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MILJÖFAKTORER VÅLLAR
SVÅRA HUDSJUKDOMAR
Hudsjukdomar orsakade eller försämrade
av miljöfaktorer är mycket vanliga och
utgör ett stort problem för den drabbade
individen. De arbetsrelaterade hudsjukdomarna drabbar förutom individen också
ofta arbetsgivare och samhället i stort.
Dessbättre är miljörelaterade hudsjukdomar oftast möjliga att förebygga. För
enskild individ med sådan sjukdom innebär
korrekt diagnostik med påvisande av vad
som orsakat hudsjukdomen att tillståndet
kan läka genom att kontakt undviks med
skadefaktorn vilket också förhindrar återfall. Förutom denna individuella prevention
är generell prevention möjlig genom att
exponeringen för känd skadefaktor upphör
eller minskar genom frivilliga åtaganden

från industrin eller via myndighetsbeslut.
De goda förutsättningarna för förebyggande åtgärder samt omfattningen och
konsekvenserna av arbetsrelaterade
hudsjukdomar föranledde WHO att sammankalla till ett möte i februari 2011 i
Genève för att diskutera vad som bör och
kan göras på global nivå för att förebygga
arbetsrelaterade hudsjukdomar.

artiklar sådana kemikalier medan en artikel
behandlar betydelsen av arbetsplatsbesök
för det diagnostiska och preventiva arbetet
inom den yrkes- och miljödermatologiska
verksamheten.
Trevlig läsning!

Magnus Bruze,

De kemiska ämnen och produkter som
ger problem i arbetslivet förekommer
ofta i fritidsmiljön och kan även här ge
hudproblem. I detta nummer av Bulletin
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Skall man vara fin får man lida pin!
....om hårfärger,
kontaktallergi
och PPD
Det är modernt att färga håret. I veckopressen följer vi modetrenden inte bara
avseende kläder utan även frisyr och hårfärg. Reklamen vänder sig till båda könen
och tom barn. Den årliga försäljningen av
kosmetika och hygienartiklar uppgick i
Sverige till 178€ per capita 2007.
Unga män och kvinnor färgar håret (66.9%)
och börjar vid tidig ålder. En dansk studie
visar att bland frisörelever har 95.2%
färgat håret
Kosmetika, inkluderande hårfärgningsmedel samt hygienartiklar, är produkter som
exponerar oss för potentiella kontaktallergen. När det gäller hårfärgningsprodukter
finns flera potenta möjliga kontaktallergen
och även risk för korsreaktion. Paraphenylenediamin (PPD) brukar användas
som markör för hårfärgsallergi. Substansen
är vanlig i hårfärgningsprodukter och kan
tillsättas i princip alla permanenta hårfär-

Bild 1: Vid avdelningen pågår ett forskningsprojekt där doktoranden Annarita
Antelmi bland annat studerar halterna och exponeringen av olika hårfärgmedel
i konsumentprodukter som köpts in från hela världen. Fotograf: Roger Lundholm

ger, även de blonda. Reagerar man för PPD
är risken stor att man skall reagera även på
andra hårfärgmedel. Hur mycket PPD som
tillsätts beror på vilken färg håret skall ha
och troligen var i världen produkten säljs.
I vår befolkning är kontaktallergi med
kontaktallergiskt eksem en folksjukdom.
Nickel är fortfarande den vanligaste kontaktallergin men troligen ger allergen i
kosmetika mycket mer kliniska problem.
PPD riskerar vi att stöta på som konsumenter då vi färgar/låter färga håret men
även i s.k. svarta hennatatueringar eller
turisttatueringar (fall 2 och 3). Allergenet
är också orsak till yrkesbetingade eksem

eftersom man riskerar sensibilisering och
en hög exponeringsgrad som frisör (fall 2).
PPD är komplicerat som a)allergen eftersom
det oxideras innan användning dvs. vi vet
egentligen inte vilka allergen vi exponeras
för, som b) allergi är det komplicerat att vara
PPD allergisk eftersom det ofta innebär att
man även reagerar för andra hårfärgningsmedel men även kan reagera för gummi
och färger som användes i kläder.
Vid yrkes och miljödermatologiska kliniken pågår ett forskningsprojekt med
doktorand Ewa Young där vi bland annat
försöker finna de mest potenta kontaktallergenen i oxiderad PPD. Frisörer är
en riskgrupp för handeksem och för att

Fall 1

55 årig kvinna söker på vårdcentral för utslag i hårbotten, får diagnosen seborroisk dermatit (inflammation i de övre hudlagren). Återkommer med uppblossning. Nu rodnad, vätskning och klåda i
hårbotten, svullnad i hårfästet samt i nacken. Remitteras till hudkliniken och får perorala steroider.
Kvinnan berättar vid aktiv fråga att hon färgat håret i flera år utan problem, senaste gångerna
fått ”lite” klåda några dagar efter färgningen. Epikutantestas (lapptest) och har en starkt positiv
reaktion för hårfärgmedlet para-phenylenediamine (PPD) samt en positiv reaktion för black rubber
mix (svart gummi).

Fall 2

20-årig frisörelev, går sista terminen på sin utbildning. Inför fest färgar han och kompisarna håret.
Vaknar följande morgon med vätskande hårbotten, klåda, rodnad och ömmande körtlar i hårfästet.
Remitteras till Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) i Malmö. Patienten epikutantestas med basserien och frisörserien samt egna hårfärgningsprodukter. Reagerar positivt för PPD,
toluendiaminsulfat, black rubber mix, textilfärgmix samt egna hårfärgningsprodukter.

Fall 3

Familj på badsemester i Marocko. På stranden erbjuds turisttatueringar, s.k. svarta hennatatueringar.
Mamman har läst varningarna att detta kan vara allergiframkallande och dottern får, till sin stora
besvikelse, inte lov att göra någon. På hotellet erbjuds dock s.k. ”icke-allergiframkallande” tatueringar. Sista dagen ”övertalas” mamma och flickan får göra en tatuering. Väl hemma börjar armen
klia. En vecka efter att tatueringen gjorts ses den tredimensionellt som en röd upphöjd förändring
under den ”svarta hennafärgen”. Söker vårdcentral tre veckor senare. Då återstår bara en fjällande
hypopigmenterad lesion (pigmentförlust). Flickan rekommenderas remiss till YMDA men avböjer.
Ombeds inte färga håret eller göra hennatatueringar och att återkomma vid förnyade besvär.
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förvärva kontaktallergi för PPD. Majoriteten av frisörer använder handskar vid
hårfärgning men Annarita Antelmi, också
doktorand, har visat att det är stor skillnad
på kvalité bland de handskar som frisörer
i Europa använder. Många av handskarna
är så dåliga att en PPD-allergisk frisör
riskerar att få en uppblossning av eksem
trots att man använder handskar. Studien
har visat att vi framförallt kan rekommendera nitrilhandskar.
Testning av PPD kan vara svårt c) då man
riskerar mycket starka reaktioner, detta
påverkar också kliniken. Starka allergiska
reaktioner kan te sig nästan som en typ I
reaktion dvs. svullnad runt ögonen och i
hela ansiktet, vätskande eksem (fall 2) och
ibland tom perifer uppblossning. Vid lägre
reaktivitetsgrad eller lägre exponering kan

allergin te sig mycket diskret och snarlikt
andra dermatoser i hårbotten (se fall 1).
Detta gör att en korrekt diagnostik ibland
försenas.

primär och sekundär prevention och att
förbättra lagstiftningen och om möjligt
hitta bättre produkter för våra patienter.

Det enklaste kan tyckas vore att man inte
använde PPD. Ämnet var förbjudet i Sverige
tom 1992 men tilläts då p.g.a. EU lagstiftning. I en allt mer global värld exponeras vi
för varor från olika länder både hemma och
utomlands. Lagstiftning är inte lika stark
överallt och vi vet att lagstiftningen inom
EU inte alltid efterlevs vad gäller regelverk
i t.ex. kosmetika, detta försvårar eventuell
bedömning av exponering, liksom att vi
fortfarande har bristande kunskaper om
allergenet.

Cecilia Svedman

cecilia.svedman@med.lu.se
Specialistläkare

Malin Engfeldt

malin.engfeldt@med.lu.se
Yrkeshygieniker

Ewa Young

ewa.young@med.lu.se
Forskarstuderande

Yrkes- och miljödermatologiska
avdelningen
Skånes Universitetssjukhus
Malmö

Pga detta är det viktigt att forskning bedrivs
med avseende att förbättra våra möjligheter
till enkel och korrekt diagnostik, att ge

Vårt budskap:
• Kontaktallergi för hårfärgningsprodukter är vanligt!
• Frisörer är ett riskyrke!
• Symtomen kan variera från mycket starka till ganska diskreta.
• Patienterna ofta inte upplyser själva om att de färgar håret.
• Att PPD korsreagerar dvs man kan få andra allergier ”på köpet”, dvs
remittera patienten till epikutantestning för korrekt diagnos och rådgivning!
• Svarta hennatatueringar ökar risken att bli PPD allergisk!

Bild 2: Enligt ett EU-direktiv måste alla kosmetiska och hygieniska produkter innehållsdeklareras. Ingredienserna anges enligt en enhetlig nomenklatur med sina INCI-namn. Kemiska analyser av patientmaterial vid vår
avdelning har visat att innehållsförteckningen inte alltid stämmer.
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Besök på arbetsplatser
lärande detektivjobb
Arbetsplatsbesök, enkäter, lapptester för att
upptäcka allergier är metoder som Avdelningen för yrkes- och miljödermatologi vid
Hudkliniken på SUS arbetar med. Syftet
är att förebygga hudsjukdomar, minska
lidande hos redan drabbade och spara
pengar åt samhället genom att minska
sjukskrivningarna.
För enheten är besöken dessutom ett lärande, ett sätt att förnya kunskapen.
- Vi har den senaste tiden jobbat med
en cementfabrik i södra Sverige, berättar
överläkare Ann Pontén. Vetskap om dess
problem med arbetsmiljö fick vi genom att
en patient sökte vård hos oss på sjukhuset
för att han hade eksem över hela kroppen
När avdelningen sedan tittade närmare på
företaget visade det sig en av fyra av de
anställda hade problem med eksem och
hos 4 av 24 anställda fanns allergier som
hade med arbetet att göra.

Skräddarsytt test

Samtliga anställda fick fylla i en enkät,
göra lapptest – ett sådant skräddarsys för
varje enskilt företags arbetsmiljöbehov.
Dessutom startade avdelningen ett rent
detektivarbete, var kom allergenet från?
- Vi undersökte som alltid också om det
fanns ämnen i skydden, som handskar,
tvålar, skyddskrämer och skyddskläder,
som kunde orsaka allergier! förklarar Ann
Pontén.
Vid arbetsplatsbesöken upptäckte man
dessutom att handskarna släppte igenom
alkaliska ämnen. Alkaliska ämnen kan
orsaka eksem utan att det är allergi.

Råvaran problemet

Det visade sig vara råvaran till den tillverkade cementen som orsakade problemen
hos de drabbade arbetarna. Kromathalten
låg nära det tillåtna gränsvärdet. I Sverige
har krom i cement varit förbjudet sedan
1989, i EU sen 2005.

Man hade också en tillsats i cementen, vilken hade gett en del allergiska reaktioner,
men den hade enligt cementtillverkaren
nyligen bytts ut till en tillsats som inte
ger allergier.

Sverige framme

- När tunneln under Engelska kanalen
byggdes drabbades 96 arbetare av allergi
på grund av krom, när Öresundsbron färdigställdes inträffade inga fall!
Ann Pontén understryker också betydelsen
för enheten av att komma ut på arbetsplatser. Då fylls kunskapsbanken på om
arbetsmiljöer, det är ett ständigt lärande.
Avdelningen för yrkes- och miljödermatologi gör arbetsplatsbesök över hela
Sydsverige, södra sjukvårdsregionen. I
arbetsplatsbesöken engageras hela personalgruppen allt efter vilken kompetens
som behövs.

Hans-Göran Boklund

hans-goran.boklund@skane.se
Pressansvarig
Skånes Universitetssjukhus
Malmö

Bild: Yrkeshygieniker Erik Zimersson i arbete på Cementfabriken som undersöktes av Yrkes- och miljödermatologiska kliniken.
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Kan man bli allergisk mot sina kläder?
Vi kan ha läst om det i tidningarna- ”Kemikalier i kläder ger allvarlig allergi”, Aftonbladet 2011, eller ”Klädfärg underskattad
bakgrund till allergi”, Skånska Dagbladet
nu i juli 2012. Men är det verkligen sant?
Ja, det är sant - man kan bli allergisk mot
sina kläder. Här följer ett patientfall som
belyser detta:

Fall

En kvinna köper en ny, lila topp
till nyårsafton och får genomlida
en helvetisk kväll och natt med
kliande hudutslag på hela överkroppen. Så småningom visar det
sig att hon är allergisk mot flera
av färgerna som finns i tröjan.
Det visar sig också att hon varit
patient på hudkliniken i tjugo år
och sökt för kliande eksem upprepade gånger som tolkats som böjveckseksem. När kontaktallergin
mot färgämnena upptäcks får hon
råd att bara använda naturmaterial
och blir besvärsfri.
Alla håller nog med om att kläder inte bör
innehålla irriterande, cancerframkallande
eller allergiframkallande substanser, men
trots allt finns det allergiframkallande
ämnen i våra kläder. Vi har alltid vetat att
vissa färger i kläder kan ge allergi, men

vi har trott att detta har varit ett problem
i varmare länder. De senaste decennierna
har större patientmaterial studerats även
hos oss och då har en till tre procent av
våra patienter haft sådan allergi.
De färgämnen som är de starkaste allergenen är dispersionsfärgämnen. Dessa är
fettlösliga och tas därför lätt upp av huden
vid kontakt med ett färgat klädesplagg.
Dispersionsfärgämnen används till att
färga syntetfibrer som polyester, akryl och
ibland nylon.
Allergiska patienter har oftast eksem i
hudveck som vid böjveckseksem. Ibland ses
utslag som liknar nässelutslag, ibland har
patienten endast klåda. Hudområden som
drabbas är där kläderna sitter åt men fötter, händer och ansiktet kan även drabbas.
Vi lapptestar våra patienter med en
blandning (mix) av de åtta textilfärger
som använts vid studier i södra Europa.
Dessa färger representerar blåa, gula,
orangea och röda färgämnen. Patienter
med kontaktallergi för en/flera dispersionsfärgämnen har oftare kontaktallergi
för andra, närbesläktade ämnen som vissa
svarta gummikemikalier och det svarta
hårfärgämnet p-fenylendiamin. Detta kan
bero på en verklig allergi för flera ämnen
eller att patienten har en korsallergi.

Vi har även haft ett nationellt samarbete
med universitetsklinikerna i Sverige och
testat med denna mix och sett att mellan en
och tre procent av eksempatienterna lider
av textilfärgsallergi. En grov uppskattning
blir då att upp emot 100 000 svenskar kan
vara drabbade. I en internationell studie
som vi initierat testades patienter i tretton
olika länder. Här visar resultatet att mellan
tre och fyra procent av eksempatienterna
är allergiska mot dessa textilfärger.
Vi har också undersökt över etthundra
klädesplagg i syntetmaterial från olika
delar av världen för att se om de åtta
dispersionsfärgämnena används i dagens
kläder. Vi fann att fyra av ämnena fanns
i klädesplagg tillverkade i Italien och
Indien. Det betyder att vi fortfarande kan
exponeras för dem, kanske särskilt om
man köper kläder utomlands, eftersom
flera länder utanför EU saknar regler över
vilka färgämnen kläderna tillåts innehålla.

Marléne Isaksson

marlene.isaksson@med.lu.se
Överläkare
Yrkes- och miljödermatologiska
avdelningen
Skånes Universitetssjukhus
Malmö

Bild: Bruna tights från Italien som innehöll flera av våra undersökta dispersionsfärgämnen.
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Frisk och fräsch!
Med eller utan
konserveringsmedel?
Fall 1

En kvinna remitteras av vårdcentral till Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen (YMDA) på grund
av ansiktsdermatit (eksem). Hon har 7 år tidigare kontaktallergitestats vid en annan klinik och då
reagerat med en tveksam reaktion för parabenmix (mix av konserveringsmedel). Trots att reaktionen
var tveksam trodde hon att hon var allergisk för parabener. Detta fick en stor inverkan på hennes liv
så till den grad att hon inte vågade äta mat på restauranger där hon inte kunde kontrollera innehållsdeklarationen. Vid förnyad testning med basserien vid YMDA är hon helt negativ för parabenmix och
får beskedet att hon inte behöver undvika denna ämnesgrupp.

Fall 2

En 42-årig kvinna som upplevde att hon fick besvär på våren av, vad hon uppfattade som, pollenallergi
med rodnad och klåda i ögonen. Ingen pollenallergi kunde konstateras och sedvanlig behandling hade
mycket liten effekt. För att utesluta annan allergi remitterades patienten till YMDA för epikutantest
(lapptest). I testning reagerade hon för formaldehyd. Patienten tog med sina hudvårdsprodukter, inklusive schampo och tvål. Hon berättade att hennes besvär börjat samtidigt som hon börjat använda
schampot. Innehållsdeklarationen uppgav inte formaldehyd men vi genomförde en kemisk analys som
visade att formaldehyd avgavs från produkten. När patienten slutade med schampot försvann hennes
besvär helt.

Konserveringsmedel tillsätts vatteninnehållande produkter för att hämma
tillväxt av mikroorganismer. Nästan alla
är allergiframkallande och är, näst efter
doftämnen, den vanligaste orsaken till kosmetikarelaterade kontaktallergier. Vissa är
starka kontaktallergen medan andra, som
parabener (konserveringsmedel), relativt
sällan orsakar kontaktallergi. Några, som
formaldehyd är så vanligt förekommande
att kontaktallergier mot dem är vanliga.
För den som drabbas av ett allergiskt kontakteksem finns fördelen att man genom
prevention kan minska exponeringen av
allergenet och därmed förhindra eksem.
Detta förutsätter att man har diagnostiska
verktyg att fastställa allergin samt analytiska metoder att påvisa exponering eller
lagstiftning som begränsar eller tydliggör
hur och var man exponeras för allergenet.
Kontaktallergi fastställs genom lapptestning. Att lapptesta och bedöma relevansen
för konserveringsmedel kan vara svårt. De
har ett smalt koncentrationsintervall mellan
de doser som orsakar irritationsreaktioner
(även hos icke-allergiska) och ingen reaktion alls (trots att allergi föreligger). En
irritationsreaktion som uppfattas som en
positiv reaktion, som beskrivet i fall 1, kan
få stora konsekvenser för den enskilda
individen helt i onödan medan en missad
allergi kan göra att exponering inte avbryts
och eksemet därmed inte läker. Man bör
alltid lapptesta när man misstänker att
kontaktallergi är orsak till patientens besvär men det kan finnas skäl att lapptesta
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även då patienter under en längre tid visat
atypiska eller svårbehandlade besvär som i
fall 2. När man bedömer om en kontaktallergi orsakar patientens besvär spelar både
dess styrka och exponeringen roll. Även
personer som vid lapptestning visar en
svag allergi kan få problem om de utsätts
en längre tid för allergenet.
Sedan 2001 finns ett EU-direktiv som
reglerar hanteringen av kosmetiska
och hygieniska produkter. Enligt detta
måste produkterna innehållsdeklareras

och ingredienserna anges med enhetliga
beteckningar s.k. INCI-namn. Detta underlättar för allergiska patienter som kan
kontrollera om det ämne de inte tål finns i
produkter de använder. Förutsättningen är
ju att produkterna inte är feldeklarerade.
Studier från vår avdelning visar dessvärre
att så kan vara fallet. Orsaken kan vara att
vissa tillverkare helt enkelt bara deklarerar
det de tillsätter utan att tänka på vad som
bildas, som i fallet med formaldehydavgivare och halten formaldehyd i produkter.
Ibland gör ändrad lagstiftning, där vissa

Bild 1: Metallbearbetare är ytterligare en yrkesgrupp som exponeras för konserveringsmedel
som finns i de skärvätskor som används då man t ex svarvar eller fräser. Bearbetningen sker i
slutna system som på bilden men exponering förekommer då metallföremål tas ut för att rengöras.

ämnen förbjuds eller högsta tillåtna koncentration ändras, att producenterna måste
introducera ett nytt konserveringsmedel.
Vi har sett flera fall på vår mottagning i
Malmö där burkar och flaskor med den
gamla innehållsförteckningen fortsätter
att användas under en övergångstid trots
att innehållet har ändrats. Om man har
möjlighet är det därför bra att testa med
patienternas egna produkter och inte blint
lita på innehållsförteckningen. Ofta använder man flera olika konserveringsmedel i
samma produkt, för att undvika att komma
upp i högsta tillåtna halt. Då finns det såklart
möjlighet för multipla kontaktallergier.
Konserveringsmedel förekommer inte bara
i konsumentprodukter som kosmetika och
hygienprodukter utan är också en viktig
och relativt vanlig orsak till yrkesorsakade
kontaktallergier och eksem. Dels därför att
många yrken kräver regelbunden rengörning av händerna varför produkter som
flytande tvålar, grovtvål och mjukgörande
krämer även är en del av yrkesexponeringen
men också därför att konserveringsmedel
även tillsätts industriella produkter som
skärvätskor och målarfärger. För denna typ
av produkter ställs andra krav på märkning.
Är halterna av konserveringsmedel låga
är det är inte alltid som säkerhetsdatablad
anger att de finns i produkten. Därför bör
man alltid kontakta tillverkaren av den
sortens vattenbaserade industriprodukter i
de fall man har en patient som arbetar med
dem och som har en kontaktallergi för att
konserveringsmedel.
Genom att lapptesta kan den enskilde
individen få hjälp att undvika det den är
allergisk för och dessutom bidrar testningen
till att man får ett underlag för kontaktallergitrenderna vilket kan komma att påverka
primärprevention och lagstiftning.

Malin Engfeldt

malin.engfeldt@med.lu.se
Yrkeshygieniker

Cecilia Svedman

cecilia.svedman@med.lu.se
Specialistläkare

Yrkes- och miljödermatologiska
avdelningen
Skånes Universitetssjukhus
Malmö

Bild 2: Målare exponeras för konserveringsmedel då de använder vattenbaserade
färger. De kan t ex exponeras från kontaminerade skor som på denna bild.

Bild 3: Många yrken kräver regelbunden rengörning av händerna varför konserveringsmedelsinnehållande produkter som flytande tvålar, grovtvål och mjukgörande
krämer även är en del av yrkesexponeringen.

Vårt budskap:
• Kontaktallergi mot konserveringsmedel kan orsaka eller för-		
värra handeksem. Dessa kan ibland vara atypiska för allergiskt
kontakteksem och snarare likna nummulärt eksem (runda 		
myntformade fläckar).
• Man kan vara allergisk utan att utveckla ett eksem. Kontakt-		
eksemets uppkomst beror på styrkan av allergin samt hur 		
mycket man utsätts för ämnet man inte tål.
• Konserveringsmedel i kosmetiska och hygieniska produkter 		
måste anges i innehållsdeklarationen sitt INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Detta underlät		
tar möjligheten att undvika ämnen man inte tål.
• Ämnen kan vara feldeklarerade. Vid sådana fall kan kemisk 		
analys av produkterna behövas för att helt undersöka orsakerna till kontakteksemet. Har man inte möjlighet till kemisk 		
analysutrustning kan en enkel användartest vara vägledande i
bedömningen.
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STOR FÄLTUNDERSÖKNING
Världens största fältundersökning i arbetsdermatologi har avdelningen i Malmö
svarat för. I början av 2000-talet undersöktes 602 vindkraftsarbetare i Danmark.
Företaget hade när testet gjordes gått från att använda lösningsmedel till epoxiplast. Denna förändring hade gjorts för att minska risken för lösningsmedelsskador
orsakade av arbetsmiljön, men man hade trots bytet ändå märkt ett ökande antal
arbetare med eksem.
De läkarundersöktes samt fick svara på en enkät. 325 gjorde också ett lapptest
eftersom det fanns misstanke om en hudsjukdom hos dem. De testades för mer
än 50 ämnen inklusive sådana som fanns på arbetsplatsen. En femtedel av de
testade hade allergier som hade med arbetet att göra.

HANDSKAR SOM EXPONERAR
I sjukvårdsarbete är handeksem ett vanligt problem. Eftersom hygienreglerna
kontinuerligt skärps exponeras de anställdas hud för ämnen de tidigare inte kommit i kontakt med lika ofta. Det gäller både handskar och handsprit.
Handeksem kan både vara en arbetsskada och en riskfaktor för infektioner i vården, vilket i sin tur innebär personligt lidande och kostnader. Vi har rapporterat i
tidigare Bulletin (nr 2:2011) om ett ökat antal kirurger och operationssjuksköterskor
med kontaktallergiskt handeksem vilket orsakades av sterila operationshandskar.
I ett kommande nummer av Bulletin kommer vi att beskriva problemen med
handeksem i vården och våra planer för att undersöka och hjälpa till att förebygga detta.

Värdering av vibrationsexponering
Arbets- och miljömedicin i Lund har utbildningsdag för företagssköterskor.
Torsdagen den 24 januari 2013, kl 09.00-16.00
För mer info följ länk:
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Labmedicin_Skane/Kalender/

Vi gör om!
Vi gör bättre!
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