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Arbetsrelaterad luftvägssjukdom –
välkänt men ändå okänt

N

yligen pratade jag med en yngre läkarkollega. Han var övertygad
om att hos många av de patienter med luftvägsbesvär som han
möter på akutmottagningen finns grunden i arbetsmiljön, men på
akuten finns varken kunskap eller tid att överväga den frågan. På den
punkten tycks inte mycket ha förändrats från min egen underläkartid.
Varför är det på detta viset, när 15% av
all vuxenastma kan vara arbetsrelaterad?
Okunskap om arbetsrelaterade sjukdomar
är inte enbart ett problem för den enskilde
som drabbats. Sjukvård, arbetslöshet och
omskolning ger kostnader för båda patient
och samhälle. Kunskapen om arbetsrelaterade luftvägssjukdomar behöver förvisso
förbättras inom hela läkarkåren - två tredjedelar av patienterna som remitteras till Arbets- och miljömedicin i Lund kommer från
den offentliga sjukvården, och resterande

tredjedel från företagshälsovården - men
det finns också en grundläggande okunskap
inom området, som är anmärkningsvärd.
Det finns ett stort behov av forskning inom
området. Ett skäl är att nya produkter
ständigt införs, och att kontrollen av nya
kemiska ämnen är otillräcklig. Plötsligt
används nanopartiklar långt innan man
vet vad en sådan exponering kan betyda
för hälsan. Under åren 2000 till 2010 har
41 astmautlösande kemiska ämnen fogats
till de flera hundra som redan är kända.
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Ett annat skäl till att mer forskning behövs
är att kunskap om varför och hur olika
ämnen kan ge upphov till sjukdom – det
som kallas sjukdomsmekanismer – många
gånger saknas, såväl för ”gamla” som ”nya”
ämnen. Känner man inte till hur exponering
och sjukdomsrisk samvarierar blir det svårt
att göra riskbedömningar och ge råd till
patienter, arbetstagare och arbetsgivare
om framtiden.
För det förebyggande arbetet är det viktigt
med en samlande enhet som Arbets- och
miljömedicin som kan att fånga upp och
bearbeta tidiga signaler på ohälsa, allra helst
innan allvarligare skador hinner inträffa.
Det behövs också kunskap för att kunna
göra fördjupade medicinska och yrkeshygieniska utredningar. För att detta ska vara
möjligt behövs inte bara nära kontakter med
arbetslivet, utan också ett tillräckligt stort
befolkningsunderlag. Det behövs också
samarbetsförmåga så att resultaten kan
spridas till alla de aktörer i samhället som
kan genomföra förbättringar i arbetslivet.
Glimtar av allt detta förmedlas i detta nummer av Bulletin, som handlar om patienter
och problem som vi möter i den kliniska
verksamheten, och hur detta leder till
forskning när kunskap saknas. Det handlar
också om vad som händer när välkända
kunskaper glöms bort.

Jørn Nielsen

Överläkare
jorn.nielsen@skane.se
AMM, Lund
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Arbetsrelaterade
lung- och luftvägssjukdomar

E

n av fem vuxna som drabbas av astma, får det på grund av sitt
arbete. Och nästäppa och snuva är mycket vanligare. Damm,
mögel, lösningsmedel och andra ämnen iluften är ofta orsaker.

Sjukdomar i lungor och luftvägar som
följd av miljöexponering är beskrivna
sedan flera hundra år tillbaka. Trots detta
är problemen fortfarande högst aktuella.
Hälften av de remisser som kommer till
Arbets- och miljömedicin gäller patienter
med symptom från luftvägarna. Oftast
rör det sig om besvär från näsan. En något
mindre del avser astma och hosta.
När symptomen utlöses av ämnen på arbetsplatsen finns det möjlighet att förebygga,
antingen genom att förändra något på arbetsplatsen eller, om det inte går, se till att
personen inte exponeras. Ju snabbare detta
sker desto mindre är risken för att personen
får förvärrade eller bestående besvär.

Man måste leta efter orsaken

Det är inte alltid lätt att förstå vad som
utlöser besvären. Ofta exponeras patientenför många ämnen samtidigt, och fler
kan bildas under arbetsprocessen. Extra
svårt är det när symptomen inte utlöses
direkt vid exponeringen utan kommer först
senare. Det kan vara så att patienten vaknar
på natten med astma efter att under dagen
ha varit i kontakt med kemiska ämnen som
han eller hon är överkänslig emot.
Det är viktigt att driva utredningen så långt
som möjligt. Om man hittar orsaken och
kan göra något åt den så blir det till nytta
inte bara för patienten, utan kan också
förhindra att andra anställda i framtiden
utvecklar överkänslighetsbesvär.

Luftvägsbesvär av arbetet

Man räknar med att yrkesastma utgör
omkring 15 % av all vuxenastma. Arbetsrelaterade snuva och nästäppa är tre gånger
vanligare. Inte så sällan får patienterna
först besvär från näsa och ögon, och så
småningom även allvarligare besvär från
de nedre luftvägarna.
På riskarbetsplatser kan en stor del av arbetarna drabbas. Vi har sett exempel på att
25 % av en arbetsstyrka har blivit allergiska
mot reaktiva kemiska ämnen och ännu fler
har utvecklat symptom från luftvägarna.
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Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)
är en sjukdom som man numera vet helt
eller delvis kan bero på arbetsmiljön.
Symptomen är slemhosta och nedsatt
lungfunktion,med tiden så nedsatt att den
drabbade kan bli beroende av syrgasbehandling. Man uppskattar att så mycket
som 20 % av all KOL är arbetsrelaterad.
Den dominerande orsaken är dock rökning.
Men oberoende av vad som har utlöst sjukdomen är det viktigt att ta ställning till om
patienten försämras av arbetsmiljön. Det
glöms alldeles för ofta bort.

Inhalationsfeber och allergisk
alveolit

Snabbt övergående feberfrossa kan uppkomma när man utsättsför höga halter av
mögel eller protein från fåglars avföring.
Sådana frossor är inte ovanliga inom lantbruket och träindustrin. Mikroorganismer
som växer i luftfuktare kan ge liknande
besvär. Feberfrossor kan också utlösas
om man andas in metallrök från t ex zink,
eller termiska nedbrytningsprodukter
från teflon. Sjukdomen består av snabbt

övergående influensaliknande symptom
några timmar efter exponeringen. I de
allra flesta fall får man inte några som helst
kvarstående besvär efter en sådan attack.
Men i vissa fall kan lungfunktionen påverkas. Det gäller särskilt om besvären utlöses
av mögel eller proteiner från fåglar. Vid
upprepade anfall finns risk för den allvarliga lungsjukdomen allergisk alveolit. Det
är därför av största vikt att dessa sjukdomar
identifieras och utreds, så att en olämplig
exponering kan avbrytas.

Stendammlunga fortfarande
aktuellt

Patienter med sjukdomar i lungorna som
följd av exponering för kvarts och asbest
borde inte förekomma numera i vårt land.
Tyvärr har tidigare kunskap fallit i glömska
på arbetsplatser, och även inom sjukvården.
Vi har därför på senare år sett nya fall av
stendammlunga.

Jørn Nielsen

Överläkare
jorn.nielsen@skane.se
AMM, Lund

Översikt
Namn

Förekomst
i vuxen
befolkning

Förekomst av
arbetsrelaterad
sjukdom
Arbetsmiljö

Att tänka på

Sjukdomar i
slemhinnor och luftvägar
- Snuva/
nästäppa

22 %

Ca 3 ggr
vanligare
än astma

- Astma

8%

15 % av
vuxenastma

- Kronisk
obstruktiv
bronkit (KOL)

Upp till 15 % av Upp till
befolkningen
20 % av all KOL
>45 år

Proteiner
- Mjöl
- Djur
- Latex
Små reaktiva kemikalier
- Isocyanater
- Hårvårdsmedel
- Anhydrider

Byggnadsarbete
Svetsning
Lantbruk
Pappersindustri
Arbete med spannmål
och trädamm

Besvär kan
komma i direkt
anslutning till
exponering.
Det finns också
sena reaktioner,
som kommer
flera timmar eller
ännu senare
efter exponering.
Att även tobaksrelaterad KOL
kan försämras
av arbetsmiljön

Sjukdomar i
lungvävnaden
- Inhalationsfeber

100 fall / 10000
lantbrukare och
år

Inhalation av stora
Feber och frossa
mängder organiskt damm
flera timmar efter
(ex mögel), metallrök, endo- exponering
toxiner från bakterier mm

- Allergisk
alveolit

3 fall / 10000
lantbrukare och
år

Inhalation av moderata
mängder mögel i lantbruk
eller träindustri mm

- Dammlungesjukdom
(silikos,
asbestos)

Sällsynta idag,
men nya fall,
även allvarliga,
registreras

Exponering för
kvarts och asbest

Feber och
frossa, hosta
och andnöd
flera timmar
efter exponering
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Mycket fortfarande okänt om
överkänslighet hos frisörer

M

ånga frisörer drabbas av symptom i luftvägarna. Blekmedel
och hårfärger tycks ofta vara orsaken till besvären. Nu undersöks vad som utlöser reaktionerna i kroppen.

Jørn Nielsen är överläkare vid Arbets-och
miljömedicinska kliniken. Genom åren har
han träffat många frisörer med luftvägsbesvär. Han berättar att de arbetsmedicinska
utredningarna utgör ett mödosamt pussel,
där resultaten ibland slutar i en rad frågetecken: Vad är frisörerna i verkligheten
exponerade för?Varför får de besvär?
Är det farligt att fortsätta arbetet? Vilka
förbättringar i arbetsmiljön behöver göras?

Blekmedel och hårfärger
irriterar

– Vi vet idag att bland annat blekmedel och
hårfärger irriterar luftvägarna och kan leda
till nästäppa, rinnande näsa ochi en del fall
astma hos frisörer, berättar Jørn Nielsen.
Däremot vet vi inte exakt vad som utlöser
besvären – är det något ämne i de tekniska
produkterna? Eller är det något annat som
frisörerna utsätts för?
Till hösten påbörjar en forskargrupp vid
Avdelningen för Arbets- och miljömedicin
vid Lunds universitet ett forskningsprojekt
som han hoppas ska ge svar på dessa frågor.

Bild: Frisör Sara Persson bleker peruk på klinikens mottagning
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– Först när vi vet mer om vad som utlöser
reaktionerna i luftvägarna hos dessa patienter kan vi verkligen ge dem råd om hur
de ska göra för att undvika besvär, säger
Jørn Nielsen. Är det ämnen som ska bytas
ut i hårvårdsprodukterna, eller räcker det
att ventilationen blir bättre?
Forskarna vid Arbets- och miljömedicin i
Lund håller nu på att förbereda en studie
där man ska låta frisörer arbeta med blekmedel på en peruk i en sluten kammare. De
ämnen som frisören andas in när de bleker
håret kommer att analyseras. I ett senare
skede hoppas Jørn Nielsen att det även
ska finnas möjlighet att göra motsvarande
studier på hårfärger.

Ny metod att upptäcka hur
frisörer påverkas av kemikalier

– Vi vill försöka förstå vad som händer
inne i kroppen när frisörerna får besvär
i sina luftvägar, berättar Monica Kåredal
som är sjukhuskemist. Genom att analysera
prov från nässköljningar kan reaktioner i
luftvägarnas slemhinnor undersökas.
Före och efter ett arbetsmoment sköljs näsan
med koksaltlösning, och därefter analyseras sköljvätskan. På så sätt går det att hitta
proteiner som ökar eller minskar i mängd i
samband med att frisörerna blir besvärade
i sina luftvägar. Förhoppningsvis kan också
orsaken till symptomen upptäckas.

Ett problem hittills har varit att analyserna
tar lång tid och är dyra att göra. Därför har
nu en ny metod utvecklats på Arbets- och
miljömedicin som kan mäta ett stort antal
på förhand bestämda proteiner som finns
i sköljvätskan från näsan. Metoden är
baserad på så kallad masspektrometri och
anpassad till de proteiner man kan hitta i
luftvägarna.
– Med den nya metoden kan vi på ett mycket
snabbare och enklare sätt än tidigare mäta
över 200 proteiner som finns i de övre
luftvägarna, berättar Harriet Mörtstedt
som är doktorand och har utarbetat den
nya metoden. Vi tror att detta kommer att
bli en viktig screeningmetod för oss när vi
vill ta reda på varför människor får besvär
av sin arbetsmiljö..

Tanken är att metoden inte bara kommer
att användas i studierna av frisörernas arbetsmiljö, utan även inom andra områden.
Förhoppningen är också att metoden ska
kunna användas kliniskt inom några år
i samband med utredningar av enskilda
patienters besvär.
Forskningen sker med medel från FAS.

Nina Hult

Forskningsjournalist
info@vetenskaphalsa.se

Bild: Frisör Sara Persson bleker peruk på klinikens mottagning
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Kärleken till arbetet
gör att frisörerna
står ut med sina besvär

F

risörer hanterar dagligen kemikalier som kan orsaka allt från
eksem till snuva, rinnande ögon och astma. Oro för att kanske
tvingas byta yrke om besvären blir för stora är vanligt. Genom att
lyssna på vad frisörerna själva tycker om sin arbetsmiljö kan forskare
förstå vad som är viktigt i det förebyggande arbetet.

Kerstin Kronholm Diab är miljösköterska
vid Arbets- och miljömedicin i Lund. I sitt
arbete möter hon patienter med besvär
som misstänks bero på deras arbetsmiljö.
Hon är också doktorand och forskar om
frisörernas arbetsmiljö.
– Relativt många frisörer kommer till
oss här på mottagningen. Det är också
orsaken till att vi sedan slutet av 90-talet
har genomfört ett antal olika forskningsprojekt för att bättre förstå deras besvär.
För många frisörer är det här drömyrket.
De älskar verkligen sitt arbete och vill
hitta en lösning på de problem som deras
arbetsmiljö leder till.
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Sedan några år tillbaka har Kerstin Kronholm Diab studerat hur frisörer upplever sin
arbetsmiljö och vad som är viktigt för att
de ska ha en god livskvalitet. Hon hoppas
att denna kunskap ska kunna användas för
att frisörer i framtiden ska kunna få bättre
råd om hur de kan förebygga besvär.
De första intervjuerna med frisörer gjorde
Kerstin Kronholm Diab redan 2002. Då
var deras luftvägsbesvär och effekter på
livskvaliteten i fokus. Nu håller hon på att
avsluta en uppföljande studie. Bland annat
har hon undersökt hur frisörer hanterar
arbetsmiljörisker, hur de använder sin arbetsmiljökunskap från frisörutbildningen
och ekonomins betydelse för arbetsmiljöarbetet. Till hösten kommer resultaten från
denna studie att publiceras.

– Personal från Arbets- och miljömedicinska kliniken har under 6–7 år utbildat
frisörlärare och frisörelever i arbetsmiljöfrågor, säger Kerstin Kronholm Diab.
Det har bidragit till att kunskapen har ökat
när det gäller att till exempel förebygga
eksem genom att använda handskar vid
vissa moment, eller att förebygga värk i
nacke, axlar och rygg samt vikten av att
skydda luftvägarna. Medvetenheten om
att det är viktigt att hantera hårkemikalier
på ett säkert sätt har också ökat. Men för
att kunna ge bra råd behöver vi förstå hur
frisörerna själva tänker om sin arbetsmiljö.

Nina Hult

Forskningsjournalist
info@vetenskaphalsa.se

Metalund - Centrum för medicin och teknologi för arbetsliv och samhälle

är ett kompetenscentrum vid Lunds universitet. Verksamheten, som startade 2007, finansieras av statliga forskningsrådet FAS under 10 år framåt.
Metalund består av forskargrupper vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Medicinska fakulteten och Avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola. Forskningen syftar till att öka kunskaper
och förståelse av olika miljöfaktorers påverkan på folksjukdomar. Den spänner från metodutveckling och studier av
sjukdomsmekanismer till intervention och design. Ett övergripande tema är riskbedömning och riskhantering.
Den experimentella forskningen kring miljöorsakade luftvägssjukdomar sker i en avancerad exponeringskammare. Här
kan man på ett mycket kontrollerat sätt exponera försökspersoner för olika luftföroreningar eller andra störningar, och
samtidigt mäta hur de reagerar. Man kan mäta hur lungfunktionen förändras under försöksperioden och hur hjärt- och
kärlsystemet reagerar. I blodprov eller prov på andra kroppsvätskor som tas under och efter försöksperioden kan man
studera hur kroppens försvarssystem aktiveras, och leta efter tidiga tecken på vävnadsskada.
Kammaren har hittills mest använts för att studera effekter av små partiklar, bland annat från svetsrök och dieselavgaser, som genereras utanför kammaren och leds in i den. Men kammaren är så rymlig att försökspersonerna också
kan göra olika arbetsmoment inne i den. Det ska utnyttjas i frisörstudierna, när frisörerna bleker och färgar peruker
med olika slags preparat.

Bulletin Årgång 30 (2012) Nr 2, sida 7

FRÅN SVETSRÖK TILL NANOPARTIKLAR

L

uftvägsbesvär av svetsrök är ett gammalt och välkänt arbetsmedicinskt problem som
dock ännu inte är löst. Nu finns det nya infallsvinklar – kan det vara nanopartiklar
som ställer till med bekymmer?

Hälsoeffekter i arbetsmiljön

Mätningar i arbetsmiljön

Under ett år följde vi en grupp på 106 svetsare från
olik arbetsplatser i södra Sverige. De fick föra dagSvetsare utgör en vanlig patientgrupp på vår mottagbok över symptom och arbetsförhållanden. Samtidig
ning. Många har näsbesvär, men hosta och astma
utfördes exponeringsmätningar på arbetsplatsen.
förekommer också.
Utifrån denna information beräknades den
När man svetsar alstras luftföroreningar både i form
dagliga exponeringen för varje person och
av partiklar och irriterande gaser. Många forskningsstudier
relaterades till de angivna symptomen i
har gjorts genom åren, men fortfarande finns mycket att klardagboken.
lägga, inte minst om hälsoeffekter vid svetsning i svartplåt.
Fastän exponeringen vanligtvis låg under
Även om många studier har gjorts tidigare kan man behöva
de hygieniska gränsvärdena, dvs de til�upprepa undersökningarna i nutida modern arbetsmiljö,
låtna halten av olika luftföroreningar på
för att se hur förhållanden har förändrats.
arbetsplatsen, så kunde man påvisa tydliga
samband mellan exponering för svetsrök
Därför planerades en stor forskningsstudie.
och symptom från ögon och luftvägar.
Frågan är alltså om dessa gränsvärde är för högt
satta för att skydda svetsarna. Eller är gränsvärdena
inte alls relevanta i sammanhanget - man kanske
borde mäta något helt annat?

Experiment:
Nanopartiklar i svetsrök
Numera vet man att det bildas stora mängder
av partiklar i nano-storlek vid svetsning. Trots
det stora antalet partiklar är vikten låg, och
man kan därför exponeras för ett extremt stort
antal nanopartiklar utan att överstiga det nu
gällande gränsvärdet för oorganiskt damm,
som mäts i mg/m3. Kanske är det antalet
partiklar som man ska mäta i stället?
Forskningen fortsatte med experimentella
studier i exponeringskammare. Tre svetsare åt
gången fick sitta i kammaren och bli exponerades för nanopartiklar från svetsrök, alternativt
ren luft, under sex timmar. Både svetsare med
arbetsrelaterade besvär från slemhinnor och
luftvägar och svetsare helt utan besvär deltog
i försöken.

Svetsstudierna görs inom Metalundsamarbetet. De har finansierats av forskningsanslag från FAS.
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Katrin Dierschke

ST-läkare
katrin.dierschke@skane.se
AMM, Lund

Jørn Nielsen

Överläkare
jorn.nielsen@skane.se
AMM, Lund

Fakta om Nanopartiklar
Nanopartiklar är partiklar som är mindre
än 100 nanometer i diameter. En nanometer är en tusendels millimeter. De största
nanopartiklarna har samma storlek som
virus, fint metallstoft, eller de minsta
partiklarna som bildas vid förbränning..
De allra minsta nanopartiklarna är inte
större än stora gasmolekyler.
Eftersom partiklar i nanostorlek kan få helt
andra egenskaper än när de är i ”vanlig”
storlek, utvecklas nu specialdesignade
nanopartiklar för olika ändamål. Exempel
på användningsområden för tillverkade
nanopartiklar är elektronik, livsmedelsförpackningar och medicinska ändamål.
Nanopartiklarna ger skydd mot bakterier,
UV-strålning, eller ger en beläggning som
avvisar smuts och blir lättare att göra rent.
Kolnanorör används för att ge lätta och
ytterligt starka material.

Nanopartiklar är inget nytt

Naturligt förekommande partiklar i nanostorlek kallas ofta ultrafina partiklar.
Sådana bildas vid all förbränning. Nanopartiklar i form av kimrök, pulver av
kol, har alltid funnits i bildäck för att öka
slitstyrkan.

Försiktighetsprincip

Det finns inte någon chans att hinna
forska färdigt om hälsoeffekter av alla nya
nanopartiklar innan de börjar användas i
verkligheten. Därför måste man utnyttja
den kunskap som redan finns om naturligt
förekommande partiklar för att utveckla
metoder som kan förutsäga effekter av
nanopartiklar. Ett tydligt exempel gäller
tillverkade kolnanorör som bildar hållbara långa fibrer, där man tar vara på den
kunskap som finns om hur asbestfibrers
skadlighet. Ett annat exempel är studierna
av hälsoeffekter av partiklar i nano-storlek i
omgivningsluft, som kan ge ökad förståelse
för skademekanismer.
Tills man vet mer bör försiktighetsprincipen råda när man arbetar med nanopartiklar, dvs. tillverkar produkter som
innehåller nanopartiklar eller bearbetar
sådana produkter.
Den yrkesmässiga exponeringen bör reduceras till lägsta möjliga nivå, t.ex. genom
olika typer av tekniska arbetarskydd
(inkapsling, dragskåp osv.), personlig
skyddsutrustning (andningsskydd, skyddshandskar, skyddskläder), städning och rätt
avfallshantering.

Nanoforskning i Lund

Nanovetenskap har varit ett expansivt
forskningsområde vid Lunds universitet
de senaste 20 åren. Vid Lund Nano Lab
tillverkas skräddarsydda nanopartiklar
för användning inom teknik och medicin.
Inom den stora strategiska forskningssatsningen nmc@lu, (Nanometer Structure
Consortium at Lund University) med mer
än hundra forskare finns också området
Nano-Safety, där Arbets- och miljömedicin
medverkar.
Inom Nano-Safety samverkar proteinkemister, cellbiologer, ekotoxikologer, aerosolforskare, arbets- och miljömedicinare
och samhällsvetare. Målsättningen är att
kunna förstå och förutsäga risk för människa och natur redan innan nya nanopartiklar designas.
Djup och bred kunskap om de biologiska
processerna vid exponering för de allra
minsta naturligt förekommande partiklarna som redan finns i i omgivningsmiljön
och arbetsmiljön är en grundförutsättning
för att detta ska vara möjligt. Men man
måste också förstå de samhälleliga processer som påverkar hur sådan kunskap
kan användas.

Katrin Dierschke

ST-läkare
katrin.dierschke@skane.se
AMM, Lund

Foto:
R. Wallenberg

Foto:
C. Hetherington
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Spirometri
Enkel och viktig
Varje år gör var och en av Arbets- och miljömedicinska klinikens fem miljösköterskor hundratals lungfunktionsundersökningar på klinikens mottagning och ute på arbetsplatser. Nu har de dessutom tagit initiativ till att ordna
World Spirometry Day i Lund, och ge allmänheten tillfälle att gratis undersöka sin lungfunktion. Varför det?
Kerstin: Målet med World Spirometry Day (WSD) är att uppmärksamma vikten av en god
lunghälsa genom att erbjuda gratis spirometrier till allmänheten.
Mellan 2004-2009 gjordes spirometrier i samband med European Respiratory Society’s årliga
kongress, bl a 2007 på Stockholms central. 2010 var Lungans år, och WSD arrangerades då för
första gången på många andra håll i världen. Det passar bra att just Arbets- och miljömedicin
har tagit initiativ till WSD i Lund, eftersom det ger tillfälle att informera om att inte bara tobaksrökning utan också faktorer i arbetsmiljön kan vara en risk för luftvägarna.

Kerstin
Kronholm
Diab

Sedan många år tillbaka ger ni kurser i hur man genomför och tolkar spirometriundersökningar för sjuksköterskor
som är verksamma inom företagshälsovård och primärvård. Vilka är de viktigaste råden som ni ger på grundkursen?
PIA: Det viktigaste är att ha hög kvalitet i undersökningens alla delar, och att följa gällande standarder. Undersökaren ska kunna metoden och ha förmåga att förmedla detta
till patienten. Att praktiskt demonstrera hur undersökningen genomförs är viktigt. Visa
själv patienten hur man blåser i munstycket. Sedan är coachningen jätteviktig, att heja
på hela tiden – det är ju maximal prestation som gäller.

Pia Tallving

ULLA: Man måste vara väl förtrogen med sin egen utrustning så att man förstår hur
den fungerar och hur den räknar fram de olika mätvärdena. Det är viktigt att vara noga
med att dokumentera vilket referensvärde som används vid undersökningen, och vara
observant på om samma referensmaterial har använts vid tidigare undersökningar. Annars kan det bli helt onödiga fel.

Ulla Andersson.

Ni har också börjat med uppföljningskurser för dem som redan gått grundkursen. Vad gör ni då?
EVA: Den mesta tiden ägnas åt fallbeskrivningar ur verkligheten, där kursdeltagare
och någon av våra erfarna läkare diskuterar möjliga bedömningar och lämpliga
åtgärder.

ELSE: Vi har en kort uppfräschning av
baskunskaperna kring lungfunktion,
referensvärden och kvalitetsaspekter för
spirometriundersökningar. Kursdeltagarna
får också titta på spirometrikurvor av varierande kvalitet och identifiera brister och
felkällor i undersökningen. Vikten av att
reagera för ”konstiga” kurvor eller värden
poängteras.
Vi går igenom hur man ska tolka förändringar av spirometriresultat över tid. Inom
företagshälsovården är det ju vanligt att
man följer arbetstagare med regelbundna
kontroller av lungfunktion under många år,
och då måste man veta när man ska reagera
för förändringar.

Vi går också igenom Arbetsmiljöverkets
föreskrifter och rekommendationer för
lagstadgade hälsokontroller där spirometriundersökningar ingår.
Else Åkerberg Krook

Eva Assarsson

Diskussionerna under dagen brukar vara
mycket livliga och erfarenhetsutbytet är
ömsesidigt.

Spirometri är en enkel och säker undersökningsmetod för att bedöma en persons lungfunktion, genom
att jämföra med ”normala” värden. På så sätt kan man t ex upptäcka KOL i tidigt skede. Med upprepade
spirometrier kan man följa hur lungfunktionen förändras av behandling eller under ett sjukdomsförlopp.
Spirometriundersökningar är obligatoriska när man gör lagstadgade medicinska kontroller av personer
som arbetar med härdplaster, asbest och kvarts. Det är också vanligt att man gör spirometrier på andra
arbetsplatser med exponering för andra luftvägsskadande ämnen.
Lästips:ACEOM Position Paper. Spirometry in the Occupational Setting 2010.
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Att mäta luftföroreningar
i arbetsmiljön
Luftföroreningar på arbetsplatser finns i form av damm, rök, dimma, gas eller ånga. Mätningar av
luftföroreningar syftar ofta till att kartlägga arbetarnas exponering under en arbetsdag. Man kan
också mäta för att lokalisera utsläppskällorna.
Passiva provtagare är små, lätta och ljudlösa provtagare som används utan
pump. Passiva provtagare används främst för att ta prov på gasformiga
luftföroreningar, t ex kvävedioxid, svaveldioxid, ozon och ammoniak.
Provtagaren kan användas för att mäta genomsnittliga halter inomhus och
utomhus. En provtagare kan också placeras i arbetarens andningszon för
att beräkna den personliga dosen under en arbetsdag eller en arbetsvecka.
Aktiv, pumpad provtagning är en metod där man samlar upp luftföroreningen på ett medium med hjälp av en pump. Metoden kan användas både
för personburna och stationära luftmätningar. Man kan t ex ta prov på olika
sorters dammpartiklar. Beroende på vilken provtagare som används kan
partiklar av olika storlek (totala, inhalerbara, respirabla) koncentreras på
ett filter monterat i en provtagningskassett. Man tar prov på gasformiga
luftföroreningar med t ex adsorbentrör, impregnerade filter, eller genom
att samla upp gasen i vätska i en liten flaska (gastvättflaska eller impingerflaska).

luftintag

Med bärbara eller portabla direktvisande instrument kan man mäta
masskoncentrationer för gasformiga eller dammande luftföroreningar. För
dammpartiklar finns också möjligheten att mäta antalskoncentrationen.
Med dessa instrument kan man direkt övervaka exponeringen då aktuell
lufthalt erhålls, göra kortare mätningar, mäta exponeringstoppar eller söka
efter läckage och källor.

Behållare för
inandningsluft
10 liter

Med en ny metod som kallas RESPI, som utvecklats på Lunds Tekniska
Högskola kan man mera exakt bestämma mängden rök- och dammpartiklar som fastnar i andningsvägarna när man andas. Principen är enkel
och baseras på att antalet partiklar i inandningsluften jämförs med antalet
i utandningsluften, och mellanskillnaden förmodas ha fastnat i lungorna.
Eftersom den tekniska utrustningen är avancerad är metoden än så länge
endast tillgänglig i forskningssammanhang.
2 vägs
ventil

laddare

Storleksseparator

Partikelräknare

Provtagningsflöde
Andningsflöde

Behållare för
utandningsluft
2–5 liter

Flödesmätare

Maria Hedmer

utblås

Yrkeshygieniker
maria.hedmer@skane.se
AMM, Lund
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Slipskiva drogs in när
rörläggare fått hosta
av isocyanater

D

et är genom patienterna som nya samband mellan arbetsmiljö
och ohälsa uppmärksammas. Så har det varit i alla tider, och
så är det fortfarande. Ett aktuellt patientfall visar tydligt att
förebyggande åtgärder kan ske snabbt när problem uppmärksammas.
Information gavs också till tillverkaren av
Rörläggare, 62 år
Kalle, som arbetat som rörläggare hela livet,
började få besvärlig hosta omkring 2004.
Medicin från distriktsläkaren hjälpte inte,
och på företagshälsovården kunde man inte
hitta någon förklaring. Hostan fortsatte, och
han blev allt tröttare och fick också andnöd.
Han remitterades till lungkliniken, utredds
mer och fick kortisontabletter. Medicinerna
gav biverkningar, men var nödvändiga för
att dämpa symptomen. Eftersom Kalle själv
misstänkte att slipning med en särskild
sorts slipskivor hade orsakat hostan fick han
2011 remiss till Arbets- och miljömedicin.
Exponeringsutredning: Mellan 1996 och
2008 installerade Kalle rostfria rör för
sjukhusets fjärrkylningssystem. Han
slipade och putsade svetsade skarvar i
en liten verkstadslokal, vilket gav påtaglig rökutveckling. År 2004 började han
använda en ny sorts slipskiva, som var
polyuretanförstärkt.
Eftersom det är väl känt att isocyanater
kan återbildas vid uppvärmning av
polyuretan gjordes luftmätningar vid
användning av två olika slipskivor. Med
Kalles skiva blev halterna tre gånger
så höga som det gällande hygieniska
nivågränsvärdet för en arbetsdag, och
halterna översteg också takgränsvärdet
(max-värde för en 5-minutersperiod).

den aktuella slipskivan, 3M. De tog problemet på allvar, och gjorde egna mätningar,
med samma resultat som i Lund. I april
2012 kom så meddelandet att 3M drar in
produkten i hela världen.

Vad behöver göras nu

Alla som använder skumförstärkta rondeller bör informeras om att det kan emitteras
isocyanater, och att man behöver använda
adekvat skyddsutrustning. Riskbedömningar på arbetsplatsen behöver göras,
och berörda personer måste också snarast
genomgå de medicinska undersökningar
som enligt härdplastföreskriften ska göras
när man exponeras för isocyanater i arbetet.
Man behöver också kartlägga hur många
tillverkare av skumförstärkta slip- och
putsskivor det finns på marknaden, antalet
produkter samt deras användningsområden. Det behövs fler yrkeshygieniska mätningar, där man klarlägger emissionerna

Arbetsmedicinsk sambandsbedömning:
Man fann ingen annan förklaring till
Kalles svåra hosta och andnöd än exponeringen för höga halter av isocyanater
under flera års tid. Andra orsaker hade
kunnat uteslutas vid den medicinska
utredningen.

Snabb rapportering gav effekt

En sakrapport om mätresultaten publicerade snabbt i klinikens rapportserie. En
anmälan enligt Arbetsmiljöföroreningen
gjordes: ”Läkare skall till Arbetsmiljöverket anmäla sjukdomar, som kan ha
samband med arbete och är av intresse
från arbetsmiljösynpunkt, samt lämna
verket upplysningar och biträde”. Information gavs också till arbetsgivare
och fack.

från olika skumförstärkta och andra typer
av slipskivor vid olika användningssätt.

Fyra lärdomar

Lärdom 1: Tekniker och konstruktörer
behöver kunskap om arbetsmiljö och
hälsa. Att isocyanater kan ge upphov till
luftvägsbesvär och astma är välkänt inom
arbetsmedicinen. Det gäller både när man
hanterar fria isocyanater vid tillverkning
av polyuretanmaterial av olika slag, och
när materialen bryts ned vid uppvärmning.
Hade de som konstruerade slipskivan vetat
detta och undersökt vad som händer när
slipskivan används, så hade den kanske
inte ens kommit i produktion.
Lärdom 2: Tidig upptäckt är bättre än
sen. Kalle remitterades till arbets- och
miljömedicinsk klinik först när han hade
fått en svår lungsjukdom. En utredning
när företagsläkaren inte hade hittat någon
förklaring hade kanske kunnat leda till att
problemet uppmärksammats redan 2004.
För Kalles del hade det betytt mycket – vad
det kan ha betytt för andra som använt
sådana slipskivor kan man bara spekulera
över.
Lärdom 3: Att mäta är att
veta. Att mäta exponering och
redovisa siffror är en stark drivkraft för att kunna genomföra
förändringar. Utan mätresultat
hade inte observationer från en
enda patient lett till en produkts
indragning. Gränsvärden finnas bara då man kan mäta, och
kan bara övervakas om man
mäter. Det är därför olyckligt
att det mäts så lite i arbetsmiljön i dag.
Lärdom 4: Det går att påverka.

Margareta Littorin

Överläkare
margareta.littorin@skane.se
AMM, Lund

Håkan Tinnerberg

Yrkeshygieniker
hakan.tinnerberg@skane.se
AMM, Lund

Kristina Jakobsson

Överläkare

kristina.m.jakobsson@skane.se
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Koll på kvarts

F

ör 6 år sedan rapporterade vi om brister i arbetsmiljön inom
den skånska stenindustrin. Det visade sig då att mycket kunskap
om hur man skyddar sig mot kvartsdamm hade fallit i glömska,
inte bara inom stenindustrin, utan även inom byggbranschen. Och
utomlands är problemet fortfarande stort.

Vid en utredning av en patient med misstänkt silikos (stendammlunga) gjorde vi
2006 arbetsplatsbesök på olika stenbrott
och krossverk. Vi såg då att andningsskydd
inte användes på rätt sätt trots att kvartsdammet i luften ofta överskred gränsvärdet.
Direkt olämpliga rengöringsmetoder
som tryckluftsblåsning och torrsopning
användes också. Med dessa städmetoder
virvlar dammet upp och sprids istället för
att avlägsnas. Dammet bör i stället tas om
hand genom dammsugning eller spolning
med vatten.
Risken är att de anställda på dessa företag
drabbas av allvarliga problem i sina luftvägar om inte arbetsmiljön blir bättre. Ytterst
kan kvartsdammet leda till silikos, med ärrbildning inne i lungorna när kvartsdammet
kapslas in i bindväv. Det leder till andnöd
och påfrestningar på hjärtat.

Har det blivit bättre?

En översyn pågår nu av gränsvärdet för
kvarts. Det kan få stor betydelse, inte bara
som underlag för gränsvärdessättningen,
utan också för att det gör det aktuella kunskapsläget tillgängligt för företag, fackliga
organisationer, företagshälsovård och tillsynsverksamhet.

Andra branscher som har
problem med kvartsdamm

Däremot har en del studier gjorts i den
svenska byggbranschen. IVL Svenska Miljöinstitutet visade i en studie från 2008 att
det hygieniska gränsvärdet för kvarts ofta
överskreds och att de uppmätta halterna var
förvånande ofta i samma nivå som de som
uppmättes på 70- och 80-talen.
Arbetsmiljöverket har också i ett mindre
mätprojekt vid köks- och byggrenoveringar
visat att gränsvärdet överskreds i 64 % av
mätningarna.
Under senare år har också en del nya
exponeringssituationer rapporterats
internationellt. Vid jeanstillverkning i
låglöneländer används torrblästring med
sand för att ge plaggen ett slitet utseende.
Detta har gett epidemier av aggressiv
silikos. Stora mänger kvartsinnehållande
sand används också vid vissa metoder för
utvinning av naturgas och olja på land, så
kallad ”fracking”.

Svårt att ställa diagnos i tidigt
skede

Trots att helhetsbilden saknas i Sverige,
talar mycket för att exponeringsnivåerna
för kvarts är oförändrat för höga för stora
yrkesgrupper.
Vid kvartsexponering måste de anställda
undersökas regelbundet med lungfunktionsundersökningar och röntgen för att
man tidigt ska upptäcka eventuell hälsopåverkan. Dock kan tidiga tecken på silikos
på röntgenbilden lätt missas nuförtiden,
eftersom den enskilde röntgenläkaren inte
kan få tillräcklig erfarenhet. Ett centralt
kompetenscentrum, kanske med en nordisk
lösning, bör därför diskuteras.

Maria Albin

Överläkare
maria.albin@skane.se
AMM, Lund

Maria Hedmer

Yrkeshygieniker
maria.hedmer@skane.se
AMM, Lund

En heltäckande bild över kvartsexponeringen i Sverige finns inte eftersom det saknas
en fullständig redovisning av de mätningar
som överskrider gränsvärdet. I Norge, som
har samma gränsvärdesnivå som Sverige,
gör däremot Statens Arbetsmiljöinstitutt
uppföljningar. Under perioden 2007 till
2009 överskreds gränsvärdet vid en tredjedel av alla mätningar. 2001 hände det
betydligt mera sällan.
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”Sjuka hus”
och
sjuka barn

D

e byggnadstekniska problemen i miljonprogrammets lägenheter
har uppmärksammats under de senaste åren. Lägenheter,som nu
är över 40 år gamla är på många ställen i stort behovav renovering, ibland accentuerat av ytterligt bristfälligt underhåll. Hembesök
hos 135 familjer i ett bostadsområde med stora inomhusmiljöproblem
har gett Arbets- och miljömedicin en fördjupad bild av verkligheten.
På åtskilliga håll i landet finns stora segregerade bostadsområden med boende som
kommit till Sverige som invandrare eller
flyktingar. Familjerna är ofta stora, och
trångboddheten är därför stor. När familjer
på kanske upp till tio personer hänvisas
till en trerumslägenhet blir oundvikligen
belastningen på lägenheten och de boende
större än om det hade gällt den tänkta
fyrapersonersfamiljen.

Bristande underhåll ger
fuktproblem

I området Herrgården i stadsdelen Rosengård, Malmö, finns stora problem med
fukt och mögel på grund av mångårigt
bristande lägenhetsunderhåll. Fastighetsägaren har fått föreläggande om omfattande
reparationer i ca 700 lägenheter. Detta har
inneburit en unik möjlighet att undersöka
om hälsan hos barn har påverkats av den
dåliga inomhusmiljön, och om hälsan
förbättras efter sanering.
Under 2010–2011 har en undersökning
genomförts, med hembesök, frågeformulär, spirometri och allergitest. Förekomst
av fukt- och mögelskada bedömdes, och
kvalster- och kackerlacksallergen mättes.
En kontrollgrupp av barn från stadsdelen,
som bodde i bättre underhållna lägenheter
undersöktes på samma sätt. Totalt inkluderades 135 familjer i studien. Uppföljning
av hälsoläget efter renoveringar påbörjades
2012.

Låg kunskap om bostadsmiljön

Under arbetet har framkommit att personal
inom hälso- och sjukvården många gånger
har haft en mycket bristfällig kunskap om
familjernas bostadsförhållande. Samma
gällde under lång tid även den kommunala tillsynsmyndigheten. Det blev under
förberedelsetiden för projektet tydligt att
det var angeläget att skapa förbättrad kunskap inom primärvården och förbättrade
kontaktvägar mellan aktörerna.
Vid hembesöken gavs hälsoinformation
av tvåspråkig personal. Det blev då uppenbart att sedvanlig allergiinformation
inte är anpassad för familjernas villkor.
I trångbodda familjer får man inte plats
med egen säng till alla, utan använder
madrasser och sängkläder som rullas ihop
och stuvas undan under dagen (bild). Råd
om användning av kvalsterskydd för det
enskilda allergiska barnet är således helt
inadekvat, och kvalsterskydd till samtliga
familjemedlemmar är orealistiskt av ekonomiska skäl.
Den primära åtgärden – som borde vara
känd av hälso- och sjukvårdens personal,
men som inte är det – är i stället att förbättra
bostadens ventilation och åtgärda eventuell
fukt- och mögelproblematik. Det är också
viktigt att tillgodose möjligheter till tvätt
och torkning av tvätt på ett tryggt sätt, så att
man inte behöver ha tvätt hängande i lägenheten, med därmed ökad fuktbelastning.

Projektet är en del av Arbets- och miljömedicinska klinikens miljömedicinska
arbete, som genomförs med extra stöd från
Region Skåne. Forskningsrådet FORMAS
har gett medel för projektets forskningsdelar, där även forskare från Arbets- och
miljömedicin i Uppsala medverkar.
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Råd till de boende

Det fanns sällan eller aldrig pälsdjur i
hemmen, och det var ovanligt med sensibilisering mot pälsdjur. Å andra sidan var
det vanligt med kackerlackor i bostaden.
Att kackerlacka kan vara orsak till allergisk
astma verkade dock vara praktiskt taget
okänt inom primärvården.
Det finns dock goda råd som kan ges, inte
bara till familjer till barn med astma och
allergi, utan till alla boende. Städning
genomförs ofta enligt tradition med starka
rengöringsmedel som kan vara irriterande
för hud och luftvägar, och mycket vatten,
vilket kan ge upphov till fuktskador. Våra
fuktkänsliga konstruktioner kräver andra
städmetoder än de konstruktioner som
förekommer i många andra länder, där
bostäderna dessutom ventileras bättre.
Viktigt är att få veta vilka krav man kan
ställa på sin hyresvärd, för att kunna ha
en bra bostad, och hur man gör för att vid
behov nå tillsynsmyndigheterna. Fastighetsförvaltare och tillsynsmyndigheter
behöver också vara nåbara, också för den
som inte behärskar svenska.

Sammanfattning

För att sammanfatta: Det finns behov av
ökad kunskap om inomhusmiljöns betydelse för hälsan bland hälso- och sjukvårdspersonal, som arbetar med barn och vuxna
som bor i segregerade bostadsområden. Det
finns behov av allergirådgivning, som är
anpassad till bostadsförhållanden i mycket
trångbodda familjer. Det finns behov av
information till nyanlända tredjelandsmedborgare om hur man sköter sin bostad, men
också om de krav man har rätt att ställa på
sin hyresvärd.

Kristina Jakobsson
Överläkare
kristina.m.jakobsson@skane.se
AMM, Lund

Fotografer:
Caroline Tandefeldt och Lina Al-nahar
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Spirometri - grundutbildning
Tisdagen den 9 oktober 2012
Dagen innehåller föreläsningar i lungfysiologi och
arbetsrelaterade luftvägssjukdomar, praktisk träning samt falldiskussioner.
Plats: Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Lund
Målgrupp: Främst företagssköterskor
Sista anmälningsdag 2012-09-17
se hemsida: www.skane.se/labmedicin/amm under ”Utbildning/Möten
Vid frågor kontakta margareta.forsberg@skane.se, 046-173169
Hjärtligt välkomna!
Kerstin Eva Ulla Else Pia

Utbildningsdag: Medicinsk kontroll vid
arbete med handhållna vibrerande verktyg
Tisdagen den 13 november 2012
Under dagen diskuteras symtom, utredning och behandling av vibrationsskador.
Vilka grupper/personer ska erbjudas medicinsk kontroll?
Hur kan man lägga upp regelbundna medicinska kontroller?
Falldiskussioner och praktiska övningar ingår också.
Plats: Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Lund
Målgrupp: Företagssköterskor, företagsläkare och företagssjukgymnaster
Sista anmälningsdag 2012-10-22
se hemsida: www.skane.se/labmedicin/amm under ”Utbildning/Möten”
Vid frågor kontakta gudrun.persson@skane.se, 046-173185
Hjärtligt välkomna!
Kerstin Eva Ulla Else

Pia

Sydsvenska Allergidagen
Regionala medicinska rådet för allergi
och annan överkänslighet
inbjuder till

Sydsvenska Allergidagen
2012-11-20 på Kulturhuset i Hässleholm

Tema: Folkhälsoaspekter på allergi
Målgrupp: Skolsköterskor och personal vid förskolor och skolor,
folkhälso- och/eller allergiansvariga i kommuner och landsting,
astma- och allergiförbund och allergiansvariga på 			
sjukhuskliniker och vårdcentraler.
Konferensavgift: 700 kronor/deltagare (inkl moms 140,-). 		
Anmälan är bindande och faktura skickas därefter.
För program och anmälningsblankett följ länk:

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Kalender/KalendariumLabmedicin-Skane/Sydsvenska-Allergidagen/

Bulletin Årgång 30 (2012) Nr 2, sida 16

Bulletin från Arbets- och miljömedicin
i Lund & Yrkes- och miljödermatologi i Malmö (YMD) informerar om de
arbets- och miljömedicinska samt yrkesoch miljödermatologiska enheterna vid
Labmedicin Skåne, Skånes Universitetssjukhus i Malmö, och Lunds Universitet.
Bulletin ger även viss annan arbets- och
miljömedicinsk information.
Bulletin utkommer med fyra nummer per
år och är gratis.
Adress: Labmedicin Skåne, Arbets- och
miljömedicin, Skånes Universitetssjukhus, 221 85 Lund. Tel 046-173185.
Epost: amm@skane.se.
Hemsida (elektronisk utgåva):
http://www.skane.se/templates/Page.
aspx?id=279447
Ansvarig utgivare: Kristina Jakobsson,
tel 046-173177,
e-post: kristina.m.jakobsson@skane.se.
Redaktör: Zoli Mikoczy, tel 046-173182,
e-post: zoli.mikoczy@skane.se.
Prenumeration och adressändring:
Gudrun Persson, tel 046-173185,
e-post: gudrun.persson@skane.se.
Fax: 046-173180.
Tryck: Servicelaget i Kristianstad.
ISSN: 2000-3633.
Artiklar publicerade i Bulletin får
reproduceras mot uppgivande av källa.

