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Forsidebilde:
Pestlegen,”Doktor Schnabel von 
Rom” (“Doctor Beak from Rome”) 
Stikk av Paul Fürst (etter J. Colum-
bina), Roma 1656. 
Når en pestlege skulle besøke de 
syke, var han iført en fotsid kappe 
av oljet stoff. Foran ansiktet bar 
han en maske som i stedet for nese 
hadde et nebb som var fylt med 
sterkt duftende urter, og øynene var 
dekket av krystaller. Han bar med 
seg en stokk for å peke på det han 
skulle ta seg av.
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”Smittekjeda”   - evig aktuell… 
Ledda i smittekjeda høyrer med til vår medisinske barnelærdom. 
Smittestoff  -  smittekjelde  -  utgongsport  -  smitteveg  -  inngongsport  -  smittemot-
takar … ved å bryta eitt av ledda, vert kjeda broten… 
Vurdering av kva for ledd i kjeda som er enklast (og/eller rimelegast…) å påverka, kan få 
lov til å avgjera tiltaka   - effekten vil likevel bli den same: hindra smitteoverføring! 
Framstillingsmåten kan i mange høve overførast til andre risikofaktorar og andre 
helseeffektar i arbeidslivet: fjerning eller substituering av kjemikaliar bryt kjeda ved 
”smittestoffet”, innkapsling av støykjelder stenger ”utgongsporten” for høyrselsska-
deleg påverknad, endring av arbeidsteknikkar hindrar ”smittevegen” for ergonomiske 
feilbelastningar, og personleg verneutstyr skjermar for ”inngongsporten” til helseska-
delege stoff… 
Seleksjon av arbeidstakarar, medvite eller umedvite (jfr. debatten om ”healthy worker 
effect”) i høve til mogeleg risiko dei vert utsette for, kan oppfattast som eit spørsmål om 
”smittemottakar” sin ”mottakelighet” eller ”immunitet” for denne risikoen. 
I dette nummeret av Ramazzini handlar fleire artiklar om smitterisiko i arbeidslivet. 
Det spesielle ved denne typen risiko er at det i tillegg til vår vanlege innfallsvinkel i 
arbeidsmedisinsk tankegong, altså det å hindra at arbeidstakaren vert eksponert for 
noko som kan skada han eller henne, også handlar om at arbeidstakaren ikkje skal verta 
til skade for andre! Smitteoverføring frå ein tilsett i t.d. næringsmiddelproduksjon eller 
helsevesen kan ha svære konsekvensar   - det kan i verste fall medføra dødsfall, og i alle 
fall meir eller mindre alvorleg sjukdom, eller ”berre” store økonomiske kostnader. 
Forebygging av smittsame sjukdomar er difor heimla i omfattande regelverk, både i lov-
gjeving gjennom t.d. Smittevernlova med ei rad forskrifter og rettleiarar til denne, og 
i styringssystem som t.d. IK-mat. Regelverket kan i mange høve synast både detaljsty-
rande og ”firkanta”, og i fyrste omgong kanskje t.o.m. kostnadsdrivande  - men truleg 
er det i denne samanhangen på sin plass å minna om uttalen som skal ha kome frå ein 
kapasitet innan industrielt tryggleiksarbeid: ”Dersom du synest at forebygging er dyrt    
- så kan du jo prøva ei ulukke!” 

Anne-Marie B. Eggerud, gjesteredaktør 

Universitetene i Oslo og Tromsø – skjerp dere!!
Det er behov for nye arbeidsmedisinere! Bedriftshelsetjenesten skal rustes opp, vi tren-
ger etter all sannsynlighet flere bedriftsleger. Det dukker opp stadig nye pasientgrup-
per som krever utredninger på de yrkes-/arbeidsmedisinske avdelingene i landet, pasi-
entkøene vokser. Behovet for utdannings-stillinger vokser. Fantastisk!!  Dette forteller 
jeg med stor entusiasme til mine medisinstudenter når jeg har undervisning i arbeids-
medisin, noe jeg holder på med på Universitetet i Bergen. Gleden er stor når studentene 
etter endt kurs kommer blide og fornøyde og forteller at “Dette er jo et spennende fag” 
og “Jeg ante virkelig ikke at arbeidsmedisinen var så interessant”. Jippi, jippi, tenker jeg 
da, og håper at det er blitt vervet et par nye til arbeidsmedisinens liv, samt at alle stu-
dentene vil være oppmerksomme på arbeidets innvirkning på helsen i sitt videre virke. 
Når jeg samtidig vet at Universitetet i Oslo ikke har noen underviser i arbeidsmedisin, 
og at Universitetet i Tromsø heller ikke har noe fast opplegg for faget, blir jeg oppgitt og 
trist. I dag, med høy grad av fokus på inkluderende arbeidsliv og tiltak for å unngå utstø-
ting fra arbeidslivet, er ikke dette noe vi kan være bekjent av. Vi har et arbeidsmedi-
sinsk undervisningstilbud i Trondheim og i Bergen, men halvparten av legestudentene 
i Norge lærer ingenting om arbeid og helse! Og dette skal være et velferdsland? Bjarne 
Håkon Hansen, er du klar over dette??

Bente E. Moen. redaktør
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Hvert medisinerkull i Bergen har 
en ”Arbeidsmedisinsk uke”, der kun 
arbeidsmedisin står på dagsordenen. I 
denne uka hører det med at studentene 
i grupper på fem skal løse en oppgave og 
presentere den for kullet neste dag. 
En av oppgavene i januar i år het ”Smit-
tefare”, og lød som følger:

 Norsk Sykepleierforbund har invitert 
bedriftslegen ved Ørneland sykehus 
til å forelese på neste møte i lokallaget. 
Utgangspunktet er en økende bekym-
ring rundt problemstillingen «smitte 
- helsearbeider». Ett hepatitt B-tilfelle 
oppdaget hos en sykepleier på kirur-
gisk avdeling har nå på ny satt fart på 
prosessen. 

 Representerer yrket en reell smitterisiko 
for helsearbeidere? Og hvordan skal 
man forholde seg når helsearbeidere 
er/kan være friske bærere av farlige 
smittestoffer. 

 Du vet lite om saken, men du skal holde 
en orientering allerede på fredag!

 Gi en oppsummering om: 
 a) Har vi en smitterisiko for helse-
  arbeidere (blir de smittet?), 

  og i hvilken utstrekning?
 b) Relevant regelverk.
 c) Hva er forebyggende tiltak i slike
  saker?

Her er vår løsning av oppgaven:
a) Smitterisiko
Grunnet høy prevalens av syke i arbeids-
miljøet til helsepersonell er det en økt 
risiko for smittsomme sykdommer, men 
dette er vanskelig å måle pga manglende 
rapportering og diagnostisering av van-
lig forekommende sykdommer som 
influensa, rota- og adenovirus. 
Ved et aksidentielt stikk med nål fra 
hepatitt B smittet person har helseper-
sonell en risiko på mellom 5-30 % for å 
få dette. Til sammenligning er risikoen 
kun 0,3 % for å få HIV ved stikk (1). Med 
posteksposisjonelle tiltak er faren for 
smitte av farlige infeksiøse sykdommer 
som HIV, hep. B, hep. C og MRSA liten 
(2).
En undersøkelse fra Stockholm i 1988 
viste at 85 % av de som hadde jobbet i hel-
sevesenet i over 10 år hadde ved en eller 
flere anledninger stukket seg. Angående 
hepatitt B er det i Norge siden 1984, da 
vaksinasjonen startet, meldt få tilfeller 

av yrkesmessig infeksjon. En oppfølging 
av alle akutte hepatitt B-tilfeller meldt i 
1992 og 1993 i Norge viste bare 1 tilfelle 
der yrkets eksposisjon var smittemåten. 
I verden per desember 1995 var det 79 
sikre og 144 mulige tilfeller av yrkesmes-
sig HIV-smitte.

b) Regelverk

Lov om vern mot smittsomme sykdom-
mer: 
§ 4-2: En smittet person med en allmenn-
farlig sykdom som gjennom sitt arbeid 
eller ved deltagelse i undervisning er en 
alvorlig fare for overføring av smitte til 
andre, kan forbys å utføre dette arbeidet 
eller delta i undervisningen for opptil 3 
uker, dersom hensynet til smittevernet 
krever det.

Forskrift om smittevern i helseinstitu-
sjoner:
§ 2-3: Ved sykehus og andre helseinstitusjo-
ner som omfattes av sykehusloven § 1 første 
ledd nr. 1 skal ledelsen, for å følge opp plik-
tene deres §§2-1 og 2-2, sørge for at institu-
sjonen har nødvendig personell med utdan-
ning og innsikt i sykehushygiene, herunder 

Når oppgaven er «Smittefare»
Kathrine Helvig Johnsen, Lina Welle-Nilsen, Carl Fredrik Skau, Ole Jacob Møllerløkken og Bjarte Skoe Erikstein, 

Kull 02A, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Studentgruppen som leste og skrev om smittefare i arbeidslivet.
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hygienesykepleiere samt lege med innsikt i 
infeksjonsforebyggende arbeid. 
En lege skal ha ansvar for å koordinere 
smittevernet innen institusjonen og skal 
i slike spørsmål være direkte underlagt 
ledelsen.

§ 3-2: Regionssykehus skal ha en enhet 
for sykehushygiene som kan fungere som 
kompetansesenter for regionen. 
Enheten skal faglig ledes av en heltidsan-
satt sykehushygieniker.

c) Forebyggende tiltak

Basalhygieniske tiltak
I. Håndhygiene er særlig viktig:
- Studier på gjennomføring av hånd-

hygiene har vist at på intensivavde-
linger ligger compliance mellom 16 
og 81 %, hyppigst lavere enn 45 %!!!

- Legene er ”verstingene” med tanke 
på håndhygiene, publisert i bladet 
”Sykepleien”.

- God håndhygiene kan redusere fore-
komsten av nosokomiale infeksjoner 
med opptil 50 %!

II. Tiltak som bedrer håndhygiene er for 
eksempel:

- Lett å komme til håndvasken.
- Vask med armatur som er lett å 

bruke.
- Gode håndvaskemidler som ikke tør-

ker ut huden.
- Periodevis informasjon fra hygiene-

personell.
- NB! Man skal alltid vaske hendene 

umiddelbart etter at hansker er tatt 
av

II. Andre viktige moment er
- beskyttelsesutstyr (hansker, munn-

bind, øyebeskyttelse, stellefrakk, 
smittefrakk) 

- godt arbeidstøy 
- avfallshåndtering 
- sprøytehåndtering 
- miljøkontroll (opplæring av portører) 
- pasientplassering.

Medisinsk utstyr
- Hindre kontaminering av sterilisert/

desinfisert utstyr
- Gode rutiner rundt rengjøring, desin-

feksjon og sterilisering

Spesielle hygienetiltak
- Isolasjon
- Opprette smitteregimer når det er 

nødvendig
- Spesielle forhåndsregler ved resistente 

bakterier

Antibiotikabruk
- Restriktiv holdning for å hindre utvik-

ling av resistens

Utbruddsoppklaring, smittesporing og 
rapportering

HMS- tiltak
- Vaksinasjoner (hepatitt B, tbc)
- Følge regime ved blodsmitte
- Følge regime hvis ansatt har infeksjon
- Screening av helsepersonell (MRSA)
- Egne forholdsregler for gravide

Næringsmiddelhygiene
- Tilberedning og servering av mat. 

Til sist noen konkrete tips:

MRSA
- Det skal tas prøve fra neseslimhinnen 

(vestibulum nasi) av ansatte i helse-
vesenet som har oppholdt seg i helse-
institusjon (i arbeid/hospitering e. l., 
eller som pasient/pårørende) i utlan-
det utenfor Norden og Nederland, 
dersom det er mindre enn 6 måne-
der mellom hjemkomst og tidspunkt 
for jobbstart. P.g.a. gjentatte MRSA-
utbrudd i Stockholmsregionen, er det 
også krav om undersøkelse etter opp-
hold i dette området. 

- Det er også samme krav om prøveta-
king av pasienter som har vært innlagt 
på sykehus i utlandet, både ved polikli-
niske konsultasjoner og innleggelse.

- Prøve tas fra begge nesebor med 
samme prøvetakingspensel 

- Det skal også tas prøve fra hudlesjoner 
(sår, sprekker, væskende eksem m.m.) 
som kan være koloniseringsport for 
MRSA

- Bærertilstand må vurderes individu-
elt, kan ikke utføre arbeid som med-
fører pasientkontakt, eller ha med mat 
og servering å gjøre. Omplassering 
kan være aktuelt.

- Aktiv infeksjon skal sykemeldes.
- Etter sanering av aktiv infeksjon eller 

bærerskap må 3 prøvesett i løpet av en 
uke være negative før vedkommende 
kan tiltre i pasientrelatert arbeid.

Stikkskade, hva gjør man?
- Førstehjelp: dersom spontan blødning 

à tilstrebe litt blødning ved å klemme 
forsiktig (men ikke dersom det ikke 
blør spontant). Vaske med såpe og 
vann i 10 min, deretter desinfisere 
med sprit.

- Vurdere spesifikke profylaktiske tiltak 
(dersom kjent hepatitt B- eller HIV-
smitte). Kan ta blodprøve av smitte-
kilden, men må alltid ha pasientens 
(”kildepersonens”) tillatelse til dette. 
Dersom stikkskaden skjer kveld/natt 
kan prøven tas neste morgen hvis ikke 
mistanke om HIV (p.g.a. tidsfrist på 
1-2 timer for ev. igangsetting av antivi-
ral medikamentell behandling). 

- Ta blodprøve (”nullprøve”) av den 
eksponerte snarest mulig, men i prak-
sis oftest tilstrekkelig neste virkedag. 
Undersøkes på HBs-antigen, anti-
HBc, anti-HCV og anti-HIV. 

- Melde stikkskaden i tråd med arbeids-
plassens interne rutiner

- Ta minimum en oppfølgingsprøve 
etter 6 mnd, men i tillegg prøver etter 
6 uker og 3 mnd dersom kjent blods-
mitte hos kildeperson (hepatitt B eller 
C eller HIV). 

- OBS! Karantene som blodgiver i opp-
følgingsperioden på 6 mnd. 

- Ev. ta forholdsregler for å hindre seksu-
ell smitteoverføring etter individuell 
vurdering (kun ved kjent blodsmitte). 

Referanser:
1. The frequency of incidental injuries 

related infections in health care wor-
kers and other persons in celje region, 
their prevention and postexposure 
prophylaxis. G. Lešničar, ZDRAV 
VESTN 2005; 74: 211-20 .

2. Haukeland Universitetssykehus sine 
interne instrukser vedr. farlige smitt-
somme sykdommer.

3. www.infeksjonskontroll.no/portal/
page/portal/Infeksjonskontroll/fore-
bygging

Legestudentene i Bergen får undervisning i arbeidsmedsin. Dette er kull 02A, januar 2008. La oss håpe flere universiteter kan forstå at dette er viktig (Se: Leder).
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Med økende globalisering blir det stadig 
mer vanlig å reise til eksotiske himmel-
strøk i jobbsammenheng. En slik reise 
kan både være spennende og lærerik. 
Samtidig vil reise til fremmed land også 
innebære eksponering for en rekke for-
hold som kan medføre helsefare. Reise-
medisin har tradisjonelt hatt mye til fel-
les med tropemedisin og hovedsakelig 
handlet om å forebygge, diagnostisere 
og behandle reiserelatert infeksjonssyk-
dom. Infeksjoner er fremdeles en helseri-
siko ved reise, men i tillegg er det en rekke 
andre risikofaktorer man bør vite om og 
planlegge i forhold til. Avhengig av hvor 
man reiser kan det også være stor risiko 
for sykdom eller skade knyttet til ulyk-
ker, krig/terror, klima, miljø, farlige dyr, 
topografi eller uheldig adferd  på grunn 
av manglende kulturforståelse.

Grunnlag 
I Norge har man Arbeidsmiljøloven og 
Forskrift om vern mot eksponering for 
biologiske faktorer som skal bidra til å 
ivareta arbeidstakeres helse. Arbeids-
miljøloven har som formål å sikre et 
arbeidsmiljø som gir full trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger. For-
skrift om vern mot eksponering for biolo-
giske faktorer har som formål å beskytte 
arbeidstakernes helse ved å forebygge at 
de utsettes for fare som oppstår ved at 
de eksponeres for biologiske faktorer i 
arbeidsmiljøet. Bestemmelsen inklude-
rer også utilsiktet eksponering. I ytterste 
konsekvens betyr det at norske arbeids-
givere har et ansvar for å beskytte sine 
arbeidstagere mot smittsom sykdom ved 
reise i utlandet. 
Utover ønske om å følge regelverket bør 
mulighet for god ytelse gi motivasjon for 

å ivareta reisemedisinske utfordringer på 
best mulig vis. God helse er avgjørende 
for et vellykket oppdrag. ”An army that 
does not suffer from a thousand diseases 
will be victorious in battle” – Sun Tzu, 
kinesisk general 500 f.kr.

Risikovurdering
I publiserte artikler fremkommer det 
at reisende ikke alltid tar adekvate for-
håndsregler for å sikre god helse. Halv-
parten av reisende til risikoområder 
der vaksine anbefales er ikke vaksinert. 
Mer enn 30% av reisende til høyende-
misk malariaområde i Afrika tar ingen 
profylakse. Malariaforekomsten i Norge 
de siste 30 årene har vært rimelig stabil 
med mellom 60 og 120 tilfeller i året. En 
tendens de siste 10-15 årene er imidlertid 
økende forekomst av Plasmodium falci-
parum. Dette er den farligste formen for 
malaria og smitter hovedsaklig i tropisk 
Afrika. Malariasituasjonen i deler av ver-
den er svært uoversiktlig og det er store 
utfordringer knyttet til å gi gode råd for 
bruk av malariamedisiner. Primærprofy-
lakse i form av dekkende klær, myggnett 
og myggspray bør brukes overalt der det 
finnes risiko for malaria. Dette vil i tillegg 
også beskytte mot andre insektoverførte 
sykdommer.  
Når det gjelder norske reisende finnes 
det ikke gode data som skiller forret-
ningsreisende fra turister. For reisende 
vil 50% av dødsfall skyldes ulykker og 
skader. Av ulykkesårsaker til død er tra-
fikkulykker, spesielt motorsykkelulykker, 
det desidert vanligste. Av sykdommer 
er hjerte-kar-sykdommer sammen med 
infeksjoner den vanligste årsak til døds-
fall. Om man skal gi gode råd til reisende 
er det viktig å spre denne kunnskapen og 

ikke kun fokusere på å gi vaksiner og pil-
ler. Bevissthet hos reisende om at adferd 
som anses rimelig trygg i Norge ikke nød-
vendigvis er det i utlandet, kan muligens 
forebygge ulykker og skader. Dette dreier 
seg hovedsakelig om forhold knyttet til 
trafikk, rus og sex. 

HMS på reise
For virksomheter som stadig har ansatt 
på oppdrag i utlandet over kortere eller 
lenger tid er det viktig å ha på plass 
policy og rutiner som trer i kraft om 
deres ansatte blir drept, skadet eller syke 
i utlandet. Man bør ha planer for hvor 
de skal behandles, hvordan de eventuelt 
skal fraktes hjem, hvem som yter støtte 
lokalt og hvordan man informerer pårø-
rende, kolleger og eventuelt media.  
Reisemedisin i HMS-sammenheng har 
ofte vært fokusert på vaksiner og mala-
riamedisin. Forebyggende helsearbeid 
for utestasjonerte har som målsetting å 
sikre god helse. For å oppnå det må man 
jobbe systematisk og profesjonelt på 
individuelt og organisatorisk nivå. Dette 
vil være ressurskrevende, men om man 
syntes forebyggende arbeid er dyrt – prøv 
en katastrofe.

Referanser:
1. Lopez-Velez R, Bayas JM. Spanish tra-
velers to high-risk areas in the tropics: 
airport survey of travel health know-
ledge, attitudes, and practices in vacci-
nation and malaria prevention. J Travel 
Med. 2007 Sep-Oct;14(5):297-305.
2. Weber R et al. Knowledge, attitudes 
and practices of business travelers regar-
ding malaria risk and prevention. J Travel 
Med. 2003 Jul-Aug;10(4):219-24.

Reisemedisin og HMS 
Eigil Gulliksen, lege, Flymedisinsk Institutt, Forsvaret og Statens arbeidsmiljøinstitutt

Moderne sinkverk 
i Odda
I Ramazzini nr. 3 2007 gjorde redaktøren 
en feil da forsidebildet skulle plukkes 
fram. Det står i bladet at forsiden er pry-
det av fabrikken Boliden AS. Det stemmer 
ikke! Beklager så mye! Bildet var fra TTI 
i Tyssedal, en annen erverdig bedrift i 
dalen. Her bringer vi et bilde av Boliden 
AS, et sinkverk beliggende på Eitrheims-
neset i Odda. Fabrikken og naturen er et 
overveldende syn!
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Redaksjonen vil fra nå av forsøke å samle 
informasjon fra foreningen under overskrif-
ten ”Foreningsnytt”. Her vil du finne refera-
ter fra styremøtene og annen informasjon 
fra Norsk arbeidsmedisinsk forening. Refera-
tene vil være noe forkortet, av plasshensyn i 
bladet. For fullstendige referater, henvises til 
foreningens nettsider (http://www.legefore-
ningen.no/).

Protokoll fra 98. ordinære styremøte i 
Norsk arbeidsmedisinsk forening 
fredag 16. november 2007

•	 Geografisk	representant	til	landsstyret
 Styret oppnevnte Arne Morterud som geo-

grafisk representant til landsstyret med 
Hill Øien som vararepresentant.

•	 Oppnevning	 av	 ny	 representant	 til	 Retts-
hjelpsutvalget.

 Anne Kristin Møller Fell er forespurt og 
har sagt ja.

•	 Oppnevning	 av	 representant	 til	 Legefore-
ningens regionsutvalg Sør-Øst.

 Namfmedlem, Tone Eriksen, leder av Øst-
fold legeforening er medlem av regionsut-
valg Sør-Øst. Styret melder til Legeforenin-
gen at hun også representerer Namf.

•	 Forslag	til	nye	medlemmer	i	Legeforeningens	
utvalg for menneskerettigheter 2008-2009.

 Sekretariatet forespør Bjørn Hilt.

•	 Høring:	 Utvidelse	 av	 sykmeldingsretten	 for	
kiropraktorer og manuellterapeuter.

 Det forelå brev fra legeforeningen datert 1. 
november 2003. Hill Øien utarbeider utta-
lelse fra Namf og Nfam.

•	 Nytt	institusjonsutvalg.
 Medlemmene av institusjonsutvalget 

gjenoppnevnes. Utvalget består av Knut 
Skyberg, leder og Oddfrid Aas og Liv Sanne 
som medlemmer.

•	 Rekrutteringsutvalget
 Rekrutteringsutvalget, som består av Arne 

Morterud, Trude Fossum og Kristin Hov-
land, hadde utarbeidet forslag til hand-
lingsplan. Styret berømmet utvalget for 
godt arbeid. Knut Skyberg og Kristian Vet-
lesen følger opp den delen av planen som 
gjelder kontakt med dem som er ansvarlig 
for undervisningen i arbeidsmedisin og 
utplassering av studentene i praksis ved 
Institutt for allmenn- og samfunnsmedi-
sinske fag ved Det medisinske fakultet i 
Oslo. Planen bearbeides videre på fagkon-
feransen for de lokaltillitsvalgte i januar.

•	 Samarbeid	Namf	-	Nfam
 Styrene besluttet fortsatt å ha fellesmøter 

for å behandle saker av felles interesse. 

•	 Arbeidsmedisin	og	rettigheter	i	SOP
 Inger Lise Fjellanger skal undersøke 

mulighetene for arbeidsmedisinere som 
arbeider privat i egen praksis kan får ret-
tigheter i SOP.

•	 Arbeid	og	helse	–	behov	for	forskningsmidler
 Namf hadde mottatt kopi av brev fra LO til 

NHO av 8.11. 2007 om de 20 millioner ekstra 
AID har bevilget til forskning på arbeid og 
helse. Aktuelle arbeidsmedisinske avde-
linger og institusjoner mente søknadsfris-
ten hadde vært for kort. Kristian Vetlesen 

og Knut Skyberg undersøker hvem som har 
søkt på midlene og hvor mye det er søkt 
om. De utarbeider også utkast til brev fra 
Legeforeningen til AID med anmodning 
om å overføre midlene til neste år dersom 
ikke alt er benyttet.

•	 Fagkonferanse	for	lokaltillitsvalgte
 Fagkonferansen for lokaltillitsvalgte blir 

holdt fra lunsj til lunsj 31.1. – 1.2. 2007.
 Ansvarlig for konferansen er Trude Fos-

sum og Arne Morterud. 
 Program:  1.1 Hvordan styrke rekrutte-

ringen til faget arbeidsmedisin – hva kan 
lokal tillitsvalgte bidra med

 1.2 Godkjenningsordning for BHT

Protokoll fra 99. ordinære styremøte i 
Norsk arbeidsmedisinsk forening 
torsdag 10. januar 2008

Kravsinvitasjon	–	hovedtariffoppgjøret	2008	i	
staten.
Styret vil be om at de stillingskodene som 
omfatter leger med arbeidsmedisinske kva-
lifikasjoner blir ivaretatt ved de sentraljuste-
ringene.

Kravsinvitasjon	–	hovedtariffoppgjøret	2008	i	
KS-området.
Styret vil kreve at leger i arbeidsmedisinske 
stillinger blir sikret på lik linje som andre 
leger ved de ordinære forhandlingene ved 
foretakene.

Ramazzini 
Bente Moen var invitert til en diskusjon om 
videre utvikling av Ramazzini. Det ble ved-
tatt å gjenopplive styrets spalte. Til første 
nummer i 2008 skal Arne Morterud skrive 
om rekruttering til arbeidsmedisin. Styrene 
i Nfam og Namf ble også enige om at Ramaz-
zini skal være et blad for begge foreningene, 
og å gjennomgå innhold og form på web-
sidene. Til å gjøre dette ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe med Bente Moen, Tore Tynes 
og Niels Kirkhus. 

Arbeid	og	helse	–	behov	for	forskningsmidler
Jfr sak 95/2007. Namf har gjennom Legefo-
reningen og i samarbeid med LO og NHO 
hatt kontakt og møter med HOD og AID 
om å styrke utdanning og forskning ved de 
arbeids- og yrkesmedisinske avdelingene. 
Det var innkalt til et møte mellom partene 
15.1. 2008 der det skal legges fram et notat om 
hvordan departementene vil styrke forsknin-
gen og utdanning ved avdelingene. Dette er 
et møte som vanligvis sekretariatet i Akade-
mikerne deltar på.

Høring: Arbeidsmiljølovens bestemmelse om 
arbeidstid
I e-post av 4.1. 2008 var Namf invitert av 
Legeforeningen til å avgi høringsuttalelse 
om bestemmelser i arbeidsmiljøloven for 
arbeidstakere med særlig uavhengig stil-
ling. Trond Skaflestad utarbeider forslag til 
høringsuttalelse. Høringsfrist 31.1. 2008

Høring - Autorisajonsutvalgets rapport God-
kjenning som lege i Norge
I e-post av 3.1. 2008 var Namf invitert av 
Legeforeningen til å avgi høringsuttalelse på 
Autorisasjonsutvalgets rapport. Inger Lise 
Fjellanger vurderer om høringen er aktuell 
for Namf. Frist 29.2. 2008

Høring	–	Forslag	om	å	erstatte	rehabiliterings-

penger, attføringspenger og tidsbegrenset ufø-
restønad med en ny midlertidig folketrygdy-
telse, og forslag om å innføre rett og plikt til 
arbeidsevnevurdering og aktivitetsplaner
I e-post av 9.1. 2008 var Namf invitert av 
Legeforeningen til å avgi høringsuttalelse. 
Inger Lise Fjellanger vurderer om høringen 
er aktuell for Namf. Høringsfrist 20.2. 2008.

Protokoll fra 100. ordinære styremøte i 
Norsk arbeidsmedisinsk forening 
torsdag 31. januar 2008

Namf	–	Nfam	-	arbeidsdeling.
Det ble vedtatt å ha felles nettside med over-
skriften Norsk arbeidsmedisin. Navnene på 
foreningene skrives under med forklaringer 
fra på hva fagmedisinsk- og yrkesforening er 
hentet fra Legeforeningens lover.

Studietur Lovund
Styret drar på studietur 17.-19.april til 
Lovund.

Rekrutteringsutvalget
De lokaltillitsvalgte bør engasjeres sterkere 
i rekrutteringsarbeidet. Rekrutteringsutval-
get vil ta initiativ til å utarbeide et standard-
foredrag om arbeidsmedisin som kan brukes 
av de lokaltillitsvalgte overfor studenter og 
turnusleger. 

Arbeidsmedisin og rettigheter i SOP
Inger Lise Fjellanger hadde vært i kontakt 
med sekretariatet for SOP om arbeidsmedisi-
nere kan ha rettigheter i SOP. Fjellanger utar-
beider utkast til henvendelse til SOP der det 
redegjøres for problemstillingen. 

Samarbeid Arbeidsmedisin Samfunnsmedisin
Nfam har i samarbeid med fagavdelingen i 
Legeforeningen utarbeidet kurs i pedagogikk 
og pedagogisk metode der Nsf ble invitert til 
å sende deltakere.

Melding av yrkesrelatert sykdom
Det forelå en henvendelse fra Jon Efskind, 
prosjektkoordinator for ”Prosjekt kjemisk 
helsefare i olje- og gassindustrien”. Han 
ønsket å engasjere Legeforeningen for å 
bedre oppmerksomheten og melding av 
yrkesrelatert sykdom. Tall fra Arbeidstilsynet 
viser at bedriftsleger er oppmerksomme på 
denne problemstillingen og står for hoved-
delen av de sakene som meldes. Problemet er 
andre spesialiteter som også kommer i kon-
takt med personer som kan ha yrkesrelatert 
sykdom. Marit Skogstad utformer brev til 
aktuelle fagmedisinske foreninger der hun 
tilbyr seg å komme på årskonferansene deres 
og informere om nødvendigheten av å melde 
yrkesrelatert sykdom.
 
Møte med politisk ledelse i AID og HOD om 
arbeidsmedisinen i Norge.
Legeforeningen har sendt brev til AID og HOD 
med kopi til LO og NHO og bedt om møte  om 
å sike midler til utdanning og forskning ved 
de arbeidsmedisinske avdelingene. 

Arbeidsmedisinske veiledninger
Kvalitetsutvalget har utarbeidet arbeidsme-
disinske veiledninger som er tilgjengelig på 
Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Tho-
mas Thomassen hadde vært i kontakt med 
sekretæren for å høre hvordan disse ble fulgt 
opp. Nfam skal opprette nytt kvalitetsutvalg 
og vil ta kontakt med Thomassen for å disku-
tere hvordan veiledningene kan følges opp.

  Foreningsnytt
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Førehandsundersøking for 
smittsomme sjukdomar 

- kva, kvifor, kven, når og korleis? 
Praktisk rettleiing om grunnlag for og gjennomføring 

av førehandsundersøking 

Anne-Marie B. Eggerud, bedriftslege HMS-tenesta HR, Helse Fonna HF

Kva? 
Så langt berre aktuelt i høve til to typar 
infeksjonstilstandar / smittestoff: 
° Tuberkulose (M. tuberculosis) 
° Meticillin-resistente gule stafylokok-

ker (S. aureus)   - d.v.s. MRSA 
 Der er imidlertid opning ut frå lovver-

ket for å innføra krav om undersøking 
også m.t.p. andre antibiotikaresistente 
bakterier, t.d. multiresistente entero-
kokker. Dette blir i tilfelle gjort kjent 
via rundskriv frå Sosial- og helsedirek-
toratet. 

Kvifor? 
Heimel for å krevja førehandsundersø-
kingar finn me i 
° Lov om vern mot smittsomme syk-

dommer: §	 3-2	 Forhåndsundersø-
kelse av arbeids- og utdanningssøkere, 
undersøkelse av arbeidstakere og perso-
ner under utdanning. 

 Når smittede personer kan utgjøre en 
alvorlig fare for overføring av smittsom 
sykdom i sitt arbeid eller sin virksomhet 
og hensynet til smittevernet krever det, 
kan departementet i forskrift fastsette 

 at arbeids- eller utdanningssøkere før 
ansettelse eller opptak skal gjennomgå 
undersøkelse som nevnt i § 3-1

 at arbeidstakere eller skoleelever/stu-
denter skal gjennomgå slike undersø-
kelser.

° Tilsvarande paragraf i høve til pasi-
entar i helseinstitusjonar: §	 3-3	 For-
håndsundersøkelse av pasienter. 

° Eigne forskrifter er gjevne vedr. fore-
bygging av tuberkulose og spreiing av 
antibiotikaresistente bakterier. 

° I tillegg utarbeidd praktiske rettleia-
rar til forskriftene. MRSA-rettleiaren 
er f.t. under revisjon, ny utgåve ventast 
offentleggjort i april 2008. 

Formål med førehandsundersøkingar er å
° Hindra sjukdom og bærarskap av 

uønska smittestoff 
° Hindra kostnader ved saneringstiltak. 

Dette kan i verste fall medføra store 
utgifter for å dekka stenging av postar/
avdelingar, sjukmelding av smitta 
(”koloniserte”) arbeidstakerar, medi-
kamentell behandling m.m. 

° Hindra utvikling i Noreg av tilsva-

rande sjukdomspanorama t.d. med 
antibiotikaresistens som i andre land. 

Kven?
Tilsette i helseinstitusjonar: 
° Alle kategoriar tilsette skal undersø-

kast m.t.p. MRSA i tilfelle der dette 
er indisert   - obs. vikarar, studentar, 
elevar, hospitantar, personar i prak-
sisplass/utplassering m.m. …  

° Personale med pasientkontakt skal 
undersøkast m.t.p. tuberkulose, i dei 
tilfella der dette er indisert   

Lærarar, personell i barne- og ung-
domsomsorg: 
° Skal undersøkast m.t.p. tuberkulose i 

tilfelle der dette er indisert.

Andre kategoriar yrke/arbeidsplasser 
kan også i visse tilfelle medføra grunn 
for undersøking m.t.p. tuberkulose: 
° Off-shore-tilsette 
° Sjøfolk
° Fengselstilsette 

Når? 
Tuberkulose: 
° Undersøking etter opphald > 3 mnd 

varighet i høgendemisk land, uansett 
kor lang tid det er sidan opphaldet, 
dersom undersøking ikkje er gjort 
etterpå. 

° Liste over aktuelle land vert oppdatert 
på folkehelseinstituttet sin nettstad:

 http://w w w.f hi.no/eway/default.
a s p x ? p i d = 2 3 3 & t r g = M a i n L e f t
_ 5 7 9 9 & M a i n A r e a _ 5 6 6 1 = 5 7 9 9 :
0 :15 , 3 3 74 :1 : 0 : 0 : : : 0 : 0 & M a i n L e f
t_5799=5544:56139::1:5800:2:::0:0 

 Aktuelle land pr. november 2007 er i 
Europaregionen:  

 Albania, Armenia, Aserbajdsjan, Bos-
nia- Herzegovina, Bulgaria, Estland, 
Georgia, Hviterussland, Kasakstan, 
Kirgisistan, Kroatia, Latvia, Litauen, 
Makedonia, Moldova, Romania, Russ-
land, Serbia og Montenegro, Tadsji-
kistan, Turkmenistan, Tyrkia, Ukraina 
og Usbekistan. 

 Personer fra EU-medlemsland som 
omfattes av plikt til tuberkuloseun-
dersøkelse (Bulgaria, Estland, Latvia, 
Litauen og Romania) er ikke fritatt for 

denne plikten, men den inntrer først 
når de søker oppholds- eller arbeidstil-
latelse eller etter seks måneder

 og i andre verdensdeler:  
 Alle land utenom USA, Canada, Aust-

ralia, Japan og Ny-Zealand.  
° Opphald < 3 mnd kan også gje grunn 

for undersøking dersom ein har utsett 
seg for høg smitterisiko, t.d. gjennom 
arbeid ved lungesjukehus, flyktning-
leir, fengsel e. l. 

MRSA: 
° Undersøking etter opphald i helse-

institusjon, enten i arbeid eller som 
pasient/pårørande sjølv, i høgende-
misk land i løpet av siste 6 mnd. Gjeld 
både etter poliklinisk behandling og 
innleggelse i helseinstitusjon. 

° Aktuelle land er pr. februar 2008: 
 Alle land utanom Norden og Neder-

land. 
 Stockholmsregionen er her unnateke 

resten av Norden, grunna gjentekne/
langvarige utbrot av MRSA i dette 
området. 

 Epidemiologisk situasjon i Norden og 
Nederland vert jamnleg overvaka frå 
Nasjonalt folkehelseinstitutt, og det 
er mogeleg at indikasjonsområdet for 
MRSA-prøvetaking vert utvida til å 
gjelda heile Norden (P. Elstrøm, fhi, 
personleg meddelelse, des. 2007) 

Korleis?
Tuberkulose: 
° Tuberkulinprøve a.m. Mantoux. 

Denne metoden avløyste Pirquet-
metoden i 2004, men me vil framleis 
ha eit problem i ei tid framover i høve 
til samanlikning av resultata av desse, 
sidan utslaga ved Mantoux-testing 
vanlegvis vert noko kraftigare enn 
ved Pirquet. Infiltrat < 6 mm = negativ 
test. 

 Infiltrat 6 – 10 mm = ”lett positivt”, 
oftast forenlig med immunitet etter 
BCG-vaksinering. 

 Infiltrat > 10 mm vert vanlegvis hen-
vist til vidare lungemedisinsk vurde-
ring, men ein må her ta i betraktning 
grad av risiko for reell smitte, og ev. 
kjennskap til tidlegare reaksjonar. 

° Dersom svært kraftige reaksjonar ved 
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Får ny grafisk design
Cecilie Bakken, Avdeling for informasjon og helsepolitikk, Legeforeningen, 

cecilie.bakken@legeforeningen.no

Fra nyttår har Legeforeningen og 
alle underforeninger fått en ny, fel-
les grafisk design, og et oppsett som 
gjør at det blir lett å se tilhørighe-
ten til Legeforeningen. Inntil nå 
har det ikke alltid vært så lett å se 
at alle underforeningene er en del 
av Legeforeningen. Torunn Janbu, 
president i Legeforeningen, viser til 
at en del foreninger har hatt sin egen 
design, og at navnet på foreningen 
ikke i seg selv viser noe tilhørighet. 
Nå blir det derimot et system, kalt 
gridsystem, med logo og så noen 
kryssende linjer med lokalforenin-
gens eller den fagmedisinske foren-
ingens navn øverst, og Den norske 
legeforening under. De underfo-
reningene som har hatt egen logo 
og ønsker å beholde den, kan gjøre 
det, men den blir da plassert inn i 
linjene til gridsystemet. Det er valgt 
ut en ny, egen skrifttype som heter 
Whitney, og foreningene får en 
egen profilmanual hvor maler for 
alt fra brevark til powerpointmaler 
ligger inne.
- Nå skal det bli lettere å gjenkjenne 
de ulike organisasjonsleddene som 
en del av Legeforeningen, og led-
dene vil få et mer enhetlig grafisk 
uttrykk. Samtidig fremkommer det 
tydelig hvilken underforening det 
er snakk om. Jeg opplever at pro-
filmanualen fremhever at alle ledd 
tilhører samme forening samtidig 
som det er rom for individuelle løs-
ninger. Dette gjenspeiler forenin-
gen slik jeg opplever den - samlet og 
med stor takhøyde, sier presiden-
ten.

Logoen til Legeforeningen er også 
fornyet. Ovalen er tatt bort, mens 
Asklepios beholdes. Dog kan ova-
len fortsatt benyttes dersom Askle-
pios brukes alene, f.eks. i segl. Det 
sikrer en mer moderne utforming 
som samtidig ivaretar det tradisjo-
nelle, stolte og medisinske uttrykk. 
Navnet, Den norske legeforening, 
blir nå stående vannrett ut fra figu-
ren. Underforeninger som ikke har 
hatt egen logo, får nå Legeforenin-
gens logo inn ved siden av navnet, 
forklarer avdelingsdirektør Jorunn 
Fryjordet, som har vært prosjekt-
leder på arbeidet med den nye 
designen. Foreningene får tilgang 
til maler til en rekke formål, som 
for eksempel brevark, innkallinger 
til årsmøter, veiledere, visittkort og 
powerpointer til foredrag. Tillits-
valgte som skal holde foredrag, kan 
bruke disse powerpointmalene og 
sparer også mye tid på å få et godt, 
presentabelt uttrykk. Det vil være 
enkelt å laste malene ned fra nettet, 
og det sikrer god design også når 
du for eksempel lager trykksaker. 
Du slipper å legge en masse innsats 
inn i dette arbeidet. Vi lager også en 
fotodatabase med illustrasjonsbil-
der som viser legerollen, sier hun. 
For å se eksempler på design på 
brevark, powerpoint-presentasjo-
ner, visittkort osv. se: http://www.
legeforeningen.no/profil.

Legeforeningens nye logo

tidlegare tuberkulinprøving, vil rtg. 
thorax / skjermbilete vera fyrste val 
for undersøking

MRSA: 
° Minimum to prøvar med 1-2 timars 

intervall, tekne med vattpensel (van-
leg mikrobiologisk prøvetakingsut-
styr /-medium) frå innsida av begge 
nasebor (same pensel brukast på 
begge sider, kan gjerne fuktast med 
sterilt NaCl før prøvetaking) 

 Sannsynlegvis kan dette kravet bli 
lempa i ny rettleiar, slik at ein prøve er 
tilstrekkeleg?

 Dersom personen har hudlesjonar 
(sår, sprekker, væskande eksem) som 
kan vera koloniseringspunkt, skal det 
også tas prøve frå desse 

 Eventuelt kan det også tas prøve frå 
hals/svelg og perineum 

° Prøve skal tas før tiltreding eller 
gjeninntreding (t.d. etter permisjon, 
ferie e. l.) i arbeid. Det kan imidlertid 
ikkje krevjast at prøve skal tas før til-
setjing. 

° Dersom resultat av prøvetakinga ikkje 
ligg føre innan tiltreding i arbeid, er 
der heimel i folketrygdlova for sjuk-
melding i påvente av dette: § 8-4. 
Arbeidsuførhet  … 

 f) når vedkommende myndighet har 
nedlagt forbud mot at han eller hun 
arbeider på grunn av smittefare …

Hugs til slutt: Det er arbeidsgjevars ansvar 
å sjå til at aktuelle arbeidstakerar oppfyller 
plikta til førehandsundersøkingar!  

Referansar: 
• Lov om vern mot smittsomme 

sykdommer (”Smittevernlova”) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/
wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/
all/nl-19940805-055.html 

• Forskrift om forhåndsundersøkelse 
av arbeidstakere innen helsevese-
net - antibiotikaresistente bakte-
rier (Forskrift til smittevernlova) 
http://www.lovdata.no/cgi-wift/
ldles?doc=/sf/sf/sf-19960705-0700.
html 

• MRSA-rettleiaren (hefte ”Smittevern 
10”, 2004, frå Nasjonalt folkehelsein-
stitutt) (www.fhi.no)   http://www.
fhi.no/dav/44BC7CDADD.pdf 

• Rundskriv IS-19/2004  Retnings-
linjer til §§ 4, 5 og 7 i forskrift om 
forhåndsundersøkelse av arbeidsta-
kere innen helsevesenet  - antibioti-
karesistente bakterier 

• Forskrift om tuberkulosekon-
troll (Forskrift til smittevernlova)  
http://www.lovdata.no/cgi-wift/
ldles?doc=/sf/sf/sf-20020621-0567.
html 

• Tuberkulose-rettleiaren (hefte 
”Smittevern 7, Forebygging og 
kontroll av tuberkulose”, 2003, frå 
Nasjonalt folkehelseinstitutt)  

 http://www.fhi.no/dav/0061C05D9F
2246149C4E35BEA08B62B1.pdf 

• Lov om folketrygd (folketrygd-
lova). http://www.lovdata.no/all/
hl-19970228-019.html  
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De tillitsvalgte arbeidsmedisinere i 
Namf og Nfam møttes til fagkonferanse 
på Hotell Arena Lillestrøm 31.januar – 
1.februar 2008. Også i år ble foreningen 
beæret med et besøk av Legeforeningens 
president Torunn Janbu, som holdt et 
innlegg om arbeidsmedisin og rekrut-
tering. Hun nevnte også planene om 
godkjenningsordning for bedriftshelse-
tjenesten. Legeforeningen forstår beho-
vet for å være aktiv i rekrutteringsarbei-
det til faget arbeidsmedisin, og forstår 
behovet for å sikre kvalitet.
Videre ble det lagt fram det man visste 
om undervisning for medisinerstuden-
ter i arbeidsmedisin i Norge. Bjørn Hilt 
fra Trondheim og Trude Fossum fra 
Telemark og Bente E. Moen fra Bergen 
hadde innspill om dette. Det er bekym-
ringsfullt at det ikke er organisert klar 
arbeidsmedisinsk undervisning verken 
i Oslo eller Tromsø. Dette må man gjøre 
noe med. Hvordan skal de nyutdannede 
studentene kunne velge å bli arbeidsme-
disinere hvis de aldri har hørt om faget?

Status for godkjenningsordningen for 
bedriftshelsetjeneste ble også gjenom-
gått. Odd Bjørnstad skisserte tall og 
fakta om bedriftshelsetjenesten. Vi ven-
ter i spenning på prosessen framover, 
ting må ikke stoppe opp i byråkratiet 
denne gang.

Hvordan rekruttere bedre
Det ble brukt en delt tid på å drøfte hva 
man skal gjøre for å rekruttere nye til 
faget.
Det ble også lagt vekt på at man må huske 
å ”berge de gamle”! Vi har sett en viss 
avskalling fra faget også i det siste, for 
eksempel da fastlegesystemet kom, og vi 
må forhindre at dyktige kolleger forsvin-
ner. Faglige møter ble nevnt som et nyt-
tig tiltak. Midtnorsk forum for arbeids-
medisin har et årlig møte for gamle og 
potensielt nye kolleger, og dette fungerer 
åpenbart godt. Økonomien for arbeids-
medisinere kan bedres, takstene for 
det vi gjør er altfor lave. Karrieremulig-
hetene kan i visse tilfelle være for små. 

Man skal være oppmerksom på praksis 
i de nye store bedriftshelsetjenestene. 
Det er en tendens til at man i større grad 
skal tjene penger og utføre mange hel-
sekontroller enn før. Faglighet og annen 
type arbeid prioriteres ned. Dette er en 
svært farlig utvikling!
Våre arbeidsgivere burde i større grad 
enn nå være opptatt av gode faglige for-
hold for arbeidsmedisinerne.

Fordelene med faget
Vi ble enige om at det er viktig å få fram 
fordelene med faget vårt!
Faget har bredde og variasjon som gjør 
det interessant og morsomt. Man bruker 
hele medisinen, og kan samtidig bruke 
mange forskjellige sider av seg selv. Vi 
utfører viktige oppgaver for samfunnet, 
vi arbeider for å hindre sykdom. Vi hol-
der folk friske!
Videre er det mulig å arbeide i faget og 
samtidig ha et godt forhold og tid til egen 
familie!

Rekruttering til faget arbeidsmedisin
Fagkonferanse på Lillestrøm

Glade optimistiske arbeidsmedisinere, deltagere i fagkonferansen på Lillestrøm 2008.
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Dette gjaldt et representantforslag fra stor-
tingsrepresentantene Gunnar Kvassheim, 
Gunvald Ludvigsen og André N. Skjelstad 
om nasjonalt kompetansesenter for å mot-
virke helseskade knyttet til kjemikaliebruk 
(Dokument nr. 8:17 (2007 - 2008). 
Forslagsstillerne pekte på at forskning er 
nødvendig for å redusere sykdom og ska-
der knyttet til arbeidslivet, samt at det er 
stort behov for oversikt over data og doku-
mentasjon om arbeidsmiljø og arbeidsre-
laterte helseskader. På dette grunnlaget 
foreslås det opprettet et nasjonalt kompe-
tansesenter som har kjemikalieskade og 
forskning som hovedanliggende.
Fra Legeforeningen møtte Torunn Janbu, 
president, Kristian Vetlesen, leder Norsk 
arbeidsmedisinskforening, Terje Sletnes, 
seksjonssjef avdeling for informasjon og 
helsepolitikk, og de presenterte følgende:

Legeforeningen mener: 
• Økte bevilgninger til forskning, utvik-

ling, utredning og forebygging i forhold 
til kjemikalier, miljø og arbeidshelse 
er svært viktig og ønskes velkommen. 
Det er nødvendig å styrke alle nivåer 
av arbeidshelsevirksomheten. Det er 
mer rasjonelt for samfunnet å bygge ut 
eksisterende strukturer i fagområdet 
enn å bygge nye. 

• En god bedriftshelsetjeneste vil kunne 
forebygge helseskader og avdekke 
yrkessykdommer. Arbeidsmedisinerne 
befinner seg tett på arbeidsplassen og 
har spesialistkunnskap om forholdet 
arbeid og helse.

• Det finnes i liten grad andre fagmiljøer 
enn de arbeidsmedisinske avdelingene 
som kan foreta de nødvendige sakkyn-
digvurderinger i forhold til arbeidstake-
res rettigheter ved yrkessykdom. Avde-
lingene er derfor viktige for å ivareta 
norske arbeidstakeres rettigheter.

Trygg håndtering av kjemikalier er en stor 
utfordring på mange norske arbeidsplas-
ser i dag. Mange blir skadet og fortsatt er 
det flere dødsfall forårsaket av kjemikalie-
påvirkning på arbeidsplassen. I de offisi-
elle statistikkene kan det være til dels være 
store mørketall. Vi vet for lite om negative 
helseeffekter av mange av de kjemikalier 
vi bruker i dag, og stadig nye kjemikalier 
blir tatt i bruk. Selv om det i økende grad 
stilles krav til produsenter om å teste og 
risikovurdere kjemikalier som omsettes, 
vil det fortsatt være ukjente sider. Det er 
derfor behov for en rekke tiltak for å fore-
bygge arbeidsrelaterte helseskader knyt-
tet til kjemikalier.

For mange av de substanser som brukes 
på arbeidsplassene finnes det solid doku-
mentasjon på farene, men ofte tas faren 
ikke alvorlig nok. Risikovurderinger og 
handlingsplaner, opplæring av arbeids-
takere svikter. Feltet er omfattende og god 
rådgivning basert på kunnskap er nød-
vendig. Arbeidsmedisinen/bedriftshelse-
tjenesten har denne kompetansen, men 
kapasiteten er ikke tilstrekkelig. 
En god bedriftshelsetjeneste vil kunne 
forebygge helseskader og avdekke forhold 
som bidrar til yrkessykdommer. Forskjel-
len mellom yrkessykdommer og andre 
sykdommer er vanligvis kun hva som er 
årsak til lidelsen. Sykdomsbildet alene 
forteller derfor ikke om sykdommen er 
forårsaket av arbeidet eller ikke. Yrkes-
relaterte årsaker kan derfor bli oversett, 
særlig når det mangler god kunnskap om 
eksponeringsforhold i arbeidsmiljøet. 
Arbeidsmedisinerne befinner seg tett på 
arbeidsplassen og har spesialistkunnskap 
om forholdet mellom arbeid og helse. 
I tillegg til bedriftshelsetjenesten utføres 
det arbeidsmedisinske tjenester ut fra de 
regionale arbeids- og miljømedisinske 
avdelingene. Dette er 2. linjetjenesten i 
faget. I dag finnes slike avdelinger i Oslo, 
Skien, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
Avdelingenes hovedoppgaver er forebyg-
ging i arbeid og miljø, faglig nettverk for 
bedriftshelsetjeneste og forskning, utdan-
ning av tilstrekkelig antall legespesialis-
ter, undervisning for et bredt utvalg av de 
som skal arbeide med arbeidsmiljøpro-
blematikk (fagfolk i bedriftshelsetjenes-
ten, leger, universitets- og høyskolestudier 
mv.) og pasientutredninger. 
AID flere ganger henvendt seg i forhold 
til undersøkelser av arbeidstakergrup-
per (f.eks. tannhelsepersonell utsatt for 
kvikksølv). Behovet for, og kravene til, 
pasientutredninger har økt. Avdelingene 
har en viktig oppgave når det gjelder å 
ivareta norske arbeidstakeres rettigheter. 
Det meste av pasientutredningene er sak-
kyndigvurderinger som er nødvendige 
for at NAV trygd, forsikringsselskaper, 
retten m.fl., skal kunne vurdere om den 
enkelte har rettigheter i forhold til ytelser 
ved yrkessykdom. Det finnes i liten grad 
andre fagmiljøer i Norge som kan foreta 
slike vurderinger. Statens Arbeidsmiljø-
institutt (STAMI) er nasjonalt forsknings- 
og faginstitutt innenfor arbeidsmiljø og 
arbeidshelse og har høy kompetanse på 
toksikologi, epidemiologi og øvrige deler 
av arbeidsmedisin.
Andelen helsepersonell som arbeider 

innen bedriftshelsetjenesten har de 10 
siste år gått ned fra 3 % til 2 %. Fra 2000 
til 2006 har antall bedriftslegeårsverk 
blitt redusert fra 500 til 340, antall yrkes-
hygieniker-/verneingeniørårsverk blitt 
redusert fra 400 til 380. På de regionale 
arbeids- og miljømedisinske avdelingene 
var planen i 1988 å bygge ut til 90 stillin-
ger, siden har nye oppgaver kommet til. 
En kom aldri i nærheten av dette antallet, 
i stedet skjer det stadig nedbygging (2005: 
67 årsverk, 2007: 55 og prognose 2008: 52). 
Til sammenligning har de tilsvarende 
danske avdelinger i 2006/07 drøyt 150 
ansatte totalt. I Sverige har den regionale 
avdeling i Lund alene ca 75, Göteborg ca 
90 og Stockholm 71 ansatte. Finland har 
et nasjonalt arbeidsmiljøinstitutt med 
regionale avdelinger, med ca 800 ansatte. 
Mens det er omfattende forskning i våre 
naboland, ligger vi langt etter. Utviklingen 
går mot ytterligere svekkelser, noe norsk 
arbeidsliv ikke er tjent med. I 2005 var det 
13 årsverk i forsker- eller tilsvarende stil-
linger ved avdelingene, i 2007 kun 6,6 og 
prognosen for 2008 er 5, medregnet de 
eksternt finansierte. Norge ligger dermed 
langt bak når det gjelder å ha tilstrekke-
lig volum på alle typer arbeidsmedisinske 
tjenester. 
De siste årene har en rekke arbeidsme-
disinske saker fått bred medieomtale,  
f.eks. hydraulikkoljer, off-shore-arbeidere, 
tannlegeassistenter og kvikksølv, kreft 
ved laboratorier på Rosenborg. Det har 
medført økt pågang på avdelingene, uten 
tilsvarende ressursøkning.
Økte bevilgninger til forskning, utvikling, 
utredning og forebygging i forhold til kje-
mikalier, miljø og arbeidshelse er svært 
viktig og ønskes velkommen av Legefo-
reningen. Det er nødvendig å styrke alle 
nivåer av arbeidshelsevirksomheten. Det 
er mer rasjonelt for samfunnet å bygge 
ut eksisterende strukturer i fagområdet 
enn å bygge helt nye, fordi avdelingene og 
fagmiljøene er små. Etablering av en ny 
struktur vil kreve uforholdsmessig mye 
ressurser, både økonomisk og personell-
messig. Én type sterke fagmiljøer er bedre 
enn to parallelle og svake. Våre naboland 
har også satset på å ha en enhetlig struk-
tur. På denne bakgrunn advares det mot 
opprettelse av et selvstendig kompetanse-
senter. Imidlertid bør den bekymring som 
ligger bak et slikt forslag tas på alvor ved 
å bygge ut arbeids- og miljømedisin som 
opprinnelig planlagt - noe det umiddel-
bart er behov for og som våre naboland for 
lengst har gjort.

Nasjonalt kompetansesenter for å 
motvirke helseskade knyttet til kjemikaliebruk

Høringsmøte med Arbeids- og sosialkomiteen 15.1.2008

Knut Skyberg, Statens arbeidsmiljøinstitutt
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Hensikten med artikkelen var primært å 
kommentere artikkelen om asbest og tarm-
kreft av Langaard  i Ramazzini (1). Han skri-
ver at ”Ved sterk eksponering for asbest har 
disse kreftformene vært godkjent som yrkes-
sykdom etter en utredning jeg gjorde for RTV i 
1986”. Så enkel har ikke utviklingen av tryg-
depraksis vært.    
Jeg skal først beskrive tre trygde saker om 
asbest og tarmkreft som ble godkjent som 
yrkessykdom etter anke til Trygderetten for 
20 år siden. Deretter vil jeg beskrive anke- 
saker fra de siste årene og kommentere tryg-
deforvaltningens og Trygderettens praksis.
 
Litt historikk. De første trygderettskjennelsene 
om asbest og tarmkreft  
Tre trygderettssaker vedrørende asbest og 
mavetarmkreft i 1987.  (anke nr. 100/84, 
1269/85 og 2274/85)
Tre arbeidere ved Eternitfabrikken fikk 
påvist mave-tarm kreft (to tykktarmskreft, 
en ventrikkelkreft) i årene 1978-1980. Alle tre 
hadde vært betydelig asbesteksponert som 
produksjonsarbeidere ved Eternitfabrikken, 
overveiende sannsynlig kombinert ekspo-
nering, krysotil (hvit) og amphibol asbest  
(blå). Tilfellene ble meldt av bedriftslegen til 
arbeidstilsynet og til RTV. Ingen av dem fikk 
sykdommen godkjent som yrkessykdom av 
Rikstrygdeverket og alle ble anket til Trygde-
retten.  
Jeg skrev den gang (1983) til dir. McCracken 
ved Workmens Compensation Board i 
Canada og fikk informasjon om deres krite-
rier for økonomisk kompensasjon til arbei-
dere med asbest relaterte sykdommer. På 
det tidspunkt hadde de akseptert 66 tilfeller 
av malignt mesotheliom. Videre hadde de 
akseptert 10 tilfeller av mave - tarm kreft og 
avslått 12 tilfeller. RTVs kommentar til denne 
informasjonen den gang var ”vi har merket 
oss at av 22 tilfeller ble 12 avslått på bakgrunn 
av ovennevnte strenge regler”. 
Jeg skrev spesialisterklæring etter oppdrag 
av Trygderetten i alle sakene. RTV innhentet 
dessuten spesialisterklæringer fra tre andre 
spesialister – patolog (Olav Hilmar Iversen), 
kreftspesialist (Herman Høst) og arbeidsme-
disiner (Sverre Langård). 
I oversendelsesbrevet til Trygderetten ga RTV 
sin vurdering av problemet asbest/mave-
tarmkreft, som var felles for alle 3 sakene. 
RTV konkluderte i oversendelsesbrevet at 
”den ankende part synes ut fra sakens opplys-
ninger ikke å ha vært utsatt for kontinuerlig, 
langvarig og høygradig eksposisjon for amphi-
bole asbestformer (blå asbest) som er den 
asbestform som ut fra dagens kunnskap har 
sterkest assosiasjon med fremkomst av kreft i 

mave-tarm	tractus”.	RTV	finner	derfor	fortsatt	
ikke å kunne godkjenne tarmkreftlidelsen som 
yrkessykdom.”.  
Rettens konklusjon i alle kjennelsene var: 
”Av de foreliggende medisinske opplysninger 
fremgår at det blant medisinsk sakkyndige 
er uenighet om graden av sannsynlighet for 
årsakssammenheng mellom asbestekspone-
ring og den aktuelle kreftform generelt. Ret-
ten er imidlertid kommet til at tilstrekkelig 
grad av sannsynlighet for årsakssammenheng 
i relasjon til reglene om godkjenning etter 
folketrygdelovens kapitel 11 kan foreligge og 
spørsmålet må bero på omstendighetene i det 
enkelte tilfelle.”  
I alle tre ankesakene ble RTVs vedtak opphe-
vet og sykdommen godkjent som yrkessyk-
dom av Trygderetten. Det var to juridiske og 
en medisinsk dommer på hver kjennelse som 
ble avgitt på samme dag 29.10.1987. En av de 
juridiske dommere var med på alle kjennel-
sene. Anke nr. 100/84 er publisert (2).

For å studere trygdeforvaltningens praksis i 
dag startet jeg med å studere RTVs kommen-
tarer til § 13-4 (avsnittet om asbest) som er en 
viktig rettskilde for trygdeforvaltningen.

§ 13-4. Yrkessykdommer som likestilles med 
yrkesskade.
(http://w w w.rundskriv.nav.no/rtv/lpext 
Utarbeidet av Rikstrygdeverket. Yrkesskade-
kontoret 01.05.97.
Sist endret 08.12.2005. Side 6 og 7 av 27. 
Sitat:  Asbest: ”Tidligere epidemiologiske 
undersøkelser har indikert at det foreligger økt 
risiko for mage/tarmkreft ved asbestekspone-
ring, spesielt synes dette å gjelde for høygradig 
eksponering for amphibol asbest (blåasbest) 
gjennom innånding. Nyere oversiktsartikler 
har imidlertid konkludert med en svak og 
inkonsistent assosiasjon og har ikke kunnet gi 
noe klart svar på forholdet mellom graden av 
eksponering og utvikling av kreft.
På dette grunnlag har Rikstrygdeverket lagt 
til grunn at godkjenning av tykktarmskreft 
som yrkessykdom forutsetter eksponering for 
blå asbest, den skal ha vært høygradig og i en 
slik grad at det arbeid som den eksponerte har 
utført i hovedsak må ha bestått i asbestekspo-
nerende yrkesaktivitet i om lag 10 år. Det må 
foreligge en minimums latenstid på omkring 
20 år. 
Dette syn støttes av Trygderetten i en kjennelse 
avsagt 31. januar 2003 (anke nr. 02/04074). 
Saken gjaldt en bilmekaniker	som	fikk	colon	
kanser (tykktarmkreft)etter å ha arbeidet med 
bl.a. bremsebånd og clutcher i perioden 1952 
til 1995. Trygderetten uttalte bl.a.: ”

”Bilmekanikerarbeid, herunder arbeid med 
bremsebånd og clutch, utsetter personen gene-
relt for stort sett lave konsentrasjoner av asbest. 
I denne konkrete saken synes den totale asbest-
eksponering å være høy i forhold til hva bilme-
kanikere vanligvis utsettes for. Den ankende 
part mener selv at han har arbeidet mye med 
amphibol asbest, ikke bare krysotil asbest (hvit 
asbest). Han husker selv at asbesten var blå. 
Den ankende parts opplysninger står i mot-
strid til erklæringen fra Statens Arbeidsmiljø-
institutt, som fremholder at det er krysotil, det 
vil si hvit asbest som er benyttet i bremsebånd. 
Det synes å være i overensstemmelse ikke bare 
med forskning, men også Trygderettens prak-
sis,	 å	 anse	 bare	 amfibol	 asbest	 som	 mulig	 /
sannsynlig årsak til tykktarmkreft. 
Retten legger til grunn den utførlige redegjø-
relsen som er avgitt fra Statens Arbeidsmiljø 
institutt. Instituttet har gått grundig inn i litte-
raturen på dette område som fremholder at det 
er krysotil, det vil si hvit asbest som er benyttet 
i bremsebånd.  Retten anser at krysotil er det 
asbestmateriale den ankende part har vært 
eksponert for. Samtidig er det slik at det også 
må	 påregnes	 en	 viss	 forurensning	 av	 amfibol	
asbest i produktene. ”Den ankende part har 
trolig vært utsatt for amphibol asbest i relativt 
små mengder, som ikke kan sannsynliggjøres å 
være årsak til den vanlige kreftformen han har 
fått.”  (referert fra kjennelsen side 7-8)
“Det er i sakens spesialisterklæringer vist til 
epidemiologiske undersøkelser som støtter en 
sammenheng  mellom  asbest og endetarm-
skreft og til forskning som stiller seg avvisende 
til slik sammenheng. Ulike typer asbest har 
ulik skadeevne grunnet stoffets nedbrytning. 
Krysotil asbest brytes ned til amorft materiale 
som ikke har de samme helseskadelige konse-
kvenser	som		asbest	fiber	har. Det er derfor av 
sentral betydning hvilken type asbest som den 
ankende part hovedsakelig har været ekspo-
nert for.  I foreliggende sak er det mest sann-
synlig at eksponeringen skyldes krysotil (hvit 
asbest), da det er denne typen asbest som ble 
brukt i bremsebånd og clutcher.” (sitert fra 
kjennelsen side 8) 
Mine kommentarer: (Mine understrek-
ninger) RTV beskriver først sin vurdering 
av sammenhengen mellom asbest og mave 
tarmkreft og hevder at ”Dette syn støttes av 
Trygderettens kjennelse av 31.januar 2003, 
anke nr. 0204074.” Opplysningen om at ”kry-
sotil nedbrytes til et amorft materiale som ikke 
har de samme helsemessige konsekvenser som 
asbest	 fiber	 har” er overraskende informa-
sjon. Er dette et korrekt sitat fra Trygderet-
tens kjennelse? Det er derfor av stor interesse 
å studere kjennelsen.

Asbest og tarmkreft
Kommentarer til trygdeforvaltningens 

og Trygderettens praksis

Gunnar Mowé, spesialist i arbeidsmedisin, Dalbakkveien 43, Oslo
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Anke nr. 0204074 (31.1.2003)(KH, BE) 
Sammendrag fra kjennelsen:
66 år gammel mann. Bilmekaniker i perio-
den 1952 til 1995. I 1995 påvist kreft i tykkt-
armen. Satte frem krav om å få sykdommen 
godkjent 26.9.1999. Trygdekontoret avslo 
kravet 10. november 2000. Anke erklæring 
til Trygderetten 7.11.2001. I spesialisterklæ-
ring fra Yrkesmedisinsk avdeling, dr. Aske-
land, Haukeland sykehus ble det hevdet at 
den ankende part antas å ha blitt betydelig/
massivt eksponert for asbest (antagelig blan-
dings fiber)”, og det ble anbefalt godkjenning 
av colon cancer som yrkesrelatert sykdom. I 
ankeomgangen ble det innhentet spesialis-
terklæring fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt 
(STAMI) (P Kristensen og K Kjærheim) som 
avviste at det er noen klar årsakssammen-
heng mellom asbesteksponering og utvikling 
av colon cancer. 
(Jeg viser til de avsnitt av kjennelsen som er 
sitert i RTVs kommentarer) 
I de to ankesakene som prosessfullmektigen 
viser til, som tidligere er omgjort av Trygde-
retten, er det lagt til grunn at eksponeringen 
mest sannsynlig skyldes amfibol asbest (blå 
asbest)” (De trygderettskjennelser prosess-
fullmektigen viste til er ankesak 99/01970 og 
00/01194)”. 
Retten konkluderte med at Aps tykktarm-
skreft kan ikke godkjennes som yrkessykdom 
likestilt med yrkesskade, jf. folketrygdlovens 
§ 13-4 annet ledd bokstav a”.  Trygde retten 
stadfestet Ftks vedtak. 
Mine kommentarer til kjennelsen:
Kjennelsen i anke nr. 0204074 er utførlig sitert 
i RTVs kommentarer. Også opplysningen om 
at ”Krysotil asbest brytes ned til amorft mate-
riale osv ” er korrekt sitert. Det er uklart hva 
retten bygger disse opplysningene på, men 
det henvises i kjennelsen til ”sakens spesia-
listerklæringer. Siden det er henvist til kjen-
nelsen i RTVs kommentarer til § 13-4, er det 
av interesse å studere hvordan denne infor-
masjonen har påvirket vurderingen av andre 
ankesaker. Trygdeforvaltningen bygger sin 
vurdering av enkeltsaker på denne fremstil-
lingen.
 
Ankesaker vedrørende asbest og tarmkreft 
de siste årene.
På Trygderettens hjemmeside (www.trygde-
retten.no) fant jeg 9 ankesaker (8 personer) 
vedrørende tarmkreft og asbest fra 2000 til 
2007. (Søkeord: tarmkreft).  

Ankesaker med lik problemstilling, men 
kjennelser med forskjellig resultat og kort 
avstand i tid:
To kjennelser i 2003 ble avgitt med bare 2 
ukers intervall, men med forskjellig resultat.  
1) Anke nr. 0204074 (KH,BE) (31.1.03)  f. 1936. 
Bilmekaniker. Asbesteksponert. Sliping av 
bremsebånd. Tykktarmskreft. RTVs avslag 
ble stadfestet av Trygderetten. Retten ble satt 
med en juridisk og en medisinsk dommer. 
Denne kjennelsen er som det fremgår, utfør-
lig sitert i RTVs kommentarer til § 13-4.
2) Anke nr. 0202457 (FG,FWK,JE) (17.1.03) 
f. 1934. Bilmekaniker. Asbesteksponert. Sli-
ping av bremsebånd. Godkjent asbestrelatert 
pleura plakk som yrkessykdom. Tykktarms 
kreft. RTVs avslag ble omgjort, og sykdom-
men ble godkjent som yrkessykdom. Retten 
ble satt med to juridiske og en medisinsk 
dommer.

Det er uheldig at to kjennelser i Trygderet-
ten med samme problem stilling (mavetarm 
kreft, asbest, § 13-4) ble avsagt med bare 2 
ukers intervall og med forskjellig resultat, 
uten at dommerne på den siste kjennel-
sen var orientert om den første kjennelsen. 
Prinsipielt bør Trygderetten i slike saker 
begrunne hvorfor to svært like saker blir vur-
dert forskjellig. 

Kjennelser med henvisning til anke nr. 
0204074
Ved å bruke søkeord ”02/04074” – (med skrå-
strek) i Trygderettens database – fikk jeg frem 
6 kjennelser vedrørende tarmkreft og asbest 
som alle har henvist til anke nr. 0204074. Alle 
disse ankesakene ble stadfestet av Trygde-
retten, bortsett fra anke nr. 0700257 (13.4.07) 
der vedtaket ble opphevet og saken hjemvist 
til ny behandling. Jeg skal referere kort fra en 
av disse kjennelsene.
Anke nr. 0401353 (17.12.2004)(VHH, AE) Bil-
mekaniker. Cancer coli. Sitat: Ankemotpar-
ten opplyser at: ”Krysotil asbest brytes ned til 
amorft materiale som ikke har de samme hel-
seskadelige konsekvensene som annen asbest 
har.-- Det skal for øvrig tilføyes at Trygderetten 
i anke nr. 02/04074 i en lignende sak har sluttet 
seg til samme konklusjon”.  
Tilsvarende informasjon forelå i 3 anke 
saker. Anke nr. 0305725 (15.10.2004) (ACM, 
AE). Anke nr. 0404612 (21.10.2005)(BW,GEJ). 
Anke nr. 0600676 (9.6.2006)(ACM, KB). 
Anke nr. 0405035 (14.1.2005) (JE,KB) Colon-
cancer. I kjennelsen skriver retten at “Nivået 
for nødvendig eksponering synes nå å være 
lagt av kanadiske myndigheter som stiller 
strenge krav til eksponeringen.” 
I anke nr. 0700257 (13.4.07)(AR,HBB) ble  
vedtaket opphevet og saken hjemvist til ny 
behandling. I saken anførte prosessfullmek-
tigen at ”En går ut fra at Trygderetten even-
tuelt vil innhente resultatet av flere tidligere 
rettsavgjørelser for eksempel forliket som 
RTV inngikk i sak i Stavanger i november 
2005. 

Min  kommentar: Informasjonen om at kry-
sotil nedbrytes til amorft materiale uten helse-
messige konsekvenser har spredt seg fra anke 
nr. 0204074 via RTVs kommentarer til § 13-4  
og videre til flere ankesaker. Informasjonen 
om krysotil er ikke korrekt, men kan ha inn-
virket på resultatet i flere ankesaker. Det var 
overraskende å se i anke nr. 0405035 henvis-
ning til kanadiske myndigheter i en ankesak 
20 år etter at jeg fikk den første informasjonen 
fra dir. MacCracken i Workmen Compensas-
tion Board i 1983 (anke nr.100/84)(2). Infor-
masjonsflyten går langsomt. Det ble derimot 
ikke nevnt at de kanadiske myndigheter ikke 
stilte krav om eksponering for blåasbest. Det 
var ny informasjon at det var inngått forlik i 
en sak.

Opplysninger om krysotil i saksdokumen-
tene. Spesialisterklæringen fra STAMI i 
anke nr. 020474. 
I kjennelsen 0204074 blir det presisert at 
retten legger til grunn den utførlige rede-
gjørelsen som er avgitt av STAMI. I spesia-
list erklæringen fra STAMI, blir det opplyst: 
Sitat: ”Krysotil asbest brytes ned til et amorft 
materiale (forsterit) ved temperaturer over 600 
grader C (Wong 1992). Videre ” Det konklude-
res med at 99 % av asbesten i bremsebåndene 

brytes ned til amorft materiale som ikke mis-
tenkes å ha de helsemessige konsekvenser som 
asbestfiber	har”.
Denne informasjonen i spesialisterklæ-
ringen fra STAMI var i kjennelsen til anke 
nr. 0204074 blitt forkortet til: ”Krysotil asbest 
brytes ned til amorft materiale som ikke har 
de samme helseskadelige konsekvenser som 
asbest	 fibre	 har.” Denne formuleringen er 
uklar og kan misforstås.  
I anke nr. 02/04074 har retten oversett at ned-
brytningen av asbest til et amorft materiale 
skyldes høy temperatur i bremsebeleggets 
friksjonsflate. Under selve bremseprosessen 
blir asbestfibrene forandret/brutt ned til et 
amorft materiale (forsterit). 
Slik retten har fremstilt problemet i kjennel-
sen kan trygdepersonell og jurister få inn-
trykk av at krysotil rent generelt brytes ned 
til et amorft materiale som ikke har helse-
messige konsekvenser, mens bare amphibol 
asbest er helsefarlig. Denne informasjonen 
ble sitert i RTVs kommentarer til § 13-4 og 
deretter sitert i forskjellige anke saker. 
Ingen ankesaker til Trygderetten vedrørende 
asbest og tarmkreft er omgjort og akseptert 
siden ankesak 0204074 ble avgjort i 2003. 
Undersøkelsen som er omtalt i STAMIs erklæ-
ring (3) beskriver en eksperimentell studie 
for å undersøke omfanget av asbest emisjo-
ner fra bil - bremsebånd, dvs.  undersøkelse 
av spredningen av asbestfiber fra biler (ned-
sliting av bremse bånd) til det ytre miljø. I 
denne sammenheng er det selvsagt viktig at 
asbest i bremsebånd nedbrytes til et amorft 
materiale (forsterit) ved høye temperaturer 
(nedbremsing) uten helsemessige konse-
kvenser før det spres i friluft. 
På dette tidspunkt i skrivingen av artikke-
len var jeg blitt fortrolig med Trygderettens 
hjemmeside og søkemulighetene. Jeg søkte 
på ordet ”forsterit” og fikk frem anke nr. 
0002722 (12.10.2001)(CH,FWK)  Mann født 
1940. Bilmekaniker. Asbest eksponert. Brem-
sebånd.  Anke på ikke godkjent lungekreft 
som yrkessykdom. Sykdommen ble godkjent. 
I kjennelsen er det opplysning om ”asbest i 
bremsebånd slites under forhøyet tempera-
tur osv.”. og henvisning til en undersøkelse 
av asbesteksponering i bilverksteder utført 
av Yrkeshygienisk Institutt, rapport HD 
719/770822. (5)

Vedtak av trygderetten vedrørende asbest 
og tarmkreft som ble anket til Lagmanns-
retten. Hvilken sak?:
I ankesak 0600622 (søkeord: ”tarmkreft”) ble 
det opplyst at  Sitat: ”den ankende part hadde 
opprinnelig fått avslag på godkjenning av 
tarmkreft som yrkessykdom og at Trygderet-
ten i kjennelse datert 31. januar 2003 hadde 
stadfestet fylkestrygdekontorets vedtak. Saken 
er etter dette brakt inn for lagmannsretten, 
og det ble inngått forlik”. Den ankende parts 
tarmkreft ble delvis godkjent som yrkessyk-
dom med 45 %. På denne bakgrunn innvilget 
fylkestrygdekontoret menerstatning gruppe 
2”. Saken ble deretter anket på ny, men ved-
taket ble stadfestet.
Det fremgikk ikke av kjennelsen i 0600622 
hvilken ankesak det dreide seg om. Ved å 
søke på datoen for kjennelsen, 31.1.2003, fant 
jeg anke nr. på den tidligere saken som var 
anket til Lagmannsretten. Det var anke nr. 
0204074.   
Det var overraskende at den ankesaken som 
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er utførlig referert i RTVs kommentarer til § 
13-4, som ”støtte” for RTVs restriktive syn på 
problemstillingen (asbest – tarmkreft ), var 
anket til Lagmannsretten og at sykdommen 
etter forlik var delvis godkjent med 45 %.  
I anke nr. 0204074 var navnet på prosess-
fullmektigen ikke oppgitt, men i anke nr. 
0600622 (vedrørende samme person) var det 
informasjon om navnet til prosessfullmekti-
gen i begge sakene; advokat Christian Thrane 
Asserson, Stavanger. Jeg kontaktet han og fikk 
i august 2007 utlånt kopi av prosesskrivene til 
lagmannsretten, kopi av Regjerings advoka-
tens tilsvar til Gulating lagmannsrett og kopi 
av alle spesialisterklæringene (STAMI, Hau-
keland)  i anke nr. 0204074 og også erklærin-
gene fra de to rettsoppnevnte sakkyndige i 
lagmannsrettssaken. 
 
Anke over kjennelse i Trygderetten til lag-
mannsretten. Anke nr. 0204074
Jeg fikk utlånt alle saksdokumentene vedrø-
rende anken til Lagmannsretten. 
Prosesskriv og tilsvar fra Regjeringsad-
vokaten til Gulating Lagmannsrett datert 
18.9.2003. Jeg skal referere enkelte hoved-
punkter.
Prosessfullmektigen (advokat Asserson) 
hevdet i prosesskrivet at kjennelsen er ugyl-
dig idet den baserer seg på feil faktum, feil 
bevisbedømmelse og feil rettsanvendelse.  
Han hevdet at Trygderettens avgjørelse er 
også i strid med tidligere praksis, uten at det 
er gitt noen begrunnelse for dette i kjennel-
sen.  Han henviste til at Trygderetten i tre 
relativt lignende saker har kommet til mot-
satt resultat, omgjøring. Dette er i følgende 
saker: 02/02457, 0001194 og 99/01970.” To bil-
mekanikere og en bussmekaniker.
Det ble henvist til spesialisterklæringen 
fra Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland 
sykehus som hevdet at det forelå årsaks-
sammenheng mellom eksponering i yrket og 
tykktarmskreft og de anbefalte derfor at hans 
tykktarmskreft ble godkjent som yrkessyk-
dom. 
I sin konklusjon fremholdt  STAMI at ”tykkt-
armskreft ikke er  karakteristisk og i sam-
svar med den aktuelle asbesteksponeringen. 
Begrunnelsen er at NN sannsynligvis har 
vært eksponert hovedsakelig for krysotil (hvit 
asbest).”  
Etter den ankende parts syn er den fakta-
beskrivelse som er gitt av STAMI feil. Han 
er blitt eksponert for både hvit og blå asbest. 
Det er heller ikke grunnlag for å fastslå at hvit 
asbest ikke kan resultere i utvikling av tykkt-
armkreft. Internasjonal forskning og praksis 
tilsier det motsatte.
  
Påstand: Trygderettens kjennelse datert 
31.1.2003 er ugyldig.
Regjeringsadvokaten viste i tilsvar til Gula-
ting lagmannsrett (18.09.2003) at det tidli-
gere ble antatt at asbestpåvirkning kunne 
forårsake bl.a. mage/tarmkreft, men at nyere 
forskning tyder på at asbestpåvirkning ikke 
fører til økt risiko for utvikling av slik kreft. Ny 
forskning avviser en slik sammenheng. Selv 
om man tidligere godkjente en slik sammen-
heng, må man avgjøre saken på bakgrunn av 
den til enhver tid rådende oppfatning.
Trygderetten legger pr i dag til grunn at det er 
blå asbest – på nærmere angitte vilkår – som 
kan forårsake tarmkreft..  
Når det gjelder sakens rettslige side må etter 

Statens syn oppfatningen i spesialister-
klæringen til STAMI legges til grunn. Den 
aktuelle krefttype er slik staten ser det, ikke 
et karakteristisk sykdomsbilde ved ekspo-
nering for hvit asbest, og saksøker har ikke 
vært eksponert for blå asbest i slik grad at et 
foreligger årsakssammenheng mellom slik 
påvirkning og sykdommen. Konklusjon – det 
foreligger ikke feil ved Trygderettens kjen-
nelse. Den er ikke ugyldig. 

Rettsoppnevnte sakkyndige i Lagmannsret-
ten.
Det var to rettsoppnevnte sakkyndige i Lag-
mannsretten (Sverre Langård og Tom Glom-
saker). Langård konkluderte i sin erklæring  
bl.a. med at ”det ikke er faglig grunnlag for å 
anse det som dokumentert at det er målbar for-
skjell på de ulike asbesttypenes skade givende 
potensial m.h.t. å gi økt risiko for tykktarm-
skreft”.  
Langård konkluderte i sin erklæring med at 
”noe mellom om lag en tredel og halvparten av 
årsaksvekten til sykdommen kan anses å være 
forårsaket av eksponering for asbest i arbeid”. 
Den andre rettsoppnevnte sakkyndige, sek-
sjonsoverlege Glomsaker, presiserte at årsa-
ken til utviklingen av colo rectal kreft er mul-
tifaktoriell, men at de yrkesbetingete årsaker 
(asbest) kan ha en ikke ubetydelig årsak til 
utviklingen av den aktuelle sykdommen. 
Han konkluderte med at ”den fastsatte yrkes-
betingete delen av sykdommen med 45% synes 
derfor akseptabel.”  
Forliket: I flg. Advokat Asserson ble de sak-
kyndiges konklusjoner lagt til grunn for forli-
ket. Etter at tilsvaret fra regjeringsadvokaten 
forelå, ble saken drøftet muntlig før man kom 
frem til et forlik. På dette tidspunkt forelå 
spesialisterklæringene fra de rettsoppnevnte 
sakkyndige, og deres konklusjon ble lagt til 
grunn.
I et felles prosesskrift til Gulating, 04.02.05 
opplyste Staten at Fylkestrygdekontorets 
vedtak av 17.10.01 vil bli omgjort, og at saksø-
kers kreftsykdom delvis vil bli godkjent som 
yrkesskade. Den yrkesrelaterte del vil bli satt 
til 45 %.

Min vurdering: Jeg er enig med Langård at 
det ikke er dokumentert at bare amphibol 
asbest kan føre til tarm kreft. En viktig grunn 
er at det er vanskelig (umulig) å bevise i dag 
hva asbest eksponeringen for 20 – 40 år siden 
omfattet. Kanadisk krysotil asbest er tilblan-
det tremolit, som er en amphibol fiber type, 
og de fleste asbesteksponerte industriarbei-
dere har mest sannsynlig vært utsatt for en 
blandingsfiber eksponering.  

Omtalen av ”nyere forskning”. 
Regjeringsadvokaten legger til grunn at nyere 
medisinsk forskning tyder på at asbestpå-
virkning ikke fører til økt risiko for utvikling 
av mage/tarmkreft og hevder at ny forskning 
avviser en slik sammenheng. Det er uklart 
hvordan ny forskning skal kunne avvise en 
slik sammenheng.
Siden Langård i sin artikkel (1) henviser til 
min artikkel fra 1978 (referanse 14 i hans 
artikkel) vil jeg opplyse at Isolatør undersø-
kelsen ble oppdatert i (2004) (7).  De viktigste 
resultater omfattet: Lungekreft: observert: 
63 Forventet 21.3. Mesotheliom: Observert: 9 
Forventet 0.9  Kreft i mave, tarm: Observert 
47. Forventet 31.9. (Relativ rate 1.5) Det frem-

går at resultatene ikke avviser en sammen-
heng mellom asbest og mave-tarm kreft. 
Alle spesialisterklæringene henviser til 
omfattende litteraturreferanser vedrørende 
asbest og mave -tarm kreft. STAMI presiserer 
at det er sterke meningsforskjeller på spørs-
målet om asbest forårsaker kolorectal kreft. 
Utvalg av vitenskapelige undersøkelser, sub-
jektiv vurdering av resultatene og holdninger 
påvirker den enkeltes standpunkt til pro-
blemstillingen.     
Uavhengig av den rent vitenskapelige vur-
deringen, mener jeg fortsatt at den trygde-
rettslige konklusjonen bør være at asbest-
eksponering kan føre til utvikling av mave 
- tarmkreft, dvs at vilkåret i § 13-4 2. ledd 
bokstav a er oppfylt. Spørsmålet om det 
enkelte tilfelle skal godkjennes som yrkes-
sykdom, ”må bero på omstendighetene i det 
enkelte tilfelle” kfr anke nr. 100/84 (dvs. vil-
kåret § 13-4 2 ledd bokstav b) på grunnlag av 
en konkret vurdering av dokumentasjonen 
av tidligere eksponering.  

Konklusjoner:
Trygderettens praksis vedrørende godkjen-
nelse av mave- tarmkreft på grunn av asbest- 
eksponering, startet i 1987 med godkjen-
nelse av tre ankesaker som var avslått av 
RTV. I kommentarene til § 13-4 understreker 
RTV bl.a. at godkjenning av tykktarmkreft 
forutsetter høygradig eksponering for blå-
asbest. Det blir hevdet at RTV har støtte for 
sitt syn i en kjennelse i Trygderetten, anke 
nr. 0204074. Denne kjennelsen som er del-
vis referert i kommentarene, inneholder 
gal informasjon om virkningene av krysotil 
asbest, noe som kan ha påvirket vurdering og 
resultatet i andre ankesaker. Undersøkelsen 
viste dessuten at anke nr 0204074 som det ble 
henvist til i kommentarene, var blitt anket til 
Lagmannsretten, og deretter blitt delvis god-
kjent 45 % etter forlik. Undersøkelsen viser at 
henvisningen til anke nr. 02104074 må sløy-
fes, og at RTVs kommentarer til § 13-4 må 
revideres. 
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Skiftarbeid ser ut til å øke i vår del av ver-
den i takt med behov for døgnkontinu-
erlig service. I Europa jobber ca 18 % av 
arbeidsstokken minst 25% av arbeidsti-
den sin om natten (1). Mye tyder på at det 
er en sammenheng mellom skiftarbeid 
og hjertekar sykdom (2). Denne økte 
risikoen og risikofaktorer som overvekt, 
økt nivå av lipider og forstyrret glukose 
toleranse har vært studert blant skiftar-
beidere den senere tid (3).  I perioden 16. 
januar til 14. mars 2006 ble 17 mannlige 
tunnelarbeidere undersøkt i forbindelse 
med vedlikeholdsarbeide og sveising i 
tunnel. Disse ble sammenlikenet med 
et like stort utvalg av dagarbeidere som 
utførte tilsvarende oppgaver. Det ble 
foretatt yrkeshygieniske målinger i for-
bindelse med selve arbeidet som besto 
av termittsveising, Caldwell sveising, 
gravearbeide samt vedlikeholdsarbeide 
med søppelsuger. Totalstøvet ble samlet 
inn i løpet av arbeidsskiftet på Nitrocel-
lulose  filter (Millipore ®, Billerica, USA)  
i  37 mm klare standard aerosol kasset-
ter (Millipore ®, Billerica, USA)  med en 
flow rate på 2,0 L/min ved bruk av  porta-
ble pumper (Kristian Kruse, STAMI, per-
sonlig meddelelse). Samtidig med støv/
gass målingene fikk de ansatte tilbud 
om lungefunksjonsmålinger og mikro-
crp ble undersøkt i serum før og etter 
skiftet. Mikro-crp ble valgt pga dens 
døgnstabilitet, i motsetning til IL-6 som 
har en markert døgn variasjon. For in 
vitro kvantitativ bestemmelse av mikro-
crp i humant serum ble et immunotur-
bidimetrisk assay fra Roche® brukt på 
et kommersielt laboratorium i Oslo. 

Hva ble funnet i undersøkelsen?
Eksponeringen  for støv var svært lav; 
gjennomsnittlig 0.4 mg/m3 (range: 
0.3-1.3).
Ingen endringer av lungefunksjon ble 
funnet når før skift situasjonen blir sam-
menliknet med etter skift situasjonen. 
Det var ingen sammenheng mellom 
lungefunksjonsendringene og ekspo-
neringsnivået for totalstøv. En liten ten-
dens til at røykerne hadde lavere FEV1 
og luftstrømshastighet ble funnet, men 
denne forskjellen var ikke signifikant. 
Det ble ikke påvist endring av mikro-crp 
over skiftet. Medianverdien for mikro-
crp  der alle prøvene før og etter skift ble 
vurdert  var  1.7 mg/L (range 0.1-9.00). 
Av det totale antall blodprøver tatt før og 
etter skift var 2/3 av prøvene på mer enn 
1 mg/L, og røykere hadde en tendens til 
høyere verdier enn ikke-røykere. Det ble 
ikke funnet noen sammenheng mellom 
mikro-crp og eksponeringsnivåene for 
totalstøv. Blant skiftarbeiderne ble det 

funnet en statistisk signifikant sammen-
heng mellom vekt  og  mikro-crp tatt før 
skiftet med en korrelasjonskoeffisient på  
r=0.6 (p=0.013). Skiftarbeiderne veide 
mer enn kontrollpersonene. Skiftarbei-
derne ble delt inn i tre ulike BMI-grup-
per i henhold til  “Dietary Guidelines for 
Americans 2005”                                       (www.
health.gov/dietaryguidelines) der kate-
gori 1 er dem med en normalvekt og 
BMI<25, kategori 2 er dem med overvekt  
der BMI er i området mellom 25 og 30 og 
kategori 3 er de fete der BMI er mer enn 
30 (figur 1).

Diskusjon
I denne lille undersøkelsen av nattskift-
arbeidere ble det funnet et økt nivå av 
mikro-crp som var assosiert med vekt 
og 2/3 av mikro-crp målingene over det 
anbefalte nivå på 1 mg/L. Mikro-crp er 
vist å være en sterk prediktor for hjer-
tekar-sykdom, slag og type II diabetes 
og virker selv direkte på karveggen (4). 
Røykere hadde høyere mikro-crp-ver-
dier sammenliknet med ikke-røykerne. 
Dette er også beskrevet av Ridker og 
medarbeidere (5). 
Det er vist at skiftarbeidere er mer utsatt 
for hjertesykdom enn dem som jobber 
på dagen med en relativ risiko på 1.4 
for koronar hjertesykdom (6). Årsaken 
til dette er ikke helt kjent men kan bl.a. 
forklares i høyere kolesterol/triglycerid 
nivå, mer røyking og moderat overvekt 
blant skiftarbeidere (1).  Den aktuelle 
gruppen var overvektig med en gjen-
nomsnittlig BMI på 28, noe som over-
gikk dagarbeidernes BMI. Forhøyet vekt 
kan disponere for sykdommer som suk-
kersyke og hjertekarsykdommer. For det 
første  kan fettceller i kroppen danne 
proteinsignalstoffer (IL-6) som igjen kan 
føre til økt nivå av mikro-crp (7). For det 
andre kan mikro-crp selv bidra direkte i 
den patologiske prosessen i kar forut for 
et  hjerteinfarkt (4). Å være overvektig 
var hyppigere blant skiftarbeidere sam-
menliknet med dagarbeidere i en svensk 
befolkningsundersøkelse der forhøyet 
nivå av triglycerider, lave nivåer av HDL 
kolesterol og nedsatt glukosetoleranse 
kunne gi en mistanke om en sammen-
heng mellom skiftarbeid og metabolsk 
syndrom (8). Kolesterol  har en  naturlig 
døgnvariasjon og nivåene kan påvirkes 
ugunstig av nattarbeide. I tillegg vil inn-
tak av karbohydrater om natten kunne 
forstyrre lipoprotein verdiene i serum 
(9). Vektreduksjon, røykeavvenning 
og trening, som er første steg i kampen 
mot metabolsk syndrom, gir også redu-
sert mikro-crp (10). Å bruke  mikro-crp 
som et verktøy sammen med  tiltak for 

å endre ugunstig livsstil kan ha en posi-
tiv innvirkning i kampen mot den økte 
risikoen for hjertekar sykdommer blant 
skiftarbeidere.
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Kan overvekt forklare den økte forekomst av 
hjertekar sykdommer blant skiftarbeidere?

Marit Skogstad, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Figur 1. Skiftarbeiderne fordelt i tre BMI-katego-
rier i forhold til nivå av mikro-CRP. Kategori 1 er 
personer med BMI mindre enn 25,  kategori 2 er 
dem med BMI mellom 25 og 30 og kategori 3 er 
dem med BMI større enn 30.
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Figur 1. Skiftarbeiderne fordelt i tre BMI-kategorier i forhold til nivå av mikro-CRP. 
Kategori 1 er personer med BMI mindre enn 25,  kategori 2 er dem med BMI mellom 25 
og 30 og kategori 3 er dem med BMI større enn 30.  
 



Ramazzini nr. 1.2008. Årgang 15 - 17

Risiko for overføring av smittestoff fra 
personalet i næringsmiddelindustrien

- hvilke forholdsregler må en 
matprodusent ta? -

Ola Hedstein, direktør matpolitikk, Nortura BA

Den som produserer mat har et stort 
ansvar for å sikre at maten er trygg å spise. 
For de fleste av oss er det en selvfølgelighet 
at maten skal være ufarlig. Likevel er det 
en krevende oppgave å sikre matproduk-
sjonen mot alle farer.
Nortura BA er en betydelig matprodu-
sent i Norge og mest kjent for produktene 
som markedsføres under varemerkene 
Gilde og Prior. Norturas virksomhet er 
spredt omkring i hele landet fordelt på i 
alt 41 fabrikker. Nortura er en flerkultu-
rell arbeidsplass hvor de ca 7000 ansatte 
representerer 70 ulike nasjonaliteter. I 
dette mangfoldet skal felles hygieneru-
tiner utvikles, følges og kontrolleres hver 
dag. 
Fra bås til bord er det flere farer som truer 
mattryggheten. Mat er en i biologisk pro-
duksjon hvor det meste i teorien kan ha 
en negativ innvirkning. Gjennom årene 
er det derfor utviklet et uttall kontroll-
tiltak og barrierer som bidrar til å elimi-
nere eller begrense faren for at maten bli 
kontaminert med uønskede bakterier og 
fremmedstoffer. 

Opplæring
De ansatt er en mulig kilde til uønsket 
smitte. For å kunne redusere risikoen for 
smitte fra ansatte er det en forutsetning 
at de ansatte får tilstrekkelig opplæring 
i hygiene. Uten opplæring vil man man-
gle de nødvendige forutsetningene til å 
skjønne betydningen av de rutiner som 
skal følges i hverdagen. De fleste av oss 
oppfatter sikringsrutiner som plunder og 
heft, men vi følger dem dersom vi forstår 
årsaken og kjenner konsekvensene av 
bryte dem.
I Nortura er det obligatorisk for alle fast 
ansatte, vikarer og sesongarbeidere å 
gjennomføre og bestå en test i hygiene-
opplæring. Kravet er likt for konsernsjef, 
pølsemaker og kantineansatte. Felles krav 
til opplæring for alle gir felles referanse-
rammer. Det hjelper lite å stille krav til 
produksjonsmedarbeidere dersom direk-
tøren bryter alle hygieneregler hver gang 
han oppholder seg i produksjonslokalene.
I tillegg til felles opplæring i hygiene gis 

det spesiell opplæring tilpasset ulike 
arbeidsprosesser.

Tilrettelegging for god hygiene
Nortura har utarbeidet en felles hygie-
nestandard for alle produksjonsanlegg. 
Standardens formål er å legge til rette for at 
gode hygieneprinsipper skal fungere i det 
daglige. Standarden omfatter fysisk utfor-
ming av produksjonslokaler, inndeling i 
ulike hygienesoner, utforming av sluser 
mellom de ulike hygienesonene, regler for 
flyt av produkter, personell, innsatsfak-
torer og avfall og krav til bekledning mv. 
Detaljene er mange og en vil finne flere 
likhetstrekk med hygienetenkningen på 
sykehus og innen farmasien. 
De største produksjonsanleggene er inn-
delt i opptil 8 ulike hygienesoner med 
ulike risiko for kontaminering. Bruk av 
ulike farger på utstyr, klær og vegger skal 
minne alle om hvilken sone de til en hver 
tid er inne i. Grønne klær i rød sone med-
fører en umiddelbar fare for å bli kastet 
ut.
I en hektisk hverdag er god tilrettelegging 
avgjørende. Dersom forholdene ikke er 
lagt til rette vil kravene til hygiene være til 
hinder for å nå dagens produksjonsmål og 
akkorden for den enkelte vil bli lav. Moti-
vasjonen for å følge hygienekravene vil 
gradvis svekkes.
Uansett hvor godt man tilrettelegger 
vil hensynet til god hygiene også stille 
personlige krav til ansatte. I prinsippet 
skal ikke ansatte eller besøkende kunne 
bringe med seg personlige eiendeler inn i 
produksjonslokalene. Alt som kan repre-
sentere en fare for at maten blir eksponert 
for bakterier, fremmedstoffer eller frem-
medlegemer må elimineres så langt som 
mulig gjennom konkrete krav til hva som 
kan bringes inn i produksjonslokalene. 
Smykker, gifteringer, snus og kosmetikk 
er noe av det man må klare seg foruten 
som produksjonsmedarbeider i Nortura. 
Det samme gjelder for alle besøkende.

Systematisk farevurdering ved alle produk-
sjonsprosesser 
Norturas hygienerutiner omfatter også 

en systematisk farevurdering av alle pro-
duksjonsprosesser i henhold til de såkalte 
Haccp-prinsippene (Hazard Analysis and 
Critical Control Points). Kort sagt innebæ-
rer dette at man skal vurdere alle fysiske, 
kjemiske og biologiske farer og etablere 
kritiske styringspunkter for å eliminere/
redusere disse. Slike analyser skal gjen-
nomføres årlig, i forbindelse med større 
produksjonsendringer og dersom det 
avdekkes svakheter ved produksjonspro-
sessene.
Ved den rutinemessige Haccp-gjennom-
gangen kan det avdekkes at ansatte repre-
senterer en større fare for mattryggheten 
enn det som har vært kjent. I slike tilfeller 
vi de ansatte raskt måtte omstille seg til 
nye hygienekrav. Noen ganger er dette lett 
å akseptere, i andre tilfeller kan ny rutiner 
oppleves som uforståelige. 
Nortura har arbeidet med Haccp-prin-
sippene gjennom flere år. Erfaringene er 
gode selv om metoden er krevende. Det 
tar tid å innarbeide farevurderinger som 
en systematisk arbeidsform. Fra og med 
2008 vil en ny EU-forordning medføre at 
det blir et krav for alle matprodusenter å 
følge Haccp-prinsippene.

Legeattest
Det er et krav om at alle produksjonsmed-
arbeidere i Nortura skal ha en legeattest 
som fornyes hvert tredje år. Legeattesten 
har to formål. For det første skal den sikre 
dokumentasjon på at det ikke er en fare for 
at ansatte har sykdommer som kan smitte 
over på produktene. Dernest formidler 
legeattesten at alle ansatte er pliktige til 
å varsle arbeidsgiver/lege dersom de får 
mistanke om at de kan ha fått en smitt-
som sykdom. 
Ordningen med legeattest gir selvfølgelig 
ingen garanti for at ingen ansatte kan ha 
en smittsom sykdom som ikke er oppda-
get, men ordning er en del av det sikker-
hetsnettet som skal minne alle ansatte 
om at man bør sjekke om man er tilstrek-
kelig frisk. Ved usikkerhet er det som regel 
mulig å finne alternative arbeidsoppgaver 
som eliminerer en evt. smitterisiko. 
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Konferanse om pengespill og arbeidsliv
Oslo den 24. april. 2008  

  
Arbeidslivet står ovenfor store utfordringer i forhold til pengespill. 
Ny teknologi utvikles og pengespill blir stadig mer tilgjengelig via 
internett og mobiltelefoner. 

Konferansen retter fokus mot endringer i markedet og konsekvenser for 
arbeidslivet, samt muligheter for regulering og begrensning av pengespill. 
Vi får besøk av Mark Griffiths, en av verdens fremste forskere på temaet 
pengespill. Jon Bing er invitert for å diskutere ulike etiske og juridiske 
dilemmaer. I tillegg presenteres ferske funn fra AKANs studie av 
pengespillproblematikk i norsk arbeidsliv. 

Økt kunnskap om denne problematikken vil sette arbeidslivet i stand til å 
være en god arena for tidlig identifikasjon av pengespillproblemer

Mer informasjon, program og priser finner du på
www.akan.no

 

Utenlandsreiser
I Norge er vi så heldige å ha et relativt lavt 
smittepress for en rekke alvorlige sykdom-
mer for både dyr og mennesker. For norsk 
matproduksjon er dette et meget viktig 
konkurransefortrinn som det er verdt å 
hegne om. I en verden som på grunn av 
økt handel og reising blir stadig mindre, 
blir det stadig mer og mer krevende å opp-
rettholde dette konkurransefortrinnet. 
Ansatte og besøkende til produksjons-
anleggene blir bedt om å varsle fra om 
diverse forhold knyttet til utenlandsreiser. 
I perioder er det av særlig interesse å vite 
om personer har oppholdt seg i områder 
med kjente utbrudd av alvorlige dyresyk-
dommer (eks ved utbrudd av munn- og 
klovsyke i Storbritannia). I slike tilfeller 
kan det være nødvendig å forby ansatte 
å reise til slike steder og legge restriksjo-
ner for når de kan møte på arbeid etter en 
utenlandsreise. Generelt oppfordres alle 
nordmenn som har vært i kontakt med 
produksjonsdyr i andre land til å vaske 
klær og sko, og ikke oppsøke norske hus-
dyr før det har gått minst 48 timer.

Sesongarbeidere
Om høsten kommer alle lammene ned 
fra fjellet. Mer en 1 million skal slaktes i 
løpet av noen få uker og behovet for ekstra 
arbeidskraft ved slakteriene dekkes ved 

bruk av utenlandsk arbeidskraft. Eksper-
ter på saueklipping er en viktig gruppe. 
Som for alle andre eksperter er riktig 
utstyr helt avgjørende for den jobben de 
skal gjøre, og tradisjonelt har de derfor 
med seg egne klippemaskiner og annet 
utstyr. Dette er en praksis som det nå er 
satt stopp for. Uansett hvor godt disse 
maskinene kan vaskes så har man kon-
kludert med at denne type risiko ikke er 
verdt å ta.

Oppsummering
Som utgangspunkt for denne artikkelen 
ble jeg spurt om ”Hvem bør ikke være på 
jobb når, og hvorfor…”. Dette har jeg ikke 
gitt et eksakt svar på. Det er nok mulig å 
liste opp noen konkrete eksempler, men 
dette vil kun bli eksempler av større eller 
mindre relevans avhengig av hva slags 
matproduksjon som utføres. Med andre 
ord det gode, men lite utfyllende svar vil 
være ”Det kommer an på…”
Som matprodusent har man et betyde-
lig ansvar for å sikre seg mot at smitte fra 
ansatte representerer en fare for smitte. 
Dette kan man kun forsikre seg mot ved 
å systematisk forbedre de sikringstiltak 
som kan redusere eller eliminere faren 
for spredning av smitte. Det vil alltid være 
slik at forutsetningene for hva som er en 
god produksjonshygiene endres. Derfor 

trenger alle matprodusenter dynamiske 
rutiner som fanger opp endringer som 
krever tilpasning av rutinene. Litt enkelt 
sagt vil man da sitte igjen med følgende 
hovedtiltak:
- Sikre tilpasset hygieneopplæring for 

alle ansatte.
- Tilrettelegging for at hygienerutiner 

ikke kommer i konflikt med kravene til 
produktivitet.

- Entydige instrukser på hva den enkelte 
medarbeider skal forholde seg til.

- Ikke gjøre forskjell på kong Salomo og 
Jørgen hattemaker.

- Systematisk og regelmessig vurdering 
av alle fysiske, kjemiske og biologiske 
farer ved alle produksjonsprosesser.

I tillegg kommer den enkle men avgjø-
rende faktor: Alle som oppdager noe som 
ikke er som det skal være må være trygge 
på at det er riktig å varsle om sin egen 
usikkerhet. Dette er en like viktig kulturell 
utfordring i matindustrien som i helseve-
senet. Hensynet til forbrukere og pasien-
ter må komme først.


