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FORSKNING PÅ MULIGE HELSESKADER ETTER KVIKKSØLVEKSPONERING I
TANNHELSESEKTOREN

Det vises til møte med statsråd Hansen 15. november 2007 og brev av 10. desember 2007 fra
departementet til de berørte organisasjonene om innspill til ytterligere forskning

Parat/ThsF har på bakgrunn av mange henvendelser fra våre medlemmer ønsket å bidra til et bredest
mulig faktagrunnlag og dokumentert viten om mulige forekomster av skade hos tannhelsepersonell
som har blitt eksponert av kvikkstøv. Et ledd kunnskapsinnhentingen var studien ved St. Olavs
Hospital/NTNU som ble avsluttet i desember i 2007. Vi er positive til at departementet bevilget penger
til den nevnte studien og er positive til at med det startet arbeidet med å avdekke de mulige skadene
på tannhelsepersonell.

Det er vår vurdering at studien fra St. Olavs hospital ikke har redusert behovet for ytterligere forskning
på dette feltet. Vi har også registrert de konklusjoner som Hilt mfl. har visst til ved framleggelsen av
forskningsrapporten. Det ble blant annet visst til behovet for ytterligere forskning på mulige kognitive
senskader, mulige helseeffekter på barn av kvikksølveksponert tannhelsepersonell og mulige
reproduksjonsskader.

Vi ser også behov for ytterligere forskning på området  metabolisme.

Behovet for ytterligere fokus på disse aktuelle teamene understøttes av de rapporteringene vi har fått
fra våre medlemmer og andre tannhelsesekretærer. Når det gjelder gynekologiske plager så viser vi
også til forskning fra New Zealand som viser at slike kvinner har fått fjernet livmoren i større grad enn
andre (sannsynligvis pga. blødningsforstyrrelser). Pågående studie på New Zealand- Jones L - der
1300 tannhelsesekretærer er fulgt fra 1973-1975, med resultat at 25 % av disse har fjerner livmoren
mot 7 % normalt. Det er også vist at andre kvinnegrupper som har arbeidet med kvikksølv har hatt
menstruasjonsforstyrrelser. Referanse: DeRosis F et al. Female reproductive health in two lamp
factories: effects of exposure to inorganic mercury vapour and stress factors Br J In Med 1985;42:488-
494. Etter vår vurdering bør det undersøkes om det er tilsvarende funn i Norge. Et aktuelt prosjekt kan
da være en epidemiologisk studie på sykehusdata i Norge for å avdekke mulige funn/sammenhenger.

Vi ber departementet bevilge tilstrekkelige midler til at de ulike områdene blir belyst på en måte som vil
inngi tillit til de berørte tannhelsesekretærene, hos behandlingsapparatet og i ulike forskningsmiljøer.
Hensynet til bredest mulig forskning og bruk av de ulike kompetansemiljøene som finnes nasjonalt og
internasjonal bes ivaretas i de føringer som gis fra departementet til Forskningsrådet.



Vi ber om å bli holdt orientert om de bevilgninger som blir foretatt av departementet og
Forskningsrådet på dette området.
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