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Oppfølging av personer med mulige helseskader etter kvikksølveksponering i 
tannhelsesektoren 

Vi viser til brev 31. mai 2007 med informasjon om forskningsprosjektet ”Eksponering for 
kvikksølv blant tannhelsepersonell og forekomst av mulige seneffekter”, gjennomført av St. 
Olavs Hospital/NTNU. Prosjektet er nå avsluttet.  
 
Sluttrapporten viser ikke signifikante forskjeller i kognitive helseskader mellom 
tannhelsepersonell som har vært høyt eksponert for kvikksølv og de som har vært lavt 
eksponert, sett som grupper. Det må likevel legges til grunn at enkelte som har arbeidet i 
tannhelsetjenesten og blitt eksponert for kvikksølv i arbeidet, kan ha fått kognitive senskader i 
form av bl.a. konsentrasjons- og hukommelsesvansker. 
 
Statsråden hadde et møte med LO, Parat, Fagforbundet, Delta (tidl. KFO) og 
Tannlegeforeningen 15. november 2007 for å diskutere sluttrapportens innhold og veien 
videre. Referat fra møtet følger vedlagt. 
 
Departementet har over lengre tid hatt nær kontakt med de berørte partene i denne saken, og 
det har her fremkommet at enkelte føler at de ikke blir tatt på alvor når de er i kontakt med 
helsevesenet. Vi er opptatt av å sikre at tidligere tannhelsepersonell som mener at de kan ha 
fått skader etter arbeid med kvikksølv får en helhetlig og god oppfølging i alle ledd, 
tilsvarende andre pasienter med potensiell yrkesskade. 
 
Departementet er kjent med at de arbeidsmedisinske avdelingene allerede samarbeider om 
felles utredningsrutiner for å kvalitetssikre utredningene av tidligere tannhelsepersonell. Vi 
ber om at avdelingene i fellesskap utformer en rapport til departementet ved utgangen av 
2008, der det foretas en vurdering og oppsummering av dette sakskomplekset, herunder 
tilgangen av pasienter, hvor mange undersøkelser som har blitt gjennomført, og om det er 
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avdekket sammenhenger mellom symptomer og tidligere eksponering ved undersøkelsene. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Gundla Kvam (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 Tone Kjeldsberg 
 avdelingsdirektør 
 
 
Kopi: 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 
Parat 
Landsorganisasjonen i Norge 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Den norske tannlegeforening 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Kommunalansattes Fellesorganisasjon 
Fagforbundet 
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Adresseliste 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF;Arbeids- og miljømedisinsk avdeling;Postboks 
100;9038 TROMSØ 
St. Olavs Hospital;Arbeids- og miljømedisinsk avdeling;Olav Kyrres gt 17;7006 
TRONDHEIM 
Haukeland Universitetssykehus;Arbeidsmedisinsk avdeling;Jonas Lies vei 65;5021 BERGEN 
Sykehuset Telemark HF;Arbeidsmedisinsk avdeling;Ulefossveien;3710 SKIEN 
Rikshospitalet;Senter for yrkesmedisin;0027 OSLO 
Ullevål Universitetssykehus;Miljø- og yrkesmedisinsk avdeling;0407 OSLO 
Statens arbeidsmiljøinstitutt;Postboks 8149 Dep;0033 OSLO 
 


