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Hvis man googler ordet, så trenger man ikke å 
lese mange linjer på sidene som kommer opp før 
man kan lese om viktigheten av metodisk rigiditet, 
behov for tid og metodekunnskap, samt lese ord 
som styringsgruppe, referansegruppe, milepæls- og 
fremdriftsplan – for ikke å glemme reklamen for 
den ene fantastiske programvaren etter den andre 
som er det du aBSOLUTT trenger for å lykkes med 
prosjektarbeidet ditt. 

“ramazzini-prisen” ble tidligere opprettet, der naMF 
forsøkte på å få synliggjort prosjekter og stimulere til 
forskning i BHT. Det viste seg å være vanskelig å få 
frem kandidater til prisen som dermed ble nedlagt. 
Styret mistenkte at det var “litt dårlige kår” for å jobbe 
med forskning i mange BHTer. I en travel BHT-hverdag 
er det sjelden tid eller rom til å skrive omfattende 
prosjektbeskrivelser eller de store søknadene om 
verken penger eller etisk tillatelse. Dette utelukker i 
prinsippet mer eller mindre “vanlige” forskningspro-
sjekter, med mindre man har samarbeidspartnere 
som kan overta en del av dette arbeidet, eller en 
arbeids- eller oppdragsgiver som kan sette av tid 
og ressurser til dette. Morten Skandfer belyser 
denne problematikken i et refleksjonsnotat i dette 
nummeret.

Men spørsmålet er: Må det alltid være så stort og 
bombastisk? Og – med fare for å banne i kirken 
som universitetsansatt i forskerstilling – er det bare 
“hardcore” forskning som kan gi oss svar eller nyttige 
funn? Det gjøres mye arbeid rundt omkring der det 
kanskje bare er de som har vært involvert i som har 
fått det med seg før det går i glemmeboka eller før 
rapporten forsvinner I en skuff. Slik må det ikke være! 

Ørn Terje Foss fremhever i sin artikkel 

veiledningsoppgavene som et av eksemplene for 
nyttig prosjektarbeid som skal komme flere til 
gode ved å få publisert funnene i ramazzini. Dette 
nummeret var tenkt som akkurat dette: for å sparke 
i gang en framtidig fast spalte der vi kan lese om 
noen sin veiledningsoppgave. Ørn Terje går så langt 
som at han ønsker plass til beskrivelse av 2-3 vei-
ledningsoppgaver per utgave. Dette er noe som vi i 
redaksjonen hjertens gjerne vil støtte, men lurer på 
om er gjennomførbart: Bare det å fylle denne utgaven 
med bidrag har vært vanskelig å få til. Dette kan selv-
følgelig ha mange grunner. En generell gjenganger er 
at de vi spør har det for travelt. Og dette tviler vi ikke 
på er sant, og tenker også er helt forståelig. 

allikevel deler jeg oppfatningen om at kanskje terske-
len er for høy til å sende ting inn til oss, om man føler at 
arbeidet man har gjort eller måten man skriver på ikke 
er “god nok”? Kanskje tenker man også at arbeidet 
ligger så langt tilbake i tid at det ikke er aktuelt lenger? 
Uansett, så vil jeg gjerne spille ballen tilbake: gjør det 
til en obligatorisk del av veiledningsoppgaven å skrive 
en 1-2 siders sammenfatning som skal publiseres I 
ramazzini. Da vil man forhindre både dobbeltarbeid 
for den som skal skrive, samt gjør det mer normalt 
at veiledningsoppgaver skal være noe som har en 
naturlig plass i ramazzini!

Ørn Terje funderer på om en slags ærefrykt for 
personer med doktorgrad eller for de som sitter på 
de arbeidsmedisinske avdelingene, med bedre tid og 
(forsknings)ressurser ved hånden, kan være en av 

Leder
Av Anje Höper

Referanser:

1.  Store norske leksikon https://snl.no/prosjekt Lest 13.05.2022

Gjør det til en obligatorisk del av 
veiledningsoppgaven å skrive en 
1-2 siders sammenfatning som 

skal publiseres I Ramazzini.

I dette nummeret tar vi for oss prosjektar-
beid i arbeids medisin som tema, med spe-
siell vekt på prosjekter I BHT. Men hva er 
egentlig prosjektarbeid? 
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grunnene at det kommer lite respons fra BHT. Hvis 
det er det, så må jeg bare minne på det Morten nevner 
i sin artikkel i dette nummeret: Det er BHT som står 
nærmest virksomheten og de ansatte, og det er her 
nye problemstillinger fanges opp. 

Vi trenger både smått og stort av kunnskap! Senest I 

fjorårets siste nummer konkluderte Thor Eirik Eriksen 
med at “Den forskningsbaserte kunnskapen er viktig, 
den erfaringsbaserte er uunnværlig og utgjør en 
rik kilde til innsikter og ferdigheter, og pasientens 
fortellinger er en nøkkel i utforskningen av sam-
menhenger mellom faktorer i arbeidet og helse.”  I 
dette nummeret følger han opp med noen tanker 
om prosjektarbeid.

Så la oss bringe inn kunnskapen fra alle sider, på 
forskjellige måter! Dette vil nok ikke holde vann for 
å munne ut i en “meta-analyse” I den forstand at vi 
kan trekke bastante konklusjoner, men er allikevel - 
som Ørn Terje skriver - en måte å bringe faget vårt 
videre på og kan gi en bredere forståelse av ulike 
problemstillinger.

Søkere til gruppebasert  
veiledning

Av Tor Erik Danielsen, Veilederkoordinator arbeidsmedisin

gruppebasert veiledning er i full gang igjen i denne 
fasen av pandemien. 
Dersom du er under utdanning i arbeidsmedisin, 

Håper på mange nye søkere. Det er spesielt behov for påmeldinger i Midt-norge.

https://www.legeforeningen.no/fag/spesialiteter/arbeidsmedisin/
Veiledningsgrupper/pamelding-til-veiledningsgruppe

Du finner nytt elektronisk påmeldingsskjema her: 

anmodes du om å melde deg til veiledningsgruppe. 
Påmeldingen er ikke bindende.

Det er dere i BHT som sitter ved 
kilden og vet best hva som kan 
komme arbeidstakere og deres 

helse og sikkerhet til gode! 
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Forskning i BHT
Av Morten Skandfer PHD

Bedriftslege, Hemis Bedriftshelsetjeneste
Førsteamuensis II, Arbeidshelse i nord, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet

morten.skandfer@hemis.no

A
rbeidsmedisinsk forskning må være 
relevant og svare på aktuelle utfordringer 
i samfunnet. Slik kommer faget fremover. 
gjennom forankring i praksis kan nye 
problemstillinger fanges opp, hypoteser 

genereres og bedre løsninger skapes. Det inngår i et 
større bilde der økt samhandling mellom akademia 
og praksis etterspørres av myndighetene og aktørene 
selv. Det gjelder forøvrig også mange andre fagom-
råder. Dette kan også være uttrykk for et ønske om 
en mer kunnskapsbasert praksis, som kan bidra til 
økt faglighet og aktualitet. 

I arbeidsmedisin er det bedrifthelsetjenesten (BHT) 
som i hverdagen står nærmest virksomhetene, 
arbeidsplassene og de ansatte. Der utøves arbeids-
medisin og der møtes nye utfordringer. BHT står i 
skjæringspunktet mellom lovverk, fagkunnskap og 
økonomi; dette er rammene som preger hverdagen 
til ansatte i BHT. Innenfor disse rammene er det 
arbeidsmedisinsk forskning må finne en plass. 
Det kan være krevende i en hektisk hverdag med 
krav om inntjening og effektivitet i tidsbruk og 
tjenester. Men nettopp hverdagen i BHT er av poten-
sielt stor verdi for forskning. arbeidsmedisinske 
problemstillinger fra praksis i BHT kan og bør skape 
nye prosjektideer og pilotprosjekter. Småskala 
prosjekter kan bygge verdifulle samarbeidsre-
lasjoner mellom forskningsmiljøer, BHT og virk-
somhetene; samarbeid som skaper grunnlag for 
større prosjektplaner og felles prosjektsøknader. 
Ikke minst er det en styrke å kunne argumentere 
for forskningsprosjekter ut fra arbeidsmedisinske 
behov i samfunnet. 

BHT kan, med bred kontaktflate mot virksomhetene 
og ansatte, være en partner som gir akademia 
en tilgang til systematisk datainnsamling fra 
arbeidsmedisinsk praksis. Dette kan for eksempel 
skje gjennom yrkeshygieniske målinger eller mål-
rettet helsekontroll, forutsatt informert samtykke. 

Bedriften må da også godta at det brukes ressurser 
og tid på forskning utover selve helsekontrollen eller 
arbeidsmiljøvurderingen. 

En bedrift kan tenkes å ha grunner til å ønske å 
begrense opplysninger om interne forhold av hen-
syn til patenter, metoder og prosesser. Hensyn til 
konkurranseforhold kan stå i kontrast til ønske om 
åpenhet om forskning. Da kan bidrag fra bedriften til 
forskning være mye å be om for en BHT i et akademisk 
prosjektsamarbeid. Dette kan for eksempel være 
utfordrende der BHT og bedrifter har kontrakter som 
skal fornyes eller er svært konkurranseutsatt. Da er 
det viktig at BHT og bedriftene eller virksomhetene 
har godt etablerte tillitsforhold og gode samarbeids-
rutiner. Det kan gjøre veien til enighet og bidrag til 
forskningsprosjekter enklere. Mange bedrifter vil 
også være, eller fremstå, som moderne og kunn-
skapsbaserte og ønske invitasjoner om deltakelse 
i forskning velkommen. Det kan altså være flere 
hensyn som spiller inn og påvirker utformingen av 
et forskningsprosjekt i BHT, ikke bare de faglige. Da 
er det viktig at forskningsspørsmålene og metodene 
er godt begrunnet og formulert av den akademiske 
partneren. Interesser, sponsorer og bindinger må 
redegjøres for. Dette er forhold som bør gjøres 
klart for samarbeidspartnere (kunder av BHT) tidlig 
i prosessen, for å avklare premissene og ha en felles 
forståelse for vegen videre. Samtidig må det også gjøres 
klart at forskningsresultatene skal tilbakeføres til dem 
det gjelder: BHT, virksomhetene og de ansatte, med 
anbefalinger om tiltak som kan bedre forebygging og 
arbeidsmiljø. For mange bedrifter og BHTer er deltakelse 
i forskning ikke hverdagskost og en kilde til læring om 
formalia, metoder og selve de faglige problemstillin-
gene. Over tid kan det bygge sterkere fagmiljøer og nye 
prosjekter og målet må være løsninger som fremmer 
bedre arbeidsmiljø og helse. For bedriftene vil det være 
viktig om det også styrker økonomien. 

For at en BHT skal bruke ressurser på forskning 
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trengs et tilstrekkelig stort rom i hverdagen til 
faglig utvikling slik at prosjekter kan planlegges, 
gjennomføres og følges opp med virksomhetene 
og partnere i akademia. Det kan være krevende å 
finne tid til i en travel hverdag med kontrakts- og 
lovpålagte oppgaver. Men faglighet ligger i bunnen 
av BHTs virksomhet. arbeidet for styrket kunn-
skapsgrunnlag bør være integrert i hverdagen for 
alle BHTer. 

Det er altså mange utfordringer knyttet til forsknings-
samarbeid med BHT og ulike virksomheter, men 
gevinstene kan være store på mange områder. Ikke 
minst bringer det faget fremover og styrker det faglige 
grunnlaget som BHT er basert på og avhengig av. 
Erfaringer fra hverdagen i BHT kan skape nye prosjek-
tideer og pilotprosjekter og underbygge argumentasjo-
nen for arbeidsmedisinsk forskning. Derfor må BHT og 
akademia oppfordres til flere samarbeidsprosjekter. 

Kontakt Ragnar på epost eller telefon:
ragnar.madsen@apriil.no
+47 928 48 492

Ønsker du å annonsere  
i ramazzini?
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Skriv ditt fag!
Av Ørn Terje Foss

@rneblikk 2/2022 – betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja

I 
veiledningsgruppene i arbeidsmedisin er det 
obligatorisk å levere en skriftlig oppgave, noe 
som burde være en velkommen og overkommelig 
oppgave for en som tar mål av seg til å bli spe-
sialist i arbeidsmedisin. I «Veiledningshåndbok 

i arbeidsmedisin» [1] er prosjektarbeid satt opp 
som et møtetema, og gjennomgangen kvitterer 
ut læringsmålene arB-120 og FKM-LM32 (mer om 
disse læringsmålene seinere). Det oppfordres til 
å knytte arbeidet med prosjektoppgave opp mot 
den enkeltes konkrete virke som arbeidsmedisiner. 
Men mer enn en praktisk kombinasjon av daglige 
gjøremål og videreutdanning, er prosjektoppgave 
for mange blitt den ultimate eksemplifisering av 
begrepet prokrastinering [2].

Også etter gammel ordning for spesialisering var 
det et krav om å levere en skriftlig oppgave som 
ledd i veiledningsprogrammet. noen veilander har 
fått erfare at attest for fullført veiledning ikke er 
blitt utstedt til tross for betalt deltakeravgift og 120 
timers tilstedeværelse over 2 år, fordi veileder ikke 
har mottatt eller godkjent oppgaven. I løpet av 2 år 
skulle en tro at det var rikelig anledning til å finne 
et egnet tema for en slik oppgave. Langt de fleste 
kommer da også i mål og leverer gode arbeider. Men 
ved å levere en «hjemmeoppgave» ferdigstilt siste 
uke/dag før siste møte i veiledningsgruppa, får vi 
ikke med kvalitetsforbedrende innspill fra veileder 
og kollegene i gruppa i hele prosessen ved å skrive 
en oppgave fra a til Å. Det må vi få gjort noe med!

De prosjektoppgavene som ferdigstilles, blir altfor 
ofte kun arkivert hos veileder og veiland uten å bli 
gjort offentlig tilgjengelig for andre som kunne hatt 
interesse av dette. Terskelen for å få en artikkel publi-
sert i Tidsskriftet eller annet peer review-fagtidsskrift 
er høy. ramazzinis spalter er også dominert av forfat-
tere med doktorgrad, er i en forskningsinstitusjon eller 
i en arbeidsmedisinsk avdeling med tid til fordypning 
i en spesiell kasuistikk eller problemstilling. De flinke, 
vanlige bedriftslegene kan få angst av å tro at de må 
levere minst noe sånt som de etablerte spesialistene, 

for at det skal være en del av å skrive vårt fag. Det er 
på tide at vi senker skuldrene og får synliggjort mer 
av det som beskriver hverdagen og utfordringene i 
en travel BHT ved å tilby spalteplass i ramazzini til 
presentasjon av godkjente prosjektoppgaver.

Utfordringer
•	 De som begynner i en veiledningsgruppe, må 
hjelpes til å punktum på slutten av denne og de 
påfølgende setninger bestemme seg for en prosjek-
toppgave seinest i løpet av det første året.
•	 Lista må legges på passe høyde, slik at det blir 
overkommelig i en hektisk hverdag å komme seg over 
uten å rive (inntil to riv er godkjent, men så må det gå).
•	 Veileder og kolleger i veiledningsgruppa må bru-
kes aktivt som sparringpartnere ved valg av tema, 
metode, hypoteser og presentasjon av ferdig arbeid.
•	 For de som jobber i BHT mens de går i veiled-
ningsgruppe, må det fokuseres enda sterkere på å 
finne en oppgave som er matnyttig for virksomheten 
en jobber i.
•	 For å få opp publiseringen er det ønskelig med en 
fast spalte i ramazzini, hvor 2-3 prosjektoppgaver fra 
veiledningsgruppene kan presenteres i hvert nummer.
•	 Prosjektoppgavene skal bidra til å skrive 
vårt arbeidsmedisinske fag, uten å være et 
mesterskap i å levere masteroppgaver eller 
«nesten»-doktorgradsarbeider.

Vi som har skrevet veiledningshåndboka, legger i 
hvert fall disse momentene som en viktig føring for 
revisjonen av veiledningshåndboka som vi forbereder 
nå, tre år etter at de nye spesialitetsreglene trådte 
i kraft. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger 
på veiledningshåndboka, men få forslag om større 
endringer. Det er kanskje ikke så rart, all den tid de 
fleste i veiledningsgruppene fram til i dag fortsatt tar 
sikte på å bli godkjent som spesialist etter gammel 
ordning innenfor de fristene som er satt for over-
gangsordninger. Ved revisjon av veiledningshåndboka 
tar vi ut stoffet som var med av hensyn til gammel 
ordning, og skriver den med sikte på å dekke behovet 
fullt ut for de som følger ny ordning.
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De som har påbegynt spesialiseringen som LIS3 
etter mars 2019, må forholde seg strikt til de mange 
læringsmål og formelle kriterier som skal etterleves 
i den nye ordningen. ambisjonene for prosjektopp-
gaven må justeres i henhold til det, og det skal vi 
tydeliggjøre i revisjonen av veiledningshåndboka med 
vektlegging av selve prosessen rundt det skriftlige 
prosjektarbeidet og ved å gi en del konkrete eksempler 
på aktuelle temaer. Over tid vil også presentasjon av 
prosjektoppgaver i ramazzini utgjøre en stadig større 
eksempelsamling til inspirasjon for nye veilander. 

Hvordan har prosjektoppgaven blitt den store 
bøygen?
Langt de fleste veilander i de arbeidsmedisinske 
veiledningsgruppene er i BHT, og fram til 2019 var 
det ingen av disse som hadde et strukturert opp-
legg med en individuell veileder. De som kommer 
fra de arbeidsmedisinske institusjonene, har hatt 
et helt annet utgangspunkt. Ikke bare har de hatt 
tilgang til veileder og tid avsatt til litteratursøk og 
samarbeid med annet fagpersonell utover tiden til 
det reint kliniske arbeidet, men de har også trening i 
å levere «små prosjektoppgaver» for hver utredning 
de har hatt ansvaret for. Flere av disse har faktisk 
allerede skrevet en doktoravhandling, og kan levere 
nye, flotte skriftlige oppgaver mens de deltar i 
veiledningsgruppe. Det skal de fortsette med, vel 
vitende om at denne artikkelen ikke er skrevet ut 
fra en bekymring for disse veilandenes evne til å få 
godkjent en prosjektoppgave. 

I den forrige veiledningshåndboka fra 2003 var det 
en del formuleringer vedrørende krav til det skriftlige 
arbeidet som kan ha virket avskrekkende for mang en 
nyansatt og enslig bedriftslege i en BHT. Der sto det: 
«arbeidet kan være basert på vitenskapelig forskning/
prosjektarbeid, fagutvikling eller kvalitetssikring.» 
Og videre: «Motiverte kandidater bør stimuleres til å 
arbeide med forsknings- eller utredningsprosjekter. 
Veileder kan drøfte med kandidaten om det skal søkes 
veiledningsassistanse ved en av de arbeidsmedisinske 
institusjonene.». Ikke rart at mange av kandidatene 
har følt seg overkjørt av ambisjonsnivået her, og har 
grublet lenge på hva slags prosjekt som er «godt nok».

I de nye spesialistreglene fra 2019 er det forutsatt 
at LIS3 må være ansatt i en godkjent eller registrert 
utdanningsvirksomhet for å få tjenestetiden tel-
lende. For at en BHT skal oppfylle kravene til å være 
registrert utdanningsvirksomhet, må den kunne tilby 

en individuell veileder til LIS3. Den individuelle veile-
deren skal være tilgjengelig for LIS3 gjennom hele 
utdanningsløpet, og bekrefte om læringsaktiviteter 
blir fulgt og læringsmål nådd, og ha jevnlige veiled-
ningssamtaler for å følge utviklingen og gi råd. Den 
individuelle veilederen kan være en god støttespiller 
for å velge tema for prosjektoppgave som skal skrives 
under deltagelse i veiledningsgruppe, og sørge for en 
god forankring i oppgaver og problemstillinger som 
er relevante i den aktuelle BHT. 

Erfaringen fram til i dag er imidlertid at det ikke er 
mange av deltagerne fra BHT i veiledningsgruppene 
som har tilgang på en individuell veileder. Foreløpig 
har alt for få BHTer søkt om å bli godkjent som en 
registrert utdanningsvirksomhet. Det er ikke et 
problem for de som regner med å bli ferdig spesi-
alistutdannet etter gammel ordning ved hjelp av 
overgangsordningene, fordi tjenesten i en BHT kan 
godkjennes for dem selv om BHT ikke er registrert 
utdanningsvirksomhet. Men følgen er at de ikke har 
tilgang til en individuell veileder, og sannsynligvis vil 
det helt til alle overgangsordninger for arbeidsmedisin 

Fig. 1 Veiledningshåndbok i arbeidsmedisin v2.1 forside
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er avsluttet 31.12.2028, være manko på individuelle 
veiledere, som kunne ha bistått med å sørge for en 
god prosess for prosjektoppgaven. 

Konkrete tiltak 
Jeg konstaterer at temaet for dette nummeret av 
ramazzini er prosjektarbeid med fokus på prosjekter 
man kan integrere i hverdagen i BHT. I utdypingen av 
læringsmål arB-120 (Prosjektarbeid som metode i 
arbeidsmedisin) står det at hver kandidat skal utar-
beide et obligatorisk systematisk skriftlig arbeid som 
tar for seg ett eller flere aktuelle arbeidsmedisinske 
tema. Og selv om det fortsatt står at «arbeidet kan 
være basert på vitenskapelig forskning/prosjektar-
beid, fagutvikling eller kvalitetssikring», så legger jeg 
mest vekt på ordet «kan» i denne sammenheng. Det 
viktigste for å få flere til å komme lettere i gang, er 
det som utdypes videre om prosjektarbeidet: «Det 
kan gjerne knyttes opp mot den enkeltes konkrete 
virke som arbeidsmedisiner. Kandidatene kan drøfte 
og legge fram arbeidet for veiledningsgruppa slik 
gruppa finner det formålstjenlig.»

Livet i BHT er så mangslungent, mye gjøres av 
gammel vane, noe gjøres etter forskjellige aktørers 
ønsker, noe er lovpålagt, noe kan måles/telles med 
fysisk målbare parametere, annet er det vanskeligere 
både å måle og evaluere. I en veiledningsgruppe 
med mange nyansatte bedriftsleger i BHT, dukker 
det jevnlig opp klassiske spørsmålsstillinger om 
gjennomføring og rapportering av mer eller mindre 
målrettede helseundersøkelser, hvordan følger en opp 
lov- eller forskriftsfestede krav om helseovervåking, 
kan bedriftslegen delta i aMU, på vernerunder, ved 
sykefraværsoppfølging m.m., hvilke smittevernstiltak 
anbefales under en pandemi og hvordan kan en 
formidle gode forebyggende og helsefremmende 
tiltak til ansatte?

Sammen med læringsmålet arB-120 anbefales det å 
ta for seg læringsmål FKM-LM32 (Kunnskapssirkelen) 
i arbeidet med prosjektoppgave. Som det står under 
utdyping av dette læringsmålet: «Under gjennom-
gangen av temaet kan kunnskapssirkelen diskuteres: 

det vil bety å selvstendig kunne formulere gode, 
søkbare spørsmål fra egen praksis, gjennomføre søk i 
relevante kilder, kritisk vurdere forskningsgrunnlaget 
ved hjelp av sjekkliste, og bruke konklusjonene til å 
forbedre egen praksis.» I revidert veiledningshånd-
bok tar vi sikte på å gi en passende samling med 
eksempler på spørsmål veilandene kan stille seg 
som utgangspunkt for å finne egnet prosjekt fra 
egen praksis. 

Summen av alle de små oppdagelsene, bekreftelsene 
på at det vi gjør gir ønsket effekt, påstanden om 
at etablerte sannheter ikke er holdbare - alt dette 
er det som utvikler faget. alle kan ikke gjøre eller 
dokumentere alt, men sammenstillinger av mange 
små bidrag kan gi en større forståelse. For å få til 
dette, må disse «hverdagsbeskrivelsene» fra de 
enkelte prosjektene publiseres og være tilgjengelige, 
noe jeg setter min lit til at ramazzini kan bistå med.
Det å være spesialist, innebærer noen forpliktelser. 
Det du skriver, skal være etterprøvbart og åpent for 
kritikk fra andre. Det du beskriver, må derfor inneholde 
nødvendig informasjon om metode, kilder og kriterier. 
Det er ikke nok å påstå at det du gjør, er bedre enn 
det andre har gjort før deg, med mindre du gir leseren 
innblikk i hvilken dokumentasjon du har for påstan-
den. Å få testet ut sitt arbeid i veiledningsgruppa 
med konstruktiv kritikk fra kolleger og veileder før en 
utsettes for kritikk fra andre, er litt av gevinsten ved 
å sette krav til prosjektarbeid som en obligatorisk 
del av veiledningsprogrammet.

Jeg minner om at selv beskrivelser av enkle pro-
blemstillinger fra en BHTs hverdag kan høste inter-
nasjonal heder og ære, hvis det bare blir publisert. 
Bedriftslege arvid Vatle på Stord ble i 1999 hedret 
med Ig nobel-prisen i medisin for sin artikkel «Unyttig 
om urinprøver» publisert i Tidsskriftet for den norske 
lægeforening [3]. Men dette temaet er kanskje ferdig 
utforsket, så jeg håper vi kan få nye og mer aktuelle 
prosjektarbeider som skriver vårt fag framover.

Signert: Ørn.
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H
vor «stort» må et prosjekt være for at 
det  kvalifiserer og blir «godt nok»? Vi 
kan ta utgangspunkt i at veldig mye 
av det vi foretar oss i arbeidsmiljø- og 
arbeidshelsesammenheng har et 

læringspotensiale. Å utnytte dette fordrer gjerne at 
vi på et eller annet vis registrerer, analyserer, vurderer, 
evaluerer og skriftliggjør slike innsatser. Det vi kanskje 
glemmer er at graden av formalisering og systematikk 
sprer seg ut over et langstrakt kontinuum. 
   
Det som har status i dag befinner seg i ytterpunktet 
av et slikt kontinuum og handler om «hardcore» 
forskning hvor man følger strenge metodiske 
skjema og hvor det hele munner ut i en publika-
sjon i et anerkjent tidsskrift. Motsatsen er gjerne 
noe som kan bli klassifisert som «udokumenterte 
lettvintheter», «ukvalifisert synsing» eller «kvasi-/
pseudo-vitenskap».

Det vi imidlertid ofte glemmer, er at både prosjek-
trapporter, prosjektnotater, prosjekt-refleksjoner, og 
prosjekt-essay eller prosjekt-erfaringer kan ha stor 
interesse for både akademikere og praktikere selv 
om de ikke er plassert inn i en forskningsramme eller 
følger strenge metoderegler. Et aktuelt eksempel 
her kan være et LiS-prosjekt hvor man gjennomgår 
mulige målestrategier eller bruk av bestemte måle-in-
strumenter i en virksomhet (i læringsøyemed). Det 
kan forstås som et semi-vitenskapelig prosjekt, eller 
som Store norske Leksikon helt riktig benevner som 
et leveranseprosjekt, hvor man gjerne skuer til noen 

Noen tanker om  
prosjektarbeid og formidling

Av Thor Eirik Eriksen, Phd, Arbeids- og miljømedisinsk avd. UNN. Mail: thor.eirik.eriksen@unn.no

Referanser:

1.   Rolstadås, Asbjørn: prosjekt i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 6. mai 2022 fra https://snl.no/prosjekt
2.  Tidsskrift for den norske legeforening (TNL): https://tidsskriftet.no/annet/retningslinjer-og-tips-til-forfattere

vitenskapelige idealer, men like fullt gjennomfører 
på beste måte med et pragmatisk siktemål. (1) Fra 
slike prosjekter kan man formidle både inntrykk 
fra prosessen eller innsikter som springer ut av en 
prosjektrapport.

Tilsvarende, og når det anerkjente Tidsskriftet for 
den norske legeforening gir plass for kronikker, kom-
mentarer, korte kasuistikker, nyheter fra fagmiljøene, 
personlige opplevelser og medisinsk historie, så er det 
fordi dette også forutsettes å være et faglig interes-
sant materiale for leseren (da i tillegg til de ordinære 
meritterende originalartikler og oversiktsartikler). Det 
er i så måte interessant når tidsskriftet presiserer at 
«En tekst i denne sjangeren er som best når den både 
er nær og til ettertanke… Historien er viktigere enn 
avsenderen. Teksten skal være lettbent og passe kort.» 
(2) når eksempelvis medisinerstudenter skriver om sitt 
møte med utdanningen og dennes forventninger, er 
det av stor interesse å lese om slike erfaringer for de 
av oss som er involvert i slik undervisning.

Med andre ord, man kan med begrensede innsatser, 
herunder i en travel BHT-dag eller på en arbeids-
medisinsk avdeling, utforske slike muligheter for 
formidling. Denne henstillingen går imidlertid ikke 
bare til kompetente praktikere i arbeidshelse-feltet, 
men og til forskerne (herunder meg selv..). Det betyr 
at også de som har oppnådd høyere akademiske 
grader og leverer til forskningsverdenen, kan ha godt 
av å trene på formidling av fagstoff som ikke er nøye 
innplassert i en bestemt vitenskapsramme.

Grader av formalisering
--I-----------------------------------I--------------------I--------I----------------I-----------------I------------
«Hardcore» viten-       
skapelig prosjekt»
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Denne artikkelen er basert på obligatorisk skriftlig 
oppgave for LIS3 i arbeidsmedisin. Tema for oppgaven 
er eksponering for bly, og arbeid med å skjerme ansatte 
for eksponering. gjennom samarbeid med bedriftene og 
BHT ble det iverksatt tiltak for å redusere eksponerin-
gen. Bedriftsledelse og tillitsvalgte har gitt samtykke til 
at denne prosessen kan beskrives og publiseres under 
forutsetning av at de holdes anonyme. 

Om blyeksponering

Det finnes mange kilder til blyeksponering både i 
industri og hjem som kan forårsake blyforgiftning (1,2):
•	 Yrkesrelatert - batteriindustri, malingsindustri, 
kjemisk industri, rørlegging bygg/riving, PVC-industri, 
skraphandel, pottemakeri, brannvesen, trykkeri, 
bensinindustri, rengjøring, blygruver, glassmakere, 
smykkeproduksjon, sveising, smelteverk og lodding.
•	 generelt - luftforurensning, vannforurensning, leketøy 
av bly, etnisk medisin, kosmetikk, veistøv, gammel maling, 
ammunisjon, smykkehobby, farget glass, glasurer.

Ifølge arbeidstilsynet finnes bly i overflater på 
eldre konstruksjoner. Sveising og termisk skjæring 
på blybelagt materiale avgir blypartikler i luften. 
Metallforedling og støperivirksomhet frigir også 
partikler til luften (1). Det dannes blyoksid på over-
flaten av metallet, og ved håndtering vil dette kunne 
inngå i støv/svevestøv. Dette innebærer at det ikke 
bare er overflatebehandleren som eksponeres, men 
også andre som jobber i samme område. Videre er 
det mulighet for spredning av partikler ved at de 
deponeres på arbeidstøy. 

Inngangsporter
Opptak av uorganisk bly skjer først og fremst gjennom 
slimhinner, luftveier og svelg. Opptak via hud er vurdert 
til å være minimal, og vil derfor ikke utgjøre en helse-
messig risiko. Utfordringen knyttet til blyholdig støv 
er ikke bare innånding, men også at det kan overføres 
til mat og derigjennom bidra til peroralt opptak (3).
Bly som er deponert i luftveiene absorberes over 

i blodet. Hos voksne finnes mesteparten av bly i 
beinvev. Halveringstiden i blodet ligger mellom 20 
og 40 dager, mens halveringstid for bly deponert i 
skjelett kan være 10 til 20 år, og vil da kunne frigis fra 
skjelett til blod (4). Derfor vil man kunne påvise bly i 
blodet lenge etter avsluttet eksponering (5).

rent fysiologisk ser man ikke at bly har funksjon i 
kroppen. Bly har imidlertid egenskaper som gjør det 
kjemisk og fysiologisk likt andre essensielle metaller. 
Blant annet vil bly konkurrere med kalsium, noe som 
kan forklare akkumuleringen av bly i skjelettet. Bly 
forstyrrer enzymsystemer i kroppen og kan dermed 
gi effekter på mange ulike organsystemer (6). 

Blyforgiftning 
Tilstanden er sjelden i våre dager, og krever at 
man har blitt helt spesielt utsatt for bly. Organene 
som vanligvis rammes av blyforgiftning, er blod 
og beinmarg, nervesystemet, nyrene og eventuelt 
forplantningsorganene. Dette gjenspeiler hvilke 
symptomer og tegn tilstanden kan medføre (1).

Akutt forgiftning
Ved akutt forgiftning kan symptomer og funn 
opptre i løpet av dager til uker. Hovedsymptomet er 
magesmerter. Mindre vanlig er slapphet, redusert 
konsentrasjonsevne, hørselstap, hodepine, forstopp-
pelse, nerveforstyrrelser og anemi (2).

Kronisk forgiftning
Ved langsom og lav eksponering skjer akkumulering 
av bly gradvis. Symptomer og funn ved blyforgiftning 
kan variere fra vage og diffuse symptomer til dødelig 
tilstand. Ofte ser man slapphet på grunn av anemi 
(7). Det vil her være viktig at man er oppmerksom 
på hvordan en slik snikende debut kan fremstå som 
andre sykdommer eller tilstander.

Kontroll og oppfølging – individ

Anamneseopptak
De ovennevnte ulike symptomer, kombinert med at 
blyforgiftning er sjeldent forekommende i norge, kan 

Blyeksponering 
Av Kristin Ringdal, LIS3 i arbeidsmedisin ved Avonova

kristin.ringdal@avonova.com

Bakgrunn
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medføre at pasientens symptomer forklares med 
andre, tilsynelatende mer sannsynlige diagnoser. En 
pasient som viser tegn til kvalme, tretthet og vekttap 
vil kanskje bli vurdert med tanke på malignitet før 
man vurderer metallpåvirkning som mulig forklaring. 
anamneseopptaket blir derfor sentralt for å fange opp 
detaljer rundt eksponeringer både i arbeidsmiljøet 
og på fritiden. 

Kliniske undersøkelser
Helseundersøkelse i forkant av at ansatt settes til å 
arbeide med bly og blyforbindelser er lovfestet i for-
skrift om utførelse av arbeid (8,9). Helseundersøkelsen 
omfatter klinisk undersøkelse og måling av blyinnhol-
det i blodet. Slik måling skal utføres hver 3. måned. 
Dersom tre etterfølgende kvartalskontroller viser 
verdier lavere enn 0,5 µmol/l for kvinner i fertil alder, 
og 1,0 µmol//l for øvrige arbeidstakere, kan kontroll 
av blyinnholdet i blodet foretas en gang pr. år så 
lenge eksponeringsnivået og arbeidsforholdene er 
uendrede. Dersom grenseverdiene overskrides skal 
den ansatte omplasseres i minimum 3 måneder (9).

Pga ototoksisiteten skal en helseundersøkelse av 
ansatte som eksponeres for bly omfatte audiometri. 
Ut ifra forskrift om utførelse av arbeid paragraf 14-11 
ser man at hyppigheten av kontroller avgjøres av 
lege ut fra arbeidstakerens helsetilstand og ekspo-
neringens type, nivå og varighet (9). nevrologisk 
orienterende undersøkelse vil kunne avdekke mus-
kelsvakhet/-lammelser, perifere nevropatier og koor-
dinasjonsvansker. Ytterligere behov for undersøkelser 
vil kunne fremkomme gjennom anamneseopptaket 
og/eller de øvrige undersøkelsene. Utvidede blod-
prøver som blant annet hematogram, henvisning til 
spesialist/billeddiagnostikk for ytterligere utredning 
til kunne være aktuelt. 

Arbeidsrelatert sykdom
alle tilfeller av sykdom som man mistenker har 
årsak i arbeidet skal meldes til arbeidstilsynet, jmf 
legers meldeplikt (10).  arbeidstilsynets nettsider 
poengterer at man skal melde på mistanke og at 
det ikke trengs en sikker sammenheng (11). I en 
slik melding er det fornuftig å ha med informasjon 
både om symptombilde, eksponeringssituasjon og 
resultat av undersøkelser. Det er gjerne ekstra viktig å 
inkludere informasjonen man har tilgjengelig ved slike 
sjeldne tilstander med bakgrunn i at arbeidstilsynet 
skal kunne bruke meldingen både til akkumulering 
av kunnskap og som grunnlag for å eventuelt sette 

i verk tiltak rettet mot bransjen. 
Det er også viktig å informere den ansatte om at 
yrkessykdom må meldes til naV innen et år etter at 
man ble klar over årsaken til sykdommen, og at det er 
naV som tar endelig stilling til hvorvidt sykdommen 
godkjennes som yrkesskade og dermed gir rett til 
stønad ved yrkesssykdom (12). 

Gjennomføring av prosjektet

Utgangspunkt
BHT startet med å tilby bedriftene et informasjons-
møte med fokus på de helserelaterte sidene ved 
blyeksponering. Å gjennomføre en slik presentasjon 
fremstod som nyttig i og med at BHT fikk inntrykk av 
hva de ansatte opplevde som relevant for å kunne 
bedre ivareta seg selv og andre med tanke på nød-
vendige HMS-tiltak. Dermed fikk de ansatte også en 
arena der de kunne foreslå hensiktsmessige tiltak for 
å begrense både eksponering og utilsiktet spredning. 
I en av bedriftene hadde verneombud og tillitsvalgt 
jevnlige møter med de øvrige ansatte for å arbeide 
frem tiltak som var gjennomførbare på både kort og 
lang sikt. BHT fikk delta i flere av disse samtalene 
blant annet for å kunne bistå med helse- og hygi-
enemessige anbefalinger. 

Opplæring/informasjon og tiltak i bedriftene
Man valgte å begynne med å tilby de ansatte infor-
masjon om mulige helsemessige konsekvenser av 
blyeksponering som en del av personalmøte. Man 
gjennomgikk her i stor grad samme punktene som 
er diskutert tidligere i artikkelen. Flere ansatte gav 
uttrykk for at dette var forhold de ikke var klare over, 
eller tilstrekkelig oppmerksomme på. Dermed kunne 
man oppfordre til å bidra med forslag til tiltak og utbe-
dringer som kunne bidra til å redusere eksponeringen. 

Tiltak i garderober, øvrige lokaler og håndhygiene
På modell fra helsevesenet om å holde rene og 
urene prosedyrer fra hverandre, ble det utarbeidet 
rutiner for «skitne» og «rene» soner. Med «skitne» 
områder mente man områder der blyet forekom, 
og hvor man var kledt for produksjonsvirksomhet. 
«rene» områder innebar at blyforekomsten skulle 
være redusert og omfattet bl.a. kantine/pauserom. 
rent praktisk ble dette løst blant annet med at en 
bedrift delte garderoben i to med skillevegg, og at 
de ansatte på den måten fikk egne plasser for rent 
og skittent tøy. Det ble også lagt inn en rist i gulvet 
mellom disse sonene slik at støv på gulvet ikke så lett 
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skulle kunne dras med fra skitten sone over i ren. Det 
ble også lagt til rette for at det kunne gjennomføres 
god håndvask på vei til ren sone i garderoden. Dermed 
kunne de ansatte både få hengt fra seg skittent tøy 
og få hindret videre spredning fra tilsølte hender. Det 
var ansatte som innledningsvis opplevde dette som 
en tungvint måte å komme til lunsj/pause på, men 
etter hvert som man så reduksjon i blyverdier ble 
dette en akseptert måte å gjøre dette på. 

I en annen bedrift ble det bemerket teppebelagt gulv i 
gang fra garderobe/produksjon til kantinerom. Man antok 
at blystøv ble fanget i teppet, og lett kunne virvles opp 
med annet støv og dermed bli ført inn i kantineområdet. 
Bedriften fikk lagt linoleum i dette området og ansatte 
fikk egne sko til bruk i rene soner. På den måten fikk de 
fjernet en kilde til støv og også lagt til rette for enklere 
rengjøring. På eget initiativ lot de ansatte det gå på 
rundgang å gå over gulvet i gangen med våtmopp. 

Personlig verneutstyr
Med personlig verneutstyr menes i denne sammen-
hengen arbeidstøy, arbeidssko, åndedrettsvern, 
briller, hansker og annet utstyr ansatte benytter for 
å skjerme seg mot ugunstig eksponering. Dette var 
et tema som forårsaket stor grad av diskusjon blant 
de ansatte. at det kan være ubehagelig og tidvis 
upraktisk å bruke slikt utstyr er kjent. Man har også 
sett at ubehaget i enkelte situasjoner medførte at 
noen lot være å bruke utstyret. Blant annet ble det 
fortalt at samtidig bruk av hjelm, maske og briller 
kunne legge mye press på ørene, og at ansatte kunne 
komme hjem fra jobb med gnagsår og blødning fra 
huden. Bedriftene valgte her å foreta individuelle vur-
deringer av hvilket personlig verneutstyr som skulle 
være tilgjengelig slik at ansatte skulle få utstyr de 
kunne bruke. Bedriften la her vekt på at den ansatte 
skulle være fullgodt beskyttet, og at det kunne bety 
anskaffelse av mer kostbart utstyr for enkelte. På 
bakgrunn av dette ønsket bedriften å kunne foreta 
fortløpende vurderinger. Det var ikke intensjonen 
fra bedriften at ansatte skulle måtte godta mindre 

beskyttende utstyr, men at de heller skulle se etter 
løsninger som ikke medfører ubehag eller skade. 

Videre oppfølging og kontroller
Man fortsatte å følge ansatte rutinemessig med 
blodprøvekontroller, og så over et års tid en tendens 
til reduksjon i blykonsentrasjonen etter innføring av 
tiltak. De ansatte hadde ingen symptom på blyfor-
giftning, eneste parameter var forhøyede verdier 
i blod. Hos flere så man at disse verdiene sank til 
under tiltaksgrenser. 

Oppsummering

BHT fikk følge bedriftene spesifikt med tanke på 
blyeksponering over omtrent et år. Ved å kombinere 
de ansattes kunnskap om arbeidsplassen med BHTs 
kunnskap om HMS fikk man gjennomført hensikts-
messige og nyttige tiltak i bedriftene. Spesielt nyttig 
var det å ha regelmessige møter med de ansatte selv 
og høre hva de vurderte som nødvendig. For noen var 
dette å få informasjon, for andre var det å få tilpasset 
verneutstyret, eller lettere tilgang til å holde rent. 

Dette illustrerer også hvordan man kan oppnå tiltak 
som kan bli innlemmet i bedriftens øvrige HMS-kultur. 
Underveis i arbeidet var det flere ansatte som kom-
menterte at det opplevdes positivt at de var involverte 
i prosessen. De gav uttrykk for å kjenne på større 
ansvar for å gjennomføre og etterleve tiltakene som 
ble innført. Dette vurderte BHT som et svært sentralt 
kriterium for suksess både med tanke på å få redusert 
blyverdiene hos de ansatte, og også for å få gehør for 
å innføre og praktisere endringer innad i bedriften.  

Prosjektet var ikke bare nyttig for bedriften og sine 
ansatte, men også for BHT: På den ene siden ga 
det kunnskap for hvordan håndtere den konkrete 
problemstillingen. På den andre siden så man den 
positive effekten av å involvere de ansatte i HMS-
tiltak, noe som hadde en ikke ubetydelig overførings-
verdi til andre områder av BHT-arbeidet.
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Kvinnearbeidsplasser
I norge har vi et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. 
Unge kvinner og menn velger fremdeles blant de 
«tradisjonelle» yrkene for sitt kjønn. Kvinner velger 
også i hovedsak å arbeide i offentlig sektor, mens 
menn dominerer i privat sektor. Ifølge Statistisk 
Sentralbyrå utgjør kvinner rundt 70% av arbeids-
stokken i offentlig sektor (1). Offentlig sektor har 
mange av de arbeidsplassene kvinner tradisjonelt 
søker seg til - skoler, barnehager, sykehus, sykehjem 
og hjemmetjeneste. 

En karakteristisk egenskap ved disse arbeidsplas-
sene er at man arbeider med mennesker, og arbeidet 
må gjøres hver dag. Skal noen gjøre mindre, som 
ved tilrettelegging, må andre gjøre mer av enkelte 
arbeidsoppgaver, gjerne de mest slitsomme. Ved 
fravær må man gjerne erstattes, noe som er kostbart 
for arbeidsgiver. Fleksitid er ofte vanskelig å få til, 
og hjemmekontor er i de fleste tilfeller helt uaktuelt. 
Siden såpass mange kvinnelige arbeidstakere er 
samlet på disse arbeidsplassene, er det laget en 
formel (basert på tidligere års fruktbarhet) som sier 
noe om hvor mange gravide man kan forvente på en 
arbeidsplass til enhver tid: n x 0,07, der n = kvinner 
20-40 år (2). Egentlig er det altså mulig å planlegge 
for svangerskapsrelatert fravær og foreldrepermisjo-
ner ved hjelp av disse tallene, man kan bemanne opp, 
og på den måten redusere sårbarheten ved fravær.

Sykefravær
Sykefravær for gravide mellom 20-44 år ligger ca 4 
ganger høyere enn for ikke-gravide i samme alder 
(3). arbeidsgiver eller arbeidstaker kan søke fritak for 
arbeidsgiverperioden ved graviditet, og dette kodes 
i kommunens oversikt over ansattes fravær. Dette 
gjøres nok i varierende grad, men siden kommunen 

gjerne vil ha refusjon fra første fraværsdag, er det 
fokus på dette. Kvinnearbeidsplasser har i lang tid 
slitt med høyere sykefravær enn arbeidsplasser med 
flest menn ansatt. Det har vært forsøkt forskjellige 
metoder for om mulig å redusere dette fraværet, 
men tilsynelatende initial suksess har forvitret over 
tid; sykefravær på kvinnedominerte arbeidsplasser 
har i varierende grad vært høyere enn ambisiøse mål 
som bla ble satt i Ia-avtalen av 2011 (4)

Prosjekt Gravide på jobb i Tromsø kommune 
2009-2011
Det hadde i 2007 - 2008 allerede vært noen få 
prosjekter i andre kommuner og helseinstitusjo-
ner med jordmor som skulle følge opp gravide på 
arbeidsplassen, og på den måten bidra til et større 
nærvær i denne gruppen (2). Disse prosjektene hadde 
vært svært vellykket, de gravide hadde stått lenger i 
jobb enn tidligere, og arbeidsgiver sparte mye penger 
som ellers ville gått til bruk av vikarer. For eksempel 
reduserte sykehuset i Harstad det gjennomsnittlige 
sykefraværet med 7 uker, fra snitt som var 17 til i snitt 
10 uker (2). Tromsø kommune skaffet midler (bla i 
samarbeid med naV) for en 2-årig prosjektstilling for 
å prøve dette ut. I 2009 ble det ansatt jordmor i 100% 
prosjektstilling i Tromsø kommune. Prosjektet hadde 
blant annet som mål å redusere tapte dagsverk pga 
svangeskapsrelatert sykefravær med 10 %, øke kunn-
skapen om og bruken av svangerskapspenger og fritak 
for arbeidsgiverperioden ved graviditet, øke lederes 
kunnskap om tilrettelegging for gravide ansatte og å 
bidra til holdningsendring om svangerskap og arbeid.

Praktisk gjennomføring
Det ble laget brosjyrer som ble delt ut på arbeids-
plassene, på legekontorene og på det kommunale 
jordmorsenteret, og prosjektjordmor informerte 

Fra prosjekt til fast ressurs – 
refleksjoner fra en  
bedriftsjordmor 

Av Lillian Øyen, jordmor, Bedriftshelsetjenesten Tromsø kommune 
Lillian.Oyen@tromso.kommune.no
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om prosjektet på kommunelegenes faglige møte. 
Det ble også laget en prosedyre om kommunens 
gravidepolitikk som ble lagt ut på kommunens 
prosedyrearkiv. Jordmor fikk opplæring i de for-
skjellige midler naV den gang kunne bidra med, 
og hvilke skjema som skulle brukes. Fritak for 
arbeidsgiverperioden og Tilretteleggingstilskudd 
(som ennå fantes på det tidspunktet) var de viktigste 
for arbeidsgiver, mens BHT-tilskuddet etter hvert 
bidro til å dekke transportutgifter for bedriftshelse-
tjenesten. Vi har også Svangerskapspenger som en 
måte å ta friske gravide ut av arbeid som kan være 
til fare for foster. Dette blir da en mer riktig ytelse 
enn sykmelding av en frisk gravid. Både fastlege 
og jordmor kan søke om svangerskapspenger. 

Jordmor dro rundt på arbeidsplassene og møtte de 
gravide og deres ledere. På disse «trekantsamtalene» 
ble det snakket om den gravides arbeidsoppgaver og 
hennes eventuelle utfordringer med disse, inkludert 
hennes oppfatning av arbeidssituasjonen. Det ble 
diskutert mulige løsninger og tilrettelegginger, mens 
leder har kunnet komme med sine vurderinger av 
hvorvidt de foreslåtte tilrettelegginger var mulige å 
få til. Det har også blitt gjort en risikovurdering der 
det var arbeidsforhold som på noen måte kan være 
til fare for foster. Den har blitt gjort på organisatorisk, 
ergonomisk, psykososialt, fysisk samt kjemisk og 
biologisk grunnlag. I tillegg ble forekomsten av 
nattarbeid vurdert, da det var og er forskning som 
peker på uheldige virkninger av nattarbeid for enkelte 
svangerskap (5), i tillegg til de mer kjente virkningene 
på nattarbeidernes helse (6). 

Noen funn og bifunn
Svineinfluensaepidemien i 2009 medførte et større 
sykefravær enn vanlig i alle sektorer i kommunen. 
Dette bidro nok til å gjøre det vanskelig å få nyttige 
resultater for gravides sykefravær i prosjektperioden. 
Det viste seg at det var barnehagene som brukte 
tilbudet mest, og det var også her det kunne gjøres 
noen beregninger: Mens medianen for antall tapte 
dagsverk for 24 gravide ansatte i barnehage i forkant 
av prosjektperioden var 102 dager, var den gått ned 
til 74 dager for de 63 gravide barnehageansatte som 
jordmor hadde hatt samtaler med i løpet av prosjekt-
perioden. Bruken av svangerskapspenger økte fra 
omtrent 4% til 11%, men dette er jo svært små tall.

Holdningsendring om svangerskap og arbeid er en prosess 
man må jobbe med hele tiden, og det var ikke lett å måle. 

De vanligste problemstillingene
Det viste seg at en betydelig del av ansatte i pleie 
og omsorg og skoler regelmessig opplever utagering 
fra pasienter, elever og brukere. Et slag/spark mot en 
gravid mage kan medføre blødning i placenta, og skal 
selvfølgelig ikke forekomme. Det har også kommet 
fram at i perioder kan det være så mye å gjøre på 
jobb at nødvendige pauser ikke har vært mulig å få 
til. gravide trenger gjerne litt flere små pauser for å 
kunne være i jobb så langt det er mulig. 

Det har noen ganger vært nødvendig å normalisere 
tilstander og småplager som gjerne følger med en 
graviditet. Det kan være trøtthet, endret søvnmønster, 
kvalme og emosjonelle endringer. Tidligere var mange 
gravide (og andre) opptatt av at tunge løft er spesielt 
farlig, noe det ved normale graviditeter ikke er. Det 
var også en del faglige spørsmål om for eksempel 
kynnere, «båndsmerter» og hvordan man på best 
mulig måte kan unngå bekkenplager, eller i det minste 
lindre smertene. Det har blitt informert om behandling 
hos manuell terapeut eller liknende, og også tips om 
svømming og spaserturer. I enkelte tilfeller har det 
blitt henvist til samtale på Kvinneklinikken. I barne-
hager er unge gravide blitt orientert om smittevern, 
da enkelte av våre vanlige barnesykdommer kan 
medføre fosterskade og/eller spontanaborter (for 
eksempel  erythema infectiosum). noen kvinner er 
svært engstelige for dette, og kunne da bli beroliget 
ved å motta svangerskapspenger et par uker. 

Avsluttende betraktninger på prosjektet
Ledere på arbeidsplassene gjorde en forbilledlig inn-
sats i å ivareta sine gravide arbeidstakere, og mange 
ganger har den gravide fått andre arbeidsoppgaver en 
periode, eller i helsetjenesten bare litt færre besøk hos 
brukere. Mange har gode kollegaer som gjerne tar et 
ekstra tak for å være grei mot sin gravide kollega - men 
noen ganger kommer man ikke helt til mål.  

Prosjektet har hatt effekter langt over hovedmål om 
oppfølging av gravide pga innblikkene som jordmor 
har fått angående arbeidet og forhold på de forskjel-
lige enhetene, samt kontakt med ledere og ansatte.

Bedriftsjordmor som ressurs for BHT og 
arbeidsgiver
Tromsø kommunes Bedriftshelsetjeneste (BHT) 
ble etablert i 2012, etter at den nye Forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning (7) medførte 
utvidelse av bransjer som hadde plikt til å ha BHT 
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for sine ansatte. Tidligere hadde kommunen kjøpt 
tjenester i en privat BHT, og etter den gamle forskrif-
ten omhandlet dette for det meste arbeidsplasser 
med overveiende menn (enheter som Bydrift, Vann 
og avløp, Brann og redning). 

Da Bedriftshelsetjenesten ble etablert i 2012 var 
prosjektet ferdigstilt, og jordmor ble ansatt der som 
en fast ressurs. Det var ønske om å fortsette ivareta-
kelsen av gravide, i tillegg til at jordmor skulle også 
ha mange andre oppgaver i bedriftshelsetjenesten. 
Tilbudet er etter hvert godt etablert, og jordmor 
har hatt samtaler med gravide og ledere i de fleste 
avdelinger og enheter over hele kommunen. arbeidet 
har med små justeringer foregått på samme måte 
som i prosjektperioden, og antallet samtaler hvert 
år har vært ganske stabilt. Bortfallet av «tilrette-
leggingstilskudd» fra naV har nok medført at flere 
gravide har gått over på svangerskapspenger eller 
sykepenger, da arbeidsplassene ikke alltid har hatt 
ressurser til å leie inn vikar for en gravid som egentlig 
skulle hatt en mer overkommelig hverdag. Det må 
selvfølgelig tas høyde for at det i noen tilfeller ikke blir 
helt som man ser for seg - den gravide er kanskje ikke 
så motivert for å være i arbeid som man skulle ønske. 
Men dette har vist seg å være et lite problem - mange 
gravide er oppriktig lei seg for å måtte la kollegaer 
ta en tyngre del av arbeidsoppgavene.

Jordmor har i flere tilfeller samarbeidet med øvrige 
kollegaer ved BHT; både yrkeshygieniker, ergoterapeut 
og bedriftslege. Det har kommet opp problemstillinger 

vi ikke har vært så oppmerksomme på tidligere; som 
for eksempel at ansatte på kontorarbeidsplasser 
gjerne har tidsfrister å forholde seg til, med den 
følelsen av stress det kan medføre. I ressursskoler og 
sykehjem har de utfordringer med utagering. Ledere 
er blitt mer klar over sin mulighet til å tilrettelegge 
for derved å unngå en del fravær. Det er kjent at 
ivaretakelse i en sårbar tid kan være avgjørende for 
motivasjon og arbeidsinnsats seinere, og kan sees 
på som en «vinn-vinn»-situasjon. 

Kvinnehelseperspektivet
Det kan være at en stor arbeidsgiver som en kom-
mune gjerne er, har så mange kvinner i arbeid at 
det burde satses mer på kvinnehelse enn tilfellet er 
i dag. Kvinner har i tillegg til graviditeter også andre 
helseutfordringer som kan medføre økt sykefravær, 
som for eksempel menstruasjonsplager, migrene 
og plager i klimakteriet; man kan si at kvinner tar 
“støyten” ved reproduksjonen. De har økt forekomst 
av muskel/skjelettplager og tilsynelatende flere 
psykosomatiske plager for øvrig enn menn (8). Det 
har etterhvert blitt satt fokus på faktorer som bla. 
emosjonell dissonans, der ivaretakelse og håndte-
ring av andres følelser kan medføre utmattelse på 
lengre sikt (9). Det er jo særlig kvinner som arbeider 
med mennesker, og de er dermed som gruppe mer 
eksponert for dette, og det hadde vært interessant å 
se på hvordan dette påvirker sykefraværet i alle yrker. 
En bedriftshelsetjeneste med riktig og tilstrekkelig 
kompetanse ville med systematisk arbeid kunne 
gjøre en forskjell. 
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Bli med på prosjekt... 
Av Anje Christina Höper, forsker, Arbeidshelse i nord, UiT Norges arktiske universitet og oOverlege, Arbeids- og 

miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord Norge HF

når sjekket du sist hvilke referanseverdi-
er dere har lagt inn i spirometriapparatet 
deres?

For egen del kan jeg si “for ikke lenge siden”, men det 
er sånn sett ingenting å skryte av. Eneste grunnen 
til det er at vi hadde en grundig gjennomgang rundt 
alt som har med spirometri å gjøre i forbindelse 
med et forskningsprosjekt. Da fant vi ut at det 
bærbare spirometeret vi kan bruke i vår poliklinikk 
ga utskrift basert på utdaterte referanseverdier. 

Så kan man spørre seg: gjør det noe?  Vi vil jo ha 
absoluttverdiene?

Jeg har lært å oppgi både absoluttverdier og 
verdier i prosent av forventet i notater som 
inneholder spirometridata. Spirometriverdier i 
prosent av forventet angir pasientens (eller i vårt 
tilfelle den ansattes) lungefunksjon i forhold til 
normalverdier for personer på hens alder. Dette 
er selvfølgelig viktig mht diagnostiske kriterier for 
lungesykdommer som f.eks. kols (1), men er også 
generelt sett praktisk for å få et kjapt inntrykk 
av lungefunksjonen; de færreste av oss går vel 
rundt med normalverdier for de forskjellige kjønn 
og alderstrinnene i hodet. Mange som henviser 
oppgir begge verdier, men fra tid til annen får 
man henvisninger der det kun oppgis forventede 
verdier. Det ville i utgangspunktet ikke være 
problematisk, så lenge det også angis hvilket 
referansemateriale som brukes. Men akkurat dette 
har jeg ennå til gode å lese i noen sine notater 
(inkludert mine egne). 

Ved å bruke utdatert eller feil referansemateriale, 
kan man risikere både over- og underdiagnos-
tisering av lungesykdom (2). Et eksempel er at 
lungefunksjonen faller naturlig med alderen, slik 
at en rigid cut-off på en ratio av 0,7 for FEV1/FVC 
ville føre til overdiagnostisering av kols hos eldre. 
På samme måte kan man overvurdere lungefunk-
sjonen hos unge når deres forventede verdi egentlig 
skulle være høyere enn det referansematerialet 

angir. referanseverdier som er anbefalt å bruke per 
i dag er global lung initiative (gLI) 2012 (3). Disse 
omfatter et bredt aldersspenn og det er mulig å 
ta hensyn til etniske grupper som kan ha bety-
delig lavere forventede verdier enn en europeisk 
normalbefolkning. 

Medisinsk kunnskap er i stadig utvikling og det er 
ikke alltid lett å følge med. I stedet for å angi prosent 
av forventet (eller i hvert fall i tillegg), skal det nå 
også angis nedre normalverdi og/eller z-score. Dette 
kom først nylig med i de nye retningslinjene for diag-
nostisering av kols (1), selv om vi allerede for flere 
år siden ble oppfordret av norske lungemedisinere 
å ta dette inn i notatene våre (2). Heldigvis kan slikt 
fås enkelt i utskrift av spirometerne - dersom man 
har oppdatert software. 

Så her er utfordringen: Sjekker du  
spirometeret deres i dag? 

Hva med å benytte anledningen til å gjøre en liten 
oppfriskning rundt spirometri for hele BHTen? I fjor 
publiserte Utposten, ramazzinis “søstertidsskrift” 
for allmennmedisinere, en fint oppsummert artikkel 
om spirometri som ble kalt “Dugnad for økt kvalitet 
på bruk og tolkning av spirometri I primærhel-
setjenesen”. BHTen er den arbeidsmedisinske 
primærhelsetjenesten. Som Ørn Terje skriver i sin 
artikkelen: Det er de små prosjektene som bringer 
faget vårt videre, så hva med et mål om et lite 
kvalitetsprosjekt i BHTen i år? 

Så får vi spare diskusjonene om enda nye referans-
everdier pga forbedret lungefunksjon I befolkningen 
(5,6) og det om vi i det hele tatt bør bruke spirometri 
i BHT (7) til et senere tidspunkt. 

Og skulle du finne ut at referanseverdiene I 
spirometeret deres er utdaterte og du ikke kan 
velge gLI 2012, ikke fortvil! Det finnes en kalkulator 
på nettet som rask gir deg de aktuelle svarene, 
bare du har absoluttverdiene og den ansattes 
høyde: http://gli-calculator.ersnet.org/index.html 
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... og delta på spørreundersøkelsen!

Vi i redaksjonen må også bli bedre og vil gjerne 
vite om våre artikler nytter noe, så bidra til vårt lille 
kvalitetsprosjekt ved å besvare 6 korte spørsmål 
på en elektronisk link. Spørsmålene er følgende:

1) Hvilken referanseverdi bruker dere?
2) Var du klar over hvilke referanseverdier dere 
brukte før du leste artikkelen?
3) Har du hatt gjennomgang av spirometri (teknikk, 
tolkning eller lignende) ila siste året, enten I form av 
internundervisning, kurs etc?

4) Skal dere ha en gjennomgang av spirometri 
(teknikk, tolkning eller lignende) ila neste halvåret, 
enten I form av internundervisning, kurs etc ? 
5) regionen din BHT er lokalisert i (Øst, Sør, Vest, 
Midt, nord) 
6) Er BHTen din del av en større BHT (minst 3 
avdelinger eller kjede)?

Du kan besvare spørsmålene her: 
https://survey.easyquest.com/tzSEMf 
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Den produktive kroppen
av anniken Sandvik,Overlege, Seksjon for Miljø- og arbeidsmedisin, Oslo Universitetssykehus

M
ed den industrielle revolusjon oppsto 
det en ny arbeidshverdag der men-
nesket måtte tilpasse seg maskinell 
produksjon. Dette innebar i de fleste 
tilfeller en intensivering av arbeidet, 

streng tidsstyring og manglende frihet til å ta pau-
ser. Det var vanlig med svært lange arbeidsdager i 
fabrikkene. Kombinert med dårlige ernærings- og 
boforhold, kunne slikt arbeid raskt føre til utmattelse 
og sykdom. På begynnelsen av 1900-tallet ble det 
introdusert et eget begrep for dette fenomenet: 
Industrial fatigue. Fenomenet ble definert som en 
«reduksjon av arbeidsevnen som følge av for mye 
arbeid eller mangel på hvile» (1). 

Bakgrunnen for at industrial fatigue kom på agendaen 
nettopp i denne perioden, var sannsynligvis nært 
knyttet til første verdenskrig. arbeidskraften gikk 
fra å være en lett utbyttbar ressurs til å bli et knapp-
hetsgode. Med ett ble nasjonens skjebne avhengig 
av størst mulig produktivitet i våpenindustrien. I 
Storbritannia opplevde man «the Shell Crisis» i 1915, 
der mangel på artillerigranater til fronten utløste 
en nasjonal skandale som endte i regjeringsskifte 
(2). I etterkant av dette ble komiteen «the Health of 
Munition Workers Committee» (HMWC) oppnevnt for 
å gi råd vedrørende helse, arbeidstid og effektivitet 
for arbeiderne i våpenindustrien (3). I 1918 ble «the 
Industrial Fatigue research Board» etablert for å 
fortsette arbeidet som hadde vært gjort ved HMWC 
(4). Dette var en forskningskomité av relativt stort 
omfang, med 11 ulike underkomiteer for spesifikke 
grener av industrien (5). Da USa trådte inn i krigen 
i 1917 fikk de tilsvarende behov for en intens mobi-
lisering av ressurser. Etter mønster fra England 
opprettet de «the Committee on Industrial Fatigue» 
(6). Komiteen utarbeidet retningslinjer for hvordan 
man kunne redusere fatigue. råd om redusert 
arbeidstid og regelmessige pauser sto i motsetning 
til prinsippene i Frederick Winslow Taylor’s «Scientific 
management», som snarere kunne oppmuntre til 
overarbeid. resultatet ble en moderat forbedring av 
de amerikanske arbeidsforholdene.

Industrial fatigue ble først og fremst studert som et 
kjemisk og fysiologisk problem, og hovedfokuset 
lå på studier av muskelfunksjon (3-5). En doktor-
grad fra Universitetet i Chicago i 1912 med tittelen 
«The relation of fatigue to industrial accidents» 
(7) er av interesse fordi den utvider perspektivet 
noe. I introduksjonen redegjør forfatteren for at 
problemet med fatigue i industrien har relevans 
for minst seks felt. Han lister her opp 1) forholdet 
mellom industrial fatigue og ulykker, 2) fatigue og 
effektivitet i industrien, 3) sammenhengen mellom 
fatigue og smittsomme sykdommer, 4) fatigue og 
nervesykdommer (at lang arbeidstid og hastverk kan 
føre til nervøse sammenbrudd hos fabrikkarbeidere), 
5) fatigue og fremtidige generasjoner (barn av 
overarbeidede foreldre blir sannsynligvis svakelige). 
Til slutt argumenterer han for at 6) lang arbeidstid 
med monotone oppgaver øker mottakeligheten for 
«harmful temptations», fatigue er altså er negativt 
for arbeidsfolks moral. 

Vi kan gjenkjenne fenomenet industrial fatigue i 
dagens diskusjoner om arbeidshelse – selv om det 
synes å opptre i noen nye former. Er det kan hende 
samme fenomen vi diskuterer når det gjelder de 
utbredte muskel- og skjelettlidelsene og sykefra-
været? (8) Det er dokumentert at høye krav og lav 
kontroll over egen arbeidssituasjon er en årsaks-
faktor i utviklingen av muskel- og skjelettlidelser 
(9). Det samme gjelder lange arbeidsøkter med 
små muligheter for pauser eller variasjon. I mange 
bransjer tøyes arbeidstiden lenger enn det som er 
helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig. Det er godt 
dokumentert at lang arbeidstid øker ulykkesrisikoen 
(10,11). Innenfor luftfarten er fatigue nå definert som 
et eget sikkerhetstema og det er introdusert egne 
programmer for «fatigue management» (12). Dette 
kan ha noe effekt på kort sikt, men det nytter jo 
generelt lite å behandle symptomer uten å samtidig 
ta tak i de grunnleggende årsakene. 

Industrial fatigue ble erkjent og studert som et 
problem først og fremst fordi det svekket evnen til 
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å utføre produktivt arbeid (3,4). Motivasjonen for 
å studere problemet var ikke primært arbeidernes 
velferd, derimot ble helse betraktet som en viktig 
faktor i effektiv industriell produksjon. Det kan 
innvendes at bedret helse og velferd for arbeiderne 
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uansett er et gode, selv om man anerkjenner og til og 
med betoner den nære forbindelsen mellom helse og 
produktivitet (5). Vi skal imidlertid vokte oss vel for 
hvilke etiske implikasjoner det har å rendyrke idealet 
om den produktive kroppen. 
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D
et er brødrene Vebjørn Sand og Eimund 
Sand som står for denne mektige utstil-
lingen som forteller om andre verdens-
krig i norge og om de grunnleggende 
prinsippene for demokrati, rettsstat og 

humanisme.

Årets røde tråd var gjør kloke valg-kampanjen der 
Tuva Stranger Mjønes fra Legeforeningen sparket i 
gang og spilte opp til tema «gjør kloke valg i arbeids-
medisinen». Målet for oss arbeidsmedisinere er å bli 
bevisst på utfordringer ihht til 
«gjør kloke-valg i arbeidsmedi-
sin, og få medlemmer involvert 
i hvilke utfordringer fagmiljøet 
møter.

Det var mange spennende 
foredrag og som vanlig et 
meget engasjert publikum og 
debattanter. representanter 
fra bl.a. arbeidstilsynet , 
Helsedirektoratet og fore-
lesere fra privat sektor og 
arbeidsmedisinske avdelinger 
både ga oss tips, men ikke 
minst fikk også med seg god 
informasjon og gode innspill 
tilbake.

Questbackundersøkelsen som 
vi gjennomførte i vinter ga oss 
god og nyttig informasjon og 
vi knyttet gruppeoppgavene til 
både foredrag og det vedtatte 

40 glade arbeidsmedisinere på 
årets Vårkonferanse  

Inger Marie Daffinrud  på vegne av Styret i namf/nFaM

strategidokumentet for namf og nFaM vedtatt for 
denne styreperioden.

Mellom slagene avholdt vi også årets årsmøte, raskt 
og problemfritt.

Kurskomiteen og styret vil jobbe videre med alle de 
gode innspillene og resultater av gruppeoppgavene 
i tett tilknytning til strategidokumentet.

Vi annonserte også neste års Vårkonferanse som 
finner sted fra 3. – 5. mai 2023 på Solstrand hotell og 
bad – et nydelig sted med en rolig og fin atmosfære 
så sett av tidspunktet allerede nå.

Tusen takk for ditt bidrag til at det ble en god 
konferanse.

3. mai 2022

40 glade kursdeltakere poserer på Soria Moria Hotell. 

Foto: Inger Marie Daffinrud

Endelig kunne vi møtes igjen og 40 glade 
kursdeltakere tok turen opp til Soria Moria 
Hotell. Vi ladet opp med et besøk på ro-
seslottet – en flott kunstinstallasjon ved 
Frognerseteren.
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«PAM» - en arbeidsmedisinsk 
subdisiplin  

av Ola Ellefsen og Bjørn Hilt

PaM står for Performing arts Medicine. Den 
beste betegnelsen på norsk er nok scene-
kunstmedisin, men for enkelhets skyld bru-
ker vi her PaM. Den nærmeste medisinske 
disiplinen er kanskje idrettsmedisin, men 
siden de fleste sceniske kunstnere har det 
å yte på scenen som arbeid så er det også 
nærliggende å se på dette som en arbeids-
medisinsk subdisiplin.

I verden er PaM ganske utbredt og kjent for mange. Vi 
kjenner til dedikerte fagpersoner i et tyvetalls land. I 
norden er det gode fagmiljøer i Danmark og Finland 
som er mest framtredende. Internasjonalt ble PaMa, 
Performing arts Medicine association, dannet i 1989 
(https://artsmed.org). Organisasjonen har nok best 
forankring på det nord-amerikanske kontinentet, 
men de gir også ut et internasjonalt tidsskrift kalt 
MPPa (https://www.scijournal.org/impact-factor-
of-med-probl-perform-ar.shtml). PaMa og MPPa er 
nok kanskje mest opptatt av klinikk og behandling 
selv om også forebygging er på agendaen.

når det på noen måter er naturlig å sammenligne 
PaM med idrettsmedisin, så er det fordi det ofte er 
krav til scenekunstnere om å prestere på et svært 
høyt nivå. Å holde seg god krever systematisk trening 
og konsentrasjon. Innenfor norsk toppidrett har 
man i flere tiår hatt oppmerksomheten rettet mot 
mentale og psykologiske mekanismer knyttet til det 
å prestere under press. Innenfor kunstfeltet har dette 
ikke på samme måte vært et prioritert satsingsfelt, 
noe som kan ha sammenheng med kunstfeltets litt 
problematiske forhold til begrepet prestasjon. Like 
fullt kan det presset mange kunstnere opplever i 
hverdagen sies å være på høyde med det mange 
idrettsfolk opplever på startstreken. Å yte maksimalt 
innen musikk, dans og teater dag ut og dag inn 

kan være som å balansere på en smal egg. Detter 
man først av, kan det være krevende å komme opp 
igjen. Derfor trenger scenekunstnere ofte støtte til 
å stå i prestasjonen og til å bibeholde nivået. Som 
i arbeidsmedisinen er det forebyggende aspektet 
her det viktigste, selv om man også i en del tilfeller 
trenger akutt stemmehjelp når sangeren plutselig er 
uten stemme eller man trenger fysioterapi når ryggen 
slår seg vrang rett før en forestilling.

I norge er vi en liten gruppe helsearbeidere som på 
litt forskjellig vis interesserer oss for PaM og det er 
nokså nylig foretatt noen ganske store undersøkelser 
(https://www.researchgate.net/profile/Jonas-Vaag, 
https://www.ffi.no/aktuelt/nyheter/jobb-i-militaer-
korps-er-ingen-parademarsj). Vi har et slags nettverk av 
fagpersoner og vil gjerne vite om andre fra hele landet 
som kan interessere seg for fagfeltet. Bare ta kontakt.

En annen god mulighet til å lære mer om PaM, sce-
nekunstnernes arbeidsforhold og andre utfordringer 
er at det høsten 2022 skal arrangeres en nordisk/
internasjonal konferanse i Oslo kalt «Muscians and 
Performing  artists’ Health and Performance» med 
mottoet «Integrating Body and Mind» (https://nmh.
no/en/festivals/mhpc22). Vi håper og tror at det kan 
være aktuelt for flere norske arbeidsmedisinere og 
andre helsearbeidere å delta der.

Om forfatterne:
Ola Ellefsen er tidligere musiker i Luftforsvarets 

musikkorps. Han jobber nå i Creo  
(fagorganisasjon for kunst og kultur) mest med 

Scenekunstmedisin. ola@creokultur.no 
Bjørn Hilt er tidligere overlege ved 

Arbeidsmedisinsk avdeling på St. Olavs Hospital, 
Universitetssykehuset i Trondheim og prof. em. i 

arbeidsmedisin ved NTNU. Bjorn.hilt@ntnu.no
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