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FORORD 

For att klarlagga hur hogfrekventa elektromagnetiska falt paverkar manniskan 
har vi genomfort en studie av plastsvetsoperatorers halsa och exposition. Vi 
vet av egen erfarenhet och fran flera utlandska matningar att denna yrkes
grupp kan exponeras for faltstyrkor som vida overstiger alla landers grans
varden for denna typ av elektromagnetisk stralning. Eftersom sa litet ar kant 
om langsiktiga halsoeffekter av detta har studien upplagts som en bred hal
soundersokning, men med viss·tonvikt pa neurologisk paverkan eftersom en hal
soundersokning vid en plastsvetsindustri i Kristianstad utford av foretags
halsovarden dar visade pa en hog frekvens av huvudvark och irritation hos 
personalen. Jag ber ocksa harmed att fa tacka doktor Kjell Komstedt for hans 
initiativ och medverkan till den forstudien, vilket ledde till att denna 
storre studie kunde genomforas. 

For att fa en sa star grupp exponerade som mojligt har denna studie genom
forts pa arbetare saval i Sverige· som i Norge. Studien ar ett resultat av ett 
samarbetsprojekt mellan arbetarskyddsstyrelsen och statens stralskyddsinsti
tut, Sverige, och Dir~ktoratet for Arbeidstilsynet och Statens Institutt for 
Stralehygiene, Norge. ·oen svenska studien har till star del bekostats av an~ 
slag fran statens stralskyddsinstitut, och var kontaktman dar har varit dr 
Lars-Erik Paulsson, och vi noterar tacksamt hans medverkan vid upplaggningen 
och genomforandet av studien. Den norska studien ar finansierad av Kommunal
og arbeidsdepartementet som likaledes tackas. 

Forutom forfattarna har aven foljande personer deltagit i studien: fran arbe
tarskyddsstyrelsens forskningsavdelning, laborator Arne Wennberg och forsk
ningsingenjor Maud Hagman; fran yrkesmedicinska kliniken, regionsjukhuset i 
Umea, doktor Tohr Nilsson; fran ogonkliniken, Karolinska sjukhuset, Stock
holm, doktor Eva Lydahl; for registerstudier angaende fertilitet professor 
Bengt Kallen, Lund. Vi ber harmed att fa tacka for deras vardefulla insatser. 

V~ ber ocksa att fa framfora vart tack till de plastsvetsoperatorer och de 
personer i kontrollgruppen som valvilligt stallt upp for intervju och tester. 

Kjell Hansson Mild 

projektledare 
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I. EXPOSITION FOR RADIOFREKVENT STRALNING. 

Kjell Hansson Mild, Arne Eriksson och Merete Hannevik* 

Arbetarskyddsstyrelsen, Forskningsavdelningen, Umea, Syerige och 

* Statens Institutt for Stralehygiene, ~steras, Norge 

I.1 INLEDNING 

Vid flera olika industriella tillampningar anvands radiofrekvent energi for 

uppvarmningsandamal. Exempel pa apparater som anvands for detta ar induk

tionsvarmare, limtorkar, plastsvetsmaskiner samt olika u~nar. Eftersom flera 

av dessa apparater ofta ar forsedda med stora oskarmade el~ktroder kommer den 

personal som vistas i narheten av apparaturen att bli exponerade for radiof

rekventa (RF) elektromagnetiska Falt. Var erfarenhet av yrkeshyg·ieniska mat

ningar pa omradet ar att den yrkesgrupp som ar,hogst exponerad for RF-falt ar 

de som arbetar vid plastsvetsmaskiner (Hansson Mild och Lovstrand, 1985). En 

amerikansk undersokning (Conover et al., 1980) visar att 95% av 6peratorerna 

ar exponerade over gallande ANSI-norm. I en norsk undersokning finner man att 

ca 40% av operatorerna ar exponerade for en ekvivalent effekttathet over 250 

W/m2 - def svenska gransvardet • ch det forslag till administrativ norm som 

foreligger i Norge - (Hannevik • ch Saxeb~l, 1983). I Kanada, USA och'Fin

land har man ansett problemet med lackfalt kring plastsvetsmaskiner sa all

varligt att man nyligen utfardat speciella foreskrifter for lackstralningen 

fran plastsvetsmaskiner (Canada, 1983; USA, 1985; Finland, 1985). 

For att klarlagga hur denna exponering for radiofrekventa Falt paverkar man

niskan har denna halsoundersokning av plastsvetsoperatoren genomforts. Vid 

varje operatorsplats blev de radiofrekventa elektriska • ch magnetiska falten 

uppmatta. Detta blev gjort dels for att fa en battre oversikt over expone

ringsforhallanden,a vid denna typ av arbetsplatser • ch dels for att se om man 

kan finna en korrelation mellan exponeringen och eventuella medicinska effek

ter. 

I denna forsta del redovisas resultaten fran faltmatning?rna i Sverige och 

Norge, dar tillhopa 175 maskiner uppmatts inom ramen for projektet, och harav 

ar 113 i Sverige och 62 i Norge. 
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1.2 MATERIAL OCH METODER 

1.2;1 Urvalsforfarande 

Plastsvetsning anvands t ex for att sammanfoga plastfolie till olika produk

ter som exempelvis lastbilskapell, presenningar, regnklader, samt material 

for kontorsbruk. Pa grund av det varierande sortimentet kommer ocksa behovet 

av RF-energi att variera; fran nagon kilowatt och upp till flera 10-tals 

kilowatt. Man kan indela plastsvetsmaskinerna i tre olika grupper: presen

ningsmaskiner, konfektionsmaskiner samt automatmaskiner. Efter diskussion med 

svenska tillverkare och aterforsaljare uppskattar vi att det finns ca 1500 

plastsvetsar i bruk i Sverige; antalet operatorer torde vara av samma stor

leksordning. I vissa processer skater samma operator flera maskiner, men i 

andra sa ar det flera operatorer vid en maskin. I Norge uppskattas antalet 

maskiner till narmare 300. 

I del II och III redovisas de urvalskriterier som anvandes for att valja ut 

personer som skulle inga i studien. Detta forfarande ledde till att totalt 

175 maskiner uppmattes. Dessa fordelade sig pa 70 automatmaskiner (A), 57 

presenningsmaskiner (P) samt 48 konfektionsmaskiner (K). 

1.2.2 Matning av radiofrekventa falt 

Matningarna av de radiofrekventa elektriska (E) och magnetiska (H) faltstyr

korna utfordes med hjalp av instrument av fabrikat Holaday Industries, Inc. -

typ HI-3002, vilket ar utrustat med bade E- och H-faltssond. 

Instrumenten kalibrerades inom frekvensbandet 25-30 MHz vid arbetarskydds

styrelsens kalibreringsanlaggning i Umea. Kalibreringen ar sparbar till 

svenska normaler for radiofrekvent elektrisk och magnetisk faltstyrka vid 

riksmatplatsen i Arboga - RMP 05. Endast en maskin i hela forsoksserien var 

avstamd till 13,5 MHz, och instrumentet kalibrerades da vid denna frekvens. 

Kontrollmatningarna av RF-lackfaltens styrka kring respektive maskin foretogs 

pa operatorsplats under normal produktionsvetsning. 0peratorens position vid 

maskinen under svetsprocessen - operatorsplatsen - bestamdes genom observa

tion av dennes normala rorelseschema under arbetet, men vid sjalva matningen 

var operatoren minst 0,5 m ifran matsonden for att inte stora faltbilden 

kring maskinen. 

Matpunkter valdes enligt ett for projektet standardiserat matforfarande -

hoger och vanster hand, huvud, bal, gonad, hoger och vanster kna, hoger och 
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vanster fat. Faltstyrkorna i kvadrat (E2 och H2, instrumentet ar graderat 

i E2 resp. H2) i varje matpunkt uppmattes minst fem ganger, varefter 

medelvardet och ekvivalenta effekttatheten (SE eller SH) beraknades 

enligt,formlerna SE= E2/377 och SH= 377 H2, dar E ges i volt/meter, 

'~~ ampere1/meter och SE och SH i watt/m2 (W/m2). I protokollet 

antecknades aven maskinens fabrikat, typ, serienummer, maximal HF-effekt, 

generatorfrekvens, en- eller trefasanslutning, samt aktuell svetstid, kyltid, 

material och tillverkad produkt. 

I de fall dar operatoren vid mattillfailet arbetade langt ifran maskinen 

'(> 2m), foretogs aven kontrollmatningar i punkter nara maskinen till exempel 

'vid manoverpanel, start- och stoppreglage. 

' Trots omsorgsfulla och noggranna kalibreringar av instrumentet och upprepade 

matningar i varje matpunkt uppskattas onoggrannheten pa ekvivalenta effekt

tatheten till ±2 dB (±ss~~). I den skattade on~ggrannheten inkluderas 

det systematiska fel pa ±• .7 dB (±17%), som ar den onoggrannhet hos 

respektive normal for E- och H-falt som riksmatplatsen i Arboga (RMP 05) upp

ger. Maskinernas HF-generatorfrekvens mattes med en frekvensmeter av fabrikat 

ContinentallSpecialities Corporation. 

I. 3 RESULT AT 

I.3.1 Elektromagnetiska lackfalt och maskindata 

Resultatet av faltmatningen ges i tabellerna I.1, I.2 och I.3 och vardena ges 

som medel-, medianvarde och det maximala vardet. uppdelat pa de tre olika 

typkategorierna som undersokts: presennings-, konfektions- och automatmaski

ner. Vardena for medelvardet ges uppdelat pa svenska matvarden, norska mat

v~rden, samt som medelvarde for hela materialet. De minsta vardet som uppmat

tes vid de olika maskintyperna var i de·flesta fall sa laga att nagot matvar

de ej kunde registreras. Harigenom blir spannvidden for varje matpunkt och de 

olika maskintyperna lika med det maximala vardet. Tabellerna I.4 och I.5 

visar antalet operatorsplatser dar effekttatheten for E-,eller H-faltet 

overskrider specificerade varden for takvarden och duty cycle-korrigerade 

tidsmedelvarden, dvs forhallandet mellan den tid HF-effekten ar paslagen och 

hela perioden for en svetsoperation, pulstidsforhallande. Matningarna utforda 

under en dag. 
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TABELL I.1 

Det elektroma~netiska lackfa~tet vid ~lastsvetsmas~iner redo-
v1sat som ekv1valent effekttathet W/m, uppdelat pa olika 
maskintyper och medel-, median- och max-varde for olika posi-
ti oner. 

Presenningsmaskine~ (Antal norska 14 maskiner, svenska 43 
maskiner) 

SH (W/m2) 
Medel Median Max 

SE (W/m2) 
Medel Median Max 

Hani:I Va N: 1950 190 19000 270 130 8000 
S: 285 75 1800 460 150 8000 

Tot: 695 410 

Han·d Ho N: 2300 190 19000 340 130 8000 
S: 315 110 2200 520 160 5300 

Tot: 800 475 

Huvud N: 90 35 1700 150 25 1900 
S: 150 25 1700 160 55 1900 

Tot: 115 160 

Bal N: 345 160 3400 80 25 930 
S: 435 60 3400 145 40 930 

Tot: 415 130 

Gonad N: * * * * * * 
S: 200 30 1500 60 25 530 

Tot: 200 60 

Kna Va N: 100 75 750 35 10 200 
S: 65 10 380 35 15 200 

Tot: 75 35 

Kna Ho N: 150 25 750 45 10 200 
S: 65 10 380 45 20 265 

Tot: 85 45 

Fot Va N: 35 15 380 10 5 1300 
S: 30 5 150 40 10 660 

Tot: 30 30 

Fat Ho N: 40 15 380 25 5 1300 
S: 40 10 380 65 10 1300 

Tot: 40 55 

* ej uppmatt 
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TABELL 1.2 

Det elektromagnetiska lackfaltet vid ~lastsvetsmaskiner redo-
visat som ekvivalent effekttathet W/m, uppdelat pa olika 
maskintyper och medel-, median- och max-varde far olika posi-
ti oner. 

Konfektionsmaskiner (antal norska maskiner 21, antal svenska 
maskiner 27). 

SH (W/m2) 
Medel Median Max 

SE (W/m2)·. 
Medel Median Max 

Hand Va N: 475 285 · 15000 575 400 2650 
S: 990 230 5700 610 270 2650 

Tot: 765 595 

Hand Ha N: 390 285 15000 550 450 2650 
S: 1410 150 15000 615 320 · 2650 

Tot: 965 590 

Huvud N: 75 55 330 600 265 2650 ' S: 40 10 190 340 130 2650 
Tot: 55 455 

Bal, N: 50 50 ,· 380 · 125 15 800 
S: 85 35 380 40 25 ' · 130 

Tot: 70 80 

Gonad N: * * * * * * 
S: 190 35 1885 65 25 390 

Tot: 190 65 

Kna Va N: 185 40 15000 70 15 1300 
S: 1100 60 15000 135 40 1300 

Tot: 700 110 

Kna Ha N: 190 40 15000 80 15 1300 
S: 1300. 40 15000 140 40 1100 

Tot: 815 115 

Fat Va N: 35 5 3400 35 15 265 
S: 140 5 3400 40 15 190 

Tot: 95 40 

Fat Ha N: 40 5 3400 30 15 265 
S: 140 2 3400 50 30 270 

Tot: · 100 40 

* ej uppmatt 
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TABELL 1.3 

De~ elektroma?netiska lackfa~tet vid ~lastsvetsmas~ine~ redo-
V1sat som ekv1valent effekttathet W/m, uppdelat pa ol1ka 
maskintyper och medel-, median- och max-varde for olika posi-
tioner. 

Automatmaskiner (antal norska maskiner 27, antal svenska 
maskiner 43) 

SH (W/m2) 
Medel Median Max 

SE (W/m2) 
Medel Median Max 

Hand Va N: 25 5 1880 30 5 800 
S: 120 10 1880 100 15 1100 

Tot: 85 75 

Hand Ho N: 25 5 1880 30 5 800 
S: 100 10 1880 130 20 800 

Tot: 70 90 

Huvud N: 5 2 35 10 1 400 
S: 5 2 35 50 10 400 

Tot: 5 35 

Bal N: 5 2 150 5 1 150 
S: 10 5 150 40 20 150 

Tot: 10 25 

Gonad N: * * * * * * S: 5 2 75 35 15 400 
Tot: 5 35 

Kna Va N: 5 1- 380 10 1 800 
S: 20 10 45 25 10 100 

Tot: 15 20 

Kna Ho N: 5 1 380 10 1 800 
S: 15 5 190 45 5 800 

Tot: 10 30 

Fot Va N: 5 1 80 10 1 115 
S: 10 5 80 10 15 25 

Tot: 10 10 

Fot Ho N: 5 1 80 10 1 115 
S: 10 5 80 10 15 50 

Tot: 10 10 

* ej uppmatt 
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I detta sammanhang kan papekas att det svenska gransvardet,for RF-falt ges av 

arbetarskyddsstyrelsens allmanna rad om hygienska gransvarden och skydd~at-

. garder mot radiofrekvent stralning (tidigare ASS anvisning no 111), och dar 

anges ett tidsmedelvarde pa 50 W/m2 och ett takvarde pa 250 W/m2 som ald-

rig far overskridas. Detta galler saval E- som H-falt. Vid undersokningen 

framkom att,50% av de undersokta maskinerna hade lackfalt som en eller flera 

punkter overskred detta takvarde. Endast 16% av maskinerna hade varden som pa 

alla positioner understeg 25 W/m2; detta ar det foreslagna nya gransvardef 

for operatorer som ar i kontpkt med elektrisk jord. 

Resultaten visar att det i vasentlig grad ar handerna som blir exponerade. De 

hogsta vardena jinner man vid presennings- och konfektionsmaskinerna. Dar 

star operatoren valdigt nara elektroderna och haller materialet pa plats 

under svestprocessen. Krav pa t.illganglighet till elektroden ar ocksa stor,t, 

nagot som ofta ~or skarmning vansklig. 

Vid automatmaskinerna ar exponeringsnivaerna lagre darfor att operatorens 

placering som regel ar langt fran elektroderna och skarmning av elektroderna 

ar ofta god. 

I Tabell I.6 ges den fordelning av svetstider och antal svetsningar per dag 

som vi fann vid de olika maskintyperna. Fran de individuella data har\ocksa 

de genomsnittliga svetstiderna per arbetsdag beraknats for de olika grupperna 

och detta presenteras i Tabell I.7. 

TABELL 1.4 

Antal operatorsplatser dar foljande toppvarden overskrides 

for endera E-, eller H-falt pa minst en position. Svenska data. 

Maskintyp (Antal) 250 W/m2 100 w;m2 
p (43) 27 (63%) 34 (7916) 

K (27) 19 (70%) 21 ( 7816) 

A (43) 10 ( 2316) 15 (35%) 

Tot alt (113) 56 (50%) 70 ( 6216) 
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TABELL 1.5 

Antal operatorsplatser dar foljande takvarden eller tidsmedelvarden overskri

des for endera E- eller H-falt pa minst en position. Norska data. 

Takvarden hogre an: 

Maskintyp (Antal) 250 W/m2 100 W/m2 

p ( 14) 9 (64?6) 11 (69?0 

K (21) 18 ( 86?6) 19 (9m6) 

A, ( 27) 1 W6) 1 ( 4?6) 

Tcitalt (62) 28 (45%) 31 (5m6) 

Tidsmedelvarde hogre an: 

Maskintyp (Antal) 50 W/m2 12 W/m2 

p ( 14) 9 (64?6) 12 ( 86?6) 

K (21) 17 ( 81 ?6) 19 (90%) 

A (27) (4%) 5 ( 19?6) 

Tot alt (62) 27 (44?6) 36 ( 58?6) 
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TABELL 1.6 

Fordelningen av svetstider och antal svetsningar per dag 

vid de olika maskintyperna. Svenska data= S, norska data= N. 

Svetstider (s) Antal svetsningar pe·r dag 

(n) Min Max Medel Min Max Medel 

Automatmaskiner 

I Man S: 11 2 7 5.5 400 1800 1145 

N: 3 4 5 4·_3 10 2250 787 

Kvinnor S: 32 0.2 9 3.9 40 8000 1801 

N: 13 22 4.2 100 7000 2662 
I 

Presenningsmaskiner 

Man S: 38 3 15 5.3 50 1000 347 

N: 14 3 10 4.9 28 1500 536 

Kvinnor S: 5 4 5 4.4 90 450 273 

N:. 7 4 6 4.8 100 1150 504 

Konfektionsmaskiner 

Man S: 2 0.8 7 3.9 200 2000 1100 

N: 2 8 8 8 100 150 125 

Kvinnbr S: 25 0.6 5 2.5 150 2800 938 

N: 12 3 10 5.1 120 1400 556 

.'.': ..... 
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TABELL I.7 

Fordelning av svetstiden under en arbetsdag, 

Svenska data= S, norska data= N. 

Maskintyp Svetstid /dag, i min 

Medelvarde Median 

Automatmaskin S: 76 75 

N: 124 100 

Presennings-

maskin S: 30 25 

N: 37 25 

Konfektions-

maskin S: 35 27 

N: 37 33 

Lackfaltens styrka och utbredning vid olika plastsvetsmaskiner ar beroende pa 

flera faktorer som t ex elektrodstorlek, effektuttag, svetstid, plastens die-· 

lektriska egenskaper mm. Eftersom en och samma plastsvetsmaskin anvands till 

flera olika tillverkningsmoment kommer ocksa lackfaltens styrka och utbred

ning att variera for olika produktionsmoment. Vi har har endast matt lack

falten vid ett enda tillfalle; det som radde vid besoket. Detta 'ger uppenbar-· 

ligen ingen heltackande bild av hur lackfalten varierat under de gangna aren. 

Faltstyrkorna varierar ocksa kraftigt med avstandet till maskinen; vanligen 

som inverst proportionellt mot avstandet i kvadrat (Eriksson och Hansson 

Mild, 1983). Indelning av maskintyperna i tre olika klasser har darfor gjorts 

for att darigenom ge en battre beskrivning av den totala sammanlagda RF-expo

neringen under ett arbetsliv, an vad som avspeglas i de individuella matning

arna vid besokstillfallet. 

Vid de olika typerna av svetsning som undersokts forekommer en star spridning 

av vardet pa dens k duty cycle (d.c.), dvs forhallandet mellan den tid 

HF-effekten ar paslagen och hela perioden for en svetsoperation (pulstids

forhallande). I vart material har d.c. varierat fran 0,05 upp till 0,5, och 

de hogsta vardena finner man vid automatmaskiner. De flesta maskinerna har 

dock varden som ligger i intervallet 0,1-0,2. 
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I tabell 1.5 dar de d.c.-korrigerade matvardena for det norska materialet 

presenteras framgar att om en operatorsplats klarar takvardesgransen pa 250 

W/m2, sa kommer ocksa tidsmed~lvardet att klara en grans pa 50 W/m2. 

Daremot vid tidsmedelvardet 12 W/m2, som har foreslagits som administrativ 

norm i Norge, ar det fler maskiner som oversk~ider detta varde an motsvarande 

antal for enbart takvarde. 

Matresultaten visar klart att vid konfektions- och presenningsmaskiner ar 
I 

lackfalten av betydande storlek, och det svenska gransvardet pa 250 W/m2 

overskrids vid de flesta maskiner. For att atgarda·detta mast~ skarmningar 

vidtagas t ex enligt det som beskrivits av Eriksson och Hansson Mild (1983, 

1985) eller med andra administrativa atgarder av typ skyddszoner och andrade 

arbetsrutinet. 

Vid konfektionsmaskiner overskrider 70-80% av maskinparken ett takvarde pa 

250 W/m2, och motsvarande varde for presenningsmaskinerna ar over 60%. 

Trots att automatmaskinerna skulle kunna vara konstruerade sa att i princip 

inget lackfalt kom ut sa finns aven vid dessa maskiner hoga varden; hela 23% 

av de svenska maskinerna ligger over gallande gransvarde. 

Det ~raven for en person som har mycket lang erfarenhet av matningar av 

elektromagnetiska lackfalt vid plastsvetsar, svart att forutsaga styrkan och 

forekomsten av dessa lackfalt vid olika maskiner. Detar darfor nodvandigt 

med en matning pa varje maskin under normala drift~forhallanden for att klar-
1 

lagga huruvida gallande gransvarden eller forslag till norm ar uppfyllda .. 

\ 
I 
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II. HALSOUNDERSOKNING AV PLASTSVETSOPERATORER I SVERIGE. , . 
Birgitta Kolmodin-Hedman, Maj-Cari Andersson, Kjell Hansson Mild, 
Mats Hagberg, Elsy Jonsson och Barbro Andersson 

Arbetarskyddsstyrelsen, forskningsavdelningen, Umea, Sverige. 

II. 1 INLEDNING 

De medicinska effekterna av exponering for RF-falt har livligt diskuterats 

und~r de senaste aren, och flera oversikter pa omradet har publicerats (set 

ex.WHO, 1981; EPA, 1984). De flesta av effekterna av RF-exponering ar att 

hanfora till sk termiska effekter, men fragan har varit om det ocksa finns 

s.k·icke termiska effekter. Detar framst de osteuropeiska landerna som hav

dat att svaga RF-falt kan ge upphov till effekter pa centrala nervsystemet, 

framst da som neurasteniskt syndrom. Arbetshygieniska bedomningar av arbets

platser dar exposition forekommer gars idag fran arbetarskyddsstyrelsens all

manna rad om hygieniska gransvarden och skyddsatgarder mot radiofrekvent 

stralning ( tidigare ASS anvisning no 111: Radiofrekvent stralning), som ar 
baserat pa de termiska effekterna av RF-falten. 

For att klarlagga hur RF-stralning paverkar manniskors halsa och valbefinnan
de har foreliggande storre halsoundersokning genomforts med tonvikt pa neuro

logisk paverkan och graviditetskomplikationer hos operatorer av plastsvets

maskiner. Undersokningen ar genomford som en strukturerad intervjuundersok

ning samt en testsession for att utrona eventuella storningar av handens fin

motorik. Den har utforts som en tvarsnittsstudie och omfattade 113 RF-expone
rade personer - bade kvinnor och man. Yrkeshygieniska matningar av RF-falten 
kring de aktuella plastsvetsmaskinerna genomfordes ocksa, se avsnitt I. 

Vid denna halsoundersokning framkom att en star andel av de undersokta perso

nerna hade patologiska varden pa tvapunktsdiskriminationen i handerna - ett 

matt pa taktil kansel i handen - och/ellef klagade over domningar och stick
ningar i hander och fingrar. Flera av de undersokta personerna klagade ocksa 

over olika typer av ogonbesvar fran rent irritativa till synbesvar, och dessa 

besvar ansags av de undersokta vara arbetsrelaterade. Med anledning av dessa 

fynd ansag vi det angelaget att folja upp detta med en noggrannare utredning. 
I en uppfoljningsstudie pa ett urval av personer gjordes darfor en neuro

fysiologisk undersokning samt en ogonundersokning av specialister pa dessa 

o~raden. En kemisk laboratorieundersokning har ocksa genomforts for att klar
lagga vilka flykt1ga amnen som avges fran plasten under svetsning. 
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11.2 MATERIAL OCH METODER 

11.2.1 Urvalsforfarande 

· Med hjalp av dels var egen kannedom och dels de olika yrkesinspektionsdist

rikten och deras kannedom om olika arbetsplatser', samt vissa· uppgi fter fran 

maskinfabrikanterna, kunde en lista uppstallas pa 136 foretag dar plastsvets

ning troligen forekom. Dessa foretag tillskrevs och vi bad om en invente

ringslista pa anstallda plastsvetsoperatorer. Positiva svar om•deltagande i 

studien erholls direkt fran 90 foretag med 521 anstallda operatorer o~h ~va~ 

fran de i:ivriga 46 fi:iretagen erholls fi:irst efter skri ftliga paminnelser och 

telefonsamtal.' Totalt erhiills uppgifter om 761 opera\orer. Fiir att ur delina 

grupp valja ut de som skulle inga i studien uppstalldes ett ahtal kriteri~r, 

dels avseende foretagen och dels avseende plastsvetsoperatorer~ 

1. Foretaget skulle ha minst 5 anstallda plastivetsoperatorer. 

·2. 0peratorerna skulle ha arbetat·med plastsvets ·i 5 ar eller mer. 

3. b~eratorerna skulle ha varit yngre an 30 ar vid borjan av anstallning som 

plastsvetsoperator. 

4. En fordelning pa 50% kvinnor och 50% man skulle efterstravas. 

5. 0lika Jroduktinriktn{ngar i Sverige skulli vara repre~enterade studien. 

Det forsta kriteriet medfi:irde att 33 foretag· foll bort. Kriterierna 2, 3 cich 

4 sallade bort ytter'ligare 62 foretag, och da aterstod 33 foretag med 164 

plastsvetsoperatiirer. Slutligeli·medforde det sista kriteriet (produktinrikt

ningar) att ytterligare 5 foretag sallades bort. De atersta~nde 28 fiiretagen 

med sammanlagt 113 operatorer, 62 kvinnor och 51 man, ingick alltsa i under

sokningen. 

Eftersom foretagen var geografiskt spridd~ bch att nagon oexponerad kontroll

grupp pa samma arbetsstalle ej fanns aft tillga valdes for kvinnorna en kon

trollgrupp om 23 st som arbetar med somnad och monteringsarbete, dar likheten 

ar star mellan de bada kvjnnogruppernas arb~tsstallning och arbetstempo; 

Utbildningsgrad och m~delaldern i grupperna ar lika; det som skiljer ar att 

de hogfrekventa elektromagnetiska falten saknas helt i kontrollgruppen, som 
J , 

bor och arbetar 5 mil norr om Umea i Robertsfors kommun. Vad petraffar neur-

asteni har allmanna referensdata fran Hogstedt-Hane gruppen i orebro tillam

pats. 

--
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II.2.2 Intervju och testsession 

Undersokningen genomfordes med hjalp a~ en strukturerad intervju samt en del 
kliniska undersokningar och tester. Intervjuformularet utarbetades efter lit
teraturstudier och muntlig information fran foretagslakare och skyddsingenjo
rer gallande medicinska. symtom som uppmarksammats bland personer som expone
rats for RF-energi vid olika industriella tillampningar. Eftersom fa studier 
ar gjorda pa detta omrade, utformades intervjuformularet som ett kartlaggande 
formular (screening formular) gallande besvar och symtom for hela kroppen. 
Fragor rorande allmanna neurasteniska symtom som trotthet och huvudvark 
efterfragades liksom lokalsymtom Fran hander och ogon. Vidare efterfragades 
fertilitetsutfall. Tva formular att ifyllas av operatorerna delades ut efter 
muntlig information: Orebro yrkesmedicinska kliniks frageformular, 16 fragor, 
och det s k "Upplevelseformularet". Frageformularet "Q-16" ar-utarbetat vid 

,yrkesmedicinska kliniken i drebro under aren 1976-78. Formularet ar validerat 
och Finns beskriven av Hane m. fl. (1980). Upplevelseformularet ar utarbetat 
vid medicinska enheten, arbetarskydd~styrelsen, Umea. Formularet ar ett in
strument for att kartlagga besvarsfrekvensen hos arbetarna under det dagliga 
arbetet och vid intervjutillfallet. Detar anvant vid flera storre studier 
vid medicinska enheten i Umea. En utvardering av dett3 instrument ar gjord 
och Finns beskrivet av Gerhardsson m.fl. (1986). Totalt omfattade intervjun 
och de tva frageformularen 120 fragor. 

Efter intervjun utfordes nagra tester. 2-punktsdiskrimination (2-PD) - ett 
matt pa taktil uppfattning i hand och fingrar - undersoktes med en passare, 
dar avstandet mellan spetsarna kunde stallas in, och formagan att diskrimine
ra mellan en- eller tva-punkter faststalldes. Tre stallen pa varje hand tes
tades: pekfingerblomman mittemellan fingeravtryckets virvel och nagelkanten, 
samt tva punkter i handflatan pa tumsidan och lillfingersidan (se vidare fig. 
II.1, beteckningarna Boch C). Om avstandet mellan passarspetsarna var storre 
an eller lika med 5 mm pa pekfingerblomman for. att personen sakert skulle 
kunna avgora att det ar tva-punkter, ansags patologiska ·forandringar forelig
ga. Motsvarande varde for de ovriga tva testpunkterna sattes storre an eller 
lik~ med till 10 mm (Hagberg m fl, 1985). 

Tester pa grov- och finmotorik, rorlighet i fingrar och hander samt koordina
tion hand-ogon utfordes pa alla 113 forsokspersonerna och de p kontrollerna. 
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2- Punktsdiskrimination 

Patologisk 2-PD 

Punkt A ~ 5 mm 
Punkt B och C ~10 mm 

1 C 

Figur II.1. Matning av 2-punktsdiskrimination pa pekfingerblomma (A), sa~t 

tva punkter i handflatan (Boch C). 

Testerna benamns "stift", "bult" och "cylinderbrada". Analysf1irfara~det gar 

sa till att testen poangsattes efter den tid testet tagit att utfora, och 

korrigeras for f1irsokspersonens alder; manger testet ett "Staninep~ang". 

Poangen raknas-f-rcan 1-9 dar 5 ar median och medelpoang. 

1-3/staninepoang = lag prestation 

4-6 II 

7-9 II 

\ 

= medel prestation 

= hog prestation 

Alla tre tester ar mycket motivationkansliga, och de ingar i det 

s k TUFF-batteriet som anvands vid de yrkesmedicinska klinikerna i Sverige 

for undersokning av losningsmedelsexponerade. Testen har i tidigare undersok

ningar utfallit nar det galler finmotorik (Bratfisch och Kihlman, 1967; Fro

mark m. fl., '1973; Hansen, 1968; 1976). 
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Intervjuerna utfordes av samma person (MCA) under hela studien. Varje interv

ju inleddes _med en introduktion over studiens upplaggning, utforande och 

resultatbearbetning. Detta ar en mycket viktig deli intervjun och framfor 

allt ar det ett bra satt for att fa kontakt och gemenskap med operatoren, och 

pa sa satt fa kamratanda mellan intervjuaren och operatoren. 

Intervjuaren foljde-strikt formularets fragor. Tiden for intervjun varierade 

Fran 60-80 minuter beroende ~a operatorernas vilja att beratta om sin arbets

situation, problem och arbetsgladje. Intervjuaren var vid tillfallet ej 

informerad om lackfalt forekom eller ej, dvs hur hog eller lag exponeringen 

var. 

II.2.3 Databearbetning och statistik 

Databearbetningen har gjorts med en ABC-800 med programvara for instansning 

av data och enklare statistiska bearbetningar. Vissa statistiska bearbetning

ar, t ex signifikans och korrelationsanalyserna, har gjorts vid Umea univer

sitets datacentral, UMDAC. 

Samtliga fragor Fran intervjuformularet har kodats och lagts in i en databas. 

Materialet har delats in i olika delgrupper beroende pa kon, typ av apparat 

vid svetsningen och exponeringsgrupper. Beskrivande statistik (medelvarden, 

standardavvikelse, median, min-max-varden) samt frekvenser har beraknats for 

ett start antal parametrar i de olika delgrupperna. 

Bearbetning har skett med statistikpaketet SPSS (Nie et al., 1975). Huvudsak
ligen parametrisk statistik har anvants for att berakna medelvarde, standar

davvi~elser etc, for de undersokta grupperna samt for undergrupper till des

sa. Dessutom har sambandsanalys med hjalp av partiell korrelation anvants. 

Programpaketet FALCON har anvants for test av dos-svarssamband mellan 2-PD 

och exponering fa~ elektromagnetiska Falt (Reshagen, 1984). For test av 

skillnaden mellan grupper samt undergrupper har Chi-2 test, t-test eller 

Mann-Whitney U-test anvants. 

II.2.4 Uppfoljningsstudie 

II.2.4.1 Urvalskriterier 

· Resultatet av den forsta halsoundersokningen visade att 64 personer av de 

undersokta 113 antingen hade neurologiska och/eller ogonsymptom. For att kun
na tacka och praktiskt genomfora en faltundersokning med nervledningshastig-
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het, klinisk undersokning omfattande ledstatus, neurologstatus,.Phalens test 

och ogonundersokning pa tva veckor, gjordes urvalet fram;t med hansyn till re

seavsta~d, men arbetsplatser me_d endast en eller tva person~r. _mea bes~ar bort-

. togs. Den geografiska selektionen kan knappast spela en selektiv roll, dare

mot kan forstas enstaka personer ha uttalacje avvikelser i undersokningsfynden. 

11.2.4.2 Neurofysiologisk undersokning 

Bestamning av nervledningshastigheten har utforts av Maud Hagman Fran arbet

arskyddsstyrelsens yrkesneuromedicinska sektion (FMN) med bedomning av :labo

rator Arne Wennberg. Nervledningshastighet och aktionspotentialer har matts i 

falt med Medilec MS92 med standardiserade betingelser for hudtemperatur. Jam

forelse har gjorts med svenskt normalmaterial korrelerat for alder och kon. 

Avvikelse kan dels ses som forlangsammat varde i ledningshastigheten uttryckt 

i m/s, dels har ett s k neuropatiindex konstruerats dar avvikelsegransen for 

index ar ~0,70. Detta representerar ~va standarddeviationer. Matningar 
har gjorts av ledningshastigheten i motorisk'nerv medianus och sensorisk nerv 

ulnaris samt i vissa fall amplitudens storlek. 

Av 61 personer som angivit domningar och pirrningar kunde av geografiska ska! 

39 personer tas ut for nervledningshast,ighetsundersokning. I den kvinnliga 

kontrollgruppen utfordes den hos samtliga utbm 2 som var sjuka vid detta 

undersokningsmoment. 

11.2.4.3 Ogonundersokning 

_Dgonundersokningen omfattade inspektion av ytliga ogonstrukturer,_inspektion 

av linsen i hornhinnemikroskop, inspektion av ogonbotten efter pupillvidgning 

och bestamning,av refraktion. Detta genomfordes av en ogonspecialist'.pa ett ' ... · 

foretag med 8 anstallda. For de ovriga foretagen genomfordes ogonundersok-

ningen av en yrk~smedicinare, som gjorde en kontroll av inamnesen, inspektion 

av konjunktiva samt fotografertng av ogats ytliga delar med vanlig ·systemka

m~ra med_ forsattsforstoringslins. Utredningen ger ocksa konstant belysning 

genom sin cirkularblixt och fotograferingsavstandet for skarpa ar 2 dm. ·stan-, 
dardfilm, Kodachrome 64, anvandes. Fotografierna ~ontrollerades i efterhand 

av ogonspecialist (professor'A Alm, Umea ogonklinik). 

Uppfoljningsundersokningen under II.2.4.2 och II.2.4.3 gjordes hos symtomba

rare for att ~tr~na ~ymtomens kliniska relevans .. Den geografisk,a spridningen 

av exponerade gjorde att en fall-refer,ent studie i efterhand ej gick atf 

geriomfora inom·ramen·for projektets ekonomi. Fordjupningsstudien skall all-tsa 

ses som en uppfoljning av :'kliniska fap". 
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11.3 RESULTAT 

11.3.1 I studien ingaende personer 

De i studien ingaende 28 foretagen var geografiskt spridda over hela landet, 

men med viss koncentration till syd- och vast-Sverige, se vidare figur II.2 . 

• 

Figur II.2. Den slutliga geografiska 

fordelningen av de besokta foretagen. 

Siffrorna pa kartan anger antal 

undersokta personer pa varje art. 

I tabell II.1 redovisas de intervjuades kon medelalder samt medelanstall

ningstid och jamfors med kontrollgruppen for kvinnor. Av detta framgar att 

kont~llgruppen, kvinnor var ungefar lika gammal som den exponerade gruppen 

och att medelanstallningstidens langd var lika. Mannen i studien ar nagot 

yngre-an kvinnorna men har samma medelanstallningstid. Aldersfordelningen 

bland man och kvinnor som'exponeras framgar av figur II.3. 
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TABELL II.1 

' Alder 6ch ~nstallningstid hos personerna ingAende i studien. 

Antal intervjuade 

operatorer 

MedelAlder 

Medelanstallningstid, Ar 

Man Kvinnor Kontrollgrupp 

kvinnor 

51 62 23 

34:!;9 39±9 40±13 

11 :!: 7 13,±7 11;t8 

Aldersfordelning 

Antal 
30 

20 

10 

0 

J 
~ 

<25 ar 

~ 

!ill 

• 

Kvinnor 

Man 
Kontroll 
kvinnor 

rt:62/ 

n=51 

n=23 

55dr 

F igur I I. 3. Alders fordel.ning av de i studien ingAende ·plastsvetsoperatorerna. 
1 
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11.3.2 lntervjuundersokningen 

Hos de undersokta var andelen rokare bland kvinnorna hogre an bland mannen, 
45% mot 29% (Tabell II.2), och for kontrollgruppen var siffran for kvinnorna 

-52%. Ungefar tre fjardedelar av de undersokta kande sig friska, och en tred
jedel upplevde arbetet som fysiskt tungt. En tredjedel av mannen och halften 
av kvinnorna upplevde arbetet som psykiskt pressande, och en av de paverkande 
faktorerna ar de monotona arbetsuppgifterna. En annan ar ackordsarbete. 

Rokare 

Ex-roka:re 

Icke rokare 

Kanner du dig 

Fysiskt tungt 

TABELL II.2 

Rokvanor och det allmanna valbefinnandet i procent 
hos de undersokta personerna 

Man Kvinnor Kontroll 
n=51 n=62 Kvinnnor 

n=23 
(%) (%) (%) 

29 45 .52 

17 15 4 
53 40 44 

frisk? 75 76 83 
arbete .. 35 36 13 

Psyk. pressande arbete 33 53 26 

* ----

Regelbunden medicinkonsumering rapporterades av 21% av mannen och 15% av 
kvinnorna, och kvinnorna i kontrollgruppen angav detta till 30%. Huvudvarks
tabletter anvandes i hogre frekvens bland platssvetsarbetarna an i kontroll
gruppen, i medeltal 1 tablett hade for man och kvinnor mot 0,2 hos kontrol
lerna. 0mfanget a~ intagna tabletter,per vecka var 0-21 for mannen, 2-12 for 
kvinnor, och 0-4 for kvinnorna i kontrollgruppen. 

~ · .. 
For skattning av ~eurasteni har drebro yrkes~edicinska kliniks frageformular 
Q16 ~nvants. Mer an 6 ja:svar anges som tecken pa neurasteni hos personer 
over 40 ar. Av Tabell II.3 framgar att totalt har 22 personer av 113 interv
juade (19%) svarat 6 eller fler ja-svar. 

Resultatet av fragorna pa det s k "Upplevelseformularet" redovisas i figurer
na II. 5 och II. o, dar angi vna besvar "under arbete" ar redovisade. Svaren ar. 
graderat i fyra olika grader: Nej, obetydligt, lite grann, och ganska mycket. 
I Figurerna II.4 och II.5 redovisas vardena for de tre oversta klasserna sam-
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mantagna. Som synes ar muskel-, ledbesvar samt trotthet lika i de bada kvin

nogrupperna. 

TABELL.'. II.3 

Personer med ·over 6 ja-svar i Q16 Drebro yrkesmedicinsk 

kliniks screeningsformular for neurasteniska besvar 

<40 ar >40 ar Totalt 

Exponerade man 2 8 10 

Exponerade kvinnor 9 3 12 

0exponerade kvinnor 2 3 

II. 3. 3 Brannskador 

Av Tabell II.4 framgar att brannskador ar vanliga bland plastsvetsoperatorer
na. Dessa skador uppstar pa grund av att metallforemal i svetsmaskinens ome-, 
delbara narhet samt maskinens chassi spanningssatts, och nar man beror dessa 

I 

delar kopplas en RF-strom genom operatoren och till jord. Pa grund av den 
·hoga stromtatheten vid beroringsstallet fungerar detta i princip pa samma 

satt som en kirurgisk diatermikniv, d vs en lokal brannskada uppstar. Dessa 
1 iar ar djupa och tar darfor lang tid att laka. Ju hogre faltstyrka vid 

metallforemalet ju hogre blir RF-spanningen och darmed ocksa RF-strommen: 

TABELL II.4 

Brannskador enligt intervju. 

Antal personer som brant · sig, ·angett i ~~ av total a ant al et. 

Man 

Kvinnor 

antal ganger/manad 

4 

3 

2 

3 

3 

2 

antal ganger/er 

-25 

34 

2 3 

15 2 

13 3 
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II.3.4 Muske!- och ledbesvar 

Kvinnorna angav hog frekvens av muskelbesvar, Figur II.4 och II.5. Vid in

spektion av arbetsmomenten i de olika industrierna framkommer att t ex mannen 

kan ha kraftig belastning av bade statisk och dynamisk karaktar da det galler 

att satta malor i tunga presenningar, dra presenningsstycken och lyfta buntar 

av material som kan vaga upp till 30 kg. Arbetsuppgifterna for kvinnor ar 

ofta av typ hogrepetitivt arbete, dar man i sin arbetsstallning ar last av 

plastsvetsens utformning. Detar saledes inte forvanande att ergonomiska 

belastningsbesvar kan forekomma vid plastsvetsarbete. 

Il.3.5 i:igonbesvar 

bgonbesvar har efterfragats i frageformularet, och 23% av mannen och 40% av 

kvinnorna har angivit sadana. De anges i hog grad - 100 resp 92% - vara 

arbetsrelaterade, dvs besvaren har borjat under tiden med plastsvetsning. 

bgonsymptomen ar i huvudsak irritativa och beskrivs som gruskansla, skav

ningskansla och ibland rinnande ogon. 

• % Ogonbesvar hos plastsvetsoperatorer 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
Automat 

n-32 
Pres. 
n•5 

Konfektion 
n.25 

Kvinnor n= 62 

§ Automat- operatorer 

881 Presenning- operatorer 

0 Konfektion-operatorer 

Automat 
n•11 

Pres. 
n=38 

Man n=51 

Konfektion 
n=2 

Figur II.6. bgonbesvar hos de undersokta plastsvetsoperatorerna uppdelade 

efter maskintyp. 
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II.3.6 Domningsbesvar i hander och fingrar' 

I intervjun har upplevelse av domningar och pirrningar i handerna ~fterfra-

' gats. Figur II.7 visar en uppdel~ing av besvaren hos kvinnor och man dar 

framgar att den ar nagot vanligare hos kvinnor. Vidare har en uppdelning 

skett i olika arbetsuppgifter dar konfektionsindustrins kvinnor signifikant 

upplever mera domningar i hander och fingrar. Bes_varsfrekvenssiffran-dar ar 

55%. Totalt sett i den exponerade gruppen upplevs oomningar och pirrningar 

till 40% ; motsvarande varde f6r kontrollgruppen ar 22%. 

70 % domningsbesvar i hander och fingrar 

60 * 2 (f 

• Konfektion n= 25 2 
50 Wj Automat n• 32 11 

40 m Presenning n= 5 38 

30 II Kontroll I n• 23 0 

20 

10 

0 
Kvinnor Man 

Figur II.7. Domningsbesvar i hander och fingrar uppdelat pa olika maskinty

per. (* = p < 0.05). 

II.3.7 Grov- och finmotorik 

Nagon grov st6rning av motoriken, typ fumlighet, svart att greppa testmate-
' rialet, kunde ej testledaren notera hos de 113 plastsvetsoperat6rerna och de ~ 

23 kvinnliga kontroUerna. Viss skillnad i uppfattningsformaga vid instruk-

1-tion och utf6rande av,testuppgifterna fanns mellan f6rs6kspersonerna, vilk~t 

far anses normalt: ~esten ar motivationskanslig. 
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De tre anvanda testen ger ett matt pa oga-hand-koordinationen. Nar forsoks

personen visar laga testvarden i alla tre testen, bult, stift och cylinderb

rada far man anse att risk for storning av finmotoriken finns. 

Nagra signifikanta skillnader erholls ej vid de olika jamforelserna, bult, 

stift och cylindertesten mot antal ar som plastsvetsoperator, uppmatt elekt

riskt falt och "livsexponering". 

Av 51 man har 5 operatorer (10%) lag prestation i alla tre motoriktesten. 

Alla dessa fem operatorer arbetar med presenningstillverkning. Noteras kan 

att 3 av de 5 operatorerna har storningar i 2-punktsdiskriminationstestet och 

kanner domningar i fingrarna. 

Av de 62 kvinnliga operatorerna i denna studie har 3 operatorer (5%) lag 

pre~tation i alla tre motoriktesten. Dessa kvinnor arbetar med automatmaski

ner och .har lag exponering.Av dessa tre kvinnliga operatorer har tva stor

ningar i 2-PD-testet och kanner domningar i fingrarna. 

Hos de 23 kvinnliga kontrollerna fann vi ingen med lag prestation i de tre 

motoriktesten och endast 1 kvinna med en tveksam patologisk storning i 2-PD. 

Som framgar ar siffrorna laga. 

II.3.8 Tva-punkts diskrimination 

Av de undersokta 113 personerna befanns 39 st ha en 2-PD som pa nagon av 

punkterna A,B och/eller C pa hoger och/eller vanster hand var forhojda och 

kan betraktas som storda. Dessa 39 fordelar sig pa 17 man och 22 kvinnor. Hos 

kontrollgruppen om 23 personer enbart kvinnor var det endast en som hade ett 

start varde. Kvinnor i plastsvetsarbete hade signifikant (p < 0,05) samre 

tvapunktsdiskriminationsformaga (2-PD) pa bade hoger och vanster pekfinger

blomma jamfort med referenterna (Figur II.8). Det foreleg aven skillnad av 

2-PD inne i handen mellan kvinnor i plastsvetsarbete och referenter. Inget 

samband mellan 2-PD och anstallningstid, alder samt det elektriska faltets 

storlek fanns hos de plastsvetsarbetande kvinnorna. Daremot fanns ett expone

ring-effekt och dos-svar samband (p < 0,05) mellan exponering och antalet 

kvinnor med stord 2-PD, bade da exponeringsdosen beraknades som maskintyp • ch 

Blektriskt falt (Tabell II.6 • ch II.7). 
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TABELL 11.5 

Procentuella fordelningen av personer med patologisk 2-PD uppdelat pa olika 
I 

maskintyper och dels om forandring enbart pa pekfingerblomman hoger och/eller 

vanster hand ( punkt Ai Fig 1) och dels for forandring pa nagon av punkterna 

A,B eller C hoger eller vanster hand. 

Enbart A 

Man 

Kvinnor 

A,B eller C 

Man 

Kvinnor 

9 mm 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

r 0 

Automat 

18 

13 

36 

25 

Maskintyp 

Presenning 

11 

32 

40 

Konfektion 

32 

44 

Totalt antal 

6 av 51 

13 av 62 

16 av 51 

21 av 62 

2-punktsdiskrimination, kvinnor 

0 konfektion, n=25 

~ automat, n=32 

18:l presenning, n=5 

[] kontroll, n=23 

A hoger A vanster B hoger B vanster C hoger C vanster 

Figur II.8. Fordelningen av 2-PD for kvinnorna i studien uppdelade pa de oli

ka maskintype·rna, samt de olika matpunkterna i handen. 
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TABELL 11.6 

Fordelning av normal och stord 2-PD hos sommerskor och hos kvinnliga plast
svetsoperatorer indelade efter typ av plastsvetsmaskin som anvandes. 
A= automatmaskin, P = presenningsmaskin, K = konfektionsmaskin. 

Alder Exponeringsfaktor Kontroller A p K A+P+K 
15-24 Stord 2-PD 0 0 0 

Normal 2-PD 3 0 0 3 

25-34 Stord 2-PD 0 3 0 4 
Normal,2-PD 10 10 2 13 

35-44 Stord 2-PD 0 3 6 10 

Normal 2-PD 3 6 6 13 

45-54 Stord 2-PD 0 2 2 5 
Normal 2-PD 6 4 5 10 

55-64 Stcird 2-PD 0 0 2 2 
Normal 2-PD 2 0 0 l 

Totalt Stord 2-PD 9 2 11 22 
Normal 2-PD 22 23 3 14 40 

Mantel-Haenszel x2 = 6,07 7,81 

Mantel-Haenszel extensions 2 test X = 5,63 p < 0,02 



Fordelning av normal och 

svet~operatorer indelade 

f~ltexponering). 

Alder Exponeringsfaktor 

15-24 ·Stord 2-PD 

Normai 2-PD 

25-34 Stord 2-PD 

Normal 2-PD 

' 35-44 Stord 2-PD 

Normal 2-PD 

45-54 Stord 2-PD 

Normal 2-PD 

55-64 Stord 2,-PD 

Normal 2-PD 

Totalt Stord Z.--PD 

Normal 2-PD 

Mantel-Haenszel x2= 

33 

TABELL II. 7 

stord 2-PD hos sommerskor och hos kvinnliga 

i tre exponeringskategorier (efter hand med 

Kontroller Ekvivalent elektriskt. Falt SE, 

0 

0 

0 

10 

0 

3 . \ 

0 

6 

2 

22 

W/m2 

50 

0 

6 

4 

4 

1 

3 

0 

7 

14 

2 

50-249 

0 

2 

0 

4 

2 

4 

2 

0 

5 

11 

3 

>250 

0 

3 

3 

5 

7 

0 

15 

1 

0 

10 

15 

6, o•- 4,35 8,93 

1+2+3 

3 

4 

13 

10 

13 

5 

10 

2 

22 

40 

7,81 

Mantel-Haenszel extension test x2 = 5,58 p < 0,02 

plast-

hogsta 
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II.3.9 fertilitet 

Enligt urvalskriterier for deltagaride i studien syftade vi till att fa unge
far lika fordelning man och kvinnor, samt for kvinnornas del en alder lika 
med eller under 30 ar vid borjan av anstallningen for att tacka arbetstid i 
fertil period. Antalet barn for kvinnorna i var undersokta grupp ar i medel
tal 1,2. Motsvarande siffra for mannen i den undersokta gruppen ar 1,19. 
Paritetssiffran for svensk totalbefolkning ar ca 1,69, dar man da ocksa in
kluderat invandrare som ofta har fler barn an svenskar. Tar man for enbart 
svenska forhallanden ar riksparitetssiffran 1,25, dvs i var lilla grupp av 
undersokta ar siffrorna som (orvantat. Vad betraffar spontanaborter har kvin
norna angivit till 89% att de ej har haft nagon sadan; 8% hade haft en, nagon 
kvinna 2 eller 3. Detta ger i ratio talet 13,3. Legalabortsiffran ar 10%. 

I en specialstudie fran 136 foretag har 244 kvinnor som f n arbetar inom 
plastindustrin samt 83 kvinnor som arbetat minst ett ar under perioden 
1974-1984 lamnat sitt 10-siffriga fodelsenummer. Pa grund av hog alder har 
vissa fallit bort men en kohort bestaende av 305 kvinnor har for perioden 
1974-1984 karts mot medicinskt fodelsemeddelande och medicinskt missbild
ningsregister hos professor B. Kallen, Lund. Tva fall av lindriga missbild
ningar och 2 fall av misstankta missbildningar framkom. Inget fall av perina
tal dad fanns och inte heller onormalt manga avvikelser fran normal fodelse
vikt. Ingenting i materialet tyder saledes pa nagra storningar vad galler 
missbildningar, perinatal dad eller fodelsevikt, men gruppen pa 305_kvinnor 
ar for liten for 1att man skall kunna dra nagra generella slutsatser ifran 
den. 

II.3.10 Uppfoljningsstudie 

II.3.10.1 Neurofysiologisk undersokning 

Av de 113 undersokta personer har 42 st angivit domningar och pirrningar i 
hander. Redan.i den epidemiologiska genomgangen hade 2-punktsdiskrimination 
utforts, och dar befanns 39 av de 113 ha patologisk 2-PD. Detta i skarp kont
rast till kontrollgruppen pa 23 kvinnor med mekaniskt monteringsarbete resp 
somnad dar endast en hade patologiskt 2-PD i ulnara delen av handen, och 
endast 22% upplevde domningar och pirrningar. 

Totalt ~ade alltsa 61 personer angett domningar och/eller befunnits ha en 
patologisk 2-PD. Av dessa kunde av geografisk~ skal endast 16 man och ?3 
kvinnor tas ut for en fordjupad neurofysiologisk undersokning. Av alla de 62 
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kvinnorna i den ursprungliga intervjuundersokningen togs 23 kvinnor som ang

ett symptom och/eller hade patologisk 2-PD ut for fortsatt neurofysiologisk 

undersokning. I denna utvalda grupp hade 8 st avvikelser, 30%. I kontroll

gruppen undersoktes alla, 21 kom till undersokningen, 2 var sjuka vid till

fallet, och dar fanns 5 st, 24%, patologiska fynd. Skillnaden ar ej statis

tiskt signifikant. Resultatet Fran denna visar att 12 personer i den utvalda 

exponerade gruppen hade avvikelse. En sadan kan med hansyn till anvand teknik 
I 

bedomas bero pa nedsatt ledningshastighet i motorisk nerv i underarmen, ned-

satt motorisk ledningshastighet over karpaltunnel eller mera perifert senso

risk nedsatt nervledningshastighet i nervus medianus eller ulnaris. Tre per

soner hade viss inverkan pa F-respons, vilket med hansyn till alder och 

kroppslangd ej bedomdes ha nagon klinisk-praktisk betydelse. Hos en person 

storde tekniska faktorer undersokningen varfor den utgar, men pa andra grun

der bedomdes den ej ha nagon klinisk betydelse. Av ovriga fordelade sig 

paverkningen sa att 5 personer hade nedsatt sensorisk ledningshastighet i 

nervus medianus pa hoger sida. Ett par av dessa hade dessutom nedsatt senso

risk ledningshastighet bilateralt i nervus ulnaris i handledsregionen. Sale

des aterstar ytterligare 7 personer som har tecken pa nedsatt ledningshastig

het mera perifert i handen. I nagot av dessa fall med perifer paverkan av 

ledningshastigheten Fann undersokande lakare Fran yrkesmedicinska kliniken en 

uttalad sensibilitetsnedsattning i pekfingret. 

I kontrollgruppen,'alla kvinnor, undersoktes hela den arbetande gruppen om 23 

kvinnor Fran en somnadsindustri respektive en mekanisk industri med monte

ringsarbeten. I denna hade 22% angivit domningar och pirrningar mot 40% i 

plastsvetsgruppen. Vid undersokningen fanns storningar i ledningshastigheten 

sensoriskt over karpaltunnel i nervus medianus i tva fall och over ulnaris 

tva fall samt en blandad aktionspotentialspaverkan hos ett fall. 

II.3.10.2 Ogonundersokning 

Pa en arbetsplats har samtliga arbetstagare - 6 som arbetade med plastsvets i 

en stor hall och 2·som var sysselsatta med screentryck i annan lokal - under

sokts av ogonspecialist. i Falt, varvid konstaterades att 6 av de 8 arbetarna, 

dvs alla de som arbetade med plastsvets, foretedde latta tecken pa irritation 

i ogats bindehinna, s k konjunktivit, men ej nagra forandringar i lins. 

Totalt 27 personer av de 37 personer, som angett subjektiva ogonbesvar i 

arbetet, undersoktes av lakare (yrkesmedicinare). I stort sett visade ogonla

karens inspektion av fotografierna att 9 personer befanns ha latt konjunkti

vit vilket overensstamde med klinikernas bedomni~g. De sistnamnda hade dock 

en viss overdiagnostik av misstankta fall. 
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II.4 TERMISKA SONDERFALLSPRODUKTER FRAN SVETSBAR PVC-PLAST. 

I I. 4. 1 Bakgrund 

Den medicinska undersokningen visar pa en hog frekvens av ogonbesvar vilka 

skulle kunna orsakas av flyktiga kemiska amnen som avges fran plasten. En 

kemisk laboratorieundersokning har darfor utforts for att klarlagga vilka 

amnen som bildas fran olika plastmaterial under svetsningen (120-170°C). 

Material fran tre foretag med hog frekvens ogonbesvar och olika typer av 

svetsmaskiner har valts ut. Det forsta foretaget hat presenningsmaskiner och 

'arbetar med mycket stora plastvavar. Deandra tva tillverkar mindre produkter 
och anvander automatmaskiner eller konfektionsmaskiner vid svetsningen. 

De plastmaterial som svetsas med hogfrekvenssvetsning ar baserade pa PVC-po

·1ymer.'Vid svetsningen upphettas plastfogen mycket snabbt under kort tid • 

(1-10 s) varvid plasten smalter samman. Pg a tekniska svarigheter att uppma
ta temperaturen i fogen under pagaende svetsning harden uppskattats till 

120-170°C. S~etstid och temperatur beror av materialets egenskaper. Ren 
PVC-polymer borjar sonderfalla redan vid 100°C och PVC-plast innehaller 

darfor stabilisatorer mot varme. Dessutom innehaller den en mangd andra till
satser som UV-stabilisatorer, antioxidanter, fargamnen och mjukgorare. Mang
den mjukgorare i PVC-plaster paverkar plastens egenskaper och overstiger i 

regel 12%. Den svetsbara plasten antas innehalla stor andel mjukgorare da 
detta forbattrar plastens svetsegenskaper. Det har dock inte varit mojligt 

att fa nagon detaljerad produktinformation om de olika plastmaterialen. Det 

far darfor antas att materialens sammansattningar och darmed termiska sonde,r
fallsprodukter kan variera. 

Malsattningen med den kemiska undersokningen har varit att finna sonder

fallsprodukter som kan anvandas som indikatorsubstanser vid yrkeshygieniska 
matningar. 

Antalet publikationer over termisk sonderdelning eller pyrolys av PVC ar 

omfattande men g~ller mestadels temperaturer overstigande 200°c (Braun, 

1981; Choudry och Hutzinger, 1982; Frostling et al., 1983; Hjertberg och Sor
vik, 1984). Da sonderfall och bildade produkter i hog grad ar temperaturbe
roende och sammansattningen av PVC-plaster dessutom varierar, har det inte 

varit mojligt att direkt applicera dessa resultat pa svetsbar PVC. 

II.4.2 Material och metoder 

17 ~lika materialprover i PVC-plast inforskaffades fran de tre foretagen. 
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Termogravimetrisk analys.utfordes vid Umea universitet, Robacksdalen (Torv

projektet) med en termogravimetrisk vag (Stanton Redcroft Simultaneous Ther

mal Analyser). 15 mg av ovanstaende prover upphettades i luft med en uppvarm

ningshastighet av 30° per minut i intervallet zo0 till 500°C. Vikt

minskningen vid upphettningen registrerades. 

Termisk sond~rdelning i luft eller kvavgasatmosfar (170°C, 2.5 min) gjordes 

i en gaskromatografiinjektor for termisk desorption (Chrompack Thermodesorp

tion Cold Trap Injector) pa 10 av materialproverna. Avgasade amnen samlades 

upp i en kylfalla (-1Z0°C) och injicerades darefter momentant i en 

Hewlett-Packard 5880 gaskromatograf forsedd med en 25 m x 0,20 mm I.D. kapil

larkolonn. (Hewlett-Packard, Ultra AZ crosslinked 5% .Phenyl Methyl Silicone, 

0. 33 µm film thickness) och flamjonisationsdetektor. 

Ovanstaende utrustning anslots till en masspektrometer (Finnigan M4021) och 8 

av proverna analyserades. Erhallna masspektra jamfordes med ett datoriserat 

spektrabibliotek (38 000 masspektra). 

For bestamning av ~altsyra anvandes en modifierad impingerflaska monterad i 

en gaskromatograf. 8 stycken Z g plastprover uppvarmdes till 170°C under 

luftflode varefter luftproverna uppsdmlade9 pa silikaror. Den.slutliga analy

sen ut forde.s med. isotako fores v id Yrkes~edicinska ,kliniken i Li.nkoping. 

11.4.3. Resultat och diskussion 

De termogravimetriska sonderfallskurvorna visar ett likartat utseende for de 

olika plastmaterialen med ett kraftigt sonderfall vid temperaturer over 1 

250 °c (Fig. II.9). En datoriell berakning visar att viktmiskningen i 

intervallet 20 - ZOO 0 c vari_erar mellan O. 3 - 1. 5~~ for 15 av de .17 materia

l en. Minskningen for de ovriga tva ar 4 resp. 8%. 

Analyserna med gaskromatografi (Fig. I I. 10) visar samma huvud~omponenter vid 

sonderdelning i luft och i kvavgasatmosfar. Lufto~idationen har ingen avgo

rande inverkan vid sa lag sonderdelningstemperatur som 170°~ eller lagre. 

Redan vid 50°C kan manse att'dessa amnen avges fran,provet, .Merparten ~ar

madas utgora kemiska amnen som avdunstar och inte egentliga sonderdelnings

produkter. 

/ 



vikt 
100% 

50% 

100 200 

.38 

300 400 temp.°C 

Figur II.9. Termogravimetriska sonderfallskurvor for sex PVC-material fran 
et t fi:iretag. 

De huvudkomponenter som bildas vid 170°c har dessutom analyserats med 
massspektrometri. Foljande amnen och grupper av kemiska foreningar avges fran 
p.lastproverna: 

- Alifatiska kolvaten 
- Aromatiska kolvaten 

- Aldehyder 

- Alkoholer 

- Eteralkoholer 

- Fenol 

- Fta.latestrar 

- Organiska syror 

- Saltsyra (analys Isotakofores) 

Denna studie ger endast underlag for en kvalitativ bedomning av de kemiska 
amnen som avges fran plasten i samband med upphettning pa laboratoriet. Man 

'kan dock utga ifran att samma kemiska amnen kommer att avges vid svetsning pa 
arbetsstallet. For en kvantitativ analys, dvs hur mycket av dessa amnen som 
arbetsplatsluften kommer att innehalla, maste man utfora yrkeshygieniska mat
ningar pa plats. Flera av ovan namnda kemiska amnen verkar irriterande pa 
ogonen, t ex saltsyra, aldehyder, vissa alkoholer och fenol (Grant, 1986). 
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0 5 10 15 

Figur II.10. Kapillargaskromatogram fr~n ett PVC-material efter 

uppvarmning till 170°C i luft. 

min. 

Med' ledning av detta och den medicinska bedomningen borde en sadan luftprov

tagning vid arbete med hogfrekvenssvetsning av PVC omfatta: 

- saltsyra 

- aldehyder 

- alkoholer 

- fenol 

- ftalatestrar 



40 

II.5. DISKUSSION 

II.5.1 Bortfall 

Av de tillfrAgade f6retagen ville 8 f6retag med 111 operat6rer ej delta i 
studien p.g.a. skilda skal. De var bl.a. radda f6r produktionsst6rning. 
Beroende pA produkten sA Finns det vissa topper i produktionen under Arstid
erna. Andra hade haft studier och studiebes6k vid sina f6retag och ville ej 
ha nAgot mer arbetstidsbortfall. Dessa 8 f6retag utg6r ett bortfall pA 6%, 
men ser man till antalet plastsv~tsoperat6rer sA. blir bortfallet 14,6% 

JI.5.2 Storning av tvapunktsdiskrimination (2-PD) 

Det f6re1Ag en Hkad frekvens av st6rd 2-PD bJand de plastsvetsarbetande kvin
norna. Orsaken till det Hkade antaiet fall med f6rsamrad kansel ar oklar. 
MAttet pA tvApunktsdiskrimination mater funktionen av en specifik typ av 
receptorer i huden pA handen, desk SA'1 receptorer (Johansson och Vallbo, 
1983): En st6rning av 2-PD kan tyda pA st6rd funktion av dessa receptorer 
eller pA nerverna som f6rbinder receptorerna med hjarnan. Det har visat sig 
att 2-PD har ett mycket h6gt positivt prediktionsvarde f6r kanselstHrning i 
handen, 95%, men ett relativt lAgt negativt predektionsvarde, 33% (Hagberg 
m.fl., 1985). Detta betyder en 6kad 2-PD pA pekfingerblomman, dvs 5 mm eller 
mer tyder pa en st6rd kanself~nktion, men man kan ha st6rd kanselfunktibn och 
trots detta kan 2-PD vara normal. Med andra matinstrument anges normal 2-PD 
pA pekfingerblomma till 2,8 mm (medelvarde + 2 standarddeviationer) hos arbe
tare (Carlson et al., 1984). 

Samband mellan antalet med st6rd 2-PD och exponeringens storlek avseende de 
elektriska faltet och maskintyp pekar pA att en otiak till st6rning i kansel 
skulle kunna-vara faltexpositonen. St6rning i kanseln kan ocksA otsakas av 
nervinklamning vid handleden (karpaltunnelsyndrom). Detta tillstAnd ar vanli
gare hos kvinnor an hos man. bkad risk att FA'karpaltunnelsyndrom Finns om 
man arbetar med upprepade b6jningar i handleden eller upprepade r6relser av 
hand och fingrar (de Laval m.fl., 1985). Resultaten frAn de neurofysiologiska 
unders6kningarna visade att 5 av de plastsvetsarbetande kvinnorna m6jligen 
har karpaltunnelsyndrom. SAledes kunde en alternativ f6rklaring till den Hka
de f6rekomsten av kanselst6rning hos plastsvetsarbetande kvinnor vara att de 
harmer repetitive r6relser och kraftgrepp jamf6rt med referenterna. Emeller
tid ar denna alternative f6rklaring mindre trolig dA referenterna har repeti
tivt arbete (s6mmerskor och mont6rer). Det Finns darf6r goda grunder till att 
misstanka att kanselst6rningen hos de plastsvetsarbetande kvinnorna kan ha 
orsakats av exponeringen f6r de elektriska och/eller magnetiska Falt de varit 
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utsatta for. Lokalisationen for skadan ar • saker, den kan vara belagen i kan

selreceptorerna och/eller under de sma nerverna i handen eller de storre 

nerverna som gar fran handen. Tyvarr kan man inte fran de genomforda neuro

fysiologiska undersokningarna fa veta skadans lokalisation. 

II.5.3 Neuropatifynden 

Av de 12 med patologiska fynd vid EnEG undersokningen var fordelningen: 4 

man/8 kvinnor. Karpaltunnelsyndrom kan man inte alltid urskilja etiologin 

till och den ar dubbelt sa vanlig bland kvinnor. Borg och Lindblom (1982) 

uppger att var 10:e svensk kliniskt har domningar och pirrningar i fingrarna. 

Vid analys av 2-punktsdiskrimineringsdata finner man dock signifikant hogre 

patologisk sadan hos den exponerade gruppen jamfort med kontrollgruppen och 

en okad signifikans da en uppdelning i exponeringsgrad gores. Samtliga perso

ner 12 respektive 5 som befunnits ha klinisk betydelsefull avvikelse i nerv

ledningshastighen kommer att remitteras for vidare utredning och behandling. 

Noteras bar dock att samtliga fall hade negativ Phalens test som ofta ar 

positiv vid karpaltunnelsyndrom. Ingen paverkan i beroringsinnet matt vid 

klinisk undersokning fanns hos kontrollgruppen. 

I 9 fall antydde fynden en paverkan i handled och/eller mer perifert. Endast 

perifera forandringar galler i 4 av fallen. For de ovriga 5 antyds ett lind

rigt karpaltunnelsyndrom. Ytterligare 3 hade mer sammansatt pa;erkan. I nagot 

av fallen med perifer paverkan i ledningshastigheten fann undersokande lakare 

fran yrkesmedicinska kliniken en uttalad sensibilitetsnedsattning i pekfing

ret. 

Nagot som kan diskuteras som forklaring till en minskad diskriminationsforma~ 

ga i 2-PD ar inverkan av tjock hud. Den nedre gransen 5 mm har angivits som 

norm fran en undersokning rorande effekter av vibrationer dar kontrollgruppen , 

togs fran manliga ver~stadsarbetare dar saledes en viss notning eller for

tjockningseffekt i huden kan finnas. Kvinnorna i var studie som var exponera

de och vara lokala kontroller hade likartat arbete ur notningssynpunkt. Om en 

effekt av de elektriska falten innebar en paverkan pa receptorer, nerver 

eller ar en foljd av lokal koagulationseffekt av mindre brannskador kan vi 

inte uttala ass om. 

II.5.4 Kommentar till ogonundersokningen 

I den exponerade gruppen hade 9 /27, dv,s · 30?~, latt k-• njunkt'i vit mot 2/21, 
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d vs 10%, hos kontrollerna. Hos kontrollerna·hade ytterligare en person haft 
en ansiktsmuskelforlamning med efterfoljande ogonbesvar men var nu under lak
ning. Denna person ar ej medtagen i ovanstaende 10%. I start sett visade 
og~nlakarens inspektion av fotografierna 9 personer med latt konjunktivit 
vilket overensstamde med klinikernas bedomning som dock hade overdiagnostise
rat ytterligare nagra misstankta fall. Dgonlakaren bedomde fotografierna 
blint utan vetskap om arbetsplats och exponeringsintensitet. 

•gonbesvar kan orsakas av termisk effekt av elektromagnetiska falt, eller av 
dekomponeringsprodukter fran plasten, se vidare avsnitt om kemisk beskrivning 
av detta. Eftersom bada fenomen upptrader samtidigt kan man ej urskilja 
orsaksmekanismen ytterligare. Kontrollgruppens ena halft, den som sydde mad
rasser och overdrag ar dock exponerad for "kall" plast, vilket tydligen inte 
givit nagon hog frekvens av ogonbesvar. 

II. 5.5 Skattade symptom 

Huvudvark, trotthet samt ogonirritativa besvar ar de symptom som skattas i 
hogst frekvens hos de exponerade mannen och kvinnorna. ogonirritativa besvar 
har diskuterats ovan. Huvudvark och trotthet ar vanliga allmanna symptom men 
jamfort med en tidigare undersokning i gruva och i sjuka hus ger likartade 
hoga siffror. Nagon ytterligare penetration av detta forutom intervjuns all
manna fragor "kanner du dig frisk" d'ar 75?~ respektive 76?~ hos exponerade man 
och kvinnor och 83% hos kontrollgruppen svarade ja pa detta, jamfor tabell 
II.2, har ej utforts (Andersson, 1984). 

over tva tredjedelar av plastsvetsoperatorerna upplevde en torrhetskansla i 
handerna, och detta torde vara en effekt som uppstar pg a handhavandet av 
plastmaterialet enligt intervjusvaret. 

II. 5.6 Neurasteni 

Skattningsformularet 16 fragor har testats och utvarderats vid yrkesmedicin
ska kliniken, Drebro. Hane och medarbetare (1983) har i en rapport angivit 
vissa undersokta gruppers svarsfrekvens. Sat ex ar oexponerade kvinnliga 
livsmedelsarbeterskors frekvens av over 6 ja-svar 6% medan grupper som arbe
tar med narkosgaser och losningsmedel har 18%. Detta kan jamforas mot var 
exponerade kvinnogrupp som an_gav over 6 ja-svar till 19?~ medan kontrollerna 
endast hade 9%. Motsvarande neurastenisiffror i den norska undersokningen 
framkom ej. Dar ar endast 4 kvinnor over 40 ar angav mer an 6 ja-svar. 
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III. HELSEUNDERS¢KELSE AV PLASTSVEISEOPERA T¢RER I NORGE. 

Liv Urdal, Birgitta Kolmodin-Hedman, Maj-Cari Andersson, Kjell Hansson Mild og 

Elsy Jonsson. 

III. l INNLEDNING 

Statens Institutt for Str&lehygiene (SIS) publiserte i 1983 en , unders¢kelse over 

ek~poneringsniv&ene for elektromagnetisk str&ling innen plast- og m¢belindustri i Norge 

(Hannevik og Saxeb¢1, 1983). Trelimingsmaskiner m¢belindustrien ga liten 

str&lebelastning av arbeidstagerne. Lekkasjestr&lingen var ubetydelig, og operat¢renes 

vanlige arbeidsposisjon var langt fra limpressen. 

Ved de 1~ plastbedriftene som inngikk i unders¢kelsen ble 39% av operat¢rene eksponert 

for elektromagnetiske felt som IA over en ekvivalent effekttetthet p& 250 W/m2.) Norge 

foreligger det ikke normer for radiofrekvent str&ling, men disse eksponeringsverdiene 

overskrider et forslag tiJ. administrativ norm som er utarbeidet av SIS (Saxeb¢1, I 982). · 

Arbeidstilsynet foreslo p& denne bakgrunn A gjennomf¢re en medisinsk unders¢kelse. av 

arbeidstagerne, blandt annet med henblikk p& A frembringe doku_mentasjon for 

administrative normer. For A ¢ke st¢rrelsen av unders¢kelsespopulasjonen skjedde 

unders¢kelsen i samarbeid med arbetarskyddstyrelsens forskningsavdelning i Ume&. 

Felles unders¢kelsesprotokoll ble benyttet. "' 

III. 2 MA TERIALE OG METODER 

III. 2.1 Utvalgskriterier. 

Utvalgskriteriene i den norske unders¢kelsen er noe anderledes enn i den svenske. Dette 

skyldes i hovedsak at omfanget av plastsveiseindustrien er mindre enn i Sverige, med 

anslagsvis 300 maskiner mot 1500 i Sverige. Basert p& opplysninger fr.a SIS, fabrikanter 

av plastsveisemaskiner og , Norges Handelskalender fikk man kjennskap til . 37 

virksomheter som sannsynligvis drev med plastsveising. Disse. ble tilskrevet med 

anmodning om A f& opplysninger om arbeidstagere og maskinpark. Tidliger~ ansatte 

kvinner ble ogs& etterspurt med tanke p& A koble materialet ti! Medisinsk f¢dselsregister. 

Positive svar kom umiddelbart fra 13 bedrifter. Etter flere purringer pr. brev og telefon 
, I 

mottok vi opplysninger fra 25 bedrifter med tilsammen 180 ansatte. Tre bedrifter med 23 

arisatte ble ekskludert fra unders¢kelsen da de tilh¢rte vernet industri. 
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Av de gjenvaerende 22 bedrifter med tilsammen 157 ansatte ble l 0 bedrifter val gt ut. 
Alle arbeidstagere som hadde vaert sysselsatt med plastsveising i over fem Ar inngikk i 
unders¢kelsen, tilsammen 51 operat¢rer. De svenske utvalgskriteriene der man tilstrebet 
jevn kj¢nnsfordeling og alder under 30 Ar ved ansettelse i plastsveiseindustri kunne ikke 
tillempes pA det norske materialet fordi unders¢kelsesgruppen ville ha blitt for liten. 
Bedriftene representerte ulike produksjonsgrener som presenning, konfeksjon- og 
automatsveising. 

Den svenske kontrollgruppen (se II. 2. I.) er brukt som referanse ogsA for det norske 
materialet. Den bestAr av 23 kvinner med gjennomsnittsalder 40 Ar (tabell II. I.). 

III. 2.2 Intervju og testbeskrivelse 

Unders¢kelsesprosedyren er lagt opp samarbeid med arbetarskyddstyrelsens 
forskningsavdelning i UmeA og er referert i detalj i forgAende artikkel (II). 
Unders¢kelsen besto av et strukturert intervju hvor man spesielt la vekt pA A kartlegge 
nevrasteniske symptomer og symptomer fra ¢yne, fingre og hender. For kartlegging av 
subjektive besvaer nyttet man ogsA et sp¢rreskjema der arbeidstagerene selv angav 
tilstedevaerelse og grad av symptomer. Da hender og fingre ved de fleste 
plastsveisoperasjoner vil vaere h¢yest eksponert, ble to-punktsdiskriminasjonen i hender 
og fingre unders¢kt. Det ble ogsA utf¢rt tre forskjellige psykomotoriske tester, stift, 
bult og cylinderbrada. En klinisk unders¢kelse av arbeidstagerne inngikk. 

Alle intervjuer er utf¢rt av samme person (LU). Den svenske og norske intervjueren 
m¢ttes f¢r unders¢kelsen for A komme frem til en mest mulig enhetlig intervjuteknikk. 

III. 2.3 Databehandling og statistikk. 

Databearbeiding har skjedd ved arbetarskyddstyrelsens forskningsavdelning i UmeA etter 
prinsipper som er beskrevet i foregAende artikkel. 

III. 3 RESUL TATER 

III. 3.1 Unders9)kelsespopulasjonen 

De 10 virksomhetene som inngikk i unders¢kelsen var lokalisert til syd¢st-Norge. 
Kj¢nnsfordeling, gjennomsnittsalder og . gjennomsnittsansettelsestid for 
unders¢kelsesgruppen fremgAr av tabell III. I. Det var en overvekt av kvinner, 32 av 51. 
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Gjennomsnittsalderen var noe hlllyere blant mennene, mens gjennomsni!tsansettelsestiden 
var ncer identisk for menn og kvinner. Aldersfordelingen fremggr av figur III. l. 

,,,- TABELL III. 1 

Alder og. ansettelsestid for personene som innggr i unders\llkelsen. 

Menn Kvinner 

Antall \ntervjuede 19 32 

operat\llrer 

Gjennomsnittsalder 49 + 11 44 + 10 

Gjennomsnitts-

ansettingstid 14 + 6 13 + 6 

Fig. III. 1 

Aldersfordeling av plastsveiseoperat\llrene som innggr i unders\llkelsen. 

Aldersf ordeling 
Antall 

20 • Menn 

~ Kvinner 
, 

\ 

10 

0 cl 
<25ar 2~ar<35 35sarc45 45•ar-55 55.far 
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III. 3.2 Intervjuunder~kelsen 

Det var en stor andel r¢kere blant kvinnene, 84% mot 37% hos mennene,(Tabell III. 2.) 

72% av kvinnene svarte ja pii s~¢rsmiil om de kjente seg friske. Tilsvarende tall for 

mennene var bare 47%. Muske! og skjelettplager var hyppig forekommende og ble angitt 

som ilrsak ti! uhelse hos 26,3% av mennene. Halvparten av kvinnene og en femdel av 

mennene opplevde arbeidet som fysisk tungt, mens halvparten av kvinnene og 42% av 

mennene opplevde arbeidet som stressende. Ingen hadde akkordarbeid, men 8 av mennene 

hadde skiftarbeid. 3 av disse angav at arbeidet var stressende. 

TABELL III. 2 

R¢kevaner og allment velbefinnende i prosent hos de unders¢kte personene. 

Menn Kvinner 

% % 

R¢kere 37 84 

Eks-r¢kere 26 3 

Ikke-r¢kere 37 13 

Kjenner du deg frisk ? 47 72 
-

Fysisk tungt arbeid 21 47 

Psyk. stressende arbeid 42 50 

Jevnlig medisinforbruk ble angitt av 34% av kvinnene. Blant mennene brukte hele 53% 

medisiner regelmessig. 5 av disse (26,3%) ble medikamentelt behandlet for hypertension. 

16% av mennene og 19% av kvinnene brukte hodepinetabletter minst en gang i uken, i 

gjennomsnitt 0,8 tabletter i uken mot 0,2 hos kontrollgruppen. Ingen brukte mer enn 7 

hodepinetabletter i uken. 

T¢rr hud pii hendene ble angitt av 32% av mennene og 63% av kvinnene, og de selv 

tl!skrev hiindtering av plastdukene. 
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. 
Av tabell III. 3. fremggr at fem av de 51 intervjuede har avgitt seks eller flere ja-svar i 

O~ebro Ql6 sp¢rreskjemaet. Dette skjemaet er i bruk ved utredning av arbeidstagere 

med mulig 1¢semiddelskade, og over seks ja-svar ansees som indikasjon for videre 
, . 

utredning. V grt resultat der 10% har over seks ja-svar, avviker ikke fra forekomsten 

blant industriarbeidere. 

TABELL III. 3 

Personer med over seks ja-svar i Ql6 i Orebro yrkesmedisinsk klinikks screeningskjema 

for nevrasteniske symptomer. 

Menn 

Kvinner 

III. 3.3 Brannskader 

gr< 40 

0 

1 

0 

4 

totalt 

0 

5 

Brannskader var vanlig forekommende blant plastsveiseoperat¢rene, 26% av mennene og 

47% av kvinnene angav at de hadde en eller flere brannskader hvert gr. 

' Et tilfelle av traumatisk fingeramputasjon ble registrert. En 41 gr gammel mann fikk 

h¢yre hgnd i klem i en sveisemaskin med en RF-effekt pg 8-10 kW. Sveisemaskinen ble 

aktivert mens· hgnden satt fast i maskinen. Ved dette pgdro pasienten seg en 

knusningsfraktur av 3. til 5. grunnfalang, lillefingeren var i tillegg rotert 90° radialt i 

grunnleddet. Det var sterke brannskader over dorsalsiden og hud og musklatur var svidd 

bort ikke bare pg de 3 ulnare fingrene, men ogsg, over store deler av pekefingeren, hvor 

det ikke forelg mekanisk skade. 2. til 5. finger var blg og livl¢se, og distalt for def . 
skadede sted hadde pasiel')ten ingen f¢lelse i fingrene. 

Hgndskaden ble revidert umiddelbart, og pasienten ble satt pg Krystalinsk Penicillin. 

Skcl;den demarkerte seg f¢rst etter 3-4 uker, hvoretter man gjorde endelig revisjon der 

ogsg 2. finger mgtte amputeres. Senere ble det anlagt Jransplantat pg huddeffekten som 

gjensto. · Pasienten var hospitalisert i to mgneder. 
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Ill. 3.4 Muske!- og leddplager 

Leddplager av varierende intensitet ble angitt av 29% av mennene og 38% av 

kvinnene.(Fig. III. 2. og 3.) · Muskelbesvcer ble angitt av 26% av mennene og 63% av 

kvinnene. 22% av kvinnene angav relativt betydelige plager. Spesielt kvinner som 

arbeidet med konfeksjonsmaskiner er utsatt, da dette arbeidet er monotont og skjer i 

h¢yt tem'po. 75% av disse kvinnene angav muskelplager. 

III. 3.5 <i')yenplager 

En femdel av mennene og en fjerdedel av kvinnene angav ¢yenbesvcer, i form av rennende 

¢yne, kl¢e, svie og uklart syn. Disse plagene hadde for en stor del debutert f¢r de 

begynte som plastsveiseoperat¢rer (9 av 12). 

III. 3.6 Parestesier i hender og fingre 

Parestesier i hender og fingre var vanligere forekommende hos kvinner enn hos menn, 

34% hos kvinnene og 11 % hos mennene. Her var imidlertid arbeidstagere ved 

automatmaskiner mest utsatt idet 62% av kvinnene ved disse maskinene angav plager, 

mot bare en fjerdedel av konfeksjonsarbeiderne. Totalt sett angir 25% av den 

eksponerte gruppen parestesier i hender og fingre. Dette er sammenlignbart med 

kontrollgruppen der 22% angir parestesier. 

Fig. Ill. 4 
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III. 3.7 Grov- og finmotorikk 

De psykosomotoriske testen som inngikk gir et mAl for 1/Jye- hAnd-koordinasjon. Lave 

t~stresultater pA alle tre tester gir indikasjon pA f~rstyrret finmotorikk. 

En stor andel av de norske undersl/Jkelsespersonene hadde lav prestasjon pA alle tre 

motorikktestene. Av 19 menn hadde 7 operatl/Jrer (37%) lav prestasjon, samtlige arbei1et 

med pressenningsproduksjon. Gjennomsnittsansettelsestiden for disse var favere enn for 

mennene i hele materialet, henholdsvis 11 og lt+ Ar. 

Av 32 kvinner hadde 10 (31 %) lav prestasjon pA alle testene. Disse fordelte seg jevnt pA 

ulike maskintyper. Gjennomsnittsansettelsestiden var ogsA for disse kvinnene lavere enn 

for kvinnene i totalmaterialet, henholdsvis 10 og J3 Ar. Gjennomsnittsalderen bAde for 

menn og kvinner som scoret lavt pA de psykomotoriske testene va.: t+t+ Ar. For mennenes 

del er dette lavere enn gjennomsnittsalderen i totalmaterialet (/+9), mens for kvinnene 

tilsvarer dette gjenomsni ttet. 

III. 3.8 To-punktsdiskriminasjon 

Seks,operatl/Jrer (12%) hadde en patologisk forhl/Jyet to-punktsdiskriminasjon i noe punkt 

pA hl/Jyre eller venstre hAnd. Det var fire menn og to kvinner, to arbeidet med 

automatmaskiner og fire med presenningsmaskiner. Den norske 

undersl/Jkelsespopulasjonen har flere patologiske resultater enn kontrollgruppen, der en av 

23 hadde patologisk forhl/Jyet topunktsdiskriminasjon. 

IIL 3.9 Fertilitet 

Mennene i vAr undersl/Jkelsesgruppe hadde gjennomsnittlig 1,21 barn. Tilsvarende tall for 

kvinnene var 0,97 barn. Syv, av kvinnene (22%) hadde forsl/Jkt A fA barn uten A lykkes. 

Parietetstallet for den norske totalbefolkning var i 1981+ 1,7 og i 1971+ 2,1. 69% av 

kvinnene angir at de aldri har hatt noen spontanaborter. 6% av kvinnene hadde hatt en 

spontanabort, og en enkelt kvinne hadde to eller tre spontanaborter. 

Legalabortfrekvensen var 6%. 

Som et ledd i utsendelsen av spl/JrsmAl til industrien, der vi etterspurte opplysninger -om 

m~skinpark og ansatte, ble ogsA opplysninger om tidligere ansatte kvinner etterlyst. 

Tanken var A koble dette materialet til Medisinsk · fl/Jdselsregister for A se ,pA 

svangerskapskomplikasjoner. Imidlertid fikk vi bare opplysninger om 77 kvinner. Dette 

antallet er alt for lite til A kunne gi noen indikasjon pA graviditetsforstyrrelser. Man 

avsto derf,...or fra noen registerkjl/Jring mot fl/Jdselsregisteret. / 
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III. 4 DISKUSJON 

Av bedriftene vi tilskrev med tanke pA deltagelse i unders\i'lkelsen var det 32% som ikke 

\i'lnsket A vcere med. Hvor stort bortfall av operat\i'lrer dette representerer kjenner vi ikke 

ti!. Ytterligere 12% av bedriftene vi fikk opplysninger fra ble ekskludert da de tilh\i'lrte 

vernet industri. Av de gjenvcerende 22 bedrifter ble 10 bedrifter valgt ut. Av 

hensiktsmessighetsgrunner valgte man primcert ut bedrifter der Statens Institutt for 

StrAlehygiene allerede hadde gjort mAlinger. 

Det kunne tenkes A foreligge bias i materialet dersom fortrinnsvis bedrifter med eldre 

produksjonsutstyr og eventuelt dArligere arbeidsmilj\i'l ikke 9lnsket A delta i unders\i'lkelsen. 

Vi antar dog at slik seleksjon ikke har vcert av stor betydning da bedriftene vi bes\i'lkte var 

svcert ulikartet. Det var stor variasjon bAde hva angAr produksjonsretning, 

produksjonsutstyr og vektlegging av arbeidsmilj\i'lproblematikk. 

Alderssammensetningen for kvinner og menn er noe forskjellig med en 

gjennomsnittsalder pA henholdsvis 44 og 49 Ar. 47% av mennene var over 55 Ar. Dette kan 

vcere Arsaken ti! at over halvparten av mennene angir at de ikke f\i'ller seg friske mot bare 

en dr\i'ly fjerdedel av kvinnene. Det var ogsA et stort medisinforbruk blant mennene idet 

53% angav at de brukte medisiner regelmessig. Antihypertensiva utgjorde halvparten av 

forbruket. 

Kontrollgruppen er ikke godt matchet til det norske materialet idet den utelukkende 

bestAr av kvinner med en gjennomsnittsalder (40) som er lavere enn 

unders\i'lkelsespopulasjonen. 

Det norske totalmaterialet avvek ikke fra kontrollgruppen nAr det gjelder angivelse av 

parestesier hender og fingre og sensibilitet samme vurdert ved to

punktsdiskriminasjon. Parestesier ble imidlertid ~ngitt av 62% av kvinnene ved 

automatmaskiner mot bare en fjerdedel av konfeksjonsarbeiderne. Da 

konfeksjonsmaskinene gir h\i'lyest strAleeksponering av hendene tyder dette pA at 

parestesiene snarere har sammenheng med andre faktorer, f.eks. ergonomiske, enn med 

eksponeringen for radiofrekvent strAling. 

Muskelplager var et relativt stort problem i denne industrien, spesielt hos kvinnene. 

Konfeksjonsarbeidere var her mest utsatt, men vi antar at dette primcert skyldes et h\i'lyt 
oppskrudd tempo og monotont repetitivt arbeid. 

' De norske arbeidstagerne hadde gjennomgAende dArlige resultater pA de psykomotoriske 

testene, og langt dArligere enn de svenske arbeidstagerne. Vi ser imidlertid ingen 

I 
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opphopning av dArlige· resultater ved maskiner som gir spesielt h¢y eksponering og 

vurderer det som lite sannsylig at de dArlige resultatene skyldes eksponering for 

radiofrekvent strAling. De psykomotoriske testene er sv~rt motivasjons¢mfiendtlige, og 

vi tror snarere at den systematiske forskjellen mellom landene skyldes ulik 

instruks j onsteknikk. 

Brannskader var vanlig forekommende og en fjerdedel av mennene og halvparten av 

kvinnene hadde en eller flere brannskader hvert Ar. Brannskadene er dype og bruker lang 

tid for A leges. Et alvorlig tilfelle av kombinert knusings- og termisk skade p~ en h~nd er' 
' referert. 

Det 'norske materialet er for lite til A trekke sikre konklusjoner. Bortsett fra 

_ brannskadene har vi ikke gjort funn som tyder pA at symptomene disse arbeidstagerne 

angir for~rsakes av den radiofrekvente strAlingen fra plastsveisemaskinene. 

' / , 
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IV. SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER. 
Birgitta Kolmodin-Hedman, Kjell Hansson Mild och Liv Urdal. 

IV.1 URVAL 

Nagot olika urvalskriterier har kunnat tillampas i den svenska och norska 
studien, och dessa har beskrivits narmare i avsnitt II och III. 

Av i huvudsak ekonomiska skal utgick i Sverige 8 foretag (6%), och sett till 
antalet plastsvetsoperatorer sager detta ett bortfall pa 15%. I Norge ar 
bortfallet vad betraffar foretagarantal 20%. 

Denna skillnad i ·urvalskriterier har medfort att framforallt mannen i den 
norska undersokningen har nagot langre anstallningstid och ar i medeltal ca 
10 ar aldre an de svenska plastsvetsoperatorerna. 

Skillnaderna i alder och anstallningtid kan vara orsak till att de norska 
mannen i hogre grad an i det svenska materialet anger att de inte kanner sig 
friska och att de har en hogre medicinforbrukning. Samtidigt kan det tankas 
att en specifik "healthy worker" effekt har varit verksam langre tid i det 
norska materialet, sa att personer som ar speciellt kansliga for exponering i 
plastsvetsindustrin ar utselekterade. 

IV.2 Exponering 

Matonoggrannheten hos det anvanda instrumentet, Holaday 3002, kan sagas vara 
±1 dB, men pa grund av alla ovriga faktorer vid matningen uppskattas det 
totala felet till ±2 dB. Men aven om vi kunde mata helt felfritt och 
installningen och produktionen vid maskinen inte andrats under de senaste 
aren, sa kan vi inte ange vad som egentligen ar exponering. Hur skall E-fal
tet pa handerna vagas samman med ett H-falt pa fotterna osv.? Ett satt att 
ange exponeringen ar att anta att all vaxelverkan ar rent termisk och alltsa 
beroende pa den specifika absorptionshastigheten av RF-energin dvs SAR-var
det. Svarigheten med detta ar att idag ar det knappast ens mojligt att vid 
laboratorieforsok bestamma helkropps-SAR fran lackfalt och an mindre da i 
fabriksmiljo. 

Ett annat satt som kan visa sig anvandbart framgent ar att mata den totala 
stromgenomgangen i kroppen hos operatoren pa det satt som beskrivs av t ex 
Gr0nhaug och Busmundrud (1982). Detta forfaringssatt mater dock endast 
effekten av E-faltet eftersom H-faltet ger inducerade slutna strombanor. 
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Detar inte mojligt att utgaende fran resultatet av denna studie fastlagga 

vad som ar vasentligast i exponeringssituationen for att orsaka kanselforand

ringarna och domningsbesvaren i handerna. Med tanke pa de effekter som rap

porterats efter enstaka overexponering for mikrovagor ( se nedan t ex Dicka~ 

son and Barutt, 1984) kan det mojligen vara tillrackligt med de kraftiga 

strommar som leds genom kroppen vid brannskadetillfallena. En annan expone

ringssituation ar den kapacitiva inkopplingen fran det elektr~ska faltet, 

vilket antagligen ger hogre stromtatheter an fran motsvarande ekvivalenta 

magnetfalt. 

IV.3 Brannskador 

Till de allvarligare riskerna vid arbete med plastsvetsmaskiner hor risken 

for brannskador. Som framgatt av var undersokning har sa gott som alTa opera

torer brant sig en eller flera ganger, och dessa brannsar uppvisar betydligt 

langre lakningstid an vanliga b~annsar. Detta beror pa att RF-brannsaren 

oftast ar djupare an vanliga sar. 

Ciano et al. (1981) redovisar ett allvarligt olycksfall som intraffat med en 

plastsvetsmaskin. En operator hade ·av misstag fatt in sin hand und~r elektro

den och maskinen aktiverades under 2 sekunder. Maskineffekten var 15 kW. Vid 

lakarbesok klagade patienten over smartor i handen och en narmare undersok

ning visade att skadorna pa handen var sa omfattade att en amputation var 

nodvandig. Detta pa grund av att RF-energin fororsakat koagulering av blodet 

i de mindre blodkarlen. En motsvarande skada finns rapporterat 'fran Japan, 

(Kitamaya och Tsukada, 1983). Har skedde en gradvis nekros med borjan pa den 

6:e dagen efter brannskadan och denna utvecklades gradvis fram till den 35:e 

dagen. Amputation av tva fingrar pa det skadade omradet var nodvandig. Aveni· 

Norge har en dylik skada intraffat och detta har narmare beskrivits i avsnitt 

III. 

Vid en temporar overexponering for mikrovagor har rapporterats om en over

gaende parestesi i en kall och blek hand (Tintinalli et al., 1983). Risker 

for en al~varlig koagulationsnekros efter overexponering diskuterades. Se 

aven Dickason and Barutt (1984) for·beskrivning av en perifer nervskada 

med atfoljande stord 2-PD efter overexponering for mikrovagor. 

IV.4 Neurasteni 

For att skatta neurasteni - ett symtom som t hog frekvens har beskrivits i de 

· osteuropeiska undersokningarna - har vi anvant ett i Skandinavien tidigare 

val anvant bch validerat formular, namligen Orebro 16 fragor (Hane m. 
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fl.,1980). Detta formular ar sensitivt men ospecifikt dvs det isolerar inte 
en enskild etiologisk faktor som orsak till en forokad frekvens. 

En av svarigheterna med att jamfora den i huvudsak kvinnliga gruppen som har 
en okad frekvens ja-svar i foreliggande studie ar att relativt fa branschun
dersokningar gallande kvinnor har rapporterats. I en rapport Fran 0rebro 
yrkesmedicinsk klinik (Hane m.fl., 1983) har livsmedelsindustriarbeterskor 
med ovanstaende kriterium har 8% angett mer an 6 ja-svar, dessa forfattare 
finner ocksa att i en blandgrupp inkluderande narkospersonal, intensivvard
spersonal, operationspersonal samt laboratorieassistenter pa kem.lab. fas en 
motsvarande frekvens pa 18%. Svarsfrekvenserna kan ocksa jamforas med ett 
arbete rorande losningsmedelsexponerade skoindustriarbetare (Kolmodin-Hedman 
och medarbetare for publicering 1986) dar 25% av 92 limmare, i huvudsak man, 
angivit mer an 6 ja-svar och dar kvinnor som arbetade med sommerskearbete i 
skoindustri s k natling hade en svarsfrekvens pa 15%. Den norska populationen 
som arbetade med plastsvets anges over 6 ja-svar i 10% Dessa siffror ansluter 
sig saledes narmast till den allmanna industripopulationen i Sverige. For 
bade kvinnor och man i den svenska studien ar frekvens 19%, dvs nagot hog i 
forhallande till Hane m fl. (1983), medan de hos var kontrollgrupp var 9%. 

IV.5 i:igonbesvar 

En diskrepans i den svenska och norska studien galler de irritativa ogonbe
svar. Intervjumassigt upplever de svenska kvinnorna ogonirritativa besvar 
nastan dubbelt sa ofta som mannen, 40% resp 19%. Motsvarande siffror i den 
norska studien var att ca 20% av mannen och ca 25% av kvinnorna angav sadana. 
I uppfojningsstudien med ogonlakare stammer dock det svenska fyndet att man 
finner latt ogonirritation i ogats bindehinna, s k konjunktivit, i hogre grad 
hos de plastsvetsexponerade personerna och att den hos mannen angavs vara 
exponeringsrelaterad. Nagra storre avvikelser i klimatfaktorer med relativ 
luftfuktighet anser vi inte forekommer. Vidare torde angor Fran plastmateria
let vara likartat aven-om det an inte studerats systematiskt i Norge och 
annat an i experimentell situation i den svenska studien. !bland forekommer 
ar6etsmomentet varmning av plastmaterialet med hog lufttemperatur, varmlufts
svets, men eftersom operatorerna vaxlar mellan sadan reparationsuppgift och 
kommersionell plastsvetsning har·vi inte kunnat utrona om detta kan vara 
nagon systematisk skillnad. 

IV.6 Parestesi 

En hog subjektiv besvarsfrekvenssiffra med domningar och pirrningar i hander 
och fingrar anges saval i det svenska som norska materialet, 40-<0%. ~ven har 
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ar det konsdifferens med ca dubbelt till fyrdubbelt sa hog frekvens hos kvin

norha. I det svenska materialet har kvinnor som arbetar vid konfektionsmaskin 

signif.ikant hogre frekvens ~omningar och pirrningar, 40%, jamfort med kvinnor 

i kontrollgruppen madrassommerskor, som har lik.artat ergonomiskt arbete, 22?~. 

I det norska materialet framkommer inte detta. Kvinnor som arbetar vid auto

matmaskiner var mest utsatta. 62% av dessa kvinnor angav klagomal mot bara 

25% hos de vid konfektionsmaskinerna. I relation till att de norska kvinnorna 

dock angav relativt hog besvarsfrekvens fran muskulaturen kan en arbetseffekt 

relateras till arbetsstallning och hogrepetitivt arbete och inte till elekt-

.romagnetiska falt. 

IV.7 Grov- och fin-motorik 

Nagra storre avvikelser i de tre finmotoriska testen som anvands vid los

ningsmedelsutredningar i de skandinaviska landerna bult, stift och cylinder

biada, fann vi inte i det svenska materialet. Ett systematiskt lagre resultat 

erholls i den norska studien men som diskuterats i detta avsnitt syns olika 

testinstruktion och motivation kunnat ha forelegat. 

IV.8 Fertilitetsstudier 

Vad betraffar fertilitetspaverkan som aven beskrivits i de oststatliga under

sokningarna ar bade det svenska och norska, materialet for litet for att dra 

langtgaende slutsatser. I det svenska materialet har dock gjorts en register

korning mot medicinskt fodelse- och missbildningsregister, bade av aktuell 

tvarsnittspopulation (235 st) och av den population kvinnor som under 10-ars

perioden 1974-1984 arbetat minst 1 armed plastsvetsning men sedan slutat (70 

st). Ingenting i denna registerkorning har gett hallpunkter for nagon stor

ning vad betraffar antalet missbildningar, perinatalt doda eller barn med lag 

fordelsevikt jamfort med de for Sverige forvantade antalen. 

IV.9 Jamfi:irelse med and:a studier 
I 

I en nyligen publicerad studie over halsoeffekter av icke-joniserande stral

ning hos manliga fysioterapeuter i USA (Hamburger et al., 1~83) framkom som 

enda signifikanta fynd en positiv association mellan hjartsjukdomar och kro

nisk exponering for RF-falt i kortvagsomradet, 27 MHz. Detta'var ej fallet i 

var undersokning. Det kan dock papekas att den ar en tvarsni~tsstudie dar en 

"healthy worker" effekt verkar. 

En ny ligen publicerad preliminarstudi'e fran It alien'( Bini et al. , 1986) visar 

liknande resultat som i var studie, dvs domningar och pirrningar i hander 
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samt ogonbesvar dominerade bland de kliniska fynden. 

Som helhet tyder inte vare sig den svenska eller norska studien,· vid en total 

klinisk uppskattnihg av industripopulationen som arbetar med plastsvets, pa 

nagon star avvikelse. Ca 75% av bade kvinnor och man i den svenska studien 

anger sig friska .. En sa lag siffra som 50% i det norska materialet synes vara 

relaterat till en hogre medelalder och andra internmedicinska orsaker som 

hogt blodtryck. 

Som framgar av exponeringsmatningarna, som ar synnerligen samstammiga vad 

betraffar exponeringsnivan, overskrids det i Sverige rekommenderade gransvar

det bade i det svenska och norska materialet ~id omkring 50-60% av de uppmat

ta arbetsplatserna. Som framgar av den norska fallbeskrivningen med svar 

brann- och krosskada synes det angelaget att utoka eller revidera gallande 

bestammelser for arbete vid plastsvetsmaskiner. En lokal termisk effekt kan 

inte uteslutas med hansyn tagen till de hoga fynden pa domningar, pirrningar,' 

patologisk tva-punktsdiskriminering i den svenska studien. Man bar alltsa ta 

stallning till exponeringsbetingelser for handerna. 
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SAMMANFATTNING 

EFFEKTER PA MANNISKA AV HOG EXPOSITION FOR RADIDFREKVENT STRALNING. 

Studier av plastsvetsoperatorers halsa och exposition. 

Kjell Hansson Mild, Birgitta Kolmodin-Hedman och Liv Urdal 

~rbete och Halsa 1987:12, 1-66 

For att kartlagga hur radiofrekvent (RF) stralning paverkar manniskors halsa 

och valbefinnande har foreliggande storre halsoundersokning genomforts med 

tonvikt pa allmant halsotillstand hos operatorer av plastsvetsmaskiner i 

Sverige och Norge. 

Undersokningen ar en tvarsnittsstudie i tva delar, omfattande 113 RF-expone

rade kvinnor och ~an i Sverige och 51 RF-exponer~de kvinnor och man i Norge. 

St~dierna genomfordes som strukturerad intervju, med skattningsformular for 

upplevda besvar, testsession for att utrona eventuella storningar av handens 

motorik samt yrkeshygieniska matningar av RF-falten kring de aktuella plast

svetsmaskinerna. En kontrollgrupp pa 23 kvinnor, sommerskor och monterare 

ingar i den svenska studien. 

Endast foretag med minst fem anstallda utvaldes. I dessa foretag valdes 

plastsvetsoperatorer efter foljande kriterier: yngre an 30 ar ~id anstall

ningens borjan, arbetat med plastsvets minst 5 ar. Bland de som uppfyllde 

kriterierna gjordes ett slumpmassigt urval. 

Med hansyn till resultatet av denna forsta studie utfordes en uppfoljnings

studie vad galler ogonbesvar och besvar med domningar i hander och fingrar 

samt en kemisk studie over plastangornas innehall. 

Vid undersokningen framkom att over halften av de undersokta maskinerna hade 

lackfalt som vid en eller flera matpunkter overskred takvardet (250 W/m2): 

hogst ar lackfalten hos maskiner i konfektionsindustrin, detta galler saval 

elektriska som magnetiska falt. 

Ogonbesvar har bland mannen i den svenska studien angivits till 23%, varav 

alla angavs vara arbetsrelaterade (dvs besvaren har borjat under tiden som 

' plastsvetsoperator). Hos kvinnorna var motsvarand~ siffra 40%, varav 92% an

gavs som arbetsrelaterade. Av 27 personer som angivit ogonbesvar befanns 9 

personer ha latt konjunktivit. I Norge ar ogonbesvaren mindre frekventa, 21% 

respekti ve 25?6. 

' 
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Det foreleg en okad frekvens av domningar och kanselbortfall i fingrar och 

hander i bade den svenska och den norska studien. Plastsvetsarna uppger 40% 

domningsbesvar jamfort med 22% i den kvinnliga kontrollgruppen. Kvinnorna 

hade signifikant (p < 0,05) samre tvapunktsdiskriminationsformaga (2-PD) pa 

bade hoger och vanster fingerblomma jamfort med kontrollerna. Sambandet mel

lan antalet med stord 2-PD och exponeringens storlek avseende de elektriska 

falten antyder att en mojlig orsak till kanselstorning kunde vara det elekt

riska faltet. I den neurologiska uppfoljningsstudien fann vi 12 personer med 

patologiskt EnEG av 38 undersokta, varav 7 fall var misstankta karpaltunnel

syndrom och 5 med mer perifer skada. 

Resultaten skulle kunna bero pa lokal termisk effekt i fingrarna som skulle 

kunna ge domningar och kanselbortfall. Latt konjunktivit i ogonen vilket kan 

tyda pa dels uppvarmning av ogonen dels irriterande plastangor. 

Nyckelord: Radiofrekvent stralning, parestesi, ogonirritation. 
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SUMMARY 

EFFECTS ON HUMAN FROM HIGH EXPOSURE-TD RADIDFREQUENCY RADIATION 

A study of health and exposure of plastic welding machine operators 

Kjell Hansson Mild, Birgitta Kolmodin-Hedman and Liv Urdal 

Arbete och Halsa 1987:12, 1-66 

In order to study the effects of radiofrequency (RF) radiation concerning 

general health and well-being, cross-sectional health examinations have been 

performed in Sweden and Norway of operators of plastic welding machines. 

113 RF-exposed men and women in Sweden and 51 RF-expoied 06men and men in 

Norway have been studied ·by means of a structured'interview and iating of 

subjective symptoms.· A test session, in order to examine coordination and 

muscular function in the hands, some neurological tests concerning two-point 

discrimination and sensitivity have been done, and at the same time hygienic 

measurements was taken of the RF ·field around the operators' welding machi

nes. A reference group of 23·women, sewing machine operators and assembly 

workers, were chosen in the Swedish part of· the study. 

I 

Only companies with more than 5 workers were selected in the study and the 

criteria for the weldi~g machine operators to be included were: age less than 

30 years when employment.began and a mean employment duration of more than 

five years. In the group that satisfied these criteria, a random selection 

was made. In view of the results of the first studie a follow-up study was 

done regarding eye irritation and numbness in hands and fingers, and also a 

chemical study was done on the composition of the vapour emitted from the 

heated plastic material. 

It was found that more than 50% of the welding machines, in one or more mea

suring point of the operator-positio~, exceeded the ceiling value of 

250 W/m2. The highest leakage fields was found near machines used in the 

industries of ready-made clothing. This applies to electric as well as magne

tic fields. 

Eye irriration, hand'numbness and impaired 2-point discrimination were more 

common in the plastic welding group than in the reference group. 

I 

In t~e interview, 23% of the -men and 40% of the women (37 persons) reported 
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eye irritation, and more than 90% of the cases thought the symptoms were 
work-related. From this group 27 persons were selected for a clinical eye-ex
amination and in 9 cases the symptoms were consistent with a mild conjuncti
vitis. In Norway, eye irritation were less frequent, 21% in males and 25% in 
females, respectively. 

High incidence of hand numbness was found in both studies. The female plastic 
welders experienced 40% numbness, compared to 22% in the reference group. The 
females also had a significantly.increased 2-point discrimination (p<0.05) in 
both the right and the left hand, compared to the referent group. 

The relation between the disturbed 2-point discrimination and the intensity 
of exposure concerning the electric fields, suggests the electric field as a 
possible cause of the disturbance. 31 persons, chosen either by clinical 
symptoms and/or by pathological 2-point discrimination, had a neurological 
follow-up. 12 persons from this group had a pathological EnEG and 7 out of 
these 12 had a level of disturbance suggestive of carpal tunnel syndrome and 
5 indicating a more peripheral damage. 

Thus the results indicate that a local thermal effect in the fingers may have 
caused the paresthesia and the disturbed 2-point discrimination. A mild con
junctivitis might be caused either by a heating effect of the electromagnetic 
fields or by irritating effects of the plastic pyrolysis products. 

Key words: conjunctivitis, numbness, radiation, radiofrequency 
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