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Oppfølging av tannhelsepersonell som kan ha fått senskader etter kvikksølveksponering 
 
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, og sluttrapporten viser 
ingen 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 legges 
imidlertid til grunn at enkelte som har arbeidet i tannhelsetjenesten og som har blitt eksponert 
for kvikksølv i arbeidet, kan ha fått kognitive senskader i form av bl.a. konsentrasjons- og 
hukommelsesvansker.  
 
Siden det ikke er dokumentert at tannhelsepersonell som gruppe har fått negative 
helseeffekter knyttet til kvikksølveksponering, er det heller ikke grunnlag for noen særskilt 
gruppebehandling for tidligere tannhelsepersonell.  
 
Spørsmålet om det foreligger yrkessykdom må avgjøres individuelt med utgangspunkt i at 
eksponering for kvikksølv kan medføre helseskader som kan gi grunnlag for rettigheter som 
yrkesskadd.  
 
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 har vært i kontakt med 
helsevesenet og myndighetene om sine helseplager. 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 i helsevesenet og i Arbeids- og velferdsetaten. 
 



Side 2 
 

På denne bakgrunn utarbeider departementet nå informasjon til alle fastleger om disse sakene. 
I tillegg er det etablert et samarbeid mellom de arbeidsmedisinske avdelingene for å utarbeide 
felles retningslinjer for utredning av personer som mener å ha fått sykdom som følge av 
kvikksølveksponering.  
 
Det er viktig å få et best mulig erfaringsgrunnlag i forbindelse med behandlingen av disse 
sakene. Et tiltak vil være å registrere hvor mange som søker om å få godkjent en sykdom som 
følge av kvikksølveksponering, hvor mange som får innvilget og hvor mange som får avslått 
sitt krav. Departementet ber derfor Arbeids- og velferdsdirektoratet om å registrere disse 
sakene fra og med nå og ut 2008.  
 
Departementet ber med dette Arbeids- og velferdsetaten om å følge opp henvendelser fra 
tidligere tannhelsepersonell som mener seg skadet etter kvikksølveksponering, tilsvarende 
andre henvendelser om mulig yrkesskade. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tomas Berg (e.f.) 
ekspedisjonssjef  
 Simen Fremmergård 
 avdelingsdirektør 
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