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SUMMARY 

Video display terminals (VDT's) are in common use by computer 
operators. In the last years this group of workers has expressed 
growing consern about their work en v i ronment and possible 
hazardious effects in connection with radiation emission from 
V[)T ' s . Radiation types and levels of emission and possible 
biological effects have been the subject of research activity in 
Norwa y and in other countries. 

This report summarize the various radiation types and their 
levels of emission from VOT's. An overvi ew of recent 
epidemiological studies and animal experiments, and the 
conclusions given by the research groups are also presented. 

The conclusions drawn in this report, based on the current 
knowledge, are; 

Radiation, other than low frequency pulsed magnetic fields, have 
low and negligible emission levels and will not represent any 
health hazard to VOT-rperators or to the foetus of pregnant 
opera tors. 

The biological effects of low frequency pulsed magnetic fields 
have been the subject of opidemiological studies and anima1 
experiment*;, fpidemiological studies carried out in Canada, 
Finland, Sweden and Norway gave no support fav any correlation 
between pregnancy compIjcations and operation of VDT's. from 
animal experiments it ha", so f&r bee ft impos sible to assert an 
effect on pregnancy outcome f rom low frequency pulsed magnetic 
f lelfls . 

National Insl itttU-t of R d d u t i o n Hygiene 

r.tein,»r ft a c l< e M e i e t e Ilarif-vik 



FORORD / OPPSUMMERING 

A r be id s t a ker f som a r beid ei' x databransjen og særlig cl« som har 

arbeidsplass ved en skjermterminal, har vist økende interesse og 

bekymring for de miljaimes sige pavirkmnger ved slakt arbeid. 

Stråling fra da taskjermer har derfor vært et aktuelt emne for 

forskningsinnsats og undersakelser både i Norge og i andre land. 

Denne rapporten inneholder en oversikt over stråling fra 

da taskjermer og en oppsummering av de forskningsresultater som 

foreligger vedrørende nivå og virkning av slik stråling. 

Resultater av større epidemiologiake studier og av dyre • 

ek sper imenter er også referert. 

På bakgrunn av de data og den kunnskap som foreligger i dag, 

trekkes følgende konklusjoner: 

Med unntak av la vf r,ek ven te pulse r ende magn etiske feiter, er 

strålingsnivået fra datask jermer sa lavt at den hel semes sige 

risiko bade for arbeidstakere og for foster er helt neglisjert»ar 

nar en sammen likner med andre miljø faktorer, 

Virk ri ingen av lavfrekvente pulserende mag ne ti ske feiter har hittil 

vært undersøkt ved gruppeundersøkelser og dyreforsøk. Ingen av de 

it«rrf gruppeundersøkelsene som er utført i Canada, r m l a nd . 

Sverige og Norge tyder på risiko for svangerskaps kompi i V a s jone i på 

grunn av arbeid veri sk]ermt ermma ]fr. Pyr^forstfK gir hellar i kke 

grunnlag for å påstå at det er en sammenheng me 1 lom fosterskader 

og lavfrekvente pul i. er ende magne tiske feiter «.om un ut ;.»j t t *• : for 

f o ran *; k j.* rntt **rmina l*>v . 

M.itens Institutt for '.strålehygiene 

JO/ i 19B7 

Steinar fl a c kp Hor<*t(* H <*/>/!•• v i ̂  
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INNLEONING 

Pen hurtige u t v i k 1 i n g e n a v d a t a t e k n o 1 u g .1 har resu.1 tert i en 

omfatti?ndi! introduksjon av slik teknologi i arbeidslivet så vel på 

kcmtorer noni på vork;. t cdg u.l. ve t . Konsekvensen har vært at stadig 

storre grupper av a rbe ids takere har komme t i kontakt med skjerm-

t e rmi nal er . 

Presseoppslag om sammenhengen mellom fosterskader og skjerm-

terminala rbe id forårsaket våren 1985 uro og usikkerhet hos store 

arbeidstakergrupper. Hos kvinner med slikt arbeid skapte dette 

naturlig nok betydelig engstolso. Denne fnku ser ingen på eventuelle 

fos t«r skade Lige pf fokli-i' hadde s .i 11 u t y iiny <; pu n k t i rapporter f r a 

enkelte a rbe id s p La -i ser , spe'Ui?lt i U5 A , Canada og Sverige, der en 

hadde observert el på fallende h ø y t anta11 svangerskaps -

komplika sjoner hos kvinner som arboidet ved skje rmterminaler under 

svangerskapet. På denne bakgrunn har f.I ere fors knxngsgrupper rundt 

i ve rden foretatt grupp^undersøkelser og dyreforsøk for å kunne 

vurdere om miljøet ved skjermterminaler kan forårsake fosterskader 

(1-fl). Str ålemL13*et rundt skjermtermina3 er er også kartlagt 

(9 - 14 ) . 

Torholdene rundt en skjermterminal er karakterisert ved rn rekke 

speslalområder. 

Ergonomi Arbeidsstil linger og lynsproblemer 

Fy s I O log i 5ti 1 Insit tfinli.' .i rb.' id 

Psykologi Usikkerhet overfor ny teknikk og nye 

.* rb" i il s f ormi;r 

r. t r å lem i l jø F oi «*koms t og r L *. i ko ved eventuell stråling 

Vi sk.»l h**r I M D*rm.'r.. pa forekorrr.t og n w k n f'«>r bundi.» t med 

st r 5 l t n<i f i a tl«» t *t vk jt*i m»« r 



VIRKEMÅTEN FOR DATASKJERMER, STRÅLETYPER, 5TØRRELSER OG MÅLEENHETER 

Tn r, kje r mt e r m m a 1 fungerer etter de s amme grunnprinsipper som et 

rjei'nsyn5.ipP>>)\U . I modi* r ne clatat^skjnrmiir har en til en viss grad 

frigjort seg fra den vanlige TV- teknikken både ri år det gjelder 

ant a 11 linjer pr b i lde og an ta 11 hildor pr sekund. 

Figur 1 gir en skjematisk oversikt, over en dataskjerm og de 

staletyper som kan forekomme. Utgangspunktet for disse stråle-

t. ypene er a Finne i data skjerman v vi r k erna t;y . 

Et s k jermbllde bygges opp ved at en elektronstråle med varierende 

s tromst yrke sveiper over skjermens innside fra venstre mot høyre 

og i vertikal retning. Strålen sveiper fra venstre kant til høyre 

kant av skjermen pa 64 mikrosekunder. Vert.ikalbevegelsen av 

elektronstrålen er langsomme re og tar 2 0 000 mikrosekunder. I 

ItRpet av to slike per i od r r bygges det opp et TV-bilde med 625 

linjer. 

Rad l o f r e k v e n t e f e l t 

. l | . . M 4 l | M * - l » 

I w ) u i 1 )>;» t.» M< j « * r m (>'j A « t n c l l t > n t r S l p t y f M - i 
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O P s t-r a 1 ntypor som er aktuelle med tanke pa miljøet rundt en 

clata!:k-jprm er fffi.l.yende: 

1 . Optj.sk st r a ling: 

r» y n .1. i f) lys 

- Ultraviolett stråling 

2 . Rcrmtyens tråling 

3. Statiske elektriske feiter 

4 . Rud i of r t> hvent s t r a 1 i n g 

5. Lav f rekuente elektriske 09 ma gnetiske feiter 

St a ti r. kb: elektriske feiter er ikke stråling 1 egent 119 f tir st and. 

men slike feiter regnes vanligvis som en del av st ra li?mi L 30 -

problematikken rundt dataskjermer. 

De forskjellige typer stråling defineres som loniserende eller 

1kke-loniserende avhengig av hvor energirik strålingen er. 

Røntgenstråling kalles loniserende stråling fordi den har s =1 hoy 

pnergi at den kan ionisere atomer 1 det stoffet som absorberer 

stralingen. De andre stråletypene kalles ikke - loniserende fordi de 

ikke har hoiy nok energi til å ionisere atomer i stoff som 

bd'jtr-iles. Der imot kan ikke-ioniserende stråling ha virkninger pi 

det molekylære plan. 

Op_t 1 sk st rå 1 ing 

Nar clPktronstrSlen treffer et punkt på 1 nn51den av sk jvrmrn 

<mndt»s dot ut en ly smøngde som er pr opa s^onal med st r øms tyrken ,iv 

e 1 i*k t runs t r 3 I **n t dette punkt. Samtidig med synlig lyr. s)*nrle*. det 

ut ultraviolett stråling (UV stråling) som også or 1? lek t r oma gnet 1 •; u 

% t 1 •* J 1 ny m<>n mi*d korter«> b»lgp lengde «-nn synlig ly*.. 

For iiptinh '.trUtng benyttes uturrelu-ne uradlans og r a d l a n r, . Den 

itrålttonwrgi 9om pr tidiønhot faller inn på en flatmennet kalles 

t r rad 1 ,m n Ut t trått effekt pr r om v ir»k*>leni»Mt og pr flatuennet. 

kal l«« -. r ,»fi L ,»n 1 

http://Optj.sk


S tørrels e 

I rradians 

Radi ans 

Watt pr kvaderatmeter; W/m 

Watt pr steradian og kvaderalmeter 
2 

W/(sr m ) 

Røntgenstråling 

Når elektronstrålen treffer innsiden av skjermen vil el ekt r onene i 

strålen bremses hurtig opp. Når elektroner bremses, vil det sendes 

ut røntgenstråling. S tr a leenergi en giker med den spenningen som 

di-iver elektronstrålen. De spenninger som benyttes til a danne et 

svart -hvitt- eller ensfarget bilde ligger a området 0 000 2 Cl 000 

volt 18 2 0 kV). For å danne et bilde pa en fargeskjerm kreves 

?n ni)0 2 8 OOO volt (20 - 2 8 kVJ. Røntgenstråling er elektro -

m.igne 11 -ik stråling med vesentlig hmyere energi enn synlig ly 5 . 

5 t rå li ngen er derfor mer g jennomt rengelig . Røntgenstråling br uk i=* <. 

innen medisin ved røntgenfotografenng, men da produsert ved 

høy pre spenninger (60 - 120 kV) enn de vi finner x da ta sk-jermer . 

'Jtrålemengden f ra en kilde for røntgenstråling angis ved 

ek*, pos i s ion j luft. Eksposisuon angis ved frigjort ladning pr kg 

luft. Når stråli ngen absorberes et stoff er det av interesse hvnr 

mye stråleenergi som absorberes pr kg i det stoff hvur straling^n 

absorberes. Penne størrelsen kal les s \ r$ j.edp se (eller bart* du yy I . 

pet er også av interesse hvor stor stråledosen er pr tidsenhet . 

Pi>nnt* størrelsen kalle* strftledoseraten (eller bare dosera ten ) . 

S tør rel se Enbet 

fkspnsis'jori Coul omb pr kg luft. C / kg 

Oen e n h e t e n som e r b r u k t opp t i l HA 

e r R ( R ø n t g e n ) . 1R = 0 . 0 0 0 ? r . f l C / k g 

r . t i 5 l f ( t o » t » 9 r a y t Gy) . 1 Gy 1 J / k g M i n u l i -

( d o n e ) som «»r o n h p t f o r e n e r g i . 1 i 1 Ws ) 

*Slr5ledo7»»»r.»tM 9 r .iy p r l e k u r u l ( G y / s ) 

( d o i c r a X *•) 
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Statiske elektriske feiter 

Elektriske feiter oppstar mellom gjenstander som har motsatt 

elektrisk ladning. For a drive elektronstrålen er i nn j; iden av en 

skjerm be? lagt med et tynt metallskikt med en pos 11 v ladning. 

Spenningsforskjellen me 11 om skjerm og kåta d e l .i .1 f. v a r e r 

h(&y spenningen over bilderaret. Den positive spenningen på 

metallbelegget gir opphav til et elektrisk felt foran skjermen. 

De rsom en operator foran skjermen har lavere eleke risk spenning 

eller motsatt ladning f. eks gjenn om gnidningselektrisitet, vil 

det oppstå et elektrisk felt mellom dataskjerm og operator. En 

negativt ladet partikkel i lufta vil bevege seg i retning av 

s k jermen, mens en positivt ladet partikkel vil bevege seg mot 

operatøren pa grunn av det elektriske feltet. 

Styrken av statiske elektriske feiter angis som spenning pr 

lengdeenhet i felt ret ni ngen. 

Størrelse En ri et 

Elektrisk volt pr meter (V/m) 

feltstyrke 

Radiofrekvent stralino 

De st rømmer og spenninTer som f or**komim-1 i »• i *k t i <>n i "<k nn i 

skjermterminalar fora r sakt.* r u t M-mii- ] -\ .• .iv r .»<) i u t i .• k vwi t stråling. 

Dette er e lek t romagnct i sk s t r .1 l i n*j «, om n.» i i .i «i-1 *• * i>'k v*-n*, m_] 

lengre bølgelengde enn synlig ly*. Onn r .u! i a( i «-It v»-n t .• •; t r *» 1 i ti'}t-n 

innehnlder ulike frekvpoM«r og ilt- høyi".ii' frrhv-'fin'iic k.m v*re 

oppimot 1000 MH? 11000 millinnpr i v i ngn i n.j«- r pr •»•** und I . Vi 

«. n a k k e r om rac. lobølger n 5 r f r e k v *» n s •* n i i q < j *• r i om r 5 cl *j l 3 0 ti k n j l i l 

100 MM/, for h*y«»r«* fr.»kv»fn^,r iriafc»*»*' v) om m i U r«»l)t51 'j^ i . 

r.» ø r » «•! •>•- 1 Mii.-i 

r i n k t r i s k v.» I r p r m.-t.-i I V / m ) 

r«* 11 -. t y i h •• 



Magnetisk ampere per meter (A/m) 

feltstyrke 

Strålings- watt pr kvaderatmeter (W/m ) 

tetthet 

Lavfrekvente elektriske og magnetiske feiter 

Avbæyning av elektronstrålen i horisontal og vertikal retning 

skjer vanligvis ved hjelp av magnetiske feiter. Disse feitene 

produseres ved hjelp av to spolesysterner rundt bilderørets hals. 

For a styre elektronstrålen må magnet feitene variere i styrke og i 

retning. For a oppnå dette sendes det elektriske strømmer sum 

varierer med tid en gjennom spolesy s ternene . S tr «im v a ria sjonene som 

driver elektronavbøyningen i horisontalretning har frekvenser i 

området 15 - 60 kHz ( 1 Hz = 1 svingning pr sekund. 1kH2 = 1000 Hz) 

mens vertikalavbøyningen forarsakes av s tromva riasjoner i 

frekvensområdet 5 0 - 120 Hz. Strøms tyrkene i avbøynmgsspolene kan 

maksimalt være noen ampere. Oe ytre pulserende magne t feitene 

forarsakes i hovedsak av strømmene i disse spolesystemene. Et 

visst bidrag til d \ s s e feitene fas også fra høyspennmgs-

transorma toren. Oe samme kiIdene sammen med høyspenningskabler kan 

også gi bidrag til et svakt elektrisk felt. Det er vanskelig a 

avskjerme de pu.lserende magnetiske feitene. Err viss sk jermi ng fas 

i metallplater rundt skjerroene men i slike plator kan magnet-

ffitene gi opphav til hvirvelst rømmer som ig]pn kan gi opphav til 

ytre magnet feiter . Med lavfrekvente elektriske og maijnptiske 

feiter mener vi slike som er forårsaket av st øm v a r x a *.* juni- r med 

frekvenser under 300 kHz. 

Magnetfeltets styrke kalles magnetisk flukstetthet eller 

induksjon. En annen størrelse som benyttes er tidsvariasjonnn av 

magnetfeltets styrke. Denne størrelsen beskrives med den 

spenningen «om magnet feltet er opphav til i en kvade ra tmeter stor 

trådsløyfe. I Norge kallei denne størrelsen for "magnetfeltets 

tidsvariasjon", r Senge kalles d&n s amm«* s tar roi sen for 

induksjon. 



7 

Størrelse Enhet 

Magnetisk tesla { T ) , (1 T = 1 Vs/m 2) 

flukstetthet 

Magnetfeltets tesla pr sekund (T/s), 
2 

tidsvariasjon (1 T/s = 1 Vs/m ) 

For den elektriske feltstyrken benyttes de samme størrelser og 

enheter som for radiofrekvent stråling: 
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STRALENIVAER OG RISTKO 

Optisk stråling 

Synlig lys og UV-stråling går under betegnelsen "Optisk stråling". 

UV-straling finner vi i sollys og er den komponet som kan 

forårsake hudforbrenning, uttørking av huden og svie i øynene. 

Store mengder synlig lys kan forårsake fotokjemiske skader pa 

netthinnen, såkalte blålysskader. 

De malinger som er foretatt på bildeskjermens overflate (9) viser 

at konvensjonelle dataskjermar ikke avgir optisk stråling av 

betydning ut fra et risikosynspunkt. Energimengden av synlig lys 

ligger pa et nivå som er ca. en 1OOD-del av det som ansees som 

skadelig, mens energimengden av UV-stråling er mindre enn en 

hundredel av tilsvarende nivå. 

Røntgenstråling 

Skadevirkningene av røntgenstråling på levende organismer er godt 

kjent og all virksomhet som innebærer bruk av røntgendtråling er 

under kontroll og overvåkning i alle vestlige land. Store mengder 

røntgenstråling kan forårsake akutte skader som for eksempel 

hudskader eller nedsatt funksjon av immunapparatet i kroppen. Alle 

stråledoser fra røntgenstråling vil, når disse treffer kroppen 

resultere i en økt risiko -for kreft eller arvelige skader som kan 

føres videre til kommende generasjoner. En regner med at 

risikonivået øker linerært med stråledosen og at dosene adderes 

med tanke pa risiko. Den faktoren som bestemmer forholdet mellom 

stråledose og risiko er svært liten og den økte risiko den enkelte 

utsettes for gjennom et liv f- eks i forbindelse med 

røntgenundersøkelser i medisinsk virksomhet (tannlegerøntgen, 

røntgenundersøkelser på sykehus osv) er i de aller fleste 

tilfeller neglisjerbar i forhold til den kreftrisiko som en 

utsettes for av andre "naturlige" årsaker og gjennom livsførsel. 

Måling av røntgenstråling fra fjernsyns- og dataskjermer er 

foretatt både i Norge (11), Sverige (9) og i andre land (12.13). 

HSlingene i Sverige (9) viste at mengden røntgenstråling fra 

dataskjermar lå . d e r regis treringsgrensen for følsomme måle-
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instrumenter. Hvis en antar at mengden røntgenstråling fra en 

dataskjerm ligger på registreringsgrensen for måleinstrumentene, 

vil en ved 8 timers arbeid foran dataskjerm maks ima It mot ta en 

strålemengde som tilsvarer ca 3 - 4 X av bakgrunnsstrålingen i 

hus. Bakgrunnstrålingen er den stråling som alle som oppholder seg 

innenhus vil motta som følge av stråling fra radioaktive stoffer i 

byggematerialer. Strålemengden fra dataskjermer er derfor 

ubetydelig i forhold til de grenseverdier som gjelder, både for 

arbeidstakere som arbeider med røntgenstråling og for befolkningen 

generelt. 

Samtlige undersøkelser konkluderer med at røntgenstråling fra 

fjernsyns- og data skjermer ikke representerer noen hel semes sig 

risiko. Arsaken til det lave strålenivået er at ved de 

høyspenninger som benyttes i bilderøret t<30 kV), vil den 

røntgenstråling som dannes absorberes i bildeskjermens glassfront. 

Undersokelsene viser at det ikke er grunnlag for ytterligere 

skjerming av operatør ved hjelp av blyglass eller blygummifor kle. 

Statiske elektriske feiter 

Dataskjermer kan forårsake statiske elektriske feiter av samme 

størrelsesorden som de en kan oppleve i tørr atmosfære i hus på 

grunn av gnidningselektrisi tet {vanlig statisk elektrisitet). En 

har mistanke om at slike statiske feiter i kombinasjon med 

luftforurensninger og støv kan være årsak til hudirritasjoner og 

utslett (15). Oe statiske elektriske felt, målt under kontrollerte 

labo r atone forhold kan benyttes til å sammenlikne forskjellige 

skjermtypers evne til å produsere elektriske feiter. De gir 

imidlertid dårlig informasjon om de virkelige feitene som 

forekommer i en vanlig arbeidssituasjon fordi feitene i høy grad 

påvirkes av operatørens eget felt som forårsakes av gnissing mot 

stolsete, mot gulvbelegg, bruk av syntetiske stoffer og 

luftfuktighet i rommet. En er helt ukjent med at slike statiske 

elektriske feiter skulle kunne forårsake fosterskader. Det 

elektrostatiske felt reduseres ved hjelp av jordet metalinetting 

eller ledende belegg på bilderørets overflate, eller ved å øke 

luftfuktigheten. 



Om man benytter klær av enkelte syntetiske materialer har vel de 

fleste opplevet små gnistutladninger. Slike kan i noen tilfeller 

også forekomme ved arbeid med dataskjermer. 

Radiofrekvent stråling 

Ved meget høye effekttettheter av radiofrekvent stråling har det 

vært observert biologiske effekter. 

Radiofrekvent stråling avtar meget raskt med avstanden fra 

strålekilden. I 30 cm avstand fra en skjermterminal vil strålingen 

knapt være målbar. De høyeste målte verdiene er 10 000 - 100 000 

ganger mindre enn de grenseverdiene som gjelder i USA og Sverige 

(ILO: "Occupational hazards from non-ionizing electromagnetic 

radiation" , Geneve 1985) . Norge har ingen offisielle 

grenseverdier. 

Lavfrekvente elektriske og magnetiske feiter 

De lavfrekvente elektriske og magnetiske feitene rundt en 

dataskjerm viser et meget komplisert mønster såvel tidsmessig som 

utbredelsesmessig. De ulike bidragene som er nevnt over inneholder 

ulike frekvenskomponenter. Figur 2 viser hvordan det lavfrekvente 

elektriske og magnetiske felt brer seg i rommet rundt en 

dataskjerm. 

/ -—-_> 
/ 

^ A* uf ^ 
.-. VM*/ 

• r - - - - . . 

i r 

^ 

Figur 2: Utbredelsen av lavfrekvent magnetisk felt. 



De lavfrekvente elektriske feitene pa opera tørplass er av en 

størrelsesorden noen volt pr meter. Dette gir så små induserte 

strømmer i kroppen sammenliknet med de tilsvarende magnetiske 

feiter at en i forskningssammenheng har valgt å konsentrere seg om 

de lavfrekvente magnetiske feiter. 

Inntil nylig (9) har disse magnetfelter ikke vært studert 

i særlig omfang på grunn av at egnet måleutstyr ikke har vært 

tilgjengelig kommersielt. Tilgjengelige malinger (9) viser at de 

lavfrekvente magnet feltene avtar raskt med avstanden fra 

da ta skjermen og at de på en meters avstand ofte er så lave at de 

knapt er målbare. 

I hj emmet utsettes vi for feiter fra elektriske installasjoner og 

apparater. Hovedkomponenten har da en frekvens pa 50 Hz pa grunn 

av frekvensen i nett spenningen. Disse magnet feltene har en fluks-

tetthet på ca. 0.1 uT ved SO Hz (p = en milliontedel), noe som 

tilsvarer ca. 0.03 mT/s (m = en tusendel) for magnetfeltets tids

variasjon i hjemmemiljøene. Under kra ftledninger kan fluks-

tettheten komme opp i 10 pT som gir 3 mT/s for magnetfeltets 

tidsvariasjon. I nærheten av apparatur som drives av elektriske 

motorer, slike som boremaskiner og kjøkkenmaskiner vil magnet-

feltenes flukstetthet komme opp mot ca 1OuT ved SO Hz. Nær en TV-

eller dataskjerm vil flukstettheten kunne komme opp mot ca. 1 uT. 

Sid en frekvenskomponentene i de lavfrekvente magnetiske feiter fra 

dataskje rmer inneholder ulike frekvenskomponenter fra nu J l opp til 

noen hundre kilohertz, er det vanskelig a finne apparatur sum 

direkte kan sammenlines med dette. Naturlige magnetfelter av noen 

betydning forekommer bare ved tordenvar. Ved lynnedslag vil en 

kunne fa fra 10 til 100 mT/s i 1 til 10 kilometers avstand. 

Tabell 1 under gir en oversikt over flukstetthet, magnetfeltets 

tidsvariasjon og vesentlige frekvenskomponenter for noen 

apparater (17). Tabell 2 viser flukstettheten for en rekke 

elektriske apparater (50 M* ) . 



Spørsmålet om eventuelle biologiske effekter av lavfrekvente 

magnetfelter er særlig knyttet til spekulasjoner om disse gir 

opphav til hvir velstrømmer i kroppen og hvilke skadevirkninger 

iiette kan medføre. S trønwnenes størrelse avhenger av magnetfeltets 

tidsvariasjon. Virkningen av lavfrekvente magnetfeLter pa levende 

organismer har derfor i de senere år gitt opphav til en rekke 

undersøkelser, både gruppeundersøke Iser og dyreforsøk. Noen av 

disse undersøkelsene og de konklusjonene som er trukket, er 

referert under. 

Tabell 1 

Magnetfeltets tidsvariasjon, fluks tetthet og vesentLige 

frekvenskomponenter for noen apparater (17). 

Magnetfeltets Flukstetthet 

tidsvariasjon 

mT/s pT 

Handbormaskin: 

Avstand: 10 cm 

Avstand: 30 cm 

360 

80 

22 

2 

Vesentlig 

frekvenskomponent 

kHz 

Bil med høy 

tomgangs turta 11: 

Ved tenningsnøkkel 

Forseteposis]on 

16 

0. B 

o. r. 
0 . 03 

HiFi høytalere: 

Avstand: 30 cm 

Avstand: 2 m 0. OS 

0.D 

2 2" fargefjernsyn 

Avstand: 30 cm 190 

Avstand: 2.5 m 0. 

1 . 3 

0. 02 

15. G 

Dataskjerm 

Avstand: 30 cm 

Avstand: 70 cm 

30 

7 

0. 3 

0.01 



Tabell 2 

Fluks tettheten for magnetfelter (50 Hz) i vanlige arbeids/-

oppholdsavstander fra elektriske apparater. 

Apparat Avstand Flukstetthet (pT) 

Høyspenningsledninger 

(300 - 420 kVJ tO m 

Elektriske ovner 30 cm 

Mikrobølgeovner 30 cm 

Oppvaskmaskiner 1 m 

Kjøleskap 1 m 

Vaskemaskiner 30 cm 

Kaffetraktere 3 0 cm 

Brødristere 30 cm 

Strykejern 30 cm 

Hiksmastere 30 cm 

Støvsugere 1 m 

Hårtørrere 30 cm 

Barbermaskiner 3 cm 

Fjernsynsapparater 1 m 

Lysstoffrør 1 m 

HSndsirkelsag 30 cm 

Elektriske driller 30 cm 

Elektriske skrivomaskiner 3 0 - 3 cm 

Va rmekabelibadegulv 5 cm 

Vannseng t5 - 5 cm 

Datterleliminator 30 cm 

Fotbad 10 cm 

Vanligvismnendørs 

1 - 10 

0.15 - 0. 5 

4 - 8 

0. 07 - 0 . 3 

< 0 01 

0.15 - 3 

0 . 08 - 0 . 1 5 

0 . 06 - 0. 7 

0.12 - 0.3 

0 . E - 10 

0 . 1 3 - 2 

0 . 0 1 - 7 

15 - 1500 

0.01 - 0.15 

n. oi - 0.3 

i - 25 

2 - 2.5 

2.5 - 9 

0 . 2 

0. 4 - 2. 5 

0 . 6 

200 

0. 01 - 0 . 3 
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GRUPPEUNDERSØKELSER 

Det er -foreta tt en rekke gruppeundsrsekelser eller sakalte 

"epidemiologiske" undersøkelser for a fastslå om arbeid foran 

da taskjermer kan forårsake fosterskader eller abort. Slike 

undersøkelser krever studier av et stort antall arbeidstakere for 

å fastslå på et statistisk grunnlag om det er en overhyppighet av 

fosterskader hos skjermterminalarbeidere framfor andre arbeids-

takergrupper. Slike undersøkelser er kompliserte å gjennomføre. En 

seriøs gruppeundersøkelse krever en kontrollgruppe med samme 

sammensetning som den eksponerte gruppe mht alder, sosiale 

forhold, spisevaner, røykevaner, drikkevaner osv for å eliminere 

andre risikofaktorer som kan tenkes å påvirke 

svangerskapsut fallet. 

r Montreal (1) ble 56 000 kvinner ved 11 sykehus intervjuet etter 

fødsel eller spontanaborter i perioden mai 1982 til mai 1984. 

Dette omfatter ca 90 7. av alle fødsler i Montreal i denne 

perioden. Det ble valgt ut 8 300 graviditeter der kvinnene hadde 

hatt full-dags arbeid ved skjermterminaler. En sa pa sammenheng 

mellom skpermterminalbruk og spontanaborter/misdannede barn. Nar 

en korrigerte for kjente risikofaktorer som tidligere 

spontanaborter. alder og røyking, var det ingeg statistisk 

påvisbar forskjell i abort eller misdannelseshyppjghet mellom 

da taskiermbrukere og ikke-brukere. 

[ Finland har Institute of Occupational Health, Helsinki, 

g jennomført en registerstudie over arbeidssituasjoner til kvinner 

som fødte misdannede barn < 2) . En studerte 1 475 mødre med slike 

barn og en tilsvarande kontrollgruppe. Det frie ikke funnet 

sammenheng mellom vk^erm^ørmina larttøid oa svangerskapsutfall. 

Socmlstyrelsen i Sverige har etter initiativ fra Arbetarskydds-

styrelsen, g]ort en epidenuologisk undersøkølse over skjerm

terminalar be id og svangerskapsutfall (3). For Irene 1900 - 1981 

f*nt man en svak protentøkning av misdannelser i forhold til 

forventet. I følg* forfatterøne skyldes denn» «kningen on tilfeldig 

lav forøkomst av misdannøiser i døn gruppen fra Irene 1976 - 1977, 

som blø brukt som aamm*nilgnxng«grunnlag. Underiøkelsen 

konkluderer mød at det ikke ør økt forøkomst av misdannede barn 
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født av mødre som arbeider ved skiermterminaler. Tallene for 

spontanaborter, perinatal dødlighet (død like før eller like etter 

•fødsel) og lav fødselsvekt var norma le. 

Mye av grunnlaget for den uro som oppsto omkring gravide og 

skjermterminalarbeid var basert pa en meddelelse av uferdige og 

ubearbeidede tall fra "Forsåkringskasse-undersøkelsen" i Sverige 

(4). Denne undersøkelsen er nå sluttført og de endelige tall viser 

ingen overhyppiqhet av misdannede barn født av mødre med 

sk-jermterninalarbeid. Under søkelsen omfatter 4 117 barn født av 

fdrsåkringskasseansatte i perioden 1980 - 1983. Det ble observert 

66 barn med misdannelser mot forventet 69.1. Åborthyppigheten og 

prematur dødlighet var lik den gjennomsnitt lage i den svenske 

befolkning. 

I Norge er en studie av ansatte i Postgirokontoret nettopp slutt

ført (5). En tok her for seg alle ansatte ved Postgirokontoret som 

arbeider ved skjermterminaler. Data ble koblet til fødsels

registeret. Undersøkelsen omfatter 1820 fødsler i årene 1967-

1984. Rundt 19 80 ble skjermterminaler gradvis tatt i bruk. 

Sammenhengen mellom skjermterminalarbeid og fødselsvekt, 

misdannelser, svangerskapslengde, for tidlig fødsel og død under 

eller rett etter fødsel er undersøkt. Forfatterene konkluderer med 

at innføring av skjermterminaler ikke, har fart fri-1 noen økping av 

uheldige svangerskapsutfall blant kvinner som arbeidet ved 

Postgirokontoret under graviditeten. 

Ved Mt. Sinai School of Medicine i New York planlegger, en stor 

undersøkelse av sammenhengen mellom skjermterminalarbeid og 

svangerskapsutfall. Denne studie er planlagt å gå over 2 4 år. 

Forutan reproduksjonsforhold hos kvinner «kal en studere 

alkoholvaner, stress. reyking m.m. Undersøkelsen, omfatter 2 

grupper kontoransatte, en gruppe som arbeidar ved skjermterminaler 

og en kontrollgruppa. Gruppen blir på til sammen 10 000 per soner. 

En egen foriknmgsgrunpe som skal studere strålingsforholdene er 

tilknyttet prosjektet. 



DYREFORSØK 

Dyreforsøk er gjennomfart for å undersøke virkningen av 

lavfrekvente magnetiske feiter pl mus, rotter og kyllingegg. Slike 

undersøkelser er lettere a gjennomføre under kontrollerte forhold 

enn for mennesker, men er svært tidkrevende for a oppnå rimelig 

statistisk sikre resultater. Undersøkelser er foretatt enten foran 

sk jermer eller ved å s imulere tilsvarende realistiske lavfrekvente 

magnetfelter ved hjelp av spoler. 

En spansk forskergruppe (6) meddelte en økning av misdannede 

kyllingfostre etter eksponering for svake pulserende magnetfelt. 

Disse undersøkelsene viste seg senere å va?re beheftet med så mange 

og alvorlige feil at undersøkelsen ikke kan tillegges vekt i 

forbindelse med spørsmålet om virkningen av slike feiter. Pa tross 

av at flere grupper arbeider med disse problemene har det ikke 

vært mulig å reprodusere resultatene fra denne forskergruppen. 

1 en polsk undersøkelse ble en gruppe gravide hunnrotter plassert 

foran TV-skjermer {7) under henholdsvis halve og hele svanger

skapet. Det ble foretatt undersøkelser av fosterskader og 

fødselsvekt (vekt av hele kull). For fat terene konkluderer med at 

undersøkelsen ikke avdekket skadelige effekter på fertilitet og 

svangerskapsutvikling hos hunnrotter utsatt for stråling fra 

TV-sk^ermer. Antall rotter både i de eksponert»? senene og i 

kontrollgruppene er relativt lavt M O stk) o<j resultatene er 

derfor beheftet med stor statistisk usikkerhet. 

En svensk gruppe ved Karolinska Instituttet i Stockholm har nylig 

avsluttet en undersekelse der gravide mus ble plassert x spoler og 

utsatt for rektangulære pulsede magnetfelter og for sagtannpulser 

com tilsvarer typiske magnetfelter fra jiejenntornnnaler (8), Por 

hver felttype blo det foretatt undersekel«er m»d to m^gnotiske 

feltstyrker. Mutene ble utsatt for stråling f ro dag 0 til dag 14 

av svangerskapet (dette er mesteparten av svangerskapet for mus) 

og bestrålingen var kontinuorlig. Forshergruppon moner at de har 

observert en svak eknmg av misdanne L ser hos fostre i den gruppen 

som ble us tutt for «agt annf ormede feitor m»»d don nøyes te 

feltstyrke, men hvit en ser på mlsdannelser og dedfedsler under 

rtt blir denne ekningen borte. En endelig rapport fra tlonno 
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undersokelsen foreligger enda ikke. 

Museforsøk har etter vår oppfatning en begrenset overføringsverdi 

til menneskefoster. For det første er det forskjell på mus og 

mennes ker, dernest, vil gjennomtrengeligheten i vevet gjøre at 

stralevirkningen hos mennesker blir vesentlig mindre på grunn av 

større kroppsdimensjoner. De resultatene som er referert over (8) 

har derfor begrenset verdi og kan bare registreres som 

interessante og at de bør føre til fortsatte undersøkelser på 

området. .? 
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KONKLUSJON 

Med unntak av lav-frekvente pulserende magnetiske feiter er 

strålenivået fra dataskjermer så lavt at den helsemessige risiko 

både for arbeidstakere og for foster er heit neglisjerbar når en 

s ammenlikner med andre miljøfaktorer. Virkningen av lav frekvente 

pulserende magnetiske feiter har hittil vært undersøkt ved 

gruppeundersøkelser og dyreforsøk. Ingen av de større 

gruppeundersøkelsene som er gjort i Canada, Finland, Sverige eller 

Norge tyder pa risiko for svangerskapskomplikasjoner p.g.a. 

stråling fra datask jermer. Dyreforsøk gir he1, x er ikke grunnlag for 

å påstå at det er en s ammenheng mellom skjermterminala rbeid og 

fosterskader. 

Resultatene fra de refererte gruppeundersøkelsene gir generelt 

sett ikke grunnlag for å frikjenne miljøfaktorene 100 t for 

skadevirkninger. Konklusjonen om at det ikke er statistisk 

påvisbar risiko betyr at en eventuell risiko må være svært liten 

siden den hittil ikke har vært mulig 5 påvise i store 

gruppeundersøkelser. Oen naturlige forekomsten av uheldige 

svangerskaps forløp er ikke ubetydelig og varierer kraftig fra år 

til år. En eventuell liten risiko knyt tet til skjermterminalarbeid 

vil derfor forsvinne? helt seiv i stort» gruppeundersøkelser. 

Innledningsvis refererte vi til observasjoner av påfallende høyt 

antall svangerskapskomplika sjoner ved enkelte arbeidsplasser som 

resulterte i forskningsinnsats i forbindelse med strålemiljøet 

run<i t 5 k jer mt ermmalpr. forsk ere og arbeidstilsynsmyndigheter i 

flere land har konkludert med at den me st sannsynlige forklaring 

på disse opphopningene skyldes tilfeldige vfrias]oner. En vil 

alltid finne silke opphopninger ( " c lu *> t ore" J med meget høy og 

moget lav forekoms t av svangerskaps kompiikasjoner. Jo større 

befolknmger som under søk«j<; , desto f Uri» slike opphopninger av 

uheldige svangerskapsutfall vil en finne. Opphopninger av lav 

forthomst av svangersk apskomplkkasjoner gir ingen opphav til alarm 

hos arbeidstakargrupper og vil som regel forbli ukjent. 

I forbindelse med uro blant arboidstahere 09 en ske fra 

organisasjonen* bl* det 1 møtw mrd statsr&d Rett«dal don 6. juni 

1985. besluttet £ nedsett* on ek&pertiruppe for i gjennomgå 
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foreliggende forskningsresulta ter om skjermterminalarbeid og 

graviditet Utvalget bes tod av representanter fra flere 

arbeidstakerorganisasjoner og statlige institusjoner. utvalgets 

sluttrapport (16} forelå den 11. mars 198G og ble overlevert 

statsråd Rettedal den 14. mars 1986. Konklusjonane er de samme som 

t>r angitt over og utvalget gir forslag til hvordan arbeidet med 

kartlegging og forskning på området arbeidsmil ja/foster skader bør 

videreffflrea i Norge. Utvalget har gitt en pressemelding om dette. 
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APPENDIKS 

FORKORTELSER FOR ENHETER OG STØRRELSER 

A ampere (strømstyrke) 

C coulomb (ladning) 

G giga- (milliard) 

Gy gray (stråledose) 

h time 

Hz hertz (svingninger pr sekund) 

J joule (energi ) 

k kilo- (tusen) 

kg kilogram 

M mega- (million) 

m a} meter 

b) milli- (tusendel) 

u mikro- (mi11iontedel) 

R røntgen (eksposisjon) 

s sekund 

sr steradian (romvinkel) 

T tesla (flukstetthet) 

v volt (spenning) 

W watt (effekt) 


