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HVIT KITTEL - SORT KULL
For nøyaktig 100 årsiden etablerte det
engelske selskapet Spitsbergen Coal and
Trading Company det første
kullgruvesamfunnet på Svalbard. Da den
norske legen Johan August Ulstad steg i
land i Advent City på Spitsbergen
sommeren 1905, var han den første av ca
140 leger som kom til å bli ansatt av
gruveselskapene på Svalbard frem til
Staten tok over i 1981. Før 1960 var
øygruppen isolert fra omverdenen i seks-
åtte måneder hvert år. Vanligvis alene,
med sparsomt utstyr og ofte uten særlig
erfaring fra klinisk medisin, måtte de unge
legene lære seg å takle alle typer
medisinske problemstillinger. I løpet av de
75 år ordningen varte, fikk verkslegene
kjenne det umenneskelige slitet,
sykdommene, tragediene og de store
ulykkene på kroppen. Hverdagen besto
også av et vell av pussige og morsomme
episoder, og for de aller fleste legen ble
oppholdet på Svalbard en uforglemmelig
periode i deres liv.

I desember kommer boken ”Hvit kittel -
sort kull” Verksleger på Svalbard 1905-80,
som prøver å formidle og gjenfortelle
hvordan det var å arbeide som lege i
verdens nordligste samfunn.

Av de ca 140 leger som har arbeidet i
Longyearbyen, Ny-Ålesund, Svea og på
Bjørnøya, er ca 40 ennu i live, og alle disse
har bidratt med verdifull
førstehåndsinformasjon til boken. Statlig
og privat arkivmateriale, fortellinger fra
pårørende, dagbøker og bilder har vært
med på å fylle ut hele bildet om
verkslegene.

Før 1916 var gruveselskapene på
Svalbard utenlandske, men de benyttet seg
i all hovedsak av norske leger. Etter at
Store Norske Spitsbergen Kulkompani
overtok Arctic Coal Company fra mr.

Longyear, har selskapet vært selve
fundamentet i all norsk aktivitet på
øygruppen. Med støtte fra Store Norske har
dette blitt en bok om 75 år med en ukjent
del av norsk medisinsk historie, hvor det
meste av materialet og en del av bildene
aldri tidligere har vært publisert.

Forfatteren, Jon Sandmo (f. 1949) er
selv lege, allmennlege og
arbeidsmedisiner, og har bodd og arbeidet
på Svalbard siden 1998. Arbeidet med
boken har tatt mer enn 2 år, og resultatet er
en innbundet bok på over 350 sider og med
ca 120 bilder fra hele verkslegeperioden.

Forfatteren har hatt kontakt med arkiver

og besøkt tidligere verksleger i flere land,
blant annet i Sverige, Tyskland, Østerrike,
USA og England. Intervjuer med tidligere
verksleger har medført reising i hele
Norge, fra Tromsø i nord til Stavanger i
sør.

Informasjon om bokprosjektet finnes på
en egen hjemmeside
www.svalbardleger.no.

Dr. Jon Sandmo
Pb. 144, 9171 Longyearbyen
tel. 79022040/90186536
web: www.svalbardleger.no

Bildet viser tannlege Godal, verkslege Magne Mortensson-Egnund, en pasient og søster
Carla Thurin ved Longyearbyen sykehus 1924. Bildet er utlånt av Svalbard Museum.

Velkommen til
Arbeidsmedisinsk uke 2006!

Vårkonferansen
*Hurtigruta M/S Finnmarken,Tromsø-Trondheim, 1. - 4. mai. 

Psykososiale og organisatoriske forhold i arbeidslivet *Psykosomatikk.

Obligatorisk kurs nr. 6, 4. - 6. mai, Trondheim, Rica Nidelven Hotell

Se hjemmesidene til Namf for detaljer rundt arrangementene!
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Grip dagen – før den griper deg!
Arbeidsmedisinere har mye å gjøre. Dette er lett å finne ut hvis man prøver å få
kontakt med en! Man kan ringe og legge igjen beskjeder i det uendelige uten
respons dersom man er uheldig. Og vi klager alle sammen..det er så
mye…skulle ønske jeg kunne rekke…jeg har ikke hatt tid….jeg kan ikke love å
få det ferdig…det er så mange e-poster.. og telefonene ringer og meldingene
piper inn, og mange føler at de ikke klarer å få til alt…! Verden er litt
annerledes enn for bare ti år siden på dette feltet. Ny teknologi og nye forhold
endrer hverdagen vår, og vi må følge med om vi vil eller ei. I alle fall til dels. 

Vi har hotell- og restaurantbransjen som tema i dette nummer av Ramazzini.
Dette er en bransje som i stor grad kjenner til endringer både av teknologisk og
annen art. Det er derfor oppløftende å lese et intervju denne gangen med en
bedriftslege i bransjen som kan fortelle at det slett ikke er deprimerende å
samhandle med denne gruppen. De viser faktisk evne til nytenkning og
nyorientering! 
Dette bringer tankene inn på at det er i grunnen burde være slik for oss alle nå
for tiden. I det livet vi fører, er det klokt å forstå at livet består av endringer.
Endringene er faktisk en stor del av vår verden! Vi må derfor prøve å like dem,
ikke stønne over dem! Vi må prøve å styre dem litt, ikke bare bli styrt!
Derfor er det gledelig å se at postive ting skjer i arbeidsmedisinen! Vi har denne
gangen interessante innlegg fra forskjellige hold - Tromsø har studert
kantineansatte, Kreftregisteret har kunnskap om restaurantene, i Bergen har
man sett på muskelskjelettplager. Røyking og alkohol er stadig tema vi vil lese
om, og Håkon Lasse har skrevet bok og vi har fått Norsk sjøfartsmedisinsk
senter i Bergen! Det er faktisk slik at man med jubel bør melde seg på tur med
Hurtigruten til våren, da NAMF har funnet ut at de vil ha årsmøtet på bølgen
blå! Det blir morsomt! Bli med!

Og for øvrig ønsker redaksjonen og redaktøren en riktig god jul til alle!

Bente E. Moen

Forsidebilde:
Knivene er 
skarpe i 
kantine-
bransjen.
Foto: 
Ann-Helen 
Olsen.
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Kreftrisiko i Hotell- og
Restaurantbransjen

KRISTINA KJÆRHEIM, OVERLEGE DR. MED., KREFTREGISTERET, OSLO

Hvem skulle tro at servitører hadde et av
Norges farligste yrker? Hvite hansker og svarte
jakker, under strålende lysekroner.… Men slik
er det, og slik har det kanskje vært de siste
hundre årene, og det gjelder ikke bare
servitører, men også øvrige yrkesgrupper i
bransjen. Helt gode data på dette har vi
imidlertid først fra perioden 1970-80. Da viste
statistikken (Borgan & Kristoffersen, 1986) at
totaldødeligheten for mannlige arbeidstakere
innenfor hotell- og restaurantbransjen (SMR
var 140, dvs. 40% høyere enn for
gjennomsnittsbefolkningen) bare ble overgått
av sjøfolk, hvor gruppen dekks- og
maskinmannskap hadde en SMR på 161. SMR
er standardisert mortalitetsratio, beregnet som
antall observerte tilfeller i gruppen delt på antall
forventede tilfeller i befolkningen ganget med
100. En SMR på 100 svarer til en lik dødelighet
i begge grupper, estimater over 100 innebærer
en høyere risiko en befolkningen forøvrig, og
estimater under 100 en lavere risiko.  SMR er
Blant kvinner var variasjonen i dødelighet etter
yrkesgruppe generelt mye lavere enn blant
menn, men også her lå hotell- og
restaurantarbeiderne helt på topp med en SMR
på 112. For alle kreftsykdommer samlet hadde
mannlige hotell- og restaurantarbeidere den
høyeste dødeligheten (SMR 133), og det var
særlig servitørene som trakk opp (SMR 176).
Dødeligheten av lungekreft forklarte mye av
denne overdødeligheten, SMR for hele gruppen
var 210, for servitørene spesielt 262. Også for
kreft i munn, svelg og fordøyelsesorganer
hadde hotell- og restaurantarbeidere høy
dødelighet (SMR= 129), undergruppen
servitører 218. Kvinnelige servitører har en
totalkreftdødelighet på 114, en
lungekreftdødelighet på 225. (Alle kvinnelige
hotell- og restaurantarbeidere samlet har en
lungekreftdødelighet på 127).

Dødeligheten var høy også av sykdommer i
åndedrettsorganene som en følge av bronkitt,

emfysem og astma, og av sykdommer i
fordøyelsesorganene samt hjerte- og
karsykdommer. I det følgende skal vi imidlertid
se nærmere på kreftsykdommene, men aller
først litt om eksponeringene i bransjen. De
viktigste eksponeringene relatert til kreftrisiko i
hotell- og restaurantbransjen er ikke
tradisjonelle yrkesrelaterte eksponeringer, men
snarere det som gjerne kalles arbeidsrelaterte
eksponeringer i en videre forstand. I denne
sammenhengen vil det si alkohol og tobakk. Å
røyke og drikke er ikke nødvendig for
utøvelsen av jobbene i bransjen, men
sannsynligheten for å røyke og drikke øker
dersom men er ansatt her. Når det gjelder
alkohol har dette med tilgjengelighet og kultur
å gjøre (Kjærheim et al, 1995), men synes også
ha sammenheng med seleksjon til bransjen
(Kjærheim et al, 1996b). Det er ikke sett noen
klar sammenheng mellom arbeidsbetinget
stress, målt i henhold til Karasek-modellen, og
høyt alkoholkonsum, selv om det på direkte
spørsmål var en sterk sammenheng mellom det
å rapportere problemer med å slappe av etter
jobb og høyt konsum (Kjærheim et al, 1996a).
Prediktorer for røyking er ikke studert like mye
som alkoholkonsum, men det er kjent fra en
survey i 1992 at andelen røykere er høyere
blant hotell- og restaurantarbeidere enn blant
den generelle befolkningen. Figur 1 og 2 viser
alkoholkonsum og andel røykere i bransjen i,
sammenliknet med befolkningen generelt. 

De kreftsykdommene vi vil forvente blant
ansatte i hotell- og restaurant er ut fra dette
sykdommer med relasjon til alkohol og tobakk.
Det vil si lungekreft samt kreft i munn, svelg,
strupe og lever, og i tillegg sykdommer med
svakere assosiasjon med tobakk, som blære- og
pankreaskreft. Og det er nettopp det vi ser:

I en nordisk studie er kreftforekomst  fra
1971- 1991 analysert etter
yrkesgruppetilhørighet i folketellingen 1970
(Andersen et al, 1999). Tabell 1 viser

forekomsten av kreft blant mannlige og
kvinnelige servitører og kokker i Norge i
perioden 1971-1991 sammenliknet med
befolkningen. Røde tall indikerer signifikant
høyere risiko enn befolkningen og grønne tall
signifikant lavere. Vi ser at både mannlige og
kvinnelige servitører hadde en forhøyet risiko
for lungekreft. Når man brukte røykevanedata
for å korrigere for effekten av røyking sank SIR
for menn imidlertid betraktelig, og var da ikke
lenger signifikant (Haldorsen et al, 2004). Dette
er i overensstemmelse med oppfatningen om at
det er røykevanene og ikke andre
lungecarcinogener som forårsaker den
forhøyede risikoen for lungekreft blant
servitører. Risiko for lungekreft var signifikant
forhøyet også blant mannlige kokker, men ikke
blant de kvinnelige. Det har vært spekulert mye
i om risikoen for lungekreft blant kokker kunne
ha sammenheng med mutagener i stekeos, men
selv om dette er en teoretisk mulighet er det så
langt ikke gode undersøkelser som påviser en
slik sammenheng. Fraværet av signifikant økt
risiko blant kvinnelige kokker kan kanskje peke
i retning av at stekeosen ikke medfører en slik
økt risiko. 

For mannlige servitører var forekomsten
forhøyet for kreft i munn, tunge, svelg og
spiserør, som alle har en kjent relasjon både til
alkohol og tobakk, og for leverkreft, som i
Norge hyppigst har sammenheng med alkohol.
Økt risiko for kreft relatert til alkohol og tobakk
sees også blant de mannlige kokkene (munn,
svelg, og strupe),  og  i mindre grad blant de
kvinnelige servitørene (spiserør) og de
kvinnelige kokkene (svelg, strupe). I denne
undersøkelsen har en ingen opplysninger på
individnivå om forbruk av alkohol og tobakk. I
andre studier har en imidlertid sett at når man
justerer for alkoholkonsumet fjernes
overrisikoen for leverkreft blant bartendere
(Stemhagen et al, 1983), og når man justerer for
både alkohol og tobakk fjernes den økte
risikoen for kreft i munn og svelg (Huebner et
al, 1992). Norske kohortstudier har også vist at
den økte kreftrisikoen blant mannlige kokker
og servitører ledsages av en tilsvarende økning
i dødelighet av leverchirrose og lungeemfysem,
som begge kan sees på som indikatorer for høyt
konsum av alkohol og tobakk (Kjærheim &
Andersen, 1993). 

Sammenhengen mellom påvirkning og
sykdom synes med andre ord ganske klar.
Likevel er forebygging en komplisert oppgave.
Den siste revisjonen av røykeloven, som sier at
røyking ikke lenger er tillatt innendørs på
norske serveringssteder, vil forhåpentlig kunne
være et skritt i riktig retning (Ellingsen et al,
2005). Men oppgaven blir ikke lettere av at de
fleste bedriftene i bransjen er små, og at
bedriftshelsetjeneste stort sett bare finnes i
kjedebedriftene og de større hotellene. Kanskje
er yrkesskolene og bransjeorganisasjonene de
beste kanalene for å formidle opplysning om
disse utsatte yrkesgruppene. 

Referanser
– Andersen A, Barlow L, Engeland A, Kjærheim K,

Lynge E, Pukkala E. Work-related cancer in the
Nordic countries. Scand J Work Environ Health
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og sosioøkonomiske grupper 1970-1980. Statistisk
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– Ellingsen DG, Skogstad M, Fladseth G, Daae HL,
Kjærheim K, Gjølstad M, Olsen R, Thorud S,
Molander P. Lungefunksjon og eksponering for
nikotin blant ansatte før og etter innføring av
røykfrie serveringssteder. STAMI-rapport Årg. 6,
nr 5.

– Haldorsen T, Andersen A, Boffetta P. Smoking
adjusted incidence of lung cancer by occupation
among Norwegian men. Cancer Causes &  Control
2004, 15: 139-147. 
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cancer and occupation: a case-control study.
Epidemiology 3, 300-309.

– Kjærheim K & Andersen A (1993). Cancer
incidence among male waiters and cooks: two
Norwegian cohorts. Cancer Causes & Control 4,
419-426

– Kjærheim K, Mykletun R, Aasland OG, Haldorsen
T, Andersen A (1995). Heavy drinking in the
restaurant business: the role of social modelling and
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– Kjærheim K, Haldorsen T, Andersen A, Mykletun
R, Aasland.OG (1997). Work-related stress, coping
resources and heavy drinking in the restaurant

business. Work & Stress 11, 6-16.
– Kjærheim K, Mykletun R, Haldorsen T (1996b).

Selection by personality characteristics and risk of
heavy drinking in the restaurant business.
Personality and Individual Differences 21, 625-
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– Stemhagen A, Slade J, Altman R, Bill J (19839.
Occupational risk factors and liver cancer: a
retrospektive case-control study of primary liver
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Tabell 1. Mannlige kokker (N = 12,684), kvinnelige kokker (N = 43,199), mannlige servitører (N = 8,974), kvinnelige servitører (N = 57,817).
Observrt antall (Obs) nye krefttilfeller og standardisert insidensratio (SIR), 1971-91. Etter Andersen et al, 1999.

Male cooks Female cooks Male waiters Female waiters

ICD-7 Site Obs SIR Obs SIR Obs SIR Obs SIR
140 Lip 4 72 1 51 4 167 5 228
141 Tongue 3 133 2 83 5 537 1 34
143-144 Mouth 8 259 5 125 5 392 8 172
145-148 Pharynx 10 273 8 292 11 723 3 87

150 Oesophagus 10 194 5 107 11 490 12 233
151 Stomach 39 135 42 83 12 94 70 127
153 Colon 37 105 115 103 24 157 134 106
154 Rectum 20 82 55 100 12 113 58 92
155.0 Liver 7 225 9 165 5 364 5 81
155.1 Gallbladder [1.9] 0 15 166 3 351 11 113
157 Pancreas 26 174 35 98 9 137 41 106

160 Nose 1 71 3 139 [0.6] 0 3 120
161 Larynx 16 246 5 311 5 181 2 105
162 Lung 92 148 59 116 45 166 109 173
162.2 Pleura 2 107 1 140 [0.8] 0 [0.9] 0

170 Breast 2 315 256 98 1 376 355 106
177 Prostate 70 108 - - 37 123 - -
178 Testis 6 82 - - 3 115 - -

171 Cervix uteri - - 67 123 - - 167 213
172 Corpus uteri - - 61 93 - - 79 94
175 Ovary - - 80 114 - - 100 111

180.0 Kidney 13 89 26 110 11 177 23 83
181 Bladder 38 116 37 124 16 111 47 142

190 Melanoma 17 79 33 85 9 109 37 65
191 Other skin* 6 49 22 90 6 111 20 74
193 Brain 11 74 30 102 5 84 49 125
194 Thyroid 4 131 14 93 1 82 18 85
197 Connective tissue [2.4] 0 5 106 [1.0] 0 7 117

201 Hodgkin's disease 2 62 5 140 3 238 4 86
200,202 NHL 9 66 29 102 3 53 29 85
203 Multiple myeloma 5 67 19 103 3 92 24 120
204.3 Acute leukaemia 3 70 8 91 3 167 7 67
204.0-2,4 Other leukaemia 2 38 8 79 3 132 13 118

199 Unknown 21 137 34 80 7 103 48 103

140-204 All sites** 489 116 1104 103 264 145 1504 114

*   Basal cell carcinomas are excluded 
** Excludes non-melanoma skin cancer
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Hudplager hos kantineansatte
i Tromsø

Et samarbeid mellom Arbeids- og miljømedisinsk avdeling,
Universitetssykehuset Nord-Norge og Stakkevollan

bedriftshelsetjeneste.
GERD SISSEL ANDORSEN, OVERLEGE, ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING, UNN, 

ANN-HELEN OLSEN, YRKESHYGIENIKER, ARBEIDS- OG MILJØMEDISINSK AVDELING, UNN OG 
ANNE-KRISTIN BJØRNBAKK, YRKESHYGIENIKER, STAKKEVOLLAN BHT.

Innledning
Bakgrunnen for prosjektet var en
henvendelse fra Studentsamskipnaden i
Tromsø til Stakkevollan
Bedriftshelsetjeneste.  Problemstillingen var
at mange av de som arbeidet i kantinene
rapporterte hudplager.  I tillegg så det ut til at
de som arbeidet ved kantina på
Medisin/helsefagbygget (MH bygget) ved
Universitetet i Tromsø rapporterte mest
plager.  Det ble reist spørsmål om det var
spesielle faktorer ved arbeidsmiljøet på
denne kantina som forårsaket plagene. 
Stakkevollan Bedriftshelsetjeneste (SBH)
kontaktet Arbeids- og miljømedisinsk
avdeling ved Universitetssykehuset Nord-
Norge (AMA) for å drøfte denne
problemstillingen.  I denne drøftingen kom
vi fram til at det var behov for en mer
grundig gjennomgang av både arbeidsmiljøet
til de kantineansatte, og også grad av
hudplager.  For å få inn mest mulig relevante
opplysninger, ble vi enige om å lage et
avgrenset prosjekt.  I tillegg ønsket vi å
gjennomføre dette for å styrke samarbeidet
mellom 1. og 2. linjetjenesten i arbeidsmedi-
sin i Tromsø. 
Vi etablerte en prosjektgruppe som besto av
to yrkeshygienikere og en lege.  Innhold og
progresjon i prosjektet ble avtalt med
kantinesjef og leder ved kantina på MH
bygget.  Det ble gitt informasjon til de
ansatte på et personalmøte i slutten av mars
2004.  Målsetningen for prosjektet var å
kartlegge forekomst av selvrapporterte
hudplager hos kantineansatte ved
Studentsamskipnaden i Tromsø.  I tillegg
hadde vi som målsetning å avdekke mulige
arbeidsrelaterte årsaker til plagene samt
vurdere muligheten for forebyggende tiltak. 

Bakgrunn
Hudplager av varierende alvorlighetsgrad er
vanlig forekommende i befolkningen.
Plagene kan variere fra helt lette plager med
for eksempel tørr hud i perioder, til
vedvarende plager med eksem.  Det er også
kjent at det i enkelte yrker er økt forekomst

av hudplager som kan relateres til
eksponeringer på arbeidsplassen.  
Forekomsten av kontakteksem i den
generelle befolkning er ikke fullstendig
kjent, men det kan være snakk om 5-10 % av
den voksne befolkningen. Irritativt
kontakteksem er mer vanlig enn allergisk
kontakteksem. Den vanligste lokalisasjonen
for kontakteksem er hendene, og ikke sjelden
har kontakteksem sammenheng med
eksponeringer i arbeidet.  I de fleste tilfeller
av arbeidsrelatert kontakteksem, dreier det
seg om irritativt kontakteksem. Kjente
irritanter som kan være årsaken, er vått
arbeid og irritanter i matvarer, såper og
desinfiserende midler.  Av dette følger at
yrker som frisør, mekaniker og kokk er yrker
som har økt risiko for utvikling av
arbeidsrelatert kontakteksem.  Det er
individuell variasjon i hvor stor dose kontakt
med irritanter som skal til før kontakteksem
utvikles.  Dermed varierer det også hvor lang

tid det tar fra eksponering starter til eksem
utvikles.
Det finnes i tillegg en rekke innholdsstoffer i
både matvarer, såper, kremer osv det er
mulig å bli sensibilisert for, som dernest kan
fremkalle allergisk kontakteksem. Det er
videre meget stor variasjon i hvor mye
kontakt som skal til før sensibilisering
inntreffer, og allergisk kontakteksem
utvikles.  

Metoder
Undersøkelsen vi gjennomførte var en
tverrsnittsundersøkelse som er 2-delt der den
ene delen av kartleggingen bestod av et
spørreskjema som ble distribuert til alle
kantineansatte i Studentsamskipnaden i
Tromsø.  Skjemaet ble besvart anonymt, men
for at det skulle være mulig å vurdere om det
var flere ansatte på MH kantina som hadde
plager, ble de ansatte gruppert ut fra om de
jobbet på de to store kantinene; MH bygget

Knivene som brukes til å kutte hvalbiff med er skarpe. Foto: Ann-Helen Olsen.
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og Hovedgården, eller om de jobbet ved
annen kantine.  På denne måten mente vi å
sikre tilstrekkelig anonymitet samtidig med
at vi fikk mulighet til å vurdere eventuelle
forskjeller ut fra arbeidssted. 
I spørreskjemaet ble de ansatte bedt om å
rapportere flere forhold som kjente allergiske
sykdommer, bruk av hansker, grad av
hudplager siste år, lokalisasjon og varighet
av eventuelle hudplager.
I den andre delen av kartleggingen ble det
gjennomført befaring på
Studentsamskipnadens kantiner i Tromsø.
Befaringen som ble gjort i kantinene ble
gjennomført etter en sjekkliste, og det ble
kartlagt forhold som arbeidsorganisering,
kontakt med rå matvarer, hanskebruk,
inventar og kontakt med kjemikalier.
Da materialet er lite fant vi ingen grunn til å
gjøre statiske analyser av resultatene.  De
funn vi har gjort ble presentert som prosenter
eller eksakte antall.

Resultater
Kartlegging av egenrapporterte plager ved
hjelp av spørreskjema
Spørreskjemaet ble delt ut til 51 arbeids-
takere ved 19 forskjellige kantiner.  46 svar
kom inn uten at det ble sendt purring.  Dette
gir en svarprosent på 90 %.
Gjennomsnittsalder på de som hadde svart
var 31,3 år, og gjennomsnittstid med arbeid i
kantine eller storkjøkken var 11,5 år.   7
personer oppga å jobbe ved MH kantina, 8
personer ved Hovedgårdens kantine, 30
personer ved annen kantine og 1 person
oppga både MH kantina og annen kantine
som arbeidssted. 
17 av de spurte oppga å ha fått påvist allergi
hos lege, 3 hadde atopisk eksem og 11 oppga
å ha annet eksem.  Av de som oppga å ha fått
påvist allergi hos lege, svarte 9 at de hadde
allergi mot nikkel eller andre stoffer som kan
ha betydning for denne saken.  De øvrige
oppga allergi mot matvarer eller
luftveisallergener som pollen og dyr. 

Hanskebruk:
Omtrent halvparten (52 %) av arbeidstakerne
svarte at de brukte hansker i sitt arbeid og av
disse svarte nesten alle at de brukte det 1/3 av
tiden eller mindre.  Siden tallene er så små er
det ikke mulig å si noe om det er forskjell i
hanskebruk mellom MH kantina,
Hovedgården og de øvrige kantinene. 

Hudplager:
28 personer svarte ja på spørsmål om de
hadde hatt hudplager de siste 12 mnd. Dette
er 60 % av de som har svart.  17 personer
svarte nei på spørsmålet og 1 person har ikke
svart på spørsmålet.  Av de som jobber på
MH kantina svarte 7 personer at de har hatt
hudplager, mens 2 av de ansatte ved
Hovedgården svarte ja.  Av de som hadde
annen kantine som arbeidssted, svarte 20
(64,5 %) ja og 11 (35,5 %) nei.  Pga av at
tallmaterialet er lite, er det selvfølgelig også
her vanskelig å trekke noen sikker
konklusjon, men det kan altså se ut som det
er en tendens til at de som jobber ved MH
kantina rapporterer mer hudplager enn resten

av arbeidsstokken. 
De som svarte at de hadde hatt hudplager
siste 12 mnd, ble bedt om å spesifisere dette
nærmere.  Over 90 % rapporterte tørr hud og
over 60 % sprukken hud.  Rundt 90 % oppga
at hudplagene var lokalisert til hendene. 52
% av de som hadde hudplager svarte at
plagene vedvarte mer enn 3 dager og 72 %
svarte at plagene ”av og til” eller ”ofte”
hemmet dem i arbeidet. På spørsmål om hva
de selv mente var årsaken til plagene, svarte
18 personer ”annet vaskemiddel” og 11
svarte ”vann”.  De øvrige svarene fordelte
seg på de resterende alternativer; håndsåpe,
matvarer, hansker og annet.

Kartlegging fysisk arbeidsmiljø ved hjelp av
befaring og sjekklister
Det ble ikke observert noe åpenbare
forskjeller mellom de ulike kantinene.  Det
var vanlig med rullering mellom
arbeidsoppgavene.  På de to største
kantinene, MH og Hovedgården, var det flere
ansatte enn på de øvrige, og på disse var
rullering mindre vanlig.  Alle ansatte var
daglig i kontakt med rå matvarer i varierende
grad, og de vasket hendene mange ganger i
løpet av arbeidstiden. 
I over halvparten av kantinene hadde de
latekshansker tilgjengelig og i noen kantiner
hadde de i tillegg eller i stedet vanlige
oppvaskhansker (gule/grønne) som også
inneholder lateks eller naturgummi.  Hansker
ble i varierende grad benyttet ved
arbeidsoppgaver som oppvask, vask av bord,
påsmøring eller oppskjæring av mat.
Inventaret bestod i store trekk av stål.  Det
ble for det meste benyttet håndredskaper av
stål, men noen hadde redskaper av tre eller
plast.  
I sju av kantinene hadde de Diversy Soft
Care Leverline Mild håndsåpe (så langt vi
har klart å spore er Johnson Diversy
produsent, Soft Care produktserien og
Leverline Mild produktnavn).  Type

håndsåpe i de resterende kantiner fordelte
seg på 7 forskjellige merker.  
Bruk av fuktighetskrem var varierende, både
i forhold til type og hyppighet.
Tilgjengelighet og kunnskap om HMS-
datablad virket også meget tilfeldig. 
De potensielt mest helseskadelige
kjemikaliene som ble brukt ved kantinene,
var Suma Grill D9 og Suma Kraftig
rengjøring D36.  Disse produktene er sterkt
etsende, og i følge HMS-databladene skal det
benyttes vernebriller/ansiktsskjerm og
hansker. Støvfiltermaske skal benyttes ved
aerosoldannelse.  Vaskemidlene L-46, G4 og
G8 som også benyttes ved flere kantiner til
maskinoppvask, er sterkt etsende og krever
samme type verneutstyr, men disse
vaskemidlene tilsettes maskinene
automatisk.

Vurdering 
At så pass mange som 60 % oppga å ha
hudplager i en eller annen form er et høyt
tall, men kanskje ikke så uventet med tanke
på de eksponeringer disse arbeidstakerne har.
At vanligste lokalisasjon er hendene er også
som forventet.  Det at over halvparten av de
med plager, anga at plagene vedvarte mer
enn tre dager, og svært mange mente plagene
hadde innvirkning på utførelse av arbeidet,
forteller noe om alvorlighetsgraden for de
som har plager.  Det er med på å vise at dette
er et eksisterende problem for yrkesgruppen
og at det sannsynligvis har relativt stor
betydning for de som er affisert.  Det at så
mange som vel 60 % oppgir andre
vaskemidler som mulig årsaksfaktor er litt
uventet.  Ved gjennomgang av de ulike
arbeidsoppgavene ved kantinene, får vi et
klart inntrykk av at de relativt sjelden er i
direkte kontakt med vaskemidler.  Dette fordi
doseringen enten foregår automatisk eller
ved tømming i store panner/kar.  Det synes
som om de sjelden har direkte hudkontakt
med andre vaskemidler enn håndsåpe.

Nikkelallergi er problematisk for den som skal håndtere mynter. Foto: Ann-Helen Olsen.
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Mindre støv og bedre lunger av ny røykelov
REDAKTØREN

Foreløpig vet vi altså ikke så mye om hvilken
type hudlidelse de enkelte har.  Ut fra
generell kjennskap til bransjen, kan vi anta et
en del av de med hudplager har
kontakteksem.  Noen har slikt eksem på
irritativt grunnlag, mens noen har allergi.
Det er kjent at irritativt kontakteksem er
vanligere enn allergisk hos personer som
arbeider i matvareindustrien.  Bakgrunnen er
som nevnt, den daglige kontakt med hud-
irritanter i såpe, desinfeksjonsmidler,
matvarer og vann.  Vi kan anta at slike
faktorer er med på å forårsake plager hos den
undersøkte gruppen.  Videre er det altså ikke
usannsynlig at noen av de som har
hudplager, kan ha utviklet allergi mot et eller
flere allergener de er i kontakt med i
jobbsituasjonen. 

Vi registrerte at nesten alle av de som hadde
svart, og har sitt arbeidssted ved MH kantina,
oppgir at de har hatt hudplager siste året.  Det
kan altså se ut til at de ansatte ved MH
kantina har mer plager enn andre, men pga at
det totale antall deltakere i undersøkelsen er
så pass lavt, var det ikke mulig å konkludere
noe sikkert om dette.
Ved befaringen på de ulike kantinene fikk vi
et klart inntrykk av at arbeidet utføres rimelig
likt på de forskjellige kantinene.  MH kantina
og Hovedgården skilte seg noe ut ved at de
var større og tilberedte bl. a. varm mat.  Det
ble oppbevart og benyttet en mengde
kjemikalier i kantinene, men i liten grad
hadde arbeidstakerne direkte hudkontakt
med disse kjemikaliene.
Omtrent halvparten brukte hansker i sitt
arbeid, men stort sett i mindre enn 1/3 av
arbeidstiden.  Lateksholdige hansker var
tilgjengelig i flere kantiner. 
Med det arbeidet vi har gjort er det så langt
ikke mulig å si noe sikkert om årsaken til

hudplagene for den enkelte arbeidstaker,
men det er mulig å peke på noen risiko-
faktorer for hele gruppen arbeidstakere.  Det
vi vurderer som de viktigste risikofaktorene,
er den daglige kontakten med vann,
håndsåpe og rå matvarer.  I tillegg kommer
hanskebruk og andre kjemikalier som
potensielle risikofaktorer.  

Avslutning
Prosjektet ble avsluttet ved at vi leverte en
skriftlig rapport til bedriften.  Denne
inneholdt resultater fra kartleggingen og
forslag til tiltak for å redusere de ansattes
eksponering for hudirritanter eller allergener.
Videre ble innholdet fra rapporten lagt fram

for bedriftens arbeidsmiljøutvalg og for de
ansatte i et personalmøte.  Det ble også gitt
tilbud til de ansatte som måtte ønske det, om
individuell samtale/undersøkelse hos
bedriftshelsetjenesten.
Ved dette prosjektet mener vi å ha fått fram
nyttig informasjon om forekomst av
hudplager hos kantineansatte ved
Studentsamskipnaden i Tromsø, samt
synliggjort noen av de viktigste
risikofaktorene i deres arbeidsmiljø.  I tillegg
opplevde vi arbeidsformen med et så tett
samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten i ar-
beidsmedisin, som spennende og givende.

Vann er mye brukt av kantineansatte. Foto: Ann-Helen Olsen.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har
utført en undersøkelse på serveringssteder i
Oslo før og etter at røykeloven trådte i kraft
1. juni 2004. Prosjektet har gått ut på å
kartlegge luftkvalitet ved 13
serveringssteder. Dessuten ble det målt
lungefunksjon og tatt urinprøver av 93
ansatte ved de samme serveringsstedene.
Urinen ble sjekket for mengde av stoffet
kotinin. Dette er et mål for opptak av
nikotin. 

Resultater foreligger i
rapportform
Prosjektet er nå ferdig, og rapporten
"Lungefunksjon og eksponering for nikotin
blant ansatte før og etter innføring av
røykfrie serveringssteder" ble lagt frem på
en pressekonferanse på STAMI tirsdag 11.
oktober 2005. Rapporten er utført på

oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Du
finner rapporten på STAMIs hjemmesider:
http://www.stami.no/. Den er på ti sider, og
er skrevet av Dag Ellingsen, Marit
Skogstad, Geir Fladseth, Hanne Line Daae,
Kristina Kjærheim, Merete Gjølstad,
Raymond Olsen, Syvert Thorud og Pål
Molander.

Prosjektets konklusjoner er:

a) Lavere nikotinopptak også hos
røykerne
Støvnivået på serveringsstedene er nå bare
marginalt høyere enn det STAMI tidligere
har påvist i kontorbygninger i Oslo.

STAMIs undersøkelse viser også at de
ansatte som verken røyker eller bruker snus
har lavere konsentrasjon av kotinin i urinen

etter at den nye røykeloven ble innført.
Dette var som forventet, men studien viser
at også røykere som ikke bruker snus har
betydelig reduksjon av kotinin i urinen etter
skift. Reduksjonen er så stor at det er
rimelig å anta at det skyldes at de ansatte på
serveringsstedene røyker mindre enn før. 

b) Bedre lungefunksjon
Undersøkelsen av lungene viser at ikke-
røykere og personer som har eller har hatt
astma fikk redusert lungefunksjon i løpet av
skiftet før innføring av den nye røykeloven.
En slik reduksjon i lungefunksjon ble ikke
funnet etter at forbudet ble innført. 

Kontaktperson på STAMI:
Informasjonssjef Hege Njaa Rygh,  
tlf.  91370172.
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EN MENINGSYTRING:

Noah hadde nettopp avsluttet en
spektakulær båt reise over den oversvømte
jordoverflaten. Han hadde nå plantet beina
sine, og et druetre som gav ham gjæret vin
med alkohol. Bibelen forteller videre at han
drakk vinen og ble beruset, han kledde seg
naken og la seg til å sove inni teltet sitt.
Han nest eldste sønn kom inn i teltet og
dekket ham til, Kam skammet seg over
faren sin og fortalte dette til den øvrige
familien, Noah forbannet så sin sønn for
denne handlingen. 

Mennesket har opp gjennom tiden hatt
alkoholen som følgesvenn / fiende.

I oldtiden var man jo folkene som bodde
langs elvebreddene nødt å drikke noe annet
enn forurenset elvevann -og vann fra
sprukne brønner, alkoholen virket
desinfiserende. Det er mange anbefalinger i
Bibelen om å ta litt vin for sin mage, men
også advarsler om f.eks å ikke gi vin til den
deprimerte.

Muhammed så alkoholens
skadevirkninger blant folket og spesielt
blant soldatene, så ved å innføre totalforbud
mot alkohol var nok dette tiltaket en av
hovedårsakene til at han vant store seire for
islam. 

Opp gjennom hundreårene hører vi om
vikingene som drikker mjød i lystig lag og
om munkene som brygger øl, vin  og
brenner vin. Før vi fikk rie hemmende
medisiner var det jo vanlig å gi alkohol til
den gravide for å stoppe for tidlige rier.
Ellers pleide engelskmennene på reise i
Afrika på 1800 tallet å drikke gin for å
holde myggen på avstand, da myggen
holder seg unna mennesker som
transpirerer svette med gin-odor.  

Indianeres og andre urfolks triste
skjebner i møte med ” ildvannet ” er kjent
for de fleste. Og den prosentvise andelen av
befolkning med daglig alkoholinntak er
mye høyere i u-land den dag i dag,
sammenlignet med i-land, opptil 50% av
befolkningen drikker for mye alkohol
daglig i enkelte u-land, med de sosiale -og
medisinske problemer som dette medfører.

Opptil 20 % av befolkningen i Norge har
et rusproblem når vi har kommet inn i år
2000, og da i hovedsak for mye inntak av

alkohol i løpet av uken, vi har få studier og
tallene spriker, ref. AKAN som har vært på
banen i en mannsalder. 

( Arbeidslivets Komite mot Alkohol og
Narkotika). 2400 mennesker døde i 2002
som direkte følge av alkohol, da snakker vi
i hovedsak om trafikkulykker med alvorlige
traumer der berusede personer involvert,
men om også letale mageblødninger, m.m.
KOSTANDENE ER ENORME, 18
MILLIARDER kr. 

Det er heller ikke så lett for menigmann
hva man skal tro i disse dager, da det
oppfordres til forsiktighet med alkohol fra
AKAN m.fl. på den ene siden, mens på den
andre siden sier hjertelegene at ALLE
burde drikke alkohol (rødvin?) for å
forebygge hjerte kar sykdommer. Det
såkalte meridianske kostholdet skal være så
bra for hjertet sies det, men da glemmer
man å ta med at i dette kostholdet inngår
også fisk, ferskt kjøtt, grønnsaker og
olivenolje for å nevne noe, det dreier seg
om mer enn bare alkoholen i rødvinen. 

Et annet moment er tilgjengeligheten til
alkohol for den oppvoksende slekt. 

Da rusbrusen som var lett tilgjengelig for
en tid tilbake, gikk andelen med
alkoholdrikkende ungdom opp for så å falle
igjen når det ble igangsatt restriksjoner.
Men totalinntaket av alkohol i Norge er
økende, det er faktisk fordoblet de siste 10
år. Andelen avholdsfolk avtar også.

Tilgjengelighet og kostnad er 2
hovedmomenter i denne sammenheng. Vi
ser at alkoholrelaterte helseplager øker viss
man senker prisen da folket da inntar større
mengder alkohol, ref. Finland. En dansk
undersøkelser tyder på det motsatte, man
finner det man vil? For restriktiv
alkoholpolitikk med høye avgifter fører jo
til mer smugling med risiko for
metanoltilblandet alkohol, med stor risiko
for letal utgang.

Alkohol virker angstdempende på de
fleste av oss som drikker, mest sannsynlig
er dette bare en placeboeffekt, men det
virker. 

Angstplagene i befolkningen kommer
også frem i sykmeldingsdiagnosene der
majoriteten av sykmeldingene er lettere

PSYKISKE lidelser (30%) og
muskelplager (50%).

En stresset advokat trenger kanskje noen
drinker for å ”få skuldrene ned fra ørene”
etter flere dager i retten med en vanskelig
sak? Andre utsatte yrkesgrupper;
akademikere så som leger, topp - og
mellomledere, skuespillere, journalister,
musikere, servitører, militære (ref.
arbeidsmiljøundersøkelsen i marinen), og
ikke minst folk med mye fritid, god råd og
lett tilgang til alkohol. 

Firmas -og topplederes forhold til
alkohol av vesentlig betydning, deres
omgang med alkohol er ofte et forbilde for
de lengre ned i systemet. Arbeidstakere på
utenlandsoppdrag, for å skaffe verdifulle /
nødvendige kontrakter, eksponeres for
andre kulturers omgang med alkohol, der
det kan være en fornærmelse å ikke drikke
med verten som skal gi oppdraget, og man
risikerer følgelig å miste kontrakten viss
man ikke hever glasset.

Vi har i Norge et godt opplegg for å
prøve å hjelpe de som har et stort / moderat
alkohol -eller narkotikaproblem, og dette er
jo et kjempebra tertiært forebyggende
tiltak. Men hva med holdningene til oss
som sier vi har et såkalt normalt forhold til
rusmidler, hvor går grensen for misbruk, og
når er en person som f.eks har et stort
sikkerhetsansvar kapabel til å gjøre jobben
sin etter en friperiode med jevnlig inntak av
akseptable enheter med alkohol…

Vi må bare konstatere at det er ”mye
upløyd mark” og mangelfull forskning når
det gjelder primære -og sekundære
forebyggende tiltak mot kombinasjonen
arbeid og alkohol, spes. hos toppledere,
mellomledere og andre som kan skjule sitt
alkoholforbruk bedre enn ”gutta på gølvet”.
I Norge er det jo få arbeidstakere som angir
at de bruker alkohol i arbeidstiden, viss vi
f.eks sammenligner oss med Danmark. 

Håper myndigheter, arbeidstaker
organisasjonene og arbeidsgiver
organisasjonene bevilger forskningsmidler
til dette feltet, for vi kan vell konstatere at
alkoholen som vi først hørte om i
1.Mosebok er kommet for å bli.

Arbeideren, arbeidet og alkoholen
SVEIN G. SIVERTSEN, HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS
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Muskel- og skjelettplager er svært vanlig i
befolkningen og kan derfor betraktes som
en normal del av livet (Natvig 2001). Det er
likevel viktig å ta langvarige plager alvorlig
og hindre konsekvenser som redusert
funksjon og uførhet. Det er gjort studier
som viser at det er ulik forekomst av
muskel- og skjelettplager i ulike
yrkesgrupper (Brage 1997). Ulikheter i
arbeidsmiljø eller arbeidets art kan forklare
noe av denne forskjellen, men det kan også
forklares med andre faktorer, som for
eksempel utdannelse (Dionne et al 2001),
sosial klasse (Walsh et al 1992) og livsstil
(Hildebrandt et al 2000) . Det er funnet få
studier av muskel- og skjelettplager i
hotell- og restaurantbransjen (Chyuan et al
2004, Hannerz et al 2002)). En studie av
forekomst av muskel- og skjelettplager
plager blant alle i alderen 40-49 år i den
såkalte Hordalandsundersøkelsen - HUSK
er publisert uten at det ble studert
sammenheng med yrke (Sirnes og
medarbeidere 2003). Hensikten med denne
studien var å finne om forekomsten av
muskel- og skjelettplager blant kokker og
servitører var forskjellig fra forekomsten
blant andre yrkesaktive i
Hordalandsundersøkelsen. 

Materiale og metode
Helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK)
ble gjennomført i 1997-99 i samarbeid med
Statens helseundersøkelser, Universitetet i
Bergen, og kommunehelsetjenesten i
Hordaland. Studiepopulasjonen inkluderte
alle personer født 1953-57 og bosatt i
Hordaland. Av disse deltok 10 263 menn
og 12 054 kvinner, med en svarprosent på
henholdsvis 57% og 70%.  I alt 210
personer ble registrert som kokker eller
servitører fordelt på 75 menn og 137
kvinner. 
Deltakerne svarte på følgende spørsmål om
muskel- og skjelettplager: ”Har du i løpet

av det siste året vært plaget med smerter
og/eller stivhet i muskler og ledd som har
vart i minst 3 måneder sammenhengende?”
Deltakerne med smerter og/eller stivhet
skulle krysse av for hvor de hadde plager
(nakke, skuldre, albuer, håndledd/hender,
øvre del av ryggen, korsryggen, hofter,
knær, ankler/føtter). Fysisk aktivitet i
fritiden ble kartlagt ved at deltakeren
graderte sin aktivitet det siste året i timer
per uke med lett og hard fysisk aktivitet.
Utfra røykevaner ble deltakerne i den
studien gruppert i dagligrøykere og andre.
Det ble gjort frekvensanalyser av
forekomst av plager. Mantel-Haenszel test
ble utført for å analysere forskjell i plager
mellom kokker og servitører og mellom
kokker/ servitører og alle andre
yrkesgrupper kontrollert for kjønn.
Statistiske analyser ble gjort ved hjelp av
SPSS versjon 13.0.

Resultater
I alt hadde 39 prosent av mennene og 49
prosent av kvinnene i HUSK-
undersøkelsen opplevd smerter og/eller
ubehag i muskler og ledd som varte mer
enn tre måneder siste året. Det var generelt
flere kvinner enn menn som rapporterte at
de hadde hatt smerte/stivhet generelt
(p<0.001). Det var signifikant flere med
plager blant kokker og servitører enn blant
de andre yrkesaktive i undersøkelsen
(p=0.044) med 44 prosent (menn) og 54
prosent (kvinner). Forekomst av muskel-
og skjelettplager fra ulike kroppsdeler blant
kokker/servitører synes også å være høyere
enn blant resten av de yrkesaktive både for
kvinner (figur 1) og menn (figur 2).
Forskjellen var imidlertid signifikant kun
for skulderplager (p=0.043) og plager fra
albue (p=0.008), kontrollert for kjønn. Det
ble ikke funnet signifikante forskjeller i
plager mellom servitører og kokker.

Muskel- og skjelettplager 
blant kokker og servitører 

i Hordaland
TONE MORKEN, SEKSJON FOR ARBEIDSMEDISIN, UNIVERSITETET I BERGEN

Figur 1. Prosentandel menn som har plager i ulike kroppsdeler blant personer innen
husholdning og restaurant blant alle yrkesaktive i HUSK-Hordalandsundersøkelsen 
(n= 9601).
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Mens 34 prosent av alle yrkesaktive var
dagligrøykere, var hele 53 prosent av
kokker/servitører dagligrøykere. Kokker og
servitører rapporterte også mindre fysisk
aktivitet enn de andre yrkesaktive.

Diskusjon
Det var flere kokker og servitører som
rapporterte at de hadde hatt smerter/stivhet
generelt enn det man fant blant andre
yrkesaktive. Det var særlig plager fra
skuldre og albuer som skilte de fra andre
yrkesaktive i samme undersøkelse. En
studie av prevalens og forekomst av
epikondylitt hos kokker fant høyere
prevalens hos disse sammenlignet med en
kontrollgruppe fra andre yrker (Ono et al
1998). Antatte risikofaktorer var både
mekanisk arbeidsbelastning og psykososial
faktorer. Restaurantpersonale har et arbeid
som krever at de løfter og bærer ting, i
tillegg til at de har skiftarbeid, arbeider
under tidspress og under ubekvemme
fysiske forhold (Dalhouse 1998).
Overtidsarbeid, høye psykologiske krav og
uttilfredsstillende fritid er kjente risiko-
faktorer for plager i skuldre og armer,
særlig blant kvinner (Fredriksson et al
1999). Den økte frekvensen av plager i
skuldre og albuer kan derfor indikere at det
har en sammenheng med
arbeidsforholdene. Imidlertid kan
livsstilsfaktorer som røyking og lite fysisk
aktivitet blant kokker og servitører være
andre viktige faktorer som kan forklare at
de har mer plager. Høy andel røykere blant
kokker og servitører er også kjent fra andre
studier (Hannerz et al 2002). Generelt blant
deltakerne i HUSK-undersøkelsen ble det
funnet økt risiko for muskel- og
skjelettplager blant dagligrøykere og blant
kvinner som var lite fysisk aktive (Sirnes et
al 2003). Dette er ikke undersøkt spesielt
for kokker og servitører i Hordaland. Det
kreves derfor flere studier for å kunne
vurdere hvilken betydning røyking, fysisk
aktivitet og andre faktorer har i disse
gruppene. 
Dette er en tverrsnittstudie, og det er derfor
ikke mulig å trekke konklusjoner om
årsaksforhold, for eksempel om plagene har
årsaker i arbeidet eller om de skyldes andre
faktorer. For å undersøke dette er det
nødvendig med prospektive studier. 

Konklusjon
Kokker og servitører har mer plager enn
andre yrkesaktive, spesielt fra skuldre og
albuer. Arbeidsmiljø og livsstil kan være
blant faktorene som bidrar til denne
forskjellen. Det er grunn til å tro at både
tiltak for å få et bedre arbeidsmiljø og en
bedre livsstil vil kunne ha en positiv
innvirkning på helsa i denne gruppen. Den
relative betydningen av ulike risikofaktorer
må imidlertid studeres nærmere.
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Figur 2. Prosentandel kvinner som har plager i ulike kroppsdeler blant personer innen
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Så fort bergensere møtes, lyder sangen over.
Sandviken er et viktig sted i Bergen. Her ute
bodde ”Madam Felle”, en kvinne som hadde
et skjenkested som mange satte pris på. I dag
er dette skjenkestedet nedlagt, og andre
aktiviteter foregår i Sandviken. Deriblant
finner vi en bedriftshelsetjeneste: HMS-
gruppen AS, Sandviksbodene. Tilfeldigvis-
eller skulle vi si naturligvis? - har denne
bedriftshelsetjenesten flere hoteller og
restauranter som kunder. Ramazzini tror
dette må være et fint sted å høre om hva man
skal bidra med for å bedre denne bransjens
arbeidsmiljø og helse. Vi spør lege Øystein
Bredesen som er sjef for denne
bedriftshelsetjenesten om dette. Han har
lang erfaring som bedriftslege både i denne
ordningen og tidligere i egenordning,
Statoil.

– Dere har holdt på en tid uti Sandviken, når
startet dere opp HMS-gruppen AS?
Vi startet opp i februar 1991, da som en liten
enhet. Men vi har vokst gradvis og blitt
større og større.

– Hvor mange er dere i denne
bedriftshelsetjenesten?
Vi teller i dag 23 hoder. Vi har 370 bedrifter
tilknyttet, dette utgjør omrtent 10 000
arbeidstakere. Jeg må også nevne at vi er en
del av ”HMS Partner DA”. Dette er en
landsdekkende ordning med fire partnere:
Bedriftshelse Norge i Oslo, Mediteam i
Stavanger og Hemis i Bodø, i tillegg til oss.
Dessuten har vi 40 underleverandører spredt
over hele Norge.

– Hvor lenge har dere hatt kunder fra hotell-
og restaurantnæringen?
Vi fikk vår første hotellkunde i 1993, det var
Hotell Norge.

– Synes du at det har skjedd endringer i
bransjen i denne tiden mht.
arbeidsmiljøproblematikken?
Ja, det har vært en interessant utvikling.
Bransjen har etter hvert samlet seg i kjeder
og fått store eiere. Dette har ført til
sentralisering, og større fokus på inntjening
enn før. Bemanningen er et viktig punkt når
det gjelder inntjening, noe som kan ha
betydelige konsekvenser for arbeidstakerne.

Videre har vi sett at hotellene spisser sine
produkter. Her i Bergen er det blitt slik at
hotelldriften er blitt det viktigste for hotellet
selv, mens andre aktiviteter, som å drive bar
eller restaurant, ofte settes ut til
underleverandører. Man ser også en form for
spesialisering i dette, noen har kun
frokosthotell, andre har noe annet de
fokuserer på.

– Fører dette til at dere får hoteller der det
arbeider mange som hører til andre
bedrifter og som ikke er kunder hos dere?
Nei, det har faktisk skjedd i liten grad, men
det skyldes at vi har mange kunder innen
denne bransjen, slik at vi for eksempel
dekker både hoteller og restauranter.
Jeg har forresten lyst til å si at bransjen
samarbeider mer enn før, de har for
eksempel oversikt over ledige rom hos andre
og kan utnytte hverandres kapasitet når det
er behov. Samtidig har bransjen intern
”konkurranse” på en del felt. De
sammenligner seg blant annet mht. hvor
mange rom en stuepike skal klare i løpet av
en dag. Dette kan være et vanskelig
regnestykke i en by med hoteller som har
forskjellig standard og størrelse på rom, og

dette ser vi gir problemer i enkelte tilfeller.
En annen ting jeg har lyst til å nevne er at
mens vi tidligere så tydelig at rusmiddelbruk
var et problem i bransjen, så sees dette
mindre tydelig i dag. Bransjen har selv vært
flink til å fokusere på dette problemet og har
gjort noe med sine egne rutiner og regler.

– Hva mener du er det største
arbeidsmiljøproblemet for ansatte i hotell og
restaurantnæringen i dag?
Det er nok stadig muskel-skjelettplager, i
alle fall kaller vi det for det. Hva som ligger
bak folks smerter og plager, vet vi gjerne for
lite om.

– Hvor mange kunder har HMS-gruppen AS
fra hotell og restaurantnæringen?
Jeg tror det dreier seg om 1500 arbeidstakere
i dag.

– Hva slags type arbeid utfører dere for
denne næringen?
Vi hjelper dem med å følge gjeldende regler
og forskrifter. Vi utfører for eksempel
hørselstester av ansatte i kjøkken, der støy
fra maskiner kan være betydelig. Videre er
vi med i attføringsutvalg, AMU og AKAN-

Hva kan vi hjelpe hotell- og
restaurantbransjen med?

INTERVJU MED BEDRIFTSLEGE ØYSTEIN BREDESEN

”Kjenner dokker Madam Felle?
Jonnemann sin gamle mor!
Hon som hadde øl te'selle!
Uti Sandviken hon bor!”

Sandviksboder i Bergen (Foto:B.E.Moen)
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arbeid. De fleste hotellene våre er IA
bedrifter, og mange er kommet langt med
fraværsarbeidet, og er bevisste på dette.
Dette gjør at de bruker våre tjenester i stor
grad til slikt arbeid. Ellers utfører vi
ergonomiske kartlegginger og holder  kurs.
Noe som er aktuelt, er fokus på psykososialt
arbeidsmiljø og utvikling av mestringsevne.
En av våre arbeidsmetoder er for øvrig å ha
gruppesamlinger med de ansatte om
arbeidsmiljøet, for å drøfte det som måtte
være aktuelt. Hver bedrift utarbeider en
handlingsplan for hvert år/evt. for to år, og
denne brukes ofte som en form for
styringsverktøy i arbeidsmiljøarbeidet og i
relasjon til bedriftshelsetjenesten. Hos oss er
det slik at vi inngår rammeavtaler med
bedriftene, og blir enige om hvilke områder
vi skal fokusere på hvert år. Bedriftene er
blitt flinke til å bestille arbeid fra oss, og vi
sørger for å loggføre det arbeidet vi utfører,
slik at det blir gjort etter ønske.

– Er det spesielle utfordringer forbundet
med å arbeide forebyggende med denne
gruppen?

Det ligger en egen utfordring i at
arbeidsstokken har blitt mer flerkulturerell
enn før. Dette gir seg utslag i mange
forskjellige kommunikasjonsproblemer, og
det gjelder ikke bare direkte språkproblemer.
Kommunikasjon mellom mennesker fra
forskjellige land er ikke alltid lett og krever
mye av den enkelte og ledelsen. Dette har vi
tatt konsekvensen av og vi har sørget for at
flere ansatte hos oss har fått høynet sin
kompetanse innen dette feltet, innen
kommunikasjon og lederutvikling.

– Hvis du tenker tilbake til tiden som
bedriftslege i en egenordning i oljebransjen,
hva er forskjellig fra å jobbe der og å jobbe
med hoteller og restauranter?
I Statoil var man en del av virksomheten, og
dette var en fordel i mange sammenhenger,
da man lettere kunne få drøftet
problemstillinger og sette i gang prosesser.
På den annen side var det kanskje
vanskeligere å være nøytral, da man var en
del av det hele.

Videre var det i Statoil stadige krav om å
utføre allmennlegearbeid. Dette slipper vi i
vår ordning i dag, da bedriftshelsetjenestens
arbeid er helt skilt fra allmennlegepraksis.
Bedriftene betaler for bedriftshelsetjenesten.
Dersom arbeidstakerne ønsker
allmennlegetjeneste fra oss, kan de får det,
men må da betale det selv.

– Hvis du skulle gi råd til en bedriftslege
som skal starte arbeid innen denne bransjen,
hva vil du si?
Først vil jeg råde til at vedkommende
orienterer seg om det som er gjort av
arbeidsmiljøarbeid før, hvilke systemer dette
hotellet allerede har, om de følger minstekrav
til utvalg, oppfølging av yrkeshemmede osv..
Dernest er det viktig å sette seg inn i hva
bedriften har erfart mht. arbeidsmiljøarbeid
og bedriftshelsetjeneste tidligere, hvordan de
ser på forskjellige ting. Til sist er det viktig å
finne ut hvilke forventninger bedriften har til
arbeidsmiljøarbeidet og bedriftslegen
framover, slik at man kan gå inn i en
konstruktiv dialog om fremtidens samarbeid.

BOKANMELDELSER

ARBEIDSMEDISIN FOR ALLMENNPRAKTIKERE
NILS MAGERØY, SPESIALIST I ALLMENNMEDISIN, SEKSJON FOR ARBEIDSMEDISIN, UNIVERSITET I BERGEN

Det er en av nestorene i norsk arbeidsmedi-
sin, Håkon Lasse Leira, som er hovedforfatter
for denne boka myntet på allmennpraktikere
og studenter i medisin. Boka er velsignet
lettlest og gir mange gode tips til en som står
foran en karriere i arbeidsmedisin. 

Boka er på 128 sider inkludert
stikkordsregister og er inndelt i 13 kapitler
med enkle og gode illustrasjoner i form av
foto, figurer og tabeller. Til mange av
kapitlene følger det også en del referanser og
en ”Les mer” liste. Det brukes
gjennomgående henvisning til nettsider i den
ordinære teksten.

Bokas innhold
To viktige perspektiv for allmennpraktikeren
kommer klart fram i boka. Det ene er fokuset
på grupper i det forebyggende arbeidet i ar-
beidsmedisin. Det andre er at man som
bedriftslege er bedriftens rådgiver for ledelse
og ansatte og ikke primært er pasientens
advokat. Kombinerer man rollen som
bedriftslege og allmennlege for de samme
personene, må man være seg bevisst hvilken
hatt man sitter med til enhver tid.

Etter to innledende kapitler om arbeidslivet
som en gunstig arena for forebyggende arbeid
og arbeidslivets betydning for folks helse,
presenterer forfatteren viktige
arbeidsbetingete sykdommer i det største
kapittelet i boka. Av kapitler jeg ellers vil
nevne er Trygd og erstatning ved yrkesskade,
Legers meldeplikt og Allmennpraktikeren
som bedriftslege (skrevet av Bjørn Otterlei).
Arbeidsmedisinens 10-på-topp yrker gir en
artig avslutning på boka.

Under Arbeidsbetingete sykdommer gir
forfatteren en bred omtale av
løsemiddelskader som det kan være lett å
overse fordi arbeidstakere/pasienter med disse
skadene har diffuse symptomer. Omtalen
kunne likevel ha blitt strammet opp ved å gi
en systematisk gjennomgang av symptomene
ett sted. 

Forfatteren bruker begrepet psykososiale
sykdommer. Dette har nok et pedagogisk
poeng, men jeg synes ikke det virker
oppklarende det som står i innledningen til
dette punktet. Jeg tror det hadde vært bedre å
bruke en overskrift som ”Psykososiale
arbeidsmiljøfaktorer som påvirker helsen” og
dernest presentere en del av de
helsefremmende og sykdomsframkallende
forhold man har studert i denne sammenheng.

Kapitlene Trygd og erstatning ved
yrkesskade, Legers meldeplikt og de
punktene i sykdomskapittelet som omhandler
gravide og deres rettigheter, er gode. De gir
definisjoner av begrep som yrkesskade,
yrkessykdom og svangerskapspenger og
praktisk veiledning for lege og arbeidstaker. 

I kapittel Allmennpraktikeren som
bedriftslege får man en rolleavklaring mellom
det å være bedriftslege og det å være
allmennlege. Drøftingen omkring
helsekontroller og bruken av disse er nyttig
for egen refleksjon og praksis. Kapittelet gir
og en grei forståelse av hvordan man kan
samarbeide med en yrkesmedisinsk avdeling. 

Av det jeg savner i boka er en omtale av
vanlig forekommende yrkesskader for eksempel
i form av en tabell, samhandling mellom ulike
yrkesgrupper i bedriftshelsetjenesten og
sykefraværsarbeidet på bedriftsplan.

Figurer, henvisinger og
redigering
Nyttig er det at skjemaene fra Arbeidstilsynet
om ”Tilrettelegging/omplassering pga.
graviditet” og ”Melding om arbeidsrelatert
sykdom eller skade” er tatt med i boka. Det
gjør det lettere å komme i gang med bruken
av disse.

Det kan virke litt ujevnt og tilfeldig når
man bruker referanser og ikke, og ord som
sykefravær og yrkesskade savnes i
stikkordsregisteret.

Henvisningene til nettsider synes jeg er
svært nyttige og de ”utvider” boka uten at det
går med mer papir. De aller fleste adressene
førte fram til ønsket mål bortsett fra at
kjemikalieforskriften finnes ved å søke på 566
under http://www.arbeidstilsynet.no. 

Noe omredigering kunne vært gjort i
kapittelet om arbeidsbetingete sykdommer.
Arbeidsmiljøforhold som kan skade fosteret
burde stått som samleoverskrift for det som
står under dette punket og de neste tre
underkapitlene. Rettigheter for gravide ville
det vært fint å løfte fram i et eget kapittel.

Forfatteren gir enkelte spark til
allmennlegene, ikke verre enn at vi tåler det
og holder oss våkne i forhold til de arbeids-
medisinske utfordringene vi møter.
Understrekning av en del viktige poeng på en
humoristisk måte vekker en under lesningen.
Boka anbefales for målgruppene!

(Håkon Lasse Leira: Arbeidsmedisin for
allmennpraktikere,Gyldendal Norsk forlag AS,
2005)
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Inflammasjon gir økt risiko for ulike tilstander
- også for arbeidsbetingete lidelser? Del II

OVERLEGE, DR. MED MARIT SKOGSTAD OG FORSKER, DR. PHILOS SEANBEH ZEINDINI
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT, OSLO

Arbeidslivet
Det er beskrevet økt risiko for hjerteinfarkt i
en rekke yrker. Metallarbeidere, stenkuttere,
papirarbeidere, hotell/restaurantarbeidere,
arbeidstakere i offentlig trafikkavvikling,
ufaglærte kvinner og
kjøkkenansatte/rengjørere  er grupper som
har en slik økt risiko. Asbestarbeidere ser
også ut for å være mer utsatt for hjerteinfarkt.

De senere år har det vært fundert på om
tegn på inflammasjon, som forekommer i
enkelte yrker, igjen kan tenkes å gi økt risiko
for disse ”inflammasjons-relaterte
sykdommene”. Flere undersøkelser har vist
en økt risiko for iskemisk hjertesykdom og
diabetes II hos arbeidere i yrker med
eksponering for støv og andre
luftveisirritanter.

Det er fremmet en hypotese om at
inhalasjon av fint støv kan trigge
produksjonen av interleukin-6 (IL-6) fra
celler i luftveiene og at frigjort IL-6 i
blodbanen påvirker produksjonen av
fibrinogen i leveren og blodets viskositet og
levringsevne.  

Forsøk med studenter som oppholdt seg 4
timer i et støvfylt grisefjøs viste en klar
økning i IL-6 og fibrinogen i blod i timene
etter eksponeringen. Lignende funn er gjort
hos tunnelarbeidere i Norge løpet av ett skift
med relativt moderat støveksponering.  

Disse funnene kan finne støtte i enkelte
studier av bønder som viser overhyppighet av
iskemisk hjertesykdom. En pågående
undersøkelse ved en bioproteinfabrikk i
Norge viser en økning av IL-6 over
arbeidskiftet og deretter en økning av
fibrinogen. Året etter  ved samme bedrift
påvises en økning av fibrinogens
nedbrytningsprodukt; D-dimer. De ansatte
som er utsatt for endotoksin vil bli fulgt opp
videre med målinger av  mikro-CRP og evnt.
IL-6 samt fibrinogen.

Når det gjelder befolkningsundersøkelser
spekuleres det nå i om inhalasjon av støv kan
gi økt risiko for infarkt gjennom de samme
mekanismer. En slik sammenheng mellom
hjerteproblemer i befolkningen og partikler i
uteluft er vist i USA, og partikler som er
mindre enn 10ºm ser ut til å være assosiert
med økning av blodmarkører  som fibrinogen
som igjen disponerer for hjerte-kar sykdom.

Når det gjelder kreft og arbeidslivet er
asbest et klassisk eksempel: 

Eksponering for asbest gir inflammasjon
og samtidig  økt risiko for flere typer
kreftsykdommer.

Dempe den inflammatoriske
prosess
Hvordan skal man forholde seg til denne
nye kunnskapen?
Mekanismene om hvorledes inflammasjonen
og hvilke inflammatoriske komponenter som

fører til forskjellige sykdommer er
ukjent. En mulig hypotese er at
eksponering for biologiske,
kjemiske og fysikalske agens kan
stimulere immunceller til å
produsere pro-inflammatoriske
cytokiner slik som TNF-_ og IL1≤
eller transkripsjonsfaktoren NF-∫B
noe som fører til produksjon av
oksygen/nitrogen radikaler
(ROS/RNS) og prostaglandiner
(Figur 5). ROS/RNS er DNA-
skadende agens og kan også være
tumor-promoterer og
stimulere/dempe inflammatoriske
signaloverføringsveier eller
immunresponsen. Bruk av anti-
inflammatoriske medikamenter
eller anti-oksidanter kan blokkere
produksjonen av farlige ROS/RNS
og dermed ha beskyttende effekt
overfor noen inflammatoriske
lidelser.       

Man har de senere årene utviklet
mer spesifikke antiinflammatoriske
medikamenter. TNF kan regulere
produksjonen av andre pro-
inflammatoriske cytokiner. En TNF
inhibitor er allerede produsert, og
dette medikament har gjort livet
lettere for mange pasienter  med
leddgikt, Crohns'sykdom og
Psoriasis.

Acetylsalisylsyre ser ut til, ikke bare å
påvirke plateklebrigheten, men også til å
senke IL-6 og mikro-CRP konsentrasjonen.
Den har både en kolesterolsenkende og anti-
inflammtorisk effekt. Dette betyr at slike anti
inflammatoriske medikamenter kan være
effektive mot hjerte-kar sykdommer. Mye
tyder også på at acetylsalisylsyre (ACS) kan
redusere risiko for tykktarmskreft og forsinke
Alzheimer. Acetylsalisylsyre er kjent for å
blokkere COX-2, og personer som tar dette
medikamentet står i mindre fare for å danne
polypper i tarmen som igjen predisponerer for
cancer. Andre COX-2 inhibitorer, men som i
mindre grad gir fare for blødning enn ACS,
reduserer også antall polypper i tykktarmen.

Statiner har sin opprinnelse i forskjellige
frittlevende sopparter. Nyere studier viser at
stoffene kan ha en beskyttende effekt ved
systemiske bakterieinfeksjoner. En studie
viser at pasienter på statiner, som utvikler
alvorlige bakterielle infeksjoner, i mindre
grad enn dem uten utvikler sepsis. Statiner
viser seg å være mer effektive mot
hjerteinfarkt enn mange trodde. De reduserer
CRP-nivåene uavhengig av den
lipidsenkende effekten og kan redusere
mikro-CRP med 15-25% i løpet av 6 uker.
Statiner har altså, ved siden av sin
lipidsenkende effekt, også anti-
inflammatoriske egenskaper! 

Påvirkning av livsstil
Ved at man reduserer vekten og trimmer
danner fettcellene færre cytokiner. I tillegg
kan det å pusse tennene forebygge kronisk
tannkjøttbetennelse. Riktig kosthold med
frukt, grønnsaker samt fisk, som motvirker
dannelse av frie radikaler via sine
antioksydanter, kan også være gunstige
strategier ved siden av røykeslutt, naturligvis.

Fokusere på eksponeringsfaktorer i
arbeidslivet
Kunnskapene om eksponeringsfaktorer i
arbeidslivet som fører til inflammasjon er
relativt begrenset. Det er en stor utfordring å
identifisere hvilke forurensninger som
forårsaker inflammasjon. Et utgangspunkt er
å se på forekomst av hjerte-kar lidelser og
lungesykdommer i yrkesgrupper, men dette
må følges opp med epidemiologiske studier
av risikogrupper hvor sammenhengen
mellom eksponering og inflammasjon
undersøkes. 

Referanseliste kan fås ved henvendelse til
forfatterne.

 
Figur 5 
 
 

                 EKSPONERING 
    (Biologisk, kjemisk, fysiske agens) 

INFLAMMASJON 

TNF-α , IL-
β

Antagoniste

Mn-SOD, GPX1 

Antioksidante

NADPH-oksidase 
MPO/EPO 

iNO

COX-2 

NF-kB 

NO 

RNS 
PGE

RO

Spesifike 
hemmere 

 
HJERTEKARSYKDOMMER, DIABETES, 
KREFTUTVIKLING 

DNA 
skade/mutasjon 

Oppregulert/nedsatt 
immunrespons 

Endret 
signaloverføring 

Ramazzini 4.2005    14.12.05  16:22  Side 14



Ramazzini nr. 4. 2005. Årgang 12 - 15

Det var en stor dag i det arbeidsmedisinske fagmiljø i Bergen
7.desember 2005. Da ble det holdt en markering av oppstarten for
Norsk sjøfartsmedisinsk senter! Dette senteret har vært et
samarbeidsprosjekt mellom mange i tolv år, og alle deltagere følte
at tiden virkelig var moden for å komme i gang. Senteret vil ligge
på Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland universitetssykehus,
men vil ha Universitetet i Bergen som en hovedpartner i arbeidet.
Senteret skal være en nettverkfunksjon mellom fagmiljøer som har
tilknytning til sjøfartsmedisin. Senteret opprettes av Helse- og
omsorgsdepartementet, og Helse Vest skal ha ansvar for Senterets

drift. I mandatet for Senteret heter det at det skal:
– samle og formidle kunnskap om sjøfartsmedisin til redere, fartøy

og andre brukere
– initiere og utføre forskning
– registrere forekomst av sykdommer og ulykker til sjøs
– gi undervisningsstøtte ved utdanning av sjøfolk
– være kontaktpunkt for internasjonalt samarbeid på feltet
– omfatte Radio Medico.
De som skal arbeide her, skal sannelig ikke ligge på latsiden! Vi
ønsker lykke til på seilasen!

Åpning av Norsk sjøfartsmedisinsk
senter i Bergen!

Senterets interimleder, professor e.
Aksel Schreiner til høyre, cruiselege

Eilif Dahl i midten og professor Alfred
Halsteinsen til venstre. Alle ildsjeler

for sjøfartsmedisinen!

Senteråpningen ble beæret med
prominente gjester, fra venstre Helge
Bryne, Helse Vest  og Anne K.
Bogsnes og Stener Kvinsland, Helse
Bergen.
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Protokoll
fra 80. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening mandag 22. august 2005

Møtet ble holdt i Legenes Hus..

Tilstede: Ørn Terje Foss (leder), Arne Morterud, Anne
Kristin Møller Fell og påtroppende leder Kristian
Vetlesen. 
Fra institusjonsutvalget deltok Knut Skyberg. 
Fra fagutvalget deltok Marit Skogstad kl. 13.00. 
Fra sekretariatet deltok Bjørn Oscar Hoftvedt.
Halfrid Waage deltok per telefon slik at styret ble
beslutningsdyktig.

Forfall: Inger Lise Fjellanger, John O. Hjelle, Halfrid
Waage og Hill Øien hadde meldt 
forfall.

POST 1 INNKALLING OG DAGSORDEN
ble enstemmig godkjent.

POST 2 PROTOKOLL FRA 79. ORDINÆRE
STYREMØTE
ble godkjent.

POST 3 NESTE MØTE
er berammet til tirsdag 18. oktober kl. 10.00  i
Legenes Hus.

POST 4 BEHANDLING AV SAKENE 48/2005 TIL
61/2005

Sak 48/2005 Høringsnotat om endringer i psykisk helsevernlov
og pasientrettighetsloven.
Styret var i e-post av 30. juni 2005 fra
Legeforeningen invitert til å avgi høringsuttalelse
om høringsnotat om endringer i psykisk
helsevernlov og pasientrettighetsloven.
Styret mente saken faller utenfor det arbeidsmedi-
sinske fagområdet og besluttet å ikke uttale seg.

Sak 49/2005 Anbudsdokumenter kjøp av
ambulansehelikoptertjenester.
Styret var i e-post av 11. juli 2005 fra
Legeforeningen invitert til å avgi høringsuttalelse
om anbudsdokumenter ved kjøp av
ambulansehelikoptertjenester.
Styret mente saken faller utenfor det arbeidsmedi-
sinske fagområdet og besluttet å ikke uttale seg.

Sak 50/2005 Forslag om omlegging av spesialistutdanningen for
leger.
Styret var i e-post av 14. juli 2005 fra
Legeforeningen invitert til å uttale seg om høring
fra Helse- og omsorgsdepartementet om evaluering
av Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og
legefordeling - Forslag om omlegging av spesialist-
utdanningen for leger.
Departementet foreslår en omlegging av Nasjonalt
Råd og en revisjon av spesialistutdanningen. Det
foreslår også at den nåværende ordning med at
Legeforeningen er delegert myndighet til å

godkjenne spesialister trekkes tilbake og overføres
til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. 
Styret har vært i kontakt med spesialitetskomiteen
og samordner sin uttalelse med komiteen.

Sak 51/2005 Gjennomføring av Europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/19/EF -
utvidet krav til veiledet tjeneste for å få adgang til å
utøve virksomhet som 
allmennpraktiserende lege innenfor en nasjonal
trygdeordning.
Styret var i e-post av 20. juli 2005 fra
Legeforeningen invitert til å avgi høringsuttalelse
om gjennomføring av Europaparlaments- og
rådsdirektiv 2001/19/1EF - utvidet krav til veiledet
tjeneste for å få adgang til å utøve virksomhet som
allmennpraktiserende lege innenfor en nasjonal
trygdeordning.
Styret mente saken faller utenfor det arbeidsmedi-
sinske fagområdet og besluttet å ikke uttale seg.

Sak 52/2005 Forslag til faglige retningslinjer for forebygging og
behandling av osteoporose og osteoporitiske
brudd.”
Styret var i e-post av 22. juli 2005 fra
Legeforeningen invitert til å avgi høringsuttalelse
om forslag til faglige retningslinjer for forebygging
og behandling av osteoporose og osteporitiske
brudd.
Styret mente saken faller utenfor det arbeidsmedi-
sinske fagområdet og besluttet å ikke uttale seg.

Sak 53/2005 Utkast til ny forskrift om medisinsk utstyr.
Styret var i e-post av 27. juli 2005 fra
Legeforeningen invitert til å avgi høringsuttalelse
om utkast til ny forskrift om medisinsk utstyr.
Styret mente saken faller utenfor det arbeidsmedi-
sinske fagområdet og besluttet å ikke uttale seg.

Sak 54/2005 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid
med barn og unge.
Styret var i e-post av 29. juli 2005 fra
Legeforeningen invitert til å avgi høringsuttalelse
om tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid
med barn og unge.
Styret mente saken faller utenfor det arbeidsmedi-
sinske fagområdet og besluttet å ikke uttale seg.

Sak 55/2005 Forslag til nye lovregler for interkommunalt sam-
arbeid.
Styret var i e-post av 8. august 2005 fra
Legeforeningen invitert til å avgi høringsuttalelse
om forslag til nye lovregler for interkommunalt
samarbeid..
Styret mente saken faller utenfor det arbeidsmedi-
sinske fagområdet og besluttet å ikke uttale seg.
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Protokoll
fra 82. ordinære styremøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening torsdag 3.  til 4. novemger 2005

Sak 56/2005 Forslag om spesialitet i rusmedisin.
Styret var i brev fra Legeforeningen av 10. august
2005 bedt om å uttale seg om et forslag fra
Legeforum i Rusfeltet, Helseregion Sør, om å gjøre
rusmedisin til en spesialitet.
Arne Morterud utarbeider forslag til høringssvar.
Høringsfristen er satt til utgangen av september.

Sak 57/2005 Fjerning av ordning med merking av legemidler
med varseltrekant.
Styret var i brev av 11. august 2005 fra
Legeforeningen bedt om å uttale seg om
høringsnotat om forslag til endring av forskrift 27.
april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av
legemidler fra apotek §§ 8-2, 10-2 og 12.7.
Forslaget går ut på å fjerne dagens ordning med
merking av legemidler med varseltrekant. Statens
legemiddelverk ønsker i stedet mer nyansert
informasjon og en tettere oppfølging av hver pasient
fra lege og apotek.
Arne Morterud vurderer om styret skal uttale seg
om denne høringen. Høringsfristen er 2. september
2005.

Sak 58/2005 Nasjonal strategi for tobakksforebygging 2006-
2010.
Styret var i brev av 11. august 2005 fra
Legeforeningen bedt om å uttale seg om nasjonal
strategi for tobakksforebygging 2006-2010.
Direktoratet mener at det tobakksforebyggende
arbeidet som har vært ført hittil, har hatt gode
resultater. Man ser derfor ikke grunn til å endre
strategi fram til 2010, men vil videreutvikle tiltak og
justere kursen.
Marit Skogstad vurderer hva som ut fra et

arbeidsmedisinsk synspunkt er relevant å
kommentere. Svarfrist er 2. september 2005.

Sak 59/2005 Forslag til tiltaksplan for økt støtte til og samarbeid
med pårørende og andre nærpersoner til mennesker
med psykiske lidelser.
Styret var i brev av 11. august 2005 fra
Legeforeningen bedt om å uttale seg om forslag til
tiltaksplan for økt støtte til og samarbeid med
pårørende og andre nærpersoner til mennesker med
psykiske lidelser.
Anne Kristin Møller Fell vurderer om styret skal
uttale seg i denne saken. Høringsfristen er 5.
september 2005.

Sak 60/2005 Mål og tiltaksplan - oppdatering.
Mål og tiltaksplanen ble gjennomgått og oppdatert.

Sak 61/2005 Vårmøte 2006.
Styret sluttet seg til fagutvalgets forslag om å
arrangere neste års vårmøte på Hurtigruta over to
dager i uke 18  - 1. - 4. mai 2006.

ORIENTERINGSSAK
– Resultatregnskap per 30.06.2005 ble tatt til etterretning.

Ørn Terje Foss
leder

Bjørn Oscar Hoftvedt

Møtet ble holdt på Soria Moria.

Tilstede: Kristian Vetlesen (leder), Anne Kristin Møller Fell,
Inger Lise Fjellanger,  Niels E. Kirkhus, Arne
Morterud og Halfrid Waage.
Fra institusjonsutvalget deltok Knut Skyberg
Fra fagutvalget deltok Marit Skogstad
Fra sekretariatet deltok Bjørn Oscar Hoftvedt.

Forfall: Hill Øien hadde meldt forfall.

POST 1 INNKALLING OG DAGSORDEN
ble enstemmig godkjent.

POST 2 PROTOKOLL FRA 81. ORDINÆRE
STYREMØTE
ble godkjent.

POST 3 NESTE MØTE
ble berammet til onsdag 4. januar 2006 kl. 13.00 -
18.00 med etterfølgende middag.

POST 4 BEHANDLING AV SAKENE 86/2005 TIL
102/2005

Sak 86/2005 Økonomi og budsjett.
Inger Lise Fjellanger gikk gjennom regnskapet for
3. kvartal. Både Svalbardkonferansen og
vårkonferansen hadde gått med underskudd.
Erfaringene de siste årene er at en ikke klarer å
trekke nok deltakere til vårkonferansen til at den
skal gå i balanse.
Fagutvalget skal se på muligheten av å arrangere
andre kortere kurs som kan gi overskudd til
foreningen. Fagutvalget vil også se på mulighetene
av å bruke utdanningsfond I på kurs der budsjettet
viser underskudd.

Sak 87/2005 Mål og tiltaksplan - revisjon.
Mål og tiltaksplanen ble gjennomgått og revidert.
Det ble også utarbeidet en egen plan for hvordan
styret skal arbeide med endringene i
Legeforeningens organisasjon og hvilke
konsekvenser det kan få for Namf som
yrkesforening.
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Sak 88/2005 Møteplan høst 2005 - vår 2006..
Arbeidsmøte/studietur.
Følgende møter ble satt opp for våren 2006:

Onsdag 4. januar 2006 kl. 13.00 - 18.00 - møtet
avsluttes med middag
Mandag 30. januar kl. 10.00 - 13.00 og tirsdag 31.
januar kl. 13.00 - 17.00 - møtet holdes i forbindelse
med fagkonferanse for fylkestillitsvalgte.
Tirsdag 7. mars kl. 10.00 - 15.00 i Legenes Hus
Onsdag 3. mai i forbindelse med vårkonferansen
Tirsdag 6. juni kl. 10.00 - 15.00 i Legenes Hus

Sak 89/2005 UEMS-konferanse 21. - 23. april 2006 på Soria
Moria.
Knut Skyberg orienterte om arbeidet i UEMS. Neste
møte blir i Norge i april 2006 og norske bidrag til
møtet blir om norsk BHT i et multinasjonalt selskap
og helsefremmende arbeidsplasser i Norge.

Sak 90/2005 Oppnevning av ny spesialitetskomite for perioden
01.01.2006 - 31.12.2009.
Jan Vilhelm Bakke er forespurt og har sagt ja til å
sitte i spesialitetskomiteen. Marit Skogstad
kontakter Britt Grethe Randem for å høre om hun er
villig til å stille som kandidat til
spesialitetskomiteen.

Sak 91/2005 Oppnevning av vararepresentant for leder til
landsstyret.
Halfrid Waage ble oppnevnt som vararepresentant
til landsstyret.

Sak 92/2005 Oppnevning av representanter til Dnlfs
spesialitetsråd for perioden 2006-2009.
Bjørn Hilt er forespurt og har sagt ja til å stille som
representant til Legeforeningens spesialitetsråd for
perioden 2006-2009.

Sak 93/2005 Kurs i yrkesskader og yrkessykdommer.
Det forelå en henvendelse fra Norsk
trygdemedisinsk forening om et samarbeid om et
kurs i yrkesskader og yrkessykdommer høsten
2006.
Arne Morterud ble oppnevnt som Namfs
representant i kurskomiteen.

Sak 94/2005 Forslag på navn til nytt Likestillingsutvalg for
perioden 2006-2009.
Kristian Vetlesen tar kontakt med to aktuelle
personer som mulige medlemmer av
Legeforeningens likestillingsutvalg for perioden
2006-2009.

Sak 95/2005 Forslag til nye medlemmer i Legeforeningens
utvalg for menneskerettigheter.
Axel Wannag er forespurt og har sagt ja til å bli
foreslått som nytt medlem i Legeforeningens utvalg
for menneskerettigheter.

Sak 96/2005 Fordeling av honorar til styremedlemmer.
For 2006 er det avsatt kr. 110.000 i budsjettet til
honorarer. Honorarene ble fordelt slik: Leder kr.
25.000, nestleder kr. 15.000, øvrige medlemmer og

leder av institusjonsutvalg og leder av fagutvalg kr.
10.000.

Sak 97/2005 Fagkonferanse for fylkestillitsvalgte 2006
Fagkonferansen for fylkestillitsvalgte blir mandag
30. og tirsdag 31. januar 2006 på Soria Moria.
Sekretariatet informerer de fylkestillitsvalgte
umiddelbart om tidspunktet.
Hovedsak på møtet blir Legeforeningens
organisasjon og Namfs fremtid som yrkesforening.
Styret utarbeider et notat som skal være ferdig i god
tid før konferansen. Notatet skal sendes de fylkes-
tillitsvalgte og danne bakgrunn for diskusjonene på
konferansen. Ansvarlige for konferansen er Halfrid
Waage og Arne Morterud.

Sak 98/2005 Høring: Etablering av pseudonymt register over
svangerskapsavbrudd, forslag til endringer i
abortforskriften og forslag til endringer i
reseptregisterforskriften. (e-mail 19.10.2005)
Det forelå e-post av 19. oktober 2005 fra
Legeforeningen med forespørsel om kommentar til
ovennevnte høring.

Knut Skyberg forespør Karl-Christian Nordby om
han kan avgi en høringsuttalelse på vegne av Namf.

Sak 99/2005 Høring: Innføring av fast bidragssats for dekning av
utgifter til prevensjons-midler for kvinner i alderen
16 tom. 19 år.
Det forelå e-post fra Legeforeningen av 28. oktober
2005 med forepørsel om Namf kunne gi
kommentarer til ovennevnte høring. 
Styret mente saken faller utenfor det arbeidsmedi-
sinske fagfelt.

Sak 100/2005 Høring: Tilbakekall av rekvireringsrett - Forslag til
endring av helsepersonell-lovens § 57 fjerde ledd.
Styret var i e-post av 1. november 2005 forespurt
om å gi sin kommentar til ovennevnte høring. 
Arne Morterud vurderer om saken faller innenfor
det arbeidsmedisinske fagfeltet.

Sak 101/2005 Høring: Overholdelse av aldersgrensen 18 år ved
salg av tobakksvarer - innføring av en statlig
tilsynsordning.
Styret var i e-post av 2. november 2005 forespurt
om å gi sin kommentar til ovennevnte høring.Styret
mente saken faller utenfor det arbeidsmedisinske
fagfelt.

Sak 102/2005 Forslag til nye medlemmer til utdanningsfond I.
Kristian Vetlesen kontakter aktuelle kandidater for
utdanningsfond I.

Eventuelt Aktuelle saker for Ramazzini føres opp som fast sak
på saklisten.

Kristian Vetlesen
leder

Bjørn Oscar Hoftved
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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
Gunn-Evy Wagenius - regnskap
Dnlf, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
tel: 23 10 92 02
e-post: gunn-evy.wagenius@legeforeningen.no

STYRET 01.09.2005 - 31.08.2007:
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