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Mulige  helseskader etter eksponering for kvikksølv hos tidligere
tannhelsepersonell

Arbeids- og inkluderingsdepartementet  igangsatte  i 2005/2006 forskningsprosjektet
"Eksponering for kvikksølv blant tannhelsepersonell og forekomst av mulige
seneffekter" etter en rekke henvendelser og medieomtale rundt helseskader etter
kvikksølveksponering i tannhelsesektoren. Undersøkelsen har blitt gjennomført av St.
Olavs Hospital/NTNU.

Selv om sluttrapporten ikke viser signifikante forskjeller i kognitive helseskader
mellom tannhelsepersonell som har vært høyt eksponert for kvikksølv og de som har
vært lavt eksponert, sett som grupper, må det likevel legges imidlertid 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.

Departementet har hatt nær kontakt med de berørte partene i denne saken, og det har
fremkommet at enkelte føler at de ikke blir tatt på alvor når de er i kontakt med
helsevesenet  om sine  helseplager.

Fastlegene vil ofte være den første instans som kommer i kontakt med denne gruppen,
og departementet 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.
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Departementet vil derfor med dette gjøre oppmerksom på at det i tiden fremover vil
kunne komme enkelte henvendelse fra tidligere tannhelsepersonell som mener seg
skadet etter kvikksølveksponering. Dersom deres symptomer og bakgrunn kan tyde på
en slik sammenheng bør vanlig prosedyre følges, dvs. at pasientene henvises videre til
arbeidsmedisinsk spesialistutredning.
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