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I anledning Hørselens År, 
arrangerer Statens arbeidsmiljøinstitutt
den 13. oktober 2005 dagsseminar om

«HØRSELSSKADER OG 
FOREBYGGELSE»

Vi setter fokus på utviklingen og omfanget av hørselskader,
overvåking av slike skader, forebygging, regelverket, 

erstatningsmuligheter m.v. 

Norske eksperter på området foreleser, mens en svensk foreleser
vil orientere om tilstanden i Sverige. Det vil også bli paneldebatt
om situasjonen i Norge vedr. overvåking og oppfølging av
støyutsatte individer.  

Arrangør: STAMI, Majorstua/Oslo
Målgruppe: Helsepersonell.
Kursavgift: Kr 1.500 pr deltaker
Påmeldingsfrist: 29. september (bindende)
Påmelding: Påmeldingsskjema på www.stami (evt.

kurs@stami.no)
Info og program: Se www.stami.no/kurs

Målgruppe: Leger med tilknytning til det arbeidsmedisinske
fagområde. Kurset er obligatorisk og teller som
40 timer i spesialiteten arbeidsmedisin.

Målsetning: Stimulere systematikk og dokumentasjon i
arbeidsmedisinsk virksomhet. Gi en innføring i
prosjektplanlegging, herunder kvantitative og
kvalitative metoder, basert på praktiske øvelser. 

Arrangør: Universitetet i Oslo i samarbeid med Statens
arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Kursleder 
overlege Knut Skyberg, STAMI
(Knut.Skyberg@stami.no)

Kurssted: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), 
Gydas vei 8, Oslo

Kursavgift: Kr 3400 for leger, kr 6800 for ikke-leger.
Servering i pauser og lunsjer kr 900.
Kursmiddag kr 500. Leger kan søke dekning av
utgifter fra Legeforeningens fond.

Påmeldingsfrist: 15. februar 2006.
Påmelding: Elektronisk påmeldingsskjema på

www.stami.no, eller telefon 23 19 51 63. 
Se program www.stami.no

Kurs i Prosjektarbeid og 
forskningsmetoder i arbeidsmedisin 

13. - 17. mars 2006, 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
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Gravide og arbeidsmiljø
Tema i dette nummeret av Ramazzini er gravide og arbeidsmiljø. Vi har ikke
bare fått to temabidrag fra Norge men også ett fra Danmark. Vi regner Danmark
for å være ”storebror” på området. De har i nær 25 år hatt et regelverk som
poengterer at et godt arbeidsmiljø omfatter det ufødte barnet også. Det er
interessant å merke seg en dreining av interessen gjennom disse årene. Før var
mye av fokus innrettet på å identifisere risiko slik at den gravide kunne tas ut av
det skadelige arbeidet. Nå dreier det seg om å tilrettelegge arbeidet slik at den
gravide trygt kan fortsette i jobb. Jeg mener det også er et framskritt at vi har
fått en styrking av det systematiske HMS-arbeidet med risikovurdering før den
gravide banker på døra til bedriftslegen.

Petter Kristensen 
Gjesteredaktør

Menn og kvinner
Vi omtaler problemstillingen ”gravid i arbeidslivet” i dette bladet, og velger på
denne måten å være litt ubalansert i forhold til likestillingsidealet. Det er gjerne
ikke så ubalansert likevel når man tenker på at det er barnet vi først og fremst
forsøker å verne mot uheldige påvirkninger, og at vi anstrenger oss spesielt for
å verne det ufødte liv. Det kan være svært vanskelig for oss arbeidsmedisinere å
finne en løsning når gravide plutselig befinner seg på arbeidsplasser der det er
skadelige stoffer eller andre ting som kan skade. Det er likevel et paradoks at vi
lar voksne mennesker til vanlig arbeide på steder der vi antar det finnes
skadelige påvirkninger. Kanskje påvirkningene er større på barnet enn på
foreldrene, men likevel! Vi bør i alt dette arbeid gå dypere inn i sakene enn bare
for den gravide og ha som mål at man skal kunne arbeide alle steder uten risiko
for kropp og sjel - uten risiko for mann eller kvinne, og sistnevnte med eller
uten barn i magen.

Bente E. Moen
Redaktør

Forsidebilde:
Kan man arbeide 
som laborant når 
man er gravid?
Foto: Tone Morken.
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To på arbejde for én - forsat i
arbejde som gravid

Arbejdsmedicinsk vejledning i Danmark
ANE MARIE THULSTRUP OG JENS PETER BONDE

Der er cirka 70.000 graviditeter i Danmark
om året (1). Hovedparten af danske gravide
kvinder er i arbejde ved graviditetens start,
men mellem en tredjedel og halvdelen bliver
sygemeldt i længere tid i løbet af graviditeten
(2), hvilket ikke har ændret sig i tyve år. Der
er dog ganske store forskelle i mellem
brancher (3). 

I Danmark har virksomhederne ansvaret
for arbejdsmiljøet, og hvis der er gravide
medarbejdere på en arbejdsplads er det
arbejdsgiveres ansvar at udarbejde en
graviditetspolitik (4). En graviditetspolitik
angiver retningslinjer for de forholdsregler
der skal træffes på arbejdspladsen i tilfælde af
graviditet. Ved anvendelse af kemiske stoffer,
som eksempelvis på et laboratorium, kan der
være tale om ”grønne”, ”gule” og ”røde
områder”, og arbejdsfunktioner som gravide
enten slet ikke eller kun med særlig
beskyttelse må arbejde med. 

Selvom man har talt en del om behovet for
almene retningslinjer på arbejdspladsen er det
fortsat kun et mindretal af virksomheder der
har en eksplicit graviditetspolitik og dermed
en konsekvent forebyggelse af fosterskader
og graviditetsrelateret fravær. Gennem de
sidste år har der været mere fokus på at
fastholde gravide på arbejdsmarkedet. En
dansk søgning på www.google.dk med
emneordet ”graviditetspolitik” giver mere end
300 hits, hvilket indikerer interesse for
området. 

I Danmark skelnes mellem sygemelding og
fraværsmelding. Ved sygemelding forstås
fravær på grund af sygdom, hvorimod der ved
fraværsmelding forstås fravær af en rask
gravid som følge af en konkret risiko for
foster eller svangerskab på arbejdspladsen.
Der kan både være tale om kemiske, fysiske
eller biologiske risikofaktorer og det er en
forudsætning for fraværsmeldingen, at den
potentielt skadelige eksponering ikke kan
fjernes eller afhjælpes, eller at problemet kan
løses ved omplacering under svangerskabet. 

Arbejdsmedicinske klinikker anmodes ofte
om at udføre den risikovurdering der ligger til
grund for en fraværsmelding og inddrages i et
omfang svarende til 300-600 årligt på
landsplan. På nogle områder har en syste-
matisk indsats ført til at kun et fåtal af gravide
kvinder fraværsmeldes på grund af arbejdets
særlige karakter. Det gælder således blandt
bygningsmalere (anvendelse af udelukkende
vandbaserede malinger), væksthusgartnere
(handsker og re-entry tider) og

anæstesisygeplejersker (udsugning og
lukkede systemer) (5). 

Ved fraværsmelding får den gravide fuld
løn i modsætning til under sygemelding.
Lovmæssigt er det ikke tilladt at afskedige en
medarbejder på grund af gravitet, men der er
stadig problemer på dette område.
Fagforeningen HK har gennem de sidste år
haft 43 sager der handlende om uretslig fyring
af gravide, og fagforeningen fik medhold i 42
af sagerne (6). 

Årsagerne til den høje frekvens af
sygemelding blandt gravide er  kun undersøgt i
begrænset omfang.  A. Tophøj fandt, at blandt
sygemeldte eller fraværsmeldte gravide oplyste
cirka 40%  at der ikke blev taget hensyn til dem
på arbejdspladsen (2). L Kærlev et al
undersøgte årsagen til sygefravær blandt det
gravide sundhedspersonale på Århus Sygehus
og fandt at arbejdsrelaterede fraværsmeldinger
var begrundet med tunge løft eller
stående/gående arbejde, samt skiftearbejde og
natarbejde (7).

Det er kun et fåtal af de gravide kvinder der
henvises til en arbejdsmedicinsk klinik og
dermed får foretaget en eksponerings-
vurdering eller en risikovurdering. I Danmark
har henviste gravide kort ventetid, ofte få
dage, på en arbejdsmedicinsk vurdering.
Samtidig er det guld værd for den gravide at
få en hurtig og grundig vurdering. En stor del
af arbejdet med gravide er at gøre de gravide
mere trygge ved deres arbejdsmiljø.

Når der foretages en eksponerings-
vurdering af de gravides arbejdsmiljø, tages
der ofte udgangspunkt i Arbejdstilsynets
vejledning (4,8). Ved fysiks belastning
modtager de arbejdsmedicinske klinikker
hovedsagelig spørgsmål om tunge løft,
stående og gåede arbejde, samt strålingsfare
ved arbejde med røntgenanlæg. 

Siden Gregg  i  1941 identificerede den
tertogene effekt ved en infektion med røde
hunde (rubella) under graviditeten, har der
været fokus på smitsomme sygdomme under
gravitet og den mulige fosterskadelige effekt.
Fra 1. november 2005 vil der rutinemæssigt
blive screenet for hepatitis B virus infektion
(9). Derudover er der ingen rutinemæssig
screening for infektioner i det generelle tilbud
hos den praktiserende læge (10). I Danmark
ses fortsat enkelte misdannelser årligt på
grund af infektioner hos moderen.

Når der skal laves en vurdering af det
kemiske arbejdsmiljø benytter de arbejds-
medicinske speciallæger sig af databaser som

Reprotox eller andre opslagsværker. Når det
drejer sig om gravide i gartneri, er en stor del
af den danske information samlet i Odense
(11), og når det drejer sig om gravide malere,
har Malerens Bedriftssundhedstjeneste en del
viden.

Stress er på alles læber og ca. en fjerdedel
af alle kvinder er beskæftigede i erhverv der
betragtes som psykosocialt belastende. Der er
dog ikke fundet epidemiologisk holdepunkt
for at stress påvirker fosteret, derfor er
vejledningen i Danmark at der ikke er
indikation for fraværdsmelding af den gruppe
gravide kvinder. At der mangler forskning på
dette område kan undre arbejdsmedicinske
læger, idet en stor del af de gravide oplyser
der ikke tages hensyn under graviditeten. 

Generelt bruges forsigtighedsprincippet i
vurderingen af de gravides arbejdsmiljø.

Krumtappen i den kliniske arbejdsmedi-
cinske vurdering af gravide kvinder har været
at afklare om en given eksponering har
konsekvenser for fosteret eller moderen og
derefter drage de nødvendige konsekvenser. I
fremtiden forventer vi at en række projekter
vil sigte mod at fastholde gravide i arbejde og
afklare hvilke arbejdsforhold der prædikterer
sygemelding som derigennem vil være med til
at udvikle rimelige arbejdsforhold for både
foster og moder. 

Referanser:  
1. www.dst.dk
2. Tophøj A. Fraværsmelding af gravide.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Aarhus Universitet. 2000.

3. www.aarhus.dk
4. At-vejledning. Gravides og ammendes

arbejdsmiljø. Februar 2002.
5. Lægeforeningen. Sygemelding og

fraværsmelding af gravide. Ugeskrift for
læger 2002:45; 

6. www.hkprivat.dk
7. Kærlev L et al. Long-term sick leave and

its risk factors during pregnancy among
Danish hospital employees. Scand J
Public Health. 2004;32:111-7..

8. Statens Institut for Strålehygiejne.
Graviditet og stråle hygiejne.
2005.rditeåling

9. Epi-nyt, uge 25-32, 2005.
10. Sundhedsstyrelsen. Svangreomsorg.

Retningslinjer og redegørelse. 1998. 
11. www.gravidigartneri.dk
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I mange land finnes egne teratologi
informasjonssentre (TIS) som besvarer
spørsmål angående eksponeringer under
graviditet og ammeperiode. Et eksempel på
en slik tjeneste har vi i Finland, og det er egne
nettverk i Europa og Nord-Amerika. Her
vurderes forhold knyttet til gravides bruk av
legemidler og andre medikamenter,
kosttilskudd, eksponering for kjemikalier i
arbeid og fritid o.a. I Norge finnes et flertall
instanser som informerer om disse spørs-
målene, og det arbeides med å koordinere
innsatsen. Fokus er på medikamenter og
graviditet. Den instansen som har flest
henvendelser som kan knyttes til gravides
arbeidsmiljø er Giftinformasjonen (SHD),
som har betydelig kompetanse og erfaring på
toksikologisk risikovurdering og rådgivning. 

Norsk arbeidshelse/arbeidsmedisin enga-
sjerer seg også, blant annet i BHT/HMS-
tjenester og ved arbeidsmedisinske institu-
sjoner på ulike nivåer. Men er det behov for
arbeidsmedisinen på dette området?

For å gi informasjon og veiledning kreves
det en breddekompetanse som inkluderer
biologisk og klinisk kunnskap i tillegg til den
toksikologiske risikovurderingen. All denne
kompetansen fins der ute, blant annet i
Giftinformasjonen. Men det er viktige
tilleggsmomenter og føringer gjennom
Arbeidsmiljøloven. Loven gir føringer for
risikohåndtering og rådgivning. Et forhold er
at arbeidsgiver har styringsrett med følgende
ansvar. Et annet er at tilrettelegging eller
endring av en gravids arbeidsoppgaver ofte
har konsekvenser for hennes kolleger som
man må ta høyde for på en annen måte.
Derfor er det av og til ikke det samme å ta
stilling til om en gravid kan pusse opp
barnerommet eller fortsette med de vanlige
oppgavene i jobben som maler. Det er ikke en
god løsning om en gravid i tredje måned
omplasseres for å unngå et teratogen dersom

jobben overtas av en som er preklinisk gravid.
Dette setter fokus på forholdet mellom risiko-
vurdering for den enkelte gravide og syste-
matisk policy for vordende mødre (eventuelt
foreldre) gjennom internkontrollsystemer.
Det er arbeidsmedisineren og kolleger i
BHT/HMS som er kompetente på å ta vare på
slik oppfølging på arbeidsplassen.

Hvordan skal vi vurdere gravides (kjemiske)
arbeidsmiljø?
Den toksikologiske risikovurderingen er som
ellers. Et naturlig startsted er å skaffe nøy-
aktig rede på hvilke stoffer det potensielt er
eksponering for. Er noen av stoffene merket
som teratogene, kreftfremkallende eller
mutagene på SFTs stoffliste? (søkbar på
www.sft.no ). Ikke sjelden må man gå videre
til andre baser og kilder, og på dette stadiet vil
enkelte be om ekstern hjelp i risikovur-
deringen. Dosevurderingen er, som ellers, en
essensiell del av risikovurderingen. Gravide
skal i utgangspunktet ikke eksponeres for
stoffer som er problemmerket. Dette betyr
ofte men ikke alltid at hun ikke bør håndtere
produkter med disse stoffene. Organiske
løsemidler som ikke er ”problemmerket” på
stofflista er et spesielt problem. Det har
innarbeidet seg en sedvane i de nordiske land
at gravide skal ha en ekstra sikkerhetsmargin i
forhold til ikke-gravide. I praksis anses
eksponering under 10% av administrativ
norm å være akseptabelt.

I all risikovurdering bør vi vurdere om det
er behov for systematiske tiltak gjennom
internkontrollrutiner. Gjennom dette kan vi
unngå åpenbare problemer på sikt (for
eksempel at kritisk tidspunkt for eksponering
kan være før graviditeten er verifisert).

Hva er det beste for den gravide arbeids-
takeren?
Arbeidsmiljøloven innebærer en del prose-

dyrer i risikohåndteringen, hvor også arbeids-
giver og av og til trygdekontor trekkes inn (se
informasjon på graviditet på
www.arbeidstilsynet.no). Ofte vil det beste
være konkret tilrettelegging av arbeidet, hvor
problemmomenter unngås. En målrettet
medarbeidersamtale vil ofte være den beste
og mest fleksible måten å få til dette. Er ikke
tilrettelegging mulig har den gravide rett på
omplassering i virksomheten. Er heller ikke
det mulig har hun rett til svangerskapspenger.
BHT/HMS rolle i denne prosessen vil oftest
være å produsere en risikovurdering som
munner ut i råd hvordan dette kan håndteres
praktisk (som også kan innebære råd til
arbeidsgiver om eventuelle konsekvenser for
internkontroll).

STAMI har de siste årene hatt en råd-
givningstjenesten for graviditet og arbeids-
miljø. Det har i alt vært cirka 300
henvendelser, med en viss økning fra år til
annet. I dag kommer omtrent halvparten av
henvendelsene fra gravide arbeidstakere,
mens BHT/HMS og helsetjenesten hver står
for omtrent 20% av henvendelsene. Øvrige
henvendelser kommer fra arbeidsgivere eller
andre, eller gjelder problemer knyttet til
fertilitet og arbeidsmiljø. Selv om de fleste
henvendelsene gjelder kjemisk risikovur-
dering er andre spørsmål ofte aktuelle, blant
annet fysisk belastning, støy og arbeidstids-
ordninger. Alle kan henvende seg til råd-
givningstjenesten 
petter.kristensen@stami.no
eller telefon 23 19 53 73.

Gravides arbeidsmiljø 
- risikovurdering og veiledning

PETTER KRISTENSEN, STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT
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HMS-arbeid angående 
gravide arbeidstakere

MILDRID SOLLI, SOLLI FYSIOTERAPI, SUNNDALSØRA

Prosjektet mitt ved STAMI / NHO's
videreutdanning for verne- og helsepersonale
2002 / 2003 hadde ovennevnte tittel, og her er
en oppsummering av dette:

Bakgrunn
Bakgrunnen for prosjektet var blant annet:

• Høg forekomst av sykefravær blant
gravide kvinner.

• Statistikk som viser at 3 – 4 % av norske
barn har lav fødselsvekt, 3 – 4 % av
svangerskapene ender med førtidig
fødsel, 5 – 10 % av alle graviditetene
ender med klinisk abort og 3 % av barna
fødes med misdannelser som utgjør en
del av forplantningsskadene.

Det er viktig å bruke kunnskap om
årsaksforhold til å senke disse tallene. I dette
prosjektet var arbeidsplassen i fokus, og
generelt kunnskapsnivå omkring risiko-
faktorer for utvikling av forplantningsskader
og helseplager blant gravide arbeidstakere kan
trolig bli bedre.

Arbeidsmiljølovgivningen har generelle og
særskilte bestemmelser som skal bidra til å
ivareta gravide arbeidstakeres helse. Hvordan
disse kan anvendes konkret i forhold til risiko
for utvikling av forplantningsplager og
helseplager blant gravide, er ei utfordring for
bedriftshelsetjenester og bedrifter. 

For meg personlig var prosjektet et
insitament for å kunne tilby veiledning i
oppfølging og tilrettelegging av arbeid for
gravide som ett av tjenestetilbudene innen
HMS. Gjennom dette kan det skapes økt
kunnskap om temaet graviditet og arbeid  og
motivasjon for innføring av rutiner som et ledd
i bedrifters HMS-system.

Problemstillinger
Følgende problemstillinger ble belyst: 

• Hva vet vi om risikoen for utvikling av
forplantningsskader og
belastningsplager hos gravide, i ulike
typer arbeid?

• Hva sier lovverket om gravides arbeids-
miljø?

• Hvilke erfaringer er gjort angående
tilrettelegging og organisering av
arbeidet for gravide, og hvordan kan vi
videreføre det vi allerede vet / har erfart
i det kommende HMS-arbeidet? 

Metodikk
Metodene jeg brukte var:

• Litteratursøk
• ”Oppsøkende virksomhet” overfor

bedrifter for om mulig å finne noen som
har utviklet rutiner for oppfølging og

tilrettelegging av gravides arbeid. Jeg
tok kontakt med et knippe bedrifter med
relativt stor kvinneandel / allment kjent
risiko for utvikling av forplantnings-
skader eller helseplager hos gravide. 

Refleksjoner
Jeg vil her dele mine refleksjoner i forbindelse
med prosjektet:

Det er stor enighet når det gjelder mange
arbeidsforhold som utgjør en risiko for for-
plantningsskader, både fysiske, biologiske,
kjemiske og arbeidsorganisatoriske faktorer.
Andre faktorer er det fortsatt usikkerhet
omkring. Dette gjelder blant annet for fysisk
belastning som den gravide får ved mye gåing
og tunge løft.

Når en sammenligner norsk og dansk
arbeidsmiljølovgivning på feltet, ser en at
danskene i større grad følger et ”føre-var-
prinsipp”. – I den danske veiledninga om
gravide og ammendes arbeidsmiljø, gis
normer for maks løftevekt for gravide, og et
slikt regelverk blir det enklere å forholde seg
til. Arbeid i ugunstige stillinger og fysisk tungt
arbeid kan være en risiko for både forplant-
ningsskader og helseplager hos den gravide
sjøl, men hvor går grensen for forsvarlig
belastning i forhold til de to ulike
risikospørsmålene? Et svar på dette hadde
vært fint å ha ved vurdering om den gravide
har rett til svangerskapspenger. En gravid
arbeidstaker kan være i en situasjon der hun
har krav på både svangerskapspenger og
sykepenger. Hva velges da?

En del usikkerhet er det også omkring
kjemiske stoffer og metaller. Det er ikke
samsvar mellom den såkalte stofflista til
Statens forurensningstilsyn og arbeidstilsynets
administrative normer. Mange flere stoffer er
klassifisert som reproduksjonsskadelige i
stofflista enn i de administrative normene, og
det er forskjellig vurdering av noen metaller.

Usikkerhet på disse feltene gjør det vrient å
sette standard for hva som er akseptabel
eksponering, det blir vanskelig både for
bedriftene sjøl og HMS-personell som skal
være rådgivere.

Det er generelle bestemmelser i arbeids-
miljøloven og HMS-forskriften som bidrar til
å ivareta gravide arbeidstakeres helse.
Forskrift om forplantningsskader og arbeids-
miljø gir særskilte bestemmelser. Men
forskriften er ikke uttømmende, den tar ikke
med alle faktorer som kan utgjøre en risiko for
forplantningsskader. De fleste bedrifter vil
derfor være avhengig av å bruke HMS-
personell eller andre fagkyndige til å vurdere
risiko.

Nabolandene Danmark og Norge har

samme tilgang til viten, men lar den få ulike
praktiske konsekvenser gjennom forskjellig
lovgivning. I forhold til dansk arbeidsmiljø-
lovgivning på feltet gravide arbeidstakere, er
norsk lovgivning rund og lite konkret. Som ei
norsk veiledning fra arbeidstilsynet, er heller
ikke ei dansk veiledning bindende men bygger
på regler som er bindende. Det danske
arbeidstilsynet sier i sin veiledning om gravide
og ammende arbeidstakere at den ikke vil
”foretage sig mer i situationer, hvor fx en
virksomhet har fulgt en AT-vejledning”.
Norge har etter mi meining ”en missing link”.
Vi har arbeidsmiljøloven, forskrift og
orientering, men ingen veiledning.

Sjøl om veiledningen ikke er bindende, vil
den legge sterke føringer for HMS-arbeidet.
Jeg synes at dette blir spesielt tydelig i forhold
til fysisk tungt arbeid. Den danske
veiledningen setter blant annet en grense for
antall kilo pr. løft / samlet løftemengde pr. dag
på ulike tidspunkt i graviditeten og er
temmelig konkret i forhold til antall pauser og
varighet av dem. 

Med ei veiledning å relatere en bedrifts
arbeidsmiljøfaktorer mot, vil det være lettere å
vurdere risiko og lettere å finne hvilke
endringer som eventuelt må til for at arbeids-
plassen kan være fullt forsvarlig også for
gravide arbeidstakere.

Jeg hadde intervjuer ute i bedrifter, og disse
viste at det er stor forskjell i HMS-arbeidet
angående gravide arbeidstakere. Alle
bedriftene hadde erfart nødvendigheten av
tilrettelegging av arbeid for gravide kvinner,
men systematikken i det var svært ulik. 

Én industribedrift skilte seg positivt ut ved
at de hadde en prosedyre med formål å ivareta
den gravides helse. Denne prosedyren var et
ledd i det totale sykefraværsarbeidet.
Bedriften hadde brukt helseavdelinga (BHT)
til risikovurdering, og videre var det et syste-
matisk samarbeid mellom produksjons-
avdelinger, verneapparat og personal-
avdelinga. Virksomheten prøvde å finne
løsninger, tilrettelegging av arbeid for gravide,
på avdelingsnivå. Hvis den gravide ikke kunne
fortsette på egen avdeling, ble det lagt mye
arbeid i å finne alternativ jobb i bedriften.
Denne bedriften hadde mange hundre ansatte,
og omplasseringsmulighetene var relativt
store. 

Et fellestrekk ved bedriftene som ble
intervjuet, var at risikovurderinga kunne ha
vært bedre- alle risikofaktorene på den enkelte
arbeidsplass var ikke identifisert, og de
færreste hadde brukt BHT til dette. At fysisk
tungt arbeid og skiftarbeid var belastende for
den vordende mora, var de vel vitende om,
men at det samtidig kunne utgjøre en risiko for
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forplantningsskader, i form av for tidlig fødsel
og lav fødselsvekt, fikk jeg inntrykk av var ny
viten for noen. Jeg tror også at noen synes det
er rart at for tidlig fødsel og lav fødselsvekt
regnes som forplantningsskader. Et eksempel
på at systematikk kan føre fram, er det å ha et
oppdatert stoffkartotek. Datablad forteller
blant annet om produktenes reproduksjons-
skadelighet og bør brukes som et ledd i risiko-
vurdering. 

BHT bør mer på banen i bedriftenes HMS-
arbeid angående gravide arbeidstakere.
Personalet i BHT bør skaffe seg kunnskap om
emnet og bruke den aktivt i samarbeidet med
bedriftene. De er de nærmeste til å hjelpe
bedriftene med den vanskelige risikovur-
deringa angående helseplager for gravide
arbeidstakere og forplantningsskader. Resul-
tatet av risikovurderinga vil avgjøre om
bedriften trenger en egen gravidpolitikk. Å
trekke temaet inn på HMS-kurs bør også
gjøres. Videre bør det tas inn på individnivå,
ved informasjon til og opplæring av ansatte
angående helsefarer forbundet med arbeidet.

Ingen av bedriftene jeg var i kontakt med
kunne huske å ha hatt ansatte som hadde fått
svangerskapspenger. De fleste var usikre på
ordninga eller de visste ikke hva ordninga
med svangerskapspenger innebar. Noen
beskrev tilfeller med gravide ansatte som etter
min mening kvalifiserte for svangerskaps-
penger, men der sykemelding hadde vært
løsninga. Dette vitner om at muligheten til å
få svangerskapspenger i tilfeller der det er
risiko for forplantningsskader, og om-
plassering ikke er mulig, fortsatt både er lite
kjent og brukt. For bedriften er det ikke noen
forskjell i økonomiske følger om den ansatte
får svangerskapspenger eller sykepenger (hvis
sykefraværet er relatert til graviditeten). For
kvinnen kan det imidlertid ha uheldige
konsekvenser. Sykefravær under svanger-
skapet vil telle på lik linje med annet syke-
fravær og ”tære på kvoten” av sykefraværs-
dager man kan ha i løpet av tre år. Underfor-
bruk av svangerskapspenger yter heller ikke
kvinnene rettferdighet når sykefraværsstati-
stikken presenteres. 

Forbruket av svangerskapspenger influeres
av mange forhold; informasjon om ordninga
fra trygdeetat og arbeidstilsyn, primærhelse-
tjenestens kjennskap til risikofaktorer for for-
plantningsskader, primærhelsetjenestens
kjennskap til bedrifters arbeidsmiljø, sam-
arbeid mellom lege / jordmor og verne- og
helsepersonal og i det heile tatt at mange
instanser må involveres ved tilkjenning av
svangerskapspenger.

Skjemaet for søknad om svangerskaps-
penger finnes hos arbeidstilsynet, og den
gravide må ta det med til lege / jordmor som
må stadfeste at arbeidsforholdene utgjør en
risikofaktor for forplantningsskader. Arbeids-
giver må så dokumentere at omplassering i
bedriften ikke er mulig, og til slutt skal
trygdekontoret vurdere om kriteriene er
oppfylt.

Avslutningsvis en oppfordring til deg som
arbeider som verne- og helsepersonale: Sett
HMS-arbeid angående gravide arbeids-
takere på timeplanen!

Det foreligger nå et nytt ”policy-dokument”
fra den arbeidsmedisinske seksjonen under
Den europeiske forening for legespesialister -
Union of European Medical Specialists
(UEMS). Legeforeningen deltar i UEMS
sentralt, og er også aktive i svært mange av
spesialistseksjonene. Den arbeidsmedisinske
seksjonen ble stiftet i 1997, og har nå arbeidet
i 2 fire-års-perioder. Hvert land kan nominere
to medlemmer til seksjonen. Den ene bør
representere bedriftslegesiden, den andre
akademisk arbeidsmedisin. NAMF har til nå
vært representert ved sin til enhver tid
sittende leder, samt lederen av institusjons-
utvalget. Ved inngangen til ny periode ble på
siste møte i Glasgow undertegnede valgt til
ny sekretær for seksjonen.

Spesialistseksjonene i UEMS behandler
spørsmål av interesse for den enkelte
spesialitet. Viktige temaer er spesialistutdan-
ningen, etterutdanning, kvalitetssikring og
rammebetingelser for spesialiteten. Sek-
sjonene kan også etablere akkrediterings-
ordninger for videre- og etterutdanning.
Sentralt er dette organisert som European
Accreditation Council for CME (EACCME),
der CME står for Continuous Medical

Education. Det er således mulig å få en
europeisk akkreditering av kurs som tilbys i
Norge og andre land. Det er inngått en
intensjonsavtale med American Medical
Association, noe som betyr at kurs akkreditert
av EACCME også vil bli godkjent av Den
amerikanske legeforening og omvendt.

UEMS har en egen internett-side,
www.uems.net  der man finner de viktigste
sentrale dokumenter organisasjonen har
produsert. I forrige utgave av disse sidene
fant man også dokumentene til den arbeids-
medisinske seksjonen, men disse er i
skrivende stund ikke tilgjengelige der. Dette
vil bli rettet opp snarlig. Den vedtatte policy
om sertifisering av bedriftshelsetjeneste
finnes dog på NAMFs hjemmesider:
www.legeforeningen.no/namf . Her gjengis et
nylig vedtatt dokument (Paper on a European
vision on occupational health), som søker å
stake opp veien videre for vår spesialitet på
europeisk nivå. Dette dokumentet vil bli brukt
videre inn i EU-systemet for å gjøre vår
spesialitet mer synlig. Det kan også fungere
som innspill til kommende EU-reguleringer
innen vårt fagfelt.

Europeisk visjon 
for spesialiteten 
arbeidsmedisin

KNUT SKYBERG, LEDER AV NAMFS INSTITUSJONSUTVALG
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Inflammasjon gir økt risiko for
ulike tilstander - også for

arbeidsbetingete lidelser? (Del 1)
OVERLEGE, DR. MED MARIT SKOGSTAD OG FORSKER, DR. PHILOS SEANBEH ZEINDINI

STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT, OSLO

For at vi skal kunne eksistere i en verden av
bakterier, virus og parasitter må kroppen være i
stand til å reagere med en inflammatorisk
reaksjon. Under inflammasjonen øker
blodtilførsel, permeabiliteten av blodårer,
migrering av hvite blodlegemer og
produksjonen av inflammatoriske mediatorer
slik som akutt-fase proteiner, prostaglandiner
og diverse cytokiner. Inflammatoriske celler
stimuleres til direkte å produsere oksidanter
eller øke syntesen av oksidant-genererende
enzymer. Dette må til for å nedkjempe
inntrengende faktorer eller for å ødelegge
invadert/skadet vev. Blir inflammasjonen
langvarig pga en tannkjøttbetennelse eller
arbeid i et yrke med
mikroorganismer/endotoksiner er dette kanskje
ikke så bra? Og hva med vår vestlige livsstil
der dietten inneholder mye sukker og fett, kan
dette påskynde inflammatoriske prosesser?

De siste årene er det publisert
forskningsrapporter om uheldige virkninger av
inflammasjonsprosesser som er kroniske:
destabilisering av kolesterol med deponering i
koronararterier, angrep på nerveceller i CNS
hos disponerte for Alzheimer eller påskynding
av en karsinogen prosess. 

Nyere observasjoner viser at personer som
har stått lenge på acetylsalisylsyre og ikke-
steroidholdig anti-inflammatoriske
medikamenter (NSAID) i mindre grad ser ut til
å utvikle bla tykktarmskreft enn dem som ikke
bruker slike medisiner. En rekke
epidemiologiske undersøkelser tyder også på at
personer på et slikt regime er mindre utsatt for
brystkreft, lungekreft, spiserørs og mavekreft
og for nevrodegenerativ sykdom, slik som
ALS. 

Hjerteinfarkt
I mange år har det vært fokusert på at personer
med høyt lipidnivå står i fare for å utvikle
hjerteinfarkt. Problemet er at halvparten av
infarktene forekommer blant personer med
normale lipidnivåer, og at blant dem som
utvikler hjerteinfarkt har 35% kolesterolverdier
lavere enn 5.3 mmmol/L .

I 1997 kunne Ridker og medarbeidere,
gjennom et mål på CRP, mikro-CRP, vise at
middelaldrende menn med de høyeste CRP-
verdiene hadde tre ganger høyere risiko for å
utvikle hjerteinfarkt enn dem med det laveste
nivået for CRP. Et CRP-nivå >3.0 mg/L
tredobler risikoen for hjerteinfarkt ble det vist. 

Denne sammenhengen har vist seg å være

vel så uttalt blant kvinner. I en multivariat
analyse var det CRP og total kolesterol/HDL-
ratioen som ga den beste indikasjonen på økt
risiko for infarkt. Denne studien viste også at
kvinner på østrogensubstitusjon hadde økte
CRP nivåer - to ganger mer enn blant dem uten
slik substitusjon, og de hadde forhøyet risiko
for kardiovaskulære begivenheter.

Men hvordan forklare sammenhengen?
Inflammasjonen bidrar til progresjon av
atherosklerose og den trombotiske
komplikasjonen av lidelsen (Figur 1).
Monocytt kjemotiltrekkende protein 1 får
leukocyttene til å migrere inn i intima i
koronararterien  der  makrofagen blir stimulert
til differensiering fra monocytt til makrofag.
Makrofagen har reseptorer  som gjør at de kan
fordøye og modifisere lipoproteiner og igjen
bli ”foam cells”. Denne cellen slipper igjen ut
inflammasjonsmediatorer som øker
inflammasjonen i karveggen og bidrar til
ytterligere leukocyttakkumulering, glatt
muskulatur proliferasjon og remodellering av
ekstracellulært vev. Makrofagen bidrar til

sårbarheten av plakket, ruptur og
trombedannelse som igjen kan utløse infarkt.
Triggere til denne inflammatoriske responsen
kan være oksyderende lipoproteiner,
hypertensjon, diabetes og overvekt. 

Hva er CRP?
CRP ble oppdaget i 1930 årene hos pasienter
med pneumokokkpneumoni. Dette proteinet
ble funnet å reagere med C-polysakkariden i
bakterieveggen, derav C-reaktivt protein. CRP
tilhører pentraxinfamilien av proteiner.
Hovedsakelig syntetiseres den i leveren som
respons på IL-6 og andre cytokiner som igjen
genereres fra kilder som fettvev og
inflammatoriske celler i den atherosklerotiske
lesjonen. Man trodde først at CRP bare var en
markør, men nyere data viser at CRP bidrar
direkte til den pro-inflammatoriske tilstand.
Bl.a. kan CRP stimulere monocyttfrigjøring av
inflammatoriske cytokiner. CRP er funnet i
infarktet i myokard der den kan gi aktivering
av komplement. Det kan dermed se ut som om
CRP er direkte involvert i den inflammatoriske
prosess og i igangsettelsen og progresjon av
atherosklerotisk kardiovaskulær sykdom. Det
har vært spekulert i om
inflammasjonsprosessen får plakket til å løsne.
Kolesterolavleiringer i koronartreet angripes
av makrofager som ønsker det fjernet. Den
inflammatoriske prosessen kan gjøre plakket
ustabilt. Hvis det bare er inflammasjon uten
bakenforliggende risiki for hjertesykdom, er
dette ikke noe problem. Så kanskje CRP bare
burde måles hos dem med moderat risiko for å
utvikle hjertekarsykdom? Amerikanske
helsemyndigheter har således ikke anbefalt at
CRP nyttes i en utstrakt screening men sier
samtidig at det er et nyttig verktøy i
overvåkingen av visse utsatte grupper.

Av de inflammatoriske mediatorene har
CRP tiltrukket seg mest oppmerksomhet fordi 

den har lang halveringstid, holder stabile
nivåer hos individet, har liten døgnvariasjon, er
lett å måle, i tillegg til å være et rimelig assay.
Det finnes derimot ingen standard assay til å
måle lipoprotein (a) og døgnvariasjonene til
fibrinogen gjør denne vanskelig å følge. Når
det gjelder IL-6 har den en døgnvariasjon i det
både glukocortikoider og katekolaminer øker
nivåene, og halveringstid i plasma på 6 timer
gjør også denne mindre brukbar enn CRP. 

Den vanlige analysemetoden for CRP er
ikke sensitiv nok til å avdekke økt risiko for
koronarsykdom. Derimot kan Mikro eller Hs-

 
Figur 3. Rudolf Virchow 1821-1902.
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CRP måles ned til 0.15 mg/L. Flere
kommersielle og sykehus-laboratorier i Norge
har nå begynt å ta disse teknikker i bruk.

Ved moderat inflammatorisk stimulus slik
som trening får man, som vist på figur 2, en
rask økning av CRP og Serum amyloid A
nivåer. IL-6 stimulerer lever til  å produsere
akutt-fase proteiner slik som CRP og serum
amyloid A. Senere i oppfølgingsperioden øker
fibrinogen. Et økt nivå av fibrinogen har vært
fokusert på som en mulig risiko for infarkt.

Ved siden av den viste sammenhengen
mellom nivå av CRP og hjerteinfarktrisiko er

CRP også funnet forhøyet blant menn som
senere utvikler claudikatio. Det er derimot ikke
funnet noen sammenheng mellom  høye CRP-
nivåer og venøs trombose.

Diabetes
Før insulin ble isolert behandlet man
diabetikere med salicylater fordi dette kunne
redusere sukkernivåene i blodet. Høye nivåer
av CRP er prediktorer for type II diabetes. Et
forhøyet nivå av LDL, som finnes hos svært
mange diabetikere, har inflammatorisk
potensiale fordi det påvirker cytokinene,
spesielt ved vektøkning. Lipidsenkende
medikamenter gir redusert inflammasjon og
samtidig reduseres CRP nivået.

En oppfølgingsstudie har vist økt baseline
IL-6 og CRP blant dem som senere utviklet
diabetes II sammenlliknet med dem som ikke
gjorde det, og glykemisk kontroll hos personer
med diabetes II gir også redusert nivå av CRP.

Når det gjelder diabetes I er det funnet
forhøyet CRP hos barn før sykdommen
debuterer og høyere nivåer av bl.a CRP er
funnet hos friske personer med diabetes I
sammenliknet med personer uten diabetes. Det
har også  vært spekulert i om lavgradig
inflammasjon hos pasienter med diabetes I kan
ha sammenheng  med utvikling av
senkomplikasjoner, for jo høyere nivå av Hb
A, jo høyere nivå av CRP.

Inflammasjon og

kreftutvikling
I en artikkel i Lancet i 2001 spør Balkwill &
Mantovani om kreft er såret som aldri gror ? 
De viser til Virchow som på 1860-tallet viste at
kreftsvulster oppsto på steder der det var
kronisk inflammasjon etter at han i tumorvev
hadde observert hvite blodceller. 

Virchow (Figur 3) tenkte seg at en kronisk
irritasjon kunne etablere et miljø der celler
kunne vokse unormalt. 

En mer moderne versjon av Virchow's
hypotese er at den inflammatoriske prosessen
indusert av en kronisk skade bidrar til
kreftutviklingen. Tilhelingsprossessen ved
skade / inflammasjon involverer en rekke
prosesser som igjen gir frigjøring av
inflammatoriske mediatorer. Leukocytter
genererer reaktivt oksygen og
nitrogenforbindelser som direkte kan skade
gener som kontrollerer celleveksten. Jo lenger
inflammasjonen vedvarer, jo høyere risiko for
kreft. 

Nyere kunnskap tilsier at kreft er en
komplisert prosess som er et resultat av
samspillet mellom miljø og gener.
Kreftutviklingen skjer i flere trinn hvor det

skjer forskjellige genetiske
forandringer. Hovedtrinnene i
en flertrinns
kreftutviklingsmodell er
skissert i Figur 4. I denne
modellen vil en genetisk
forandring (på grunn av
eksponering for
mutagene/kreftfremkallende
stoffer) i et kritisk gen (for
eksempel krefthemmende
gen) føre til en vekstfordel for
en celle overfor naboceller og
denne cellen begynner å dele
seg. Kronisk eksponering og
ytterligere genetiske
forandringer kan til slutt føre
til svulstdannelse (godartet
svulst) og/eller metastase
(ondartet svulst).  

Sammenhengen mellom
inflammasjon og kreft er
dokumentert ved en rekke

patologiske tilstander. Noen av krefttypene
med en kronisk inflammatorisk faktor er
skissert i Tabell 2.  Mekanismene for hvorledes
inflammasjon bidrar til kreftutvikling varierer
fra kreftform til kreftform. Generelt kan det
tenkes at induksjon av oksidanter som følge av
inflammatoriske reaksjoner, spiller en viktig
rolle i kreftutviklingstrinnene. 

Inflammasjon er en kjent kofaktor i en rekke
kreftsykdommer. Dette støttes av både studier
utført i dyremodeller og epidemiologiske
undersøkelser med pasienter med
inflammatoriske sykdommer. For eksempel
viser studier en økt lungekreftrisiko blant
pasienter med inflammatoriske
lungesykdommer slik som KOLS, astma og
bronkitt. Dessuten, bruk av såkalte non-
steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID)
hos røykere er assosiert med redusert
lungekreftrisiko. Det kan se ut som om
cyclooxygenase -2 (COX-2), som er viktig for
produksjon av prostaglandiner, her kan spille
en viktig rolle. 

To ulike cyklooksygenase (COX) enzymer
katalyserer første trinn i prostaglandin
syntesen. COX-1 finnes i de fleste celletyper
og har bla med mavesyre regulering å gjøre.
COX-2 syntetiseres av monocytter og
makrofager. Det viser seg at COX-2 er
overuttrykt i mange kreftformer; colorektal,
mave, øsofagus, pancreas, blære, hud, lunge,
melanomer. I tillegg er COX-2 ekskresjonen
økt i inflammatorisk tarmsykdom.
Acetylsalisylsyre inhiberer COX-2 aktiviteten
og dermed prostaglandinsyntesen.
Musemodeller viser dessuten at COX-2
inhibitorer reduserer incidens av
tykktarmskreft, brystkreft og hudkreft.

I alle tumores finnes makrofagtyper som
tiltrekkes tumorstedet etter ulike cytokiners
påvirkning, såkalte kjemokiner. Enkelte
tumores danner også cytokiner selv som gjør
overlevelse for denne type makrofager lettere.
Slike tumorassosierte makrofager (TAM) kan
drepe tumorceller, men kan også stimulere
tumorcelleproliferasjon, gi nydanning av kar
og metastase. Cytokiner og kjemokiner kan
bidra direkte til progresjonen av malign
utvikling og kan induseres av hypoksi (til

Figur 1. Inflammasjon og progresjon av den atherosklerotiske lesjonen (Peter Libby, Nature, 2002)

Figur 2. Inflammatorisk stimulus etter en
treningsøkt (Libby & Ridker, 2004)
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forskjell fra normalt vev). Eksempler er
tumornekrosefaktor alfa (TNF-±), IL1, IL6 og
kjemokiner. 

TNF som er en sentral
inflammasjonsmediator, kan både forårsake
vevsdestruksjon og gi heling. Ved malign
sykdom kan den destruere tumor blodkar men
kan også fungere som en promotor for tumor.
Forhøyet uttrykk av TNF forekommer i mange
ulike krefttilfeller. Et eksempel på innblanding
av TNF er at mus som mangler TNF-genet er
mindre utsatt for å utvikle hudkreft.

Interleukin-1 reseptor antagonist behandling
reduserer tumorutvikling/metastase hos mus.

Ved leukemi hos mennesket vil maligne
celler stimulere stamcellene i benmargen til å
frigjøre IL 1, IL 6 og TNF. Cytokinene
stimulerer malign cellevekst og forårsaker
terapiresistens.

Kjemokiner påvirker bla nøytrofile og
lymfocytter. Disse stoffene bidrar i stor grad til
makrofag og lymfocyttinfiltrasjon blant annet i
ovarial, bryst og cervix-cancer.

Genetiske variasjoner i en rekke
inflammasjonsgener er påvist å påvirke
kreftrisikoen eller prognosen for pasienter med
diagnosen kreft. En type genvariasjon kalt for
single nucleotide polymorphism (SNP) finnes
hyppig i vårt arvestoff. SNPer er enkle
baseforandringer som finnes hos  over 1%  av
individer i befolkningen. Disse kan ha
betydning for sykdomsforekomsten ved at de
har biologisk betydning for genenes uttrykk,
proteinenes funksjon eller aktivitet. Det er
identifisert SNPer i mange av sentrale gener
som regulerer inflammasjonen. Det er en rekke
studier som viser at noen av disse SNPer kan
ha betydning for utvikling av inflammatoriske
sykdommer, hjerte-karsykdommer og kreft.
For eksempel er det vist at en bestemt genotype
av en regulatorisk SNP i promotorregionen til
IL1B genet alene, eller i kombinasjon med en
polymorfi i IL1RN genet, er assosiert med økt
risiko for lungekreft. Det er også funnet
assosiasjoner mellom gen-varianter av en
rekke sentrale inflammasjonsgener og
kreftrisiko i forskjellige organer.        

Alzheimer
Man har erfart at personer som står på anti-
inflammatorisk medisin senere utvikler
Alzheimer enn andre som ikke tar disse
medisinene. Skal vi  ta Globoid for å slippe å
bli senile?

Kan hende immunsystemet oppdager den
degenerative prosessen i CNS og gjør mer
skade enn gavn. Å blokkere inflammasjonen
kunne kanskje forsinke prosessen? Glia celler i
CNS produserer cytokiner. Glia cellenes
aktivitet resulterer i raskere død av neuronene
hos Alzheimer pasienter. Aktivering av nuclear
factor kappa B i gliaceller fører til en
inflammatorisk prosess som igjen gir en storm
av cytokiner som deretter forårsaker neuronal
degenerasjon. Det ser ut til at lavdose
acetylsalisylsyre og fiskeoljekapsler, som
begge reduserer inflammasjonen/cytokinene,
reduserer risikoen for/forsinker Alzheimer.

Tabell 1. Nivå av mikro- CRP i lys av risiko for hjerteinfarkt

Nivå av Mikro-CRP (mg/L) Risiko for hjerteinfarkt

<1.0 Lav
1.0-3.0 Moderat
3.1-10.0 Høy
>10.1 Svært høy, infeksjon må utelukkes

Tabell 2. Eksempler på  inflammasjonsprosesser som predisponerer for kreft

Inflammatoriske agens  Inflammatorisk tilstand og assosiert kreftsykdom

Mavesyre Reflux øsofagitt Kreft i spiserøret
Gallesten Betennelse i galleganger Gallegangskreft
Røyking, asbest, partikler, Bronkitt, emfysem, KOLS, Lungekreft/Mesoteliom
mikroorganismer astma,
Hepatitt B/C Hepatitt Leverkreft
Sexuelt-overførbar sykdom Prostatitt Prostatakreft

Betennelse i ovarier Ovariekreft
H. pylori, røyking, alkohol Gastritt, Ulcerøs colitt, Mave-og tarmkreft

Crohn's sykdom
Schistosoma haemotobium Cystitt Blærekreft
Humant Papillomavirus Livmorhalskreft
Epstein Barr virus Lymfomer
HIV Kaposis sarkom
Diet, alkohol Pancreatitt Kreft i bukspyttskjertel
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Hovedtrinnene i
kreftutviklingen.

Artikkelen fortsetter neste nummer av
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LAG EN GRAVIDITETSPOLITIKK
GERD VIDJE, FRILANSJOURNALIST, VIDJE@ONLINE.NO

FRA IDÉBANKEN

– Planer for hvordan virksomheten
håndterer graviditet gjør det
lettere å tilrettelegge arbeidet.
Behovet for fravær i graviditeten
går ned, og tilrettelegging for
gravide gir kunnskap når arbeidet
skal legges til rette for andre, sier
Ebba Wergeland, spesialist i ar-
beidsmedisin i Arbeidstilsynet.

– Graviditet er forutsigbart og bør ikke føre
til unntakstilstand på arbeidsplassen. Med
utgangspunkt i normale fødselstall i Norge, er
det enkelt å beregne hvor mange gravide det
vil være i en virksomhet, sier Ebba
Wergeland.

Hvis det er X kvinner i bedriften under 40
år, vil X ganger 0,07 være et cirka anslag for
antall gravide. Er det tre kvinner i riktig alder,
blir det 0,2 eller gjennomsnittlig én graviditet
hvert fjerde til femte år. Er det tretti kvinner
under 40 år, er det i snitt to gravide til enhver
tid.

Ebba Wergeland synes det er på tide at
ledere og personalansvarlige lærer seg
beregningen og at de litt større virksomhetene
lager en graviditetspolitikk. Den ansvarlige
for graviditetspolitikken må plasseres på et
nivå i virksomheten som har ressurser til å
utarbeide løsninger og ta avgjørelser.

Generell politikk og
individuell plan
– Og det må ikke være tvil om
ansvarsforholdene, presiserer Wergeland.
Den ansvarlige må også ha kunnskap om
graviditet, virksomhetens produksjon og
tilrettelegging. Bedriftshelsetjenesten skal
kunne gi nødvendige råd. Det er behov for en
kombinasjon av en generell, allment kjent
”policy” og en individuell plan som
utarbeides i dialog med den det gjelder. Hun
peker på at erfaringer og forskning viser at det
lønner seg å starte tidlig med planlegging og
at planene bør være langsiktig.

– Vissheten om at virksomheten har et godt
arbeidstilbud for gravide, vil stimulere
kvinnene til å gi tidlig beskjed om gravidi-
teten. Det vil også forenkle tilretteleggingen
hvis behovet gjelder slutten av graviditeten,
mener Wergeland.

Sykefravær og tilrettelegging
Hvert år fødes det 55-60.000 barn i Norge.
Det betyr at det til enhver tid er 40-45.000
gravide kvinner i befolkningen, og om lag tre
av fire er yrkesaktive. De fleste blir sykmeldt i

løpet av svangerskapet, ofte lenge før de går
ut i ordinær fødselspermisjon tre uker før
terminen. Hvilke problemer gravide har på
jobben varierer med typen arbeid og
organisering av arbeidet. Ofte er det
trøtthet/søvnproblemer og forhold som har
med graviditetens fysiske forandringer å
gjøre. Det blir vanskeligere å mestre tunge
løft, hektisk arbeidstempo og skiftarbeid med
ubekvem arbeidstid. Wergeland forteller om
undersøkelser (Graviditet og arbeid, 1989)
som viser at to av tre gravide trenger tilrette-
legging, mens bare en av tre oppnår det.
Gravide står for om lag en tredel av alle
fraværsdager for kvinner mellom 20 og 39 år.
Sykmelding av gravide er den mest brukte
løsningen på problemet med å kombinere
arbeid og graviditet. 

– Det betyr at tilretteleggingen ikke
fungerer på arbeidsplassen. Minst 30 prosent
av fraværet skyldes manglende tilrette-
legging, mener hun. 

Omplassering og svanger-
skapspenger
I 1988 kom ordningen med svangerskaps-
penger (folketrygdloven § 14-13) som skulle
gi økonomisk sikkerhet for gravide når
fraværsbehovet ikke skyldes sykdom, men
arbeidsforholdet. Hensikten var blant annet å
unngå sykeliggjøring av normal graviditet. I
stedet skulle det settes fokus på tilrettelegging
av arbeidet. Hvis det er risiko for fosterskade
eller forplantningsevne skal den gravide
ifølge Arbeidstilsynets forskrift (om forplant-
ningsskader og arbeidsmiljø) under ingen
omstendighet settes til slikt arbeid. Dersom
tilrettelegging ikke er mulig, skal hun
omplasseres. Det kan for eksempel være å ta
sykepleiere ut av turnus og la flyvertinner få
arbeid på bakken. Hvis heller ikke om-

plassering er mulig, kan det gis svangerskaps-
penger.

Underforbruk svangerskaps-
penger
I 2003 var det om lag tre prosent av de
gravide som hadde svangerskapspenger. Selv
om det varierer fra en til ti prosent mellom
fylkene, er tallene veldig lave. Wergeland
mener det først og fremst skyldes at svanger-
skapspenger ikke gir rett til feriepenger. 

– I dag taper gravide på denne ordningen
sammenliknet med sykepenger. Her bør
lovverket endres slik at svangerskapspenger
sidestilles med sykepenger i forhold til
feriepenger.

Både i 1989 og 2003 hadde om lag 60
prosent av de gravide med rett til sykepenger
minst ett sykefravær i løpet av svangerskapet.
I 1989 registrerte vi også fraværet året før
graviditeten. Bare 20 prosent av kvinnene
hadde hatt fravær da.

– Det høye fraværsbehovet under graviditet
er uttrykk for dårlig tilrettelegging av
arbeidet, underforbruk av svangerskaps-
penger og sykdom. Med større bruk av
svangerskapspenger burde antakelig ikke mer
enn 30 prosent av kvinnene ha sykefravær, de
resterende 30 prosent burde hatt svanger-
skapspenger. 

Et godt råd
Ebba Wergeland kommer med et godt råd til
arbeidsgivere: Lag en graviditetspolitikk og
prøv den ut i egen virksomhet. Bruk
kunnskapen til å tilrettelegge arbeidet for
andre med redusert funksjonsevne. 

– Vi vet hva som skjer under graviditet og
mye om hva gravide kvinner har behov for.
Svangerskapsforløp er som regel ganske like,
i motsetning til forløpene bak redusert
funksjonsevne generelt – som jo kan skyldes
all verdens sykdommer. Derfor er det lettere
for virksomheter å starte med tilrettelegging
av arbeidet for gravide. Hvis ikke arbeidslivet
makter å tilrettelegge for gravide, er det lite
håp om å klare det for andre. 

Mer informasjon
Se Idebanken – inkluderende arbeidsliv
(www.idebanken.org).
Temahefte Gravid – og hva så? Om syke-
fravær og tiltak for gravide i jobb.
Faktaark nr. 35: Gravid – syk? Tilrettelegging
av arbeidet ved graviditet.
Trygdeetatens brosjyre om svangerskaps-
penger.

Lag en graviditetspolitikk og prøv den ut i
egen etat, opfordrer Ebba Wergeland,
spesialist i arbeidsmedisin i
Arbeidstilsynet. (Foto. Gerd Vidje).
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Protokoll
fra 79. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening 10. mai 2005

Møtet ble holdt i Tønsberg.

Tilstede: Ørn Terje Foss (leder), Halfrid Waage, Inger Lise
Fjellanger, John O. Hjelle, Arne Morterud, Anne
Kristin Møller Fell og Hill Øien. 
Fra institusjonsutvalget deltok Knut Skyberg. 
Fra fagutvalget deltok Marit Skogstad kl. 13.00. 
Fra sekretariatet deltok Bjørn Oscar Hoftvedt.

POST 1 INNKALLING OG DAGSORDEN
ble enstemmig godkjent.

POST 2 PROTOKOLL FRA 78. ORDINÆRE STYREMØTE
ble godkjent.

POST 3 NESTE MØTE
er berammet til mandag 22. august kl. 15.00 i Legenes
Hus med etterfølgende middag.

POST 4 BEHANDLING AV SAKENE 35/2005 TIL 47/2005

Sak 35/2005 Årsmøte/generalforsamling
Saklisten for årsmøtet ble gjennomgått og oppgavene
i forbindelse med møtet ble fordelt på
styremedlemmene.

Sak 36/2005 Opprettelse av spesialforening i arbeidsmedisin.
I forbindelse med sentralstyrets forslag til ny
organisering av Legeforeningen er det foreslått et mer
markert skille mellom fagforeningsaktiviteten og den
faglige aktiviteten. Uansett om Namf fortsetter som
egen yrkesforening eller blir slått sammen med Leger
i samfunnsmedisinsk arbeid, vil det bli behov for å
opprette en spesialforening for arbeidsmedisin. Det
var utarbeidet forslag til lover og interimsstyre for en
ny spesialforening som styret vedtok å legge fram  for
årsmøtet. Videre vedtok styret å foreslå at det
overføres inntil kr 700 000 fra Norsk
arbeidsmedisinsk forening til spesialforeningen.

Sak 37/2005 Spesialistpraksis i arbeidsmedisin.
Det forelå et notat fra Hill Øien om at Namf bør
fremme et forslag overfor Legeforeningen om at
spesialister i arbeidsmedisin får samme rettigheter
som andre spesialister til å opprette spesialistpraksis
med driftstilskudd fra helseforetakene og refusjonsrett
fra folketrygden.
Hill Øien bearbeider notatet videre og det oversendes
Legeforeningen v/sentralstyret så snart det er ferdig.

Sak 38/2005 Mål og tiltaksplan 2005.
Mål og tiltaksplan for 2005 ble gjennomgått.

Sak 39/2005 Bedriftshelsetjeneste.
Det forelå et brev fra en kvinne som fortalte om sine
erfaringer med en bedriftshelsetjeneste. Hun mente
bedriftshelsetjenesten hadde mer preg av
personallegeordning enn en institusjon som skulle ta
seg av arbeidsrelaterte sykdommer / tilstander /
skader.

Inger Lise Fjellanger utarbeider forslag til svar til
kvinnen.

Sak 40/2005 Høring - forslag om opphevelse av forskrift om
cyanider 21. juni 1990.
Namf hadde i brev fra Arbeidstilsynet av 18.04.2005
blitt bedt om å uttale seg om opphevelse av forskrift
om cyanider av 21. juni 1990. Bakgrunnen for
forslaget er at forskriftene har overlappende regler
med annet regelverk, særlig kjemikalieforskriften av
30.04.2001 og at deler av informasjonen i cyanid-
forskriften er utdatert.Arne Morterud utarbeider
forslag til høringssvar. Høringsfristen er 18. juli 2005.

Sak 41/2005 Høringsnotat om endringer i blåreseptforskriften.
Styret mente saken ikke berører det arbeidsmedi-
sinske fagområdet og besluttet å ikke uttale seg.

Sak 42/2005 Høring - Endringer i lov av 2. juli 1999 nr. 63 om
pasientrettigheter – helsehjelp til pasienter uten
samtykkekompetanse.
Styret var i brev fra Legeforeningen av 07.04.2005
bedt om å uttale seg om denne høringen. Utkastet
omfatter forslag om endring i pasientrettighetsloven §
4-6 om samtykke på vegne av myndige som ikke har
samtykkekompetanse, samt utkast til lovregler om
helsehjelp til pasienter som mangler
samtykkekompetanse og motsetter seg
helsehjelp.Anne Kristin Møller Fell påtok seg
ansvaret for å vurdere om styret skal uttale seg om
denne høringen. Høringsfrist er 5. juni 2005.

Sak 43/2005 Høring – Nasjonale faglige retningslinjer for
undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn.
Styret var i brev av 6. april 2005 fra Legeforeningen
bedt om å uttale seg om denne høringen. Styret mente
saken ikke gjelder det arbeidsmedisinske fagområdet
og besluttet å ikke uttale seg.

Sak 44/2005 Høring - Forslag til forskrift om helsepersonells
adgang til å motta gave,  provisjon, tjeneste eller
annen ytelse i tjenesten.
Styret var i brev av 7. april 2005 bedt om å uttale seg
om denne høringen. Forskriften er ment å tydeliggjøre
og konkretisere helsepersonelloven § 9, 1. og 2. ledd
om hva anses for å være ”gave, tjeneste, provisjon
eller annen ytelse”. Forskriften er også ment å bidra til
økt tillit blant befolkningen til helsepersonell og
helsetjenesten om hvilke ytelser helsepersonell kan
motta.
John O. Hjelle påtok seg ansvaret for å vurdere om
Namf skal uttale seg om høringen.

Sak 45/2005 Honorar til redaksjonsutvalget.
Styret bevilget kr. 20.000 som  honorar til
redaksjonsutvalget. Redaksjonsutvalget fordeler selv
honoraret mellom seg.
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Sak 46/2005 Om henvisninger til sosialmedisinsk poliklinikk.
Styret hadde mottatt et brev fra fylkestillitsvalgt Jens
Smith-Sivertsen av 3. mai 2005. Smith-Sivertsen
hadde henvist en pasient til sosialmedisinsk
poliklinikk, men var i brev fra poliklinikken blitt
informert om at henvisninger fra lege i
bedriftshelsetjeneste ikke lenger skulle utløse
refusjoner fra Rikstrygdeverket.
Styret besluttet å undersøke saken nærmere og gi
tilbakemelding til Smith-Sivertsen om hvilke regler
som gjelder. Ørn Terje Foss fikk ansvaret for å følge
opp saken.

Sak 47/2005 Arbeidsmøte for det nye og gamle styret i London 13.
- 15.10.2005.
Det besluttet at årets arbeidsmøte for styret blir lagt til
London med blant annet besøk på Kings College for å
se på utdanning i arbeidsmedisin og besøk ved en
bedriftshelsetjeneste.
Både medlemmer av det gamle og nye styret blir
invitert. Ørn Terje Foss og Knut Skyberg påtok seg
ansvaret for å utarbeide program.

Ørn Terje Foss
leder

Bjørn Oscar Hoftvedt

NESTE ARBEIDSMEDISINSK VÅRMØTE
Fagutvalget melder at neste vårmøte i NAMF legges til Hurtigruten. Vi starter turen i Tromsø 1. mai 2006 kl. 23.45 og
ankommer Trondheim tidlig om morgenen torsdag 
4. mai.

KURS OG MØTER

Takk til Norsk 
arbeidsmedisinsk forening!
For første gang i historien ble arrangementet ”International Symposium
on Epidemiology in Occupational Health” (EPICOH-2005) avholdt i
Norge, 11.-14. september 2005. Arrangementet var lagt til Bergen, og
arrangementskomitéen hadde deltagere fra fagmiljø i Bergen, Oslo og
Trondheim. Det kom 243 deltagere fra 45 land, og det var dager med tett
program av stor interesse for arbeidsmedisinere!

Arrangementskomitéen  og ICOH som er symposiets ”eier” er svært
takknemlige for at NAMF bidro med økonomisk støtte til konferansen!

ARBEIDSLIVETS TOKSIKOLOGI 
Kurset holdes 31. oktober - 2. november 2005, på Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).
Målgruppe: Spesialistkandidater i arbeidsmedisin. Åpent også for andre hvis plassen tillater det.
Målsetning: Kurset gir et grunnlag for praktisk kjemikaliehåndtering i egen bedrift og for diskusjon av egne
problemstillinger. Sentrale tema er toksikologi relatert til ulike organsystemer og eksponeringer; overvåking av
arbeidsmiljøet og om nyheter innen genetisk toksikologi. For detaljert program, se www.stami.no
Arrangør: STAMI i samarbeid med fagutvalget, Norsk arbeidsmedisinsk forening. Kursleder overlege Vidar Skaug, STAMI
(Vidar.Skaug@stami.no)
Kursavgift: kr 4000.
Påmeldingsfrist: 10. oktober 2005
Påmelding: Elektronisk påmeldingsskjema på www.stami.no, e-post til kurs@stami.no
eller telefon 23 195163.

Arrangementskomitéen for EPICOH-2005: Fra venstre bak: Knut
Rasmus Kyvik, Pål Thorsen, Kim Kristoffersen og Bjørn Hilt. Midtre

rekke fra venstre: Sverre Langård, Petter Kristensen, Kristina Kjærheim,
Berit Larsen og Bjørg Eli Hollund. Nederst fra venstre: Hilde Langseth,

Tone Morken, Bente E. Moen, Ågot Irgens og Helge Kjuus.
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STYRET SPALTE

LANDSSTYREMØTE I BERGEN

25. TIL 27. MAI, 
EN OPPMUNTRING FOR NAMF

KRISTIAN VETLESEN, LEDER AV STYRET I NAMF

Hele 9 arbeidsmedisinere hadde funnet
veien til landsstyremøte i Bergen.
Vanligvis er NAMF kun representert
med kun 2 delegater med stemmerett,
men denne gang var laget styrket med 3
ledere fra henholdsvis Akershus, Vest-
Agder og Rogaland legeforening, i
tillegg var det flere observatører til stede.
NAMF delegatene arbeidet koordinert og
godt både på og utenfor landsstyresalen.
NAMF fikk gjennomslag for flere saker. 
Viktige saker på dagsordenen denne
gang var legeforeningens fremtidige
organisasjonsstruktur, turnustjenesten,
utdanningskurs og industri, og valget av
ny president. I Bergen kom det opp en
ekstrasak om legers arbeidsforhold i
forhandlingene med NAVO. Det ble
vurdert forslag om mistillit mot
sentralstyret. Saken ble grundig
behandlet, og måten det ble gjort på bidro
til at resten av møtet ble avviklet i en god
tone. 
Landstyremøtet ble historisk ved å velge
legeforeningens første kvinnelige
president, Torunn Janbu. 

Organisasjonssaken
Det ble ikke vedtatt noen endring i
organiseringen av yrkesforeningene.
Sentralstyrets innstilling om at LSA og
NAMF skulle være samlet til en forening
med virkning fra 1.1.2007 ble strøket.
Etter forslag fra NAMF ble nytt avsnitt
vedtatt med 70 mot 52 stemmer:
”Landsstyret merker seg den uttalte vilje
til samarbeid mellom LSA og NAMF om
å arbeide for en sammenslutning til en
yrkesforening med hovedsakelig
grupperettet forebyggende medisinsk
arbeid. Inntil en får praktisk erfaring med

funksjonsfordeling mellom
yrkesforeninger, lokalforeninger og
fagmedisinske foreninger opprettholdes
status for LSA og NAMF som separate
yrkesforeninger for ikke å redusere disse
gruppenes status internt i Legeforeningen
i en periode hvor forebyggende
medisinsk arbeid har dårlig rekruttering
og står overfor store utfordringer.”

Prinsipp og arbeidsprogram
for perioden 2006-2007
Under debatten om prinsipp- og
arbeidsprogrammet fikk NAMF gehør for
sine forslag. Viktig var vedtaket om at
legeforeningen vil i neste periode arbeide
for å bedre arbeidstakernes helse ved å

bygge ut og kvalitetssikre
bedriftshelsetjenesten.

NAMF foreslo å fremme inkludering i
arbeidslivet, bl.a. ved å arbeide for å
innføre takster i normaltariffen som kan
styrke samarbeidet mellom fastlege og
bedriftslege. Forslaget fikk en mer
generell utforming og ble bakt inn i et
punkt om Inntekts og arbeidsforhold.

Hordaland legeforening var en
utmerket arrangør. I tillegg til intens
møtevirksomhet var det lagt opp til et
spennende sosialt program med Statsraad
Lehmkuhl tokt, besøk på St Jørgens
leprahospital og Legenes hus.

Kristian Vetlesen har grunn til å smile.
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Kristian Vetlesen, leder
Bedriftsoverlege
Orkla Brands, Postboks 4236 Nydalen, 0401 Oslo
Tel:  22 89 51 95 
e-post: kristian.vetlesen@orklabrands.no

Anne Kristin Møller Fell
Overlege
Yrkes- og miljømedisinsk avdeling
Sykehuset Telemark HF, 3710 Skien
Tel:  35 00 35 00
e-post: anne-kristin.fell@sthf.no

Inger Lise Fjellanger
Bedriftslege
Rikshospitalet
Arbeidsmiljøavd., 0027 Oslo
Tel: 23 07 27 22
e-post: inger.lise.fjellanger@rikshospitalet.no

Niels E. Kirkhus
Bedriftslege
NVI Bedriftshelsetjenesten
Grønligt. 21  A, 3188 Horten
Tel: 33 07 15 40
e-post: niels.kirkhus@nvi-bht.no

Arne Morterud
Bedriftslege
Hjelp24 BHT 
Daaskogen Moa, 6010 Ålesund
Tel:  70 15 25 50
e-post: arne.morterud@hjelp24.no

Halfrid Waage, nestleder
Overlege
Yrkes- og miljømedisinsk avdeling
Sykehuset Telemark HF, 3710 Skien
Tel: 35 00 31 06
e-post: halfrid.waage@sthf.no

Hill Øien
Bedriftslege
Arbeidsmedisinsk senter
8400 Sortland
Tel: 76 11 05 20
e-post: hill oien@arbmed.senter.nhn.no

Vararepresentanter:
Trond Skaflestad, bedriftslege
Statoil HAM
P.O. box 7200, 5020 Bergen
Tel:  91 86 19 28
e-post: trskaf@statoil.com

Trude Fossum, overlege
Yrkes- og miljømedisinsk avdeling
Sykehuset Telemark HF, 3710 Skien
Tel: 35 00 35 00
e-post: trude.fossum@sthf.no

Lise Sørbø, bedriftslege
NSB as
Prinsensgate 7-9, 0048 Oslo
Tel: 23 15 37 47
e-post: 

Fagutvalgets leder;
Marit Skogstad, overlege
Stami, Postboks 8149 Dep, 0033 Oslo
Tel: 23 19 53 88
e-post: marit.skogstad@stami.no

Institusjonsutvalgets leder:
Knut Skyberg, overlege
Stami, Postboks 8149 Dep, 0033 Oslo
Tel: 23 19 53 76
e-post: knut.skyberg@stami.no

Kvalitetsutvalgets leder:
Oddfrid Aas, assistentlege
Arbeidsmedisinsk avdeling
St. Olavs Hospital HF, 7006 Trondheim
Tel: 73 86 72 85
e-post: oddfrid.aas@stolav.no

Spesialitetskomiteens leder:
Jan Haanes Marton, seksjonsoverlege
Arbeids- og miljømed.avdeling, UNN, 9038 Tromsø
Tel: 77 62 73 63
e-post: jhm@unn.no

Sekretariat:
Bjørn Oscar Hoftvedt
Dnlf, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo
Tel: 23 10 91 04
e-post: bjoern.hoftvedt@legeforeningen.no

Eli Marie Berg-Hansen
Dnlf, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo
Tel: 23 10 91 23 - 63 99 11 14
e-post: eli.berg.hansen@legeforeningen.no
Anne-Kjersti Vossan - regnskap
Dnlf, Postboks 1152 Sentgrum, 0107 Oslo
tel: 23 10 92 18
e-post: anne-kjersti.vossan@legeforeningen.no

STYRET 01.09.2005 - 31.08.2007:
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B-BLAD økonomi RETURADRESSE:
Media Bergen AS

C. Sundtsgt. 51 - 5004 BERGEN

Målgruppe: Primært arbeidsmedisinere. Åpent for
andre med interesse for sammen-
hengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Målsetning: Gi et etterutdanningstilbud innen
aktuelle tema om arbeidsmiljø og
helse. 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent tellende i 
spesialitetene allmennmedisin, ar-
beidsmedisin og samfunnsmedisin for
leger og i spesialiteten helse- og 

miljøarbeid for fysioterapeuter.
Kurset er godkjent i spesialitetene
arbeidshelse og folkehelse for 
ergoterapeuter med 20 timer.

Kursavgift: Kr 3200 for undervisning, 
kursmateriell og servering. 

Påmeldingsfrist: 19. desember 2005
Påmelding: Elektronisk påmeldingsskjema på

www.stami.no, evt. 
telefon 23 19 51 63.

Onsdag 25. januar: 

9.00 Registrering, kaffe, te.
9.15 Velkommen v/kursledelsen

Tema: FORVENTNINGER TIL BHT i en skjerpet markedssituasjon

9.30 Hvordan kan BHT arbeide forebyggende i dagens
markedssituasjon? 
v/Anne-Christine Markset, bedriftsoverlege, Bedriftshelse
Norge

10.00 Hvordan stimulere samarbeid mellom bedrifts- og 
allmennlege? 
v/Kjell Maartmann-Moe, spesialist i allmennmedisin, dr. med.,
tidl. leder av Allment praktiserende lægers forening

10.30 Pause
10.45 En bedriftsleders forventninger til bedriftshelsetjenesten.

v/Sten Magnus, administrerende direktør i Umoe Catering
11.30 Pause
11.45 LOs visjon for en bedre bedriftshelsetjeneste. v/Wenche

Thomsen, rådgiver HMS-politikk, LO.
12.30 Lunsj

Tema: COCHRANE - relevant for arbeidsmedisin?

13.30 Hva er nytt ved evidence based medicine, hva er the Cochrane
collaboration, og hvordan deltar Norge? v/Signe Flottorp,
forsker/allmennmedisiner, Nasjonalt kunnskapssenter for
helsetjenester

14.15 Pause
14.45 The Cochrane collaboration - implications for occupational

health practice, 
v/Jos Verbeek, coordinator/occupational physician Ph. D.,
Finnish institute of occupational health, Helsinki

15.30 Slutt for dagen.

Torsdag 26. januar:

Tema: AKTUELLE PROSJEKTER fra STAMIs forskning

8.30 Problemer med målefeil ved bruk av spørreskjema. V/Petter
Kristensen, overlege/professor, STAMI/UiO

9.00 Nasjonalt overvåkningssystem for arbeid og helse. v/Helge
Kjuus, forskningssjef/ dr. med., STAMI

9.30 Pause

9.45 Smerteopplevelser, første gang er verst. v/Ólüf
Steingrímsdóttir, Ph. D./fysioterapeut

10.15 Pause

Tema: UTMATTELSE OG DIFFUSE SMERTER - nye folkesykdommer?

10.45 Hvordan kan vi forstå subjektive helseplager hos ellers friske
mennesker? v/Ingvald Wilhelmsen, professor, Institutt for
indremedisin, UiB.

11.30 Pause
11.45 Hvordan kan subjektive helseplager påvirkes? v/Ingvald

Wilhelmsen
12.30 Lunsj
13.30 Tretthet og utmattelse - egenskaper, utbredelse og

mestringsstrategier. v/Anners Lerdal, førsteamanuensis,
Høgskolen i Buskerud.

14.15 Pause
14.30 Tilværelsens ufravikelige grunnvilkår. v/Arne Johan Vetlesen,

professor, Filosofisk institutt, UiO.
15.30 Slutt for dagen.

Fredag 27. januar:

Tema: SISTE NYTT

8.30 Nytt fra Direktoratet for arbeidstilsynet.  v/overlegene Axel
Wannag og Ingrid Sivesind Mehlum, Direktoratet for
Arbeidstilsynet

9.30 Pause
9.45 Prosjektarbeid fra Grunnkurs for verne- og helsepersonale
10.15 Prosjektarbeid fra Videreutdanningsprogrammet for verne- og

helsepersonale
10.45 Pause
11.05 Nytt fra spesialistkomiteen i arbeidsmedisin. v/representant for

spesialitetskomiteen.
11.35 ICOH 100-årskonferanse i Milano 11.-16. juni 2006. v/Helge

Kjuus
11.45 Evaluering
11.55 Slutt.

25. - 27. januar 2006, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

PROGRAM

Kurs i Aktuell arbeidsmedisin
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