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Da er det duket for årets tredje 
Ramazzini. Overraskende nok har 
ei ung svensk jente satt agen-
daen for dette bladet. Som de 
fleste sikkert har fått med seg har 
nyhetsbildet siste året vært preget 

av klimasaken og skolestreik for klima. Inspirert av 
den unge modige jenta, Gretha Thunberg, har vi i 
Ramazzini også bestemt oss for å sette klimasa-
ken på agendaen, og da knyttet opp mot helse. Vi 
kjenner det er på høy tid å stille oss selv spørsmå-
lene: Vil klimaendringene ha negativ innvirkning 
på menneskers helse? Og isåfall, er det noe vi som 
arbeids- og miljømedisinere kan og bør gjøre for 
å forebygge, både klimaendringene i seg selv, og 
eventuelle helsekonsekvenser som følge av klima-
endringer?

For å finne fram i virvaret av informasjon tok jeg en 
titt på Milødirektoratets nettsider «Miljøstatus». 
Her konstateres det at «Klimaendringer påvirker 
allerede helsa til mange mennesker. FNs klimapa-
nel forventer at millioner av menneskers helse vil bli 
påvirket i framtida.» På hjemmesidene til «Euro-
peisk miljøbyrå» står det at «Klimaendringene i 
Europa påvirker allerede folkehelsen». 

Om vi velger å forholde oss til dette som gyldig 
informasjon er klimaendringene reelle og klima-
endringene vil føre til helsemessige negative konse-
kvenser for oss mennesker. Her vekkes min fore-
byggende miljømedisiner til livet. Er det noe vi som 
miljømedisinere kan og bør bidra med? Vi kan iallefall 
lese oss opp på fakta om klimaendringer og helse, 
vi kan bidra til forskning, vi kan uttale oss i media og 
kanskje burde vi hatt en egen undergruppe i NAMF/
NFAM for klimaendringer og helse? Her oppfordrer 
jeg styret til å ha dette som sak på neste årsmøte. 
Som enkeltpersoner kan vi sykle og gå mer, vi kan 
velge kortreist mat og kortreist moro, vi kan kjøpe 
mindre og reparere mer og vi kan kaste mindre mat 
for å nevne noe. 

I dette bladet vil dere finne et intervju med sam-
funnsmedisineren Dag-Helge Rønnevik som tok 
til orde for å gi gyldig fravær til elever som vil delta 
på skolestreik for klima. Dere vil finne to artikler 
om klima og helse. Den ene skrevet av Jon Øyvind 
Odland, professor i samfunnsmedisin ved Uit og 
den andre skrevet av Gunnar Kvåle, professor eme-
ritus ved institutt for global helse og samfunnsme-
disin ved universitetet i Bergen, Knut Mork Skagen, 
lege i spesialisering i barne- og ungdomspsyki-
atri, St. Olavs hospital og John Gunnar Mæland, 
professor emeritus, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Odland 
setter klimakrisen i et ernæringsperspektiv knyttet 
til nordområdene mens Kvåle, Skagen og Mæland 
minner om legers plikt til å forebygge sykdom og 
skade. Ørn bidrar som vanlig med sitt skråblikk på 
det hele og minner om arbeidslivets viktighet for 
god helse, også når klimakrisen banker på døren. 

Dere vil også finne artikler som omhandler helse-
undersøkelser. 

Kanskje er tiden kommet for en målrettet helseun-
dersøkelse av jorda med tanke på klimaendringer? 
En eksponeringsvurdering kunne sett slik ut: Hvor 
lenge og hvor mye har du, jorda vår; vært ekspo-
nert for menneskeskapte klimagasser? Merker du 
noen varige endringer i din helsetilstand? Opplever 
du bedring i helger og ferier? Og spørsmålet til deg 
som miljømedisiner blir: Hva om eksponeringen 
for klimagasser vedvarer og øker over tid? Hvordan 
tror du det vil kunne påvirke helsa til jordboerne? 
Hva sier forskningen? Svarene på disse spørsmå-
lene peker i retning av at forebygging og senkning 
av eksponering for klimagasser til fullt forsvarlig 
nivå er nødvendig. Vi må bare enes om tiltakene.

God klimanøytral høstlesning til dere alle. 
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Klimalegen
Kristin Planting Mølmann, spesialist i arbeidsmedisin 

Som samfunnsmedisiner ser han at klimaper
spektivet og folkehelseperspektivet går hånd i 
hånd. Løsninger som kan forhindre klimakrisen 
i et mer langsiktig perspektiv, kan samtidig gi 
bedre helse for den enkelte allerede i dag.

Da vi bestemte oss for at Klima og helse skulle 
være tema for dette nummeret av Ramazzini 
var det ett navn som umiddelbart dukket opp. 
Dag-Helge. Noen av Ramazzinis lesere fikk 
kanskje med seg at det var en lege som i vår 
skrev ut samfunnsmedisinsk legeerklæring til 
elever i forbindelse med skolestreik for klima? 
Denne legen var en av mine medstudenter ved 
universitetet i Tromsø på begynnelsen av 2000 
tallet. Han heter Dag-Helge Rønnevik og er 
vokst opp på Hillesøy/Sommarøy,  ca. en times 
kjøring utenfor Tromsø. Etter studier og turnus 
har han jobbet som kommuneoverlege og fast-
lege. Han er nylig ferdig med sin spesialisering 
i samfunnsmedisin. For tiden er han stipendiat 
ved NTNU og har en delstilling som bedriftslege 
i Stamina Helse i Haugesund. Han er dessuten 
medredaktør i fagbladet Utposten og han har 
en egen samfunnsmedisinsk blogg som heter 
https://samfunnsmedisineren.wordpress.com. 
På privaten er han gift og har tre sønner i alde-
ren 14-18 år. En ting er sikkert. Dette er en enga-
sjert mann med mange prosjekter, og jeg var 
spent på om han ville ta seg tid til et lite intervju. 
Til min glede var det noe han takket ja til. 

Av hensyn til klima, tid og penger tok vi inter-
vjuet pr telefon. Jeg var nysgjerrig på når hans 
engasjement for klima startet. Til dette svarer 
Dag-Helge at han har vokst opp i havgapet 
med naturen tett på og sier han alltid har vært 
opptatt klima og miljø, uten at han egentlig har 
vært noen klimaforkjemper. Hans engasjement 
for klima ildnet imidlertid opp våren 2019 i 
forbindelse med skolestreik for klima. Han følte 

på en irritasjon over voksne som rakket ned på 
engasjert ungdom og fraværsregler på skolen 
som han mener rammet elever skjevt i denne 
sammenheng. Skoler holdt igjen elever med 
for høyt fravær. Disse elevene fikk ikke delta på 
noe som kunne blitt den viktigste hendelsen i 
deres oppvekst og ungdomstid. Dag-Helge sier 
fravær i skolen ofte følger en sosial gradient og 
kan gjenspeile sosial ulikhet og utenforskap. 
Han ble bekymret for at elever som ble holdt 
igjen skulle få forsterket følelsen av utenfor-
skap ved at de ikke fikk delta på barne- og 
ungdomsopprøret. 

Dag-Helge Rønnevik. Foto: Anne Bjelland Rønnevik.
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Ut ifra dette sprang ideen om samfunnsme-
disinsk legeerklæring fram. Fra hans side var 
dette en støtteerklæring til elever som ønsket å 
streike. Rundt 100 elever fra ulike videregående 
skoler rundt om i landet kontaktet han, og de 
fikk tilsendt legeerklæringen elektronisk slik at 
de kunne skrive den ut og gi den til skolen. Dette 
var en støtte til elever som var i faresone for å 
miste karakterer. Det var ingen skoler som tok 
kontakt med han i etterkant, så han vet ikke om 
denne støtteerklæringen reddet noen karakte-
rer eller ikke. Men det hører med til historien at i 
kjølevannet av dette fikk han sin første klagesak 
på seg. Denne har blitt håndtert av Fylkeslegen 
i Rogaland, og for en måneds tid siden fikk han 
brev fra Fylkeslegen i Rogaland om at hans 
miljøengasjement og støtteerklæring til barn og 
ungdom ikke hadde gitt han ripe i legefrakken.  

Videre spør jeg Dag-Helge om hvorfor han er 
engasjert i klimasaken. Til dette svarer han at 

man kan og bør se på klimakrisen som den stør-
ste helseutfordringen i vår tid. Klimakrisen kan 
få konsekvenser for tilgang på mat og rent vann, 
den kan medføre helseproblemer, forårsake 
konflikter og krig, forårsake klimaflyktninger og 
true naturmangfoldet. Som samfunnsmedisiner 
ser han at klimaperspektivet og folkehelse-
perspektivet går hånd i hånd. Løsninger som 
kan forhindre klimakrisen i et mer langsiktig 
perspektiv, kan samtidig gi bedre helse for den 
enkelte allerede i dag. Han nevner bedre luft 
som følge av mindre bruk av fossilt brensel, 
mindre kjøtt og mere grønt i kostholdet og mer 
daglig aktivitet dersom man velger å gå og sykle 
framfor annen transport. Klimavennlige valg vil 
kunne ta den enkelte bort fra overflod og forbru-
kermentalitet, noe som vil kunne gjøre at hver 
og en av oss lever roligere og mer helsefrem-
mende liv i pakt med naturen i nærmiljøet. Men 
hva med framtiden – er Rønnevik bekymret? 

Skolestreik. Foto: Sindre Scavenius, Wikimedia Commons.
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– Jeg er bekymret for ekstremvær, ubalanse 
i økosystemer, tropevarme, skogbranner og 
klimaflyktninger. Jeg er bekymret for at klima-
endringer skal forstyrre matproduksjonen. Jeg 
er bekymret for at økende temperaturer kan 
medføre at torsken langs norskekysten forsvin-
ner. Mest av alt er jeg bekymret for at vi som 
verdenssamfunn ikke klarer gjøre nok i tide slikt 
at klimaendringene eskalerer og det er for sent 
å snu. 

Men, understreker denne engasjerte samfunns-
medisineren, mitt håp ligger i at vi som verdens-
samfunn klarer å samles om klimaavtaler som 
bremser klimaendringer. Jeg håper de unges 
engasjement ikke lar seg kvele av oss sidrum-
pede voksne. I bunn og grunn er jeg optimist 
og ser på klimaendringene som en mulighet til 
å skape et bedre samfunn - et samfunn med 
mindre livsstils- og samfunnssykdommer som 
stress og ensomhet.

Til slutt tar Dag-Helge tar til ordet for at leger 
med spesialitetene i samfunnsmedisin og 
arbeids- og miljømedisin bør være spesielt 
engasjert i klimasaken. Dette begrunner han 
med at begge disse gruppene har helsefrem-
ming og forebygging av sykdom og for tidlig 
død som sitt fagfelt. Hva mener du vi kan gjøre 
helt konkret? – Vi må formidle forskningsbasert 
kunnskap og delta i samfunnsdebatten. Vi må 
nå inn til følelsene til folk og gjøre klimasaken 
relevant for hvert enkelt menneske. Fakta ska-
per ikke endring før de også skaper følelser.

Vi i Ramazzini slutter oss til Dag-Helge og tar 
oppfordringen hans om å delta i samfunns-
debatten og kunnskapsformidlingen om klima 
og helse. Dette nummeret at Ramazzini er et 
bidrag til det, og til at vi blir flere leger som kan 
se på oss selv som klimaleger.
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Klimakrisen er en helsekrise  
og leger bør gå i front!

Gunnar Kvåle, professor emeritus, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Knut Mork Skagen, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital

John Gunnar Mæland, professor emeritus, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

Klimakrisen er også en helsekrise. Som leger har 
vi et etisk ansvar for å varsle når stor helsefare 
truer. Dype og raske kutt i klimagassutslipp er 
nødvendig for å forebygge de alvorlige konse
kvensene.  Det haster med radikale endringer i 
politikk, samfunnsutvikling og livsstil. Politikere 
i Norge og andre land har i mange år hatt god 
tilgang til informasjon om klimaendringene og 
konsekvensene for levekår og helse. Likevel er 
effektive tiltak for å redusere klimagassutslip
pene fortsatt ikke på plass. 

Den pågående globale oppvarmingen påvirker 
menneskers helse, både direkte og indirekte via 
økologiske og samfunnsmessige endringer (1, 2, 
3). Av de direkte virkningene er hete, ekstrem-
vær og havstigning viktigst. 

Hetebølger og heteslag
Global gjennomsnittstemperatur er nå rundt 1 °C 
høyere inn i førindustriell tid (4). Hetebølgen over 
Europa i 2003 bidro til rundt 70 000 flere dødsfall 
enn i en normalsommer (5). Den ekstremt varme 
sommeren i Russland i 2010 medvirket til over 
50 000 dødsfall på grunn av hete og «smog» (6). 
Dagens utvikling går mot en global oppvarming 
som langt overskrider 2 °C (7), noe som vil føre til 
at alvorlige hetebølger rammer en stadig større 
del av verdens befolkning (8). 

Ved vurdering av varmens påvirkning på men-
neskekroppen, er det nyttig å ta utgangspunkt 
i våtkuletemperaturen, et mål som også tar 
høyde for luftfuktighet. Når våtkuletempera-
turen overskrider en grense på 35 °C, vil luften 
være så full av vanndamp at svette ikke lenger 
fordamper. Et relativ kort opphold i denne tem-

peraturen vil være dødelig, også for ellers friske 
mennesker (9).

Våtkuletemperaturer på 35 °C eller høyere har 
ikke vært ofte rapportert, men det er holde-
punkter for at slik varme har forekommet i 
Sørvest-Asia (10). En videre stigning i global 
oppvarming kan føre til at noen til dels tett 
befolkede områder i den persiske gulfen, Sør-
Asia og Nord-Kina kan passere denne terskelen 
innen slutten av århundret. 

Ekstremvær, havstigning og klimaflyktninger
Ved en videre global oppvarming mot to grader 
eller mer vil også ekstremvær som tørke, sterke 
stormer, og kraftig nedbør med flom og ras tilta 
i omfang (11, 12). Nesten en milliard mennesker 
rammes av alvorlig sult hvert år (13). Med økt 
tørke og avlingssvikt vil dette tallet stige. I 2008 
opplevde vi at fattige grupper i mange land, 
blant annet på Haiti, i Egypt og Bangladesh, 
tok til gatene i opprør mot svikt i mattilførsel og 
økende matvarepriser (14).

Smelting av innlandsis på Grønland og i 
Antarktis kan sammen med varmere hav gi en 
gjennomsnittlig videre havstigning på over en 
halv meter i løpet av vårt hundreår (7) - over tid 
atskillig mer. Ved en havstigning på 40 cm er 
det beregnet at antall flomutsatte i Sør- og Øst-
Asia vil øke til nær 100 millioner (15). Innen 2050 
er det anslått at vi kan vi få rundt 150 millioner 
klimaflyktninger (16), men også atskillig høyere 
tall oppgis. En migrasjon av denne størrelses-
orden vil medføre helseproblemer som forster-
kes av en allerede sviktende matsikkerhet og 
vansker med tilgang på ferskvann. 
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Hva må til for å begrense klimaskadene? 
Ved FNs klimamøte i Paris i 2015 ble det enighet 
om at global oppvarmingen burde begrenses 
til godt under 2 °C over førindustrielt nivå. FNs 
klimapanels rapport fra oktober 2019 viser at 
det er av stor betydning for konsekvensene om 
global oppvarming kan begrenses til 1,5 °C (11). 
For eventuelt å kunne realisere dette målet må 
klimagassutslippene i rike land kuttes med mer 
enn 10 % per år (17). Langt det meste av verdens 
kjente kilder til fossilt brennstoff må da forbli 
uutnyttet (18). Store subsidier som fossilindus-
trien i dag nyter godt av må snarest opphøre. 
Fossilbasert forbruksvekst må snus til en 
klimanøytral bærekraftig utvikling i alle deler av 
verdenen. Dette synes vanskelig å oppnå innen 
dagens økonomiske system (17). Utslippene 
øker globalt og går heller ikke ned i Norge (19). 

Norsk politikk fremskynder helseskadene   
Norge har økt sine CO2-utslipp med over 25 
prosent siden 1990 mens utslippene i EU har gått 
ned med rundt 20 prosent (19). Norges politikk er 
ikke forenlig med Parisavtalens mål, og bidrar til 
å fremskynde alvorlige helseskader (20). 

Jo lenger nødvendige kutt i utslippene utset-
tes, desto vanskeligere blir snuoperasjonen 
og desto mer alvorlige blir konsekvensene for 
helse, miljø og økonomi. Det er tankekors at ikke 
mer blir gjort for å forebygge skadene, særlig 
siden helsegevinstene alene vil langt overgå 
de økonomiske kostnadene ved å nå Paris-av-
talens mål om en global oppvarming på under 
2 °C (21).

Norge lyser dessuten ut rekordmange leteli-
senser og driver fortsatt med kullproduksjon 
på Svalbard. Dette gjøres selv om det er vist at 
langt det meste av allerede kjente ressurser av 
kull, olje og gass ikke kan forbrukes om FNs kli-
mamål skal kunne nås (18). Tidsskriftet Nature 
skriver: «Å redusere karbonutslippene betyr å ta 
smertefulle avgjørelser: stoppe nye investerin-
ger i leting etter og produksjon av fossilt bren-
sel, og så stenge eksisterende anlegg» (22).

Når folkevalgte svikter, må sivilbefolkningen 
vise vei. En gruppe kulturpersonligheter og 
klimaforskere uttalte seg nylig i Aftenposten 
med krav om ekstraordinære tiltak mot klima-
krisen. De skriver blant annet: «I samsvar med 
vår samvittighet og vår fornuft erklærer vi et 
opprør mot regjeringen og de medansvarlige og 
handlingslammede institusjonene som truer vår 
felles fremtid» (23).

Helseprofesjonenes rolle 
Leger og andre med ansvar for å forebygge hel-
seskade har lenge engasjert seg klimakampen. 
Redaktør Richard Horton er tydelig i The Lancet: 
«The voice of public health and medicine as the 
independent conscience of planetary health 
has a special part to play» (24). Også BMJ har 
flere ganger tatt saken opp på lederplass: «This 
is an emergency. Immediate and transformative 
action is needed at every level: individual, local, 
and national; personal, political, and financial» 
(25). Verdens helseorganisasjon har gjort det 
klart at Parisavtalen er verdens viktigste avtale 
for global helse. En hel rekke klimarelaterte 
tiltak har dessuten direkte helsefremmende og 
forbyggende effekter (21).

I USA har mer enn 70 organisasjoner for 
helsearbeidere, blant disse den amerikanske 
legeforeningen og flere spesialistforeninger, 
nylig gått ut med et opprop med overskrift 
«Klimahandling for helse» (26). Her kreves det 
at politikere innser at klimaendringene er en 
helsekrise, at USA må følge opp Parisavtalen og 
gjennomføre et raskt skifte fra kull, olje og gass 
til fornybar energi. I England publiserte mer enn 
1 000 leger i juni i år et opprop med lignende 
krav der de dessuten går inn for å gjennomføre 
ikke-voldelige aksjoner for å fremme saken (27). 
I Norge har Legeforeningen vedtatt en resolu-
sjon om klima, miljø og folkehelse der det legges 
vekt på foreningens internasjonale pådriverrolle 
(28).

Legenes klimaaksjon
Som streikende ungdom og andre engasjerte 
grupper bør vi som helsearbeidere kreve klima-
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tiltak som monner. En gruppe norske leger tar 
høsten 2019 et initiativ til en underskriftskam-
panje blant leger om et opprop til Stortinget. I 
oppropet kreves det at Stortinget sørger for at 
Norge stopper oljeletingen og starter nødvendig 
utfasing av produksjon av olje og gass nå. Norge 
må kutte egne klimagassutslipp mer enn det 
som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å 
begrense global oppvarming til godt under 2 °C. 
Dette krever en rask og radikal omstilling av alle 

sektorer i samfunnet. Norge bør dessuten bidra 
langt sterkere til at lavinntektsland kan bli bedre 
i stand til å møte de helsemessige og sosiale 
utfordringene som klimakrisen innebærer.

Mye kan oppnås om stadig flere gjør som Greta 
Thunberg: Snakker sant om klimakrisen og hva 
som må gjøres, krever raske strukturelle og 
politiske endringer og lever som en lærer!
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Er miljøgifter eller ernæring den største 
utfordringen for neste generasjon?  

Jon Øyvind Odland
Professor i samfunnsmedisin, UiT

Diskusjon om helserisiko knyttet til miljøgift
eksponering uten å kjenne ernæringsstatus er 
ikke en farbar veg. Det er påvist mangler i kost
holdet til norske barn, ungdom og gravide som 
kan være vel så farlig for folkehelsen.    

Det utføres for tiden store studier på hvordan 
miljøgifter påvirker ufødte og nyfødte barn. Vi 
bør aldri undervurdere betydningen av «hor-
monhermere» som tilføres gjennom matvarer 
og lufta. Det arktiske miljøprogrammet Arctic 
Monitoring and Assessment Programme 
(AMAP) har gjennomført studier av gravide og 
barn gjennom en 25-årsperiode, og vi begynner 
å få resultater som kan få stor betydning for 
folkehelsa (1). I Norge har Tromsø-undersøkel-
sen (2), Miljøgifter i svangerskap og ammepe-
rioden (3) og den store Mor-barn studien ledet 
av Folkehelseinstituttet (4) gitt flest data. Enda 
flere helsedata om effekter av miljøgifter på 
ufødte barn har vi fått fra studiene på Grønland, 
i Russland og på Færøyene (1). Disse områdene 
har verdens høyeste eksponering for de globale 
miljøutslipp, selv om egne kilder er minimale. 
Det betyr at de som bor i nord er uskyldige ofre 
for globale forurensinger. Og det er urfolk som 
får den største påvirkningen. Det er imidler-
tid vanskelig å få politikere til å forstå hva vi 
arbeider med fordi man ikke kan se effektene 
før neste generasjon vokser opp. I vår tabloide 
verden teller dagens sensasjoner mest. Derfor 
plikter vi å fortelle verden om hva vi finner og 
som kan ødelegge helsa til neste generasjon.

Skadevirkninger av giftstoffer
På Færøyene er det gjort effektstudier på vak-
siner mot de vanligste barnesykdommene (5). 
Noen miljøgifter – slik som PCB og kvikksølv 
– reduserer effekten av vaksiner. Dette synes å 
være knyttet til nivået av giftstoffene i blodet, og 
det er allerede behov for å sette inn folkehelsetil-
tak, blant annet ved å foreta oppfølgingsstudier 
av barns skoleprestasjoner. Barns kognitive 

evner, målt med IQ, ser ut til å være omvendt kor-
relert med kvikksølvnivåer i blodet (1). I Russland 
er det indikasjoner på at kjønnsbalansen er blitt 
forrykket som følge av det høye nivået av miljø-
gifter (1). Mister vi noen guttebarn unødvendig? 

Klimaendringer og matkvalitet
Det ser også ut til at klimaendringene fortsetter. 
Rapportene blir tykkere og tykkere, mens det 
eneste som ellers skjer, er at klimaet blir varmere. 
Vi lar den store diskusjonen om globale forand-
ringer ligge i denne kronikken, men vi er bekym-
ret for våre barns helse. Den tradisjonelle kosten 
til urfolk i nord inneholder de næringsstoffene 
de trenger for et godt liv, basert på tradisjonell 
livsstil og fysisk aktivitet i dagliglivet. På Grøn-
land ropte forskere varsko allerede på 1980-tallet 
og ba folk å slutte med sitt historisk velfun-
derte kosthold fordi miljøgiftstudier viste at det 
inneholdt uønskede giftstoffer (1). Selv om nivået 
av miljøgifter seinere ble noe lavere, opplevde 
«chips og Coca-Cola-generasjonen» en stor 
økning i diabetes og hjerte- og karsykdommer (1). 
Man skal virkelig ikke tukle med naturen.

Vår store bekymring i forbindelse med klima-
endringene er tilgangen på og kvaliteten på mat 

Foto: Jon Øyvind Odland
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som er tilgjengelig i nordområdene. Når tun-
draen smelter, vet vi ikke hva som vil skje annet 
enn at det vil føre til at nye giftstoffer kommer 
til overflaten og at det dermed blir grobunn for 
nye sykdommer. Vi ser også at «gamle» syk-
dommer, spesielt infeksjonssykdommer som vi 
trodde var borte, kommer tilbake (6).

Et rikelig inntak av nødvendige næringsstoffer 
beskytter mot giftstoffer (7). Da er det alar-
merende at vi blant annet ser klare tendenser 
til jodmangel hos den oppvoksende slekt (8). 
Våre studier hos gravide i Nord-Norge viser at 
mange inntar for lite jod (Odland og Hansen 
upubliserte data) noe som kan være svært 
skadelig for fosteret. Slike mangler skyldes 
gjerne at foreldrenes kosthold har vært mangel-
fullt i ungdomstida. Dessverre er det vanskelig 
å få ungdom med på undersøkelser som kan 
avdekke eventuelle ernæringsmangler. De er 
ofte mest opptatt med å følge med på sosiale 
medier. Hvordan kan vi få dette budskapet ut 
til ungdommen slik at de har god helse og et 
balansert kosthold når de velger å bli gravide? Vi 
må finne en metode for å bruke sosiale medier 
slik at helsa til de unge og, og ikke minst deres 
avkom, ikke blir skadelidende. 

Her snakker vi ikke om sultkatastrofer i Afrika 
der vi kan bidra med nødhjelp, men at om våre 
egne ungdommer er feilernærte. Vi har sett at 
det på Færøyene og i Nord-Vest Russland er 
mulig å lage gode programmer for kostholdet 
til de unge og de gravide (1, 9). Det har vist seg 
mulig å redusere matens innhold av giftstoffer, 

samtidig som de får tilført nødvendige sporele-
menter, protein, fett og karbohydrater i en god 
balanse. Dette bør vi få til også i Norge. I vår del 
av verden har vi en ganske beskjeden miljøgif-
teksponering. Undertegnede er mer bekymret 
for feilernæring hos de unge og de gravide.
  
Konklusjon
Globale problemer finnes både i sør og nord, 
både når det gjelder klimaet og ernæringstatus. 
På våre breddegrader kommer klimaendringene 
snart til å gi den oppvoksende slekt alvorlige 
helseproblemer. Vi bør prioritere å bidra til at 
våre egne ungdommer får bedre ernæringssta-
tus. Vi er ikke kvalifiserte til å «redde verden» 
hvis vi ikke feier for egen dør.
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Jeg må innrømme at jeg i dagens 
@rneblikk tråkker litt utafor den 
«arbeidsmedisinske» sidelinja, 
og rører kanskje litt borti habili-
tetsregler vedrørende politikk og 
jernbanespørsmål. Men etter noen 

høytflyvende synsinger om helsekost innlednings-
vis, prøver jeg å ro meg inn igjen med synspunkter 
på en arbeidsmedisinsk tilnærming til klimautfor-
dringene hvor jeg håper at budskapet om hvordan 
du kan bevare helsa i voksen alder uansett klima-
endringer eller ikke, når gjennom til flest mulig: 
Hold deg i jobb! 

Helse er et tema som fenger hos mange. I årene 
2000 – 2003 var jeg med som huslege i helse-
magasinet PULS på NRK, med spalten «Spør 
Ørn». Programmet gikk i beste sendetid og vant 
i 2001 Gullruten for beste magasinprogram hvor 
juryens begrunnelse var: «PULS er et informativt 
og underholdende helsemagasin. Programmet 
har en faglig sterk programleder, med utstråling 
og karisma, gode reportasjer med journalistisk 
tyngde, og er fortellermessig bra gjennomført.» [1]. 
Det skal understrekes at det var Helene Sandvig 
som var den faglig sterke programlederen her, 
men sammen bidro vi til å fortelle og formidle det 
jeg kaller fornuftsmedisinske råd til 7-800.000 
seere hver uke. 

Da jeg sluttet i PULS i 2003 og ble erstattet av 
seks forskjellige «eksperter» på helseområdet 
(bl.a. Fedon og helsekost, sex og samliv), var det 
ut fra et ønske om å bruke helseprogrammet som 
en inngangsport til mer trafikk og bruk av nett-
baserte tjenester som NRK kunne tjene på, og da 
ble fornuftsmedisinen fortrengt av mer fokus på 
individuell helse og hva DU kan gjøre for å ta vare 
på din egen helse. Siden de fleste er villige til å ofre 
litt eller koste på seg noe ekstra for å bevare eller 
oppnå god helse, er det også mye penger å hente 

på alt som tilsynelatende har positive helseeffek-
ter. Jeg kaller det gjerne ukritisk helsehysteri.

Helsekost er klimafiendtlig
Det slår meg at helsekostbransjen må være en av 
våre største klimaverstinger, de ofrer ikke de nega-
tive klimakonsekvensene ved bruken av produk-
tene én eneste tanke, og de ville åpenbart tape på 
å hjelpe folk med å finne likeverdige produkter som 
er mer klimavennlige. Noen eksempler:

Chiafrø omtales som supersunne, og skal ifølge 
omtalen ha en lang rekke helsegevinster; de 
forebygger hjerte- og karsykdommer, gjør deg 
slank, stabiliserer blodsukkeret, gir deg sterk 
beinbygning, styrker fordøyelsen og motvirker 
infeksjoner, fôrer huden med sunne fettsyrer og 
motvirker PMS. To skjeer med chiafrø skal ha «et 
kalsium innhold som tilsvarer flere glass melk, mer 
omega-3 enn laksefilet og 30 prosent flere anti-
oksidanter enn blåbær» [2]. 

Hvordan de regner ut dette uten å si hvor stor lak-
sefileten er eller hvor mange blåbær de sammen-
ligner med vet jeg ikke, og ifølge melkekartongen 
min dekker ett stort glass med skummet melk ca. 
50 prosent av dagsbehovet for kalsium, mens det 
påstås at «En spiseskje chia inneholder seks pro-
sent av kalsiumbehovet for en dag.». Jeg holder 
derfor en knapp på melk, laksemiddag og blåbær 
jeg kan plukke sjøl.

Gojibær selges bl.a. av Sunkost [3] som sier at 
Supernature Gojibær er viltvoksende, soltørkede 
gojibær fra Ningxia-regionen i Kina. De benyttes 
angivelig innenfor kinesisk medisin og spises av 
den kinesiske elite. Bærene inneholder vitamin 
A fra betakaroten og antioksidanten C-vitamin.» 
Hvorfor skal vi hente bær fra Kina når vi har mer 
enn nok av gulrøtter og kålrabi med de samme 
vitaminene fra våre egne åkre her, vi lever da len-
ger enn kineserne også uten gojibær?

@rneblikk 3/2019  
– betraktninger fra den arbeidsmedisinske sidelinja

Klimahelse



13

Glutenfri pofiber til 400 kr pr kg består av tørket 
potet og skal være gunstig for både blodsukkeret 
og kolesterolet. Jeg lurer på om jeg skal begynne 
å selge potetgull som helsekost til 100 kr posen, 
med et dryss av gurkemeie, B12 og Solray GPH 
Super Rosenrot («Adaptogen urt for fysisk og 
mentalt overskudd. Kan bedre konsentrasjons-
evnen og hjelpe ved lett nedtrykthet»). Det kan 
erstatte fredagstacoen og løfte stemningen noen 
hakk før helga.

Molkosan Fruit er et rent naturprodukt, økologisk 
fremstilt av konsentrert myse. «Den har et høyt 
innhold av L+ melkesyre som er den formen for 
melkesyre kroppen selv produserer. Melkesyre 
fremmer et surt miljø i tarmen, som bidrar til et 
gunstig miljø for bakteriefloraen. Deilig smak av 
granateple og aroniabær». Høres fint ut, men til 
750 kr. literen ville jeg heller ha satset på en enkel 
pultost og laget saft av aroniabær (svartsurbær) 
som hentes gratis fra prydbusker i grøftekanten 
over det meste av landet, og har antioksidantinn-
hold som slår det meste. 

Avocado er sunt og godt, men er det bærekraftig 
når den krever 300 liter vann for å lages og fraktes 
halve jorda rundt for å komme hit? Er det riktig å 
øke bruken av soya og palmeolje som fortrenger 
regnskog vi trenger så sårt i klimaregnskapet vårt? 
Og hvor lurt er det å reklamere for å erstatte kort-
reiste, sunne og kjente produkter fra norsk land-
bruk med kokosmelk, mandelmelk, dvergpalme-
ekstrakt og andre eksotiske frukter, bær og urter 
som ikke kommer fram til det norske marked uten 
betydelige utslipp knyttet til langtransporten? 

Kosttilskudd er lurendreieri
De fleste medisinere har vel slått seg til ro med 
at kosttilskudd det reklameres for i Norge, i hvert 
fall ikke er skadelig for helsa. Hvis det er noe som 
virker, så selges det som legemiddel, ikke som 
helsekost. Men det viser seg at vi må ta dette med 
en klype salt. I en engere krets av gamle arbeids-
medisinere (NSSM) ble det på samling i høst 
stilt spørsmål ved markedsføringen av «L-Serin 
hukommelse» som et anti-demensmiddel (vi hus-
ker ikke helt hvorfor spørsmålet dukket opp). Ifølge 
produsentens reklame er L-serin «testet og funnet 
ufarlig å innta som kosttilskudd av Vitenskapsko-
miteen for Mattrygghet i 2016» [4]. 

Som gode skeptikere og vitenskapsbevisste bor-
gere tok vi derfor kontakt med denne Vitenskaps-
komiteen (VKM) for å høre hva de egentlig hadde 
testet i sakens anledning, og fikk et lite betryg-
gende svar: «Vitenskapskomiteen for mat og miljø 
(VKM) har risikovurdert doser på 50, 500, 1000, 
1250, 1500 og 1750 mg/dag L-serin i kosttilskudd, 
på oppdrag fra Mattilsynet. Vi fant ingen relevante 
studier som undersøkte negative helseeffekter 
av L-serin i mennesker.» [5] Dette er jo litt annet 
enn påstanden om at L-serin er testet og funnet 
ufarlig å innta som kosttilskudd, og er altså basert 
på risikovurderinger ut fra dyreforsøk, ingen tester 
utført på mennesker. Kommunikasjonssjefen ved 
VKM svarte også at det ikke lå i mandatet til VKM 
å vurdere effekt, dokumentasjon eller forhold ved 
markedsføring, og de har ikke protestert eller tatt 
opp problemstillinger rundt produktet. 

Så enn så lenge turer produsenten fram med 
aggressiv markedsføring med tvilsom etisk 
standard. De tilbyr nye kunder 60 dagers forbruk 
gratis (bortsett fra porto) for at brukeren «selv skal 
kunne kjenne på kroppen hva L-SERIN Hukom-
melse™ kan gjøre for deg». Men 60 dager er vel 
lite verdt når de på sine nettsider skriver at «de 
aller fleste bør bruke L-SERIN Hukommelse i 4 til 
8 måneder før merkbar effekt kan oppnås.» Og 
hvis ikke du husker å melde fra innen 45 dager at 
du ikke vil fortsette, så plumper det inn en regning 
på kr. 796 hver fjerde måned for et produkt som i 
beste fall ikke har skadelig effekt på rotter.

Arbeidsmiljø og helse ved omstillinger
Men tilbake til en mer arbeidsrelatert tilnærming 
til klimadebatten. Alle snakker om behovet for en 
omlegging av mye av dagens nærings- og yrkes-
struktur, ikke minst for oljebransjen. Omstillinger 
er ikke noe nytt i det norske arbeidslivet, det vet 
vi fra STAMIs Faktabok om arbeidsmiljø og helse 
2018 [6] hvor figuren (fig 3.16, s. 60) viser prosent-
andel som rapporterer om nedbemanning i egen 
avdeling, etter næring (figur1).

Siden det å holde seg i jobb er det viktigste for å 
bevare helsa, så det er forståelig at det blir bråk 
rundt det grønne skiftet med nye jobber som er 
bærekraftige mht klimautslipp hvis ikke en har 
en løsning som kan sikre en overgang til nye, 
meningsfylte jobber for alle de som er i jobber som 



14

må fases ut. Og det er nå det begynner å bli litt 
politisk her. 

Forskjeller i sosioøkonomiske forhold gir store 
forskjeller i helse. I Norge tror vi at vi er gode på 
det med små forskjeller, men vi er faktisk blant 
landene der det er størst forskjell i helse (og leve-
alder) mellom grupper, og forskjellene har økt mer 
i Norge enn i sammenlignbare land de siste årene 
[7]. Så når vi snakker om klimaendringer og helse, 
er det vel så mye behov for å snakke om å utjevne 
forskjeller, som å hive seg ukritisk på det grønne 
skiftet.

Og ved omstillinger ser vi om og om igjen, at fakto-
rer som bidrar til å øke usikkerheten for storparten 
av de ansatte dominerer. Når endringer blir styrt 
etter kapitalmaktens behov og ønsker om best 
mulig avkasting, og ikke etter arbeidstakernes 
og samfunnets behov for sikre rammer i arbeids-
livet, så øker arbeidsrelaterte helseproblemer. 
Som arbeidsmedisiner vil jeg derfor minne om at 
arbeidsmiljøloven kanskje er vår viktigste folkehel-
selov, hvor det gruppebaserte helsefremmende 
arbeidet er grunnlaget for god helse. 

De største truslene mot  
arbeidsmiljøet framover: 
• Andel fagorganiserte synker

• Andel midlertidig ansatte og deltidsansatte 
er høy

• «Überisering» og 24t-tilgjengelighet øker

• Omstillinger, effektiviseringer, rasjonaliserin-
ger uten god ansattinvolvering

• Anbud/konkurranseutsetting

• Globalisering

• EØS/EU (og TISA/TTIP) og  arbeidsinnvandring

• Automatisering/robotisering og kunstig intel-
ligens (AI) uten god ansattinvolvering

• Dårligere kår for å drive godt 
 inkluderingsarbeid

• Kommersialisering og outsourcing av BHT

Dette er forhold som vi aktivt burde motvirke om vi 
ønsker å bidra til god helse for arbeidstakere gjen-
nom det kommende grønne skiftet.  Begrunnelser 
og detaljer snakker jeg gjerne om hvis du gir meg 
tid til det.

Det grønne skiftet
Økonomer styrer bruken av Oljefondet slik at det 
investeres i virksomheter og eiendommer i utlan-
det, mens det er et skrikende behov for å investere 
i infrastruktur for transport som ikke er basert 
på fossilt brennstoff og i teknologiutvikling og ny 
industri som utnytter fornybare ressurser. Det er 
ikke bare jeg, men politikere på hele den norske 
venstresiden fra Arbeiderpartiet til Rødt, som 
peker på at det er behov for å ivareta jobbsikkerhet 
i dette skiftet. Eks.: Jonas Gahr Støre – «Det blir 

Figur 1
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en hovedoppgave for oss framover å ta arbeidsfolk 
med på klimaomstillingen» [8], og Rødts lands-
møteuttalelse om ny industriell revolusjon – rett-
ferdig og miljøvennlig [9].

Spør du meg, vil jeg hevde at vi må investere noen 
av Oljefondets tusenvis av milliarder i Norge hvis 
vi skal makte å gjennomføre et grønt skifte uten 
at mange blir holdt utenfor med økte forskjeller til 
følge. Da blir f.eks. ikke Nord-Norgebanen (jern-
bane videre fra Bodø til Tromsø og elektrifisering 
av hele Nordlandsbanen) og utbygging av hurtig-
toglinjer en utgift, men en samfunnsinvestering 
hvor tusenvis av oljeingeniører (minus de som blir 
med på vindkraft- og bølgekraftprosjekter) kan 
prosjektere traseer og nye løsninger. I stedet for 
å legge hurtigtogtraseer nede på bakken som 
beslaglegger matjord og hindrer dyretråkk og 
kjører på alt viltet som reker rundt i skinnegangen, 
bør disse legges i tunneller og bygges på pilarer i 
rimelig høyde over bakken slik at høydeforskjeller 
bedre utjevnes uten å lage massive fyllinger og for 
mange inngrep i natur. 

I stedet for å sette ut delentrepriser til konsulenter, 
entreprenører og konkursryttere kan vi bygge opp 
et eget kompetansemiljø på jernbaneutbygging, 

som i neste omgang bygger de hurtigtoglinjene 
vi trenger mellom Oslo og Bergen, Trondheim, 
Stavanger, Stockholm og Gøteborg/København/
Tyskland for å redusere flytrafikken. I Nederland 
har allerede KLM planlagt tog for fly mellom 
Amsterdam og Brüssel som en del av sitt «Fly 
responsibly»-prosjekt med mål om å skape en 
bærekraftig framtid for luftfart [10], så dette blir 
mer aktuelt etter hvert. Og mange av de som ikke 
er ingeniører, trengs til å drifte de nye jernbanene 
og godsterminalene og all annen jernbanerelatert 
virksomhet som følger med. 

Jernbaneutbygging innebærer en investering i 
helse som samfunnsøkonomene ikke helt har fått 
med seg; at jernbanebasert (elektrifisert) trans-
port både løser problemet med å finne arbeid slik 
at vi ikke øker andelen arbeidsledige med dårligere 
helse, foruten at dette reduserer trafikkulykker og 
de enorme utslippene fra tusenvis av lastebiler 
med mindre behov for energi til å flytte batteripak-
ker eller dieselmotorer rundt omkring på veiene.  

Signert: Ørn
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Helseundersøkelser og Screening  
- en farlig blanding

Vemund Digernes dr. med.
Tidligere fagsjef for arbeidsmedisin  

Norsk Industri

Kan risikobaserte helseundersøkelser innen 
rammen av arbeidsmiljøloven omtales som 
screening og underkastes de samme kriterier 
for hensikstmessighet som gjelder  for eksem
pel ved screening for mammacancer eller 
prostatacancer? Noen mener det, og det bærer 
galt avsted.

Vi har vært der før; for ca 40 år siden tok 
bedriftshelsetjenesten og dens foresatte et 
oppgjør med «generelle helseundersøkelser 
uten mål og mening». Risikobaserte helseun-

dersøkelser ble definert og innført som stan-
dard for Arbeidsmiljølovens krav om overvåk-
ning av arbeidstakernes helse.  Kriteriene er 
siden sementert og utdypet i forskrifter og vei-
ledninger, og de har blitt bærebjelker i bedrifts-
helsetjenestenes virksomhet.

Som en ulv i fåreklær har nå begrepet 
 «screening» kommet inn i omtalen av helse-
undersøkelser i arbeidslivet. Begrepet brukes 
som kjent innen samfunnsmedisin, særlig når 
det gjelder masseundersøkelser med hensyn 

Foto: Getty Images.
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Tilsvar fra STAMI ved Nordby/Bugge
Undertegnede har fått mulighet til å gi tilsvar 
på Vemund Digernes’ artikkel. Vi viser til vår 
artikkel i Ramazzini 1/2018, som fortsatt er 
dekkende for vår oppfatning av kunnskaps-
status om bruk av computertomografi for 
tidligpåvisning av lungekreft.  STAMI deltar 
i en bredt sammensatt faggruppe som har 
behandlet dette spørsmålet grundig, og som i 
løpet av noen måneder vil levere sin rapport til 
Norsk Industri, som svar på den opprinnelige 

henvendelsen om temaet. Vi ønsker å avvente 
videre diskusjon om temaet til denne rappor-
ten foreligger.

Vennlig hilsen
Karl-Christian Nordby
Merete Drevvatne Bugge
STAMI

på kreftsykdom. Det er utarbeidete kriterier for 
vurdering av om screening er hensiktsmessig i 
et folkehelseperspektiv.

Kan risikobaserte helseundersøkelser innen 
rammen av arbeidsmiljøloven omtales som 
screening og underkastes de samme kriterier 
for hensikstmessighet som gjelder  for eksem-
pel ved screening for mammacancer eller 
prostatacancer? Noen mener det, og det bærer 
galt avsted.

De viktigste forskjellene er at screening har 
økt overlevelse på gruppebasis for angjel-
dende sykdom som krav, mens bedriftshel-
setjenestens helseundersøkelser har et mye 
bredere persepektiv, tidlig diagnose av yrkes-
sykdom er bare en av målsettingene. En annen 
viktig forskjell er at screening skal kost/nytte 
vurderes, mens helseundersøkelser i arbeids-
livet er lovpålagt og er en rettighet. Innen 
EØS-området ble regelverket som omfatter 
helseundersøkelser kost/nytte vurdert på 
generelt grunnlag da det ble innført for ca. 20 
år siden. Arbeidstilsynet var ansvarlig for det 
norske bidraget til kost/nytte vurderingen. 

Terskelen for screening er høy, terskelen for 
risikobaserte helseundersøkelser er lav.

Konsekvenser:
Dersom kriteriene  for screening finner vei inn i 
arbeidslivet, vil de trekke i retning av en minima-
listisk (og mer lønnsom?) bedriftshelsetjeneste. 
Individrettet omsorg og kunnskap om risikofak-
torer i arbeidsmiljøet vil bli skadelidende.

På grunnlag av screening-kriterier er det stilt 
spørsmål om nytteverdien av spirometri, en 
helt avgjørende metode for forebygging av 
KOLS som yrkessykdom. (NAMF Vårkonfe-
ransen 2019).

En mer tragisk sak er motstanden mot bruk av 
moderne røntgenmetoder (CT) for risikobaserte 
helseundersøkelser med hensyn på lungeli-
delser. Ved å omtale slike undersøkelser som 
screening, og henvise til screening-kriterier, 
har ansvarlige fagmiljøer gjennom mange år 
 blokkert utviklingen, med tap av liv og grunn-
lag for forebyggende tiltak som konsekvens. 
(Ramazzini 1.2018). 
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Er generelle helsesjekker bortkastet?
Marita S. Fønhus og Therese K. Dalsbø ved Folkehelseinstiuttet

Det er lite sannsynlig at generelle helsesjekker 
forlenger livet. Forekomsten av hjertekarsyk
dommer vil trolig heller ikke påvirkes i betyde
lig grad. Det viser en systematisk oversikt fra 
Cochrane.

Hva sier forskningen?
I systematiske oversikter søker man etter og 
oppsummerer studier. I denne systematiske 
Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er 
effekten av å tilby generelle helsesjekker sam-
menlignet med å ikke tilby slike helsesjekker 
(vanlig oppfølging) til voksne? 

Resultatene viser at tilbud om generelle 
helsesjekker til voksne:

• har liten eller ingen effekt på dødelighet 

• har liten eller ingen effekt på dødelighet 
grunnet kreft 

• har trolig liten eller ingen effekt på 
dødelighet grunnet hjerte-karsykdom 

• har liten eller ingen effekt på forekomsten 
av iskemisk hjertesykdom

• har trolig liten eller ingen effekt på 
forekomsten av hjerneslag

Tabell 1. Effekt av tilbud om generelle helsesjekker til voksne

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter.  
1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. 2 Iskemisk hjertesykdom skyldes 
for liten blodtilførsel til selve hjertemuskelen og er en samlebetegnelse for hjerteinfarkt og angina

Hva skjer? UTEN generelle 
helsesjekker 

Generelle helsesjekker Tillit til 
resultatet1 

Dødelighet (alle årsaker) 
Generelle helsesjekker har liten eller ingen 
effekt på dødelighet blant den generelle voksne 
befolkningen 

68 

per 1000 personer 

68 

per 1000 personer (66 til 
70)* 

 
Stor 

Dødelighet (kreft) 
Generelle helsesjekker har liten eller ingen 
effekt på dødelighet grunnet kreft blant den 
generelle voksne befolkningen 

26 

per 1000 personer 

26 

per 1000 personer (24 til 
29)* 

 

 
Stor 

Dødelighet (hjerte-karsykdommer) 
Generelle helsesjekker har trolig liten eller ingen 
effekt på dødelighet grunnet hjerte-karsykdom 
blant den generelle voksne befolkningen 

32 

per 1000 personer 

34 

per 1000 personer (30 til 
37)* 

 

 
Middels 

Iskemisk hjertesykdom2 
Generelle helsesjekker har liten eller ingen 
effekt på forekomsten av iskemisk 
hjertesykdom blant den generelle voksne 
befolkningen 

66 

per 1000 personer 

65 

per 1000 personer (62 til 
68)* 

 

 
Stor 

Hjerneslag 
Generelle helsesjekker har trolig liten eller ingen 
effekt på forekomsten av hjerneslag blant den 
generelle voksne befolkningen 

29 

per 1000 personer 

30 

per 1000 personer (28 til 
34)* 

 

 
Middels 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av 
tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. 2 
Iskemisk hjertesykdom skyldes for liten blodtilførsel til selve hjertemuskelen og er en samlebetegnelse for 
hjerteinfarkt og angina 

 

Bakgrunn 

Målsettingen med generelle helsesjekker er å oppdage sykdom tidlig og dermed forebygge eller stagnere utvikling av 

alvorlige sykdommer som kreft og hjerte-karsykdommer. I tillegg er generelle helsesjekker en anledning for folk å ta opp 

bekymringer og usikkerhet om egen helse. Generelle helsesjekker brukes blant annet til å tilby prøvetaking, screening og 

samtaler om helsefremmende livsstil. Både private og offentlige aktører tilbyr slike helsesjekker, men noen ansatte får 

også slike tilbud gjennom sin bedriftshelsetjeneste. 

 

I tillegg til eventuelle gevinster for den enkeltes helse ved å få tidlig oppfølging og behandling, er det også viktig å 

vurdere om de generelle helsesjekkene virker etter sin hensikt. Det kan være kostbart å gjennomføre generelle 
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Bakgrunn
Målsettingen med generelle helsesjekker er å 
oppdage sykdom tidlig og dermed forebygge 
eller stagnere utvikling av alvorlige sykdommer 
som kreft og hjerte-karsykdommer. I tillegg 
er generelle helsesjekker en anledning for folk 
å ta opp bekymringer og usikkerhet om egen 
helse. Generelle helsesjekker brukes blant annet 
til å tilby prøvetaking, screening og samtaler 
om helsefremmende livsstil. Både private og 
offentlige aktører tilbyr slike helsesjekker, men 
noen ansatte får også slike tilbud gjennom sin 
bedriftshelsetjeneste. 

I tillegg til eventuelle gevinster for den enkeltes 
helse ved å få tidlig oppfølging og behandling, 
er det også viktig å vurdere om de generelle hel-
sesjekkene virker etter sin hensikt. Det kan være 
kostbart å gjennomføre generelle helsesjekker 
både for den enkelte og for samfunnet. Før man 
går i gang, er det en rekke forutsetninger som 
bør være oppfylt, blant annet at:

• helseproblemet bør være viktig

• det finnes en akseptert behandling

• undersøkelsesmetoden er akseptabel  
for folk

• det er økonomisk forsvarlig (les mer  
https://www.cochrane.no/nb/screening)

Å feilaktig få «positivt testresultat» for en 
sykdom eller tilstand kan ha konsekvenser 
for helsen, livskvaliteten og framtiden til den 
enkelte og deres pårørende. Det kan også ha 
konsekvenser for samfunnet i form av tapt 
arbeidskraft og bruk av ressurser for å følge opp 
sykdomsfrie/friske personer.

Hva er denne informasjonen basert på?
Forfatterne gjorde systematiske søk i aktu-
elle forskningsdatabaser i januar 2018 og 

fant 17 randomiserte kontrollerte studier med 
til sammen 251 891 personer. Formålet med 
Cochrane-oversikten var å undersøke om gene-
relle helsesjekker, som kan være en blanding av 
screeningstester med eller uten andre kompo-
nenter, reduserer sykdom og dødelighet.  I 11 av 
de 17 studiene var alderen på personene et sted 
mellom 30 og 64 år. I de resterende studiene 
var det et bredt aldersspenn fra ungdom/ung 
voksen til opptil 74 år. Det var ikke mistanke om 
at personene som deltok hadde sykdommen 
som helsesjekken dreide seg om.  

Femten studier rapporterte resultater som ble 
brukt i den systematiske oversikten. Studiene 
forgikk hos fastlegen (5 studier), ved et medi-
sinsk senter/ forskningssenter (9 studier) og 
på arbeidsplassen (én studie). Tiltakene bestod 
av å tilby helsesjekker med varierende innhold. 
Et hovedskille gikk mellom studier som så på 
tilbud om generelle helsesjekker som uteluk-
kende fokuserte på prøvetaking og screening 
i motsetning til studier hvor også livsstilstiltak 
ble gitt. Innholdet i de generelle helsesjekkene 
var som oftest å måle høyde, vekt, blodprø-
vetaking, urinprøver, blodtrykk, kolesterol, 
blodsukker, synstester, hørselstester kombinert 
med spørsmål om egen helseatferd som bruk 
av tobakk eller rusmidler og sykdomshistorie 
i familien. Det vanligste formålet med scree-
ningsundersøkelsene var å avdekke kreft. Det 
var ulik oppfølgingstid i studiene fra fire år til 
30 år. Studiene ble gjennomført i Europa (12) og 
USA (3).  To av utfallene som ble gradert ned til 
middels tillit hadde svært stor ulikhet i resulta-
tene på tvers av studiene (heterogenitet). For-
fatterne oppgir at en mulig grunn til at generelle 
helsesjekker ikke har den store ønskede positive 
effekten, kan være at leger oppdager, behandler 
og følger opp pasienter de anser å ha høy risiko 
for å utvikle sykdom når de ser dem av andre 
årsaker. De legger også til at det kan også være 
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slik at de som har høy risiko for å utvikle sykdom 
ikke går til generelle helsesjekker når de invite-
res til dette, eller ikke følger foreslåtte tester og 
behandlinger.

Systematisk oversikt
I systematiske oversikter søker man etter og 
oppsummerer studier som svarer på et konkret 
forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vur-
dert og oppsummert ved å bruke en systema-
tisk og forhåndbeskrevet fremgangsmåte (les 
mer Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)
Når vi oppsummerer studier og presenterer et 
resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye 

tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor 
trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler 
virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for 
å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE 
vurderer vi blant annet:

• hvor godt studiene er gjennomført

• om studiene er store nok 

• om studiene er like nok

• hvor relevante studiene er

• om alle relevante studier er fanget opp

Artikkelen er tidligere trykket på Folkehelseinstituttets 
hjemmesider og sykepleien.no.
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Ønsker du tilbud  
på annonsering  

i Ramazzini?
Kontakt 

ole@cox.no
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STYRETS SPALTE

Presentasjon av det nye  
styret i Namf/NFAM:

Kjersti Skantze, leder NFAM

Legeforeningen er inndelt i 7 yrkesforeninger og 
45 fagmedisinske foreninger i tillegg til lokal-
foreningene. Norsk arbeidsmedisinsk forening 
(Namf) er yrkesforeningen i arbeidsmedisin, 
mens Norsk forening for arbeidsmedisin (NFAM) 
er arbeidsmedisinens fagmedisinske forening.  
Foreningene har et felles styre og har bistand 
fra Legeforeningens sekretariat ved Espen 
Slettmyr og Inger Marie Daffinrud. 

Laila Torp er nyvalgt leder i Namf. Hun har sittet 
i styret siden 2015 og har tidligere vært leder 
i NFAM. Laila jobber som bedriftsoverlege og 
daglig leder i Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, en 
felles bedriftshelsetjeneste som betjener små 
og store bedrifter og offentlige organisasjoner. 
Kjersti Aksnes Skantze er nyvalgt leder i NFAM 
og har sittet i styre siden 2015. Kjersti jobber 
som bedriftsoverlege og daglig leder for A-MED 
bedriftshelsetjeneste i Oslo som betjener pri-
mært organisasjoner i arbeiderbevegelsen.  

Kjersti Oddvarsdatter Sæther har sittet som 
Namf representant i Troms legeforening i perio-
den 2015-2019, og i styret for Namf/NFAM siden 
2017. Hun bor i Harstad og jobber som bedrifts-
overlege i Forsvarets BHT NordNorge. 

Ingrid Sivesind Mehlum har sittet i styre for 
Namf/NFAM siden 2017. Ingrid bor i Oslo og er 
Phd og avdelingsoverlege ved STAMI ved avde-
ling for arbeidsmedisin og epidemiologi.
 
Brynjar Jakobsen er ny i styret for Namf/NFAM. 
Brynjar har jobbet som bedriftslege for Equinor 

siden 2011. Han har hovedansvar for Mongstad, 
Kollsnes, Sture og TCM. Brynjar er leder av 
Norsk Industri’s Arbeidsmedisinske Utvalg. 

Yogindra Samant er ny i styret for Namf/
NFAM. Yogindra er overlege i Arbeidstilsynet og 
kommunoverlege II i Værnesregionen.  Han har 
bakgrunn også som epidemiolog og forsker, og 
jobber mye mot tema global arbeidsmedisin og 
HMS for migrantarbeidere. 

Kari Merete Dalen er ny i styret for Namf/NFAM. 
Kari Merete bor i Skien og jobber som LIS ved 
Arbeidsmedisinsk avdeling ved Sykehuset Tele-
mark. Hun har tidligere jobbet som bedriftslege 
i Bedriftshelsen. 

Styret har akkurat påbegynt ny styreperiode 
og planlegger å utarbeide fokusområder for 
kommende styreperiode på deres neste møte 
14. oktober. Vi er takknemlig for innspill fra våre 
medlemmer! Sjekk ut nettsidene arbeidsmedi-
sin.no for kontaktinformasjon. 
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Det er daglig gruppearbeid

KURSKOMITÉ: 
Knut Skyberg (kursleder), rådgiver dr.med., Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI 
Petter Kristensen, rådgiver dr.med. og professor emeritus, Avd. for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI
Tor Erik Danielsen, overlege dr.med., 
Arbeidstilsynet i Oslo og veiledningskoordinator i arbeidsmedisin, DNLF.
Svein Grahnstedt, overlege dr. med., Avd. for miljø og yrkesmedisin (AMY), 
Oslo universitetssykehus, Ullevål.
Tuyet Anh Pham, LIS-lege

ØVRIGE FORELESERE:
Karl-Christian Nordby, STAMI
Hilde Notø, STAMI
Dag Ellingsen, STAMI
Trine Dale, Transportøkonomisk Institutt
Bo Veiersted, STAMI
Karin Rø, Legeforskningsinstituttet; Sverre Vigeland, Fagavdelingen, Legeforeningen
Benedicte Mohr, Biblioteket, STAMI
Merete D. Bugge, STAMI

TEMAER:
• Læringsmål for kurset. Prosjektarbeid i bedriftshelsetjenesten
• Introduksjon til epidemiologi
• Design av epidemiologiske undersøkelser
• Intern validitet 
• Kvalitet av eksponeringsdata i arbeidsmedisinske prosjekter
• Statistikk
• Intervensjonsstudiet - en mulighet for kritisk evaluering av miljøtiltak
• Tverrsnittsundersøkelser - bedriftslegens epidemiologiske verktøy
• Planlegging og gjennomføring av et prosjekt i egen bedrift
• Systematisering av data i bedriftshelsetjenesten
• Utforming av spørreskjemaer. Muligheter og fallgruver
• Praktiske øvelser med spørreskjemaer
• Kvalitative metoder i arbeidsmiljøforskning. Teori og eksempler
• Litteratursøk - søkestrategier
• Etikk og forskning. Etiske utfordringer ved gjennomføring av forskningsprosjekter
• Utforming av prosjektrapporter og fagartikler, og noe om muntlig formidling
• Orientering om doktorgradsopplegget ved universitetene
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PROGRAM 
Kurs i aktuell arbeidsmedisin – «Januarkurset» – 2020 
Med forbehold om endringer av programmet

ONSDAG 29. JANUAR 2020
 
08.30 Registrering

09.00-09.15 Velkommen 
 Karl-Christian Nordby, STAMI  

TEMA     Team og samarbeid i BHT
09.15-10.15 Samarbeid og teamarbeid 
 – teori/praksis – relevans for BHT  
 Per Henrik Stenstrøm, 
 tidligere programleder 
 i radio og TV  

10.30-11.15 Team i kunnskapsbedrifter
 Idun Backer, Storebrand 

11.30-12.15 Teamarbeid som grunnlag 
 for metodisk tilnærming 
 i Forsvarets BHT  
 Gunnar Skipenes og Hilde Myren, 
 Forsvarets BHT

12.30-13.00 Lunsj

TEMA     BHTs kjernevirksomhet 
 – hvilke tiltak vet vi påvirker 
 arbeidsmiljøet?

13.00-13.45 Organisatoriske og 
 psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
 Stein Knardahl, STAMII  

14.00-14.45 Ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
 Morten Wærsted, STAMI  

15.00-15.45 Kjemiske og fysiske 
 arbeidsmiljøfaktorer  
 Nils Petter Skaugset, STAMI 

TORSDAG 30. JANUAR 2020
 
TEMA     Aktuelt fra Arbeidstilsynet mm

09.00-10.30   Nytt fra Arbeidstilsynet
 Tor Erik Danielsen mfl, 
 Arbeidstilsynet

10.45-11.15 Nytt fra godkjenningsordningen
 for BHT
 Mette Matre, Godkjenningsenheten, 
 Arbeidstilsynet 

11.00-12.30 Arbeidsmedisinske veiledninger 
 – hvordan bruker vi dem i praksis 
 Merete Bugge, STAMI 
 og Lise Sørbø, STAMINA Helse 

12.30-13.15 Lunsj. 

TEMA     Aktuelle prosjekter

13.15-13.45 Telemarkstudien
 Anne-Kris Møller Fell, 
 Avd for arbeidsmedisin, 
 Sykehuset Telemark

13.45-14.15  STAMI-prosjekt 1

14.15-14.30  Pause

14.30-15.00   STAMI-prosjekt 2

15.00-15.30   STAMI-prosjekt 3

15.30 Evaluering og avslutning 
 Karl-Christian Nordby, STAMI



Returadresse:
Cox Bergen
Kong Christian 
Frederiksplass 3, 
5006 Bergen

• Gir tilbakemelding på kvaliteten 
      av brystkompresjonene. 
• Både norsk og engelsk språk. 
• Svært brukervennlig. 
• Tester alle systemene daglig. 
• Tilpasser støt etter pasienten.  
• RescueReady - Alltid klar!

NYHET! KUN 14.990,- eks. mva. 
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Når hvert 
sekund teller!
En helautomatisk hjertestarter 
analyserer hjerterytmen og gir selv 
et støt hvis det trengs. På den måten
unngår man unødvendige forsinkelser. 

2500 dør av hjertestans hvert år. 
Flere kunne vært reddet hvis det hadde 
vært en hjertestarter i nærheten.

HELAUTOMATISK HJERTESTARTER

BESTILL I DAG! Tlf: 56 12 37 00
Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  | Telefon: 56 12 37 00 |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

Ink. mva. 18.738,- Førpris: Kr. 19.990,- eks. mva. SPAR KR. 5000,-


