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OVERSENDELSE AV REFERAT ETTER MØTE OM KVIKKSØLVSAKEN -
INNSPILL TIL TEMA FOR YTTERLIGERE FORSKNING

Fagforbundet viser til brev av 10. desember 2007 hvor det bes om innspill til tema for
ytterligere forskning.

Fagforbundet er tilfreds med at departementet har satt fokus på tannhelsesekretærene om
mulige helseskader som følge av kvikksølveksponering. Ut fra det forskningsprosjektet som
nettopp er avsluttet, er det imidlertid avdekket at det fortsatt er mange uavklarte spørsmål. Vi
mener det må settes av ytterligere midler til forskning innen dette området. Det bør særlig
være fokus relatert til reproduksjonsskader, mulige fødselsskader og hormonelle forhold som
følge av kvikksølveksponering.

Fagforbundet mener at funnene i forskningsprosjektet når det gjelder kvikksølvinnhold i
blodprøver, gjerne koblet opp mot tidligere funn i urinprøver bør følges opp videre. Det bør
derfor settes av midler til videre forskning innen dette området. Forskningen ble også
begrenset til mulige kognitive helseplager, og spørsmålet er om det også bør vurderes andre
mulige helseplager relatert til kvikksølvforgiftning. Mange av våre medlemmer melder om en
rekke andre helseplager som vi gjerne ville hatt en nærmere undesøkelse av.

En kritisk faktor i forhold til kvikksølvsaken og også andre saker hvor det er grunnlag for
mistanke om helseskader grunnet skadelig arbeidsmiljø, er kunnskaper om kjemiske
miljøpåvirkninger og helse. Man har mange eksempler på at "noen" trodde at de viste alt, for
så å måtte erkjenne at siste ord likevel ikke var sagt. På 1970-tallet trodde man at det var helt
trygt med en viss mengde bly i blodet. Nyere forskning viste effekter under dette nivået, og
grensene måtte endres. I første halvdel av forrige århundre kjente man godt til akutteffektene
av organiske løsningsmidler, men det var først på 1970-tallet at man erkjente at relativt
lavgradig eksponering for organiske løsningsmidler kan føre til varige hjerneskader. Og inntil
nylig trodde man at det var trygt å ha en viss mengde kvikksølv i kroppen. Nå er grensen for
hva som "er trygt" mer enn halvert.

Fagforbundet er opptatt av fysisk-kjemisk arbeidsmiljø, og at det settes av program til dette
feltet. For tannhelsesekretærene ser vi at man i tillegg til kvikksølveksponering også har vært i
befatning med andre t er skadeli e stoffer/stråler o hvor det fortsatt er m e uklarhet. For
tannhelsesekretærene er dette f.eks. bensol sprit, kloroform, trikoloretylen, fremkallings- og
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fikseringsveske til fremkalling av røntgenbilder og ikke minst røntgenstråler. Det er for lite
kunnskap rundt bruken av kjemikalier, omfanget, og ikke minst i hvilken grad dette har kunne
gi helseskader for denne tannhelsesekretærer. Vi er også opptatt av dette i forhold til andre
yrkesgrupper og vil særlig fremheve renholdere, sveisere (mekaniske fag), frisører og
helsepersonell. Fra vår side er det ønskelig at det settes av midler til forskning innen alle disse
områdene.

Vi har forståelse for at det må prioriteres mellom ulike forskningsprosjekter, og ber derfor om
at det prioriteres forskning knyttet til kvinnedominerte yrkesgrupper. Vi viser her til at
Fagforbundet ved flere sammenhenger har stilt spørsmålstegn ved om det er vanskeligere som
kvinne å nå frem i forhold til de yrkesskadebestemmelsene vi har i dag enn for
mannsdominerte arbeidsplasser. Vi ser at dette også kan hevdes når det gjelder fokus på
skader som følge av kjemisk arbeidsmiljø når det gjelder kvinnedominerte arbeidsplasser.

Med hilsen
FAGFORBUNDET
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