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Astma hos voksne er ofte arbeidsrelatert
– og mer enn bare allergi!
AV HÅKON LASSE LEIRA1, JON ANDSNES BERG1, UNNI BRATT1 OG SIRI SÅSTAD2

Sammendrag

Håkon Lasse Leira

En stor andel av astmatikere som er i arbeid påvirkes negativt av forhold i arbeidsmiljøet sitt og risikerer varig forverrelse om denne eksponeringen fortsetter. Det kan være velkjente forhold som støv, røyk og gass, men minst like ofte
blir stress, dårlig inneklima og fysisk anstrengelse angitt
som provoserende eksponeringer. Arbeidsanamnesen bør
vurderes for alle voksne astmatikere.
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Arbeidsrelatert astma synes i ca. halvdelen av tilfellene å
være forårsaket av arbeidsmiljøforhold, mens den andre
halvdelen opplever forverrelse av sine astmaplager under arbeid. Både allergiske og ikke-allergiske mekanismer er
vanlig for tilfellene som er forårsaket i arbeid, mens de som
opplever forverrelse har gjerne allergisk astma fra tidligere.
De som reagerer med allergisk astma mot agens i sitt arbeidsmiljø bør skifte arbeid. For de øvrige kan en forsøke
yrkeshygieniske tiltak under tett oppfølging av pasienten
for å se om tiltakene er tilstrekkelige til å bedre tilstanden.
Alle tilfeller av arbeidsrelatert astma, skal meldes til Arbeidstilsynet på eget skjema (www.arbeidstilsynet.no, søk
på 154, «Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade»).
Meldingene honoreres.

Introduksjon

I en studie vi gjorde blant astmatikere under 55 år som
hadde vært sykmeldt mer enn 16 dager i perioden
2000–2003 fylte hele 72 prosent kriteriene for å ha en arbeidsrelatert astma (3). Sykdommen ble klassifisert som arbeidsrelatert dersom respondenten svarte positivt på spørsmålene «Har du noen ganger fått luftveisplager (hoste,
oppspytt, tungpust eller pipelyder i brystet) i forbindelse
med arbeid?» og «Bedret luftveisplagene seg ved fravær fra
arbeidet?». Definisjonen er tidligere brukt blant annet i
de omfattende epidemiologiske lungefunksjonsundersøkelsene i Hordaland (4), og den er i tråd med Rikstrygdeverkets praksis for godkjenning av yrkessykdom i forhold
til folketrygdlovens bestemmelser. Noe av forklaringen på
at andelen arbeidsrelatert astma i vår studie var såpass høy
kan være at våre kriterier for arbeidsrelatert astma inkluderer sykdom framkalt av «inciters» i arbeidsmiljøet, og det at
studien ble foretatt i en populasjon med alvorlig astma hvor
uspesifikke irritanter ofte kan forverre plagene.

Astma er nå den hyppigste arbeidsbetingete lungesykdommen i den vestlige verden, og forekomsten synes å øke.
Internasjonal statistikk på dette området er sammenfattet i
en oversiktsartikkel fra USA, hvor det konkluderes med at
ca. 15 prosent av all astma blant voksne («the population
burden of adult asthma») kan tilskrives arbeidsmessig eksponering (1). Tidligere anslag har variert mellom fire prosent og 58 prosent. Det skilles i dag gjerne mellom agens
som gir inflammasjon i luftveiene («inducers») og agens
som gir anfall uten å forårsake inflammasjon («inciters»)
(2). Spriket i anslagene over andelen av pasienter med arbeidsrelatert astma kan ha sammenheng med at ulike studier i ulik grad har inkludert astma utløst av eksponering
for «inciters» i arbeidsmiljøet.

Forekomst

1 Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, 7006 Trondheim
2 Statoil, 7500 Stjørdal

Arbeidsrelatert astma er underrapportert i Norge. Arbeidstilsynet mottar melding om ca. 200 tilfeller pr år, men

Termen «arbeidsrelatert astma» inkluderer både sykdom
som er forårsaket av arbeidet og sykdom som forverres av
arbeidet. Den første typen kalles gjerne «yrkesastma», den
andre har vi ingen god benevnelse for på norsk, men på engelsk kalles den «work aggravated asthma». Arbeidsrelatert
astma kan være en nyttig term fordi den omfatter alle tilfeller av astma hvor forebyggende tiltak på arbeidsplassen kan
være av betydning, selv om spesifisiteten kan være lav ved at
for eksempel påvirkninger på veg til jobb (sykling, klima)
også kan bli inkludert.
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sammenligner vi oss med Finland, (som har spesielt god
oversikt over forekomst av arbeidsrelatert sykdom) kunne
vi årlig vente ca. 1000 nye tilfeller (5,6).
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heller ikke finnes det internasjonale retningslinjer for hvordan de skal følges opp.

Forløp
Yrkesastma forårsakes helst av yrker med høy eksponering
for luftbårne proteiner, i.e. hos bønder, dyrestallarbeidere
og bakere. Eksponering for isocyanater som kan finnes i
maling, lakk og enkelte plastprodukter, blant annet skumplast, kan også forårsake astma via immunologiske mekanismer. I tillegg kan ulykkespregete eksponeringer for
slimhinneirriterende gass, damp eller partikler (klor, ammoniakk, røyk og gass fra branner) føre til en form for
astma som har fått benevnelsen RADS (reactive airways
dysfunction syndrome). Denne sykdommen skal definisjonsmessig debutere innen 24 timer etter hendelsen og
kan gi kronisk astma (7).
Av nyere dato er funn som viser at også sveisere og renholdere har økt risiko for yrkesastma, uten at en kan påvise
noen allergisk mekanisme (8,9). Om lavere eksponering
(«ikke-ulykkespreget») over lengre tid i disse yrkene kan
forårsake astma gjennom en ikke-allergisk mekanisme som
for RADS, er fortsatt under debatt, men vår kliniske erfaring tyder på det.
Atopi og sigarettrøyking øker risikoen for allergisk astma,
men sannsynligvis ikke for ikke-allergisk astma. Ved ikkeallergisk astma finner en gjerne nøytrofil inflammasjon i
luftveiene, i motsetning til de allergiske tilfellene hvor eosinofil inflammasjon er karakteristisk. I internasjonal litteratur er det uenighet om hvordan disse tilfellene med nøytrofil inflammasjon skal klassifiseres. Av mange blir de omtalt
som «asthmalike disorders» fordi de på noen områder skiller seg fra klassisk allergisk astma. Astma i aluminiumsindustrien er et eksempel på en «asthmalike disorder». Astma
fra denne industrien kalles gjerne hallastma fordi det spesielt er blant ovnshallarbeidere at risikoen er betydelig. Det er
uklart om immunologiske mekanismer har noen betydning. Utløsende agens er ikke sikkert klarlagt, men eksponering for fluor synes å være av betydning. Røyking øker
risikoen for hallastma, men forekomsten av allergi gjør det
ikke (10).
Astma som forverres av forhold i arbeidslivet («work aggravated asthma») kan forekomme i de fleste arbeidsmiljøer.
Det kan skyldes at ved relativt alvorlig sykdom vil personen
kunne reagere på en lang rekke uspesifikke stimuli som
stress, kulde og støv . I vår undersøkelse ble inneklima,
stress og anstrengelse hyppigst pekt på som utløsende forhold, og særlig av folk i helsesektoren og skoleverket. Lite
er kjent om disse tilfellene (work aggravated asthma) og om
de har et annet forløp enn yrkesastmatilfellene vites ikke,
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For personer med allergisk yrkesastma er internasjonale retningslinjer samstemmige i at de skal bort fra den aktuelle eksponeringen jo før jo heller (11,12). Medikamentell behandling vil dempe symptomene, men er ikke tilstrekkelig til å
forhindre utvikling av kronisk sykdom. I praksis har det vist
seg at yrkeshygieniske tiltak for å redusere eksponeringen
heller ikke er tilstrekkelig til å hindre forverring hos sensibiliserte individer. Det er et unntak fra denne regelen; sensibilisering mot lateks. En overgang til latekshansker uten pudder
kan være tilstrekkelig til å redusere plagene hos allerede sensibiliserte individer, men hansker i annet materiale (vinyl, nitril) anbefales. Når det gjelder personer med RADS er tilrådingen at en må forhindre nye episoder med høy eksponering.
Når det gjelder personer med astma som forverres i jobb
(work aggravated asthma), finnes det ingen internasjonale
retningslinjer for oppfølging. Den medikamentelle behandlingen er som for annen astma, og klinisk erfaring taler for at
yrkeshygieniske tiltak kan ha god nok effekt. I alle fall er det
viktig med tett medisinsk oppfølging for å kontrollere det.

Diagnose
De epidemiologiske kriteriene som vi brukte i vår studie er
ikke tilstrekkelige for klinisk bruk. Utenom anfall er spirometri gjerne normal selv om flow-volumkurven kan ha
hengekøyefasong også om pasienten er symptomfri. I tillegg til metacholintest for å påvise eventuell uspesifikk
bronkial hyperreaktivitet, kan det være indisert med gjentatte PEF-registreringer i og utenom jobb, helst før en starter behandling. Det er i dag anbefalt å gjøre minst fire PEFregistreringer pr. dag over minst tre etterfølgende dager i
jobb og tre etterfølgende dager fri fra jobb, og så igjen tre
dager på jobb (12). Allergiutredning kan være indisert og
henvisning til lungespesialist bør overveies.

Rettigheter
Personer med arbeidsrelatert astma har rettigheter etter
kap 13 i folketrygdloven og etter lov om yrkesskadeforsikring. Til sammen skal disse to lovene sikre at personer med
yrkessykdommer ikke får økonomisk tap på grunn av sykdommen. Alle utgifter som sykdommen fører med seg skal
dekkes. Eventuelt tap i framtidig inntekt på grunn av omplassering til dårligere betalt arbeid eller til hel eller delvis
trygd, skal kompenseres av siste arbeidsgivers forsikringsselskap. Om sykdommen medfører mer enn 15 prosent medisinsk mén skal det i tillegg utbetales yrkesskadeerstatning. Pasienten bør selv reise krav om godkjenning hos det
lokale trygdkontoret og hos arbeidsgiverens forsikringssel-
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skap. Det er ikke tilstrekkelig at legen melder sykdommen som yrkessykdom til Arbeidstilsynet, men det bør også gjøres. Bruk eget skjema
(www.arbeidstilsynet.no, søk på 154, «Melding om arbeidsrelatert sykdom
eller skade»). Meldeplikten er regulert av arbeidsmiljølovens §5–3.

Konklusjon
Det er viktig å vurdere arbeidets eventuelle betydning for sykdommen hos
alle voksne astmatikere. De som allerede er ute av arbeid kan ha en arbeidsrelatert sykdom som gir rett på yrkesskadeerstatning. Det samme gjelder
selvsagt dem i arbeid, men viktigere for dem er muligheten til å få stoppet
sykdomsutviklingen. De som har yrkesastma kan til og med oppnå helbredelse dersom de fjernes fra den utløsende eksponeringen i et tidlig stadium.
• Ta opp arbeidsanamnesen på alle voksne med astma.
• Vurder behovet for forebyggende tiltak på jobben eller yrkesrettet attføring
• Meld arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet og til arbeidsgivers forsikringsselskap.
• Ved behov, henvis til arbeidsmedisinsk utredning.
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