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Arbeidmiljø og inneklima
Hva er viktig sett fra et renholdsperspektiv. 
- Stopp bruk av renholdskjemi i sprayform!
- Hva med teppegulv nå? 

Jan Vilhelm Bakke, Phd, overlege i Arbeidstilsynet

25.04.2018



BBC NEWS, Health 160218: Cleaning products linked to poorer lung function
Svanes Ø et al. Cleaning at home and at work in relation to lung function decline and airway 
obstruction. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Copyright 2018 (ATS).

BBC: Regular exposure to cleaning products significantly affects lung function, research has 
suggested. The study of 6,000 people by a team from Norway's University of Bergen, found women 
appeared to be more badly affected than men. They said cleaning chemicals were "unnecessary" 
and microfiber cloths and water were "enough for most purposes". Microfiber cloths and water 
'enough‘.
Washington Post, The Telegraph, Daily Mail, Dayton Daily News m.fl. 
Se BBC national direkte intervju radio og TV, Washington Post, the Sun, brasilianske medier +++ om 
Svanes et al 2018

http://www.bbc.com/news/health-43085674
http://www.telegraph.co.uk/news/2018/02/15/household-cleaning-products-bad-lung-function-smoking-study/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-5397199/Cleaning-bad-womens-lungs-20-cigarettes-day.html
http://www.daytondailynews.com/news/study-common-household-chore-just-damaging-smoking-cigarettes-day/Chr8aAPKCZxx7COYFLiWwO/


NRK 160218, FK Hansen: Studie: Bruk av 
rengjøringsmidler kan skade lungene

Kvinnelige renholdere fikk nedsatt lungekapasitet, viste studien. (Illustrasjonsfoto). Foto: Flickr. 

Rengjøringsmidler kan redusere lungefunksjon tilsvarende det å røyke mellom 10 og 20 
sigaretter om dagen i 20 år. Det viser ny studie.
Se BBC national direkte intervju radio og TV, Washington Post, the Sun, basilianske medier +++ om Svanes et al 2018

https://www.nrk.no/viten/studie_-bruk-av-rengjoringsmidler-kan-skade-lungene-1.13917447


Mest yrkesforverret astma i renholdsarbeid, skole, syke- og 
pleie-institusjoner

Stopp bruk av renholdskjemi i sprayform!

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V4CnIAQ4Qza2rM&tbnid=fDLgytijwGSFPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cityrenhold.no/&ei=rIIpUqCYFLH14QSM2YGAAw&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNGBFexufaXRW4hArNu28LEL_3Ag1Q&ust=1378538273013329
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=V4CnIAQ4Qza2rM&tbnid=fDLgytijwGSFPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cityrenhold.no/&ei=rIIpUqCYFLH14QSM2YGAAw&bvm=bv.51773540,d.bGE&psig=AFQjCNGBFexufaXRW4hArNu28LEL_3Ag1Q&ust=1378538273013329


Mye arbeidsforverret sykdom blant astmatikere
Håkon Lasse Leira, Jon Andsnes Berg, Unni Bratt, Siri Slåstad 
Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2367-9

Yrkesgruppe  
Kvinner  
(N = 226)  

Menn  
(N = 190)  

Totalt  
(N = 416)  

Helse og omsorg  49  (22 %)  1  (1 %)  50  (12 %)  

Utearbeid  23  (10 %)  28  (15 %)  51  (12 %)  

Div.industri, lager  7  (3 %)  27  (14 %)  34  (8 %)  

Trearbeid, bygg/anlegg  4  (2 %)  30  (16 %)  34  (8 %)  

Utdanning  22  (10 %)  9  (5 %)  31  (7 %)  

Kontor og administrasjon  21  (9 %)  8  (4 %)  29  (7 %)  

Sveiser/platearbeider  3  (1 %)  26  (13 %)  29  (7 %)  

Renholder  25  (11 %)  2  (1 %)  27  (7 %)  

Kjøkken/hotell/mat  19  (8 %)  8  (4 %)  27  (7 %)  

Håndverker  2  (1 %)  25  (13 %)  27  (7 %)  

Transport/post  5  (2 %)  8  (4 %)  13  (3 %)  

Frisør  12  (6 %)  -  -   12  (3 %)  

Butikk og salg  8  (4 %)  1  (1 %)  9  (2 %)  

Baker/konditor  5  (2 %)  3  (2 %)  8  (2 %)  

Diverse  11  (5 %)  10  (5 %)  21  (5 %)  

Ikke svart  10  (4 %)  4  (2 %)  14  (3 %)  
 



Date of download:  5/23/2014

Copyright © American College of Chest Physicians. All rights reserved.

From: Diagnosis and Management of Work-Related Asthma: American College of 

Chest Physicians Consensus Statement. Chest. 2008;134(3_suppl):1S-41S. 

Relationships of asthma to the workplace.



LKU 2013: Er du i ditt daglige arbeid utsatt for dårlig inneklima i form av trekk, tørr luft, 
dårlig ventilasjon eller dårlig inneklima ellers? Fra NOA/SSB. Situasjonen for sykepleiere og 
grunnskolelærere synes å være om lag den samme i 2013 som i 2009

Sykepleier
Fysioterapi o.l.
Andre helseyrker
Grunnskolelærer
Renholder

http://noa.stami.no/arbeidsmiljoindikatorer/kjemiskfysiskbiologisk/fysiske-faktorer/inneklima/


NOA – STAMI – SSB – LKU 2013: Luftveisplager – alle yrker.

Renholder
Pleie- og omsorg
Sykepleier



Astma, allergi og overfølsomhet øker

• Allergisk snue (Rinokonjunktivitt/Allergisk Rinitt, AR, ”høysnue”), 10-25% i Norge, 
25 % hos ti-åringer i barneastmastudien i Oslo (Berthelsen et al 2010). 

• Antas doblet siste 20 år med størst intensitet i skolealder (Wahn & von Mutius
2001). 

• Ikke-allergisk snue er også hyppig (Weinmayr et al 2008)



KOLS: Kronisk Obstruktiv Luftveis Sykdom (COPD: Chronic
Obstructive Pulmonal Disease)



Økning av astma blant barn og unge i Norge
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Carlsen KH. Astma livstids prevalens i Norge. ECA 2010 og Hovland
Pediatr Allergy Immunol. 2014



Astma og KOLS
KOLS ikke bare røyking

– Voksne ikke-røykere som har hatt astma i barndommen har risiko for å 
utvikle KOLS på nivå med de som røyker 10-20 sigaretter i døgnet (Svanes et 
al 2010, Shirtcliffe et al 2010, Mørkve et al 2011, de Marco et al 2011). 

– Kombinasjonen av barneastma, hyppige infeksjoner, mors røyking og 
foreldreastma ga risiko hos ikke-røykere for KOLS i voksen alder nesten 
dobbelt så høyt som hos storrøykere (OR 7,2 mot 3,8) (Svanes et al 2010). 

– Hyppige luftveisinfeksjoner i barndommen var assosiert med økt risiko for 
astma (OR 5,6) og kronisk bronkitt (2,3) hos voksne (Ekici et al 2008). 
Dessuten var fukt og synlig mugg, teppegulv, kjæledyr og passiv røyking i 
hjemmet assosiert med hyppig luftveisinfeksjoner i barndommen.

– In addition to tobacco´s estimated 50% relative contribution, several 
exist, including inpaired childhood and adolescent lung growth, indoor
and outdoor pollution, and asthma. Editorial . The Lancet Vol 385, May 2, 
2015 : 1697.

Se også Folkhelsesinstituttet: http://www.fhi.no/artikler/?id=55604

http://www.fhi.no/artikler/?id=55604




OR i Bergen og Uppsala høyest, 1,5-2,0 for astma og KOLS for ca 50 000 renholdere nasjonalt. 
Antall/eksponering i allmenbefolkningen er ukjent. Bruk av astmamedisiner var7,1% hos aldri-
renholdere mot 12,7% av de som har arbeidet fire år og mer. 
5% færre kunne hatt behov for astmamedisin blant de 50 000 dersom de ikke hadde vært renholdere, 
ca 2500 personer. 3 % færre tilfeller av legediagnostisert KOLS hos renholdere, ca 1500 personer. 
De virkelige tallene er høyere fordi mange slutter på grunn av luftveisplager («Healthy Worker
Effect»). Hos 4500 kvinner 30-65 år i Barcelona-området med mindre enn åtte års utdanning hadde 
halvparten vært renholder og 39 % var ansatt i renhold ved svartidspunktet (Medina-Ramon etal. 
Asthma symptoms in women employed in domestic cleaning: a community based study. Thorax 2003; 
58: 950–4.)

OR cleaner and symptoms
.5 1 2 3 4

Combined

 Tartu

 Uppsala

 Umea

 Goteborg

 Bergen

 Reykjavik

 ArhusRenhold: Forebyggende
potensial i Norge?

Svanes et al 2013
Time worked as cleaner

N=

Never 

11081

%

≤1 year

676

%/OR

1-4 years

560

%/OR

≥4 years

766

%/OR

Wheeze last 12 months 18,0 20,3/1,2(1,0-1,5) 25,3/1,6(1,3-2,2) 30,0/1,8(1,5-2,2) 

Asthma symptoms** 13,0 14,8/1.2(0,9-1,5) 20,6/1,7(1,4-2,2) 26,2/2,2(1,8-2,7)

Ever asthma 10,8 12,3/1,0(0,8-1,3) 16,6/1,6(1,2-2,0)  17,8/1,7(1,4-2,1)

Current asthma medication 7,1 6,3/0,8(0,6-1,2) 11,1/1,7(1,3-2,2) 12,7/1,7(1,3-2,2)

Doctor´s diagnosed COPD 2,4 3,2/1,4(0,9-2,3) 5,1/1,8(1,2-2,9) 5,9/1,8(1,2-2,6)

«Healthy Worker
Effect»?

*Adjusted for sex, smoking, age, education, parent’s education, BMI and study centre. **Yes to 3 or more of questions 1-6 in the RHINE III questionnaire



Cleaning sprays, bleach, ammonia, disinfectants, mixing products, and 
specific job tasks have been identified as specific causes and/or triggers of 
asthma.  …it is time for a multifaceted intervention: 
– substitution of cleaning sprays, bleach, and ammonia; 
– minimizing the use of disinfectants; 
– avoidance of mixing products; use of respiratory protective devices; 
– education of unions, consumer, and public interest groups to encourage 

safer products. 
– information activities for the general population with the purpose of 

improving the knowledge of professional and domestic cleaners 
– promote strict collaboration between scientific communities and safety 

and health agencies.

2013 Dec;68(12):1532-45. doi: 10.1111/all.12279. Epub 2013 Oct 16.



Steinar Klubben Nilsen. Alt om renhold. Ny utgave 2017.
Kan bestilles gjennom SINTEF bokhandel; 
https://sintefbok.no/book/index/923 Pris: kr 1 070,00
– Alt om renhold er en lærebok som tar for seg alle renholdsfaglige 

forhold.
– Boka er rettet mot fagutdanning på flere nivåer – fra fagbrev som 

renholdsoperatør, via bachelorgrad i husøkonomi og 
serviceledelse, til mastergrad innen «Facility and Service 
Management» med mulighet for påfølgende doktorgradsstudier. 

– Boka er utarbeidet med utgangspunkt i læreplanen for 
renholdsoperatørfaget, og har i tillegg fordypningsstoff for høyere 
utdanning.

– Alt om renhold er også en håndbok for alle som utfører, leverer 
eller kjøper inn renholdstjenester, rengjøringstekniske produkter 
eller rådgivningstjenester innen renhold og bygningsdrift

https://sintefbok.no/book/index/923
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Iu7qPMnz3FedM&tbnid=KUDuds_WIWIogM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintef.no/Kontakt-oss/Alle-ansatte/?EmpId%3D4639&ei=h7FuUvqOIujD4gTQmIEw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHfSKU0lCEX7dcn4PC8TAYsulIABA&ust=1383072512575991
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Iu7qPMnz3FedM&tbnid=KUDuds_WIWIogM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintef.no/Kontakt-oss/Alle-ansatte/?EmpId%3D4639&ei=h7FuUvqOIujD4gTQmIEw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHfSKU0lCEX7dcn4PC8TAYsulIABA&ust=1383072512575991


Rengjøringseffekten til forskjellig utstyr for rengjøring av inventar. Fra: Bakke JV, Nilsen SK. 
Renholdssprayer, kjemikalier, astma og KOLS. Allergi i praksis 2014; 3: 34-39.  
http://www.naaf.no/no/naafs-blader/Fagbladet_Allergi_i_Praksis/Allergi-i-Praksis-3---14/Renholdssprayer-kjemikalier-astma-og-kols/

http://www.naaf.no/no/naafs-blader/Fagbladet_Allergi_i_Praksis/Allergi-i-Praksis-3---14/Renholdssprayer-kjemikalier-astma-og-kols/


NRK 170213: Denne kluten kan fjerne alle bakterier  
Tore Risberg: http://www.nrk.no/livsstil/kluten-fjerner-alle-bakterier-1.10914567

Badet er ett av stedene der mikrofiberklut er mest effektivt når du vil 
fjerne mikroorganismer.  Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK
Lena Furuberg, Teknologisk Institutt (TI): Vasker du med mikrofiber-
klut, blir resultatet helt bakteriefritt. Hvis du bruker den riktig. 

http://www.nrk.no/livsstil/kluten-fjerner-alle-bakterier-1.10914567


Hvem «eier» og kan løse problemene?

Partene:
I arbeidslivet og allmennheten (folkehelse, NAAF). NHO/LO har 
arbeidet mest med HMS i renhold. 
Problemløsere:
Kompetanse- og teknologileverandører.
Media – informasjonsformidlere
Også NAAF har egen kompetanse
Myndigheter:
Tilsyn: Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet 
(KLIF).
HMS-kompetanse: Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens 
Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)



Rundebordskonferanse i Helsedirektoratet 2014

– Bruk av spray- og spruteflasker er unødvendig i vanlig renhold. 
Tørre metoder eller fuktige renholdsmetoder med rent vann er 
tilstrekkelig. Produkter i sprayform bør tas ut av bruk.

– Det er ingen argumenter for økt bruk av renholdskjemikalier og å 
bruke dem i sprayform. Det inngår i opplæring av renholdere. 

– Mer enn halvparten av renholderne bruker likevel spray sammen 
med mikrofiberkluter – selv om effekten da oftest blir dårligere! 
Det må vi få slutt på!

– Det er forskjeller på ulike former for sprayer og spruteflasker. 
Noen er svært mye bedre enn spray, men heller ikke de er 
nødvendig å bruke ofte. 

– Når kjemiske midler forholdsvis sjelden er nødvendig kan de 
påføres direkte – ikke gjennom luften! 



Hvorfor mindre astma i 
Danmark?

Steinar Klubben Nilsen, SINTEF Byggforsk:
– Det var fokus på sprayflasker som danner 

aerosoler siden midten av 90-tallet og 
planer om restriksjoner. Men både 
produsenter og leverandører av renhold tok 
advarslene til følge og droppet sprayflasker. 
Siden er det brukt svært lite rengjørings-
kjemikalier i sprayform. 

– Sprayflaskene ble erstattet av spruteflasker
("bruseflaske" på dansk) hvor dysen var 
endret slik at løsningen kom ut i store 
dråper (bilde 1). 

– Disse flaskene ga imidlertid ergonomiske 
problemer (hender, pga pumpe-
bevegelser). De ble derfor erstattet av 
vanlige spruteflasker som vist på bilde 2 og 
3, med bøyet tut for bruk i toaletter og rett 
tut for annen bruk.

2

1

3

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Iu7qPMnz3FedM&tbnid=KUDuds_WIWIogM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintef.no/Kontakt-oss/Alle-ansatte/?EmpId%3D4639&ei=h7FuUvqOIujD4gTQmIEw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHfSKU0lCEX7dcn4PC8TAYsulIABA&ust=1383072512575991
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Iu7qPMnz3FedM&tbnid=KUDuds_WIWIogM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintef.no/Kontakt-oss/Alle-ansatte/?EmpId%3D4639&ei=h7FuUvqOIujD4gTQmIEw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHfSKU0lCEX7dcn4PC8TAYsulIABA&ust=1383072512575991


http://www.bar-
service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%
20renserier/Vejledning_om_rengringsmidler.pdf

http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/
arbejdsmiljovejvisere/2009-27-rengoring.aspx

Rengøring: http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/privat-
service/wwwrengoringatdk.aspx

http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering vaskerier og renserier/Vejledning_om_rengringsmidler.pdf
http://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-27-rengoring.aspx
http://arbejdstilsynet.dk/da/
http://arbejdstilsynet.dk/da/
http://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/privat-service/wwwrengoringatdk.aspx


Er eksponeringen mindre i Danmark enn i Bergen og Uppsala?

Åndedrætsværn
Branchevejledningen side 13: Ved arbejde med 
rengøringsmidler, der kan afgive
sundhedsskadelige dampe/gasser eller 
aerosoler, er det nødvendigt at ventilere godt. 
Det gælder især rengøringsmidler med flygtige
stoffer, f.eks. organiske opløsningsmidler. Kan 
sundhedsfarlige dampe ikke fjernes, skal 
medarbejderne bruge åndedrætsværn. Det 
kan f.eks. være i forbindelse med en større 
rengøringsopgave, hvor der bliver brugt 
desinfektionsmidler. Åndedrætsværnene skal 
beskytte medarbejderen mod indånding af
sundhedsskadelige dampe. Leverandørens 
anvisninger om brugen af åndedrætsværn, 
filtertyper og filterskift skal følges. Vær 
opmærksom på, at der kun må arbejdes med 
filtermasker i 3 timer dagligt.

http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering%20vaskerier%20og%20renserier/Rengoeringsmidler_2011.pdf

http://www.bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Rengoering vaskerier og renserier/Rengoeringsmidler_2011.pdf


BRANCHEVEJLEDNING OM RENGØRINGSMIDLER, side 6



Og hvorfor mindre astma i Estland?

In our training has been in focus negative aspects of spraying method, for 
instance glass we suggest to clean without chemicals only water and microfiber, 
also we suggest to use pre damped mops / clothes (without water buckets and 
as less as possible spraying). More and more in nowadays are in use microfiber 
and it’s enough effective without chemicals (not only cleaning glass, also floors 
and so on).
Helge Alt, Puhastusekspert OÜ, GSM +372 50 92094
helge@puhastusekspert.ee,  www.puhastusekspert.ee

mailto:helge@puhastusekspert.ee
http://www.puhastusekspert.ee/


«Ren luft»: Forebyggende tiltak

Mulige forebyggende tiltak omfatter (Siracusa mfl) 
– Etablere faglig enighet (konsensus) om 

risikovurderinger,
– Informasjonskampanjer. 

– Er det behov for å publisere enkle veiledere om renhold for 
allmenheten og for arbeidslivet? 

– Opplæring av arbeidstakerne,
– Substitusjon av rengjøringsspray, blekemidler, lut 

ammoniakk, etanolamin og andre
– Å minimere bruken av desinfeksjonsmidler, 
– Unngå blanding av produkter (f.eks. blekemidler, klor og 

ammoniakk), 
– Bruk av åndedrettsvern. 

27



Dagens Medisin 130614: Advarer mot «renholder-astma»

Kristine Askvik/ Silje Robinson: RISIKABELT RENHOLD: 
Lege Øistein Svanes ved Haukeland universitets-sjukehus 
har avdekket at det finnes en egen «renholder-astma» 
også i Norden.

Svanes et al. Respiratory Health in Cleaners in Northern 
Europe: Is Susceptibility Established in Early Life? PLoS
One. 2015 Jul 13;10(7):e0131959 
“The association of wheeze with cleaning activity 4 years was 
significantly stronger for those with early life disadvantage than 
in those without (1.8 [1.5–2.3] vs. 1.3 [0.96–1.8]; pinteraction

0.035)”

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2014/06/05/advarer-mot-renholder-astma/




NAAF, Allergi i Praksis: 
Renholdssprayer, kjemikalier, astma og kols

I Norge har bruken av rengjøringsspray vært høy. Med det vi 
vet om helserisiko og alternative og effektive metoder 
rengjøring, bør bruken av rengjøringssprayer sterkt 
reduseres. Vi trenger verken kjemikaliene eller sprayene.

Artikkel: Bakke JV. Nilsen S. Renholdssprayer, kjemikalier, astma og kols. Allergi i 
Praksis 2014; 3: 34 – 9, pdf

http://www.naaf.no/no/naafs-blader/Fagbladet_Allergi_i_Praksis/Allergi-i-Praksis-3---14/Renholdssprayer-kjemikalier-astma-og-kols/
https://www.naaf.no/globalassets/x-gamle-bilder/documents/1.-allergi-i-praksis/3---14/aa-3-14-renholdssprayer-kjemikalier-astma-og-kols.pdf
http://www.naaf.no/
http://www.naaf.no/


– To vaskemidler er nok
Mange av vaskemidlene som finnes i butikkhyllene er helt unødvendige
http://www.nrk.no/livsstil/_-to-vaskemidler-er-nok-1.12319476

Kjell Erik Moen, NRK 22.04.2015: Foruten 
mikrofiberklut trenger du bare dovask og en nøytral 
såpe, for eksempel vanlig oppvaskmiddel. Men kun 
ved spesielle behov, ifølge renholdsekspert. Foto: 
Halvard Jakobsen / NRK   

Mikrofiberklut er mer effektivt 
enn vaskemidler ved normalt 
renhold, sier rådgiver Lena 
Furuberg hos Teknologisk 
Institutt. Foto: Ane Heber / NRK

http://www.nrk.no/livsstil/_-to-vaskemidler-er-nok-1.12319476


Produsentene prøvde å redusere aerosolene og fjerne 
de mest skadelige komponenter

AJAX Pure&Clear. Universal 
Spray Ren omtanke. 0% 
parfyme 0% fargestoffer

AJAX Universal Gel – bedre? 
«Lemon Freshness
En Ajax som rengjør alt, 
overalt!



PLS: Sprayflasker med dusj dyse 
Arbeidstilsynet advarer - PLS har løsningen
PLS har arbeidet med dette 
problemet i flere år og tilbyr 
fargekodede sprayflasker med ulike 
løsninger for spraytoppene. Vår unike 
dusj dyse som kan leveres i flere 
farger sørger for at du unngår den 
ubehagelige spraytåken. En annen 
stor fordel med dusj dysen er at den 
er ca 60 % lettere å trykke inn for 
renholderne.

http://www.plsnorge.no/news/sprayflasker-med-dusj-dyse?tm=       Datablader:

http://www.plsnorge.no/news/sprayflasker-med-dusj-dyse?tm


NRK 220415 – Spray er populært

En ren mikrofiberklut er som oftest det eneste som skal til for å fjerne smuss og bakterier, 
ifølge rådgiver Lena Furuberg hos Teknologisk Institutt. Foto: Karina Kaupang Jørgensen/NRK.
For produsenter og leverandører er det mye mer å tjene på kjemikalier enn på 
mikrofiberteknologi .

Hvordan holde «trykket oppe» på dette temaet?

http://www.nrk.no/livsstil/_-to-vaskemidler-er-nok-1.12319476


TV2: Kan gi KOLS, astma og eldre lunger i opptil 
fire timer etter bruk. Produsenten: – Hold pusten

Birgitte Kristiansen - «Helsekontrollen»  07.09.2016 http://www.tv2.no/a/8571263/. 
I samarbeid med biolog og daglig leder i Mycoteam, Kolbjørn Mohn-Jenssen, målte vi hva 
som skjedde i innelufta da vi vasket en kjøkkenbenk. – Rett etter at vi har sprayet får vi 
skyhøye verdier av bittesmå partikler. Disse påvirker lufta i hele fire timer etterpå, forklarer 
Mohn-Jenssen.
Kjemikalier er stort sett unødvendig. Vi har god dokumentasjon på at mikrofiberkluter med 
litt vann gjør samme nytten, forklarer Steinar Klubben Nilsen, seniorforsker ved SINTEF.

http://www.tv2.no/a/8571263/
http://www.tv2.no/v/1067243/
http://www.tv2.no/v/1067243/


ERS 2016: Svanes et al. Long term effect of cleaning on lung function decline among 
women in the ECRHS study 

– Eksponering
– rengjøring eget hjem
– jobbet som renholder

– Utfall
– 20 års fall i FVC og FEV1

Resultater kvinner

Kvinner
n=3352

Menn
n=2983

Ikke renhold 200 1530

Rengjøring eget hjem 2849 1394

Jobb som renholder 303 59

Justert fall i FVC og FEV1

FVC (95% CI)
p*

FEV1 (95% CI)
p*

(ml/år) (ml/år) 

Referanse: Ikke renhold (n=200) -18.5 (-22.7, -14.2) -28.3 (-31.7, -24.9)

Rengjøring eget hjem (n=2849) -23.7 (-24.9, -22.6) 0.02 -33.0 (-33.8, -32.1) 0.009

Jobb som renholder (n=303) -26.7 (-30.6, -23.1) 0.004 -34.1 (-37.1, -31.2) 0.01



Oppsummering av resultater fra ECRHS

Kvinner 
– Kvinner som arbeidet som renholdere hadde 17% raskere fall i FEV1

– Kvinner som regelmessig gjorde rent hjemme hadde 14% raskere fall i FEV1

Menn
– Ingen effekter funnet når referansegruppen sammenlignes med 

renholdergruppene
– Referansegruppen inneholder personer med annen industriell eksponering og utgjør dermed ikke 

en ikke-eksponert kategori

25.04.2018
Øistein Svanes



Raymond Olsen et al. Rengjøringsmidler i sprayform – frigir de helseskadelige 
stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene? STAMI-rapport 
2017, Nr. 2, Årgang 18 ISSN nr. 1502-0932

17 produkter og 7 sprayflasker fra de to største 
levererandørene av rengjøringsmidler i Norge. 
– Det er store forskjeller mellom sprayflasker som 

brukes til rom- og sanitærrengjøring i Norge både når 
det gjelder andel luftbåren massefraksjon ved 
spraying og generering av de helserelaterte 
aerosolfraksjonene; inhalerbar, torakal og respirabel
aerosolfraksjon. 

– Canyon sprayflasken med regulerbar dyse, som er en 
av de mest benyttede blant profesjonelle renholdere, 
var den som genererte mest inhalerbar og torakal
aerosol i et standardisert laboratorieforsøk. 

– Mengden inhalerbar og torakal aerosol kan reduseres 
med mer enn 92 % ved å bruke en lavtrykksprøyte 
med regulerbar dyse i stedet for en Canyon 
sprayflaske med regulerbar dyse. 

– Mengden inhalerbar og torakal aerosol blir ytterligere 
redusert ved bruk av sprayflasker med skumdyse.

https://stami.no/wp-content/uploads/2017/02/STAMI-rapport20nr.202202017.pdf


Informasjon NRK og TV2
– NRK 170213: Denne kluten kan fjerne alle bakterier

– NRK 160514: Advarer mot renholdsspray

– Forbrukerinspektørene 22.04.15: Episodebeskrivelse: Nå finnes det 
sprayflasker med vaskemidler til kjøkkenet, badet, gulvet, komfyren, speilet, 
klosettet, badekaret, flisene... Men trenger vi alle typene, og blir det 
egentlig rent? ...

– To vaskemidler er nok

– Overlege vil forby vaskespray

– http://www.nrk.no/livsstil/_-to-vaskemidler-er-nok-1.12319476 

– NRK 280116. Om sprayer, Cecilie Svanes https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-
vestlandsrevyen/DKHO99012816/28-01-2016#t=31s

– TV2 070916: Kan gi KOLS, astma og eldre lunger i opptil fire timer etter 
bruk. Produsenten: – Hold pusten. http://www.tv2.no/a/8571263/. 

http://www.nrk.no/livsstil/kluten-fjerner-alle-bakterier-1.10914567
http://www.nrk.no/livsstil/advarer-mot-rengjoringsspray-1.11721879
http://tv.nrk.no/serie/forbrukerinspektoerene/MDHP11001715/22-04-2015
http://www.nrk.no/livsstil/_-to-vaskemidler-er-nok-1.12319476
http://www.nrk.no/livsstil/_-to-vaskemidler-er-nok-1.12319476
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99012816/28-01-2016#t=31s
http://www.tv2.no/a/8571263/


Litteratur
– Svanes Ø et al. Cleaning at home and at work in relation to lung function decline and airway 

obstruction. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Copyright 2018 
(ATS).

– Bakke JV, Nilsen SK. Renoldssprayer, kjemikalier, astma og KOLS. Helserådet 12/14, 20. juni, 
side 8-12. 

– Nilsen SK, Bakke JV. Renholdsprayer, kjemikalier, astma og KOLS. Yrkeshygienikeren 2014; 2: 
8-13. Hele nummeret kan lastes ned.  

– Svanes Ø, Skorge TD, Bertelsen J, Aasen T, Svanes C, Astma og renholds-arbeidere: 
Resultater fra RHINE-studien. Allergi i Praksis 2014; 3: 30-3. Lastes ned her 

– Bakke JV, Nilsen SK. Renholdssprayer, kjemikalier, astma og KOLS. Allergi i praksis 2014; 3: 
34-39: 

– Steinar Klubben Nilsen lærebok om renhold 
– Svanes Ø, Skorge TD, Johannessen A, et al. Respiratory Health in Cleaners in Northern 

Europe: Is Susceptibility Established in Early Life? PLoS One. 2015 Jul 13;10(7):e0131959.
– STAMI-rapport nr 2, 2017. Rengjøringsmidler i sprayform - Frigir de helseskadelige stoffer til 

arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene?. Se også: Endring på sprayflasker 
minsker kjemikalieksponering fra rengjøringsmidler i sprayform. 

http://www.nyf.no/images/Yrkeshygienikeren/Yrkeshygienikeren-2-2014.pdf
http://www.naaf.no/Documents/1. Allergi i Praksis/3 - 14/AA 3 14 RHINE-studien.pdf
https://www.naaf.no/naafs-blader/allergi-i-praksis/artikkelarkiv/allergi-i-praksis-2014/allergi-i-praksis-3---14/
https://stami.no/wp-content/uploads/2017/02/STAMI-rapport20nr.202202017.pdf
https://stami.no/ny-stami-rapport-rengjoringsmidler-i-sprayform/
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Chronic Cumulative

Irritant Contact Eczema
Kontakteksem/håndeksem rammer 
ca 10% av befolkningen i yrkesaktiv 
alder, mest hos kvinner (Meding
2010). Den gir ofte kroniske plager 
og sykelighet, er årsak til 
sykemelding og behov for attføring 
og uførepensjon (ofte for andre 
diagnoser).

I renhold, i helsesektoren og andre 
med «vått arbeid» er tallene for 
prevalens usikre, men betydelig 
høyere, antagelig x 2-4, men med en 
betydelig «healthy worker effect». 
De som blir dårlig slutter, de som 
blir i jobb er de som tåler det eller 
har god teknikker og vernetiltak.



Teppegulv?

Bakke JV, Øvrevik J, Schwarze PE, Hongslo JK. Nilsen S, Becher R: Teppegulv, 
inneklima og helsepåvirkning. Allergi i Praksis 2016; 2: 46-54

https://www.naaf.no/naafs-blader/allergi-i-praksis/artikkelarkiv/allergi-i-praksis-2016/allergi-i-praksis-2---2016/teppegulv-gir-fortsatt-helserisiko-/


Bakke JV, Øvrevik J, Schwarze PE, Hongslo JK, Nilsen SK, Becher R. Teppegulv. 
Inneklima og helsepåvirkning. Allergi i praksis 2016; 2: 47- 54. Kortversjoner i 
Arkitektur N og Renholdsnytt
Becher et al. Do Carpets Impair Indoor Air Quality and Cause Adverse Health 
Outcomes: A Review. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15(2)

/

Teppegulv, inneklima og helse

https://www.naaf.no/naafs-blader/allergi-i-praksis/artikkelarkiv/allergi-i-praksis-2016/allergi-i-praksis-2---2016/teppegulv-gir-fortsatt-helserisiko-/
http://www.mdpi.com/1660-4601/15/2/184/pdf
http://www.naaf.no/no/naafs-blader/Fagbladet_Allergi_i_Praksis/Allergi-i-Praksis-2---2016/Fortsatt-helserisiko-ved-bruk-av-teppegulv-/


Teppegulv gir fortsatt helserisiko 

NAAF 30.05.2016: En gjennomgang av litteraturen viser at bruk av 
teppegulv kan knyttes til økt risiko for forverret astma og allergi. Det 
bør derfor fortsatt utvises varsomhet ved bruk av teppegulv i skoler, 
barnehager og kontorer, skriver en faggruppe fra Arbeidstilsynet og 
Folkehelseinstituttet i NAAFs fagblad Allergi i Praksis.

25.04.2018
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http://www.naaf.no/no/naafs-blader/Fagbladet_Allergi_i_Praksis/Allergi-i-Praksis-2---2016/Fortsatt-helserisiko-ved-bruk-av-teppegulv-/


NRK 020416: Helsedirektoratet fulgte verken 
egne, Folkehelsas eller Arbeidstilsynets råd

SKAL DEMPE LYD: Helsedirektoratet bekrefter overfor NRK at de har lagt heldekkende gulvteppe i én av sine 17 etasjer, som et 
prøveprosjekt. – Teppet er lagt for å dempe lyd, sier administrasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Nina Aulie. Foto: Markus 
Bjølgerud/ Helsedirektoratet

Camilla Wernersen: Astma- og allergiforbundet mener Helsedirektoratet brøt med 
helsemyndighetenes rådende anbefalinger da de la heldekkende gulvteppe i et av sine kontorlokaler.
https://www.nrk.no/norge/helsedirektoratet-fulgte-ikke-folkehelsas-tepperad-1.12866272

25.04.2018
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https://www.nrk.no/norge/helsedirektoratet-fulgte-ikke-folkehelsas-tepperad-1.12866272


«Certificate»

«XXX is therefore granted the right to 
use the test mark shown below in 
connection with the above
mentioned carpet».
Underskrevet av:
– Dr. Andreas Winkens VDI – Managing

Director
– Dipl – Ing Frank Praetorius VDI –

Technical Director
https://www.youtube.com/watch?v=28M9MXr9qos

https://www.youtube.com/watch?v=28M9MXr9qos
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMus7a_GxMgCFQLVLAodt-gA2Q&url=http://torbax.com/vidfeeder.php?keyword%3Daeroguard&psig=AFQjCNFGfJCUPqRZ6GF2LKugkBn7fqB0jg&ust=1445000981093574
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMus7a_GxMgCFQLVLAodt-gA2Q&url=http://torbax.com/vidfeeder.php?keyword%3Daeroguard&psig=AFQjCNFGfJCUPqRZ6GF2LKugkBn7fqB0jg&ust=1445000981093574




• Ref 3 er «GUIs gull-logo tildeles når et produkt har en “støvretensjons”-effektivitet på mer enn 80 %
• Ref 4 er «interims testresultater.»
• Ref 5 er «Forskning utført av Deutsche Allergie- und Asthmabund e.V. (det tyske allergi- og astmaforbundet) i 2005.



Tepper koster fire ganger mer å rengjøre

Riktig utført renhold av tepper er mer ressurskrevende 
enn renhold av harde gulv. Mens mopping har et 
nøkkeltall på 0,09 (tørr)–0,13 (fuktig) minutter per 
kvadratmeter, har støvsuging et nøkkeltall på 0,20 
minutter per kvadratmeter. Siden tepper i tillegg 
krever hyppigere rengjøring enn harde gulv, vil riktig 
rengjøring av tepper koste 3–4 ganger mer. I praksis 
prises likevel rengjøring av tepper likt med rengjøring 
av harde gulv fordi:
– Smuss synes mindre og dårlig renhold reduserer 

ikke visuell rengjøringskvalitet
– Teppebørstesugere brukes lite i Norge og kuttes 

gjerne ut
– Tepperens med ekstraksjon utsettes gjerne så 

lenge som mulig og foretas ikke som anbefalt
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Steinar K Nilsen

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Iu7qPMnz3FedM&tbnid=KUDuds_WIWIogM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintef.no/Kontakt-oss/Alle-ansatte/?EmpId%3D4639&ei=h7FuUvqOIujD4gTQmIEw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHfSKU0lCEX7dcn4PC8TAYsulIABA&ust=1383072512575991
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=2Iu7qPMnz3FedM&tbnid=KUDuds_WIWIogM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sintef.no/Kontakt-oss/Alle-ansatte/?EmpId%3D4639&ei=h7FuUvqOIujD4gTQmIEw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHfSKU0lCEX7dcn4PC8TAYsulIABA&ust=1383072512575991


Konklusjoner

– Teppegulv kan virke som depot for partikler, allergener og annen biologisk 
forurensning, damper, gasser og lukter som senere kan avgis til innemiljø. 

– Vi finner ikke dokumentert effekt av støvreduserende teppegulv.
– Helsen til personer med astma- og allergi påvirkes av innemiljøforhold. Den 

enkelte må selv i stor grad prøve tiltak og observere effekt på egen tilstand. 
– Siden astma og allergier er hyppig, særlig blant barn og unge, bør 

forholdene legges til rette for å redusere eksponeringen for det en ikke 
tåler. 

– Det bør utvises varsomhet ved bruk av (heldekkende) teppegulv i skoler, 
barnehager og kontorer med mindre særskilte behov mht. akustikk gjør at 
teppegulv er å foretrekke. Akustikkproblemer kan i mange tilfeller løses på 
andre måter enn ved å legge teppegulv. 

– På arbeidsplasser må arbeidsgiver/byggeier ta hensyn til at individuell 
valgfrihet er redusert mht. renholdsrutiner, materialbruk og innredning.
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NAAF: BOLON – anbefalt «teppestubstitutt»

Design gulv i vevet vinyl med bakside av PVC. 
Trinnlydsdempning fra 11 til 17 dB. Lydabsorpsjon
(evaluated sound absorption grade): 0,05. (Et klassisk 
tekstilgolv med løkkebinding kan ha 0,15, varierende 
avhengig av lugghøyde).
Gulvet rengjøres med støvsuger. Flekker fjernes med varmt 
vann. Sug opp vannet med vannstøvsuger eller tørk med 
myk klut/mikrofiberklut. Standard gulvrengjøringsmaskiner 
for periodisk rengjøring. Gulvet har lave emisjoner, 
fremstilles med mykneren alkylsulfonsyre fenylester og er 
uten ftalater.  
Se: https://www.naaf.no/om-naaf/naafs-merkeordning/anbefalte-
produkter/bo--bygg/gulv/bolon-vevet-vinyl/

https://www.naaf.no/om-naaf/naafs-merkeordning/anbefalte-produkter/bo--bygg/gulv/bolon-vevet-vinyl/


Zero Sound: «Gulvet som ligger stille»

Gulv med trinnlydsdempende egenskaper 
uten PVC, klor og mykningsmidler. LifeLine
CS, Zero og Xpression, godkjent av God 
erfaring fra svenske sykehus.
https://www.naaf.no/om-naaf/naafs-merkeordning/anbefalte-
produkter/bo--bygg/gulv/gulvbelegg-av-termoplastiske-
polymerer-fra-ehrenborg-as/

25.04.2018
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https://www.naaf.no/om-naaf/naafs-merkeordning/anbefalte-produkter/bo--bygg/gulv/gulvbelegg-
av-termoplastiske-polymerer-fra-ehrenborg-as/ 

https://www.naaf.no/om-naaf/naafs-merkeordning/anbefalte-produkter/bo--bygg/gulv/gulvbelegg-av-termoplastiske-polymerer-fra-ehrenborg-as/
https://www.naaf.no/om-naaf/naafs-merkeordning/anbefalte-produkter/bo--bygg/gulv/gulvbelegg-av-termoplastiske-polymerer-fra-ehrenborg-as/


Sødersjukhuset – Onkologen i 
Stockholm 

Over 2 millioner mennesker har gått ut og inn siste 8 år og stoler har blitt 
dratt frem og tilbake mange 1000 ganger og gulvet så like fint ut. PVC frie, 
Zero gulv. Zero Sound er i tillegg trinnlydsdempende gulv. 

25.04.201854



Inneklima krever godt renhold!
– Renholdsmidler og metoder skal gi godt innemiljø og ikke forurense!
– Alle overflater må med!
– Renholdere har mer luftveisirritasjon og astma enn andre uavhengig av 

(kontrollert for) røykevaner. 
– Slutt å bruke renholdsmidler i sprayform!
– De har mer håndeksem.
– De med håndeksem har hatt 2-3 ganger høyere risiko for å bli 

uførepensjonert enn andre, men vesentlig på grunn av andre diagnoser enn 
håndeksem.

– Å velge metoder og midler som ivaretar alle hensyn er en krevende oppgave 
for profesjonelle utøvere!

– Et profesjonelt og godt renhold er bra for alle!

Se faktaark: ?
Engelsk/English: ?
Faktaside om kjemikalier: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=206422

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=206422


Forurensning, støv, gasser og renhold
- Unngå allergenkilder for allergikere med sterk luftveisallergi 

(dyr, pollen). Katt, hund og andre pelsdyr skal ikke ha tilgang 
til undervisningslokaler verken i eller utenfor 
undervisningstiden.

- Bruk minst filterklasse EU-7 i klimainstallasjoner, forsiktig 
med lufting om dagen i pollensesongen.

- Renhold og vedlikehold blir best med interiør og innredning 
som er lett å vedlikeholde og rengjøre med bruk av tørre eller 
halvtørre metoder. Unngå hyller, bruk lukkede skap.

- Unngå tepper, andre lodne flater og forurensning med 
isolasjonsstøv fra stein- og glassull (MMMF). 

- Bruk lavemitterende byggematerialer, innredning, utsyr, 
møbler, polisher, rense og- rengjøringsmidler. Unngå midler i 
sprayform!

- Bruk garderobe eller andre tiltak for å holde forurensning og 
uønskede allergener fra ytterklær og sko utenfor 
klasserommet

- Utforming og vedlikehold av skoleplassen og 
inngangspartiene for å hindre import av smuss.

Se også: https://www.naaf.no/subsites/bygg-og-helse/ om utforming av lokalene

https://www.naaf.no/subsites/bygg-og-helse/
http://www.ebprodukter.no/wp-content/uploads/2013/04/allconlu1.jpg
http://www.ebprodukter.no/wp-content/uploads/2013/04/allconlu1.jpg


Støv fra uforseglet isolasjon og akustikk-produkter av 
mineralull (MMMF som Glawa og Rockwool) kan gi sterk 
irritasjon av hud og slimhinner i øyne, nese og svelg. 

Slik kan sterkt irriterende byggestøv se ut etter å ha dratt 
fingrene langs T-profilsystemet. Gulfargen er typisk for Glawa

Senket akustisk himling med 
fuktflekker.
Sedimentert støv fra betong og 
isolasjon over himling.
En uforseglet plate.
Støvet på døren til høyre falt 
ned da platen ble tatt ned.
Alle foto: Gaute Flatheim 



”Nybyggproblemet”
– Innflytting i byggestøv, særlig 

isolasjonsstøv, avgassing fra 
uherdede overflater, uferdige 
klimainstallasjoner osv kan gi 
akutte irritative reaksjoner og 
utvikling av allergilignende 
overfølsomhet.

– De som har allergi og annen 
overfølsomhet er særlig utsatt.

– Risikofaktor er kort byggetid, fukt 
og manglende tid til ”utbaking”, 
utlufting eller herding.

– Ta ikke i bruk uferdige lokaler! De 
skal være rene og tørre før bruk!



TV2 170214:  – 7-8 norske 
utøvere slått ut av byggestøv

Sturla Johannessen: Olympiatoppens sjefslege Fredrik S. Bendiksen 
oppfordrer utøverne til å sørge for at gulvene vaskes og vinduene lukkes. 
Aksel Lund Svindal har reist hjem, og ishockeykeeper Lars Haugen så dårlig 
på grunn av store allergiproblemer.
http://www.tv2.no/2014/02/17/sport/vintersport/ol/sotsji/5332672

http://www.tv2.no/2014/02/17/sport/vintersport/ol/sotsji/5332672


Akustikk i skolen
Hørselshemming hos barn og unge
Ti skoler med 283 lærere i 38 
klasserom i København 
– Lærere i lokaler med lang etterklangstid er mindre 

tilfreds med jobben, føler at de mangler energi og er 
mer interessert i å skifte jobb sammenlignet med 
kolleger som underviser med kort etterklangstid.

– Interessen for å skifte jobb er seks ganger høyere 
blant lærere som jobber i lokaler med lang 
etterklangstid sammenlignet med de som underviser 
med kort etterklangstid.

– Lærere som blir utsatt for støy minst en fjerdedel av 
arbeidstiden er mindre motivert og opplever 
hyppigere sterkt søvnbehov enn de som er eksponert 
mindre enn en fjerdedel av arbeidstiden

– Referanser: 
– Kristiansen et al. Environment and Behavior 2011. 
– Kristiansen et al. Journal of Environmental 

Psychology 2011.

Se: http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2012/daarlig-akustik-
paavirker-skolelaerere-negativt

Bilde: Treullit i himling og på vegger.
Treullit-platene i seg selv gir ikke fra av 
seg støv eller partikler i brukstiden og er 
klassifisert i «Dansk Indeklima
Mærkning», (ikke godkjent av NAAF)
http://www.cembrit.no/media/5509/treullitplusakustikkplus-
plusdenplusnaturligeplushimling_low.pdf

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/da/nyheder/arkiv/2012/daarlig-akustik-paavirker-skolelaerere-negativt
http://www.cembrit.no/media/5509/treullitplusakustikkplus-plusdenplusnaturligeplushimling_low.pdf

