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I dette nummeret gir Balazs Berlinger oss en
oversikt over forskningen på manganekspo
nering i norsk arbeidsliv. Videre p
 resenterer
Marit Nøst Hegseth og medarbeidere sitt
prosjekt om maskebruk i smelteverksindustrien. For en gangs skyld inkluderer vi også
en artikkel på engelsk i Ramazzini: Rasmus
Køster-Rasmussen og medarbeidere gir oss
et spennende innblikk i arbeidet de driver for
å redusere kvikksølveksponering i såkalt uformell gruvedrift. Dette er et tema som virkelig
illustrerer nødvendigheten av global innsats for
å kunne oppnå resultater. Utslipp av kvikksølv
utgjør en alvorlig trussel mot miljø og helse.
Relevant i denne sammenheng er Minimatakonvensjonen, en global avtale med målsett
ingen å redusere og på sikt fullstendig stanse
utslippene av kvikksølv. Avtalen ble først signert
i Japan i 2013, Norge sluttet seg til avtalen
i 2017 og den er nå ratifisert av totalt 104 land.
Få også med deg styrets spalte med spennende
diskusjoner rundt rapporten «Hva bør skje
med BHT?». Ørn Terje Foss gir oss et innblikk
i sine tanker om både musikk og metall. Til slutt
kan du lese om blyforgiftning i et historisk
perspektiv. Kort sagt: her burde det være noe for
enhver smak!

emaet for dette nummeret av
Ramazzini er metaller. Metaller er
et sentralt tema både i arbeids
medisinen og miljømedisinen.
Som fag vokste arbeidsmedisinen
frem i nær tilknytning til gruvedrift
på ulike metaller. Både Agricola, Paracelsus og
Ramazzini hadde fokus på nettopp gruvedrift
og metaller i sine arbeider. Også i Norge var de
første arbeidsmedisinerne knyttet til gruvedrift;
vi vet at det tidlig ble ansatt bergverkslege ved
sølvgruvene på Kongsberg, senere også ved
Røros Kobberverk.
Norge har lenge spilt en sentral rolle når det
gjelder metallproduksjon. På verdensbasis er vi
en vesentlig bidragsyter i produksjonen av både
mangan og aluminium. Også miljømessig er
eksponering for metaller et sentralt spørsmål.
Dette gjelder ikke minst eksponering for kvikksølv fra sjømat, men også eksponering for andre
metaller som for eksempel kadmium og bly
i miljøet er relevante problemstillinger.
Metallutvinning som arbeidsmedisinsk tema
ble reaktualisert med utdelingen av Nobels
Fredspris i 2018 der den ene av vinnerene,
Denis Mukwege, benyttet anledningen til å peke
på hvilke konsekvenser det har for arbeidsforhold og levekår i Kongo at det er kamp om
metallressurser til elbilindustrien og til batteriindustrien generelt. I Kongo jobber barn med
utvinning av kobolt under elendige arbeidsforhold. Utvinning av metaller er en forutsetning
for det grønne skiftet og dette reiser debatten
om den egentlige bærekraften i anvendelsen
av batteridrevet teknologi. Uenigheten rundt
gruvedrift med dumping av gruveavfall i Reppar
fjorden satte i aller høyeste grad også dette
temaet på agendaen.

Undertegnede skal ut i permisjon og tar derfor
et kort opphold i arbeidet med Ramazzini. Tusen
takk til Ole Jacob Møllerløkken som har sagt seg
villig til å vikariere som redaktør ut 2019 – jeg er
trygg på at bladet er i de beste hender!
God lesning og etter hvert: God påske!
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Introduksjon
Mangan (Mn) forekommer alle steder i miljøet
og utgjør 0,1% av jordskorpen. Mangankonsentrasjonen i jorden øker stadig fra antropogene
kilder. Det finnes mangan i jord, luft, deponert
støv, vann og mat. Mangankonsentrasjon i mat
varierer betydelig, men mat er fortsatt den
viktigste kilden til manganinntak for mennesker.
Mangan er et essensielt grunnstoff for mennesker, dyr og planter. I mennesker er mangan
nødvendig for utvikling av hjernen, sukkerbalansen, og det inngår i over 200 enzymer. Metallet
er reaktivt, derfor finnes det i naturen bare i
form av kjemiske forbindelser. I forbindelsene
sine kan oksidasjonstallet til mangan variere fra
-1 til +7. Mangan brukes hovedsakelig i metall
urgiske prosesser. Omtrent 90% av den globale
manganproduksjonen brukes i stålproduksjon
som additiv, og som en legeringskomponent.
Mangandioksid (MnO2) blir ofte brukt i produksjon av tørre batterier, fyrstikk, fyrverkeri, porselen, ametyst glass og som utgangsmateriale
for produksjon av andre manganforbindelser.
Maneb og mancozeb er manganbaserte fungicider. Blant de organiske manganforbindelser, ble
MMT (Metylsyklopentadienylmangantrikarbonyl;
CAS nummer 12108-13-3) utviklet på 1950-tallet
som en drivstoff-tilsetting for å øke oktantallet til
bensin og som antiknock middel. Når det gjelder
akutte effekter, er mangan mindre toksisk enn
de fleste andre metaller. Samtidig ble det ganske
mye fokus på mangan på grunn av de mulige
nevrotoksiske effektene av dette metallet (1).

i kverning av mangandioksid til fremstilling av
klor for blekemidler. Eksponering for mangan
i gruver eller i malm sorteringsanlegg og i ferrolegeringsindustrien var den vanligste årsaken
til klinisk forgiftning rapportert fra Chile, Cuba,
Tyskland, India, Mexico, Marokko, Romania,
Spania og den tidligere Sovjetunionen. Forløpet
av manganisme kan deles i tre faser. I den første
fasen oppstår plager som tretthet, nedsatt
matlyst, ukontrollerte latteranfall, søvnbesvær
og muskelsmerter. I den andre fasen får vedkommende langsomme bevegelser og koordinasjonsbesvær. I den tredje fasen oppstår plager
som ligner på Parkinsons sykdom, med språkforstyrrelser, gangforstyrrelser, muskelstivhet,
og ufrivillige rykninger. Akutt psykose oppstått
på grunn av høy manganeksponering, kalles
”manganese madness”. Selv om manganisme
har tegn som ligner på symptomer ved Parkinson sykdom, er det mulig å skille mellom de to
sykdommene.
En litt mindre kjent effekt er at manganeksponering kan føre til økt prolaktinkonsentrasjon i blod.
Prolaktin virker inn på reguleringen av kjønnshormoner, og en konsekvens av svært høy blodkonsentrasjon kan være impotens. Det er beskrevet
økt impotens blant langvarig manganeksponerte
og blant de som har vært eksponert for svært
høye konsentrasjoner av mangan. Hvorvidt dette
har sammenheng med en forhøyet prolaktinkonsentrasjon er usikkert (1).
Eksponering for mangan i norsk arbeidsliv
Norske arbeidstakere kan bli eksponert for
ulike manganforbindelser i forskjellige industrier. De fleste som blir eksponert for mangan
i Norge jobber som sveisere . Ved andre typer
varmt arbeid, som gass- og plasmaskjæring,

Helseeffekter av mangan
Den best kjente helseeffekten av manganeksponering er en sykdom i hjernen, kalt manganisme.
Så tidlig som 1837 rapporterte John Couper
fem tilfeller av manganisme blant menn ansatt
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sliping og kullbuemeisling2 kan arbeidere også
bli utsatt for ganske høye mangankonsentrasjoner i luft. I Norge finnes det tre mangansmelteverk, i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal som
produserer manganlegeringer; ferromangan og
silikomangan. Arbeidstakere i disse smelteverkene, særlig ovnstappere og krankjørere som
jobber i nærheten av smelteovner, kan bli utsatt
for ulike typer manganforbindelser i arbeids
atmosfæren. Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI) har utført mange studier i forskjellige
bransjer hvor manganeksponering kan forekomme og forskere fra instituttet publiserte flere
enn 15 artikler som kan direkte eller indirekte
knyttes til eksponering for mangan.

på den (8). Det ble funnet at manganeksponering
kan øke prolaktinkonsentrasjonen i serum. Både
varighet og eksponeringsnivå hadde påvirkning
på den svake økningen, som ble også modifisert av daværende røykevaner. Serum prolaktin
konsentrasjoner var generelt innenfor referanse
grensene, derfor ble passende eksponeringsmarkører ikke funnet på eksponeringsnivåene
som var målt i studien (9). I en nyere STAMI
studie undersøkes om målinger av mangan i urinen kan brukes som verktøy for overvåkning av
eksponering. I denne studien ble førti ovnstappere ved tre manganlegeringsverk fulgt over fire
dager ved at de avla urinprøver og personbårne
luftprøver. Tjue ikke-eksponerte individer avla
også urinprøver etter det samme tidsskjemaet.
Hensikten var å undersøke mønsteret i urinutskillingen av mangan for derved å kunne optimalisere prøvetakingstidspunktet med hensyn til
å skille eksponerte fra ikke-eksponerte individer
(10). I et annet prosjekt blir den partikulære
forurensningen som forekommer i arbeidsluft
i forskjellige industrielle prosesser (blant annet
ved produksjon av manganlegeringer) undersøkt
med hensyn til partikkelstørrelsesfordeling,
morfologi, kjemisk sammensetning og løselighet (11). I et samarbeidsprosjekt mellom Norges
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU),
SINTEF og STAMI ble nevroinflammatoriske
helseeffekter av partikler dannet ved ferro- og
silikomangan produksjon undersøkt på STAMI
ved bruk av en human cellemodell (12).

Eksponering for mangan
i manganlegeringsindustri
I 2002 publiserte STAMI forskere en artikkel
om manganeksponering fra luft og biologisk
monitorering av mangan i manganlegeringsindustrien. Det ble funnet geometrisk gjennomsnittskonsentrasjoner (GM) av 254 og 28 µg/m3
for mangan henholdsvis i den inhalerbare og i
den respirable aerosolfraksjonen (2). Grenseverdiene for mangan og uorganiske manganforbindelser i arbeidsatmosfæren i Norge i inhalerbar
og respirabel fraksjon er henholdsvis 200 og 50
µg/m3 (3). I den samme studien ble det funnet
korrelasjon (Pearson´s r: 0,38) mellom mangankonsentrasjoner i urin og respirabel mangan (2).
Løselig mangan, manganforbindelser som inneholder mangan med forskjellige oksidasjonstall
og uløselig mangan ble kvantitativt identifisert
i inhalerbare og respirable aerosolprøver samlet i et av mangansmelteverkene (4). Kjemisk
sammensetning og morfologi av partikler som
forekommer ved ferro- og silikomangan produksjon ble undersøkt med en elektronmikrosonde
(5) og med et skanning elektronmikroskop (6).
Jernstatus (7), nevropsykologiske funksjoner
(8), endokrin og immunologiske markører (9)
ble studert blant mangansmelteverksarbeidere i Norge. Arbeidere eksponert for mangan
over lang tid (20 år i gjennomsnittet) hadde økt
håndtremor sammenlignet med kontrollgruppen. Tremor var relatert til eksponeringsparametre, og røykevaner hadde også en påvirkning

Eksponering for mangan ved sveising
Ved sveising på svartstål og forskjellige typer
legert stål dannes det aerosol (røyk) som kan
inneholde relativt store mengder av mangan.
Fordi mangan har et ganske lavt kokepunkt
(2150 °C) i forhold til andre metaller (f.eks. er
kokepunktet til jern 3000 °C), som sveiseelektroder og legeringer inneholder, blir sveiserøyken
anriket av mangan. I et samarbeidsprosjekt
mellom North-West Public Health Research
Center i St. Petersburg og STAMI ble 96 sveisere
sammenlignet med 96 referansepersoner. Det
ble funnet i gjennomsnitt 97 µg/m3 mangan
i luften i sveisernes innåndingssone, mens den
høyeste mangankonsentrasjon var over 4 mg/
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m3. Konsentrasjonen av mangan i blodprøver
tatt fra sveisere var omtrent 25% høyere enn
mangankonsentrasjonen i blodprøvene fra
referanser, og denne forskjellen var statistisk
signifikant (13). I oppfølgingsstudien til det
samme prosjektet, som inkluderte 137 sveisere
og 137 referansepersoner, ble det funnet enda
høyere konsentrasjoner av mangan ved sveising (GM: 214 µg/m3). Mangankonsentrasjoner
i sveisernes serum, fullblod og urin var statistisk
signifikant høyere en tilsvarende konsentrasjoner hos referanser, mens konsentrasjon av jern
i serum, kobolt i serum og kobolt i full blod var
statistisk signifikant lavere hos sveisere sammenlignet med referanser (14). Disse funnene
bekrefter at det kan være en sammenheng
mellom eksponering for mangan fra luft og

Arbeidsoperasjon

jernstatus til den eksponerte. Det kan antas at
lungeopptaket av manganforbindelser som er
løselige i lungevæsken er større enn opptaket av
komponenter som ikke ble løst opp, og dermed
kan løselig mangan ha større rolle i de mulige
helseeffektene også. Derfor ble en metode
utviklet på STAMI for å bestemme fraksjonen
av mangan i aerosolprøver som er løselig i en
kunstig lungesurfaktant3. Denne kan også kalles
den bio-tilgjengelige fraksjonen. Der ble blant
annet forskjellige typer sveiserøyk undersøkt
med den utviklete metoden, og det ble funnet at
opptil 37% av mangan kan være løselig/bio-tilgjengelig i sveiserøyk generert ved enkelte typer
sveising (15). Metoden ble også brukt i studien
utført blant russiske sveisere. I gjennomsnitt
14% av mangan var bio-tilgjengelig i luftprøvene

PM
mg m-3

N1
Inh.

1

Mn
mg m-3

Resp.

Inh.

Resp.

Gass skjæring

5

Median
MIN2
MAX3

30.0
14.4
37.7

15.9
10.5
27.2

16.6
7.6
19.7

7.6
5.2
9.0

Plasmaskjæring 1

7

Median
MIN
MAX

193
126
268

114
73.5
221

0.69
0.46
1.08

0.70
0.44
1.20

Plasmaskjæring 2

6

Median
MIN
MAX

47.3
14.9
67.0

26.8
10.9
40.5

28.7
7.5
37.9

14.0
4.9
22.5

Sliping 1

5

Median
MIN
MAX

70.4
35.9
149

44.6
24.0
47.8

7.1
3.4
13.6

3.6
1.9
4.4

Sliping 2

5

Median
MIN
MAX

15.1
4.6
17.5

6.0
3.7
11.0

6.4
1.9
8.6

2.7
1.9
4.7

Kullbuemeisling 1

5

Median
MIN
MAX

103
98.1
125

88.7
80.0
106

28.7
22.9
29.5

25.4
20.6
40.7

Kullbuemeisling 2

5

Median
MIN
MAX

130
77.8
199

52.6
36.9
80.0

0.66
0.24
1.27

0.57
0.32
0.93

Kullbuemeisling 3

4

Median
MIN
MAX

38.1
23.2
51.2

31.2
26.1
46.9

20.4
13.0
28.9

15.2
11.8
19.8

Antall prøver (lik for respirabel og inhalerbar fraksjon)
Minimum og 3maksimum konsentrasjoner

2

6

Tabell 1. Konsentrasjon av respirabelt og
inhalerbart støv (PM:
particulate matter) og
mangan i arbeidsatmosfæren ved ulike typer
vedlikeholdsarbeid –
varmt arbeid

tatt på sveisere. Det var signifikant korrelasjon
mellom konsentrasjonen av løselig mangan i
luft og mangankonsentrasjoner i fullblod, serum
og urin fra sveisere. Det ble også avslørt en
sammenheng mellom konsentrasjonsnivåer av
bio-tilgjengelig mangan i luft og i de biologiske
væskene (16). Effekt av manganeksponering på
reproduktive funksjoner og nervesystemet ble
også studert blant sveisere og referanser (17-19).

tatene er oppsummert i tabellen (Tabell 1). Det
ble funnet svært høye mangankonsentrasjoner
både i inhalerbar og respirabel fraksjon. Det er
samtidig viktig å understreke at prøvetakingstiden varierte fra 15 til 75 minutter og prøvetakingen kun foregikk mens en aktuell arbeidsoperasjon ble utført. Alle vedlikeholdsarbeiderne
benyttet åndedrettsvern med P3-støvfilter eller
friskluftsmasker.

Eksponering for mangan ved
vedlikeholdsarbeid og varmt arbeid
I 2011 ble det utført en norsk studie i samarbeid
mellom Bedriftshelsen, Norcem AS i Brevik og
STAMI. Hensikten med prosjektet var å kartlegge vedlikeholdsarbeidernes eksponering for
inhalerbart og respirabelt mangan, ved sveising
og annen type varmt arbeid som gass- og plasmaskjæring, sliping og kullbuemeisling. Eksponeringen skulle kartlegges ved bearbeidelse av
vanlig svart stål, samt ved bearbeidelse av stål
med høyt manganinnhold. De viktigste resul-

Arbeidet med manganeksponering går videre
på STAMI og i andre forskningsinstitusjoner. En v
 iktig grunn til å opprettholde denne
forskningen er at det fortsatt ikke finnes en godt
beskrevet årsak-virkning sammenheng, som gir
en forklaring på utviklingen av manganismen
som følge av manganeksponeringen. Det er
samtidig et svært stort behov for en slik forklaring fordi den kunne bringe oss videre også i
forståelsen av utviklingen av andre sykdommer,
som Parkinsons og Alzheimer sykdom, hvor
metaller kan spille en sentral rolle.
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Int Arch Occup Environ Health 2004; 77:277-287.
9. Ellingsen DG, Haug E, Gaarder PI, Bast-Pettersen R and Thomassen Y. Endocrine and immunologic markers in manganese
alloy production workers. Scand J Work Environ Health 2003;
29:230-238.
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DeMaskUs-prosjektet:
Ultrafint støv i Norsk smelteverksindustri

– Dannelse, helseeffekter
og beskyttelse
Marit Nøst Hegseth1,2, Solveig Føreland1,3,4, Hans Christian Vangberg1,5, Gabriella M. Tranell6,
Yke Arnoldussen7,8, Shanbeh Zienolddiny8, Ida T. Kero9
duktet dannes. Felles for disse prosessene er at de
genererer støv, røyk og gass [1-3].

1 Arbeids- og miljømedisinsk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
2 UiT-Norges Arktiske Universitet,
Institutt for Samfunnsmedisin
3 NTNU, Institutt For Geovitenskap og Petroleum
4 Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital
5 UiT-Norges Arktiske Universitet, Institutt for Psykologi
6 NTNU, Institutt For Materialteknologi
7 Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet,
Fakultet for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap
8 Statens Arbeidsmiljøinstitutt,
Avdeling for Kjemisk og Biologisk Arbeidsmiljø
9 SINTEF Industri

Yrkeshygieniske rapporter fra 1970-tallet viser at
tilstedeværelsen av støv, røyk og gass på smelteverk har vært dokumentert i lang tid [4]. At støv i
produksjonen kunne føre til silikose var tidlig kjent
[5]. På 2000-tallet kom studier som viste at eksponerte smelteverksarbeidere i Norge hadde økt
risiko for å utvikle også andre luftveissykdommer,
som astma, KOLS og lungekreft [6-8]. Parallelt med
publiseringen av disse funnene ble innsatsen fra
bedriftene for å redusere eksponeringen intensivert, og myndigheter og arbeidstilsynet fulgte
opp med egne strategier og kampanjer [9]. I dag er
støvnivåene på verkene betraktelig redusert. Det er
likevel områder og arbeidsoppgaver hvor støvnivåene tidvis er potensielt helseskadelige. Senere tids
forskning har vist at en andel av dette støvet består
av ultrafine partikler (UFP) [10], altså partikler med
diameter mindre enn 100 nm. UFP dannes spesielt
i de termiske prosessene på verkene og har i så
måte alltid vært til stede, men av måletekniske
årsaker ikke vært kartlagt før nylig. På grunn av
egenskaper knyttet til nettopp partiklenes størrelse, representerer UFP et annet risikobilde enn
det man er vant til å forbinde med større partikler.
Det er derfor viktig å få mer kunnskap om UFP.

DeMaskUs er et tverrfaglig forsknings
prosjekt som startet i Juni 2015 og a
 vsluttes
i 2019. Prosjektet har vært finansiert av
Norges Forskningsråd gjennom program
met NANO2021, Ferrolegeringsindustriens
forskningsforening (FFF) og silisiumkarbid
produsentene Washington Mills AS og Saint
Gobain. Forskningsgruppa har bestått av
prosessmetallurger fra SINTEF og NTNU,
forskere fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt og
psykologer, arbeidsmedisinere, toksikologer
og yrkeshygienikere fra Arbeids- og miljø
medisinsk avdeling på Universitetssykehuset
Nord-Norge og St. Olavs hospital.
Metallbransjen er Norges største landbaserte
industri og omfatter flere titalls verk med ulikt
sluttprodukt. DeMaskUs-prosjektet har inkludert
14 ulike smelteverk som produserer ferrosilisium,
silisium, ferromangan, silikomangan og silisiumkarbid. Produksjonsprosessene varierer mellom
de ulike materialene, men grunnprinsippet er likt:
råvarer tilsettes i ovnen hvor det ved hjelp av store
mengder energi tilført gjennom elektroder skjer en
rekke kjemiske reaksjoner hvor det ønskede pro-

Jo mindre partikkelen er, desto større er overflaten
i forhold til volumet, noe som gjør den til en effektiv
bærer av fremmedstoffer inn i kroppen. Størrelsen
påvirker også partiklenes bevegelser i luftstrømmer og i kroppen. Opptak er derfor sannsynligvis
annerledes for UFP enn for større partikler. For
eksempel kan UFP passere blod-hjernebarrieren
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[11] og opptak til sentralnervesystemet via luktnerven er rapportert [12]. Det finnes derfor en bekymring knyttet til effekter i andre organer enn lungene,
og risiko for nevrologiske effekter har vært et tema
i smelteverksbransjen. Mekanistiske årsaksforklaringer på cellenivå mangler imidlertid i stor grad.
Smelteverkene jobber kontinuerlig med eksponeringsreduserende tiltak, men bruk av åndedrettsvern er likevel nødvendig. Det er variasjon
mellom verkene i hvilke arbeidsoppgaver, områder
og situasjoner åndedrettsvern er nødvendig eller
påbudt. Til tross for klare retningslinjer for bruk
visste vi, basert på egne observasjoner og informasjon fra verkene selv, at åndedrettsvern likevel ikke
alltid ble brukt i påkrevde sitasjoner.
DeMaskUs-prosjektet har hatt fokus på norsk
smelteverksindustri, og vi ønsket å finne ut mer om
egenskaper ved UFP, hvordan de dannes og effekt
av støvreduserende tiltak, vi ønsket å undersøke
om hjerneceller dyrket i laboratoriet tok skade av
eksponering for UFP og vi ønsket å finne måter å
forbedre bruken av åndedrettsvern.
Gjennom lanboratorie-smelteforsøk kunne det
dokumenteres at UFP dannes på ulik måte avhengig av legering, og at mengden UFP og utseende
på partiklene som dannes avhenger av temperaturen i smelten. Typisk sett økte antallet partikler
som ble dannet med økende temperatur [13]. UFP
fra silikomangan inneholdt også andre grunnstoffer utover den produserte legeringen, inkludert
toksiske sporelementer og tungmetaller, avhengig av kvalitet på råmaterialene [14]. Dette betyr
at produksjonsprosessen har stor betydning for
hvilket støv som dannes, hvor mye og hva som er i
støvet. I tillegg viste forsøk på å redusere støving at
å bruke en vanngardin ved siden av smelten under
utstøping hadde betydelig effekt på noen metaller,
men det var store forskjeller mellom legeringene
[15, 16]. Vanning hadde støvdempende effekt på
ferromangan, men førte til økt støving på silisium.
Dette viser kompleksiteten i disse prosessene,
og at et tiltak som fungerer på et smelteverk
ikke nødvendigvis gir samme effekt på et annet.
Skreddersydde løsninger må til, og dette krever god
kunnskap og store ressurser.

Masketetthetsmåling. Fotograf: Marit Nøst Hegseth

laboratoriegenert silika og SiMn støv. Astrocyttene
er viktige støtteceller i hjernen og inflammatoriske
mekanismer i disse cellene antas å medvirke til
nevrodegenerative sykdommer [17]. Cellene ble
eksponert i opptil 72 timer for lave og høye konsentrasjoner av støv. Ved lave doser var det ingen
signifikant effekt på dødelighet, DNA-skade eller
inflammatoriske responser[18]. Imidlertid ved høye
doser ble biomarkøren amyloid precursor protein,
som sees i sammenheng med nevrodegenerative
sykdommer, aktivert og celle-cellekommunikasjonen forstyrret [19]. Høye doser i denne sammenhengen var støvmengder som er urealistisk høye i
en reell eksponeringssituasjon. Dette viser at sentrale funksjoner i cellene ser ut til å være robuste
mot UFP i korttidsforsøk med lave doser. Resultatene er ikke direkte overførbare til sykdomsutvikling
i mennesker, men viser at minimering av eksponering er viktig i et forebyggende henseende.
Selv om alle ønsker et arbeidsmiljø hvor åndedrettsvern er overflødig, er dette per i dag ikke
realiteten på verkene som var med i prosjektet.
Ved hjelp av spørreskjema ble ulike faktorer knyttet
til maskebruk kartlagt. 567 personer fra 13 smel-

For å undersøke mekanismene for effekten UFP
kunne ha på hjernen, ble astrocytter e
 ksponert
for støv fra produksjon av silisiumkarbid,
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teverk svarte. 98% rapporterte at de ukentlig var
eksponerte for faktorer som medførte risiko for
luftveiene, men bare 28% rapporterte at de alltid
brukte maske i påkrevde situasjoner (figur 1), og
hver 6. person brukte maske i mindre enn 25% av
tiden [20]. Disse tallene viste at det var et betydelig
forbedringspotensial. Årsaken til den for dårlige
maskebruken er sammensatt og kunne knyttes til:
1) Egenskaper med maskene, 2) forhold i organisasjonen og 3) holdninger hos den enkelte bruker.

i innkjøp og logistikk. Ubehag, upraktisk, varmt og
tungt å puste ble oppgitt som hovedgrunner til ikke
å bruke maske. Problemer med dugging på briller
og kommunikasjon ble også trukket fram. Mange
av disse utfordringene kan bøtes på ved bedre personlig tilpassing. En godt tilpasset maske vil føles
mer behagelig og dugging på briller vil reduseres
hvis den tetter godt.
Faktorer innad i organisasjonen påvirket også
den enkeltes maskebruk: 1 av 6 oppga at de ikke
alltid hadde maske tilgjengelig når de trengte den
[20]. Påbud ble rangert som en lite viktig årsak for
respondentene personlig til å bruke maske, men de
oppga likevel at de var enige i at dette var et godt
regulatorisk grep for å øke maskebruk [20]. Det var
en signifikant sammenheng mellom sikkerhetsklima og intensjon om å bruke maske [22]. Sikkerhetsklima defineres som den oppfatning de ansatte
har av bedriftens interesse i deres sikkerhet, og de
som skåret høyt på sikkerhetsklima var også de
med høyest intensjon om å bruke maske. Påvirkning fra arbeidskolleger var også en viktig faktor for
å forutsi om maske ville bli brukt eller ikke [22].

For å si noe om maskene som var i bruk var de best
egnede, gjennomførte vi kvantitative masketetthetstester på smelteverksarbeidere. Da måles partikler som kommer inn i maska fra lekkasjer mellom
maskekropp og ansikt og sammenlignes med partikkelkonsentrasjonen i lufta utenfor maska. For å
bestå testen skal det være et visst forhold mellom
partikkelkonsentrasjonen inni og utenfor maska
(Bilde 1). 14 modeller filtrerende halvmasker med
eller uten utskiftbare filter ble inkludert, alle med
P3-filter. 37% av de vi testet besto ikke testen med
masken de brukte til vanlig og hadde altså brukt
en maske som ikke beskyttet tilstrekkelig [21]. Det
var stor variasjon mellom maskemodellene, hvor
noen modeller passet til mange og andre modeller
passet til få personer. Noen personer passet alle
maskene de prøvde mens andre passet ingen av
de utvalgte modellene. Det var vanskeligere å finne
masker som passet til kvinner [21], og skjegg gjorde
maskene utette. Disse resultatene viste viktigheten
av personlig tilpassing av verneutstyr. Tetthetstesting er viktig for å finne en maske som passer
den enkelte og dermed gir tiltenkt beskyttelse, og
brukeren må få tilgang til den aktuelle modellen i
etterkant av testen selv om dette betyr endringer

Holdninger til maskebruk hos hver enkelt var en
avgjørende faktor for om maske ville bli brukt [22].
For å forbedre maskebruken gjorde vi en intervensjon på 6 verk, hvor de ansatte ble tilfeldig fordelt
på tre grupper: Kontrollgruppe, Gruppe 1 deltok på
masketetthetstesting og Gruppe 2 deltok på masketetthetstesting i tillegg til et spesiallaget kurs om
støveksponering på smelteverk og lungesykdom.
Teorien bak intervensjonen var å påvirke holdninger
og intensjon om bruk gjennom kunnskapsøkning.
I tillegg hadde vi erfart at å gjennomføre maske-
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Figur 1: Fra (Hegseth, M.N.R., Øystein;
Aminoff, Anna; Vangberg, Hans Christian;
Føreland, Solveig. Reasons for not using
respiratory protective equipmentand
suggested measures to optimize use in
the Norwegian silicon carbide, ferro-and
silicon-alloy industry.in Infacon XV:
International Ferro Alloys Congress. 2018.
Cape Town, South Africa: Southern African
Institute of Mining and Metallurgy.) Maskebruk. Svar på spørsmål: Hvor stor del av
tiden bruker du maske når du er i utsatte
(støv / gass) / påbudsområder?

tetthetsmåling økte personens bevissthet rundt
åndedrettsvern. Kurset ble inkludert som en tilleggsbehandling for å styrke effekten av masketetthetstesten. Endringer ble målt med spørreskjema
2 uker, 12 uker og 9 måneder etter intervensjonen.
Resultatene viste at deltakelse i intervensjonen
førte til økt intensjon om å bruke maske, økt kunnskap, bedre holdninger, mer positivt syn på organisasjonen, mer positiv sosial påvirkning og mindre
opplevelse av maskebruk som upraktisk [23], og
endringene holdt seg over tid [24].

ved svært høy eksponering kan celler i hjernen bli
påvirket og at føre-var-tankegang bør gjelde. Vi vet
også at å forbedre maskebruk krever innsats på
flere nivåer; Bedre personlig tilpassing, fokus på sikkerhetskultur og gruppedynamikk, samt økt kunnskap for å endre holdninger og intensjon om bruk.
En stor takk rettes til alle smelteverkene og deres
ansatte som har vært med i studien og FFF,
Saint Gobain, Washington Mills AS og Norges
Forskningsråd for finansiering, samt styringskomiteen for prosjektet for deres innsats. Stor takk også
til PhD-kandidatene Yan Ma og Øystein Robertsen,
masterstudent Franco Gates og våre kolleger som
har bidratt i arbeidet: Marte Thomassen, Anna
Aminoff, Anje Höper, Gerd Sissel Andorsen, Martin
Øien Jenssen, Simen Oscar Bø Wie, Vidar Skaug og
Balazs Berlinger.

Gjennom DeMaskUs-prosjektet har vi erfart de gode
effektene av å jobbe tverrfaglig, og vi sitter igjen
med ny kunnskap som kan brukes i det forebyggende arbeidet på norske smelteverk; Vi vet mer om
de ultrafine partiklenes form, innhold og dannelsesmekanismer samt at tiltak for å redusere utslipp
varierer mellom materialer og prosesser. Vi vet at

13. Ma, Y., I. Kero, and G. Tranell, Fume Formation from Oxidation
of Liquid SiMn Alloy. Oxidation of Metals, 2018. 89(1): p. 211-231.
14. Ma, Y., et al., Element Distribution in the Silicomanganese
Production Process. Metallurgical and Materials Transactions
B, 2018. 49(5): p. 2444-2457.
15. Gates, S.J., et al., The Influence of Water Vapour on the Fuming
Rate in a Ferromanganese System, in Energy Materials 2017,
X. Liu, et al., Editors. 2017, Springer International Publishing:
Cham. p. 73-83.
16. Ma, Y., et al., The effect of water vapour on fume formation in
a SiMn alloy system. 2018.
17. Li, C., et al., Astrocytes: Implications for Neuroinflammatory
Pathogenesis of Alzheimer’s Disease. Current Alzheimer
Research, 2011. 8(1): p. 67-80.
18. Arnoldussen, Y.J., et al., Cellular responses of human astrocytoma cells to dust from the Acheson process: An in vitro study.
NeuroToxicology, 2018. 65: p. 241-247.
19. Arnoldussen, Y.J., et al., Cellular Responses of Industrially
Relevant Silica Dust on Human Glial Cells In Vitro. International Journal of Molecular Sciences, 2019. 20(2): p. 358.
20.Hegseth, M.N.R., Øystein; Aminoff, Anna; Vangberg, Hans
Christian; Føreland, Solveig. Reasons for not using respiratory
protective equipmentand suggested measures to optimize
use in the Norwegian silicon carbide, ferro-and silicon-alloy
industry. . in Infacon XV: International Ferro Alloys Congress.
2018. Cape Town, South Africa: Southern African Institute of
Mining and Metallurgy.
21. Føreland, S.R., Ø; Hegseth, MN, How do various respirator
models fit the workers in the Norwegian smelting industry?
2019: Under review at SHAW.
22. Robertsen, Ø., et al., Predictors of Respiratory Protective
Equipment Use in the Norwegian Smelter Industry: The Role
of the Theory of Planned Behavior, Safety Climate, and Work
Experience in Understanding Protective Behavior. Frontiers in
psychology, 2018. 9: p. 1366-1366.
23. Robertsen, Ø., The efficacy of a knowledge based and cognitive intervention on Norwegian smelters to increase the intention to use respiratory protective equipment. 2018: Submitted
to Annals of Work exposures and Health.
24. Robertsen, Ø., Longitudinal effects of an intervention
to improve attitudes towards- and respirator use in the
Norwegian smelter industry. 2019: Manuscript in prep.
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Washing gold ore with mercury in Uganda.

M

ercury is used in artisanal
small-scale gold mining
(ASGM) in developing countries
around the world. The United Nations Environmental
Programme (UNEP) estimates
that ASGM is the single largest source of global
mercury pollution, as it accounts for 37 % of the
yearly human emission (1). Multiple development
projects have failed to implement doable alternatives to mercury, but the small Danish NGO
Diálogos has promising results with introdu-

ction of a mercury free method for gold miners.
However, even in the best case scenario it will
take decades to reach out to all ASGM communities in the world, and the bulk of the pollution
is deposited in gigantic piles of tailings, the
sand waste product where 90 % of the mercury
pollution ends up and is slowly being washed out
into the environment.
ASGM is an informal form of mining practiced by
individuals, families or small cooperatives with
rudimentary processing practises and very low
12

levels of occupational safety. ASGM is driven by
poverty and it is most often carried out without
any legal framework and in conflict with landowners and local mining authorities.
Mercury has the property to form an amalgam with gold and therefore it can be used to
extract gold from ore. Individuals exposed to
mercury vapor may experience symptoms from
the central nervous system and other organs.
Furthermore, mercury enters the ecosystems
to form methylmercury that bioaccumulates
in the food chain. There is evidence that even
small concentrations of mercury exposure in
utero affects the neurological development
and may result in neurobehavioral deficits in
later life (2). Even in ASGM communities that
are aware of the hazards, mercury is widely
used, as the miners have no alternative; they
do not know of any efficient mercury free gold
extraction method.

The amalgam is retrieved.

Exposure to mercury when
extracting gold with amalgam
Inhabitants in an ASGM community are daily
exposed to mercury vapors from handling
mercury, washing ore with mercury (photo 1)
and from spills and unsafe storage of mercury.
The highest exposure is when the miners heat
the mercury-gold amalgam to extract the gold
(photo 2). The process often takes place in
poorly ventilated huts without protection equipment, exposing the miners and their families to
high concentrations of mercury vapor.

Burning of amalgam.

mation 10-25 grams of mercury is used to get
1 gram of gold, whereas in post-concentration
amalgamation 1-3 gram of mercury is used to
retrieve 1 gram of gold. In the whole-ore-amalgamation process approximately 10% of the
mercury loss is vapour and 90 % is converted to
non-retrievable mercury-flour that ends up in
the tailings (the sand waste product (picture 4
and 5) (3).

There are two ways to use mercury in gold
extraction: whole-ore amalgamation and
post-concentration amalgamation. In whole-ore
amalgamation large quantities of mercury are
added directly into a rod mill (picture 3) without
prior concentration of the ore, whereas in the
post-concentration amalgamation method a
mineral concentrate is created from the ore, by
use of a washing pan or a sluice system, and
a smaller amount of mercury is used. In both
methods the mercury-gold amalgam is recovered and heated until the mercury vaporizes,
leaving behind the gold. In whole-ore amalga-

Diálogos
Diálogos is a small Danish NGO that works with
strengthening the civil society in developing
countries (4). The focuses are pollution, occupational health, and inter-cultural health. The active
members are medical doctors, environmental
13

Tailing pond with high concentration of mercury in the Philippines

planners, journalists, anthropologists, public
health specialists, geologists and other professionals and students. Diálogos has partner organizations in the Philippines, Mozambique, Bolivia,
Nepal, and Uganda, and administers a budget of
approximately 6 million DKK yearly, mainly donated by the Danish Ministry of Foreign Affairs. The
work in Denmark is voluntary.
The mercury free method
In 2007, the team that later founded the Diálogos mercury group discovered that a group of
ASGM miners in Benguet Province in the Philippines were using a mercury free method for gold
extraction with borax (4, 5). Borax, or sodium
borate, lowers the smelting temperature of gold
and other minerals. When miners heat their
concentrate with borax, the mixture smelts and

Mercury is added to the rod mill in whole-ore-amalgamation
in the philippines
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Sample from tailing pond with visible mercury droplets

the heavy gold falls to the bottom of the crucible
making it possible for the miners to collect it.
In one well-documented experimental test, and
in multiple tests that were less well documented
and never published, Diálogos demonstrated
that up to 78% more gold can be retrieved with
the mercury free method compared with local
amalgamation methods (6).

gold extraction was more. An important lesson
from the Philippines was that in order to obtain
sustainable conversion of large quantities of
miners, it seems to be vital that the miners are
well organized. Therefore, Diálogos adopted
organisation of miners as a key component in
future projects.
New project in Uganda
In 2018 Diálogos started a new implementation
project in two mining communities in Uganda in
cooperation with our local partner organization
NAPE. The objective of the project is to stop
the mercury use in gold mining and to facilitate local, regional and national organization of
ASGM miners. The goal is mercury free ASGM
and safer work and living conditions for the
miners and their families by stopping the pol-

A joint project between Diálogos and the
Philippine NGO BanToxics from 2011 to 2017
showed that the implementation the mercury
free method was possible. During the first two
years of the project, all 1.800 miners from the
ASGM community Gaang in the Philippines
abandoned mercury and adopted the mercury
free method with borax (7). However, in two other
project areas the conversion to mercury free
15

lution and by supporting the process of formalization of ASGM. The project serves as bridgehead for mercury free gold mining in Africa.

A review conducted by the European Food
Safety Authority summarized data from animal
and human toxicology studies (8). The review
concluded that borax does not raise concern
for genotoxicity even though some studies of
rodents, such as mice, rats and rabbits, showed adverse effects on spermatogenesis when
borax is ingested in very high doses. Still, these
findings resulted in that boron compounds was
added to the “EU candidate list of substances
of very high concern”. This means that producers or importers of articles containing borates
are required to notify the European Chemicals
Agency and provide customers with a safety
data. At the same time, EU allows to use borates
in cosmetic products such as eye and oral hygiene products. In contrast to the animal studies,
studies of boron miners exposed to inhalation of
high boron concentrations have not been able
to detect any adverse effects on sperm quality
or fertility of the miners (9). Compared with the
exposure to boron miners, ASGMs using the
mercury free method with borax have a very low
exposure. There is no visible dust when handling
borax and there is very little or no evaporation of
boron when heated because boron vaporizes at
a very high temperature. Borax does not penetrate the intact skin. Thus, the likelihood that
use of borax for gold extraction is harmful in a
mining setting is very low. All together, the use of
borax in ASGM appears much less toxic than the
use of mercury.

The central interventions are technical training
of the miners in the mercury free gold extraction
method and empowerment of miners, healthcare workers, women, schoolteachers, youth
and the municipality with knowledge about
mercury pollution. Project activities also include
organization of miners, women and youth and
assistance to local authorities in making a
sustainable regulation of the ASGM sector.
In January 2019, a team of three miner trainers
from the Philippines and three Diálogos members were in Uganda to conduct miner-to-miner
training courses for three weeks. The results
from this intensive training program have not
yet been published, but we can reveal that the
training was a major success and that more than
30 local miners were certified as trainers in the
mercury free method. A baseline study was done
in autumn 2018 and a long-term follow-up study
is planned in 2020, after which the results of the
intervention project will be published.
Borax toxicology
Borax is a salt of the element boron. Extracting
gold with the mercury free method involves the
use of two to three spoonfuls of borax. During
the gold extraction process, the mixture of
heavy minerals (containing the gold) and borax
is heated. The water contained in the borax
evaporates and the boron smelts to a glass-like
liquid and does not vaporize to a large extent.

Perspectives
WHO estimates that 10-15 million people are
involved in ASGM worldwide. The sector offers
income and development in areas with few
or no alternative job opportunities, and with a
seemingly ever-growing demand for gold, the
number of ASGM miners is expected to continue
to grow.

Boron is found naturally in drinking water,
fruits, and vegetables. It is used in production
industries; for instance, in fabrication of glass
and insulation material, and it is an additive to
laundry detergents and fertilizers as certain
plants need boron. Boron is marketed as a
dietary supplement in some countries. Borax is
anticipated to be largely non-toxic except in very
high doses.

Therefore, implementation of safer and more
efficient methods is the key if the cycle of
poverty, poor occupational health and mercury
pollution is to be broken.
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Two problems need to be addressed concerning
the mercury pollution. First, to stop the use of
mercury in the sector by offering the miners a
doable alternative to amalgamation. Second, to
manage the massive amount of mercury that
is deposited in tailings from ASGM areas using
whole-ore-amalgamation.

ASGM as long the gold miners pollute with mercury. Therefore, the road towards decent life and
working conditions for people in ASGM communities starts with changing to the mercury free
gold extraction method.

The Diálogos projects are at present the only
ones internationally promoting the mercury free
method with borax. Most other actors in the field
advocate for retort solutions. However, retorts
does not reduce the bulk of the pollution from
whole-ore-amalgamation where the mercury
ends up in the tailings and slowly disseminates
into the environment.
For miners and local health professionals,
mercury is just one of multiple occupational
and health hazards in the ASGM communities;
others are insecure mine shafts, sexual health,
substance abuse, child labour, tuberculosis,
noise and accidents with machines (photo 6),
hammers and dynamite. On top of this comes
harassment from the police and authorities.
Thus, many mining communities does not
consider mercury pollution their biggest problem. However, in order to transform ASGM
from poverty to a dependable livelihood, we in
Diálogos believe that the ASGM sector must be
recognized and regulated by the authorities.
But authorities will never recognize and legalize

Milling station in the Philippines.
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@rneblikk 1/2019
– betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja

Heavy Metal

S

pør du en lærling om å hente litt
metall, så er faren stor for at hun
kommer tilbake med en CD eller
åpner streamingen på smarttelefonen og drar i gang en låt av et eller
annet metal-band. Eller spør om du
mener tradisjonell metal, black metal, trash metal
eller en annen undergruppe av metal-musikk?
Denne typen metall er blitt en av Norges største
eksportartikler [1], hvor band som Mayhem, Dimmu
Borgir, Zyklone og Satyricon har ihuga fans over
hele kloden. Sågar så heavy at flere universiteter
i Europa og Østen melder om økt interesse for å
studere norsk, og nå ikke bare for å lese Ibsen, men
for å sette seg inn i tekstene til norske metal-band.

bronsen som har hatt
størst betydning for
«folk flest» og burde
vært den gjeveste
medaljen i alle mesterskap. Bronse finnes
ikke som gull- eller
sølvklumper du kan
hakke rett ut av fjellet
eller vaske ut av
elvegrusen. Den er en
legering av to forskjellige grunnstoff, kobber
og tinn (2-13 %, ideelt
sett 12 %), som ikke
Ørn Terje Foss.
finnes på samme sted.
Så i tillegg til gruvedrift for å drive ut metallholdig
malm, måtte derfor handel og transport utvikles,
smelteverk etableres og smeder måtte til for å
bearbeide metallet til redskaper, våpen og smykker.
Noe helt annet enn «bare» jakt og fiske!

Er du skeptisk til sjangeren, så last ned den mest
kjente låten fra bandet Metallica; «Nothing Else
Matters» – og nyt [2]. Men bevares, for arbeidsmedisinere i Norge er det nok av andre grunner
til å sette seg inn i metallenes historie enn det
moderne, musikalske. En ting er at det var gruveindustrien med utvinning av sølv på Kongsberg som
med en bergverkslege ansatt fra 1656 [3], hadde
den første helsetjenesten vi kan kalle en forløper for
moderne norsk bedriftshelsetjeneste med innslag
av forebyggende og helsefremmende tiltak.

Bronsealderen i Norge regnes å være fra 1700 –
500 f.v.t., men allerede på slutten av steinalderen
ble kobber og gull brukt i våpen og smykker [4].
En kobberdolk funnet i Finnmark regnes som det
eldste metallfunnet i Norge, den er 4-5000 år gammel. I begynnelsen av bronsealderen var bronsegjenstander i Norge varer som ble byttet mot skinn
og andre handelsvarer sydover i Europa. Men fra
omkring 1600 f.v.t. hadde nordiske smeder utviklet
egne håndverkstradisjoner med mønstre og former.
En støpeform av kleberstein datert til 1500–1300
f.v.t funnet ved Vanse på Lista regnes blant de
eldste av sitt slag i Norden, og ved Fredrikstad var
det et stort senter for bronseproduksjon i tiden
1300-700 f.v.t.

Men sølvforekomstene på Kongsberg og mange
andre metallforekomster som Norges grunnfjell er
rikt på har ligget der og har blitt utnyttet i lang tid
før Christian IVs tid. Og alle er kanskje ikke kjent
med hvilken enorm betydning metallene har hatt
for utviklingen av vårt samfunn flere tusen år før
vår tidsregning, og hvem vet hva framtida vil bringe
når jakten på REE intensiveres som ledd i «det
grønne skiftet»? Er du miljøbevisst uten å vite hva
REE er, så bør du lese resten av artikkelen.

Arbeidsmedisinske utfordringer var det sikkert nok
av i bronsealderen. Bryting av malm skjedde med
steinkøller og fyrsetting, og malmen ble renset
gjennom knusing og så røsting – oppvarming for å

Selv om taushet er gull og tale er sølv og disse edle
metallene har fått høyest status for de som har
samlet seg makt og rikdom, så er det vel egentlig
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fjerne forurensinger i malmen, ofte giftige stoffer
som arsen og svovel som «gikk opp i røyk». Etter
det smelting av metallet fra malmen og støping
av en legering av to metaller i støpeformer av leire
hvor en bare må spørre seg hvordan noen uten
tilgang til google fant ut av hvordan en fikk opp en
temperatur på ca. 1300 oC og riktig blandingsforhold mellom tinn og kobber for å få en god bronsestøp. Når en først hadde en bronseklump, var det
egentlig ikke så vanskelig å støpe den i nye former
og bearbeide disse med hamring og overflatebehandling til økser, kniver, syler og smykker, så
den slags arbeid har en funnet spor av på mange
boplasser fra bronsealderen.

gen og atter andre i dataskjermer og optikkglass.
De største utfordringene er ikke å utvinne REE, men
å foredle dem (en skitten, farlig og energikrevende
prosess), og der dominerer Kina [6].
Hvis de som jobber for å etablere virksomheter
for å raffinere REE-stoffene i Norge lykkes, må
de ansatte der og de arbeidsmedisinere som skal
følge dem opp, gjøre seg kjent med risikoen for
helseskade i prosessen fra gruvedrift til ferdig
foredlet metall. Blant annet må de være klar over at
de radioaktive stoffene thorium og uran ofte finnes
sammen med REE. Som i Repparfjorden – hvor høy
risiko for helse- og miljøskade i jakten på kobber og
«det nye gullet» skal vi akseptere uten at vi setter
foten ned eller krever bedre løsninger? [7]

Vi har mange kobberforekomster i Norge, men vet
ikke om disse var i bruk i bronsealderen. Kjente
kobbergruver er Røros, Vigsnes på Karmøy (hvor
kobberet til Frihetsgudinnen i New York angivelig kommer fra) og Kvalsund ved R
 epparfjorden
i Finnmark hvor Nussir har p
 lanlagt gjenåpning
av gruvedriften som var der tidligere (1970-79).
Som ledd i det «grønne skiftet» er det er forventet
økt etterspørsel av kobber, både fordi alternative
energikilder som vindmøller trenger mye mer
kobber per produserte kWh enn kraftverk basert på
fossile energikilder, og fordi det brukes mye kobber
i elektriske biler, PC, smarttelefoner og allslags nye
elektroniske dingser.

Og musikken? Joda, jeg har vært på én Metallica-konsert hvor jeg slapp inn gratis og fikk pølser
for å være vakt og passe på at ingen klatra opp i en
av lysmastene på Valle Hovin. For å klare det, måtte
selvfølgelig jeg klatre opp og hadde kjempeoversikt, til forargelse for 2 sønner og kamerater som
hadde betalt for å stå på bakken og ikke kom opp i
lysmasta. Men jeg har aldri tent på noen kirker og
er egentlig ikke metal-fan, og hører helst på Pink
Floyd, Midnight Oil og (selvfølgelig) The Eagles…

Signert: Ørn

I tillegg har den samme utviklingen økt etterspørselen etter de såkalte REE (Rare Earth Elements).
Dette er 17 metalliske grunnstoffer som faktisk
verken er sjeldne eller finnes i jord. De finnes i bergarter og utvinnes ved gruvedrift, men bare noen
få steder er det høye nok konsentrasjoner til at det
er drivverdig. Få land i Europa har så høye forekomster av REE som Norge, her er det flere forekomster
som det forventes å bli kommersiell utnyttelse av i
årene framover: Fensfeltet ved Ulefoss i Telemark,
Kautokeino, Misvær og Tysfjord i Nord-Norge og
Kodal ved Oslofjorden [5].
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Saturngikta
Anniken Sandvik, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

U

rinsyregikt i stortåens grunnledd
kjenner vi også som podagra
eller Kaptein Voms sykdom.
Hippokrates regnes for å ha
gitt den første beskrivelsen av
tilstanden og knyttet den til høyt
alkoholinntak og overdådige middager (1). Andre
årsaker er nedsatt utskillelse av urinsyre i nyrene

på grunn av nyresykdom eller medikamenter.
Mindre kjent er det kanskje at kronisk blyforgiftning kan føre til urinsyregikt, såkalt «Saturngikt». Alkymistene knyttet metallene til planeter,
og bly var assosiert med Saturn (2). Det foreligger kilder som beskriver blyassosierte leddplager helt tilbake i antikkens Roma. Problemet
ble også hyppig omtalt i 1700- og 1800-tallets

Gravering av C. Lasinio etter Raphael, 1516 som viser guden Saturn i vognen sin mens han holder en ljå. Bildet er hentet
fra the Wellcome Collection, fritt tilgjengelig under Creative Commons-avtale. Guden Saturn var i romersk mytologi nært
knyttet til åkerbruket og ble derfor ofte avbildet med kornsigd eller ljå. I middelaldersk astrologi representerte Saturn
ulykke, sorg eller sykdom.
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vanskelig å skille effekten av blyet fra effekten
av alkoholen, som i seg selv gir høye nivåer av
urinsyre. I historiske beskrivelser av tilstanden
kan det likevel se ut til at blyassosiert urinsyregikt hyppigere angriper kneleddet enn stortåens
grunnledd, som ellers er predileksjonsstedet for
urinsyregikt (7).

England og i nyere tid har slike leddplager vært
knyttet til blyforurensning i hjemmebrent.
Teorier om at vannledninger av bly i Romerriket
kunne ha forgiftet drikkevannet, og at blyforgiftning av den romerske overklassen kan ha vært
en viktig bidragende faktor til Romerrikets fall, er
populære (3). Det har også blitt sannsynliggjort
at vinen i Romerriket hadde et høyt blyinnhold,
blant annet fordi en innkokt druesirup, kalt sapa,
ofte ble tilsatt vinen som søtnings- og konserveringsmiddel. Denne sirupen ble gjerne kokt i
blykjeler, nettopp for å få frem blyacetat, kjent
som et potent fungicid. Forsøk på å koke sapa
etter antikke oppskrifter har gitt så høye konsentrasjoner av bly i blandingen at en teskje ville
vært nok til å forårsake forgiftning (4).

En epidemi av antatt blyassosiert urinsyregikt oppstod også i USA på 1900-tallet. Denne
gangen ble utbruddet knyttet til høyt forbruk av
illegalt fremstilt hjemmebrent, såkalt Moonshine, hvor blyholdige rør ble benyttet i destillasjonsprosessen. Det var for eksempel ikke
uvanlig at man brukte en blyloddet bilradiator
som kondensator. Ved en undersøkelse av
Moonshine i Alabama i 1965 fant man at 90% av
prøvene inneholdt bly, og 40% inneholdt toksiske
mengder (5). Problemet med blyforurensning av
hjemmebrent er også kjent fra Norge (8).

Også portvin, som ble inntatt i store mengder av
den britiske overklassen på 1700- og 1800-tallet, hadde et høyt blyinnhold. Etter den spanske
tronfølgerstriden (1701-1714) ble avtalen «the
Treaty of Methuen» signert mellom England
og Portugal. Her forpliktet England seg til å
eksportere ull til Portugal i bytte mot import av
billige portugisiske viner. Disse vinene, såkalte
fortified wines, var tilsatt blyacetat som søtningsmiddel og ble svært populære blant den
britiske overklassen. Dette førte til en bølge av
blyassosierte leddplager (5). Briten Sir Alfred
Garrod pekte i 1876 på samvariasjonen mellom
forekomst av kronisk blyforgiftning og urinsyregikt, og foreslo en årsakssammenheng mellom
de to tilstandene (6). Mekanismen for leddplager
ved blyforgiftning er at bly kan redusere utskillelsen av urat i nyrene. Forskning tyder også på
at bly øker uratsyntesen (5). Det er imidlertid

I dagens USA er blyforgiftning fremdeles et
vesentlig problem i familier med lav inntekt.
Dette gjelder først og fremst barns eksponering
for blyholdig maling i dårlig vedlikeholdte bygg
(9). Ser vi igjen en stormakt halte på grunn av
blyforgiftning?

Ønker du tilbud på
annonsering i Ramazzini?
Kontakt
geir@cox.no
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STYRETS SPALTE
Tonje Strømholm

Å

risiko og følge opp utsatte grupper og krav til
arbeidsgivers bestilling til BHT.

rets fagseminar for lokaltillitsvalgte ble holdt på Losby Gods
7. – 8. februar og i alt 27 stykker
deltok. Temaer på seminaret var
rapporten «Hva bør skje med
BHT?», det nye spesialistløpet,
lønnsundersøkelsen og tillitsvalgtrollen.

Videre bidro Erik Dahl-Hansen (Norsk Industri)
og Cecilie Sjåland (LO) med refleksjoner om
BHT rapporten. Erik Dahl-Hansen viste til at
NHO støtter en lovbasert modell (Variant B) dvs.
en dynamisk ordning og forventer en endring i
form av fleksibilitet i forhold til in-house kompetanse i bedriften, kontroll av selger – ikke kjøper
(faktura), kost-nytte for de små bedriftene (økt
BHT kompetanse), bistand ved lange sykefravær/ vanskelige enkeltsaker og minimum 50%
stilling som arbeidsmedisiner i BHT. Cecilie
Sjåland fortalte at LO også støtter en lovbasert
modell (variant C) dvs. en virksomhetstilpasset
generell ordning. Videre mener LO at BHT må ha
fokus på kjerneoppgaver i tråd med regelverket
og ikke tilby tilleggstjenester. LO går inn for at
alle i BHT skal ha grunnleggende kompetanse i
BHT faget, en styrking av godkjenningsenheten
og spesifikke tiltak for små virksomheter.

Fagseminaret ble åpnet av Laila Torp (leder
NFAM). Hun fortalte om styrets arbeid med
aktuelle saker - nye spesialitetsbestemmelser og rapporten «Hva bør skje med BHT?» –
i begge sakene har Namf/ NFAM levert grundige
høringsuttalelser (disse finnes på Lege
foreningens hjemmeside). Videre om styrets
deltakelse og innsats i Legeforeningen (lederseminaret, landsstyremøtet, andre yrkesforeningers årsmøter, Vårkonferansen, UEMS møte
i Oslo, veiledersamling) og på andre arenaer
(HMS dag i Norsk Industri, UEMS seksjon for
arbeidsmedisin, ICOH, internasjonalt samarbeid, møter med ASD om BHT rapporten).
Styret mener at et godt samarbeid med de
lokaltillitsvalgte er viktig og vil gjerne ha forslag
som kan styrke dialogen mellom Namf/ NFAM
og de lokaltillitsvalgte.

Etter innleggene gjennomførte deltakerne
gruppearbeid om forventninger til videre
oppfølging av BHT rapporten og hva Namf kan
bidra med for å fremme arbeidsmedisinernes
interesser. Det var stort engasjement og flere
gode innspill. Her kom det frem en tydelig
forventning om at BHT rapporten følges opp
av Arbeids- og sosialdepartementet med
involvering fra partene og Namf. Flere understreket at det vil være viktig at spesialistutdanningen ivaretas i oppfølgingen. Konkrete
forslag til hva Namf kan bidra med for å fremme
arbeidsmedisinernes interesser var bl.a. å
lage en oversikt (sjekkliste) over hvilke oppgaver medisinsk faglig ansvarlig i BHT skal
delta på. I tillegg ble vi gjort oppmerksom på
en aktuell kampanje mot overdiagnostikk og

Hilde Myren (Forsvarets BHT) innledet om
arbeidsmedisinerens rolle i BHT med rapporten
«Hva bør skje med BHT?» som bakteppe. Hun
poengterte at for BHT – og arbeidsmedisin
eren i BHT – må en vurdering av helserisikoen
i arbeidsmiljøet ligge til grunn for alt videre
arbeid. Kjerneoppgaver for arbeidsmedisineren
og BHT er å bistå arbeidsgiver med kartlegging
av risikoforholdene og vurdering av helserisikoen
i arbeidsmiljøet og å foreslå risikoreduserende
tiltak. Hun mente at hovedkonklusjonen i rapporten var gode – imidlertid kunne rapporten vært
tydeligere på egnet metode for å identifisere
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 verbehandling som Legeforeningen deltar i;
o
Gjør kloke valg.

koordinerende instans, finansiering, koordinering av kurs, vurdere gjennomførbarhet i forhold
til bruk av ulike læringsarenaer, harmonisering i
forhold til politisk prosess ekspertgruppe BHT og
avklare plassering av annen arbeidsmedisinsk
tjeneste. BHTer oppfordres til å registrere seg
som utdanningsvirksomhet innen 1. juni (som er
fristen for å bli registrert utdanningsvirksomhet
gjeldende fra 1. mars).

Monika Lønning (styret NFAM/Namf) avsluttet første dag med å legge fram resultater fra
lønnsundersøkelsen i 2018. Gjennomsnittslønnen korrigert til 100 % stilling i 2018 var 937 000
kr/år. Undersøkelsen viser at det er betydelige
forskjeller mellom brutto årsinntekt for kvinner og menn, noe som også har blitt påpekt i
tidligere spørreundersøkelser. For de heltidsansatte betyr kjønn mer for lønnsnivået enn om
man er spesialist eller ikke. En mannlig spesialist
i arbeidsmedisin tjener cirka 70 000 kr mer i året
enn sine kvinnelige kollegaer. Hos ikke-spesialister er gapet urovekkende høyt, hvor menn tjener
i gjennomsnitt 216 000 kr mer i året enn kvinner.
Resultatet viser også at hos menn tjener de som
ikke er spesialist i arbeidsmedisin mer enn de
som er spesialist. Med en svarprosent på 39%
må imidlertid resultatene tolkes med varsomhet
med tanke på validitet (se full omtale av lønnsundersøkelsen i Ramazzini 2018 nr. 4). Styret
oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å bruke
funnene i lønnsundersøkelsen ved ansettelse og
i lønnsforhandlinger.

Fra Legeforeningens sekretariat bidro Bente
Kvamme (advokat/spesialrådgiver avdeling Jus
og arbeidsliv) med nyttig og viktig informasjon/
opplæring om tillitsvalgtrollen bl.a. i forhandlinger. Hun understreket at avdeling for Jus og
arbeidsliv er tilgjengelig for å bistå medlemmer i
saker og ved spørsmål. Legeforeningens kurs for
tillitsvalgte er også en god kilde til informasjon/
opplæring i tillitvalgtarbeid og kan anbefales.
Petter Kristensen (redaksjonen Ramazzini)
minnet om at Ramazzini gjerne vil ha innspill og
bidrag fra medlemmer. Ramazzini utkommer
med fire nummer hvert år og planlagte temaer
for 2019 er metaller, undervisning, fertilitet og
arbeidsliv (tema for nr. 4 er foreløpig åpent).

På fagseminarets andre dag ga Tor Erik Danielsen (arbeidsgruppe for spesialistutdanning i allmenn-, samfunns- og arbeidsmedisin) og Hans
Magne Gravseth (leder spesialitetskomiteen)
en statusoppdatering om det nye spesialistløpet. Den nye spesialistutdanningen innføres
fra 1. mars 2019 og læringsprosessen omfatter
læringsmål, læringsaktiviteter inkludert veiledning, vurdering inkludert veiledning og godkjenning. For spesialiteten arbeidsmedisin er identifiserte utfordringer i forbindelse med ny ordning
avklaringer i forhold til individuelle veiledere og
godkjenningsveiledning, informasjonsbehov,

Til slutt ønsker styret å gratulere nye godkjente
spesialister i arbeidsmedisin: Martin André Heer,
Elise Marie Næss, Petra Reckert, Trond Eggum,
Sindre Rabben Svedahl, Annbjørg Elise Seljeflot,
Fredrik Anton Hjulstad Jervell, Kristin Planting
Mølmann.
Helt på tampen vil styret minne om Vårkonferansen som i år holdes i Kirkenes 22. – 24. mai.
Vi håper å se flest mulig av dere der!
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