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Bakgrunn for møtet 
St. Olavs Hospital/NTNU har etter bestilling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
gjennomført et forskningsprosjekt om mulige helseeffekter av kvikksølveksponering blant 
tidligere tannhelsepersonell. En delrapport som ble lagt frem i februar, viste at enkelte 
tannhelsepersonell som har blitt eksponert for kvikksølv i arbeidet, rapporterte om kognitive 
senskader i form av bl.a. konsentrasjons- og hukommelsesvansker.  
 
Sluttrapporten fra forskningsprosjektet om mulige helseskader blant tannhelsepersonell som 
arbeidet med kvikksølv viser ingen signifikante forskjeller mellom tannhelsepersonell som 
har vært høyt eksponert for kvikksølv og de som har vært lavt eksponert, men det legges 
fortsatt til grunn at enkelte kan ha fått senskader etter kvikksølveksponering i 
tannhelsetjenesten. 
 
Det ble avholdt et møte mellom statsråden og de meste sentrale partene i saken 16. mai 2007, 
hvor man avtalte et nytt møte etter at sluttrapporten forelå. Dette møtet ble avholdt 15. nov. 
2007, på statsrådens møterom. 
 
 
 
 



 
Oppfølgingspunkter 
Det er ikke dokumentert, jf. sluttrapporten fra St. Olavs hospital, at tannhelsepersonell som 
gruppe har fått negative helseeffekter knyttet til kvikksølveksponering og det er derfor ikke 
grunnlag for noen særskilt gruppebehandling for tidligere tannhelsepersonell.  
 
Det ble fra flere deltakere etterlyst videre forskning på alle områder knyttet mulige 
helseskader hos tannhelsepersonell som er eksponert for kvikksølv under arbeid med 
amalgam.  
 
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 er opptatt av å sikre at tidligere tannhelsepersonell som mener at 
de kan være skadet etter arbeid med kvikksølv får en helhetlig og god oppfølging i alle ledd i 
helsevesenet og i Arbeids- og velferdsetaten. Det er også av stor betydning å identifisere og 
følge opp eventuelle ytterligere kunnskapshull. Departementet vil derfor følge opp 
forskningsrapporten på følgende måte: 
 
Informasjon til fastlegene 
De som mener seg skadet, må ta kontakt med sin fastlege for å bli henvist til arbeidsmedisinsk 
vurdering. Det vil i den forbindelse bli utarbeidet et skriv til alle fastleger med informasjon 
om forskningsresultatene samt viktigheten av korrekt og god oppfølging av henvendelser fra 
tidligere tannhelsepersonell. 
 
Informasjon til Arbeids- og velferdsetaten 
Arbeids- og velferdsetaten må følge opp henvendelser fra tidligere tannhelsepersonell som 
mener seg skadet etter kvikksølveksponering, tilsvarende andre henvendelser om mulig 
yrkesskade. For å sikre en enhetlig og god oppfølging av tidligere tannhelsepersonell i NAV-
etaten sentralt og lokalt, vil det bli sendt ut et eget brev til Arbeids- og velferdsdirektoratet.   
 
Samordning av arbeidsmedisinske undersøkelser 
Det er allerede etablert et samarbeid mellom de arbeidsmedisinske avdelingene for å 
kvalitetssikre utredningene av tidligere tannhelsepersonell som mener seg skadet etter 
kvikksølveksponering. Alle avdelinger tilskrives med informasjon om forskningsresultatene, 
og det vil bli gitt uttrykk for forventning om koordinering og kvalitetssikring av utredningene. 
 
Oppsummering av foretatte undersøkelser 
Departementet vil etter ca. ett år foreta en oppsummering og vurdering av hvordan sakene blir 
fulgt opp i helsevesenet og NAV. Partene vil bli invitert til videre dialog i forhold til  
oppsummeringen.  
 
Ytterligere forskning 
Departementet vil igangsette ny forskning på grunnlag av den usikkerhet som har oppstått 
omkring rapportering om misdannelser hos barn. Basert på norsk og internasjonal kunnskap, 
blant annet om reproduksjonsskader, vil departementet også ta initiativ til en vurdering av 
videre forskning overfor Forskningsrådet.  
 
Partene ble i møtet bedt om å komme med råd til de innspill som departementet skal gi til 
Forskningsrådet om konkret forskning. 
 



Klarlegging av forholdet mellom Stami og Arbeidstilsynet når det gjelder informasjon om 
målinger 
Det vil klarlegges hvordan informasjonen om kvikksølvmålingene ble formidlet av Stami og 
fulgt opp i Arbeidstilsynet. 
 
 


