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Miljø- og arbeidsmedisin

-Er det faget som omhandler miljøets – og arbeidsmiljøets 
innvirkning på helsetilstanden
Sykdommer som kan oppstå, er nært knyttet til samfunnsmessig 
og teknologisk utvikling

Jeg skal bruke mesteparten av tiden på arbeidsrelaterte 
lungelidelser, og si noen ord om utendørs luftforurensing og 
lungelidelser til slutt



De aller fleste vanlige (og noen uvanlige) 
lungesykdommer kan (også) skyldes eksponering i 

arbeid

• Toxisk lungeødem (etter å ha pustet inn røyk, damp, gass)
• Astma (ca 15% arbeidsrelatert)
• Hypersensitivitetspneumonitt (ca 20%??)
• KOLS (ca 15%)
• Lungefibrose/ interstitiell lungesykdom (støvlungesykdom –

asbestose og silikose)
• Lungekreft (ca 20% hos menn)
• Mesotheliom



Tidsaspektet i forhold til start av eksponering

Toksisk lungeødem   (4-12 timer)

Hypersensitivitetspneumonitt (2mnd-40år)

Astma                                  (som regel ca 1 år og oppover) 

KOLS                                   (som regel mer enn 10 år) 

Støvlungesykdom               (som regel mer enn 10 år)

Lungekreft                           (mer enn 10 år)
Mesotheliom (20-60 år)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det er en rekke muligheter for lungesykdom etter inhalasjon av skadelige stoffer, fra akutt-effekter til effekter som kommer etter 30år eller mer.



Skytepropp

• Støv
• Nitrogendioksid

SPRENGNING



Mulige agens for toxisk lungeødem 
– ikke utfyllende

• Brannrøyk
• Tunnel-sprengningsrøyk (skytepropp)
• (militæret, krig – røyk fra granater etc)
• klorgass 
• svoveldioksid
• ammoniakk
• nitrøse gasser
• ozon
• methyl-isocyanat (industri-gassulykke Bhopal 1984)



«Hva jobber du med?»

• Ved lungesykdom hos en voksen person – tenk tanken at 
arbeidet, nå eller tidligere, kan ha noe med sykdommen å 
gjøre

• Husk å spørre pasienten: 
• Hva jobber du med/ hva jobbet du med tidligere?
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Gentlemen prefer blondes ?–
bleking av hår gir sysselsetting til mange frisører



Noen aktuelle yrker for å kunne utvikle arbeidsutløst 
astma 

• Frisører (blekemidler)
• Renholdere (salmiakk, klor, spray)
• Bakere (mel, enzymer)
• Billakkerere (sparkelstøv)
• Sveisere, platearbeidere (sveiserøyk, skjærevæske)
• Laboratoriearbeidere (dyreallergener)
• Sykepleiere, hjelpepleiere (desinfeksjonsmidler)
• Bønder (bioaerosoler, muggsopp)
• (Aluminiumsarbeidere (fluorider, "hallastma"))



oljetåkeFullprofilboring

Betongsprøyting

Støv
KOLS relatert til arbeid



Arbeidsrelatert KOLS
 KOLS utvikles som regel etter 

mangeårig påvirkning 
 14% av KOLS tilskrevet eksponering i 

yrke (PAF – ATS og ERS statement 
2019) 

Hos aldri-røykere: 30% tilskrevet 
eksponering i yrke (2019)
Samtidig eksponering fra yrket og røyking 
er vanlig og mangedobler risiko for KOLS



Støveksponering som kan bidra 
til KOLS – ikke utfyllende

• •Dust exposures: coal mining, hard-rock mining, 
tunnelling, concrete manufacturing, 
construction, brick manufacturing, gold mining, 
iron and steel founding

• •Chemical exposures: plastic, textile, rubber 
industries, leather manufacturing, 
manufacturing of food products

• •Pollutant exposure: transportation and 
trucking, automotive repair





Arbeidsrelatert 
hypersensitivitetspneumonitt
 Farmers’ lung
 Sauna-takers’ 

disease
 Air-conditioner

disease
 Cheese-washers’ 

lung
 Mushroom workers’ 

lung

 Fish meal workers’ 
lung

 Animal handlers’ 
lung

 Bird fanciers’ lung
 Di-isocyanate 

alveolitis
 Laboratory workers’ 

lung



HP -kronisk fibroserende type

• Etter mangeårig lavgradig intermitterende påvirkning av agens

• Sammenhengen med arbeid blir ikke alltid oppdaget



Støvlungesykdom
Støvlungesykdom (pneumokoniose) er en 

lungefibrose som oftest utvikles gradvis 
over mange år, vanligst etter asbeststøv 
eller kvartsstøv-eksponering i jobb. 

Høy krystallinsk kvarts-støveksponering 
kan imidlertid gi akutt silikose med 
dødelig utgang ( Hawk’s Nest 1930, 
Sandblåsing av dongeri 2015 - Tyrkia)



Støvlungesykdom

Jo høyere støveksponering/ dose, jo raskere utvikler lungefibrosen 
seg og blir synlig på CT

Ved lavgradig eller moderat støveksponering vil man ofte bare se 
antydning til fibrose først (på CT), og deretter gradvis utvikling tiår for 
tiår

Selv om eksponeringen opphører, kan fibrosen fortsette å utvikle seg



Silikose
 Kvarts (SiO2)
 Gradvis økende 

tung pust

 Hvis man ikke er 
obs på arbeid, kan 
bildet misforstås 
som sarkoidose

 Gruvearbeidere
 Støperiarbeidere
 Steinhoggere
 Tunnelarbeidere
 Sandblåsere 

(dongeri)
 Fjellboring
 «Kunstig 

stein»plater kjøkken
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Kjøkken benkeplater laget av kunstig stein -kvarts 
og resiner



Ny eksponering gir gammel sykdom



Asbestose-
fortsatt aktuelt!  

• (Tilstrekkelig) eksponering for asbestfibre/støv-
• ofte i perioden 1970-85
• Bør mistenkes hos for eksempel tidligere bygningsarbeidere, 

rørleggere, arbeidere på skipsverft –
• lungefibrose, ofte UIP mønster
Noen kan ha bilaterale pleurafortykkelser som blir forkalket etter 
flere tiår (pleuraplakk) 



Adolph Menzel, Eisenwalzwerk (Moderne Cyklopen), Staatliche Museen zu 
Berlin 
1875



Noen arbeidsrelaterte årsaker til lungekreft

• Asbest (fibre)
• Nikkel 
• (seksverdig) Krom 
• Krystallinsk kvarts
• Dieseleksos
• Passiv røyking
• Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
• Sot (med arsenikk, kadmium, krom festet til) 



Mesotheliom

• Ca 80 menn og ca 15 kvinner får diagnosen i Norge hvert år.
• Sykdommen er ofte yrkesrelatert. 
• Asbesteksponering er eneste kjente årsak, med latenstid 20 –

 60 år. 
• Under 10 % er i live tre år etter diagnosen.
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Mistanke om arbeidsrelatert (lunge)sykdom?

• Skal meldes til Arbeidstilsynet (eget ark i DIPS)
• Kan gjerne henvise til oss –
• Seksjon for Miljø- og arbeidsmedisin ved OUS
• eller en av de andre arbeidsmedisinske 

avdelingene i Norge (ved UNN, St. Olav, 
Haukeland, Skien, Stami)

• Pasient kan søke menerstatning fra NAV



The Great Smog London Desember 1952 
(70 års jubileum nå)



Langtidseffekter av the Great Smog

• The results showed that exposure to the Great Smog in the 
first year of life was associated with a statistically significant 
20 percent increased incident of childhood asthma. The 
researchers said they found a non-significant, but similar 
trend between exposure to the smog in the first year of life 
and adult asthma (a 9.5 percent increase) and in utero 
exposure and childhood asthma (8 percent increase). 



Utendørs luftforurensing og lungesykdom

• Utendørs luftforurensing øker risiko for forverring av 
• Astma 
• KOLS
• Sykehusinnleggelser øker (1,95% økning for 10% økning i PM 

2,5 i Wuhan 2016-2018, to dagers lag, Zhan Ren 2021)

• PM2.5 er knyttet til økt risiko for utvikling av særlig 
adenocarcinom i lungene, og den nyeste forskningen estimerer 
at 10% av lungekreft kan være relatert til utendørs 
luftforurensing



New evidence that air 
pollution contributes 
substantially to lung 
cancer

https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet-oncology/vol/23/issue/10
https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet-oncology
https://www.sciencedirect.com/journal/the-lancet-oncology/vol/23/issue/10


Paul Blanc et al

• The Occupational Burden of Nonmalignant Respiratory 
Diseases. An Official American Thoracic Society and 
European Respiratory Society Statement

• Am J Respir Crit Care Med
• 2019 Jun 1;199(11):1312-1334.

•.
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