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«intervju». Våre bestrebelser lykkes ikke 
alltid når saken slås bredt opp i mediene. 
Vi er derfor glad for denne type tilbakemel-
dinger, slik at vi kan skjerpe vår praksis 
ytterligere.

Petter Schou

fylkeslege

Synskorreksjon hos røyk- 
og kjemikaliedykkere1083

Arbeidstilsynet er blitt gjort oppmerksom 
på at landets øyeklinikker fremdeles får 
mange henvendelser fra røyk- og kjemika-
liedykkere som vil ha korrigert sitt syn med 
laser fordi de mener de ikke kan bruke kon-
taktlinser eller briller under vernemasken 
i skarpe oppdrag. Grunnen er at tilsynet 
i første versjon av veiledningen om helse-
undersøkelser og fysiske tester for røyk- 
og kjemikaliedykkere bestemte at det ikke 
kunne brukes kontaktlinser eller briller 
under vernemasken. Denne vurderingen ble 
gjort etter beste viten vi da hadde tilgjen-
gelig.

Høsten 2004 revurderte svenske Arbets-
miljöverket forholdene rundt bruk av kon-
taktlinser under vernemasker og fant at det 
erfaringsmessig ikke var problemer med 
å bruke myke hydrofile kontaktlinser. 
Harde kontaktlinser kan man imidlertid 
ikke bruke. Da Arbeidstilsynet ble kjent 
med disse vurderingene, ble den norske vei-
ledningen endret i juni 2005 (1). Alle lan-
dets brann- og redningskorps ble tilskrevet 
om de nye kravene, som er: «Røyk- og kje-
mikaliedykkerer skal ha synsstyrke 6/60 
(0,1) med begge øynene åpne. Dersom det 
er behov for det, kan røyk- og kjemikalie-
dykkere bruke myke hydrofile kontaktlinser 
både ved testen for synsstyrke og under 
masken ved skarpe oppdrag.»

Denne informasjonen har imidlertid ikke 
vært nok til å stoppe presset mot øyeavde-
lingene fra røyk- og kjemikalidykkere som 
ønsker laserkorreksjon av synet. Arbeidstil-
synet vil derfor på nytt informere brann- 
og redningskorpsene om at man kan bruke 
myke hydrofile kontaktlinser under verne-
masken. Øyeavdelingene bli bli informert 
via de regionale helseforetakene. Vi håper 
dermed at unødvendig synskorreksjon med 
laser hos røyk- og kjemikaliedykkere og 
andre ansatte som må arbeide med verne-
maske kan unngås.

Axel Wannag

Direktoratet for arbeidstilsynet
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På s. 35 i nest siste setning under Pille-
presset eller medikaliseringen skal stå: 
Det ferskeste eksemplet er at National 
Institute for Clinical Excellence (NICE) 
i England foreslår at det offentlige ikke len-
ger skal gi støtte til legemidler som hem-
mer aceltylkolinesterase ved Alzheimers 
sykdom, fordi effekten er for dårlig.




