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STYRKING AV MILJØMEDISIN I NORGE
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Dette faglige notatet er utarbeidet i samarbeid mellom
samtlige arbeids- og miljømedisinske avdelinger i Norge
(ved Universitetssykehuset Nord-Norge, St.Olavs Hospital,
Haukeland Universitetssjukehus, Oslo Universitetssykehus
og Sykehuset Telemark) og Kompetansesenter for miljø og
helse.
Hensikten med dokumentet er å belyse status og behov for
en styrking av fagområdet miljømedisin i Norge. En økt
satsing på miljømedisin, vil være et viktig verktøy for å nå
FNs bærekraftsmål.
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SAMMENDRAG
Miljømedisin er en fagdisiplin som handler om forholdet mellom faktorer i omgivelsesmiljøet og hvordan disse
påvirker menneskers helse. Denne kompetansen er viktig for å redusere negative helseutfall, styrke folkehelse
og beredskapsarbeid, og for å kunne tilby en helhetlig miljømedisinsk helsetjeneste i Norge for fremtiden.
Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring, det skaper store helseutfordringer globalt, nasjonalt og
lokalt. En økt satsing på miljømedisin i Norge vil være et viktig bidrag for å nå FNs bærekraftmål.

FAGMILJØ - STATUS OG BEHOV
Per i dag finnes det ikke et koordinert, landsdekkende miljømedisinsk fagmiljø i Norge, og det finnes heller ikke
et fungerende, helhetlig helsetilbud innen miljømedisin. Dette gir følgende konsekvenser:
a. Enkeltpasienter med miljømedisinske problemstillinger møtes i varierende grad av fagkompetanse i
primærhelsetjenesten, og har ikke et godt fungerende tilbud på sykehusene.
b. Spesialisthelsetjenesten er en naturlig samarbeidspartner for kommunene innen forebygging og
beredskapsarbeid, og er også juridisk forpliktet til å bistå kommunene. Dette etterleves i liten grad i dag.
c. Det er mangel på medisinere med miljømedisinsk spesialkompetanse og yrkes-/miljø-hygienikere som kan
vurdere eksponeringen for skadelige miljøfaktorer.
d. Bærekraftmål som omhandler miljøpåvirkning og helse blir vanskelig å nå på grunn av mangelfull
registrering og oversikt over helsekonsekvenser av miljøpåvirkning i Norge.

MILJØMEDISIN - EN DEL AV LØSNINGEN FOR DET GRØNNE SKIFTE
Fagkompetansen som allerede finnes og brukes innen arbeidsmedisin ved de regionale Arbeids- (og Miljø-)
medisinske sykehusavdelingene kan i stor grad overføres til miljømedisinske problemstillinger. Ved å styrke og
videreutvikle eksisterende ressurser, vil man få en robust og helhetlig helsetjeneste innen miljømedisin i Norge.
Et nasjonalt kompetansenettverk er påbegynt for å samle og generere miljømedisinsk kunnskap i Norge. Dette er
et samarbeid mellom Arbeids- (og Miljø-) medisinske sykehusavdelingene og Kompetansesenter for miljø og
helse, og andre relevante kunnskapsmiljø.

HVORDAN STYRKE MILJØMEDISINSK KOMPETANSE?
Styrking av miljømedisinsk kompetanse er et langsiktig arbeid, og det foreslås å styrke kompetansen i flere trinn.
Den miljømedisinske kjernekompetansen ligger hos de regionale Arbeids- (og Miljø-) medisinske
sykehusavdelingene, som i dag kun har mandat til å yte tjenester innen fagområdet arbeid og helse.
Sykehusavdelingene mangler per i dag mandat og ressurser til å prioritere miljømedisin. Kompetansesenter for
miljø og helse skal være en møteplass og koblingsboks for miljømedisinsk kunnskap, en nettverksbygger og
kunnskapsformidler. Det foreslås å sette av friske statlige midler til sykehusavdelinger og kompetansesenter.

VIKTIG FOR FREMTIDEN
Styrking av miljømedinsk kompetanse vil gi bedre helse og helseoppfølging for enkeltpersoner, grupper og
lokalsamfunn. Det blir mer effektiv bruk av kommunale ressurser på området. Økt miljømedisinsk og
miljøhygienisk kompetanse i nasjonale regulatoriske organer, mer målrettede forebyggings- og folkehelsetiltak
og det vil være et viktig verktøy for å oppnå FNs bærekraftsmål.
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INNLEDNING
Med dette dokumentet ønsker vi å levere et innspill om status for miljømedisin i Norge. Vi ønsker å
belyse behovet for styrking av miljømedisin i Norge, og komme med forslag til løsninger. For å kunne
tilby en helhetlig miljømedisinsk helsetjeneste for fremtiden, trenger Norge økt kunnskap, et styrket
tverrfaglig fagmiljø og samarbeid på tvers innen klima, miljø og helse. For å oppnå dette er vi
avhengige av politisk vilje. Vi henvender oss til både myndigheter, faglige samarbeidsparter og andre
med interesse for miljømedisin. Vi som står bak dokumentet er miljømedisinsk faggruppe, som
representerer de 5 Arbeids- (og Miljø-) medisinske sykehusavdelingene i Norge og Kompetansesenter
for Miljø og Helse (KMH).
De Arbeids- (og Miljø-) medisinske sykehusavdelingene i Norge jobber i dag nærmest utelukkende
med arbeidsmedisin. Arbeidsmedisin har som mandat å utrede, behandle og forebygge helseplager
som skyldes eksponering i yrket – i arbeidstiden. Det er et problem at det i dag ikke er etablert
tilsvarende poliklinisk tilbud for personer som opplever å bli syke på grunn av eksponering utenfor
jobb, for eksempel av forurensning i miljøet. Medisinsk sett er det ikke noe skarpt skille mellom
helseeffekter som skyldes eksponering i arbeidstiden og utenfor jobb. I dette dokumentet vil vi
argumentere for at fagfeltet miljømedisin vil kunne styrkes ved å etablere økte ressurser i de allerede
eksisterende regionale Arbeids- (og Miljø-) medisinske sykehusavdelingene.

1. HVA ER MILJØMEDISIN
Miljømedisin er en fagdisiplin som handler om forholdet mellom faktorer i omgivelsesmiljøet og
hvordan disse kan påvirke menneskers helse på en positiv og negativ måte. Miljømedisinens formål er
å fremme helse og forhindre sykdom som oppstår på grunn av faktorer i miljøet og dette kan gjøres
ved å kartlegge forekomsten av helsefremmende og skadelige miljøfaktorer og effektene disse har på
helsa til folk. Helsepåvirkning av negative miljøfaktorer er et stort folkehelseproblem både globalt og
nasjonalt, og for eksempel koster dårlig luftkvalitet årlig mange tusen funksjonsfriske leveår i Norge
(https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/luftforureining--i-noreg/). Satsning på forebyggende arbeid
innen dette området faller blant annet inn under flere av FNs bærekraftmål.
Tradisjonelt har miljømedisin befattet seg mest med kjemiske, fysiske og biologiske faktorer, slik som
trafikkstøy, svevestøv, miljøgifter i mat og vann, ulike typer stråling og mikroorganismer som f.eks
muggsopp. Effekter av klimaendringer blir stadig en mer vektlagt del av miljømedisinen, og man ser at
klimaendringer allerede i dag påvirker harde endepunkter som dødelighet (Romanello et al.: The 2021
report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future, The
Lancet 2021). Helseeffekter av psykososiale faktorer i omgivelsene, slik som å bo i områder som trues
av hendelser som ras og flom, har imidlertid blitt stadig mer fremtredende. Risikovurdering og
risikokommunikasjon er også en viktig del av faget. Miljømedisin omhandler også den
helsefremmende effekten av grønne og blå områder (som parker, trær, hav og elver) i urbane
områder.
Det er en faglig avgrensing for miljømedisinen mot forhold som mobbing, ensomhet, rusmiddelbruk
og andre lignende psykososiale og sosiale forhold i samfunnet som havner mer naturlig inn under
fagdisiplinene samfunns- og sosialmedisin heller enn miljømedisin. Saker som angår mikroorganismer
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som gir opphav til smittsomme sykdommer defineres sjelden under miljømedisin men havner som
oftest under fagfeltene smittevern og samfunnsmedisin.
Miljømedisinsk praksis består av utredning og helserisikovurdering av helseutfall som følge av
skadelige miljøfaktorer hos enkeltpersoner eller grupper og kunnskapen brukes til målrettet
forebygging eller avbøtende tiltak. Arbeidet er tverrfaglig og utøves av medisinere i samarbeid med
personer med ekspertise på å kartlegge og vurdere eksponeringsfaktorer, slik som yrkes-/miljøhygienikere, samt personell med kompetanse innen psykologi og kommunikasjon.

2. HVEM JOBBER MED MILJØMEDISIN I DAG?
Både fastlegene og kommunehelsetjenesten møter miljømedisinske problemstillinger. Disse utgjør
den miljømedisinske førstelinja. Fastleger treffer pasienter som kan ha sykdom eller bekymringer som
skyldes en miljøfaktor, og miljørettet helsevern, som også omfatter kommunelegene, har ansvaret for
at omgivelsesmiljøet er helsemessig forsvarlig for deres innbyggere. Problemstillingene førstelinja
stilles overfor er ofte komplekse og ressurskrevende, og i slike tilfeller kan det være behov for bistand.
De Arbeids- (og Miljø-) medisinske sykehusavdelingene kan representere en miljømedisinsk
andrelinjetjeneste som kan bistå førstelinjetjenesten ved behov. Det finnes 5 slike sykehusavdelinger,
fordelt på de ulike helseregionene. Avdelingene er spesialiserte på å bedømme sammenhengen
mellom eksponeringsfaktorer i omgivelsene og helseutfall, både på individ- og gruppenivå.
Avdelingene er tverrfaglig sammensatt og kan gjøre vurderinger av de fleste aktuelle
eksponeringstyper, for eksempel fysiske, kjemiske, biologiske og psykososiale. Det er riktignok en
variasjon mellom helseregionene når det gjelder hvilke fagdisipliner som er representert på
avdelingene, og derfor også litt ulikt hvilke typer vurderinger som gjøres de ulike stedene. Alle
avdelingene innehar solid kompetanse på og erfaring med å utføre målinger og kartlegginger, tolke
resultater av slike, knytte eksponeringsnivåer til helseutfall, foreslå tiltak samt å kommunisere risiko
tilbake til pasient, grupper eller befolkning, men primært innen det arbeidsmedisinske feltet.
Innenfor miljømedisin er Folkehelseinstituttet (FHI) en kunnskapsforvalter på nasjonalt plan som både
gir råd, sprer aktuell kunnskap og selv forsker på hvordan miljøfaktorer påvirker helsa. FHI fungerer i
så måte som en miljømedisinsk tredjelinjetjeneste, og bistår første- og andrelinja så langt de har
ressurser til.
I tillegg finnes det mange ulike aktører, slik som Miljødirektoratet, Mattilsynet og Direktoratet for
Strålevern og Atomsikkerhet, som jobber med spørsmål knyttet til temaet miljø og helse på et
regulatorisk plan. De jobber blant annet blant annet med å overvåke forurensing og fastsetting av
grenseverdier av skadelige agens i miljøet. Disse fleste av disse aktørene arbeider imidlertid ikke
direkte med fagområdet miljømedisin, altså utredning og helserisikovurdering av helseutfall som følge
av skadelige miljøfaktorer hos enkeltpersoner eller grupper .

2.1.

Hva er en sak med miljømedisinsk problemstilling?

En miljømedisinsk sak kan berøre grupper eller enkeltindivider og kan omhandle mange ulike kilder til
eksponering og potensielle helseutfall. Noen ganger står utredning av enkeltpersoner i fokus, men
som oftest gjelder saken et problem som angår en større gruppe mennesker. Slike problemstillinger
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håndteres primært av miljørettet helsevern i kommunene, men i en del saker er det behov for
ytterligere bistand.
Eksempler på saker med miljømedisinske problemstillinger hvor Arbeids- (og Miljø-) medisinske
sykehusavdelinger har bistått:
- Vurdere om barn kan bruke og oppholde seg i et område hvor jorda er forurenset av ulike
tungmetaller.
- Over tid følge opp potensielle helseplager hos beboere i områder som har vært berørt av
kjemikalieeksplosjon.
- Vurdere om periodevise utslipp fra en fabrikk kan ha ført til helsepåvirkning for beboere i et
område rundt fabrikken.
- Kartlegge asbestfunn i idrettsanlegg, vurdere helserisiko og eventuelle tiltak samt utarbeide
egnet risikokommunikasjon til brukerne av anlegget.
- Vurdere om eiere av fritidseiendommer risikerer helseplager som følge av støveksponering fra
et steinbrudd nært hyttefelt.
- Støykartlegging og helserisikovurdering i boliger hvor beboere er plaget av støy fra kjent eller
ukjent kilde i nærmiljøet.
- Vurdere helserisiko knyttet til funn av kjemikalier i drikkevannskilder for små, private
vannverk.
- Vurdere helseplager knyttet til boliger på tidligere kommunal søppelfylling

2.2.

Hva er en miljømedisinsk pasient?

En miljømedisinsk pasient har helseplager som man mistenker kan tilskrives en eller flere faktorer i
omgivelsesmiljøet til personen. I pasientkonsultasjonen eller enkelte tilfeller via hjemmebesøk kan
pasienten få hjelp til å kartlegge den aktuelle eksponeringen, bli utredet for om den gitte
eksponeringen har en sammenheng med helseplagene, samt få hjelp til å håndtere problemstillingen
og iverksette eventuelle tiltak.
Eksempler på slike miljømedisinske pasienter kan være:
- Personer som har helseplager på grunn av inneklima i boligen sin for eksempel: fukt- og
råteskade, avdunsting fra malingsprodukter, bruk av midler til bekjempelse av skadedyr, bruk
av varmepumpe, etc..
- Personer med helseplager som man mistenker skyldes forhøyede nivåer av tungmetaller eller
andre fremmedstoffer i kroppen som kommer fra mat, drikkevann, kosmetikk eller lignende.
- Personer med luftveisplager som de mener henger sammen med støv fra industri eler bilvei
som ligger nær boligen.
- Utredning og rådgivning av enkeltpersoner rundt bivirkninger fra kosmetikk og
hårpleieprodukter.
- Personer som har plager de assosierer med elektromagnetiske felt, slik som trådløse
strømmålere eller basestasjoner for mobiltelefon.
- Personer som har helseplager og søvnproblemer som kan skyldes støy fra kilder utenfor
hjemmet.
- Personer med lungesykdom forårsaket av ozon brukt til å fjerne lukt i private hjem.
- Personer som har vært eksponert ved større kjemikalieulykker i nærområdet.
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3. HVA ER PROBLEMET?
Per i dag finnes det ikke et robust og koordinert miljømedisinsk fagmiljø og det finnes heller ikke et
godt fungerende, helhetlig helsetilbud innen miljømedisin. Spesielt mangler en fungerende
andrelinjetjeneste som er tilgjengelig i alle regioner i Norge. Ved miljømedisinske hendelser mangler
kommunene en regional instans å få bistand fra. Slik situasjonen er nå er det vanskelig å

opprettholde kravet om å yte forsvarlig helsehjelp innenfor miljømedisin.
FHI er Norges fremste kompetanseinstitusjon innen miljømedisinske problemstillinger, og
hjelper førstelinja så langt det lar seg gjøre i saker som angår både enkeltpersoner, grupper
og innen beredskap. Men med sin geografiske og ressursmessige begrensing har ikke FHI
kapasitet til å hjelpe til i alle saker på landsbasis. FHI har heller ikke alltid forutsetninger for å
sitte på den lokalkunnskap og nærhet til problemene som skal til for effektivt å bistå
primærhelsetjenesten. Det er derfor behov for en regional miljømedisinsk støttefunksjon som
kan samarbeide med både førstelinja og ved behov FHI.
Det finnes et godt utbygd tilbud i spesialisthelsetjenesten innen arbeidsmedisin via de Arbeids- og
(Miljø-) medisinske sykehusavdelingene. Det vil si at hvis du utsettes for en eksponering som påvirker
helsa di på arbeid, kan du få god hjelp hos spesialisthelsetjenesten. Tilsvarende spesialisert tilbud
finnes i liten grad innen miljømedisin, altså hvis du utsettes for den skadelige påvirkningen utenfor
arbeid. Medisinsk sett er det ikke noe skarpt skille mellom helseeffekter som skyldes
eksponering i arbeidstiden og utenfor jobb. Selv om flere av de Arbeids- (og Miljø-) medisinske
sykehusavdelingene har miljømedisin i avdelingsnavnet og innehar relevant kompetanse varierer det
reelle tilbudet mellom helseregionene fra omtrent intet til svakt og tilfeldig. På bakgrunn av politiske
og byråkratiske føringer for avdelingenes mandat må det arbeidsmedisinske tilbudet på avdelingene
prioriteres. Avdelingene mangler mandat og ressurser til å yte fullgode miljømedisinske tjenester og
tilbudet fremstår totalt sett som fragmentert, tilfeldig, mangelfullt og sårbart.

3.1.

Konsekvenser for enkeltpasienter

Det finnes per i dag ikke god nok oversikt over pasienter med miljømedisinske problemstillinger til å
vite om de får hensiktsmessig helsehjelp. Vi vet imidlertid at slike pasienter blir håndtert i både
primær- og spesialisthelsetjenesten, med varierende utfall. En god del pasienter med miljømedisinske
problemstillinger håndteres på en tilfredsstillende måte. Noen få kommer til de Arbeids- (og Miljø-)
medisinske avdelingene, for eksempel etter større miljøhendelser. Disse pasientene blir ofte dessverre
henvist sent i forløpet. Dette kan føre til at eksponeringsvurdering som burde fulgt pasientene ikke
kommer på plass tidlig nok, noe som går ut over videre utredning og behandling. Mange pasienter
møter leger som ikke har god nok kunnskap om sammenhengen mellom aktuelle miljøfaktorer og
helseutfall, og dermed ikke alltid tilbys hensiktsmessig behandling og oppfølging. Flere blir massivt
utredet over lang tid uten at det resulterer i verken diagnose eller behandling, noe som kan føre til
ytterligere kronifisering av plagene. Enda flere får ikke videre hjelp fordi det er vanskelig å finne en
egnet plass å henvise dem, og vi vet at disse ofte finner ofte veien til alternative behandlere. Disse
pasientene hadde vært tjent med å blitt henvist til de Arbeids- (og Miljø-) medisinske
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sykehusavdelingene, men på grunn av manglende ressurser til å prioritere miljømedisin bekjentgjøres
og benyttes den miljømedisinske kompetansen på avdelingene i svært liten grad. Pasientene som
burde vært henvist til avdelingene finner ikke veien dit fordi svært få fastleger og andre henvisende
instanser kjenner til avdelingenes kompetanse. Det er altså et hull i helsetilbudet for pasienter med
miljømedisinske problemstillinger.

3.2.

Konsekvenser for kommunene

Etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 §6-3 (Veiledningsplikt overfor den kommunale helseog omsorgstjenesten) og Spesialisthelsetjenesteloven §2-1e (Samhandling og samarbeid) skal
kommuner og helseforetak inngå samarbeidsavtaler som blant annet omfatter samarbeid om
forebygging og beredskapsplaner. I Helsedirektoratets veileder til avtalene fremkommer det at avtalen
bør inneholde råd og bistand vedrørende miljø- og grupperettede tiltak, herunder bistand ved
miljøhendelser med helsemessige konsekvenser. Forskrift om miljørettethelsevern §5 Kommunens
helseberedskap ved miljøhendelser sier at kommunen skal vurdere om den har kapasitet og
kompetanse til selv å håndtere situasjonen, og innhente bistand fra Folkehelseinstituttet eller annet
relevant kompetansemiljø der det er behov. Spesialisthelsetjenesten er i så måte en naturlig
samarbeidspartner for kommunene i miljømedisinske problemstillinger og er også juridisk forpliktet til
å bistå kommunene. Dette etterleves i liten grad i dag fordi tilbud innen miljømedisin i
spesialisthelsetjenesten ikke er tilstrekkelig etablert. En forsiktig oppbygging av miljømedisinsk
beredskap ved bruk av de Arbeids- og (Miljø-) medisinske avdelingene gjøres i noen av
helseregionene, men arbeidet er preget av ressursknapphet og derfor liten kontinuitet.
De fleste norske kommuner har derfor i praksis ikke en regional støttefunksjon tilgjengelig, og blir i

saker hvor FHI ikke har ressurser til å bistå eller ikke er relevante å spørre, stående alene i
saker med miljømedisinske problemstillinger.
3.3.

Konsekvenser på samfunnsnivå

Mangelen på et robust miljømedisinsk fagmiljø i Norge gjør seg gjeldende på flere områder som angår
folkehelsen.

3.3.1. Mangel på leger med miljømedisinsk kompetanse i regulatoriske organer
Det mangler medisinere i nasjonale faginstanser og regulatoriske organer innen området miljø og
helse. Slike faginstanser og organer er for eksempel FHIs avdeling for miljø og helse, Direktoratet
for stråling og atomsikkerhet og Vitenskapskomiteen for Mattrygghet sine undergrupper som tar
hånd om risikovurdering av fremmedstoffer i kosmetikk og mat. Dette er organer som rådgir og
gjør risikovurderinger av produkter, mat og omgivielsesmiljø for å fastsette grenseverdier for
skadelige agens for å hindre miljøbetinget uhelse i den norske befolkningen. Felles for disse er at
de består av fagpersoner med tung kompetanse innen f.eks fysikk, biologi, kjemi, epidemiologi og
ernæring, men i manglende, eller svært liten grad, er det leger involvert. Dette er paradoksalt, gitt
organenes mandat med å vurdere helsefare.
At de regulatoriske organene i stor grad mangler medisinere er uheldig. Den helhetlige
kunnskapen om menneskekroppen og sykdomsmekanismer som en medisiner innehar er viktig for
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å kvalitetssikre helserisikovurderinger som gjøres og grenseverdier som fastsettes. Det er i slike
sammenhenger alltid helhetlige helsemessige vurderinger som må tas, og denne helheten har
medisinerne kompetanse til å vurdere. Viktige nyanser og avveininger risikerer å ikke bli ivaretatt
på en god nok måte dersom den medisinske helhetsvurderingen mangler. Dette kan i verste fall
resultere i et for strengt eller for lite strengt regelverk.
I tillegg til de åpenbare instansene som arbeider innen miljø og helse, er byplanlegging og
byggforvaltning områder med stor innflytelse på miljøfaktorer med både positiv og negativ
påvirkning på helse. Hvis de helsemessige aspektene tas hensyn til i en planleggings- og
byggeprosess vil resultatet kunne bli helsefremmende by- og bomiljøer. Dessverre er realiteten
ofte det motsatte, slik at tiltak for å minske eksponering for støv, støy og andre faktorer, eller å gi
plass til helsefremmende grønne og blå områder, taper i kampen mot fortetting og rask utbygging.
Dette skyldes mange faktorer, men fravær av personer med miljømedisinsk kompetanse i de rette
beslutningsfora er definitivt en medvirkende årsak. Å ha fagpersoner med miljømedisinsk
kunnskap med i daglig byplanlegging vil kunne være av stor betydning for befolkningens
fremtidige helse.
En årsak til fraværet av leger i disse organene er mangelen på medisinere med miljømedisinsk
kompetanse. Årlig utdannes i størrelsesorden 10 legespesialister i Arbeids- og miljømedisin i
Norge ved de Arbeids- og miljømedisinske sykehusavdelingene. Et absolutt flertall av disse
fortsetter sin karriere innen arbeidsmedisin, som er hovedfokus i spesialiseringen slik den er i dag
og hvor det er stor etterspørsel etter deres kompetanse og arbeidskraft. Omtrent ingen finner
veien til arbeidsplasser hvor miljømedisin står i fokus.

3.3.2. Mangel på fagpersoner med kompetanse på eksponeringskartlegging og vurdering.
Til å kvantifisere og risikovurdere eksponering for miljømedisinske faktorer som støy, kjemiske
stoffer, stråling osv., samt å foreslå hensiktsmessige forebyggende tiltak både i pasientutredninger
og saker på gruppenivå trengs fagpersoner med komplementær kompetanse. Relevante fagfelt er
kjemi, biologi, fysikk, epidemiologi, humantoksikologi med tilleggsutdanning innen yrkes-/miljøhygiene og psykologi. Personer med slike fagbakgrunner kan man for eksempel finne i
bedriftshelsetjenestene, hvor de jobber med arbeidsmedisinske problemstillinger. Det er per i dag
vanskelig å skaffe personer med slik fagbakgrunn som også er kvalifiserte til å gjøre kartlegginger
og vurderinger i miljømedisinske utredninger til stillinger i både helsevesenet, forvaltning og
akademia. Mangelen på kvalifisert personell gjør at man risikerer at eksponeringsvurderingene i
utredninger som gjøres holder for lav kvalitet og at hensiktsmessig forebyggende tiltak uteblir.

3.3.3. Fravær av leger og andre fagpersoner med miljømedisinsk kompetanse i det
offentlige ordskiftet
Daglig debatteres og frontes saker i media med fokus på en eller flere miljøfaktorer som kan være
helseskadelig. Den oppmerksomme leser vil observere at det svært sjelden er en medisiner eller
annen fagperson med særskilt miljømedisinsk kompetanse som kommer med ekspertuttalelsene i
slike saker. Særlig sjeldent er det at en spesialist i miljømedisin uttaler seg, selv om temaet er
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helserisiko knyttet til miljøfaktorer. Dette er ikke overraskende gitt hvor få slike fagpersoner Norge
har. F.eks. tegnes ofte unyanserte risikobilder knyttet til kosmetiske produkter, matvarer eller
andre miljøfaktorer som mobilstråling eller muggsopp. Dette kan føre til feilaktig risikooppfatning
som kan ha til dels alvorlige konsekvenser for den det gjelder. For eksempel har det i de senere år
vært et noe unyansert fokus i enkelte medier på risiko knyttet til tilsetningsstoffer i solkrem. I
verste fall kan dette ha ført til at noen har unngått å smøre seg og sine barn med solkrem av
redsel for påvirkning fra kjemiske tilsetningsstoffer og dermed blitt utsatt for UV-stråling
ubeskyttet, som beviselig representerer en mye større helserisiko enn stoffene i solkremen. Dette
er viktige avveininger og konsekvenser som har kommet svært dårlig fram i mediebildet, men en
fagperson med tilstrekkelig miljømedisinsk kompetanse kunne ha fremstilt dette på en mer
nyansert måte. Det er derfor viktig å øke antall fagpersoner innen miljømedisin og at det gis
mulighet til å prioritere formidling av kunnskapen deres.

3.3.4 Lite treffsikre tiltak på grunn av manglende registrering og oversikt over
helsekonsekvenser av miljøpåvirkning i Norge
Regjeringen (Solberg 2) mener at Norge har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av
bærekraftmålene innen 2030, og har uttalt at de ønsker målrettet arbeid med å nå
bærekraftmålene (stortingsmelding 40 (2020-2021)-Mål med mening). Delmål 3.9 i denne
stortingsmeldingen omhandler å redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige
kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Her er det foreslått 3 mulige norske målepunkter; 1)
Antall arbeidsskader som følge av forgiftning/kjemikalier, 2) Svevestøvnivåer, og 3) Vannbårne
infeksjoner. Dette fremstår både lite dekkende, lite ambisiøst og av svært begrenset relevans for
den overordnede problemstillingen. Ikke desto mindre belyser disse målene noe av problemet,
nemlig at det i liten grad finnes gode nok systemer for å registrere og måle helsepåvirkning av
miljøfaktorer i Norge. FHI er en aktør på dette området og har ansvaret for Norgeshelsa og
Kommunehelsa, som er statistikkbanker som inneholder statistikk om helse, sykdom,
risikofaktorer og befolkning i henholdsvis norske fylker og kommuner (www.norgeshelsa.no,
https://khs.fhi.no/webview/ ). Miljømedisinske relevante parametere som er inkludert per i dag er
fylkes- og kommunevise tall for svevestøv og drikkevannskvalitet, samt hvor stor prosentandel av
befolkningen som er støyutsatte. Denne plattformen kunne med fordel ha vært videreutviklet og
utbygd slik at en mer fullstendig oversikt over miljøeksponeringer og helseutfall for befolkningen
kunne vært tilgjengelig. En regional miljømedisinsk aktør vil kunne bidra i dette arbeidet.
Målrettede tiltak er vanskelig å iverksette før man har identifisert problemet. Et mer robust og
helhetlig fagmiljø innen miljømedisin, fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten og FHI,
vil kunne samle, forvalte og formidle data på dette området og dermed bidra til å identifisere
hvilke miljøbelastninger som er størst for den norske befolkningen for deretter å iverksette
adekvate tiltak slik at det blir lettere å nå bærekraftmålene.
Overvåking og registrering av miljøpåvirkning og helseutfall vil bli stadig viktigere i årene som
kommer. Klimaendringene er ventet å påvirke den norske naturen og samfunnet på en slik måte
at man må forvente at det også får direkte helsekonsekvenser for befolkningen. Våtere klima over
hele landet er forventet å forårsake langt flere fuktskadde hus med dertil hørende
helseproblematikk for de som bor i husene. Økte temperaturer og mer nedbør vil kunne føre til at
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fremmedstoffer som er lagret i jordmasser frigis til omgivelsene og medfører helseskadelig
eksponering i områder hvor dette tidligere ikke har vært et problem. Økte
gjennomsnittstemperaturer og varmebølger vil selv i Norge kunne gi store helseutfordringer for
svekkede personer som bor i boliger tilpasset et kaldere klima. Hyppigere ekstremvær og
naturhendelser vil i seg selv være en psykisk belastning for personer som bor i utsatte områder.
Dette er bare noen av endringene som nokså sikkert vil inntreffe, og for best mulig å gjøre gode
tiltak og jobbe målrettet forebyggende er det nødvendig å registrere og overvåke både
eksponeringsfaktorene og helseutfall. Utfordringen er som nevnt, at det per i dag ikke finnes et
godt utbygd system for slik overvåking.

4. VÅRT FORSLAG TIL LØSNING
Vårt hovedbudskap er at ved å systematisk satse på og styrke de allerede eksisterende ressursene
innen dette fagmiljøet vil man kunne få på plass en et robust fagmiljø over hele landet og en helhetlig
helsetjeneste innen miljømedisin i Norge.

4.1.

Hvordan vil en miljømedisinsk satsing se ut?

4.1.1. Struktur
En miljømedisinsk satsning vil bestå av å opprettholde og bygge opp miljømedisinsk kompetanse,
skaffe til veie kunnskap og forvalte denne kunnskapen og sette den ut i praksis. Dette kan skje ved de
regionale Arbeids- (og Miljø-) medisinske sykehusavdelingene i samarbeid med Kompetansesenter for
Miljø og Helse og relevante instanser som kommunene, Folkehelseinstituttet og universitetene. Det vil
ikke være hensiktsmessig å opprette egne miljømedisinske sykehusavdelinger. Selv om arbeidsmedisin
og miljømedisin er to delvis adskilte fagområder, særlig gjennom at de forvaltes av to adskilte akser i
lovverk og byråkrati, er det likevel betydelige likheter ved utøvelsen av fagene slik at det er gunstig å
ha dem samlet, slik det i noen grad gjøres i dag. En slik samlokalisering vil gi en rekke fordeler, som
effektiv utnyttelse av de samlede ressursene samfunnet bruker på både arbeids- og miljømedisin og
robusthet knyttet til personell-turn-over, samt et fagmiljø som er stort og bredt nok for en solid fagog kompetanseutvikling innen tjenester til pasienter, samfunnet, forskning og undervisning.

4.1.2. Faglig innhold
Aktuelle problemstillinger som kan håndteres vil være karakterisering av eksponeringer for ulike
miljøfaktorer, mulige helseeffekter og rådgivning om hva som kan eller bør gjøres på kort og lang sikt
både for enkeltpasienter og på gruppenivå. I dette ligger arbeid med risikohåndtering ved oppståtte
hendelser eller bekymring, inkludert risikokommunikasjon. Avdelingene bør også være en viktig del av
beredskapen ved miljømedisinske hendelser i kommunene siden de både har lokal kunnskap,
forankring, tillit. Avdelingene kan bistå kommunene i den akutte fasen, men også i arbeidet med å
følge opp over tid.
En fungerende spesialisthelsetjeneste som tar imot pasienter og saker på gruppenivå vil i tillegg kunne
bidra med registrering av omfang av og sykdomstilfeller som følge av miljøpåvirkning i Norge, på lik
linje med dagens nasjonale system for å holde oversikt over alle pasienter som utredes ved de
Arbeids- (og Miljø-) medisinske sykehusavdelingene, samt Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Ved å kunne
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bygge ut og drifte de miljømedisinske klinikkene på et hensiktsmessig nivå kan man bidra til et
tilsvarende register i samarbeid med FHI og KMH.
De Arbeids- (og Miljø-) medisinske sykehusavdelingene er og skal fortsatt være
utdanningsinstitusjoner for legespesialister i arbeids(- og miljø)medisin. Økt satsing på utdanning og
opplæring knyttet til eksponeringskartlegging og -vurdering bør også være en vesentlig del av en
oppbygging av fagmiljøet.
Forskning og annen kunnskapsformidling bør i sammenheng med en slik satsning være en mer sentral
oppgave enn det er kapasitet til i dag.

4.1.3

Finnes det gode løsninger andre steder som vi kan se til?

En god modell for utbygging av norsk miljømedisin kan finnes i vårt naboland. I Sverige finnes det et
stort fagmiljø og et robust, landsomfattende miljømedisinsk tilbud til både enkeltpasienter, grupper og
kommuner. Institutt for Miljømedicin på Karolinska Institutet er Sveriges nasjonale ekspertorgan på
miljømedisin, og i tillegg er det miljømedisinske oppdraget dekket av sju Arbeids- og miljømedisinske
sykehusavdelinger rundt om i landet. Her utredes pasienter med miljømedisinske problemstillinger og
de brukes som fagressurser i sine regioner innen miljømedisinske problemstillinger. Avdelingene
utfører risikovurderinger samt driver kartlegging, forskning, kunnskapsspredning og rådgivning til
regionale og lokale myndigheter og aktører. I tillegg har flere av avdelingene egne laboratorier som
analyserer miljøprøver. Det svenske miljømedisinske fagmiljøet er bygget opp etter en modell som det
ligger godt til rette for også i Norge, da både ekspertorganet (FHI) eksisterer og det finnes 5
sykehusavdelinger som er kompetente til å ta på seg de regionale oppgavene.

4.2.

Hva vil være de Arbeids- (og Miljø-) medisinske avdelingenes rolle?

Sykehusavdelingenes naturlige rolle i en miljømedisinsk satsing vil være som regionale
kunnskapssentre og bindeledd mellom den lokale førstelinja og de nasjonale institusjonene, primært
FHI. Avdelingenes hovedoppgaver vil være å håndtere henviste pasienter og saker på individ- og
gruppenivå, generere og forvalte miljømedisinsk kunnskap og utdanne legespesialister og annet
relevant fagpersonell.
Primærhelsetjenestene, kommunene og FHI kommer til å være de nærmeste samarbeidspartnerne til
sykehusavdelingene i tillegg andre relevante aktører som jobber med problemstillinger knyttet til miljø
og helse. Innen videreutdanning for leger vil samarbeid med det samfunnsmedisinske fagmiljøet og
utdanningsløpet være viktig, siden dette fagfeltet er nært beslektet med miljømedisin. Det vil være
viktig med samarbeid, informasjonsutveksling og nettverksbygging overfor kommunalt miljørettet
helsevern og andre relevante instanser i kommunene. God samhandling med FHI er en forutsetning
for å lykkes. Videre er forskning og andre kunnskapsgenererende prosjekter viktige samarbeidsarenaer
for avdelingene, hvor universiteter og andre forskningsinstitusjoner er naturlige samarbeidspartnere.
Undervisning og annen formidling i samarbeid med media og andre kommunikasjonskanaler er viktig
for å oppfylle miljømedisinens formål om å forebygge miljøbetinget uhelse.
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5. HVA MÅ TIL FOR Å KOMME DIT?
Å bygge ut de allerede eksisterende ressursene på fagområdet miljømedisin er en kostnadseffektiv
måte å muliggjøre etableringen av en robust miljømedisinsk andrelinjetjeneste. Relevant struktur,
kompetanse og erfaring til å tette det faglige hullet finnes allerede på de Arbeids- (og Miljø-)
medisinske sykehusavdelingene, men avdelingene mangler ressurser og mandat til å prioritere
miljømedisin i tillegg til de arbeidsmedisinske oppgavene. Å ta ned den arbeidsmedisinske driften til
fordel for miljømedisin er ikke et reelt alternativ da kapasiteten på denne delen av driften allerede er
presset og ventetidene lange.
En tilførsel av nye ressurser for å øke kapasiteten og bemanningen og å spisse den miljømedisinske
kompetansen i alle helseregionene vil være avgjørende for å kunne yte de tjenestene som mangler.
Mer konkret ønsker vi en øremerket bevilgning som sikrer et minimum antall faste årsverk per
sykehusavdeling dedikert til å håndtere miljømedisinske pasienter, saker på gruppe- og
befolkningsnivå og beredskap. For å sikre et fungerende, robust tilbud som dekker den
tverrfagligheten som faget krever bør det bygges opp en faggruppe bestående av størrelsesorden 5
årsverk ved hver avdeling, fordelt på leger og personer med ekspertise på ulike eksponeringsfaktorer,
inkludert psykososiale forhold og risikokommunikasjon. Det er viktig at hver helseregion får tildelt
egne midler for å kunne bygge opp regionale tjenester tilpasset utfordringene i sin region.
Ressurser til å drifte det nasjonale kompetansesenteret som en koordinerings- og
kommunikasjonsenhet vil være sentralt for å utnytte og samkjøre de regionale ressursene best mulig
samt å sikre samarbeidet med kommunene, FHI og andre aktører.
Miljømedisin er som annen forebyggende medisin en langsomt fungerende fagdisiplin hvor
helsegevinsten først sees etter tiår med arbeid. Det er derfor essensielt for best mulig
resultatoppnåelse at en satsning, oppbygging og øremerket bevilgning har et stabilt, langsiktig
perspektiv.

6. HVORFOR ER DETTE VIKTIG?
En satsning på et levedyktig fagmiljø og godt helsetilbud innen miljømedisin i Norge vil kunne ha en
positiv effekt på folkehelsen. En slik satsing er viktig fordi:

•
•
•
•
•

Pasienter med miljømedisinske problemstillinger vil i større grad enn i dag få den
hjelpen de har behov for og krav på.
Kommunene kan i større grad få regional bistand i saker av miljømedisinsk karakter.
Regional bistand ved miljømedisinske hendelser vil kunne styrke og øke kvaliteten på
beredskapen i kommunene.
Ved å utdanne flere legespesialister på fagområdet og kanalisere disse inn i nasjonale,
regulatoriske organer vil kvaliteten på arbeidet som gjøres med helserisikovurderinger
og fastsettelse av grenseverdier sikres.
Vi vil kunne få flere fagpersoner som er eksperter på eksponeringsfaktorer i miljøet og
sammenhengen med helseutfall som kan bidra i arbeid med miljømedisinske
problemstillinger i helsevesen, forvaltning og akademia.
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•
•
•

Et samlet, sterkt miljømedisinsk fagmiljø vil være synlig i det offentlige ordskiftet og
bidra til å formidle reell helserisiko knyttet til problematiske miljøfaktorer og komme
med kunnskapsbasert og nyansert informasjon.
Et godt utbygd miljømedisinsk helsetilbud vil kunne bidra til å registrere,
systematisere og avdekke omfang og karakter av problematiske miljøfaktorer slik at
forebyggende tiltak blir målrettet og relevante.
Negativ miljøpåvirkning på befolkningen vil kunne reduseres og bærekraftmålene vil
bli lettere å nå. Dette vil være spesielt viktig i forbindelse med de pågående
klimaendringene.

Resultatet vil totalt sett kunne bli bedre helse og helseoppfølging for enkeltpersoner, tettere
oppfølging av grupper og lokalsamfunn, mer effektiv bruk av kommunale ressurser på dette området,
økt medisinsk kompetanse i nasjonale regulatoriske organer, flere fagpersoner innen miljømedisin,
mer treffsikker formidling av faget, økt kunnskap om miljøbetinget uhelse i Norge, mer målrettede
forebyggingstiltak og totalt sett en bedre folkehelse.
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