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Från jord till bord
”Tu skalt äta tit brödh j tins anletes swett” står det i en
gammal bibelöversättning. Så är det inte längre för de
flesta . Vi befinner oss långt ifrån den verklighet som
fanns för bara några generationer sedan, när maten kom
från jord till bord som resultat av eget arbete och egen
kunskap om odling och förädling. Vi är i stället beroende av andras arbete för att kunna bli mätta.
I detta nummer av Bulletin belyser vi några problemområden med anknytning till mat, som vi ofta möter genom våra patienter och forskning.
Heltidsarbete med styckning av kött är både tungt
och enformigt. Alltför många anställda får besvär från
muskler och leder, men med bra metoder för att tidigt
upptäcka sjukdomsrisker kan dessa minskas. Om detta berättar en företagssjukgymnast som använder sig av
MEBA-metodiken som utvecklats vid Arbets- och miljömedicin i Lund. Vår forskning har också gett Arbetsmiljöverket underlag för att kunna kräva begränsning av
den dagliga ”knivtiden” för styckare – ett gott exempel
på att förebygga arbetsrelaterad ohälsa.
Hantering av livsmedel är en riskfaktor för uppkomst
av handeksem. De kan orsakas av livsmedlen i sig, av våtarbete eller av skyddshandskar. Detta är välkänt sedan
tidigare och beskrivs väl i en artikel från Yrkes- och miljödermatologi i Malmö. Från samma håll får vi också en
rapport om ett allt hårdare arbetsklimat med osäkra anställningar, där de anställda inte vågar sjukskriva sig eller uppmärksamma arbetsgivaren om problemet av rädsla för att förlora arbetet. Det förebyggande arbetet försvåras, både för den drabbade individen och för andra
på samma arbetsplats. Särskilt utsatta är säsongsarbetande migrantarbetare som ibland lever och arbetar under oacceptabla förhållanden med långa arbetstider, ergonomiska problem, exponering för hälsovådliga kemikalier, dåliga bostäder och en för låg lön. Dessa migrantarbetare kommer aldrig till våra kliniker eller till någon
företagshälsovård.

1. Ledare: Från jord till bord.
2. Hudproblem inom livsmedelsbranschen.
Hårdare klimat härdar inte huden.
3. Lantbruk - farligt, farligt
men härligt, härligt.
Temadagar på turné!
Kalender

I all storskalig odling används kemiska bekämpningsmedel för att öka produktionen. Sverige har ganska
stränga livsmedelsregler med en aktiv livsmedelskontroll.
Därför får vi konsumenter oftast i oss ofarliga mängder av
bekämpningsmedel. Att vi som konsumenter ställer krav
på att vi ska kunna köpa giftfria matvaror är ändå viktigt.
Det betyder att arbetsmiljön och omgivningsmiljön förbättras där livsmedlen produceras, genom minskad eller
säkrare kemikalieanvändning. Forskare vid vårt miljöanalytiska laboratorium mäter exponering för bekämpningsmedel i hela kedjan – från barn som bor nära bananplantager i Centralamerika till växthusarbetare och
konsumenter i Sverige.
Du som är konsument – ställ frågor om hur maten kom
från jord till bord.

4. Hälsorisker vid odling av
bananer i Costa Rica.
5. Inga grönsaker på bordet utan
”Migrantarbetarna”!
Rör det sockerrör, rör det oss.
6. Besprutad gröda sätter spår.

Kristina Jakobsson
Verksamhetschef
Arbets- och miljömedicin i Lund
kristina.m.jakobsson@skane.se

7. Gift i meloner!
Detta är YMDA.
Behöver du hjälp från AMM?
Tipsa oss!
8. Färre belastningsskador hos styckare.
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HUDPROBLEM INOM
LIVSMEDELBRANSCHEN

Inom livsmedelsindustrin är exponeringen för hudirriterande faktorer stor och arbetare drabbas lätt av
irritationseksem. Dessa eksem debuterar oftast i början av arbetslivet samt i 50-60 årsåldern och utlöses ofta av en eller flera faktorer som
kontakt med fukt och kyla, mjöl,
kryddor, handskanvändning eller
saft från färska grönsaker, frukt,
fisk, kött och skaldjur eller omfattande handtvättande.
De eksem som beror på kontakt med allergiframkallande ämnen som kryddor, livsmedelsfärger,
konserverings-, desinfektions- eller
rengöringsmedel drabbar främst
yrkesgrupper som bagare, konditorer, livsmedelsarbetare, kockar,
kallskänkor och bartenders. Bagare och konditorer kan även exponeras för mjöl, gluten, ägg, frukter
och mjölförbättringsämnen (enzymer) vilket gör att de kan utveckla snabballergi, dvs. hösnuveliknande symptom, astma eller kontakturtikaria. Kontakturtikaria är
ett tillstånd som innebär att individen utvecklar nässelutslag på exponerad hud inom 60 minuter. Kontakturtikaria kan vara antingen allergiskt betingat eller icke-allergiskt
och drabbar främst de yrkesgrupper som kommer i kontakt med saft
från färska grönsaker, frukt, fisk,
kött, och skaldjur. Atopiker drabbas lättare av immunologisk kontakturtikaria.

Personer som exponeras för växter som innehåller ämnet furokumariner kan drabbas av ljusrelaterade irritationseksem på exponerad
hud. Långvågig strålning förändrar
furokumariner så att de får cellskadande egenskaper vilket kan liknas
vid en förstärkt solbränna. Furokumariner finns i palsternacka, dill,
morot och selleri. Personer som arbetar med dessa grönsaker och får
grönsakssaft på huden kan då få
blåsor och strimformade utslag på
huden om denna utsätts för solljus.
Det är dock relativt sällsynt.
En annan utsatt yrkesgrupp är
slakteriarbetare vilka kan exponeras för enzymer från djurens magtarmkanal och därigenom drabbas av hudirritationer som, om det
upprepas, kan leda till handeksem.
Denna yrkesgrupp exponeras även
för väta, kyla, hudar, kött och rengöringsmedel som kan orsaka irritationseksem.
Kontaktallergi mot kemikalier i
handskar är ytterligare en risk som
leder till handeksem hos dem som
bär handskarna. Handskarna innehåller olika tillsatsämnen som acceleratorer och antiåldringsämnen
vilka kan ge kontaktallergi. Inom
livsmedelshantering är handskanvändning mycket vanligt.

Marléne Isaksson
Överläkare
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
marlene.isaksson@skane.se
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Hårdare klimat
härdar inte huden
Patientfall: Frisk 45-årig man från
Bangladesh kommer till Sverige för att
arbeta i restaurangkök. I Sverige bor han
i en tvåa, ägd av arbetsgivaren, med 5 andra anställda. Här får han diagnosen diabetes och utvecklar handeksem. Hans
dagliga arbete är en riskfaktor. Patienten vill inte sjukskrivas då hans ekonomi
inte tillåter detta. Han är dessutom rädd
att förlora sitt arbete och därmed möjligheterna att få hit sin familj. Lokalbehandling förbättrar hans händer, annan
behandling är svår att utföra pga övriga
sjukdomar. Hans situation gör det omöjligt att byta arbete och sedan 2 år tillbaka har han därför kroniska besvär.
Handeksem är en vanlig orsak till sjukskrivning och rehabilitering. Man kan ha
en ärftlig benägenhet att få eksem eller så
utsätts man för ämnen som ger kontaktallergi eller irritation. Av befolkningen
drabbas ca 10 procent av handeksem, de
flesta inom riskyrken (atopiker och kvinnor är överrepresenterade). Eksemet påverkar både välbefinnande och arbetsförmåga och är kostsamt för individen, arbetsplatsen och samhället.
Det finns många arbetsmoment i restaurangbranschen som ökar risken för eksem. På YMDA möter vi patienter som
berättar om ett allt hårdare klimat med
osäkra anställningar och importerad arbetskraft. I en pressad bransch, där priserna ska hållas nere, finns inte utrymme för kostsamma sjukskrivningar. Förr
gjordes arbetsskadeanmälningar rutinmässigt vilket gav bra statistik. Idag leder
en anmälan sällan till någon åtgärd och
antalet har därför sjunkit. Vi tycker oss
se en trend där allt fler patienter inte vill
göra en anmälan eller vara sjukskrivna av
rädsla att förlora arbetet. Detta gör atopiker och eksempatienter, men även immigrantarbetare, till en utsatt grupp, särskilt
de som pga. brist på utbildning inte kan
få annat arbete och därför tvingas arbeta kvar i, en för dem skadlig, verksamhet.

Cecilia Svedman
Specialistläkare
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
cecilia.svedman@skane.se
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LANTBRUK – FARLIGT, FARLIGT
MEN HÄRLIGT, HÄRLIGT!

Temadagar
på turné

Lantbruk är en av Sveriges farligaste arbetsplatser om man ser till antalet skadade och dödade i arbetsolyckor. Djur och maskiner är främsta
olycksorsaken. Teknikutvecklingen i
exempelvis djurstallar har inneburit
mindre fysisk belastning, men tyvärr
drabbas fortfarande många av belastningsbesvär och arbetsskador. Trots
detta är många lantbrukare nöjda
med sitt yrke och livet som bonde. I
förhållande till andra yrken är lantbrukare inom hela västvärlden överrepresenterade bland dem som arbetar till hög ålder. Den mentala hälsan bland lantbrukare är oftast god.
Det är främst möjligheten att styra
över sin tid och sina arbetsuppgifter
som värderas högt. Många lantbrukare har även möjligheten att variera
sitt arbete genom att ha flera inriktningar i verksamheten, vilket dock är
på väg att försvinna genom allt större
specialisering och
storproduktion.
En annan stor
fördel som lyfts
fram av lantbrukarna är möjligheten att vistas
och arbeta med
djur och natur.
Det är dock
viktigt att vara
medveten om riskerna med
att vistas och arbeta i en så pass farlig miljö. Därför behöver det förebyggande och informativa arbetet utvidgas för att minska antalet arbetsrelaterade skador och olyckor inom lantbruket.

Under våren 2014 planerar ergonomisektionen temadagar för ergonomer inom
företagshälsovården i Södra sjukvårdsregionen. Vi tänker genomföra halva temadagar på plats i Halmstad, Växjö och
Karlshamn.

Lantbrukares möjligheter till naturvistelse och djurkontakt har nyligen uppmärksammats av Region Skåne som i ett samarbetsprojekt med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp bedriver ”Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd”
(NUR). NUR är ett komplement
till traditionell sjukvård och vänder sig till patienter med mild till
måttlig psykisk ohälsa och tendens
till social isolering och passivisering.
Patientens vårdcentral har det medicinska ansvaret och samverkar med
utvalda landsbygdsföretag. Förhoppningen är att de patienter som deltar i
projektet kan förkorta sin sjukskrivning och få en snabbare återgång till
arbete. Det är spännande att man vid
Region Skåne åter har uppmärksammat naturens betydelse vid behandling av psykisk ohälsa, vilket var vanligt för hundra år sedan vid exempelvis St. Lars-parken i Lund.

Kerstin Nilsson
Dr. Folkhälsovetenskap & Arbetsvetenskap
Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi,
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp
kerstin.nilsson@slu.se
Arbets- och miljömedicin i Lund
kerstin.nilsson@med.lu.se

Vi hoppas och tror att det ska underlätta
för alla att delta i en eftermiddag tillsammans med oss. Vi vill skapa nätverk
och ta del av aktuella arbetsmiljöproblem ute i fält och hoppas att du sprider
denna information vidare. Vi vill också
berätta om vårt pågående arbete, inom
olika områden, som vi tror att du kan ha
nytta av i ditt arbete som ergonom.
Har du några funderingar eller önskemål inför temadagarna går det utmärkt
att maila oss. I nästa nummer av Bulletin
kommer mer utförlig information om
vilka dagar vi planerar att vara på respektive ort, lokal och program. Håll utkik
eller maila oss gärna för att vara på den
säkra sidan att inte missa informationen.
Vi ses 2014.
Frågor eller önskemål skickas till:
jenny.gremark-simonsen@skane.se

KALENDER
SYMPOSIUM OM EKSEM OCH MATALLERGIER PÅ
RIKSSTÄMMAN 5-6 DECEMBER, STOCKHOLM
Målet för symposiet är att ge aktuella kunskaper beträffande matallergiernas betydelse för eksem. Symposiet ska ge
läkaren som möter eksempatienter kunskap angående vilka
utredningar man bör göra och hur resultaten ska tolkas. Ett
viktigt mål med symposiet är att belysa betydelsen för eksem
både av de IgE-medierade och cellmedierade matallergierna.
Mer information: http://www.sls.se/Riksstamman/Program/
Ann Pontén & Cecilia Svedman
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö

UTBILDNINGSDAG: MEBA - MEDICINSK KONTROLL
VID ERGONOMISKT BELASTANDE ARBETE
Datum: Torsdag 6 februari 2014, kl. 9.00 - 16.00
Plats: Blekingesjukhuset, Karlshamn. Sal ”Servitören”
Målgrupp: Sjukgymnaster och läkare i företagshälsovården.
Kostnad: 1000:- inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.
Anmälan: Sista anmälningsdagen är torsdag 16 januari 2014.
Till anmälningsblankett (http://fhvmetodik.se/utbildning/)
För frågor och kursinformation, kontakta Anna Larsson på
Arbets- och miljömedicin i Lund.
Tfn: 046 - 222 16 39 E-post: anna.e.larsson@skane.se
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Hälsorisker
vid odling
av bananer
i Costa Rica
Costa Rica är en av världens största producenter av bananer. Bananplantagerna är storskaliga och det
används stora – och ökande – mängder av bekämpningsmedel och konstgödsel för att upprätthålla produktionen. Costa Rica hör till de länder i
världen som har störst användning av
bekämpningsmedel räknat per hektar odlad mark. Flera av bekämpningsmedlen är mycket giftiga och
inte tillåtna hos oss. Vid flygbesprutning bryter man mot regler för etablerade avstånd till omgivande byar
(bild 1). Mycket giftiga maskmedel
sprids direkt på marken, och för att
”skydda” frukten när den odlas använder man plastpåsar som impregnerats med insektsmedel (t.ex. klorpyrifos) (bild 2). Efter skörden behandlas frukten med svampmedel
(t.ex. tiabendazol) inför lagring och
transport. Spridningen av bekämpningsmedel innebär allvarliga hälsorisker för de som arbetar och bor nära
plantagerna och är dessutom ett stort
problem för omgivningsmiljön.

Bild 1. Flygbesprutning av bananodling (och omgivning) i Costa Rica.
Foto: Christian Lindh

Våra studier
Sedan flera år pågår ett forskningssamarbete mellan AMM i Lund och
Central American Institute for Studies on Toxic Substances (IRET) vid
Universidad Nacional i Costa Rica.
Syftet är att studera exponering och
effekter av bekämpningsmedel hos
de som är yrkesmässigt exponerade
och befolkningen boende kring bananplantagen. I ett projekt i Matina,
Costa Rica pågår en studie där hälsorisker hos gravida kvinnor och deras barn undersöks. Målet är att följa barnen och deras neurologiska utveckling i framtiden. I våra studier
undersöker vi sambandet mellan exponering och olika hälsoeffekter. En
förutsättning för detta är att man har
noggranna metoder för att kunna bedöma exponeringen. En bra metod är

att använda biomarkörer, det vill säga
rester av substanserna i kroppsvätskor. Vi mäter oftast i urin, eftersom
det är en enkel provtagning. Vid vårt
laboratorium analyseras sedan proven med avancerad vätskekromatografi/masspektrometri.
Exponering även i Sverige
Vi har utfört en mängd studier
både i Costa Rica och Nicaragua . I
Talamancha i Costa Rica, pågår en
studie där 140 barn undersöks. Vi har
sett att de barn som bor i närheten
av odlingar med klorpyrifos-behandlade påsar utsätts för ämnet i nivåer
som kan påverka deras hälsa. Att bekämpningsmedel även når slutkonsumenten såg vi när vi undersökte bekämpningsmedelsrester i urin
hos 128 medelålders skånska kvinnor. Hos de kvinnor som berättat att
de ätit bananer dagen före urinproven kunde vi hitta biomarkörer för
tiabendazol.
Våra metoder för att mäta biomarkörer i urinprov visar den faktiska exponeringen för bekämpningsmedel i
olika befolkningar. Det är vår förhoppning att resultaten av dessa studier kommer att leda till en minskning av användningen av bekämpningsmedel, framför allt av de mest
toxiska ämnena.

Bild 2. Bananklase ”klädd” i plastpåse impregnerad med insektsmedel.
Foto: Christian Lindh
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Christian Lindh
Kemist
Arbets- och miljömedicin iLund
christian.lindh@med.lu.se
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INGA GRÖNSAKER PÅ BORDET
UTAN “MIGRANTARBETARNA”!
I hela världen är produktionen av frukt och grönt starkt
beroende av migrantarbetares insatser och antingen vi
äter närodlat eller importerat har vi ofta ¨gästarbetare¨
att tacka för maten.
I Sverige anlitas migrerande arbetskraft till säsongsarbete med odling av grönsaker på friland och i växthus,
till skördearbete i frukt- och bärodling och till visst jordbruks- och skogsarbete. Gästarbetarna kommer från länder både inom och utanför EU. Det finns både migrantarbetare som är här legalt och de som är papperslösa. Det är
i första hand fattigdom och arbetslöshet som driver dem
hemifrån, men det finns också högskolestuderande som
här i Sverige erbjuds praktiktjänstgöring med bättre villkor än i hemlandet.
Det har inte gjorts någon forskning om migrantarbete i gröna näringen i Sverige, men internationellt har
man sett att migrantarbetare mycket oftare drabbas av
skador på arbetet, sjukdom och död än inhemska arbetare. Rapporter från representanter för svenska organisationer och myndigheter talar för att även migrantarbetare
i Sverige ibland lever och arbetar under oacceptabla förhållanden med långa arbetstider, ergonomiska problem,
exponering för hälsovådliga kemikalier, dåliga bostäder,
bristande hygien, bekymmersam familjesituation, missbruk och en lön som är för låg. Men det finns också exempel på goda förhållanden. Ett gemensamt språk mellan migrantarbetaren, arbetsgivaren och det omgivande
samhället är en lovande förutsättning. Så länge migrantarbete finns, är det angeläget att belysa hur goda villkor
för migrantarbetare - och arbetsgivare - kan gynnas. En

början här i Sverige är det beslut som tagits i år om utländska företags anmälningsskyldighet till Arbetsmiljöverket vid utstationering av arbetskraft. Enligt beslutet
ska svensk lag gälla för denna arbetskraft (Regeringens
proposition 2012/13:71). I en motion föreslås nu också en
förstärkning av migrerande arbetstagares rättsliga ställning (Motion 2013/14:Sf325).
Maten smakar bättre om den framställts på ett schysst sätt.
Margareta Littorin
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
margareta.littorin@skane.se
Migrantarbetare är en person engagerad i avlönad verksamhet i ett land
där han/hon inte är medborgare.
Du kan läsa mer om migrantarbetare och deras arbetslivsvillkor i Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikter (rapport 2012:4 samt rapport 2012:14).

Rör det sockerrör, rör det oss

Genom århundradena har växter som ursprungligen odlats för föda använts för andra ändamål – säd och potatis
blev råvaror för brännvin, och av sockerrörens saft gjordes
rom. Numera framställs också etanol för fordonsbränsle
från vete, majs och sockerrör.

Därför har storskalig odling av sockerrör expanderat
kraftigt i Centralamerika. Samtidigt har man, under de
senaste decennierna, i delar av Nicaragua, El Salvador och
Costa Rica sett en mycket kraftig ökning av svår kronisk
njursjukdom, som leder till njursvikt och död. I landsbygdsdistrikt med omfattande sockerrörsodling är numera njursvikt den vanligaste dödsorsaken bland medelålders lantarbetare. En liknande epidemi finns också i
delar av Sri Lanka. Det orsakar sociala katastrofer i dessa
utvecklingsländer, som saknar medicinskt-tekniska resurser för behandling av de drabbade.

Transport av skördade sockerrör i Costa Rica.

Det är fortfarande en gåta vad som orsakar njursjukdomen, som inte liknar vanliga former av njursvikt. En
hypotes är att det extremt hårda manuella arbetet under
sockerskörden leder till upprepad uttorkning, som skadar
njurarna. Är det så, borde det gå att omedelbart förebygga dessa skador genom att se till att arbetsförhållandena
förbättras. För detta skulle det inte behövas någon forskning. Samtidigt är det viktigt att i grunden klarlägga hur
sjukdomen uppstår. Vilka faktorer som ligger bakom, och
förstå sjukdomsmekanismerna. Annars kan viktiga förebyggande åtgärder missas helt. Det är inte bara sockerarbetare som drabbas, och i omgivningsmiljön finns bekämpningsmedel, tungmetaller, och arsenik. Därför behövs kvalificerad internationell forskning. Vi på AMM i
Lund är med i detta arbete.

Foto: Christian Lindh

Kristina Jakobsson
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
kristina.m.jakobsson@skane.se
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Foto: Christian Lindh

BESPRUTAD

GRÖDA SÄTTER SPÅR

Växtskyddsbehandling av frukt och grönt innebär
att de som arbetar inom odling utsätta för potentiellt hälsofarliga ämnen. Dessa ämnen finns dessutom
kvar som rester i våra livsmedel och når därmed oss
konsumenter och återfinns i våra kroppar.
På AMM i Lund har vi sedan snart tio år undersökt
exponeringen för ”moderna” bekämpningsmedel i allmänbefolkning och hos anställda i svensk trädgårdsnäring. Vi gör det genom att mäta resthalter i urinprov.
Deltagarna fyller också i en matdagbok för de senaste dagarna. Eftersom analysmetoder för urinmätning
oftast saknas, krävs först ett omfattande utvecklingsarbete på vårt laboratorium.
Från producent till konsument
Över hälften av frukt och grönt vi svenskar konsumerar kommer från utlandet och det avspeglas i vilka
bekämpningsmedel vi får i oss. Insektsmedlet klorpyrifos, inte tillåten i Sverige, fanns t ex hos alla vi studerat och var högre hos vegetarianer. Ett annat medel som hittades hos alla som undersöktes var växtregleringsmedlet klormekvatklorid (CCC). Medlet används i Sverige i kulturer av råg, men utomlands även
till andra sädesslag, grönsaker, frukter och druvor.
Storkonsumenter av t.ex. bröd och müsli bland de undersökta hade högre halt av CCC än lågkonsumenter.
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Rester av svampmedlet mankozeb förekommer hos
flertalet undersökta. Detta medel används i Sverige
endast mot svampangrepp i potatis och lök, i utlandet i betydligt fler grödor, inte minst i vinodling. Hos
de som druckit vin spårades mer av detta svampmedel än hos övriga. Producenter av bananer och citrus
behandlar frukten med bl.a. tiabendazol inför lagring
och transport. Deltagare i våra studier hade högre halter om dessa frukter konsumerats dagen före urinprovet. Våra iakttagelser stämmer väl med de fynd av be-

kämpningsmedelsrester som Livsmedelsverket årligen
rapporterar.
Hos producenten i Sverige
Den yrkesmässiga exponeringen för bekämpningsmedel i Sverige idag är okänd och det finns inga yrkesgränsvärden. Endast sprutförare får viss utbildning
och kan skydda sig bättre än andra anställda. Vi undersökte exponeringen för CCC hos 50 anställda i prydnadsväxtodling och samlade 350 urinprov från ledig
tid och arbetstid. Alla urinprov innehöll CCC men
halterna efter arbete i CCC-behandlade växthus var
högre än halterna från ledighet. Det var oftast inte
sprutföraren som hade de höga halterna utan andra
anställda. De yrkesfaktorer som påverkade den enskildes halter var tidpunkt för senaste CCC-behandling,
applikationsmetod, arbetsuppgift och klädsel/skyddsutrustning.
Nu undersöker vi exponeringen för svampmedel
bland äppelodlare och växthusodlare av gurka. På
AMMs laboratorium utförs analytiskt metodutvecklingsarbete samtidigt som provinsamling, intervjuer
och observationer pågår på växtföretag i södra Sverige.
När bekämpningsmedel används, borde övervakning av exponeringen krävas. Och analysmetoder för
biomarkörer borde tas fram av de som tillverkar bekämpningsmedlen.

Margareta Littorin
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
margareta.littorin@skane.se
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Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö utreder hudsjukdomar
som misstänks ha med arbetet att göra,
men även sådana som misstänks orsakade av fritidsaktiviteter och faktorer
utanför arbetsmiljön. Remiss behövs
för utredning och kan skrivas av läkare,
företagssköterska, skyddsombud, tandläkare, försäkringskassa eller arbetsförmedling.
Tidsbokning/avbokning: 040-33 78 72 ,
040-33 65 16 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fler kontaktuppgifter hittar du på
www.skane.se/sus/
yrkesochmiljodermatologiskaavd

Vilken kontroll av bekämpningsmedel finns
det egentligen och vad utlöser ett larm?
Tidigare i år skickades ett larm till
Livsmedelsverkat via EUs varningssystem med information om att halten av bekämpningsmedlet karbofuran i honungsmeloner uppmätts till
0,03 mg/kg. Larmet fick stor uppmärksamhet i media. Men vad innebar det? Och varför hade det utlösts?
Inom EU finns gemensamma
gränsvärden för vilka resthalter av
bekämpningsmedel som är tillåtna i
livsmedel. Dessa fastställs baserat på
bedömning från EU-kommissionenens vetenskapliga råd, EFSA. Varje medlemsland beslutar sedan vilka
bekämpningsmedel som tillåts i landet. I Sverige är Kemikalieinspektionen ansvarig myndighet. Till grund
för de satta gränsvärdena ligger toxikologiska beräkningar, oftast baserade på djurförsök. ADI, acceptabelt
dagligt intag, är den högsta mängd
som kan intas dagligen under hela
sin livstid utan hälsorisk. ARfD, även
kallad akut referensdos, är den högsta mängd av ett ämne som man kan
inta under ett dygn utan hälsorisk.
Livsmedelsverket övervakar, via
stickprov, innehållet av bekämpningsmedel i produkter. Under 2010
analyserade Livsmedelsverket cirka
400 substanser i totalt 1 600 stickprov. I fyra procent av proven överskreds gränsvärden som fastställts av
EU och varan belades med försäljningsstopp. Informationen förmedlas till EUs varningssystem för förhöjda halter i livsmedel. Förhöjda
halter hittas oftare i varor från län-

der utanför EU. Vindruvor, exotiska
frukter och kryddor brukar toppa.
Resthalter finns mera sällan i svenska
varor och mycket sällan (och aldrig
över gränsvärdena) i ekologiska produkter. Livsmedelsverket genomför
en riskvärdering i de fall gränsvärden
överskrids. Den högsta funna halten
jämförs mot den akuta referensdosen.
Gränsvärdena har oftast hög säkerhetsmarginal men det är ändå oacceptabelt att de överskrids.
Fallet med melonerna visar att
EU-systemet fungerar. Den högsta
mängd karbofuran som kan intas
vid ett enstaka tillfälle utan hälsorisk (ARfD) är beräknad till 0,00015
mg/kg. EUs varningssystem aktiverades eftersom de funna halterna i
honungsmeloner var så hög att även
ett litet intag ledde till att man uppnådde de satta gränsvärdena. Till exempel skulle ett barn på 18 kg kunna
äta högst 90 gram sådan melon innan den akuta referensdosen uppnåtts.
Inga skadeeffekter kopplade till de
förhöjda halterna har rapporterats.
Karbofuran är ett insektsmedel som
åstadkommer en akut (inom timmar)
reversibel hämning av enzymet acetylkolin-esteras, vilket kan ge effekter på
flera organsystem.

Eva Tekavec
ST-läkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
eva.tekavec@skane.se

Behöver DU
hjälp från AMM?
Har du medicinska frågor, frågor om
arbetsmiljön eller den allmänna miljön?
Eller gäller det ett enskilt patientärende?
Ring 046-17 31 85 mellan kl 8.00 – 16.30.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fax: 046-17 31 80

Tipsa oss!
Vad vill du läsa om i Bulletin?
Tipsa oss om:
- ämnesområden
- teman
- händelser
som du vill att vi ska skriva om i
kommande nummer av Bulletin.
Detta och andra synpunkter på
innehåll i Bulletin kan du maila till:
bulletin@skane.se

Referenser
Saknar du referenslistor i Bulletin’s
artiklar?
Vi har valt att inte använda oss av
dessa långa platskrävande listor.
Om du känner att du vill ha mer kött
på benen, hör av dig via mail till
respektive artikelförfattare.
Då får du hjälp med lämpliga
referenser och länkar.
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Färre belastningsskador
hos styckare!
Styckare har nästan alla ergonomiska risker i sitt arbete och det är inte
förvånande att många får belastningsskador. En styckare lyfter flera ton
kött varje dag. Arbetet sker i ett högt
tempo och är mycket kraftkrävande.
Dessutom är det bara 7 grader varmt
i lokalen! Maj Jönsson, ergonom och
eldsjäl på Långebrohälsan i Kristianstad, har genomfört ett systematiskt
arbete för att minska riskerna.

Foto: Inger Arvidsson

År 2006 kom Arbetsmiljöverket
med ett krav till styckningsbranschen
om att erbjuda medicinska kontroller
riktade mot belastningsbesvär. På Scan
i Kristianstad arbetar ca 130 styckare.
Företagsledningen frågade Maj om
hon kunde genomföra kontrollerna.
– Jag accepterade att göra undersökningarna under förutsättning att det
fanns eknomiskt utrymme att förbättra
arbetsmiljön, säger Maj.
Maj valde metoden MEBA – Medicinsk kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete, som har utarbetats vid
AMM i Lund. MEBA är en standardiserad undersökning av nacke, axlar och
händer där man ställer diagnoser utifrån bestämda kriterier. Man undersöker alla i arbetsgruppen och beräknar
hur många procent som fick någon diagnos (se Bulletin 2011:4; sida 5 och
http://fhvmetodik.se/metod/meba/).
Via tilläggsfrågor kan man få information om var riskerna är störst.
– Vissa styckningsföretag erbjuder
vanlig hälsokontroll hos privatläkare.
MEBA-undersökningen ger helt andra
möjligheter att koppla eventuella diagnoser till faktorer i arbetet. Vi kan jämföra olika typer av styckningsarbete och
prioritera var vi ska sätta in åtgärder.
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MEBA har genomförts på samma
sätt varje år 2008 – 2013. Styckarna undersöks på våren och därefter upprättas en handlingsplan för åtgärder. Under hösten genomförs ”praktisk ergonomi” då Maj pratar med alla styckarna på deras arbetsplatser. Hon följer
upp dem som hade besvär och ger individuella råd om arbetsteknik.
– Jag har dem som varit sjukskrivna
”under lupp” efter att de kommit tillbaka
i arbete. Ibland behövs förändringar i arbetet för att rehabiliteringen ska gå bra.
En del av nackdiagnoserna förknippades med det synkrävande arbetet,
som tvingar styckarna att arbeta med
framåtböjt huvud. Nu har belysningen
förbättrats, vilket har minskat problemen. Styckarna har också fått nya underställ med krage som värmer nacken.
Arbete med kniv innebär stor belastning för händerna.
– Det viktigaste för att slippa trycka så
hårt är att hålla kniven skarp, berättar
Maj. Tidigare har det slarvats med detta, men nu har Scan infört ”central slipning” med en specialist som slipar knivarna. Alla har också fått utbildning i hur
man bryner kniven på bästa sätt.
Även rotationssystemet på produktionslinjen har förbättrats, så att styckarna får mer variation i arbetet.
Tydliga effekter
Det syns tydliga och positiva effekter av metoden. Medvetenheten om ergonomi har ökat och insatserna har lett
till kraftig minskning av antalet diagnoser. Vid första undersökningen 2008
hade 26 procent en diagnos i handleder/händer – 2013 hade det sjunkit till
10 procent! För axlarna har antalet med
diagnoser sjunkit från 22 till 14 procent.
– Framgångsfaktorerna är att vi gör
samma undersökning varje gång, men
med olika fokus via tilläggsfrågorna. Vi
kan utvärdera om åtgärderna haft någon
effekt på diagnoserna. En förutsättning
för arbetet är en bra kontakt och förtroende med arbetsledningen, och att åtgärderna drivs fram i företagets systematiska
arbetsmiljöarbete.
Inger Arvidsson
Ergonom
Arbets- och miljömedicin i Lund
inger.em.arvidsson@skane.se
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