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Luftveiseksponering – eksponering og 
helsevurdering

Ole Jacob Møllerløkken

Luftveiseksponering

• Ofte en hyppig årsak til krav om spesifikk helseoppfølging på 
arbeidsplassen, begrunnet som regel gjennom AML sine forskrifter 
der flere nevner spesifikke utfordringer som krever 
helseundersøkelse: 

- Farlige kjemikalier
- Støv med asbestfibre
- Biologiske faktorer
- Arbeid under vann, eller økt omgivende trykk
- Gass, støv og andre helsefarlige forhold ved bergverksarbeid
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Når risikoforholdene tilsier det….
• «The dose makes the poison…» 

• Kartlegging og risikovurdering for å 
avgjøre om det er en eksponering som 
tilsier at det kreves særskilt oppfølging 
eller tiltak

• Skadelig eksponering på luftveien er 
typisk knyttet til:

- Nese-hals plager (rhinitt og irriative
plager)

- Astma
- Hypersensitivitetspneumonitt
- KOLS
- Interstitielle lungesykdommer
- Kreft

Inhalasjon av spesifikke 
partikler, gasser, damper og 
røyk på arbeidsplassen kan 
resultere i lungesykdommer 
som f.eks. astma. 
Astma er en folkesykdom, og 
ca. 10 % av voksne bruker 
astma-medikamenter fast. 
Astma oppstått i voksen alder antas i 
ca. 15 % av tilfellene å kunne relateres 
til eksponering for 
luftveissensibiliserende agens på 
arbeidsplassen. 

Helseoppfølging
Følgende skal være med: 
• Registrering av arbeidstakers yrkeshistorikk med tidligere og 

nåværende eksponeringer
• Registrering av aktuell fritidseksponering
• Registrering av tidligere sykehistorie og nåværende helsetilstand
• Spesialundersøkelser eller prøver for å påvise skade eller økt 

mottakelighet for skade relativ til den eksponeringen 
vedkommende har

Hyppighet og innhold avgjøres av kompetent lege på bakgrunn av 
arbeidstakers helsetilstand og eksponeringens art, grad og 
varighet. De vurderinger som ligger til grunn bør dokumenteres. 
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Spirometri og kartlegging

• Spirometri gir meget nyttig informasjon om lungehelsen

- God på longitudinell oppfølging gitt gode rutiner

- Viktig med et utgangspunkt

- Bør tilpasses situasjon

PEF målinger

• Utrolig nyttig diagnostikk av relasjon mellom variable luftveisplager 
og eksponeringssituasjoner

• Hyppighet avhenger av situasjon

5

6



11.05.2022

4

Arbeidsrelatert astma og HP
• Arbeidsrelatert astma (AA) er den hyppigst rapporterte 

lungesykdommen i industrialiserte land, og inkluderer 
astma som er nyoppstått eller forverret som følge av 
eksponering i arbeidet. AA kan forebygges. 

• Allergisk alveolitt (hypersensitivitetspneumonitt, HP) antas
å være underdiagnostisert i Norge. Ved diagnostisert HP 
blir årsaken ofte ikke identifisert. Yrkesrelatert HP kan
forebygges.

• Yrkessykdom har ofte omfattende konsekvenser - slutte i 
yrke/arbeidsplass, tiltak på arbeidsplass, utvikling av 
kronisk lungesykdom → årsaksdiagnostikk har høy prioritet

Diagnose av Arbeidsrelatert Astma

• En god anamnese inkludert arbeidsanamnese danner grunnlaget for utredning 
av AA og kan sammen med allergologisk diagnostikk muliggjøre identifisering av 
allergenet som har forårsaket astmaen.

• Positiv metakolintest, sammen med positiv prikktest og/eller spesifikk IgE mot 
relevante allergener, vil i de fleste tilfeller gi en god indikasjon på at det 
foreligger AA, men bekrefter ikke årsakssammenheng.

• Måling av toppstrømshastighet (PEF) i arbeid og fritid kan i mange tilfeller 
dokumentere sammenhengen mellom eksponering for et agens og 
luftveisobstruksjon, men målingene må utføres mens pasienten fortsatt er i 
arbeid.

• Når konvensjonell diagnostikk ikke kan gjennomføres eller gir usikre svar, for å 
finne det spesifikke agens og ved mistanke om nye agens, kan spesifikk bronkial 
provokasjon benyttes. 

7

8



11.05.2022

5

SIC – spesifikk bronkial provokasjon

• Spesifikk bronkial provokasjon (SIC=specific inhalation
challenge) er referansemetoden for årsaksdiagnostikk av 
yrkesastma, der mekanisme antas å være allergisk (spesifikk 
immunologisk). SIC benyttes også i årsaksdiagnostikk ved 
hypersensitivitets- pneumonitt (HP).

• Ved SIC utsettes pasienten for kontrollerte eksponeringer for det 
mistenkte utløsende agens. Lungefunksjon og klinisk status 
følges hver våkne time 4-5 dager. 

• Diagnostikken gir grunnlag for målrettet og effektiv intervensjon 
overfor indekspasienten, pasientens arbeidsplass og tilsvarende 
eksponering på andre arbeidsplasser. 

• De aller fleste med yrkesastma trenger ikke SIC diagnostikk men 
god PEF-utredning ved første mistanke – tidlig i forløpet

• Riktig bruk av PEF er grunnleggende for riktig indikasjon for SIC 

SIC i Norge og internasjonalt
• Referansemetode utviklet tidlig på 70-tallet (London)
• - En rekke sentre i Europa (Canada)

• Yrkesmedisinsk Avdeling (YMA) ved Haukeland 
Universitetssykehus i Bergen: 

• - SIC som rutinediagnostikk siden 2011 
• - (ca 157 utredninger des. 2021) 

• Nasjonal behandlingstjeneste ved YMA 
• - innvilget 2019, full funksjon fra januar 2020  

• Internasjonalt samarbeid - nødvendig 
- Europeisk Task Force har utviklet håndbok 
- E-PHOCAS samler resultater fra SIC til felles database

Kilde: Specific inhalaiton challange tests for 
occupational asthma in Europe: a survey, H 
Suojaletho, P Cullinan, ERR 2014

ERS Task Force: Vandenplas et al ERJ 2014
E-PHOCAS: Vandenplas et al Allergy 2019; Vandenplas et al JACI Pract; Suojalehto et al JACI Pract 2019  
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Indikasjoner for SIC
• Identifisere årsak og diagnose når tradisjonell utredning 

ikke har ført frem
• Identifisere årsak og diagnose ved symptomer som gir 

mistanke om «small airways disease» / hypersensitivitets-
pneumonitt (HP)

• Identifisere årsak og diagnose ved uklare og vage 
luftveissymptomer

• Behov for objektivisering av mer komplekse – eller enkle –
symptomer

• Identifisere nye spesifikke årsaker 
• Gi ny forståelse for mekanismer

Provokasjonsuke
• Mandag: Samtale, utfylling av egen skjemajournal, klinisk us

Blodprøver (prikktester) 
Spirometri, diffusjon, FeNO, BHR, trappetest, mm

• Tirsdag - torsdag: Provokasjon – placebo og aktivt stoff
Klinisk us, spirometri, diffusjon, blodprøver

• Fredag: Klinisk us, blodprøver
Utvidede lungefunksjonsprøver som på mandag 

Avsluttende tverrfaglig samtale, 
(foreløpig) konklusjon

F.o.m mandag ettermiddag/kveld t.o.m fredag morgen måler pasienten spirometri, 
temperatur og reg. symptomer (VAS) hver time hjemme/på hotell

(Oscillografi/IOS+PExA)
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Provokasjonskammer

Volum: 12,8 m3

Astma
Positiv test – astma

2 påfølgende målinger av FEV1 (enten på sykehus eller 
hjemme) med minst 15% fall fra utgangsverdi

Straksreaksjon

Senreaksjon 
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Positiv provokasjon 
– straks- og senreaksjon

Hypersensivitetspnuemonitt

Positiv test – Hypersensitivitetspneumonitt

>15% fall i FEV1 eller >20% fall i DLCO

Evt mindre fall ved flere tilleggsfaktorer:
- Feber, LPK-stigning, almennsymptomer, SpO2 mm
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Hva eksponerer vi for ved SIC?
• Ideelt: det stoffet vi mistenker pasienten reagerer på. I praksis ofte

stoffgrupper.
• Større proteiner/Høymolekylære agens (Komplette antigener)
• Lavmolekylære agens/haptener (Inkomplette antigener/må bindes til

bæremolekyler)
• Håndbok fra en arbeidsgruppe (European Task Force) gir oversikt over >200 

eksponeringer med tilhørende placebo.
• Eksponeringer som ikke er beskrevet lager vi selv, evt etter kontakt med 

internasjonalt miljø. Publiseres til nytte for andre.

• Vi har eksponert for >40 ulike stoffer/ stoffgrupper, bl.a.
frisører - bleke- og fargemidler
bakere – melstøv
fra fiskeindustrien – laks/ fiskemel
renholdere –rengjøringsmidler
overflatebehandling – malingsprodukter og isocyanater
mekanisk arbeid – hydraulikkoljer
tannhelsesekretær – eugenol, acrylater
skjønnhetspleie – acrylater, diverse
….

European respiratory Society (ERS) 
Task Force – Kokebok

ERS. Handbook of procedures for specific inhalation challenge testing in the diagnosis of occupational asthma. Submitted Eur Resp J
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Aktuell eksponering og utsatte yrkesgrupper

PLANTER YRKE

Kornstøv Bakere
Konditorer
Møllearbeidere

Støv fra tørkede pulveriserte 
næringsmidler

Næringsmiddelindustrien

Bomull, flax, hamp Tekstilindustrien

Støv fra kaffebønner Kaffearbeidere

Tobakksstøv Tobakksarbeidere

Trestøv Treindustriarbeidere 
Møbelsnekkere

Lateks (Hevea brasiliensis) Helsearbeidere

Kilder: 1. Baur X & Bakehe P. allergens causing occupational  Int Arch Occup Environ Health. 2012
2. NEL, Arbeidsmedisinske veiledninger (http://legehandboka.no/arbeidsrelaterte-sykdommer)

Aktuell eksponering og utsatte yrkesgrupper

DYR, FISK OG ENZYMER, MM YRKE

Laboratoriedyr Forskere
Labteknikere

Fugl Fjærkreoppdrettere

Skalldyr Fiskeoppdrett og -industri

Fisk (laks, fiskemel) Fiskeoppdrett
Fiskeforedling
Fiskeindustri

Enzymer
•alfa-amylase
•enzymer benyttet i vaskemidler

Bakere og konditorer
Produksjon av vaskemidler

Legemidler
(penicilliner)

Helsearbeidere
Legemiddelindustri

Kilder: 1. Baur X & Bakehe P. allergens causing occupational  Int Arch Occup Environ Health. 2012
2. NEL, Arbeidsmedisinske veiledninger (http://legehandboka.no/arbeidsrelaterte-sykdommer)
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Aktuell eksponering og utsatte yrkesgrupper

LAVMOLEKYLÆRE KJEMISKE FORBINDELSER YRKE / TYPE EKSPONERING

Polyuretanharpikser (isocyanater) Produksjon, bruk og oppvarming av 
polyuretanprodukter:
•maling, lakk, lim og fugemasse
•skumgummi og bygg- og isolasjonsskuml 

Epoksyresin Bruk av to-komponent maling og lim
Injeksjonsmiddel 
Isolasjon
Elektronisk utstyr
Produksjon av fiberglass (lim) 

Syreanhydrider Kjemisk industri, plastarbeidere, mm

Aminer Boredekksarbeidere
Smøre-, bremse- og skjærevæsker

Aktuell eksponering og utsatte yrkesgrupper

LAVMOLEKYLÆRE KJEMISKE FORBINDELSER YRKE / TYPE EKSPONERING

Kolofonium Elektrikere og elektronikkarbeidere
Lakk
Papirlim

Persulfater og oksidative hårfargemidler Frisører

Nanofilm sprayprodukter
(silaner og siloksaner)

Til behandling av overflater i industri og 
private hjem (keramiske fliser, natursten, 
glass, betong, linoleum, tekstiler, mv.
(Larsen ST et al. Yrkeshygienikeren, 
2012:3)
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Aktuell eksponering og utsatte yrkesgrupper

METALLER YRKE

Nikkel Metallarbeidere, sveisere

Krom Metallarbeidere, sveisere

Kobolt Metallarbeidere, sveisere

Vanadium Gassturbinrensere

Aluminium Smelteverksarbeidere
Metallisering

Kilder: 1. Baur X & Bakehe P. allergens causing occupational  Int Arch Occup Environ Health. 2012
2. NEL, Arbeidsmedisinske veiledninger (http://legehandboka.no/arbeidsrelaterte-sykdommer)

Aktuell eksponering og utsatte yrkesgrupper
Rengjørings- og desinfeksjonsmidler YRKE

Antiseptika 
•Klorheksidin, fenoler (triklosan), mm.

Helsepersonell
Veterinærer

Desinfeksjonsmidler
•kvarternære ammonium-forbindelser

• benzalkoniumklorid
• cetrimoniumbromid (Cetrimide®)

•aldehyder
• formaldehyd og glutaraldehyd

Renholdere
Helsepersonell
Kjøkkenpersonell

Helsepersonell
Overflatebehandlere
Metallarbeidere

Biocider og konserveringsmidler
•Formaldehyd og glutaraldehyd
•Isothiazolinoner
•Klorhexidine

Mekanikere
Boredekkspersonell
Malere
Frisører
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Frisører

• Persulfater

• Ikke-IgE mediert allergi

• Sen-reaksjon fremfor straks-reaksjon
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Henvisning til SIC - sjekkliste
• Yrke

• yrke/eksponering som kan ha gitt sykdom
• tid siden pasienten sist var i eksponering, tid i yrket/eksponeringen
• jobbsituasjon nå – sykemeldt/ full jobb/ redusert eksponering etc.

•

• Symptomer
• nedre luftveier [piping, tung pust, hoste/ekspektorat, nattlige symptomer etc], 

rhinitis, almensymptomer, dermatitis
• symptomenes relasjon til jobb – mens på jobb, etter jobb, helger, lengre 

friperioder 
• spesielt - tung pust ved fysisk aktivitet

•

• Lungefunksjon
• PEF registrering i jobb og fritid
• FEV1, FVC, evt provokasjon/metacholintest
• (evt DLCO, høyoppløselig computertomografi (HRCT) ved mistanke om HP)

Utredning før og oppfølging etter SIC
• Utredning før SIC

• Hovedregelen er pol. vurdering på YMA før SIC, men kan evt
gjøres regionalt

• YMA ringer pasienten før SIC uken (eksponering, infeksjoner, 
medikamenter etc)

• Kontroll 2-4 mnd
• vanligvis lunge + arbeidsmedisin
• vanligvis regionalt, enkelte ganger YMA i.e. ved uklar konklusjon

• Kontroll 12 mnd
• vanligvis lunge + arbeidsmedisin
• vanligvis regionalt
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Nytteverdi av SIC

 For pasienten:
 Best mulig grunnlag ved spørsmål om skifte yrke
 Best mulig grunnlag for predikere risiko for utvikling av kronisk livslang 

lungesykdom
 Ekstra: Pasienten lærer om sin sykdom

 For arbeidsmiljø/ samfunn:
 Rasjonelt grunnlag for intervensjon på arbeidsplassen 

- sekundær og tertiær forebygging
 Indirekte betydning for primærforebygging
 Påvise nye agens

 For fagutvikling
 Bedre forståelse for sykdomsmekanisme 

 behov størst ved ikke-IgE mediert mekanisme + allergisk alveolitt

Ressurser SIC nasjonal behandlingstjeneste 
SIC-gruppen ved Yrkesmedisinsk Avdeling, HUS

Lungeleger: Cecilie Svanes (leder), Thomas Grydeland
Yrkeshygienikere: Helen Stavang m.fl.
Arbeidsmedisinere: Liv Okkenhaug m.fl.
Sykepleiere: Agathe Govertsen, Ann Kristine Hammerstad m.fl.
Allergologi, lungefysiologi, ØNH, immunologi: Torgeir Storaas m.fl.

Infrastruktur ved Yrkesmedisinsk Avdeling, HUS
Provokasjonskammer
Spirometri (FEV1, FVC)
Gassutveksling (DLCO)
Uspesifikk provokasjon (metakolin e.l.) 
Inflammasjonsmarkør FeNO
Lab for blodprøver, allergilab
Medisinsk «beredskap» (tlf) 24 t/døgn under SIC (Svanes/Grydeland)
(IOS + PExA)

Referansegruppen 
Lungeleger: Johny Kongerud (leder, helse sørøst), Anders Tøndell (helse midt)
Arbeidsmedisinere: Randi Olsen (helse nord), Aase Lode Kalberg (helse vest) 
Brukerrepresentanter: Klara Bakke, Anders Jordal
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Oppsummering SIC

• - Gullstandard i fht spesifikk årsaksdiagnostikk
• - Nyttig diagnostisk hjelpemiddel for avklaring ved diagnostisk 

usikkerhet ved spørsmål om yrkesrelatert astma (og HP/AA)
• - Ressurskrevende og ikke for alle…

• - «Nasjonalt behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon 
ved yrkesrelatert astma» (2019)

• - Tar imot henvisninger fra hele landet

Takk for oppmerksomheten!

Spørsmål?
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