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Styrets spalte
Resultat fra lønnsundersøkelsen 2018 

Ved Monika Lønning

For sjette gang ble det våren 2018 gjennomført en 
lønnsundersøkelse blant NAMF sine medlemmer.  
Det var da 5 år siden forrige spørreundersøkelse 
om lønnsvilkår ble gjennomført. Spørreundersø-
kelsen var etterspurt fra flere medlemmer som 
formidlet at resultatene ble brukt aktivt i lønns-
forhandling med arbeidsgiver. NAMF har en blan-
det medlemsmasse, hvor både privat næringsliv, 
kommune og stat er representert. Mange må 
forhandle lønn individuelt med arbeidsgiver, noe 
som kan være svært utfordrende når man ikke 
har tariff å forholde seg til. I tillegg er det stor 
konkurranse og økonomisk press på bedriftshel-
setjenester, noe som også kan gjenspeile seg i 
utfordrende lønnsforhandlinger for bedriftsleger. 
Lønnsundersøkelsen er derfor ment å være et 
supplement til lønnsforhandling; både for å ha 
en pekepinn på nåværende lønnsnivå, men også 
lønnsutviklingen i bransjen over tid.

164 medlemmer svarte på spørreundersøkelsen, 
noe som gir en svarprosent på 39 %. 23 perso-
ner svarte på første spørsmål at de ikke ønsket 
å svare på hele undersøkelsen, det vil si at 141 
personer svarte på alle spørsmål. Det må være 
lov å si at dette er en skuffende lav deltagelse, 
og resultatene må derfor tolkes med varsomhet 
med tanke på validitet. 53 % av de som svarte 
på undersøkelsen oppgav å være spesialist i 
arbeidsmedisin. Hovedvekten arbeidet som 
bedriftslege i ulike roller, til sammen 69 %.  

Om lag 60% av de som svarte på undersøkel-
sen oppgav å ha en privat lønnsavtale, mens de 
resterende hadde tariff. Av de med privat lønns-
avtale hadde cirka 70 % individuell avtale.
Undersøkelsen viser at det er betydelige forskjel-
ler mellom brutto årsinntekt for kvinner og menn, 
noe som også har blitt påpekt i tidligere spørre-
undersøkelser. For de heltidsansatte betyr kjønn 
mer for lønnsnivået enn om man er spesialist eller 
ikke. En mannlig spesialist i arbeidsmedisin tjener 
cirka 70000 kr mer i året enn sine kvinnelige 
kollegaer. Hos ikke-spesialister er gapet uro-
vekkende høyt, hvor menn tjener i gjennomsnitt 

216000 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. 
Her må nok resultatet tolkes med varsomhet på 
bakgrunn av lav deltakelse i undersøkelsen.

Gjennomsnittslønn for heltidsansatte:

2018 2013
Mann og 
spesialist

998000 kr/år 895000 kr/år

Mann ikke 
spesialist

1021000 kr/år 888000 kr/år

Kvinne og 
spesialist

929000 kr/år 879000 kr/år

Kvinne ikke 
spesialist

805000 kr/år 704000 kr/år

Gjennomsnittslønnen korrigert til 100 % stilling i 
2013 var 833000 kr/år. I 2018 var denne steget til 
937000 kr/år. 
Å gjøre faget arbeidsmedisin mer attraktivt står 
høyt i kurs hos NAMF. Lønnsnivå er viktig for å 
øke rekruttering til faget, men det er også mange 
andre faktorer som spiller inn ved inngåelse av 
en arbeidsavtale; for eksempel arbeidstid, bonus, 
forsikringsordninger og eventuelle andre goder 
fra arbeidsgiver. Det er viktig å ikke se seg blind 
på brutto lønnsinntekt, men å vurdere totalen. 
Samtidig er det bekymringsfullt å se at kjønnsfor-
skjellene på lønn ikke har tendens til å jevne seg 
ut i 2018. Spesialiteten arbeidsmedisin har mest 
uttelling for kvinner. For menn har det i årets lønn-
sundersøkelse ingen positiv effekt. Dette er også 
bekymringsfullt. Kompetanse og ansiennitet bør 
lønne seg, uavhengig av kjønn.
Årets lønnsundersøkelse bekrefter altså mye av 
tidligere undersøkelsers funn. Det er fremdeles en 
jobb som må gjøres her. Kjønn bør ikke spille noen 
rolle, derimot bør kompetanse og ansiennitet 
gjøre det!

Lykke til med lønnsforhandlingene.
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REDAKTØR

Anniken Sandvik

P
last er en integrert del av hverdagslivet. Den er også en del av både arbeidsmedisinen 
og miljømedisinen og illustrerer en kompleks eksponering. Ikke minst illustrerer til- 
nærmingen til denne problematikken nødvendigheten av samlet innsats både når det  
gjelder lovgivning, forskning og politisk initiativ på såvel globalt, nasjonalt som lokalt 
nivå. I tillegg kommer muligheten hver enkelt av oss har til å påvirke gjennom  
forbrukermakt og de valgene vi tar i hverdagen. Plastavfall i havet er et kraftfullt 

eksempel på hvor nært vi alle er knyttet til hverandre og hvor avhengige vi er av felles innsats.  
Takk til alle bidragsyterne og en spesiell takk til Kristin som viser oss nye sider av aktiviteten i nord 
og ikke minst motiverer oss til engasjement! For øvrig er vi veldig takknemlige for artikkelen fra 
Anne Kristine Jordal og Kristin Bleie som gir oss et eksempel på hvordan en spesifikk utfordring i en 
bedriftshelsetjeneste kan håndteres. Slike artikler ønsker vi oss flere av! 
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LEDER

Plast - til nytte og besvær 
Kristin Planting Mølmann

T
ema i denne utgaven av Ramazzini er Plast. Et 
produkt til så mye glede og nytte, men også 
bekymring og besvær. Plast og plastpro-
dukter har vært og er uten tvil med på 
utvikle verden og vi er helt avhengige av 
dem i det daglige. Jeg nevner sko, klær, 

medisiner, medisinsk utstyr, mat, emballasje, leker, 
maling, møbler, biler, mobiler osv osv. Det meste 
av det vi omgir oss med i det daglige inneholder 
plast.  De fleste vil være enige om at mennesker, dyr 
og hav med dets levende organismer derimot ikke 
bør inneholde plast.

Min 10 år gamle sønn kom hjem fra skolen en dag og sa 
han hadde lært at om 30 år ville havet inneholde mer plast 
enn fisk og at det har vist seg at fisken vi spiser inneholder 
plast. Dette opprørte ham og jeg spurte hvorfor. Han svarte veldig 
enkelt at plast ikke er mat og derfor skal hverken vi eller fisken spise plast. 
Jeg var enig i resonnementet men han hadde gjort meg nysgjerrig. Hvorfor er det et problem at plast 
ender opp i havet? Det åpenbare er at plast påfører dyr lidelser. De setter seg fast og skader seg på 
plastavfallet samt forveksler plast med mat og kan dø av skader og underernæring. Kan plasten 
påføre andre typer skader enn disse mest åpenbare? Og kan plast i havet ha noen negative kon-
sekvenser for menneskers helse? Dette er to av spørsmålene dere får tentative svar på i artikkelen 
«Plast- hva er problemet?» og i intervjuet med «plastforsker» Geir Wing Gabrielsen. I andre artikler 
får dere lese om plastens historie, dere får innblikk i Tromsøs ordfører sin visjon om at Tromsø skal bli 
en plastfri by og vår faste skribent, Ørn Terje Foss, ser med et skråblikk på hele plastproblematikken. 

Ellers finner dere lønnsundersøkelsen som dessverre viser at kjønn er viktigere en spesialitet når det 
kommer til lønn samt en interessant artikkel om arbeid med kjølevæske og blandingseksponering 
med diffus kjemisk/biologisk risiko. 

Vi i redaksjonen takker alle som har bidratt til innholdet i bladet og håper dere lesere blir inspirert til å 
lære mer om temaet.

Foto hentet fra Wikimedia  
commons. 
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Et nytt kontinent
Anniken Sandvik, Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Plastavfall er i ferd med å bli et enormt miljøpro-
blem. Ironisk nok ble plast i sin tid introdusert 
på markedet som et materiale som skulle spare 
naturen. 

På midten av attenhundretallet var elfenben 
et populært materiale, som blant annet ble 
brukt i knapper, bokser, kammer og til piano-

tangenter. Ikke minst ble svært mye elfenben 
brukt til å lage biljardkuler. Skilpaddeskall og 
horn var også populære materialer med tilsva-
rende bruksområder. Den begrensede tilgangen 
gjorde at slike naturprodukter var luksusvarer. 
I 1863 utlyste det amerikanske firmaet Phelan 
& Collender en premie på 10 000 dollar til den 
som kunne finne et egnet materiale til å erstatte 

Foto hentet fra Wikimedia commons. 
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Plast har gått fra å være det 
lovende nye materialet som skulle 
redde verden fra rovdrift på natur-
ressursene til selv å utgjøre en enorm 
miljøtrussel.

elfenbenet i produksjonen av biljardkuler. Den 
amerikanske mekanikeren John Wesley Hyatt 
fant da opp produktet Celluloid. Materialet var 
en blanding av cellulosenitrat utvunnet fra papir 
eller bomullsmasse og kamfer fra barken på 
kamfertreet. Dette ble presset til blokker under 

varme og trykk, skåret i tynne skiver, delvis 
gjenoppmyket ved oppvarming og deretter 
formet. Celluloid kom på markedet i 1868 og ble 
etter hvert en stor suksess, selv om egnetheten 
til bruk i biljardkuler visstnok ikke var så god 
som først antatt. Materialet ble brukt som en 
direkte erstatning for elfenben, skilpaddeskall og 
horn til eksempelvis kammer, som håndtak på 
kniver og børster, og til pianotangenter. Selv om 
Celluloid etter hvert ble en ubetinget suksess, 
vet vi ikke om Hyatt noen gang mottok prisen på 
10 000 dollar (1). En pamflett om det nye mate-
rialet promoterte det som en god erstatning for 
de begrensede naturressursene som tidligere 
hadde blitt brukt til denne typen luksusproduk-
ter. Celluloid skulle redde naturen, så å si. Det var 
vanlig at produktene laget av Celluloid forsøkte 
å imitere de naturlige materialene ved at det ble 
laget mønstre i overflaten som skulle imitere 
skilpaddeskall, elfenben, koraller eller lignende. 
Tidligere hadde vulkanisert naturgummi vært 
populært i bruk til knapper, pyntegjenstander og 
som elektrisk isolasjon.

I 1907 kom Bakelitt, som ble oppfunnet av den 
belgiske industrikjemikeren Leo H. Baekeland. 

Mens Celluloid ble promotert som en erstatning 
for elfenben, var Bakelitten først og fremst en 
erstatning for hardgummi. Bakelitt fremstilles 
ved en kondenseringsreaksjon mellom fenol og 
formaldehyd under varme og trykk, og var den 
første kjemisk syntetiske plasten (1). Med dette 
gikk plast over fra å være et erstatningsprodukt 
for naturmaterialer til å innta en selvstendig 
rolle som et materiale som kunne formes til 
akkurat det man kunne ønske (1). Plast kom med 
lovnader om demokratisering av rikdom. Ved 
at mange hadde råd til de billige produktene 
har plast gitt grobunn for massekonsum. Etter 
hvert har plast imidlertid blitt selve symbolet på 
forbrukskulturen og den moderne sivilisasjonens 
søppel (2). Plast har gått fra å være det lovende 
nye materialet som skulle redde verden fra 
rovdrift på naturressursene til selv å utgjøre en 
enorm miljøtrussel.

Det amerikanske magasinet Fortune publiserte 
i 1940 en artikkel som lovpriste plastmaterialer 
og alle deres mulige anvendelser (3). Her hadde 
de også laget en tegning av det forjettede land: 
«Synthetica – a new continent of plastics». I det 
vi nå må innse at vi er i ferd med å bosette oss 
nettopp på et slikt kontinent, virker stedet slett 
ikke så fristende lenger. 

Referanser
1)  Meikle JL. American plastic: A cultural history. Rutgers 

University Press, New Brunswick, New Jersey. 1995. 
2)  Freinkel S. Plastic: A toxic love story. Text Publishing Mel-

bourne Australia. 2011. 

3)  Fortune Magazine, 1940, October. S 88-93.
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Plast- hva er problemet?
Kristin Planting Mølmann, spesialist i arbeidsmedisin

E
t menneske i 2018 som bestemmer 
seg for å leve uten noen som helst 
befatning med plast og plastpro-
dukter, vil sannsynligvis bli både 
kald, sulten, husløs samt uten bil og 
jobb. Vi mennesker er helt avhengig 

av plast og plastprodukter i vårt dagligliv, ved 
transport, i forbindelse med forskning, utvik-
ling av teknologi, produksjon av mat, medisinsk 
behandling osv. Samtidig er plastindustri og 
plastprodukter viktige kilder til forsøpling og 
forurensing av natur og miljø i form av utslipp 
av giftstoffer og sent nedbrytbare produkter 
(1).  Dette setter oss i et etisk dilemma. Vår høye 
levestandard og all utvikling er totalt avhengig 
et produkt som også bidrar til massiv forsøpling 
og forurensing. Hvordan skal vi forholde oss til 
det? For å kunne ta stilling til det spørsmålet må 
vi først spørre oss følgende: Når er det plastpro-
dukter går fra å være til nytte til å bli et problem? 
Er plastprodukter til skade for helse og miljø ved 
vanlig bruk? Eller er det først når plasten kommer 
på avveie at den utgjør en potensiell fare for helse 
og miljø? Og hvilken potensiell fare er det det er 
snakk om?

Det meste av plasten lages med utgangspunkt i 
fossile råstoffer som olje, naturgass og kull. 4-6% 
av all olje og gass går til produksjon av plast (2). 
Tilsetningsstoffer brukes for å endre eller tilføre 
plasten ulike egenskaper. Noen ganger kan tilset-
ningsstoffer i plastproduktene lekke ut av produk-
tet ved vanlig bruk og utgjøre potensiell helsefare 
for den som benytter seg av produktet. Et slikt 
eksempel er ftalater som brukes som mykgjører i 
plast. Grunnet noen av ftalatenes potensielle hel-
sefarer er stoffet forbudt i leketøy til barn under 3 
år. Bisphenol A (BPA) er et annet eksempel. BPA 
har vist seg blant annet å ha reproduksjonsskade-
lige egenskaper og har av den grunn blitt forbudt 

i tåteflasker. Til tross for at tilsetningsstoffer kan 
lekke ut av produktet og potensielt sett påvirke 
forbrukeren ved vanlig bruk, er det ifølge miljødi-
rektoratet knyttet størst problemer til plast som 
avfall (1). Miljødirektoratet sier følgende: 

«Plast som kastes i naturen kan skape store pro-
blemer, spesielt når plastavfallet til slutt havner i 
havet. Dette skyldes først og fremst at plast har 
lang nedbrytningstid. Enkelte typer plast inne-
holder giftige tilsetningsstoffer som kan lekke ut. 
I tillegg kan miljøgifter ute i naturen feste seg til 
overflaten på plast, slik at miljøgiftene akkumu-
leres og deretter spres i næringskjedene når dyr 
forveksler plasten med mat. Fugler og dyr kan 
skades eller dø hvis de får i seg plastavfall, setter 
seg fast i det, eller kommer i kontakt med det på 
andre uheldige måter.» (3)

Når plast ender som avfall i naturen vil en prosess 
igangsettes hvor makroplasten brytes ned til 
mikroplast og videre til nanoplast. Makroplasten 
kan frigi miljøgifter samt bidra til lidelser påført 
dyr, fisk og fugl som kan forveksle plast med mat 
samt skade seg og bli sittende fast i plastavfallet.  

Hva med mikro- og nanoplast? Bør det vekke 
bekymring? Mikroplast er plastbiter som er  
0,0001-5 millimeter eller 0,1-5000 mikrometer og 
kan enten være av en slik str når plasten blir pro-
dusert eller det kan dannes mikroplast når større 
plastholdige produkter slites (5). Den største kil-
den til mikroplast i Norge er slitasje av bildekk og 
danner cirka 5000 tonn mikroplast per år. Andre 
viktige kilder til mikroplast er gummigranulat, 
maling, slitasje av tekstiler, støv, plastprodukt-
sjon, avfallsbehandling, produkter tilsatt mikro-
plast og kosmetikk. Av disse kildene bidrar slitasje 
av bildekk, maling og plastproduksjon mest til 
utslippene som havner i havet (4). En annen viktig 
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Vår høye levestandard og all utvikling 
er totalt avhengig et produkt som også 
bidrar til massiv forsøpling og foru-
rensing. Hvordan skal vi forholde oss 
til det? 

kilde til mikroplast i havet er store øyer av plast 
som sakte men sikkert brytes ned til mikroplast 
og nanoplast. En slik plastøy er anslått å være like 
stor som Frankrike (5). I dag blir mikroplast funnet 
i alle havområder, og man antar at mikroplast kan 

spre miljøgifter til hittil uberørte havområder (4). 
Miljøgifter spres ved at tilsetningsstoffer lekker 
ut fra plasten samt at miljøgifter fester seg til 
overflaten av mikroplasten. Mikroplasten blir spist 
av vannlevende organismer og oppkonsentreres 
oppover i næringskjeden (5). Det ble i august 2017 
publisert en oversiktsartikkel i Marine Pollution 
Bulletin med tittelen «Effects of micro- and nano-
plastic on aquatic ecosystems: Current research 
trends and perspectives» (5). Denne oversiktsar-
tikkelen tok for seg 83 studier som undersøkte 
forekomst av mikroplast og økotoksisiteten til 
mikro- og nanoplast i økosystemer tilknyttet 
saltvann og ferskvann. Man fant der at mikro-

Foto hentet fra Wikimedia commons. 
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plast finnes i ulike konsentrasjoner i akvatiske 
økosystem rundt om i verden og at mikroplasten 
hadde ulike effekter på vannlevende dyrs vekst, 
utvikling, reproduksjon og dødelighet. Man har 
funnet høye konsentrasjoner av mikroplast i fisk, 
men siden mikroplast for det meste er til stede i 
fiskens mage/tarmsystem blir vanligvis ikke men-
nesker eksponert for denne mikroplasten, men 
man kan eksponeres for miljøgifter som har fun-
net sin vei til fisken med mikroplast som vektor 
(6). Ved inntak av musling eller andre sjølevende 
organismer hvor man spiser hele dyret, vil man 
kunne bli eksponert for mikroplast. Hvilken effekt 
mikroplast i seg selv har på menneskers helse er 
det usikkerhet om (7).

Nanoplast er i følge EFSA (European Food Safety 
Authority) definert som plastpartikler i stør-
relsesorden 1-100 nanometer eller 0.1-0.0001 
mikrometer (6). Man har funnet at nanopartikler i 
vannlevende dyr blant annet forblir lengre i dyret 
enn mikroplast, det kan være fosterskadelig samt 
påvirke mating, mobilitet og lipidmetabolismen 
(5). Som ved mikroplast kan miljøgifter feste seg 
på overflaten til nanoplast.  Det er uvisst hvilken 
effekt eksponering nanoplast kan ha på men-
neskers helse (7).

For å svare på de innledende spørsmålene blir 
konklusjonen at plast er til stor nytte for men-
neskers velferd, men kan utgjøre potensiell fare 
for menneskers helse både ved normal bruk 

og i det plasten har kommet på avveie. Poten-
sielle helsefarer er knyttet til eksponering for 
tilsetningsstoffer i plast som kan ha negative 
helseeffekter. BPA og DEHP er to eksempler på 
dette. Disse stoffene har vist seg å kunne ha 
negativ effekt på blant annet reproduksjon og 
har blitt forbudt i utvalgte produkter i både USA, 
Canada og Europa (8). Andre negative helseef-
fekter hos mennesker er knyttet til eksponering 
for miljøgifter festet til mikroplast og nanoplast 
som mennesker får i seg via mat, vann og luft (7). 
Hvilke potensielle negative effekter mikroplast 
og nanoplast i seg selv har på menneskers helse 
hersker det stor usikkerhet om.

I tråd med det European Food Safety Authority 
har anbefalt må det forskes mer på mikro- og 
nanoplast i mat, hvordan den påvirker mage/
tarmsystemet og dens toksikologiske egenskaper 
(7). I mellomtiden bør hver enkelt av oss gjøre det 
vi kan for å unngå at mer plast kommer på avveie. 

Referanser
1)  www.miljostatus.no/tema/kjemikalier/produkter/plastprodukter/
2)  Plastic the Facts 2017. Plastic Europe. Association of Platics Manufactures  https://www.plasticseurope.org/application/

files/5715/1717/4180/Plastics_the_facts_2017_FINAL_for_website_one_page.pdf
3)  www.miljostaus.no/tema/avfall/avfallstyper/plastavfall/
4)  www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/mikroplast/ 
5)  Effects of micro- and nanoplastic on aquatic ecosystems: Current research trends and perspectives. Yooeun Chae, Youn-Joo 

An. Marine pollution Bulletin
6)  Microplastics and nanoplastics in food – an emerging issue. 23. Juni 2016. http://www.efsa.europa.eu/en/press/

news/160623
7)  Presence of microplastics and nanoplastics in food, with particular focus on seafood EFSA Panel on Contaminants in the 

Food Chain (CONTAM) EJ EFSA Journal. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2016.4501
8)  Plastic and Enviromental Health: The Road Ahead. Emily J.North and Rolf U. Halden. HHS Public Access.
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«Å kaste plast i havet- 
som å drite i vårt eget matfat»

Kristin Planting Mølmann, spesialist i arbeidsmedisin

På tampen av november fikk vi til et intervju med 
Geir Wing Gabrielsen. Dette etter måneder med 
korrespondanse og telefoner for å få til en artikkel 
i dette bladet. Endelig lyktes vi med et kort tele-
fonintervju fra Stockholm. Hvorfor har vi vært så 
ivrig på å få akkurat denne mannen i tale? Under-
tegnede hørte han holde foredrag på et semi-
nar om marin forsøpling for en tid tilbake. Som 
oppvokst så nær kysten at sjøsprøyt på vinduene 

var dagligdags året rundt, og med fersk fisk til 
middag brorparten av dagene i oppveksten- har 
jeg, på lik linje med mine forfedre i generasjoner 
bakover, tatt fersk sunn fisk til middag som en 
selvfølge.  At fisken jeg spiser ikke nødvendigvis 
er fersk lenger er greit, men at den ikke nødven-
digvis er sunn er ugreit. Wing Gabrielsen påstår 
nemlig at tilførsel av plast i havet er som «å drite 
i vårt eget matfat». Jeg ble urovekket og noterte 

Det meste av søpla langs strendene stammer fra fiskeflåten, noe vi var vitne til i dag.  
Foto: Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt. Gjengitt med tillatelse fra Norsk Polarinstitutt. 
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meg navnet. Wing Gabrielsen er ansatt ved Norsk 
Polarinstitutt lokalisert i Tromsø. Han er seksjons-
leder for miljøgifter, seniorforsker samt leder av 
forskningsprogram for miljøgifter (økotoksiko-
logi).  På Norsk Polarinstitutts hjemmesider er 
han listet med 217 internasjonale publikasjoner 
samt 41 prosjekter hvorav 33 av avsluttet og 8 er 
pågående. Hans arbeider omhandler livet i havet 
og miljøgifter. I 2016 gav han og Kirsti Blom ut 
barneboken: «Søppelplasten i havet» og et av 
hans arbeider fra 2018 er rapporten «Plastic in 
the European Arctic» (1). Vi ble overbevist om at 
han måtte være rett mann å intervjue når tema 
for bladet skulle være plast. 

Vi stilte han to spørsmål: Hva er din største 
bekymring med tanke på plast i havet og hva er 
det viktigste vi kan gjøre for å forebygge skader 
på helse og miljø som følge av havets plastforu-
rensing?

Til dette svarte Gabrielsen: 
«Plast i havet skader dyrelivet og plastforuren-
singen bidrar til at dyrebestander går ned og 
antall arter reduseres. Dyr spiser plasten eller 
går seg fast og skader seg på den. Videre bry-
tes plasten ned til mikroplast og nanoplast som 

dyrene spiser. Nanoplast ser man inkorporeres 
i vev i marine organismer, den kan overføres fra 
morfisken til egg og fiskelarver og akkumuleres i 
den marine næringskjeden. Nanoplast passerer 
dessuten blod/hjernebarrieren og man har sett 
at dette medfører atferdsendringer hos fisken. I 
is fra polhavet har det i år blitt gjort funn av 12000 
nanopartikler pr liter smeltet is».
Han uttrykker bekymring for hva dette kan gjøre 
med menneskers helse og informerer samtidig 
om at det er nå er kommet restriksjoner for inntak 
av blant annet bløtdyr, reker og skalldyr på grunn 
av deres innhold av mikroplast. Han sier videre 
at hovedandelen av plasten i havet blir liggende 
på havbunnen og at man vet for lite om hvordan 
dette påvirker livet på havbunnen.  

For å forebygge ytterligere skade på helse og 
miljø sier Wing Gabrielsen at vi må forhindre 
plastforurensningen i havet. Måter man kan gjøre 
dette på er å bruke mindre plast slik at produk-
sjonen reduseres. Som bevisste forbrukere kan 
vi bidra til å redusere bruken av engangsplast, 
kaste plast på riktig måte samt bidra ved str-
andrydding der vi bor. Man må også sørge for at 
plast blir kassert på en trygg og forsvarlig måte. I 
denne sammenheng må de som er ansvarlig for 
renovasjon sørge for mottak og håndtering av 
plastavfall på best mulig måte. I nord har fiskeri-
ene et særskilt ansvar da man ser at mesteparten 
av plasten man finner i havet her stammer fra 
fiskerinæringen. 

Til slutt uttrykker Wing Gabrielsen sin bekymring 
for det faktum at plastindustrien har planer om 
å tredoble sin produksjon av plast de nærmeste 
årene. Dette er en økning fra 325 millioner til 1100 
millioner tonn plast i året. Det haster med globale, 
nasjonale og lokale tiltak for å forhindre at denne 
plasten havner i verdenshavene og til slutt i mat-
fatet vårt. 

Referanse: 
1)  Plastic in the European Arctic. Published 2018-01 by Norsk 

Polarinstitutt. Kortrapport 045 (2018). Ingeborg Hallanger 

& Geir Wing Gabrielsen

Geir Wing Gabrielsen. Foto: Jan Roald, Norsk Polarinstitutt. 
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«Tromsø som plastfri by»
Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo

F
ør jul i fjor, fattet FNs Miljøprogram 
et historisk vedtak der målsettingen 
er global stans av utslipp av plast 
til verdenshavene. EU la i januar 
frem en ny strategi for kampen mot 
plastforsøpling. Samtidig, i den ark-

tiske hovedstaden, lanserte jeg målet om å gjøre 
Tromsø til verdens første plastfrie by. 
 
Mens du har lest det første avsnittet i denne 
artikkelen, har 15 tonn med plast havnet i havet, 
eller i en av de store elvene som fører plasten ut 

i havet (1). 2018 går nå mot slutten. Dette året vil 
bli det året der verden våknet opp fra den lange 
dype søvnen. Vi sover ikke lenger, vi har våknet, 
og oppdaget at havets helse ikke er god. Vi er de 
som kan og må gjøre endringer. For vi mennesker 
trenger at havet holder seg friskt og sterkt. Ikke 
bare 30 år til. Men 30 millioner år til. Eller uendelig 
lenge, som det også betyr.
 
15 tonn plast per minutt betyr åtte millioner tonn 
plast hvert år. Ifølge noen beregninger vil havene 
innen 2050 inneholde mer plast enn fisk, og 99 % 
av alle sjøfugler vil ha spist plastikk om vi fortset-
ter som nå (1). Allerede i dag dør mer enn 100.000 
hvaler, seler og skilpadder hvert år fordi de har 
spist eller blitt fanget i plast/marint avfall. Plast-
forurensingen merkes også her i Barentshavet, 
på Svalbard og langs Norskekysten i springvann, 

fisk, skjell og fugler.
 
Verdenshavene vil kveles av plast om vi ikke leg-
ger om kursen. Vi lever her på grunn av golfstrøm-
men. Den gir oss varme til liv som ingen andre 
har så langt nord. Nå gir den oss også plast. Fra 
Florida, England, Færøyene, Søramerika. Og fra 
oss selv i tillegg. Opp på strendene våre. Vi kan 
ikke løse plastproblemet alene, MEN vi kan gå 
foran som den arktiske hovedstaden og vise at 
det går an å ta plastfrie valg. 
 
Samarbeid 
Tromsø er en by som er bygget på verdiene fra 
havet. Tromsø har noen av verdens fremste kom-
petansemiljøer på fisk og hav. Vi er et moderne 
samfunn som kan gjøre endringer, og det er i vår 
alles interesse å gå foran og se hva vi kan få til 
sammen. Vi kommer ikke til å ha alle svar med 
én gang. Vi har startet med å invitere aktører 
inn for å se hvor plastfri vi kan bli og for å lære 
av hverandre. Det finnes ingen resept for slikt 
nybrottsarbeid og veien må bli til mens vi går, 
men vi skal lede og koordinere fra kommunen, slik 
at vi kan løfte i flokk og dele kunnskap om alterna-
tive løsninger. 
 
Når vi bevisstgjør våre organisasjoner, bidrar vi til 
endring både hos ansatte, kunder og leverandører 
for å få plastbruken ned og resirkuleringen opp. 
Når vi deler kunnskap, bidrar vi til at alternativer 
til plast velges. Når vi bruker vår innkjøpsmakt for 
å velge bort plast, bidrar vi til å stimulere inno-
vasjon. Tromsø sitt plastinitiativ har blant annet 
gjort at Buktafestivalen har bestemt seg for å bli 
plastfri. Vil andre festivaler følge etter? 
 
Hurtigruten har kommet langt med sine miljø og 
klimamål og bruker effektivt sin forbrukermakt til 
å redusere bruk av plast i sine produkt. Hurtigru-
ten er en ledestjerne for andre cruiseselskap, og 
for privat næringsliv i alle kategorier. 

15 tonn plast per minutt betyr åtte 
millioner tonn plast hvert år. Ifølge 
noen beregninger vil havene innen 
2050 inneholde mer plast enn fisk og 
99 % av alle sjøfugler vil ha spist plas-
tikk om vi fortsetter som nå.



14

Det er i løpet av høsten 2018 laget en oversikt 
over aktører i Tromsø, Troms og nasjonalt som 
jobber med plastreduserende tiltak og marin 
forsøpling. Det er et enormt arbeid som legges 
ned og inkluderer alt fra offentlige etater som 
Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Statens 
naturoppsyn, Kystverket Troms og Finnmark, 
fylkeskommuner og kommuner til avfallsselskap, 
interkommunale friluftsorganer, friluftsorgani-
sasjoner og foreninger, ideelle organisasjoner 
og foreninger, fagorganisasjoner for fiskeri og 
havbruk, selskaper innen fiskeri, havbruk og skip-
ping, selskaper innen turistnæringen, det private 
næringsliv, selskaper som driver med forskning 
osv. 
 
Slik skal Tromsø bli plastfri!
God avfallshåndtering, holdningsendrende arbeid 
for å redusere plastforbruket, bruk av forbruker-
makten, og søken etter plastfrie alternativer, er 

noen av de viktigste knaggene på veien mot å bli 
mindre plastavhengig og mer ansvarlige. Tromsø 
vil kunne strekke seg, og bli mindre plastavhen-
gig, mer bevisst på håndtering av plast, og vil 
kunne bli eksempelet som viser verden hva som 
kan gjøres i praksis. 
For vi vet alle at plastbruken vår har økt drama-
tisk de siste årene. Både nasjonalt og globalt ser 
man at forbruket fører til forsøpling av nærmil-
jøet, strender og havområder, som igjen gjør 
stor skade på dyr og miljøet. Mange land satser 
på plast. Noen skrekkeksempler forteller oss at 
den planlagte økningen tilsvarer en tredobling 
av plastproduksjon de neste årene. Derfor er det 
nødvendig med forebyggende arbeid, søke etter 
alternativer, sørge for å få kontroll over plastav-
fallet, samt å starte oppryddingen for å redusere 
videre forsøpling.
 
Dette betyr at vi skal jobbe for å redusere de 

Den 5.mai var det den nasjonale strandryddedagen og ordfører Kristin Røymo tok på seg hanskene. Hun har lenge uttrykt 
bekymring for plast på avveie, og har lansert Tromsø som en plastfri by. Hun oppfordrer alle til å redusere unødvendig plastbruk 
og sørge for at plasten ikke kommer på avveie. Foto: Tromsø kommune.
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miljøutfordringene som plast og plastbruk skaper, 
og samtidig bidra til at holdningene blant ansatte, 
innbyggere, bedrifter og organisasjoner endres. 
Lykkes vi med dette vil det føre til redusert 
plastforbruk, resirkulering og kontroll av avfall i 
fremtiden.
                 
Aktiviteter
For å sikre en god start på arbeidet er «plastfri 
by» visjonen innarbeidet som en sentral del av 
kommunens klima og miljøplan. I rådhuset er det 
innført optisk kildesortering, engangsplastbestikk 
fjernes fra alle kommunens kantiner og innkjøps-
reglementet vil endres for å begrense bruken av 
plastemballasje. Dette er tiltak som vil imple-
menteres i løpet av høsten 2018 og våren 2019. 
Remiks får i dag inn cirka 30 prosent av plastav-
fallet i kommunen. Får vi økt den andelen, er det 
økonomi for kommunen og bra for miljøet. 
 
Nå i sommer satte vi opp «pante-ringer» på 
søppelkassene i sentrum slik at tomflasker ikke 
går i vanlig restavfall men heller til pant og gjen-
vinning. Vi har vedtatt i kommunestyret at det 
ikke er tillatt å selge heliumballonger på kommu-
nal grunn. Tromsø kommune har nå forsterket 
den årlige deltakelsen på ryddinger gjennom 
sesongen i lokalmiljøet og på den store rydde-
dagen 5 mai. Ryddeprosjektet Ren Kyst har også 
pågått gjennom sesongen, og har i 2018 hentet 
inn omlag 50 tonn marint avfall fra strendene i 
Tromsø og Karlsøy. 
 
I tillegg vil følgende, og en rekke andre tiltak, gjen-
nomføres i årene som kommer:
 • Tromsø kommune skal bli et flaggskip og et 

forbilde for plastreduserende tiltak 
 • Rekruttere og øke tilslutningen fra bedrifter, 

virksomheter og organisasjoner som forplikter 
seg til å jobbe for visjonen «Tromsø som plastfri 
by»

 • Stille krav gjennom utbyggingsavtaler for å 
redusere plast og plastrelaterte produkter på 
utbyggingsprosjekter

 • Delta i nettverket Klimapartner Troms
 • Samarbeide med ulike aktører, blant annet 

UiT, for å kartlegge, gjennomføre workshops og 

etablere arbeidsgrupper. Hensikten er å legge 
til rette for erfaringsdeling og øke kunnskaps-
grunnlaget.

I dag finnes det en rik flora av initiativer og kunn-
skapsleverandører slik som Klimapartner Troms,-
Hold Norge Rent, Miljødirektoratet, private og 
offentlige bedrifter og mange av våre innbyggere.

I midten av november fikk vi verdens mest 
avanserte forskningskip til Tromsø – ”Kronprins 
Haakon”. Skipet skal hjelpe oss å holde over-
sikt, overvåke og finne ut hvordan havene våre 
egentlig har det. Vi er stolte over at skipet har 
hjemmehavn i Tromsø. Alle de beste forskerne i 
verden vil være med oss på tokt, til nord og sør de 
neste årene. Mens de gjør det, så må vi jobbe med 
oss selv. Vi må endre måten vi lever på. Vi kan ikke 
sette større fotavtrykk enn det verden tåler. 

Plast er en del av denne jobben. Alle er enige 
om at arbeidet for å redusere plastforbruket og 
plastforsøpling er et kollektivt ansvar, som alle 
må dele, og der det er mulig å gjøre endringer 
selv. Tromsø kommune ønsker inspirere organi-
sasjoner, næringslivet, bedrifter og folk til å ta 
plastfrie valg i Tromsø. Byen vår har begynt på 
den lange veien for å bli plastfri. Det er et utrolig 
givende arbeid å delta i, og alle kan være med. 
Hjemme, på arbeidsplassen, når du går tur, når du 
tar valgene dine i butikken. For vi har vår verden 
på lån, og vi må gi den videre i bedre forfatning 
enn den var da vi overtok. Det er ingen tid å miste, 
og mens vi jobber med denne store oppgaven, 
så vil vi få en sunnere, hyggeligere og sterkere by, 
som kan være med på å vise vei for en verden i 
endring. 
 
Referanser:
1)   https://infinitummovement.no/mer-plast-enn-fisk-

havet-2050/
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@rneblikk 
– betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja

Plastic fantastic
Ørn Terje Foss

N
å er det nok! Etter å ha sett en 
reklame som vil ha oss til å tro at 
vi kan bidra til å redde verden ved 
å bytte ut vanlige tannbørster av 
plast med tannbørste av bambus 
med nylonbust, tenker jeg at det 

er på tide å sette ned foten. Så her kommer et for-
svar for den fantastiske og allmennyttige plasten 
– Plastic fantastic!

Med alt det som nå skrives om negative helse- 
og miljøeffekter av plast, frykter jeg at vi enda 
en gang dras med i en massesuggesjon hvor vi 
i panikk leiter etter og tar i bruk alternativer som 
etter en stund viser seg å gjøre mer skade enn 
gavn. Ifølge reklamen («Plastic is not fantastic») 
for den nevnte bambustannbørsten [1] er håndta-
ket laget av bambus, som er den planten i verden 
som vokser raskest: «Den er naturlig antibakteri-
ell, noe som betyr at ekstra tilførsel av kunstgjød-
sel eller plantevernmiddel er unødvendig.» Nå har 
vel aldri plast heller vært avhengig av kunstgjød-
sel eller plantevernmidler for å vokse til et tann-
børsteskaft, så jeg ser ikke det store poenget.

Og selve børsten i enden av bambusskaftet er 
angivelig ikke av plast, men av noe de kaller nylon 
6, «som er helt fri for BPA og som også er ned-
brytbar over tid». Plast er også nedbrytbar over 
tid, det store spørsmålet er bare hvor lang tid. Og 
hva er egentlig forskjellen på nylon og plast? 

Nylon er et registrert varemerke (fra DuPont) og 
lages av oljeprodukter som polymeriseres (poly-
amider) – mest kjent som syntetiske tekstilfibre 
slik som i nylonstrømper, men kan også støpes til 
en rekke plastprodukter [2]. Plast er samlenavn 
på en rekke polymerer laget av oljeprodukter, bl.a. 

polystyren, polymetylmetakrylat, polyvinylklorid 
(PVC), polyetylen, polykarbonat og innbefatter 
også polyamider (nylon) [2]. Joda, det kan være 
betydelige kjemiske forskjeller mellom forskjellige 
polymerer og helseeffekter av tilsetningsstof-
fer som myknere, herdere og fargestoffer. Men 
kortversjonen er at å bytte ut plast med nylon er 
omtrent som å bytte ut nordmenn med bergen-
sere, og det redder vel ikke akkurat verden.

Så før vi hiver oss ukritisk på plasthaterbølgen, 
kaster tannbørsten ut på havet og får innført et 
plastforbud på linje med asbestforbudet, så min-
ner jeg om noen av de andre overilte beslutnin-
gene som er tatt opp gjennom årene for å spare 
klimaet eller redusere helseproblemer, og hvor vi 
i ettertid med revidert kunnskapsoppsummering 
har kommet til helt andre anbefalinger. 

– overgang til biodrivstoff skulle redusere kli-
mautslipp, men har ført til økt press på regnskog 
som hugges ned for å gi plass til plantasjer hvor 
planter til bruk som biodrivstoff kan dyrkes. For å 
motvirke rasering av regnskog i tropiske strøk (og 
for å slippe å gjennomføre tiltak som reduserer 
klimautslippene her hjemme) har Norge brukt 
23,5 milliarder til regnskogsfond for oppkjøp av 
truet skog. Da er Riksrevisjonens rapport nedslå-
ende lesning [3].

- spedbarn som etter anbefaling fra helsestasjo-
nene skulle sove på magen for å unngå krybbe-
død, men hvor det viser seg at det er soving på 
rygg som gir lavest risiko for krybbedød. [4]

- planting av Sitkagran langs kysten av Vestlandet 
og Nord-Norge ble iverksatt særlig fra 1950-tal-
let og er blitt det mest utplantede utenlandske 
treslaget i Norge. Ikke bare trives den i fuktighet, 
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tåler vind og saltdrev godt, men den vokser også 
fort og får tidlig kongler med frø som sprer seg 
raskt. Så raskt og effektivt at Sitkagranen i 2012 
ble satt på den norske svartelista over fremmede 
arter fordi den truer artsmangfoldet der den har 
spredd seg [5]. 

- tenk på hvordan vi i «alle år» har fortalt folk med 
vondt i ryggen at de måtte unngå belastninger, 
bli sykmeldt, legge seg nedpå og ta det med ro til 
det går. Så kom ryggspesialist Aage Indahl med 
boka «Når ryggen krangler» i 2003 og snudde 
opp ned på det meste av de gamle rådene [6]; Nå 
vet vi at det å komme seg i jobb og vanlig aktivitet 
er det som gir best resultater for de fleste, ikke de 
tradisjonelle behandlingene.

- og jeg kunne fortsette med andre etterpåklok-
skapseksempler som hvor mye mer miljøvennlig i 
et totalregnskap er elbilene enn dieselbilene som 
er i ferd med å bli faset ut, hvor mange land må 
oppleve togkaos, høyere priser og masse klager 
etter privatisering av jernbanedriften før en slut-
ter å leke med sånne tanker her hjemme, hvorfor 
fortsetter noen å selge generelle helsekontroller 
når ingen kan dokumentere redusert sykelighet 
eller dødelighet av disse?

Så er det denne plasten, som nå seiler opp som 
den nye, store, stygge ulven som trues med 
utryddelse. Men blir det opp til meg, så skal ikke 
noe forhastet skje med plasten. Selvfølgelig skal 
vi ikke fore hvaler, fugler eller fisker med plast-
poser eller spre mikroplast over i næringskjeden. 
Tiltak for å hindre plast i å komme på avveie må 
på plass, men ikke søren om jeg vil gi slipp på alle 
de nyttige plastartiklene vi har lært å kjenne siden 
plastens «fødsel» på begynnelsen av 1900-tallet. 
Husk at forløperen til plast; celluloid ble utviklet 
allerede i 1860-årene og ble brukt som erstatning 
for elfenben i produksjonen av biljardkuler – det 
har reddet mange elefanter!

Vi har allerede studier som viser at plastposer 
er mer miljøvennlig enn bærenett av papir eller 
tøystoffer i et livssyklusperspektiv [7], og hva skal 
vi ellers pakke husholdningssøppelet inn i? Den 

danske studien beregnet at bare for klimafor-
andringenes del, måtte en tøypose av økologisk 
bomull gjenbrukes minst 149 ganger før den ble 
brukt til søppelpose og sendt til forbrenning for 
å matche plastposen. Når samtlige parametere 
for miljøpåvirkning ble inkludert, måtte tøyposen 
gjenbrukes 20.000 ganger for å matche plastpo-
sen pga høy ozonnedbrytning i bomullsproduk-
sjonen, mens papirposen endte på 43 gangers 
gjenbruk før den ble søppelpose. Bruker du 
plastposen 4 ganger før du pakker søppel i den, 
må antall gjenbruk for tøy- og papirposer også 
ganges med 4 for å matche plastposen. 

Plastens bidrag til å redusere matsvinn er enormt; 
plastbokser og plastfolie rundt mat hindrer uttør-
ring og forråtnelse og holder friske matvarer friske 
lengre. Se deg om, kan du tenke deg en verden 
uten poser, kanner, husholdningsartikler, leketøy, 
møbler, sportsutstyr, dingser, bildeler, medisinsk 
engangsutstyr, proteser, tannfyllinger, vinylplater 
og perler av plast? Til og med pengesedler lages i 
noen land av plast. Glemte jeg å nevne gaffatape? 
Fikser nesten alt for den nevenyttige!

Så kom ikke her – plastic is fantastic!

Signert: Ørn

Referanser:
1.  “Plastic is not fantastic” – reklame for bambustannbørste: 
 https://soma.no/guider/humble-brush-tannborste/ 
2.  Store norske leksikon; Nylon: https://snl.no/nylon og Plast: 

https://snl.no/plast 
3.  Riksrevisjonen; Riksrevisjonens undersøkelse av Norges 

internasjonale klima- og skogsatsing:
 https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/Klima-Skog-

satsing.aspx 
4.  Norsk helseinformatikk; Hvordan skal barnet sove? 
 https://nhi.no/familie/barn/nyfodt-barn/hvordan-skal- 

barnet-sove/  
5.  Miljødirektoratet, fremmede skadelige arter: Miljøstatus 

http://www.miljostatus.no/Sitkagran/ 
6. Indahl, Aage Jan, «Når ryggen krangler», Vadisholm forlag,  

2003. ISBN 82-7412-060 -4
7.  Miljøstyrelsen, Danmark: “Life Cycle Assessment of grocery 

carrier bags”, feb. 2018
 https://www2.mst.dk/Udgiv/publicatons/2018/02/ 

978-87-93614-73-4.pdft
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Den utfordrende risikovurderingen i 
Bedriftshelsetjenesten:

Kjølevæske - blandingseksponering 
med diffus kjemisk/biologisk risiko.

Anne Kristine Jordal (konsernlege) og Kristin Bleie (sertifisert Yrkeshygieniker), Framo BHT

Cluster eller tilfeldig variasjon ?
I løpet av senhøsten 2017 fikk vi i bedriftshelsetje-
nesten (BHT) melding om at flere CNC-operatører 
(maskinarbeidere) i vår bedrift hadde fått luftveis-
relaterte helseplager. De arbeidet i samme lokale 
og CNC-maskinene var tilkoplet samme sentral- 
anlegg for kjølevæske.
En CNC-operatør/ maskinarbeider bruker en 
datamaskin til å styre mekaniske maskiner som 
bearbeider materiale. CNC-maskiner brukes til 
datastyring av bor, slipere, sveisemaskiner, fre-
sere og ved dreiing. Ved de fleste typer metallbe-
arbeiding brukes det væske der hovedoppgaven 
er å kjøle ned verktøy og arbeidsstykke, redusere 
friksjon og fjerne spon og metallpartikler. Kjøle-
væsken kan bli fordelt under trykk slik at det kan 
dannes aerosoler i arbeidsatmosfæren.

 Maskinparken ved den ene lokasjonen brukes 
til produksjon av komponenter til pumper for 
offshore og marine. Virksomheten produserer i 
hovedsak alle komponenter selv. Det meste som 
bearbeides er rustfritt stål. I tillegg brukes en 
del svartstål, messing, kobber, litt plast, titan og 
aluminium. Maskinparken opereres normalt som 
to-skift, men dette er betinget av ordretilgangen. 
Sentralanlegget i den aktuelle avdelingen inne-
holdt 9000 liter kjølevæske. 

Operatørene rapporterte at de opplevde seg 
fysisk dårlige på arbeid sammenlignet med i friti-
den. Symptomene besto i blant annet non-puru-
lent hoste, sår hals og seigt slim som var vanske-
lig å hoste opp. I tillegg ble det angitt symptomer 
som slapphet, muskelverk, hodepine og følelse av 
forbigående feber.  I samme tidsrom gikk det en 

Mycoplasmapneumoni i Bergenstraktene. Flere 
ansatte i aldersgruppen 18–60 år ved avdelingen 
fikk påvist sikker IgG/IgM-komponent for Myco-
plasma , og det var kun her at forekomsten var 
relativt høy sammenlignet med andre avdelinger. 
Mycoplasmapneumoni regnes ikke som veldig 
smittsom, den smitter primært ved tett kontakt- 
det var lite sannsynlig at det var primærårsak til 
helseplagene her. Legionellabakterier overføres 
også via luftsmitte. Med bakgrunn i arbeids-
miljøet ble det foretatt Legionella-prøver etter 
veileder (Folkehelseinstituttet) da det heller ikke 
kunne utelukkes som årsak. Legionella-prøver var 
negative.

Systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet
Arbeidsplassen til CNC-operatørene ble kart-
lagt for å få forståelse for prosesser, arbeidsflyt, 
kjemikaliebruk samt ventilasjonsforhold (både 
allmennventilasjon og prosessventilasjon).  
Åndedrettsvern mot både gass og damp-par-
tikler/aerosoler ble anbefalt tatt i bruk.
På informasjonsmøter ble det kommunisert at det 
trolig var faktorer i arbeidsmiljøet som forårsaket 
helseproblemene. Det ble også formidlet at vi 
ikke visste sikkert hvilke type eksponeringer som 
forårsaket dette.  

Målestrategi
Grunnlaget for vår målestrategi var å identifisere 
komponenter som kunne forklare de ansattes hel-
seplager. Flere studier pekte på at det ved ekspo-
nering for kjølevæske i arbeidsatmosfæren kunne 
være vanskelig å plukke ut hvilke forbindelser som 
er relevante for respiratoriske helseeffekter.
Sikkerhetsdatabladet til kjølevæsken (semi-syn-
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tetisk) oppfylte kravene til EU-kjemikalieregelverk 
(REACH). Der var det oppgitt fem innholdskompo-
nenter. I følge produsenten inneholdt den aktuelle 
kjølevæsken over 20 ulike forbindelser og det 
ble derfor innhentet komplett sammensetning 
av kjølevæsken og dens vedlikeholdskjemika-
lier. Vi  identifiserte allergifremkallende og/eller 
irriterende komponenter og det ble valgt å måle 
aldehyder og monoetanolamin. Det er kjent fra 
litteraturen at Gram-negative forbindelser kan 
være et problem (endotoksiner), og en valgte der-
for å gjennomføre kartlegging av gram-negative 
bakterier i arbeidsatmosfæren.  Målingene ble 
gjennomført i den aktuelle avdelingen samt i en 
avdeling der det ikke var rapportert slike plager. I 
samarbeid med virksomheten ble det utarbeidet 
målestrategi som fulgte retningslinjer for «Kart-
legging og vurdering av eksponering for kjemiske 
og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæ-
ren- best.nr 450». Statens arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI) leverte måleutstyr og utførte analysene.

Kjølevæsker
Det har i flere tiår vært kjent at kjølevæsker er 
utsatt for mikrobiell vekst. Oljekomponenter, 
tilsetningskjemikalier (for eksempel pH-stabilli-
satorer som inneholder aminer), grunnstoffpar-
tikler fra legeringer, gunstige temperaturer og 
forurensninger gir gode oppvekstbetingelser for 
mikroorganismer. Visse typer mikroorganismer 
vil kunne medføre helsemessige konsekvenser, 
mest vanlig er gram-negative bakterier og sopp.  
Dette er det mulig å måle i luftprøver i arbeidsat-
mosfæren.  Vi kontaktet flere sentrale mikrobio-
logiske fagmiljøer, bl.a. Folkehelseinstituttet, men 
fikk tilbakemelding om de ikke utførte analyser av 
mycobakterier fra kjølevæsker. 

Biocider
Biocider er stoffer som kan tilsettes kjølevæsken 
for å uskadeliggjøre eller hindre effekter av skade-
lige organismer i denne.  En mye brukt biocid-
gruppe er isothiazolinonderivater og disse er kjent 
for sine irriterende og sensibiliserende effekter. 
Vår kjølevæske inneholdt et formaldehydavspal-
tende isothiazolinonderivat.  
For å ha kontroll med biologisk eksponering bør 

en ha oversikt over hvilke biocider kjølevæsken 
er tilsatt og hvilke kategorier av mikroorganismer 
som de tilsatte biocider i kjølevæsken skal forhin-
dre uønsket oppvekst av. Sikkerhetsdatablader gir 
ikke informasjon om hvilke mikrober biocidet skal 
beskytte mot, men dette burde etter vår mening 
ha vært presisert. 

Videre utredning
Analyseresultatene fra 8 personbårne målinger 
fordelt på to dager viste neglisjerbare nivå av 
henholdsvis acetaldehyd, aceton og monoetano-
lamin.   Resultatene fra analyser av formaldehyd 
(n=8) viste et gjennomsnittlig nivå på 0,0278 ppm 
(som utgjør 1/18 av Arbeidstilsynets sin grense-
verdi på 0,5 ppm og ca.1/3 av Folkehelseinstitut-
tet sin norm lik 0,085 ppm for formaldehyd).  Like-
ledes viste resultatene fra endotoksinmålingene 
(n=8) et gjennomsnitt på 1 EU/m3 dvs. neglisjer-
bare nivå av endotoksiner i arbeidsatmosfæren.
De yrkeshygieniske måleresultatene alene kunne 
ikke forklare helseutfallene, og vi antok at det 
kunne være andre arbeidsmiljøfaktorer som ennå 
ikke var identifisert.  Søk i databaser slik som 
Pubmed/Medline førte oss på sporet av myco-
bakterier. Det ble sendt forespørsel til Yrkesme-
disinsk avdeling (YMA) ved Haukeland sykehus 

«YH i farta» (foto: privat).
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(HUS) om bistand til vurdering av eksponering og 
helserisiko med spørsmål om SIC/hypersensitivi-
tetspneumonitt (HP). Fem ansatte ble henvist for 
vurdering.  To av disse gjennomførte i tillegg CT 
(HRCT) av lunger med tanke på mattglassnoduli 
som er et karakteristisk funn ved hypersensiti-
vitetspneumonitt. HRCT var negativ for matt-
glassnoduli for disse to. 
Spirometrier og helsesamtaler av alle på avde-
lingen ble utført og vi tok en rekke serumprøver. 
Mange fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt ble 
rådspurt. 
Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland Sykehus 
påtok seg å analysere kjølevæskeprøver til tross 
for at de rutinemessig kun undersøker humane 
prøver.  Det viste seg at det var oppvekst av Myco-
bacterium Immunogenum (M.I) i alle prøvene fra 
kjølevæsken. 
M.I. er en mycobakterie som er assosiert med 
hypersensitivitetspneumonitt og resistens mot 
enkelte biocider. M.I. er en hurtigvoksende myco-
bacterie. Den tilhører Mycobacterium chelona/
abscessus-gruppen som nettopp har skiftet 
navn til Mycobacteroides. Det ble gjennomført 
en endelig identifikasjon ved sekvensering av 16s 
rRNA-genet fra en koloni. Metoden gir verken svar 
på mengden av bakterier i væsken eller på om 
mengden kan være sykdomsfremkallende. 

Prioritert tiltak fra virksomheten var å bytte ut kjø-
levæsken i den aktuelle avdelingen. Nedvask og 
«sanering» av anlegg ble gjort før bytte. Parallellt 
med dette tilsatte man reaktive biocider mot M.I.
 I tillegg til standard yrkesmedisinsk vurdering og 
utredning ble serumprøver fra to ansatte analy-
sert for spesifikke IgG og IgE opp mot kjølevæske 
fra sentralanlegget. Prøvene var negative.
YMA konkluderte: «Det er overveiende sannsynlig 
at dette dreier seg om arbeidsrelaterte helsepla-
ger, sannsynlig som følge av egenskaper knyttet 
til ny kjølevæske – Diagnose J68.9.   Uspesifisert 
åndedrettstilstand som skyldes innånding av 
kjemikalier, gasser, røyk og damp med sannsyn-
lig yrkesårsak». Arbeidstakerne ble meldt fra 
Yrkesmedisinsk avdeling (YMA) til Arbeidstilsynet 
i henhold til Arbeidsmiljølovens § 5-3.

Diskusjon
Hypersensitivitetspneumonitt hos CNC-operatø-
rer eksponert for kjølevæske har vært beskrevet 
i litteraturen siden slutten av 1990-tallet. Myco-
bacterium Immunogenum (M.I.) er en mycobakte-
rie som er assosiert med hypersensitivitetspne-
umonitt (HP).  I det britiske SWORD-registeret er 
det angitt 1-2 tilfeller HP pr million arbeidere pr år. 
Den er sjelden. 
Hvordan MI har kommet i kjølevæsken er ikke 
mulig å si noe sikkert om. 
Så hva har vi lært? 

En BHT må tilegne seg kunnskap om ekspo-
neringsforhold og Biocidinnhold i en normal 
driftsituasjon slik at en kan bli oppmerksom på 
endringer i arbeidsmiljøet for CNC-operatører. 
Arbeidsmiljøeksponeringer for CNC-operatø-
rer er komplekse.Ved kartlegging av kjemisk og 
biologisk eksponeringsbilde og helseutfall må 
disse passe sammen før en tar stilling til om en 
er på rett spor. Vi fant ingen sikker sammenheng 
mellom kontaminert kjølevæske og kliniske funn 
forenelig med hypersensitivitetspneumonitt. De 
fem henviste arbeidstakerne hadde symptomer 
som kunne assosieres med luftveiseksponering 
for kjølevæske, men en kunne ikke påvise en spe-
sifikk årsaksfaktor. YMA vurderte plagene som 
mest sannsynlig knyttet til luftveiseksponering 
for den kjølevæsken som var i bruk på aktuelle 
tidspunkt - det kunne også være en kombinasjon 
av flere faktorer så som komponenter i selve 
kjølevæsken, støv fra det bearbeidede materiale 
i maskinen og mikroorganismer som ble påvist 
(M.I.). Det vi vet er at det er vanskelig å unngå 
kontaminering av en kjølevæske i bruk. 

Å arbeide forebyggende i BHT handler om å 
redusere eksponering til ett minimum. 
Tiltak for å oppnå dette kan for eksempel være 
å øke oppetid på allmennventilasjonen, justere 
luftinntak og prosessavsug å endre innstilinger 
på CNC-maskinene med formål å redusere aero-
soleksponering og å innføre arbeidsmetoder med 
forsiktighet med bruk av luft for å fjerne væske 
og støv fra arbeidsstykkene, fokus på rengjø-
ringsrutiner, håndtering av spillolje og støvsuging. 
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Andre tiltak kan være bruk av personlig verneut-
styr som åndedrettsvern og hansker. 

Det er viktig med kontinuerlig informasjonsflyt i 
organisasjonen for å minimere gapet mellom for-
ventning om avklaring hos arbeidsgiver og reelle 
behov i tid og omfang en BHT trenger for å løse en 
slik kompleks arbeidsmiljøutfordring over tid. 
Kjerneaktiviteten til BHT skal jo være å forebygge 
arbeidsrelatert skade/sykdom og med det hindre 
frafall fra arbeidslivet.  Blandet diffus kjemisk/
biologisk eksponering representerer en latent 
risiko som krever at alle parter i en virksomhet 
involveres i et felles overvåkningsprogram.  

I Sverige har Svenska Miljøinstitutet utarbeidet en 
rapport med detaljert beskrivelse av de studier 
som er gjennomført og hvilke risikoreduserende 
tiltak som kan redusere eksponering av kjøle-
væske til et minimum. Det samme har flere andre 
EU-medlemsland også gjennomført til hjelp for 
virksomhetene. Hvordan lovkrav omsettes til 
handling på den enkelte arbeidsplass er avgjø-
rende for å kunne redusere eksponeringsnivåer 
til et minimum og retningslinjene må være like 
tydelige som for andre eksponeringer.

Vi fikk som nevnt oppvekst av en Gram-positiv 
bakterie i kjølevæsken. Den aktuelle kjølevæsken 
inneholdt biocider kun mot gram-negative og 
en rekke sopparter. Hvordan bakterien M.I. har 
kommet i kjølevæsken er det ikke mulig å si noe 
sikkert om- den er som sagt sjelden.

Vi stiller spørsmålet hvorvidt hypersensitivitets-
pneumonitt kan være en underkjent tilstand hos 
CNC-operatører. Vi mener det må etableres et 
nasjonalt kompetansesenter som kan rådgi og ta 
imot arbeidsmiljøprøver både fra forurensninger i 
arbeidsatmosfære og biologiske prøver fra kjøle-
væsker. I tillegg mener vi at sikkerhetsdatablader 
må inneholde opplysninger om hvilke mikrober 
kjølevæsken inneholder biocidbarrierer mot. Da 
først er en BHT i stand til å arbeide forebyggende 
mot biologisk eksponering.  
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Medlemsundersøkelsen om lønnsvilkår 
2018

Monika Lønning, styremedlem NAMF/NFAM

Nok en gang ble det gjennomført en lønnsunder-
søkelse blant NAMF sine medlemmer våren 2018. 
Undersøkelsen ble utarbeidet i QuestBack, og 
spørsmålene ble i hovedsak videreført fra tidli-
gere undersøkelser. Dette for å kunne ha et best 
mulig sammenligningsgrunnlag, og for å kunne 
se på utvikling over tid.  Kun 164 medlemmer 
svarte på spørreundersøkelsen, til tross for at det 
ble sendt ut purring. Dette gir en svarprosent på 
39 %. 23 personer svarte på første spørsmål at 
de ikke ønsket å svare på hele undersøkelsen, det 
vil si at 141 personer svarte på alle spørsmål (53 % 
kvinner og 47 % menn). De fleste som ikke ønsket 
å svare på alle spørsmål oppgav at de ikke hadde 
tid eller interesse av lønnsundersøkelsen, men 
noen få var også usikker på sin anonymitet. Dette 
må tas til etterretning ved en eventuell spørreun-
dersøkelse på et senere tidspunkt. Ut fra besva-
relsene knyttes det noe usikkerhet til validitet på 
spørreundersøkelsen om denne er representativ 
for NAMF sine medlemmer. Det har vært utfor-
drende å gå i detalj på flere punkt grunnet få 
besvarelser.

68 % av de som svarte oppgav å ha full stilling 
(100 %), mens ytterligere 26 % hadde stilling 
mellom 50-99 %.  6 % hadde lavere stilling enn 50 
%. Litt over halvparten oppgav å være spesialist i 
arbeidsmedisin. Hovedvekten av de som besvarte 
undersøkelsen arbeidet som bedriftslege i ulike 
roller; se tabell 1.

Tabell 1. Deltakere i lønnsundersøkelsen 2018

Stillingskategori N=141

Bedriftslege (bedriftsoverlege, 
konsernoverlege/annen lege i BHT)

97

Overlege og assistentlege sykehus 15

Annen stilling (overlege stat, rådgiver, 
forsker, stipendiat m.m)

29

Lønnsutvikling
I spørreundersøkelsen ble det etterspurt å oppgi 
lønn i intervaller. Beklageligvis viser det seg i 
etterkant at det ikke er mulig å få eksakte lønn-
stall for de som er deltidsansatte på bakgrunn av 
utforming av spørsmål i QuestBack. Lønnsgjen-
nomsnittet er derfor beregnet ut fra de som har 
heltidsstilling (cirka 2/3 av de som har svart).
Når vi ser på lønnsutviklingen over tid, ser vi at 
denne stiger jevnt og trutt; se figur 1.  Gjennom-
snittslønn for heltidsansatte i 2018 er 937000 
kr, mens den i 2013 var 833000 kr. Dette gir en 
økning i lønn på cirka 12,5 % i løpet av 5 år. Det gir 
en gjennomsnittlig økning i tidsperioden på 2,5 % 
årlig. Ser vi på samfunnet for øvrig var det en stig-
ning på 2,3 % i månedslønn for alle yrkesgrupper 
fra 2016 til 2017, men lønnsutviklingen har som 
kjent vært noe lavere enn vanlig senere årene 
(kilde: Statistisk Sentralbyrå).

Når lønnsfordeling i spørreundersøkelsen vur-
deres etter kjønn og spesialitet, ser vi som før at 
menn tjener bedre enn sine kvinnelige kollegaer; 
se figur 2. Mannlige spesialister tjener cirka 
70000 kr mer i året enn sine kvinnelige kollegaer. 
Menn som ikke er ferdig spesialist i arbeidsme-
disin er de som kommer best ut av årets lønns-
undersøkelse. Det er verd å nevne at det kun var 
14 personer i denne gruppen, og at dette ikke 
nødvendigvis gjenspeiler virkeligheten. 
For de heltidsansatte betyr altså kjønn mer for 
lønnsnivået enn om man er spesialist eller ikke. 
Det kan være at kjønn spiller en selvstendig rolle 
for lønn, eller det kan være en korrelasjon mellom 
kjønn og andre forklaringsvariabler som f.eks. 
hvilken sektor man arbeider innenfor. Generelt 
sett virker det som om lønnsforskjellene mellom 
heltidsansatte og deltidsansatte er overraskende 
små, og vi kan ikke se bort fra at brutto årsinntekt 
per årsverk i mange tilfeller ville vært høyere for 
deltidsansatte en for heltidsansatte, dersom vi 
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hadde presise og tilstrekkelig omfattende data 
til å kunne korrigere riktig for eksakt stillingspro-
sent. For deltidsansatte er det generelt sett ikke 
høyere lønn for dem som har stillingsprosent 50- 
99 % enn for dem som har lavere stillingsprosent, 
selv når vi ikke en gang har korrigert for stillings-
prosent. Unntaket er for spesialistene hvor det 
i undersøkelsen tross alt er litt høyere lønn for 
kvinner enn for menn, som lett kan forklares ved 
at alle de kvinnelige spesialistene har stillings-
prosent 50- 99 %, mens dette bare gjelder for 
halvparten av de mannlige spesialistene som har 
deltidsstilling. Også for deltidsansatte er lønnen 
høyere for menn som ikke er spesialister, enn for 
kvinner som er spesialister, til tross for at alle de 
kvinnelige spesialistene har stillingsprosent 50- 
99 %, mens det samme bare gjelder for 7 av de 9 
mannlige ikke-spesialistene.

Konklusjon:
Det er betydelige forskjeller mellom brutto 
årsinntekt for kvinner og menn i undersøkelsen, 
både for heltidsansatte og deltidsansatte, og det 
ser ut til at kjønn har større betydning for brutto 
årsinntekt enn både spesialitet i arbeidsmedisin 
og stillingsprosent. Blant de deltidsansatte finner 
vi ingen sammenheng mellom stillingsprosent og 
brutto årsinntekt.

Til tross for lav deltagelse og noe uheldig utfor-
ming av spørsmål i forhold til lønn, finner vi de 
samme trendene som ved tidligere spørreunder-
søkelser. Menn tjener bedre enn kvinner, og kjønn 
har mer å bety for lønnsnivå enn spesialiteten 
arbeidsmedisin.

Figur 1. Lønnsutvikling 
samlet, heltidsan-
satte

Figur 2. Lønnsforde-
ling heltidsansatte 
fordelt på kjønn og 
spesialitet
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