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HELSEFARE -> EKSPONERING -> HELSEEFFEKT

Hvordan har asbest vært brukt opp gjennom tidene.

Regelverk knyttet til asbest

Ulike sykdommer og helseeffekter knyttet til eksponering for asbest

Beskyttelsestiltak

Er faren for asbesteksponering, for eksempel for bygg- og anleggsarbeidere,
like stor i dag som i 1980 med tanke på riving og rehabilitering?



Hvem fant opp asbesten?

Leonardo da Vinci

Malte

Skapelsen



125 millioner
er eksponert
for asbest på jobb

Asbest finnes
i 2/3 av jordskorpens
steiner

Over 100000
dør årlig av
Asbestrelatert
sykdom



• Verdens største åpne asbest-brudd i byen Asbest i 
Russland 



Asbest

• Varmeisolerende

• Brannsikkert

• Fleksible, sterke fibre

• Strekkfast

• Vevet

• Blandet i limstoffer og sement

• Valset til plater eller matter



Å inkludere krysotil-fibre i bygningsmaterialer
er en stor fordel på grunn av brannhemmende egenskaper
og at det gir økt styrke og liten vektøkning

Asbest i sement-produkter har størst globalt marked i dag

Rotterdam konvensjonen (global kontroll av kjemikalier)  krever consensus!
Ikke konsensus for å forby asbest => fortsatt bruk



Bruksområder – isolasjon, tak, gulv, foringer 





400 tonn asbest i World Trade Center



Scandinavian Star brannen



Asbest

• …og faren er?



Innånding av Fibre i Støv…….

Eksponeringens art og grad bestemmer i hovedsak sykdomsutviklingen



Eksponering for Asbest er Særlig farlig

… hvis man i tillegg…





Risiko for lungekreft i 
forhold til røyking og asbest
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Lungekreft skyldes hovedsakelig røyking - tilskrivbar andel 80–90 %
Asbest alene er vist å gi opptil 5 ganger økt risiko for lungekreft
Røyking alene 10-20 ganger økt risiko 
Røyking + Asbest kan gi opptil 30 ganger økt risiko



Når er noe farlig? – «Dose er alt»

• Én asbestfiber er nok…?

• 500000 fibre / gram tørt lungevev fra by

07.02.2019 17

Et fiberår - mål på eksponering:

Ett års arbeid i en arbeidsatmosfære som inneholder gjennomsnittlig
én fiber per kubikkcentimeter gjennom hele året.

Godt dokumentert at samlet dose på 25 fiberår eller mer gir en klar økning 
i risikoen for kreft i lungene og andre eksponerte organer



Arbeidsoppgave Tidsperiode Asbestfibre/cm
3

Bruk av asbesthansker 1

Fremstilling av asbestsement 1950-59 200

Saging i asbestsement (f.eks. 
eternittplater)

1975-79 16

Sliping i asbestsement (f.eks. i 
eternittplater)

1975-79 8,5

Boring i asbestsement (f.eks. i 
eternittplater)

1975-79 3,5

Isolering med asbestplater 1970-74 15

Lossing av asbest i jutesekker til 1976 40

Fiberkonsentrasjon ved en del arbeidsoppgaver
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Forskrift om utførelse av arbeid 
Kapittel 4 - Asbestarbeid

§ 4-1. Forbud 

§ 4-3. Tillatelse fra Arbeidstilsynet til arbeid med asbest

§ 4-5. Opplæring

§ 4-7. Tiltak for å redusere eksponering for støv 

§ 4-10. Sikkerhetsskilt 

§ 4-13. Helseundersøkelse  - (§ 31-2. Register)
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Arbeidstilsynet siste 5 år:

• 4 av 10 tilfeller ingen 
instruks for håndtering 
av asbestholdig 
materiale eller 
tilstrekkelig vern mot 
asbeststøv

• Over tre av 10 tilfeller 
ingen dokumentert 
opplæring.

«Gå ut og kartlegg asbest i 
bygningsmassen, 
uavhengig av om det skal 
rives i morgen eller ikke», 
sier Ebba Wergeland – (lege 
ved Statens Arb. miljø inst.)
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ASBEST -
SYKDOMMENE I 
ÅNDEDRETTS-
ORGANER  



Seneffekter av asbesteksponering

• Pleuraplakk

• Asbestose 

• KOLS?

• Mesoteliom

• Lungekreft

• Andre krefttyper, sjeldne lungesykdommer



Pleuraplakk

• «Markør» for betydelig asbesteksponering

• Ingen klinisk betydning



Plevraplaque (Fortykkelser i Lungehinnen)



Asbestose

• Lungefibrose, særlig i 
basale deler av lungene

• Restriktiv 
lungefunksjonsreduksjon

• Uhelbredelig

• Latenstid 5-15 år

• Minsteeksponering: 20-
25 fiberår



Asbestose

Vesentlig normalt lungeparenkym, lett pleurafibrose

Avansert lungefibrose (asbestose), også med 
pleurafibrose og plaques 

Etter høy fibereksponering. 

50% av 21000 isolatører - Selikoff 1979

Lite aktuelt nå, basert på dagens
eksponeringer



Lungekreft

• Latenstid 15-30 år

• Minsteeksponering: 20-25 fiberår

• Sterk økning av risiko ved røyking



Lungekreft – tidlig stadium
CT ( Computer Tomografi)



Mesoteliom

• Lungehinnekreft

• Viktig å skille fra lungekreft

• Tett forbundet med asbesteksponering

• Latenstid 30-40 år

• Ukjent minste eksponeringsdose

• Ingen kurativ behandling



Asbestkreft i lungehinnen



Første gang diagnostisert
i 1964

MESOTELIOM

Dansk studie (2017):
MM hos kvinner –
64% expo hjemme
1/5  expo miljø
(bodde nær
Asbestfabrikk i Ålborg)
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Gikk tilfeldigvis forbi der de rev….



Beskyttelsestiltak

• Tillatelse fra Arbeidstilsynet.

• Tettsluttende verneklær med hette, og godkjent 
åndedrettsvern.

• Verneklærne tas av før arbeidsområdet forlates og 
skal ikke tas med hjem.

• Dusje etter hver arbeidsøkt.



§ 4-13  Helseundersøkelse

07.02.2019 37

…kan bli eller har vært eksponert for støv med asbestfiber

Egnet helseundersøkelse

Før arbeidstakerne settes til arbeid  (inkl. røntgenundersøkelse)
Senere minst hvert tredje år. 
Legen avgjør om hyppigere og innhold.



• Spirometri 

• Radiografiske metoder 
• Før arbeid med asbest: Vanlig røntgen thorax (utelukke sykdom 

som gjør at den ansatte ikke bør settes til arbeid med asbest) 

• Forøvrig ikke forskriftsmessig pålegg om påfølgende radiologiske 
undersøkelser

• Konkret mistanke - benytt CT-thorax

• 2018: Fordeler og ulemper tidligdiagnostikk.
• Lavdose CT (Computertomografi)

• (Så langt ikke egnede biomarkører til bruk i helseundersøkelser)



CT ?

Stor studie «NLST» 2011: Sammenlignet CT og rtg
thorax: 

• 20% redusert død av lungekreft i CT-gruppen
• 6,7% redusert totaldødelighet

Inklusjonskriterier: 
– >30 pakkeår tobakk (20 sig/dag i 30 år)
– Mindre enn 15 år siden evt. røykeslutt
– 55-74 år



Baksiden av medaljen:

25% av undersøkelsene ga et positivt resultat

96,4% av disse var falske positive



Lungekreftscreening - forutsetninger

• Betydelig røykehistorie

• Frisk nok til å kunne opereres

• Systematisert oppfølgning, dedikerte sentre

• Yrkeseksponerte uten røykehistorie har ikke 
tilstrekkelig risiko for lungekreft til at CT-screening 
kan ha en netto nytteverdi

Merete Drevvatne Bugge, STAMI
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Så lenge vi har en bygningsmasse fra før 1990, vil vi ha 
behov for beskyttelse mot helseskader på grunn av asbest

Siden sykdom oppstår først mange år etter eksponering

- en utfordring å ivareta sikkerheten

Lungekreft…..10 år……30/40 år

Mesoteliom….10 år……40/60 år



Global Produksjon – asbest = 2 tonn/år

2016 2017

1250 1300



Finske myndigheter analyserte i 2017 filter i russiske gassmasker. 
Alle filtrene inneholdt asbest!
Gassmaskene ble solgt på ebay.com og amazon.com. 

Miljødirektoratet oppdaget at maskene også selges på Finn.no!





1972: Danmark forbyr asbest til isolasjon

1980-86: Norge forbyr alle typer asbest

2014: Nederland: Asbest i tak skal fjernes innen 2024



REN LUFT Å PUSTE I MÅ VÆRE MÅLET

Takk for oppmerksomheten

WHO:
Eliminere asbest-relatert sykdom ved å:

• Stoppe all bruk av asbest
• Substituere med tryggere alternativer
• Hindre eksponering – også ved riving / sanering / som avfall
• Tilby tidlig-diagnostikk og behandling av asbestrelatert sykdom
• Etablere registre over eksponerte


