m.a.o. hovedgrunnen til at en omfattende 
internasjonal studie ble initiert og gjennomført (11). 
Oppfølgingen av den norske delen av studien ble også 
utført i nært samarbeid med BHT (12).

Jeg hadde i 1975-77 - gjennomført studier i norsk 
smelteverksindustri, som falt i god jord til tross 

for at studiene avdekket ubehagelige resultat. En 
forlenget studie ved denne bedriften ble gjennom-
ført - i samarbeid med bedriftslegen (13). Dette 
samarbeidet fra 1970-årene og utover ble vide-
reført i en mer omfattende studie blant arbeidere 
i den samme industrien - der bedriftslegene var 
betydningsfulle aktører (14). Også innen andre 
fagområder hadde YMa nært forskningssamarbeid 
med bedriftsleger (15).

De mest omfattende studiene som YMa gjennomførte 
gjaldt yrkesgruppen sveisere. Også disse studiene 
ble gjort i nært samarbeid med bedriftsleger - alltid 
som iderike samarbeidspartnere. Denne omfattende 
studien førte til i alt 25 vitenskapelige publikasjoner 
(16-18). Også i etterkant av denne norske studien 
gjennomførte IarC en stor internasjonal studie blant 
sveisere (19).

I nært samarbeid med bedriftsleger gjennomførte 
YMa også mange andre studier, som jeg ikke lister 
opp her. Bedriftsleger forekommer i mange av de 
170-175 vitenskapelige publikasjonene som gikk ut fra 
YMa i de årene jeg ledet avdelingen (1977-1995) og i 
de ca. 50 som var under forberedelse da jeg sluttet. 
Det er ingen tvil om at det nære samarbeidet YMa 
hadde med bedriftsleger i store deler av Sør-norge 
gjennom disse årene, bidro sterkt til at YMa ble en 
forskningsaktør som ble satt pris på og lagt merke 
til internasjonalt - bl.a. av IarC og av WHO - og som 
førte til at ansatte ved avdelingen ble invitert til alle 
verdensdeler for å holde foredrag om resultatene av 
slike samarbeidsprosjekt med bedriftsleger, samt 
om sine modeller for forebygging.

I mine øyne var det nære samarbeidet med BHT noe 
av det mest givende i arbeidet ved norges første 
yrkesmedisinske avdeling (YMa). Mange bedriftsleger 
bidro med verdifulle eksponeringsanamneser også 
for pasienter undersøkt ved YMa. noe av grunnen 
til at dette samarbeidet ble så produktivt, var nok at 
YMa innehadde høy kompetanse innen fagfeltet, ikke 
minst at man evnet å samle inn nøyaktige opplysnin-
ger om potensiell skadegivende eksponering blant 
medlemmene i de mange kohortene som avdelingen 
etablerte både i samarbeid med bedriftsleger og med 
mange andre samarbeidende institusjoner.
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Leger for å forebygge krig med 
atomvåpen 

Bjørn Hilt, spesialist i arbeidsmedisin, styremedlem i norske leger 
mot atomvåpen (https://legermotatomvapen.no/) 

V
i arbeidsmedisinere vet godt at leger har 
et ansvar og en forpliktelse for å si ifra 
når det er fare for liv og helse. Dette er 
for alle leger særlig aktuelt i forbindelse 
med den faren som bruk av atomvåpen 

representerer både regional og globalt.

atomvåpen er masseutryddelsesvåpen som stort 
sett er designet for bruk mot byer og for å drepe et 
stort antall mennesker uten å skille mellom sivile 
og militære. atomvåpen dreper gjennom varme 
som gir alvorlige brannskader hos et stort antall, 
trykkbølge med vinder over 300 m/sek (10 ganger 
orkan), ildstormer og ioniserende stråling, både 
direkte og fra radioaktivt nedfall. Strålingen gir 
dessuten opphav til senere forplantningsskader og 
økt kreftrisiko hos overlevende. Store områder blir 
rammet.  I tillegg kommer en elektromagnetisk puls 
som slår ut all elektronikk og telekommunikasjon. 
ny forskning har dessuten vist at selv en begrenset 
bruk av atomvåpen vil føre til så mye sot og aske i 
atmosfæren at det vil skygge for lys og varme fra 
sola slik at temperaturen vil falle betydelig over hele 
verden med dramatiske følger for muligheten til å 
dyrke mat (1). Det finnes mange kilder til å lære mer 
om de humanitære virkningene av atomvåpen (2,3) 
Legen albert Schweitzer var på 50-tallet tidlig ute 
og advarte mot de helsemessige konsekvensene 
av en gryende kapprustning med atomvåpen. I 
USa stiftet leger tidlig på 60-tallet «Physicians 
for Social responsibility» og skrev en betydelig 
artikkel i «new England Journal of Medicine» om 
de medisinske virkningene av atomvåpen (4).  Med 
økende kapprustning og fare for at atomvåpen kunne 
bli brukt enten med vilje eller ved uhell stiftet en 
russisk og en amerikansk kardiolog (Evgeni Chazow 
og Bernard Lown) i 1980 «International Physicians for 
the Prevention of nuclear War» (IPPnW) som er en 
føderasjon av nasjonale organisasjoner med felles 

mål.  IPPnW skulle forebygge atomkrig gjennom 
at leger informerte om de uhorvelige medisinske 
virkningene av atomvåpen. Det gjorde inntrykk og i 
1985 fikk IPPnW nobels fredspris for sitt arbeid. En 
norsk avdeling av IPPnW, norske leger mot atomkrig 
(som senere har skiftet navn til norske leger mot 
atomvåpen) (nLa) ble stiftet i 1982. IPPnW har i dag 
nasjonale medlemsorganisasjoner i 60 land med ca 
100.000 leger tilsluttet.  nLa har ca 900 medlemmer.
arbeidet med å advare mot at atomvåpen blir brukt 
igjen er dessverre fortsatt mer aktuelt enn noen 
gang tidligere, i hvert fall siden Cuba-krisa i 1962 da 
verden for første gang sto helt på randen av atomkrig. 
I dag, med ny krig i Europa, truer både russland og 
naTO med i gitte situasjoner å være de første til å 
bruke atomvåpen.

I 2006 stiftet leger fra IPPnW “International Campaign 
to abolish nuclear Weapons” (ICan) og dette ble fort 
IPPnWs hovedsatsingsområde.  Sammen med det 
internasjonale røde Kors (ICrC), etter hvert «World 
Medical association» (WMa) (5), og andre arbeidet 
vi for å sette de humanitære konsekvensene av 
atomvåpen i forgrunnen (6). Det ble bl.a. satt søkelys 
på ofre og overlevere fra Hiroshima og nagasaki 
og på alle ofrene for 2.476 prøvesprengninger som 
de siste 77 årene har foregått over hele verden. I 
norge har bl.a. Legeforeningen, røde Kors og norsk 
Folkehjelp vært gode støttespillere i arbeidet med 
det humanitære initiativet. 

Fokuset på de humanitære konsekvensene og et 
sterkt engasjement fra sivilsamfunnet førte til at 
122 land i 2017 i Fn forhandlet fram og stemte for 
en avtale som forbyr utvikling, produksjon, lagring, 
transport og bruk av atomvåpen. For sitt betydelige 
bidrag til at avtalen kom i stand fikk ICan i 2017 
nobels fredspris. Da 50 land hadde ratifisert denne 
Fns «Treaty on the Prohibition of nuclear Weapons” 
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(TPnW) trådte avtalen i kraft den 22. Januar 2021. 
nå er det 86 land som har signert avtalen og 65 
land som også har ratifisert den. Fra 21. til 23. juni i 
år hadde noen av oss sammen med bl.a. IPPnW og 
ICan gleden av å være til stede i Wien på det første 
internasjonale møtet for partene i avtalen (7). 

Personlig har jeg vært med i styret for nLa i 24 år og 
hatt tillitsverv i ledelsen for IPPnW i 18 år. Det er et 
meningsfullt arbeid som har gitt anledning til å være 
med på mange spennende opplevelser, som f.eks. en 
rekke møter i naTO og i EU og møter i parlamentene 
i russland, Frankrike og Storbritannia, audiens hos 
den indiske presidenten i 2008, å holde innlegg fra 

samme scene som Dalai Lama under et møte for 
fredsprisvinnere i Hiroshima i 2010, og ikke minst 
en delegasjonsreise til nord-Korea i 2011. Og mest 
av alt har arbeidet ført til gode møter og vennskap 
med fredselskende kolleger fra hele verden. 

Leger er de fremste til å informere verden om de 
humanitære virkningene av atomvåpen og vi blir 
hørt. arbeidet har foregått i flere tiår og det har 
gitt to fredspriser (8). For oss som driver med 
forebyggende helsearbeid i arbeidslivet synes jeg 
at arbeidet for å forhindre at atomvåpen blir brukt  
er den ultimate forebygging. Uten det blir alt annet 
uten betydning.

Litteratur:

1. Xia, L., robock, a., Scherrer, K. et al. global food insecurity and famine from reduced crop, marine fishery and livestock 
production due to climate disruption from nuclear war soot injection. nat Food 3, 586–596 (2022). https://doi.org/10.1038/
s43016-022-00573-0Hvorfor atomvåpen må avskaffes. 

2. Faktahefte. nLa.  https://indd.adobe.com/view/41dbe39d-892d-4588-999f-5d42e5913cde 

3. Svenska Läkare mot Kärnvapen. nettbasert kursopplegg. https://laromkarnvapen.se/ 

4. Sidel W, geiger HJ, Lown B. The Physician’s role in the Postattack Period. new Engl J Med 1962; 266: 1137-45

5. World Medical association. Physician leaders urge all states to sign nuclear weapons treaty. https://www.wma.net/news-post/
physician-leaders-urge-all-states-to-sign-nuclear-weapons-treaty/ (13.5.2018).

6. IPPnW, WMa, WFPHa, ICn. The health and humanitarian case for banning and eliminating nuclear weapons. https://www.
ippnw.org/wp-content/uploads/2020/07/HealthEnvironmentalCase2016.pdf 

7. Historisk Fn-møte staker ut veien for nedrustning. nLa. https://legermotatomvapen.no/news/183/details/
historisk-fn-mote-staker-ut-veien-for-nedrustning 

8. Meland Jg, naz akhtar S, Hilt B. atomvåpenforbud, nobelpris og legers innsats. Tidsskr nor Legeforen 2018, doi: 10.4045/
tidsskr.18.0452



31

16 arbeidsmedisinere var den 19. mai samlet i 
Legens Hus til endagskurs for individuelle veiledere 
i faget. Kursholdere var Terje Pettersen, pedagog 
med bred erfaring fra Legeforeningen og STaMI, 
og Tor Erik Danielsen, veilederkoordinator for 
gruppeveiledere og medisinsk fagsjef i avonova. 
Veileder anne Cathrine Bergh, som er veileder og 
koordinator i allmennmedisin, bidro med sin innsikt 
i kompetanseportalen.

Sentrale tema på kurset var den individuelle veileders 
rolle i den nye spesialistutdanningen, veiledning i 
bruk av kompeanseportalen og bruk og praktiske 

øvelser i relevante pedagogiske metoder. Kravet til 
veileder er et nytt kvalitetskrav for registrerte utdan-
ningsvirksomheter. Det er sannsynligvis derfor 15 av 
16 av deltakerne arbeidet i bedriftshelsetjenesten.
Det ble spontant avtalt et Teams-møte mot slutten 
av året slik at kursdeltakerne kan dele erfaringer 
som veiledere.

Kurset fikk meget god evaluering av deltakerne og det 
er aktuelt å arrangere nye kurs ved behov i fagmiljøet.
Meld gjerne fra til Tor Erik (tor.erik.danielsen@lege-
foreningen.no) om du ønsker å delta på et nytt kurs 
for individuelle veiledere.

Kurs for individuelle veiledere  
i arbeidsmedisin 



STAMI inviterer til Kurs i aktuell arbeidsmedisin  
- Januarkurset 25. og 26. januar 2023, fysisk i STAMI sine lokaler
Med dette kurset ønsker STAMI å gi relevant og motiverende kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Overord-
net tema for kurset i 2023 er grupperettet forebyggende arbeidsmiljøarbeid og nye rammebetingelser for 
fremtidens bedriftshelsetjeneste. Samtidig løftes aktuelle arbeidsmiljøtema, og nytt fra Arbeidstilsynet og 
STAMI. Kurset varer fra kl. 0900 - 1615 begge dager. Med forbehold om endringer av programmet.

ONSDAG 25. JANUAR 2023

Velkommen til kurs 
v/Karl Christian Nordby, STAMI

Hvordan sette arbeidsmiljø på dagsorden? 
- Fra en arbeidsgivers perspektiv
v/TBA

Nattarbeid 
v/Pål Brenno, OUS 

Vibrasjoner 
v/Thomas Clemm, STAMI 

LUNSJPAUSE

Strømulykker bare skjer – eller? Synspunkter på 
hvordan ulykker og senfølger kan forebygges
v/Bo Veiersted, STAMI

Gruppearbeid og plenumsdiskusjon: 
Sekundærforebyggende grupperettet  
arbeidsmiljøarbeid
v/Karl-Christian Nordby og Merete Drevvatne 
Bugge, STAMI

STAMI-prosjekt 
v/TBA

TORSDAG 26. JANUAR 2023

Nytt fra Arbeidstilsynet 
v/Lise Sørbø, Arbeidstilsynet mfl.

Nytt fra Godkjenningsenheten for BHT  
v/Mette Matre, Arbeidstilsynet

Nytt fra Tilsynsavdelingen. Rammebetingelsene 
for tilsyn rettet mot BHT etter 010123
v/ Turid Brattset, Arbeidstilsynet 

Arbeidsmiljøportalen 
v/Sture Rolfheim-Bye, STAMI

LUNSJPAUSE

Arbeidsmedisinske veiledninger (inkludert grup-
pearbeid)
v/Merete Drevvatne Bugge, STAMI 

Oppsummering av gruppearbeid, Arbeidsmedis-
inske veiledninger
v/Merete Drevvatne Bugge, STAMI

Hvordan er rammebetingelsene for spesialiserin-
gen for arbeidsmedisinere og hvilke læringsmål 
er mulige å få til i BHT og i institusjoner?
v/Ingrid Sivesind Mehlum, STAMI 

Besøksadresse
Gydas vei 8, Majorstuen, 0363 Oslo

Postadresse
Pb 5330 Majorstuen, 0304 Oslo

Telefon
(+47) 23 19 51 00

E-post
postmottak@stami.no


