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F O R O R D 

I 1987 tok Smclteverkindustricns Helscutvalg sammen med Etcktrokcmiskc 
Arbeidsgiverfbrcning et initiativ for å få kartlagt magnetiske felt i norsk 
smeitevcrkindustri. Arbeidet ble utført og rapportert i løpet av 1989-92. Parallelt 
ble det foretatt tilsvarende kartlegging av feitene i flcrc aluminiumverk. 
Måleresultatenc fra de enkelte verkene ble rapportert til smclteverkindustricns og 
aluminiumindustriens miljøsekretariater og til de bcrørte bedriftenes verne- og 
helsepersonell. En samlerapport med sikte på et brederc publikum ble utgitt som 
SlS-rapport 1992:1. Resultatene ble der relatert til eksisterende forslag til 
yrkeshygieniske normer. 

Denne rapporten tar for seg generelle biologiske og helsemessige aspekter ved 
eksponering for statiske og lavfrekvente felt. Den behandler eksponering så vel i 
boliger som i kraftkrevende industri, og dekker herunder også de fleste 
arbeidssituasjoner. Rapporten er i hovedsak basert på den litteratur som har vært 
publisert til og med 1992, men dekker også enkelte rapporter utgitt i 1993. 
Rapporten tar sikte på å nå et forholdsvis bredt publikum. Forfatterne har derfor 
lagt vekt på å formidle stoffet på en måte som ikke krever spesielle forkunnskaper i 
strålingsbiofysikk, biologi og medisin, og føyet til en liste med forklaring til 
spesielle faguttrykk. 

Arbeidet er delvis finansiert av NTNFs forskningsprogram EFFEN (Effektivt 
energisystem) og delvis av NHOs Arbeidsmiljøfond. NHOs bevilgning er 
kanalisert gjennom Smelteverkindustriens Miljøsekretariat (SIMS, tidligere SIHU) 
sammen med Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS) og samarbeids-
fagutvalget for magnetiske og elektriske felt. 

Forfatterne vil takke kolleger og medarbeidere for verdifu'ie kommentarer til 
manuskriptet. 

desember 1993 

Statens strålevern Kreftregisteret 

Georg Thommesen Tore Tynes 
dr. philos. cand. med. 



S U M M A R Y 

Statfc and low frequency eiectrk and magnate fields -
biological effects and significance in occupational hygiene. 

By: G. Thommescn, Norwegian Radiation Protection Authority, 
and T. Tynes, Norwegian Cancer Registry. 

Static and low frequency fields are essentially different from ionizing radiation and 
chemical and mechanical agents by their action mechanism and dosimetry. 
Theoretical considerations point at two basal action mechanisms for low frequency 
fields: polarization and induction, and one mechanism for static fields: 
polarization. The chaotic endogenous currents of a multicellular body will 
constitute a noise, more or less camouflaging induced currents. This noise is 
supposed to imply a threshold level, under which no external electric or magnetic 
field should impose any significant biological effect. Mechanisms are proposed, 
however, that should make even weaker fields able to elicit biological effects. 

Experimental data are mostly consistent with the theoretical considerations. They 
show no unambiguous biological effect from such fields, that may be suspected to 
have health consequences, unless field strength exceeds that necessary to induce 
currents compatible with the mean level of the endogenous chaotic currents. 
There are no consistent signs that such fields can cause or promote cancer. There 
arc some indications that magnetic fields, particularly pulsed fields, can cause fetal 
injuries, but also contradictory results. 

Epidemiological data show an increased incidence of cancer, particularly leukemia 
in children, living in residences close to overhead power lines. Several studies also 
indicate an increased risk for leukemia and malignant brain tumors in some 
occupations associated with extraordinary electric voltage and currents. There is a 
more questionable correlation between fetal injuries (malformations or abortions) 
and the mentioned situations. Electric and/or magnetic fields are suspected as 
causative agents. A hypersensitivity syndrome associated with use of electric 
equipment, particularly computer screens, has been reported by a great number of 
persons. 

Epidemiological data showing correlation between health impairments and 
exposure are not consistent with relevant experimental results. Neither do the 
epidemiological results conform with the theoretical considerations, as the field 
strengths in question are far lower than the theoretical threshold values considered 
so far. Clinical tests have found no relationship between personal supersensitivity 
symptoms and real exposure to electric or magnetic fields. 

At present there is no scientific basis for risk estimates on specific diseases or 
health injuries at particular field strengths. The guidelines and threshold values so 
far proposed nationally and internationally, consider only the possibility for acute 
injuries, not the probability of long term health impairments. In this context the 
"prudent avoidance" strategy adopted by the authorities is pointed out. 



S A M M E N D R A G 

Statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt -
biologiske effekter og yrkeshygienisk betydning. 

Av: G. Thommcscn, Statens strålevern og Tore Tynes, Kreftregisteret. 

Statiske og lavfrekvente felt har vesensforskjellig virkningsmekanisme og dosimetri 
fra både ioniserende stråling og kjemiske og partikulære sykdoms-fremkallcndc 
agens. Teoretisk er der to basale virkningsmekanismer for lavfrekvente felt, nemlig 
polarisering og induksjon, og for statiske felt bare polarisering. Hertil kommer at 
diverse livsprosesser i et flercellet individ produserer elektriske strømmer, som 
utgjør et kaotisk støybilde. Denne elektriske støyen vil mer eller mindre kamuflere 
induserte elektriske strømmer. Man antar derfor at elektriske og magnetiske felt 
utcnfra må overstige en terskel for å kunne ha noen biologisk virkning, og dermed 
hclsevirkning. Det er imidlertid også foreslått mekanismer som muliggjør 
biologiske effekter også ved feltstyrker under hittil antatte terskelverdicr. 

Eksperimentelle data sammenfaller stort sett med de teoretiske overlegningene. 
Først når feltintensiteten blir så høy at det induseres elektriske spenninger og 
strømmer som overstiger det gjennomsnittlige nivå av kroppens endogene 
strømmer finner en biologiske virkninger som kan ha helsemessig betydning. Det 
er ikke funnet klare tegn på at de aktuelle feitene kan fremkalle eller promovere 
kreft. Det er funnet visse indikasjoner på at særlig pulsede felt kan forstyrre 
fosterutvikling, men også motstridende data. 

Epidemiologiske data peker på en overhyppighet av kreft, særlig leukemi, hos barn 
som bor nær kraftledninger. Det er også funnet økt forekomst av leukemi og til 
dels for hjernekreft i en del yrker hvor man daglig omgås elektriske spenninger og 
strømmer. Det er mer tvilsomt om det er en sammenheng mellom fosterskader 
(misdannelser og/eller aborter) i de samme situasjonenc Det er fremmet mistanker 
om at de elektriske og/eller de magnetiske feitene fra de aktuelle installasjonene 
kan være årsak til sykdommene og skadene. En rekke personer har rapportert om 
overfølsomhcts-rcaksjoner i forbindelse med bruk av elektrisk apparatur, særlig 
dataskjermer. 

Sammenhenger mellom helseskader og eksponering som antydes i de 
epidemiologiske dataene, er ikke blitt bekreftet av tilsvarende eksperimentelle data. 
De epidemiologiske dataene samsvarer heller ikke med de teoretiske 
overlegningene fordi det stort sett dreier seg om eksponering for feltstyrker som 
ligger langt under de teoretiske terskelverdiene man har regnet med hittil. Kliniske 
forsøk har ikke funnet noen sammenheng mellom overfølsomhets-symptomer og 
faktisk eksponering for elektriske eller magnetiske felt. 

Det finnes derfor ikke vitenskapelig grunnlag for å beregne spesifike sykdoms- eller 
skade-risiki. De retningslinjer og grenseverdier for eksponering som hittil er 
foreslått nasjonalt og internasjonalt, dekker bare opp for muligheten for akutte 
skader, ikke sannsynlighet for eventuelle langtidseffekter. Det blir i den 
sammenheng redegjort for myndighetenes varsomhetsstrategi. 



STATISKE OG LA VFREKVENTE ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELT 
- BIOLOGISKE EFFEKTER OG YRKESHYGIENISK BETYDNING 

INTRODUKSJON 

I løpet av det siste 10-årct har media stadig bchandlet spørsmålet om hvorvidt 
elektriske og/eller magnetiske fclt har helsemessige virkningcr. Spesielt har 
kreftrisiko vært i fokus. Et problem i denne forbindelse er at de fleste av oss i 
dagliglivet utsettes for elektriske og magnetiske felt i en eller annen form; ethvert 
elektrisk apparat kan vserc kilde til to hovedtyper felt, et elektrisk felt og et 
magnetisk fclt. Et annct problem er at vi samtidig utsettes for en rekke andre 
påvirkningcr av fysisk og kjemisk art, som i alle fall står for hovcddelen av ytre 
sykdoms-frcmkallendc faktorcr. 

I det følgende gjennomgås den fysiske bakgrunnen for biologiske cffektcr, akutte 
cellebiologiske og fysiologiske virkningcr og undersøkclser over mulige 
langtidseffekter av statiske og lavfrekvente felt på mennesker. Det er benyttet en 
del spesielle faguttrykk i rapporten. Disse er forklart i en egen ordliste i 
appendiks 4. 

GENERELT OM MAGNETISKE OG ELEKTRISKE FELT 

Rundt enhver strømførendc leder dannes det et magnetfelt. Feltet er proporsjonalt 
med strømmen gjennom lederen og avtar i styrke omvendt proporsjonalt med 
avstanden til lederen. Magnetfeltets styrke angis vanligvis i form av den magnetiske 
flukstetthetcn, som har enheten tesla (T). Tesla er en meget stor enhet. Mer 
hensiktsmessige enheter for de magnetfcltenc vi møter i hverdagslivet og i 
industrien er millitesla (mT = 1/1000 T) eller mikrotesla (pT = 1/1000000 T). 
Som eksempel er jordmagnetfeltet på ca. 0,05 mT (= 50 11.T). En eldre enhet for 
magnetisk flukstetthct er "gauss" (G). 1 G er lik 0,1 mT. I en elektrisk ledning 
koblct til lysnettet vil strømmen variere med 50 periodcr pr. sekund (50 Hz). 
Dette skaper et tilsvarcnde lavfrckvcnt tidsvariabelt magnetfelt. (I bl. a. USA 
bcnyttes en lysncttfrckvcns på 60 Hz. 50 Hz-felt og 60 Hz-félt kan sammenfattes 
under begrcpet "nettfrekvente felt".) 

I kraftkrcvende industri, vi sikter her særlig til smelte- og elektrolyse-verk, 
er arbcidstakerne utsatt for relativt sterke magnetiske felt, hovedsaklig statiske felt 
opp til ca. 60 mT i elektrolysevcrkcne, hovedsaklig nettfrekvente (50 Hz) felt opp 
til ca. 10.000 fit (10 mT) i smcltevcrkcnc. Kartlegging av magnetfeltene i norske 
smelte- og elektrolyseverk er bcskrcvet i en egen rapport (Thommesen & Bjølseth 
1992). 

Et elektrisk fclt er det kraftfeltet som oppstår rundt enhver elektrisk ladet 
gjenstand. Ladningen gir gjenstanden et elektrisk potensial, som kan males og 
angis i enheten volt (V). Det elektriske feltet rundt gjenstanden er i første rekke 
avhengig av dette potensialet og avstanden til gjenstanden, men påvirkes også av 
andre ladede og elektrisk ledende gjenstander i omgivclscnc. Elektriske fclt angis i 
volt pr. meter (V/m). 
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Statiske elektriske felt av betydelig styrke er vi daglig utsatt for. Slike 
elektrostatiske felt kjenner vi f. eks. som gnidnings-clektrisitct, som oppstår idet 
ulike matcrialer som f. eks. plast og ull gnis mot hverandrc. Man kan i slike 
situasjoner skape potensial-forskjellcr (spenningcr) på flcre tusen volt, og elektriske 
felt på flcre hundre tusen volt pr, meter (V/m). En annen kilde til elektriske felt er 
elektriske ledninger. Når en ledning er spenningssatt vil det alltid finnes et 
elektrisk felt rundt den, uansett om ledningen fører noen strøm eller ikke. De 
kraftigste kildenc til lavfrekvente elektriske felt som vi kan støte på i dagliglivet, så 
vel som i industrien, er høvspcntledninger. Rundt slike ledninger kan man finne 
50 Hz elektriske felt på over 10 000 V/m (10 kV/m). 

Både statiske og lavfrekvente elektriske felt påvirkes lett av skjerming. De 
fleste vegger demper lavfrekvcnti elektriske felt nær 100 %. Et unntak er store 
vindusflater som vender mot spcnningskilden. Eksponering for sterke elektriske 
felt finner derfor sted i liten utstrekning, bortsett fra steder hvor man befinner seg 
i umiddelbar nærhet av kilden. Som regel er det derfor hovedsaklig magnetiske felt 
man blir eksponert for i kraftkrevende industri. 

-#-

DET BIOFYSISKE GRUNNLAGET 

DEN BIOLOGISKE ELEKTRISKE AKTIVITET 

Mange vesentlige prosesser i levende celler er ledsaget av elektriske fenomener. 
Over de fleste cellcmembraner, som er omlag 7 nm tykke, ligger det normalt en 
selvproduserr elektrisk spenning på ca. 70 mV. Dette gir følgelig et statisk elektrisk 
felt pl ca. 10 000 kV/m. En rekke celler og vev i kroppen (nervevev, hjertet, 
muskier, enkelte kjertclceller) er elektrisk eksiterbare. Cellenes liv og en vesentlig 
del av kommunikasjonen mellom cel!"ne er avhengig av dette feltet og små og 
store variasjoncr i det. Mest kjent er vel at elektriske impulser f. eks. er med på å 
bearbeide og formidle informasjon i nervesystemet, og at kontraksjonene i hjertet 
og andre muskier er ledsaget av tilsvarende elektriske impulser. I kontaktpunktene 
(synapsene) mellom slike eksitable celler forekommer vesentlig langsommere 
elektriske forandringer. Alle disse elektriske strømmene fc-rårsaker også magnetiske 
felt. 

Disse feltvariasjonene (de endogene feitene) inneholder frekvenskomponenter stort 
sett mellom 1 og 3000 Hz. De forårsaker svake elektriske og magnetiske felt som 
kan avleses utenpå kroppen i form av elektro-encephalogram (EEG), magnet-
encephalogram (MEG), elektro-kardiogram (EKG), eller elektro-myogram (EMG). 
Registrering av disse elektriske og magnetiske signalene benyttes i medisinen og i 
biologisk forskning som hjelpemidler til å diagnostisere sykdommer eller forstå de 
aktuelle organenes funksjon. 
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Gjennom sin biologiske aktivitet produserer altså kroppen seiv en "bakgrunnsstøy" 
av elektriske strømmer med tilhørande elektriske og magnetiske felt. Den 
forårsakcr strømtcttheter i kroppen på mellom ca. 1 og 100 mA/m*. Da det er 
forholdsvis små områder som er elektrisk aktive ad gangen, rcgncs den 
gjennomsnittlige strømtcttheten å å ligge i størrelsesorden 1 mA/rn* som tilsvarer 
en midlere elektrisk feltstyrke på ca. 5 mV/m (Bernhardt 1988). Lokalt kan både 
spenningsfelt og strømstyrker være vesentlig større. I selve de strukturene hvor 
strømmene dannes (svnapscr med ioncporer) kan strømtcttheten gå opp i 
10 A/m 2. 

De endogene magnctfcltenc som den elektriske aktiviteten i ulike celler forårsakcr, 
kan bercgnes omtrentlig utfra strømstyrken gjennom cellenes ioncporer i 
forbindelse med aksjonspotcnsialcr og ulike typcr svnaptiskc potensialer. Disse 
strømmene ligger i området 1 pA - 1 jiA (1/1000.000.000.000 - 1/1000.000 A) 
avhengig av hvor stor struktur man bctrakter (ref. av Woodbury 1965). Utfra 
dette kan de lavfrckvcntc endogene magnctfcltenc anslås til å ligge i området 
opptil noen tidels jtT i avstandcr av samme størrelsesorden som utstrekningen av 
en synapse ( 0 , 1 - 1 /un), opptil et titalls /iT i avstand lik minsteavstanden mellom 
ccllcmcmbraner eller ioncporer ( 3 - 8 nm). Utcnpå en menneskekropp vil disse 
magnctfcltenc ligge på under 0,001 pT (d.v.s. < 1 nT). Dcmpingen av feitene 
skyldes først og fremst avstanden til kildcnc. 

STATISKE FELTS BIOFYSIKK 

Elektrostatiske felt trenger ikke inn i en elektrisk ledende gjenstand, som f. eks. en 
menneskekropp. De fører kun ril en overflatisk polarisering og eventuelt en 
generell oppladning av kroppen. Vi kan mange ganger erfare dem, bl. a. som 
ubehagelige, men helt ufarlige "stør" når vi reiser oss fra en stol eller går ut av en 
bil, og vi kan kjenne hvordan de påvirker hårenc på handbaken inntil en 
dataskjerm. Bortsett fra at slike felt kan forårsake støv-vandring, og derfor 
indirekte kan være et problem for allcrgikcrc, er det intet som tyder på at slike felt 
har noen helsemessig bctydning. 

Magnetfelt kan påvirke og veksclvirkc med molekyler, atomer og atomkjerner. Det 
kan f. eks. utnyttes til å gi de enkelte atomene eller atomkjernene en bestemt 
magnetisk polarisasjon. Dette utnyttes bl. a. i MR-teknikken (magnetisk resonans-
analyse og resonans-tomografi). I alminnelighet skal det svært sterke magnetfelt til 
for å påvirke molckylenes kjemiske bindingscnergier, langt sterkere enn de feitene 
man finner i industrien. Det er imidlertid teoretisk mulig at statiske magnetfelt 
forholdsvis lett kan påvirke radikal-reaksjoner (McLauchJan 1992). 

Etter hva vi vet idag, er det få biologiske effekrer som kan tilskrives en direkte 
virkning av magnetiske krefter på levende organismer. Det er imidlertid funnet at 
forholdsvis svake statiske magnetfelt under visse forhold påvirker cellernembraner, 
slik at permeabiliteten økcr (se Liburdy et al. 1986 nedenfor). Funksjonen til 
biologisk aktive molekyler som hormon-rcscptorer og enzymcr vil teoretisk sett 
kunne påvirkcs gjennom de små endringene i konfigurasjon og bindings-energi 
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so;n elektrisk eller magnetisk polarisasjon kan innebære. Kn rekke slike effektcr er 
beskrevet (ref. av Simon 1992). Som det vil frcmgi i det følgcndc, er de effektene 
som er beskrevet hittil ikke av en slik art at de kan benyrres til f. eks. å forursi 
bestemte helseeffekter. 

Noen biologiske effektcr av statiske magnetfelt later til i bcgrensc seg til 
eksponering for magnetfelt av omtrent samme styrke som jordmagnetfeltet. Det 
kan se ut som om de "overstyres" eller settes ut av funksjon ved vesentlig høycrc 
feltstyrker. Dette fenomenet bctegnes gjerne som en "vindus-cffekt", utcn at en 
slik bctegnelse gir noen normere forklaring på fenomenet. 

Andre publiserte effektcr av statiske magnetfelt relaterer seg stort sett til vesentlig 
sterkeru felt. Akutte biologiske effektcr av statiske magnetfelt begrenser seg med få 
unntak til magnetfelt over ca. 100 mT. Så sterke magnetfelt finnes ikke i norske 
smelte- og clektrolysc-vcrk (Tliommcsen & Bjølseth 1992), Ved bruk av 
magnetisk resonaiis-romografi på svkehus, bruke.s imidlertid magnetfelt på opptil 
2 - 3 T. 

Kt statisk magnetfelt kan imidlertid også virke gjennom å indusere et elektrisk felt 
i en gjenstand som beveger seg i magnetfeltet. Det må da bctraktes på tilsvarcnde 
måte som et tidsvariabelt felt, idet man tar hensvn til hvor meget og hvor fort den 
magnetiske fluksen gjennom gjenstanden eudres. 

TIDSVARIABLE FELTS BIOFYSIKK 

Alle tidsvariable elektriske og magnetiske felt induserer elektriske spenningcr i 
ledende materiale, og dermed også i levende vev. Spcnningenc fører til elektriske 
strømmer i vevet. Akutte effektcr av tidsvariable magnetiske fell bør derfor kunne 
forklarcs på grunnlag av induksjon av spenningcr og strømmer som feitene 
fo'arsaker i kroppen og sekundære virkninger av disse. Dette gjelder særlig 
virkninger på sanser, sentralnervesystem og hjertcfunksjon, samt akutte vevs- og 
celleskader. 

Tradisjonelt har man regnet med at biologisk respons på lavfrekvente felt har en 
terskelverdi, som skvldes at de for å ha noen virkning må overskride de kaotiske 
endogene spenningcr og strømmer som finnes i kroppen fra før. Disse 
spcnningenc og strømmcnc er dels knvttet til de tilfeldige fluktuasjonenc i cellenes 
membranpotensial, dels ril de spenningcr og strømstyrker som aktiviteten i 
kroppens ncrvcr og muskier forårsakcr. De elektriske vcksclfcltcnc som cellene i 
f. eks. en menneskekropp stadig blir ursatt for ligger som nevnt over 5 mV/m og 
1 mA/m 2 og i frekvensområdet opp til noe.; få kHz. Innenfor det samme 
frekvens-området er det vist at det kan oppstå enkelte biologiske effektcr av felt 
som induserer srrømtettheter i kroppen over ca. 10 mA/m 2 , plagsommc effektcr 
kan opptre over ca. .'00 mA/m 2 og antagelig helsefarlige effektcr over ca. 1 A/m 2 . 
Der er ikke funnet akutte biologiske effektcr ved srrømtettheter under 1 mA/m 2 . 
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Elektriske felt: 

Skal man beregne effekten av lavfrekvente elektriske felt, md man ta hensyn til 
spisseffekt og inntrengningsevne. Spisseffekten er den konsentrasjonen av det 
elektriske feltet som vi kjenner fra en lynavleder. Spisseffekten kan f. eks. forsterke 
det elektriske feltet inntil ea. 20 ganger over hodet på en jordet person. 
Lavfrekvente elektriske felt har megef liten inntrengningsevne i en 
menneskekropp. Inntrengningsevnen er frekvensavhengig med en dempnings-
faktor tilnærmet lik f IO"9 (I-undquist et al. 1975, ref. av Waskaas 1981). 

Dette betyr eksempelvis at ved frekvensen 50 Hz vil et ytre vertikalt elektrisk felt 
på 10 kV/m, når vi tar både spisseffekt og inntrengningsevne i betraktning, 
forårsake et elektrisk felt inne i kroppen pd en jordet person på ea. 10 mV/m og 
en total strømstyrke på ca. 100 mA. Strømtetthetcn gjennom ulike kroppsavsnitt 
lar seg beregne til ca. 1 - 5 mA/nr (Kanne & Phillips 1980). elektriske 
nettfrekvente felt over 10 kV/m kan som nevnt forekommc tett innpå de 
overførings-lcdningene som har den lløycstc drifrsspenningen (300-420 kV), men 
er lite realistiske i forbindelse med arbeid innendørs i kraftkrevende industri. 

Magnetiske felt: 

Tidsvariable magnetfelt induserer elektriske spenninger og dermed strømmer på 
tvers av feltrctningcn i alle elektrisk Icdcndc legemcr. Spenningen rundt omkretsen 
av en flate på tvers av magnetfeltets retning er proporsjonal med arcalcr av flaten 
og tidsvariasjonen til magnetfeltets flukstctthet (dB/dt). For sinusvariable felt er 
denne tidsvariasjonen lik 2irfB. For mcr kompliserte magnerfclt-variasjoncr kan 
den va;rc vanskcligerc d beregne og kan cnklest males direkte med en søkcspolc 
tilkoblct et oscilloskop. Tidsvariasjonen av en magnetisk flukstctthet har ingen 
internasjonalt vedtatt bctcgnclsc. Den vil nedenfor bli betegnct som feltets 
" induksjonsrate". 

Ved lave frckvenscr skal det forholdsvis sterke magnetfelt til for å indusere 
strømmer som er akutt helsefarlige. Eksempelvis: ved hjelp av induksjon kan man 
blokkere den elektriske impulslcdningcn i et hjerte ved å eksponere for bare en 
enkelt periode (0,02 s) av et 50 Hz magnetfelt på 2,4 T (Silny 1985). 

Derte gir en induksjonsrate dB/dr pa 754 T/s og en indusert spenningspuls i hjerrers 
overflate av størrelsesorden 3-4 V. Knhvcr som har "smakt" pa er lommelyktbattcri kan 
bekrefte ar err slik spenning gir biologisk respons i form av eksirasion av clekrrisk 
pavirkcligc celler. 

De nivåer man utsettes for i f. eks. smcltcverkenc er for det meste lavere enn den 
lavcstc av disse teoretiske terskclverdicne. Teoretisk sett er derfor de lavfrekvente 
magnetfelt som man kan bli eksponert for i arbeidssituasjon så vel som i 
dagliglivet, som regel for svake til d indusere elektriske felt og strømmer som 
burde kunne ha noen biologisk, enn si helsemessig betydning. Ved f. eks. 50 Hz 
må vi ha et magnetfelt på ca. 400 j*T for i få indusert midlere spenningsfelt og 
srrømtctthet i f. eks. hjerte eller hjerne pa h.h.v. ca. 5 mV/m og 1 mA/irr 
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(Bcrnhardt 1988). Dette tilsvarer en maksimalverdi for magnetfeltets 
induksjonsrate på litt over 0,1 T/s. 

- # -

BIOLOGISKE STUDIER 

En rekke eksperimentelle undersøkelser et utført med feltstyrker som menncsker 
sjcldcn eller aldri blir eksponert for unntatt under spesielt kontrollerte betingelser, 
som f. eks. medisinske undersøkelser og terapi. Nedenfor vil vi derfor begrense 
diskusjonen til virkninger av felt som det er mulig å møte i arbeidslivet forøvrig 
samt i dagliglivet. De stcrkeste feitene finner man da som regel innenfor 
kraftkrevende industri som smelte- og elektrolyseverk (jfr. Thommesen & Bjølseth 
1992). Effektcr som tillegges jordmagnetfeltet eller variasjoner i dette nevnes, men 
har liten relevans i forcliggende sammenheng. Dette begrenser utvalget av 
eksposisjon hovcdsaklig til: 

nettfrekvente elektriske felt under 100 kV/m; 
statiske magnetfelt mellom ca. 0,1 og 100 mT; 
tidsvariable magnetfelt under 10 000 (iT (10 mT), spesielt nettfrekvente felt 
(50-60 Hz) og dcres overharmoniske, d.v.s. felt med en maksimal 
magnetisk induksjonsrate på under 5 T/s. 

Stort sett vil vi begrense oss til effekter som kan antas å ha noen helsemessig 
betydning, men har for oversiktens skyld tatt med en del studier som illustrerer de 
biologiske muligheter og begrensninger som studiene hittil har avdekket. 

IN VITRO-STUD1ER; EFFEKTER PÅ ENKELT-CELLER 

Subcellulære virkningsmekanismer 

I enkelte forsøksscricr har man funnet økt membran-permeabilitel under 
eksponering for statiske magnetfelt, særlig i forbindelse med forhøyet temperatur 
slik at cellemembranen ligger på grensen til en fysisk forandring som kan 
sammcnligncs med smelting, ofte ca. 4-5 grader over cellens normale 
arbeidstemperatur. De eksperimentelle dataene antyder at nedre terskel for denne 
effekten under slike spesielle forhold kan ligge på ca. 10 mT (Liburdy et al. 1986). 
Forøvrig er r!, •- ikke funnet noen sikre virkninger av statiske magnetfelt under 
100 mT på subcellulære systemcr. 

Nvere eksperimentell ."-kning har vist at lavfrekvente (ELF) felt både kan gi 
endringcr i hormoners biorytmcr, endret ionctransport over cellemembraner og 
modifisering av biokjemiske prosesser involvert i syntese av eggehvitestoffer 
(protciner) i cellene. I en del tilfeller synes dette å skje ved eksponeringsnivåer som 
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ligger under de tcrskclvcrdicne som anslagcnc ovenfor antyder. Det er foreslått en 
rekke modeller som forklaring på disse rcsultatcnc. Forklaringcnc forutsetter til 
dels mekanismer som omgår såvel den fysiologiske elektriske støyen, som termisk 
støy. Slike forklaringsmodcllcr omfatter bl. a.: 

kooperativ interaksjon på celleoverflaten som skaper domencr av koherent 
elektrokjemisk aktivering (Adcy 1981); 
resonansforhold som trekker mcr energi ut av de påtrykte feitene ved 
spesielle frckvensvinduer og fcltnivåcr (Liboff 1985, Lcdncv 1991). 

Disse forklaringsmodcllenc baserer seg i bunn og grunn på det faktum at i 
motsetning til den biogene (fysiologiske) og fysiske (termiske) støyen, som har et 
kaotisk mønster og er raskt skiftendc, er de påtrykte feitene oftcst polariserte, 
koherente og av en viss varighet. Mulighctcn for at vedvarende eksponering av 
polariserte koherente felt kan overstyre en kaotisk støy er også utledet matematisk 
av Weaver og Astumian (1990). Hvorvidt en slik effekt er virksom i reelle 
situasjoncr hvor levende organismer blir eksponert for lavfrckvcntc felt, er fortsatt 
et problem, som må finne sin avklaring gjennom nøye kontrollerte eksperimenter. 

Særlig fire sub-cellulære virkninger av tidsvariable feir har vært studert den scnerc 
tid. Disse studienc springer dels ut fira kliniske eksperimenter med pulscde 
magnetfelt med sikte på å frcmskynde tilheling av benbrudd, men de har også 
interesse i forbindelse med epidcmiologisk bcgrunnede mistankcr om økt 
hvppighet av kreft og fosterskader ved eksponering for svakcrc tidsvariable felt. 

Cyclotron-rcsonans-cffekten beskriver en økt mobilitet og permeabilitet 
gjennom ccllcmembrancr for calcium-ioncr (Ca + +) og enkelte andre ioner 
under forhold som ville ha aksellerert disse ioncne i en cyclotron. Effekten 
har særlig vært studert på hvitc blodceller og visse cncellcde organismer 
(Liboff 1985, Liboff ~t al. 1987, McLcod et al. 1987). Tilsvarende effekt er 
også funnet under studier av bindingen mellom Ca-ioner og deres spesifike 
intracellulære bindingsproteiner (Ixdncv 1991). 

Fffckren krcver svært spesifike bctingclscr og har ikkc vist seg letr å reprodusere. 
Fenomenet viser også visse særcgenhcrcr, så som tilsvarende effekt ved 3., 5. og 
15. harmoniske av cyclonon-rcsonans-frckvcnsen (men ingen av de 
mcllomliggcnde), og en "pukkel" pii responskurven m.h.p. styrken av det 
tidsvariable magnetfeltet. Fordi Ca-ioner er viktige som intracellulære 
signalmolekyler kan det ikkc utclukkes at en slik effekt under visse forhold kan ha 
biologisk eller til og med helsemessig hetydning. Dersom effekten eksisterer i 
intakte flcrcelledc organismer, skulle vi vente & finne den igjen f. eks. i form av 
pavirkning av de hvitc blodcellenes evne til å bekjempe infeksjoner. 

Genaktivcring med pulsede og sinusvariable felt har særlig vært studert på 
spyttkjcrtel-kromosomer fira fluer og på kulturer av humane kreftceller 
(Goodman & Shirley-Henderson 1991). Man har funnet såvel morfologiske 
som histokjemiske tcgn på at ulike signal-karakteristikker kan produsere 
endringer i genproduktenc. Endringcne er ccllc-spcsifike, og rcsultatcnc er 
derfor ikkc direkte overførbare til andre vevstyper. 

De genene som akrivcrcs er de som normalt er aktive i vedkommende type celler. 
Ulike signaler gir kvalitativt identisk mønster, men kvantitativt ulik økning av 
genproduktenc. Det er uklart om dette er spesifike rcaksjoncr på magnetiske 
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pulscr, de induserte elektriske felt eller mcr eller mindre uspesifikc ccllulxrc strcss-
reaksjoner. 

Endring av aktiviteten til spesielle enzymer er funnet etter eksponering for 
både sterke statiske magnetfelt og tidsvariable elektriske felt. 

Gorczynska og medarbeidere (1986-91) har funna endringer i aktiviteten til flerc 
enzymer pa inntil ±50 % etter langrids-eksponcring for statiske magnetfelt ned til 
8 mT. Byus og medarbeidere (1987) har funnet en økning i aktiviteten til 
enzymet omitin-dckarboksylase (ODQ under et påtrykket 60 Hz elektrisk felt pa 
10 mV/m, som tilsvarer et ytre ufbrstyrrct felt pl 10 kV/m. ODC er et vesentlig 
enzym i forbindelse med cclle-vekst. 

Pulscdc felt har i flere preparatcr også vist seg å påvirke effekten av den 
normals stimulcringcn av membranbundne PTH-rescptorer (som stimulercs 
av det "bcn-nedbrytende" parathyroide hormon) (Luben 1991). 

Derte er rescpror-molckyler som tilhører en større "familie" av reseptorer, som har 
stukturelle likhetspunkrer, eksempelvis 8-adrcncrge reseptorer (som bl. a. finnes i 
hjerter og blodårene) og rhodopsin (synspigmentet i stavenc i netthinnen). 
Effekten ser ut til å skyldes en forstyrrclsc av signaloverføringcn gjennom 
membranen og blir til sist formidlcf av et annct intracellulært signalmolekyl, 
cydisk adenosin monofosfat (cAMP) (Murray & Farndale 1985, Farndale 8c 
Murray 1986). Denne virkiiingen av pulsede magnetfelt har særlig vserr studert på 
bcn- og bindevcvs<cller. Den kan være en av flerc mulige forklaringar på de 
positive kliniske erfaringene med eksponering av spesielle ryper benbrudd for 
pulsede magnetfelt, en teknikk som benyttes i noen grad, særlig i USA, i både 
human-medisin og veterinærmedisin (Bassett 1989). 

Endringer i enzymaktiviteter eller nivået av de ulike intracellulære 
signalmolekylene som beskrevet ovenfor, eller forstyrret kommunikasjon mellom 
celler, kan i sin tur medføre ulike sekundære effekter. Man har eksempelvis funnet 
såvel hemming som stimulering av delingshastighet av celler og av syntesen av 
bestemte celleprodukter. 

Genetiske studier 

Elektriske utladninger (50 Hz) gjennom blodprøver kan forårsake 
kromosombrudd (Nordenson et al. 1984). Eksponering for sterke elektriske felt 
(opptil 240 kV/m) kan øke forekomsten av kromosombrudd fremkalt av 
ioniserende stråling (McCormack & Swenberg 1985). Det er foreløpig imet som 
forteller om hvorvidt disse kromosomskadene har noen helsemessig betydning. 
Eksponering av mus for et 60-Hz elektrisk felt på 50 kV/m eller av vevskulturer 
for 100 kV/m har ikke forårsaket kromosom-forandringer (ref. av Thommesen 
1988). 

Det finnes ikke entydige data på hvorvidt statiske elier lavfrekvente magnetfelt kan 
ha mutagene effekter med irreversibel skade på genetisk materiale i kromosomer 
eller i selve kromosomstrukturen. Det finnes imidlertid enkelte undersøkelser som 
tyder på at tidsvariable magnetfelt kan forsterke effekten av andre påvirkninger, f. 
eks. kjemiske (ref. av Thommesen 1988). Resultatene er meget varierte. 
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Ekscmpclvis har forsøk med celler fra fostervann fira menneske, eksponert i 3 døgn 
for 30 /iT ved 50 Hz, vist en økning av andelen celler med kromosom-
forandringcr (Nordcnson ct al. 1989), Resultatet ble imidlcrtid det motsatte under 
en rcplikasjon forctatt av en annen forskergruppc (Hamnerius ct al., upublisert). 

Virkninger på immunkompetente blodceller 

Nedsatt cytotoksisitet (celle-gift-virkning) av T-lymfocytter har vært vist ved 
60 Hz elektrisk felt over 100 mV/m (direkte stimulert, hvilket tilsvarer et ytre 
uforstyrret felt på ca. 100 kV/m) (Lyle et al. 1988). Om en slik virkning kan være 
av betydning for kreftutvikling vet man ikke, men den aktuelle feltstyrken gjør det 
lite sannsynlig at det er noe praktisk problem. 

Et fåtall studier har undersøkt eventuelle effekter av statiske magnetfelt på 
cellekulturer. Mincheva og medarbeidere (1985) fant nedsatt dannelse av antistoff 
ved 120 mT. Peteiro-Cartelle og Cabezas-Cerato (1989) undersøkte 10 
forsøksoppsett der humane lymfocytter ble eksponert for henholdsvis 45 mT ved 
20 °C i 3 timer og 125 mT magnetfelt med påfølgende dyrkning med phyto-
hemagglutinin (PHA). Resultatene viste nedsatt mitose (celledeling) i et av 
eksperimentene og øker mitose i et annet, de 8 andre viste ingen effekt. Eldre 
undersøkelser (ref. av Simon 1992) viser ingen konsistente resultater. 

Eksponering av lymfocyter for lavfrekvente magnetfelt har også vist motstridende 
resultater, f. eks. med både økt og nedsatt immunologisk respons. Også her kan 
det være snakk om et samvirke mellom statiske og tidsvariable felt (resonans-
betingelser) eller samvirke mellom kjemisk og elektromagnetisk eksponering (ref. 
av Thommesen 1988). 

Cellestudier relatert til celledeling og kreft 

En rekke studier har vært opptatt av hvorvidt lavfrekvente felt kan aktivere 
celledeling. Deling av normale celler kan initieres ved at en vekstfaktor binder seg 
til reseptor på celleoverflaten og dermed setter i gang en kjede av reaksjoner som i 
siste omgang gir celledeling. Slik celledeling er imidlertid strengt kontrollert, og vil 
normalt stoppe opp av seg seiv når tettheten av celler når et visst nivå. 

Kreft er ikke en enkelt sykdom, men en gruppe av sykdommer, som hovedsaklig 
har det til felles at enkelte av kroppens egne celler deler seg ukontrollert, invaderer 
annet vev og eventuelt sprer seg (metastaserer) til resten av kroppen. Første steget 
i utvikling av kreft antar man er en forandring i en celles kromosom-apparat, som 
inneholder arvestoffet (DNA). Man har derfor gjort en rekke undersøkelser over 
hvorvidt lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, i likhet med ioniserende 
stråling og en rekke kjemiske stoffer, kan skade DNA. Resultatene fra slike 
undersøkelser er referert under avsnittet Genetiske studier. Som det fremgår der, 
er det fortsatt usikkert hvorvidt statiske eller lavfrekvente felt alene kan påvirke 
DNA, men man kan ikke se bort fra at slike felt kan forsterke virkningen av 
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cnkelte andre pdvirkningcr, av f. eks. kjemisk art, og dermed indirekte økc faren 
for en kreftutvikling. 

Utover studier som er referert ovcnfor, er det gjort ulike undcrsøkclscr av hvorvidt 
kreftceller i kultur blir påvirket av statiske og lavfrckvente felt. Flcrtallct av disse 
undersøkelscne viser at eksponeringen enten ikkc har hatt noen effekt eller har 
hemmet veksten av kreftcellene. 

BIOLOGISKE EFFEKTER I DYREFORSØK 

I det følgende vil vi i hovedsak referere til effekter på pattedyr. Resultater fra fugl 
og vekselvarme dyr vil bare bli referert i den grad disse er særlig relevante for 
vurderingen av den helsemessige betydning hos menneske. 

Utvikling av kreft 

Når det gjelder utvikling av kreft, er forsøk på hele dyr nier relevante enn forsøk 
på cellekulturer. Kreftceller i en ellers intakt organisme er underlagt kroppens egne 
regulerings-mekanismcr, som enten kan dempe utvikingen av kreften eller 
eventuelt kan ha blitt satt mer eller mindre ut av funksjon. I disse forsøkene 
benyttes dyr som enten er blitt utsatt for kreftfremkallende stoffcr, har fått 
implantert kreftceller fra andre dyr, eller det benyttes dyre-stammer som spontant 
utvikler visse kreftformer. 

I syv studier er dyrene eksponert for statiske magnetfelt e ler likestrøm (ref. av 
Thommesen 1988). Det har vært anvendt statiske magnetfelt på opptil 800 mT 
eller strømstyrker på 0,6 - 2,4 mA. I fire av disse studiene ble kreft-utviklingen 
hemmet. De tre øvrige viste ingen virkning. 

20 tilsvarende studier av virkningen av nettfrekvente eller pulser'" felt har 
vært publisert siden 1982. I flere av disse studiene fant det sted en hemming av 
kreftutviklingen. Mus med spontant utviklet brystkjertel-kreft som ble eksponert 
for 460 Hz magnetfelt opp til 6.000 /tT (6 mT), levde lenger og hadde færre 
metastaser enn tilsvarende kontrollmus (Bellossi et al. 1988). Ingen effekt eller 
tilsvarende lenger overievclse er vist på sykdomsutviklingen hos mus med spontant 
utviklet leukemi, seiv etter flere generasjoners eksponering (Le Bars et al. 1988, 
Bellossi 1991). 

I to studier hvor rotter ble eksponert for h.h.v. et 60 Hz elektriske felt på 
40 kV/m (Leung et su. 1986) og magnetfelt (både statisk og 50 Hz) på 20 j*T 
(Beniashvili et al. 1991) ble det påvist økt kreftutvikling. I en forsøksserie ble mus 
eksponert for et 60-Hz magnetfelt på 25.000 /iT over flere generasjoner. Dette 
førte til økt spontan forekomst av malignt lymfom (Mikhail & Fam 1991). 
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Påvirkning på dyrs immunforsvar 

En rekke tidligere rapporter har hevdct at immunsystemet pdvirkes av sdvel statiske 
som lavfrckventc felt. I hovcdsak dreier det seg imidlertid om eksponering for 
sterke nettfrekvente (50 Hz) elektriske felt. Disse rcsultatcne er ikkc blitt bckreftet 
av sencre eksperimenter. Rcsultatcne er i høy grad motstridendc. Tilsynelatende 
positive rcsultater kan f. eks. skyldes utslag av stress, ved av dyrcne sanser og 
plages av de sterke elektriske feitene. Ingen konsistente og reproduserbarc effekter 
på immunresponsen hos dyr er funnet ved eksponcringsnivåer under 100 kV/m og 
100 rat 

Fruktbarhet og fosterutvikling 

Et foster som blir utsatt for en unormal påvirkning kan bli misdannet. Uvis 
misdannelsenc går ut over livsviktige funksjoner kan fosteret med tiden dø og 
moren vil abortere. Dersom en slik påvirkning bremser eller blokkerer for 
utviklingcn i et korterc tidsrom, vil ofte flcrc av de utviklingsprosessene som 
foregår samtidig blir berørt. Misdannelser i et foster er derfor ofte preget av på 
hvilket stadium i utviklingen feilen har oppstått. 

Et eksempel pa dette er sammenhengen mellom forckomst av leppc-kjcve-gane-spalrc 
("hareskar" og apen gane) og visse typiske medfødre hjertefeil. Denne korrelasjonen 
kommer ikke av noe felles arveanlegg for de to organelle. Den kommer av at kjevebucn og 
den harde gane anleggcs pa samme tid som oppbyggingen av hjerter i to funksjonelt 
adskiltc halvdeler fullføres. Dette er prosesser som finner sted helt mot slutten av den 
perioden hvor de enkelte organelle dannes (organogenesen). Dersom en fosterskade 
derimot skulle skyldes ar en feil er oppstått i et av kromosomene hos en av kjønnscellene, 
a det mest sannsynlig at dette har funnet sted under modningsprosessen til vedkommende 
celle. 

Avhengig av hva slags skade som er aktuell, har fosterutviklingcn altså ulike 
følsomme pcriodcr. I ytterste konsekvens strekker disse følsomme periodene seg 
fra når kjønnscellene (egget og sædcellen) modnes og helt til barnet er født. 
Fosterskader behøver ikke være særlig dramatiske eller lett synlige. Seiv et fullbåret 
barn (av både menneske og en rekke andre arter) fødes i ganske hjelpeløs tilstand 
og er helt avhengig av sin mor (eller en morserstatning) for overhodet å kunne 
overleve. Det kan derfor ennå være for tidlig å avgjøre om barnet er 100% 
velskapt. Enkelte egenskaper, som kan være crhvervet under fosterutviklingcn kan 
f. eks. først vise seg når individet seiv blir kjønnsmodent. Virkningen av 
lavfrekventc felt på fruktbarhet og fosterutvikling er tidligere gjennomgått av 
Thommescn (1989). Nedenfor følger noen eksempler på undcrsøkclser som 
belyser problemet. 

Nakagawa (1979) undersøkte mus som var unnfanget og oppdrettet i et statisk 
magnetfelt på 80 mT og fant bl. a. en reduksjon av veksten. Ved 30 mT var 
effekten noe svakere. Shibib og medarbeidere (1987) eksponerte nyfødtc rotter for 
et statisk magnetfelt på 0,5 mT under fostcrutviklingen og fant svakere 
myelinisering av nerveceller. De fant imidlertid også samme effekt når 
jordmagnetfeltet (0,05 mT) var fjernet. Rcsultatene viser altså ingen tydelig 
dosc/effckt-sammcnhcng, og ingen terskelverdi, og er derfor vanskelige å tolke. 
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Effekter på fosterutviklmgen er funnet hos mus ved eksponering for firkantpulscde 
magnetfelt med flukstetthet på 15 jiT (Tribukait et al. 1986, Frolén et al. 1993). 
Resultatene tyder på at de første døgncne etter befruktningen, altså (når det 
gjelder pattedyr) i perioden før fosteret er implantert i livmor-slimhinncn er den 
følsomstc perioden for denne effekten. Tribukait og medarbeiderc fant en økt 
forekomst av grove misdannelser. Frolén og medarbeiderc fant ingen økning i 
misdannelser. De fant derimot et økt antall implantasjoner, men også et økt antall 
resorpsjoner ("aborter"), slik at det totale antallet levende fostre var det samme i 
de eksponerte gruppene som i de ueksponerte. Det er derfor uklart om 
eksponeringen har induseret fosterskadene, eller orn effekten f. eks. går ut på en 
svekkelse av en eventuell naturlig eliminasjon av "unormale" fostre. 

Huuskonen og medarbeiderc (1993) eksponerte rottefostre for 35,6 /*T, 50 Hz 
eller 15 fiT sagtannpulset magnetfelt kontinuerlig fra befruktningen og i 20 døgn. 
De fant ingen økning av større misdannelser, men en viss tendens til flere mindre 
skjelett-anomalier (så som et ekstra ribben). I likhet med Frolén og medarbeiderc 
(1993) fant de et noe høyere antall implantasjoner, men bare i gruppen eksponert 
for 50-Hz-felt. 

Det er også funnet forstyrrelse av embryonal-utviklingen i hønse-egg. Veneziano 
(1965) fant at statiske magnetfelt på 0,1 - 3 mT kunne forstyrre embryonal-
utviklingen hos kylling. Flere forskergrupper har eksponert egg for lavfrekvente felt 
helt ned til ca. 1 /iT, og med både pulscde og sinus-variable felt med frekvenser på 
10-1000 Hz og funnet unormal utvikling særlig i hodedelen av embryo. Andre 
grupper har ikke klart å bekrefte funnene. For å prøve å avklare disse 
uoverenstemmelsene, ble det gjennomført parallelle studier ved 6 ulike 
laboratorier, som tidligere hadde utført denne typen studier. Man benyttet da en 
felles forsøksprotokoll for se på effekten på kyllingembryoner av 1 j*T 
magnetfeltpulser ved 100 Hz (Berman et al. 1990). Resultatene var fortsatt 
motstridende, og sikre konklusjoner har derfor ikke vært mulig å trekke. 

Studier av vekst forøvrig 

Det har lenge vært kjent at man kan påvirke veksten av ulike vev ved å utsette 
vevet for elektrisk strøm. Senere har man også funnet at strømpulser indusert ved 
hjelp av tidsvariable magnetfelt kan ha tilsvarende virkning. Som vi har vist til 
ovenfor, kan påtrykte eller induserte elektriske felt og strømmer under visse 
omstendigheter påvirke nivået av intracellulære signalstoffer og enzymer, som til 
dels har en funksjon i forbindelse med cellevekst. Disse studiene har hovedsaklig 
vært initiert på grunnlag av kliniske erfaringer med pulsede magnetfelt på tilheling 
av benbrudd som beskrevet av Bassett (1989). 

Bruce og medarbeidere (1987) har i forsøk på kanin vist at også et statisk 
magnetfelt på ca. 24 mT kan påskynde tilhelingen av benbrudd. Effekten synes 
imidlertid å være marginal sett i forhold til at det også var en nesten like stor 
forskjell mellom høyre og venstre sides bcn gitt samme behandling. Forfatterne 
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antar at cffekrcn beror mer på aktiviteten til cksisrcrcnde bcnbyggendc celler 
(ostcoblaster) enn på celledeling. 

Det er også vist at bruk av pulsede magnetfelt kan ha en gunstig effekt pd 
regenerasjon av skadede nervcr (Kanje et al. 1993). Se forøvrig under magnet-tcrnpi 
i neste kapitel og i appendiks 4. 

Virkninger på nervesystem og muskier 

Nerveceller og muskelceller er elektrisk eksitable celler, hvis funksjon er avhengig 
av kontrollerte elektriske utladninger og strømmer gjennom spesialiserte ioneporer 
i cellemembranene. Elektriske og magnetiske felt fra omgivclscne, som kan påvirke 
strukturer i disse ccJlcmcmbrancnc eller forårsake elektriske spenninger og 
strømmer i kroppen, kan derfor tcnkcs på ulike måtcr å påvirke disse cellenes 
funksjon. Enkelte celler er så lett eksitcrbarc at helt marginale forandringer i 
elektriske potcnsialcr er av betydning for ccllens aktivitet. Her finnes teoretisk sett 
ingen annen terskel for effekt enn den som skyldes den alminnelige elektriske 
støyen i kroppen. Slike celler finnes f. eks. i øyers netthinne (retina). 

KEG-målingcr på katt, kanin og rotte så vel som på menneske som er eksponert 
for statiske magnetfelt ned til 20 mT har vist cndringer i hjerneaktiviteten. Statiske 
magnetfelt helt ned i 23 mT har forårsakct funksjons-forandringer i nerveceller hos 
enkelte hvirvclløsc dyr, men slike effekter er ikkc funnet ved eksponering under 
1 T hos hvirvcldyr. På muskelceller har man dels funnet økt eksitabilitet (og økt 
EMG) over 0,5 T, dels økt trcttbarhet ved 1 T. Forøvrig har det ikke vært funnet 
virkninger av statiske magnetfelt under 1 T direkte på nerve- eller muskelceller hos 
hvirveldyr. Pl integrerte deler av nervesystemet, derimot, er der funnet effekter av 
langt svakcre magnetfelt, som vi skal se nedenfor. 

Eksperimenter på cclleprcparater fra kyllinghjerne har vist endret transport av 
calcium-ioner spesielt ved frekvensen 16 Hz, ikkc ved høycrc eller lavere 
firekvenser (Bawin Sc Adey 1976). For denne effekten er det også vist at det lokale 
statiske (jordmagnetiskc) feltets retning og styrke på forsøkssrcdet kan være av 
betydning for resultatet (Blackman et al. 1985). Resultatcnc kopier seg således til 
studiene av cvclotron-resonans-effektcn, som er beskrcvet tidligcre. 

En rekke forsøk har vist at både statiske og lavfrekvente magnetfelt kan påvirke 
bindingen mellom enkelte av endorfin-reseptorene og dcrcs stimuli hos mus, og 
dermed svekke kroppens innebvgdc smcrrc-rcgulerende system (Osscnkopp & 
Kavaliers 1989, Teskcy et al. 1988). Disse effektene er funnet ved magnetiske 
flukstctthetcr på h.h.v. 147 mT (statisk) og ca. 100 (ST (60 Hz). 

Resultatcnc hittil tyder på at denne hemmende effekten er stcrkest om 
natten og kan henge sammen med hemmingen av den nattlige produksjonen av 
melatonin, som ncermcrc beskrcvet nedenfor. Stoffcr som blokkerer eller hemmer 
calcium-transport gjennom cellemembranene blokkerer også virkningen av 
magnctfclt-cksponcringcn, og man mencr derfor at effekten skyldes en virkning av 
magnetfelt eller kombinasjon av magnetfelt på cellenes calcium-porcr (Kavaliers & 
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Ossenkopp 1987). Med i dette bildet hører også ulike effekter på andre hormoner 
og neurotransmittere (Sccgal et al. 1989). Slike effekter er imidlertid ennå ikke 
funnet på mennesker. 

Noen forskerc har funnet morfologiske forandringcr i nerveceller etter eksponering 
for f. eks. statiske felt helt ned i 1 mT, eller nettfrekvente felt (50 Hz) på 80 /iT, 
eller tilsvarende elektriske felt hos h.h.v. ulike gnagere og kylling-embryoner 
(Abdullakhozhdaeva & Razykov 1986, Bregadze 1988, Bardasano 1986, 
Bardasano et al. 1986, Hansson 1981). Enkelte av forandringene er såpass store at 
de neppe ville tillått dyret å overleve dersom de hadde vært etablert i det intakte 
dyret. De beskrevne forandringene kan derfor skyldes artefakter som er oppstått 
under prepareringen for mikroskopering. Forskjellen mellom eksponerte og 
kontroll-dvr tyder på at det likevel er funnet sted en viss kjemisk endring i de 
eksponerte cellene, seiv om den ikke nødvendigvis manifesterer seg morfologisk 
som den endringen man har sett i mikroskopet, før ved fikseringen av preparatet. 

Virkning på sanser og orientering 

Sanscfysiologiske virkninger er de biologiske effektene av statiske felt som er best 
beskrevet. Det dreier seg da om virkninger på spesialiserte sanseorganer og 
strukturer, som gjør visse organismer i stand til å detektere, og dermed orientere 
seg i forhold til f. eks. jordmagnetfeltets retning eller de svake elektriske feitene 
som skyldes bevegelse gjennom jordmagnetfeltet eller aktivitet hos byttc-dyr. 

Små innleirede biter av av biogen magnetitt tvinger visse bakterier til å opptre som 
kompassnåler og svømme i samme retning som Jordens magnetfelt. Det er også 
kjent at enkelte andre organismer, f. eks. bier og trekkfugl, kan sanse og orientere 
seg i forhold til Jordens magnetfelt. Mekanismene for disse effektene er ennå ikke 
klarlagt, men i den grad de er utforsket, synes det som om de til en viss grad 
involverer deler av synsbanene. Funn av biogen magnetitt i enkelte slike høyere 
organismer har ledet til antagelser om at denne magnetitten kan ha noe å gjøre 
med at også noen av disse organismene tilsynelatende har evne til å navigere i 
forhold til Jordens magnetfelt. Noen slik årsakssammenheng er imidlertid ennå 
ikke fastslått. 

Et mer utforsket eksempel på "magnetisk" navigasjon er det man finner hos 
bruskfisk (Kalmijn 1982). Denne tilskrives den elektriske gradienten som dannes 
når fisken eller den vannmassen den bcfmncr seg i beveger seg i forhold til 
jordmagnetfeltet, og som disse fiskene har spesialiserte sanseorganer for. Denne 
sansen bcnyttcs også til deteksjon av de svake bioclcktriske signalene fra hjerte og 
muskier hos byttedyr. 

Virkninger på hjerte og blod-sirkulasjon 

De kardiovaskulære rcflekscne er det uttrykket for funksjonen av det autonome 
nervesystem som lettest blir påvirket av bevisste og ubevisste sanseinntrykk og den 
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mentale tilstand generelt. Sansing av elektriske felt kan gi strcss-rcaksjoncr, og 
dermed påvirke hjertefrekvens og blodtrykk. En rekke dyreforsøk har da også vist 
slike reaksjoner. Magnetfelt sanscs ikke i samme grad. Dersom eksponering for 
magnetfelt, statiske eller tidvariable gir kardiovaskulære forandringer, er det mer 
sannsynlig at vi står overfor direkte fysiologiske virkningsmekanismer. 

Det er publisert få studier som har sett på fysiologiske effekter på hjerte-kar-
systemet hos dyr eksponert for statiske magnetfelt. Hos forsøksdyr i magnetfelt 
over 20 mT er det funnet senket hjertefrekvens (Beischer & Knepton 1964, 
Stamenovic & Majic 1975, Lazetic & Nikin 1988). Under eksperimenter med 
magnetisk resonans-tomografi (MR) er det funnet økt lekkasje gjennom blod-
hjerne-barriæren (Garber et al. 1989, Salford et al. 1989). MR-teknikken benytter 
statiske magnetfelt av størrelsesorden 1 T (sammen med radiofrekvente felt). 

Eksponering for statiske magnetfelt av størrelsesorden 1 T gjr tilsynelatende en endring i 
EKG i form av en økning av T-takken. Endringcn er direkte proporsjonal med styrken på 
magnetfeltet (Tenforde et al. 1983). Dette fenomenet har av flcre forfattcre vært tolket 
som bevis for biologiske effekter av statiske magnetfelt, men er i virkelighetcn et rent fysisk 
fenomen. Den skyldes at det indusercs et elektriske felt i blodstrømmen gjennom aorta 
under hjertets ejeksjonsfase. Dette såkalte "strømningsporcnsialer'' har intet med hjertets 
egen elektriske aktivitet å gjøre. Disse resultatcnc gir følgelig ingen indikasjon på at statiske 
magnetfelt har påvirket hjertets funksjon. 

Ekstreme feltstyrker av Iavfrekvente magnetfelt (eks. 50 Hz, over 2.000.000 /iT 
(2 T)) kan indusere så kraftige strømmer i hjertet at de forstyrrer, og evt. 
blokkerer hjertets impulsledning for en kortere tid, seiv etter at eksponeringen er 
opphørt (Silny 1985). Svakere Iavfrekvente magnetfelt har i to tilfeller gitt tegn på 
nedsatt karmotstand. Eksponeringen lå da på h.h.v. 300 /iT og 38.000 jtT 
(Chitaya & Nadarcishvili 1989, Buyavykh et al. 1987). 

Biorytmer og hormonforandringer 

Søvn, spisevancr, kroppstemperatur, oksygenforbruk og ulike hormoner viser 
døgnvariasjoner hos mennesker og dyr. Særlig biorytmen til hormonet melatonin 
har vært i fokus i relasjon til eksponering for Iavfrekvente felt. Melatonin antas å 
ha en rekke virkninger som bl. a. går på kjønnsmodning, døgnrytme og humør og 
har en plass i omsetningen av kvinnelige kjønnshormoner (østrogen). Endring av 
lyssyklus, d.v.s. lengden av dag og natt påvirker syntesen av melatonin. Normalt 
er melatonin-produksjonen høyest om natten (ref. av Reiter 1990). Det har vært 
vist at eksponering med Iavfrekvente felt har redusert den nattlig økningen av 
melatonin hos forsøksdyr (mus). Mekanismene bak denne virkningen er ikke 
klarlagt. Det har også våen vanskelig å reprodusere disse resultatene fra ett 
laboratorium til et annet. Det kan være ulike grunner til dette: enten er ikke 
effekten reell, eller effekten krever særskilte betingelser som ennå ikke er 
identifisert. 

Syntesen og frisettingen av melatonin foregår i pinealorganct ("cpifyscn") i hjernen under 
påvirkning av en gren av det sympatiske nervesystem som påvirkcs av blant annct impuiser 
fra øyncne. Som mulige angrcpspunktcr for magnetfclt-variasjoncr er foreslått øyncne 
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(Lcask 1977, OIccsc et al. 1988), og pincalorganct seiv (Dcmaine & Semm 1985, Rudolph 
et al. 1988, Lcrchl et al. 1991). 

I dyreforsøk har melatonin vist seg å kunne hemme utviklingcn av brystkreft og til 
dels også føflekk-svulster (maligne melanomcr) (ref. av Blask 1990). Det har derfor 
vært foreslått at melatonin kan ha betydning både på immunfunksjon og direkte 
på vekst av kreftsvulstcr, og at lavfrekvente felt derfor gjennom å hemme 
melatonin-produksjonen kan påskynde kreftutvikling (Stevens 1987). Det mangier 
imidlertid data som forteller om hvorvidt melatonin påvirker kreft hos mennesker. 

Lavfrekvente felt har ikke gitt noen effekt på stresshormon (corticosteron hos 
gnagere, Cortisol hos primater) (ref. av Saunders et al. 1991). 

Påvirkning på adferd 

De fleste adferdsstudier er utført med elektriske felt, mest relevant kanskje på 
bavianer (60 Hz, 30-60 kV/m, Easley et al. 1992). Tolkningen av slike dyreforsøk 
er spesielt usikre. De fleste pattedyr har pels og ikke minst værhår, og er derfor 
svært følsomme for elektrisk felt, særlig tidsvariable elektriske felt, som lett vil 
sette værhårene i vibrasjon. Det er tvilsomt i hvilken grad slike studier er relevante 
i forhold til eksposisjon av mennesker. Måling av adferd, og av læringsevne 
spesielt, er forøvrig meget komplisert og er derfor vanskelig å replikere nøyaktig. 

Adferdsstudier pd dyr i statiske magnetfelt er hovedsaklig utført i felt over 200 mT 
(7 arbeider i alt) og kun med mus og rotter. Et forsøk der rotter ble eksponert for 
et statisk magnetfelt på 600 mT 16 timer pr. dag i 4 dager etter i 4 uker å ha lært 
spesielle gjøremål, viste at slike felt kunne hemme nylig innlærte ferdigheter, men 
ikke ferdigheter av høyere vanemessig karakter (Nakagawa & Matsuda 1988). Et 
annet forsøk viste at rottene var i stand til å detektere en magnetfelt-gradient på 
ca. 100 mT/m (Weiss et al. 1990). (En slik gradient er av samme størrelsesorden 
som man kan finne inntil en stigeledning til en alurniniums-elektrolyse-ovn 
(Thommesen & Bjølseth 1992).) Laforge og medarbeidere (1986) fant en 
reduksjon i vekstraten hos mus som var eksponert for statiske magnetfelt fra 0,9 
til 275,5 mT. Reduksjonen var omtrent lineær med den magnetiske 
flukstettheten. Variasjonen i vekstrate økte tilsvarende. Forfatterne tolker dataene 
som utslag av stress. 

Nettfrekvente magnetfelt (50-60 Hz) mellom 27 og 3000 pT har i enkelte 
forsøksserier gitt adferdsendring hos gnagere, spesielt med hensyn til læringsevne. I 
to av fem undersøkelser har man ikke funnet noen endring av adferd ved 
eksponering mellom 1600 og 3000 jtT. I de tre øvrige studiene fant man h.h.v. 
økt aktivitet (Rudolph et al. 1985) og langsommere læring (Saltzinger et al. 1990, 
Thomas et al. 1986). Noen av resultatene antyder at effekten på læring er 
avhengig av cyclotron-resonans-forhold for calcium, og dermed også av styrken og 
rctningen på det statiske magnetfeltet som er tilstede samtidig (Thomas et al. 
1986, Liboffet al. 1989). 
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HUMAN-EKSPERIMENTELLE DATA 

Persepsjon, sansing av elektriske og magnetiske feit 

Tidsvariable elektriske felt kan som nevnt få hår til å vibrere. 10 prosent av voksne 
kan oppfatte nettfrekvente felt (50-60 Hz) mindre enn 10-15 kV/m og at 5 
prosent kan oppdage så lave felt som 3 - 5 kV/m. Enkelte kan fornemme felt helt 
ned til 2 kV/m. Feltstyrker opptil 3 kV/m er ikke uvanlige tett ved en større 
høyspentledning. Lavfrekvente magnetfelt oppfattes ikke på denne måten. 

Tidsvariable magnetiske felt kan forårsake midlertidige synsforstyrrelser 
(magnetofosfener) og hørselsfornemmelser (magnetofoni). Magnetofosfener er det 
mest kjente fenomenet av denne typen, og er den akutte biologiske effekten hos 
mennesker som forekommer ved lavest magnetisk flukstetthet (har lavest terskel). 
De antas å skyldes induserte strømmer i øyets netthinne, hvor det bl. a. finnes en 
rekke nerveceller som er svakt spontant aktive. Det skal som regel svært lite til for 
å endre slike cellers aktivitet i merkbar grad. 

Terskelen for magnetofosfener varierer individuelt, men ligger hos enkelte 
personer helt nede på 2 - 5 mT ved en frekvens på ca. 20 Hz. Både ved høyere og 
ved lavere frekvenser er terskelen høyere. Ved 50 Hz ligger terskelen for dette 
fenomenet på ca. 5000 jiT (5 mT) hos særlig følsomme personer. 

Elektrofosfener, d.v.s. synsforstyrrelser p.g.a. påvirkning fra et elektrisk felt er også 
beskrevet. Terskelen for dette fenomenet (ved nettfrekvens) antas å ligge på 
ca. 1 V/m i øyevevet (Carstensen et al. 1985). Et slikt elektrisk felt ville kreve noe 
i størrelsesorden av 1 000 kV/m av et ytre uforstyrret felt, hvilket ikke 
forekommer noe aktuelt sted. Tilsvarende er det også beskrevet elektrofoni, d.v.s. 
elektrisk fremkalte hørselsfornemmelser, men bare ved direkte elektrisk stimulering 
av det indre øret. 

Nevro- og muskelfysiologi og adferd 

Statiske felt: 
Grunner (1989) har beskrevet effekter på hodepinepasienter eksponert for 

statiske magnetfelt på inntil 9,64 mT. Han har funnet økt hudmotstand, endring 
i EEG-mønsteret, nedsatt smertefølelse (analgesi) og lindring av hodepinen i større 
eller mindre grad. Ingen helseskadelige virkninger ble funnet. Forøvrig er det ikke 
rapportert virkninger på nervesystemet av statiske magnetfelt under 100 mT. 

Undersøkelser har vært gjort på personer som har gjennomgått MRI 
(magnetic resonance imaging, en spesiell undersøkelsesmetode som anvender en 
kombinsasjon av statiske og radiofrekvente magnetfelt i stedet for røntgenstråler). 
MRI gir kortvarig høy eksponering for statiske magnetfelt. Blant annet er 
hjernestamme-respons på lyd (ABR, auditory brainstem response) undersøkt hos 
personer utsatt for feltstyrker opp til 2 T (Hotz et al. 1992). Her fant man ingen 
effekt av statiske felt. Nervelednings-hastighetcn i nervus medianus og nervus 
peroncus har vært undersøkt hos forsøkspersoner utsatt for statisk felt på 1 T 
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(Hong 1987). Under eksponering ble det påvist en endring i eksitabiliteten, men 
3 minutter etter avsluttct eksponering fant man ingen signifikant forandring. 

Tidsvariable felt: 
Nettfrekvente elektriske felt på 13 kV/m eller magnetfelt på 16 /iT har i en 

forsøksserie gjtt økt reaksjonstid. Det er utført psykometrLske tester blant pcrsoncr 
utsatt for induserte strømmer som svarte til et nettfrekvent elektrisk felt på 
36 kV/m (Stollcry 1986, 1987). Man fant en moderat økt latenstid for tester med 
komplekse resonnementer, men ingen virkning på årvåkenhet eller 
konsentrasjonsevne, og ingen indikasjoner på at eksponeringen kunne føre til 
stress-reaksjoner. 

Graham og medarbeidere (Graham et al. 1990, Cook et al. 1992) har 
funnet endringcr i EEG ved eksponering for 60 Hz elektrisk felt på 9 kV/m i 
kombinasjon med magnetfelt 20 fiT. Endringene var størst når eksponeringen ble 
satt på eller slått av, hvilket kan tyde på en viss adaptasjons-effekt. 

Pulsede magnetfelt opptil ca. 1 T har vært brukt i nervestimulatorer for 
sentrale og perifere nerver (Hess et al. 1987). F. eks. kan epileptiske foci aktiveres 
med magnetiske pulser på ca. 1 T (Hufnagel et al. 1990). Man kan også produsere 
forandringer i det syns-stimulerte EEG-mønsteret hos forsøkspersoner, ved 
samtidig å eksponere dem for et 50 Hz magnetfelt på 60.000 iiT (60 mT, Silny 
1984). Disse effektene er midlertidige, men virkningene har en varighet som 
strekker seg ut over eksponerings-tidsrommet. Forøvrig viser data fra forsøk med 
rotter at eksponering for svakere tidsvariable magnetfelt hemmer en eventuell 
tendens til epilepsi (Juutilainen et al. 1988, Ossenkopp & Cain 1991). 

Undersøkelser av overfølsomhet 

Dataskjermer som benytter katodestrålerør gir opphav til elektrostatiske felt, og 
både nettfrekvente, biiledfrekvente og linjefrekvente elektriske og magnetiske felt. 
En rekke menncsker har fått hudproblemer ved arbeid /ed dataskjermer. Enkelte 
klager også over hodepine, tretthet, svimmelhet og andre symptomer i forbindelse 
med arbeid ved dataskjermer. Noen få synes etterhvert å utvikle en mer generell 
overfølsomhet for en rekke kilder til lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, 
som TV-apparater, lysrør og vanlige glødelamper m.m. Sammen med hudplager, 
kalles dette "overfølsomhet for elektrisitet" i mangel av mer dekkende uttrykk. 

Praktisk erfaring tyder på at det ofte hjelper å benytte et jordet filter som 
reduserer de elektriske feitene fra skjermen. Det elektriske bakgrunnsfeltet i 
rommet forøvrig og relativt høyt magnetfelt fra skjermene later også til å være 
korrelert med denne typen plager til en viss grad. 

Det har derfor vært foretatt noen få dobbel-blinde kliniske forsøk med personer 
som hevder å være overfølsomme for denne typen felt (Swanbeck & Eleeker 1989, 
Wennberg et al. 1990, Hamnerius et al. 1992). Resultatene fra disse forsøkene 
viste ingen klar sammenheng mellom hva forsøkspersonene rapporterte at de 
kjente og den reelle eksponeringen for elektriske og magnetiske felt. 
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Hormonforandringer (melatonin) 

I en serie undcrsøkelscr har man sett pd hvorvidt lavfrckvente felt fra varmetepper 
påvirker mclatonin-produksjonen hos menncsker (Wikon ct al. 1988 ref. av 
Wilson ct al. 1990). Utskillclsen av melatonin blc sammenlignet hos pcrsoncr som 
benyttet varmetepper av ulike typcr og varmetepper drevet med h.h.v. 
vekselstrøm (60 Hz) og likestrøm. De fant at blant kvinner som benyttet 
varmetepper med vekselstrøm, var det en tendens, særlig hos enkelte, til minsket 
melatonin-utskillelse. Dataene tyder pi at det ikke var magnetfeltets størrelse, men 
hvor ofte elementet koblet seg inn og ut som var vesentlig. De fant også at 
melatonin-utskillelscn økte til over det normale i dagene etter at bruken av 
varmeteppet hadde opphørt. Denne observasjonen har for så vidt en viss likhet 
med Graham og medarbeideres resultater. 

Sirkulasjons-fysiologiske effekter 

1 ,avt blodtrykk og ødemcr er rapportert hos arbeidcre eksponert for statiske 
magnetfelt over 35 mT (tidlige russiske rapporter ref. av Waskaas 1981, 1982). En 
gruppe (Graham et al. 1990, se ovenfor) fant moderat nedsatt hjertefrekvens ved 
eksponering for nettfrekvente 9 kV/m elektrisk felt i kombinasjon med 20 y.T 
magnetfelt. Som for EEG-registreringcn var endringene størst når eksponeringen 
ble satt på eller slått av. Hos mennesker er det også funnet en nedsatt 
elasisitetsmodul (d.v.s. en øket tøyelighet) i arterienc med økende magnetfelt 
inntil 15 mT (Volobuyev et a). 1987). Det er intet som tyder på at disse effektcne 
har noen helsemessige konsekvenser. 

Kromosombrudd i blodceller 

Nordenson og medarbeidcre publiserte i 1988 de samlede resultatene av studier 
blant ansane som hadde sitt arbeid i utcndørsanlegg ved 400-kV understasjoncr. 
De fant mcr kromosom-forandringcr i lymfocytt-kulturer fra blodprøver fra 
eksponerte arbeidcre enn i prøver fra kontrollpcrsoncr. Lymfocyttcr som ble 
eksponert for gnistutladningcr in vitro viste tilsvarendc kromosombrudd 
(Nordenson et al. 1984). Skyberg og medarbeidere (1992) fant også en viss 
tendens til flere kromosombrudd hos dem som var eksponert for sterke elektriske 
felt, men ikke signifikante forskjcller. 

Terapi-forsøk med pulsede magnetfelt 

Sharrard (1992) har rapportert fra dobbel-blinde kliniske forsøk med behandling 
av langsomt-helende benbrudd. Disse viste at stimulering med pulsede magnetfelt 
fra strømspolcr i tillegg til konservativ behandling (spjelking og gipsing) bedret 
tilhelingen i ca. halvparten av tilfcllcnc, mens man så en tilsvarende bedring i 
ca. 20 % av tilfcllcnc hvor magnetspolenc ikke hadde vært strømsatr og derfor 
ikke virksomme. Disse forsøkene antyder at success med denne tcrapifbrmen har 
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ct sterkt innslag av placcbo-effckt. Andre forskningsrapportcr melder om gunstige 
cffekter av bruk av pulsedc magnetfelt på f. eks. tilheling av hudsår (Icran et al. 
1990). 

SAMMENDRAG AV DE EKSPERIMENTELLE DATA 

Mange eksperimenter har vist biologiske cffekter på cellenivå under eksponering 
for statiske og lavfrekvente felt, og har gitt et visst innblikk i hvilke 
interaksjonsmekanismer man muligens må regne med. Det vi vet om disse 
mekanismene hittil er imidlertid ikke tilstrekkelig til at man kan forutsi spesifike 
helsemessige virkninger på intakte flercellede organismer. Det er også uklart 
hvorvidt disse effektene kan tjene som deler av forklarings-modeller dersom 
spesifike helseeffckter skulle bli fastslått utfra andre typer undersøkelser. 

Det er utført dyreforsøk for å avdekke hvorvidt eksponering for statiske eller 
lavfrekvente felt har innvirkning på spesielle helsetilstander, særlig kreft og 
fosterutvikling, men resultatene er sprikende. liksperimentelle data gir følgelig så 
langt ikke grunnlag for sikre konklusjoner vedrørende en eventuell sammenheng 
mellom slik eksponering og spesifike virkninger på heisen, så lenge eksponeringen 
ikke overstiger de feltstyrke- man kan møte i praksis til daglig eller i yrkeslivet. 

I de foregående deiene av rapporten har vi gjennomgått statiske og lavfrekvente 
felts biofysiske virkningsmekanismer så langt de er kjent, samt litteratur på 
eksperimental-biologjske og kliniske undersøkelser over virkninger av slike felt. 
I neste kapitel vil vi ta for oss epidemiologiske data. Til slutt vil vi diskutere de 
samlede forskningsresultatene i lys av hverandre. 

-#-
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EPIDEMIOLOGISKE STUDIER 

Det er publisert en rekke rapporter om helsceflcktcr pi mennesker som er utsatt 
for elektriske og magnetiske felt daglig eller i arbcidssituasjoncr. For størstedelen 
dreier det seg om epidemioiogiskc undcrsøkelser over kreft-hyppighet (spesielt 
leukemi) eller rcproduksjons-problcmer i form av nedsatt fruktbarhet, 
misdannelser eller abort. Noen rapporter har tatt for seg subjektive plager 
(trctthetssymptomer, hudplager, smerter, deprcsjoner). 

De første rapportene kom fra Sovjetsamveldet midt på 60-tallet. Her hadde man 
undersøkt helseparamctrc relatert til langtidspåvirkning av både nettfrekvente felt 
(50 Hz), mikrobølger og statiske magnetfelt. Man fant at disse ga opphav til 
problemer som tretthet, hodepine, kvalme, nedsatt potens, forstyrrekcr av 
hjerterytmen, søvnforstyrrelser, angst og endringer i blodstatus (Asanova & Rakov 
1966). Senere har en del studier funnet noen av de samme symptomer, men en 
rekke nyere studier har ikke klart å vise slike effekter. Nyere tilsvarcndc 
undcrsøkelser konkluderer derimot med at de ikke finner noen signifikant forskjell 
i helsetilstanden mellom arbeidere i slike yrker og kontroller (ref. av Gamberale 
1989 og Thommesen 1988). 

KREFTRISIKO 

I løpet av de siste 14 årene har flere epidemioiogiskc undersøkelser vist en økt 
forekomst av utvalgte kreftformer, dek blant barn bosatt i nærheten av 
kraftledninger og dek blant arbeidstakere som i arbeidet er utsatt for elektriske og 
magnetiske felt. En britisk rapport fra 1992 (NRPB 1992) gir en utførlig vurdering 
av tilgjengelig litteratur på dette området og kan anbefales. 

Undersøkelser av kreft i relasjon til yrke 

Første rapport om økt forekomst av leukemi i elektriske yrker kom i 1982 
(Milham 1982). I 1985 (Lin et al.) kom den første rapporten som viste signifikant 
økt forekomst av hjernekreft i de samme yrkesgrupper. Flere senere studier har vist 
tilsvarende resultater, men ofte med lavere risikoestimater enn de første, og noen 
studier har ikke vist økt forekomst i det hele tatt. De fleste yrke/kreft-studiene er 
utført som kohorte-studier, der forekomsten av kreft er registert for ulike 
yrkestitler og sammenholdt med forventet kreftforekomst i totalbefolkningen (se 
appendiks 3). Måling av felt er sjelden gjennomført i forbindelse med disse 
studier; antagelsen har vært at arbeid i elektriske yrker gir høyere eksponering for 
elektriske og/ellcr magnetiske felt enn det man utsettes for i dagliglivet. Dette er 
sannsynligvis korrekt, men ingen publiserte undersøkelser har hatt gode nok 
eksponeringsdata til å lage sikre anslag over art, styrke og varighet av 
eksponeringen for disse grupper. Den tilgjengelige litteratur vil bli vurdert i det 
følgende. 
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Erfaringsmcssig er det nærliggendc å gjennomføre de cpidcmiologiskc 
undersøkelser i yrkesgrupper med betydelig eksponering for det agens man er 
interessert i å undersøke. Her kan nevnes at smcltcovns- og clcktrolysc-opcratørcr 
samt svcisere er yrker med høy magnetfelt-cksponering. Yrker som clektriker, 
montasjearbeider innen elektronikk og telemontør har mer variabel eksponering. 
Sveisere skulle således være en interessant gruppe å undersøke i relasjon til de 
kreftformer s<_in har vært diskutert ved eksponering for magnetfelt. 

Arbeidstakar utsatt for statiske felt 

Få yrke-kreftstudier er gjort blant arbeidstakere utsatt for statiske magnetfelt i 
arbeidet. Studier publisert i 1985 og 1990 av Borregård og medarbeidere, viste at 
ansatte ved en svensk kloralkali-fabrikk ikke hadde økt forekomst av total kreft. 
Statisk magnetfeltnivå her lå i området 4-29 mT. Strømstyrken i prosessen var 
100 kiloampere (kA). 

Flere rapporter har vist overrisiko for leukemi blant ansatte i aluminiumverk 
(Andersen et al. 1982, Mur et al. 1987). Rockette og Arena (1981) viste økt 
leukemirisiko spesielt blant ansatte i elektrolysen. De har senere bekreftet disse 
funnene (ref. av Microwave News 1993). Milham publiserte i 1985 data som viste 
en økt mortalitet av akutt leukemi blant ansatte ved aluminiumverk generelt, men 
ikke økt risiko for alle leukemiformer samlet. Økt mortalitet av hjernesvulst blant 
aluminiumsarbeidere er rapportert i 2 studier (Mur et al. 1987, Spinelli et al. 
1991). Elektrolysearbeidere i aluminiumverk er i dag regelmessig eksponert for 
statiske magnetfelt opptil ca. 10 mT, i kortere perioder opptil 50 mT 
(Thommesen & Bjølseth 1992). 

De hittil publiserte data har ikke hatt tilgjengelige eksponeringsdata for elektriske 
og magnetiske felt som kunne gi grunnlag for å avklare om disse var av betydning 
for den økte risiko som er vist. Slike data inngår imidlertid i en pågående norsk 
undersøkelse i aluminiumindustrien (Alf Rønneberg, pers. medd.). 

Arbeidstakere utsatt for lavfrekvente felt 

Leukemi og hjernesvulst: 

Flere publiserte arbeider har sett på kreftdødelighet og sykelighet blant sveisere, 
men siden denne yrkesgruppe også er utsatt for sveiserøyk som inneholder nikkel 
og krom, er det spesielt lungekreft og nesekreft som har vært kreftformene av 
interesse i disse studiene. Likevel har noen sett på leukemi og hjernekreft (Stern 
1987). Når det gjelder hicrrnekreft blant sveisere, er fem studier publisert. Disse 
slått sammen viser en overrisiko på ca. 25 % for denne kreftform blant sveisere. 
Studiene gir sterke holdepunkter for en sammenheng med yrket, i det 2 av de 
publiserte studier har vist en sammenheng mellom lang eksponeringstid i det 
aktuelle yrke og forekomst av hjernekreft (Milham 1988b, Working Group Study 
1991). Basert på de hittil publiserte studier er det heller ikke vist noen overrisiko 
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for død av leukemi blant sveisere (se NRPB 1992 som gir en samlet vurdering av 
tilgjengelig litteratur). 

Når det gjelder leukemi og hjernekreft i andre elektriske yrker, har vi i dag data fra 
flere slike studicr. Publiserte leukemistudier er lister i tabell 2 (se også 
referanselisten og NBPB 1992). Publiserte studicr av hjernesvulst og andre 
kreftformer er presentert i tabell 3. En samlet vurdering av hittil publiserte studicr 
av kreft i "elektriske yrker" viser en ca. 10 - 20 % økt forekomst både av leukemi 
og av hjernesvulst. 

De første leukemi-studiene fant spesielt økt risiko for akutt myelogen leukemi. 
Flere nyere studier har vist økt forekomst av kronisk lymfatisk leukemi. Andre 
studier har vist økt forekomst av alle former. Analyse gjort for ulike leukemityper 
viser altså ikke entydige funn. Når det gjelde- hjernekreft er det vist en overrisiko 
spesielt for gliomcr. 

En norsk studie (Tynes et al. 1992) .ar sett på kreftrisiko i elektriske yrker 
basert på yrkesopplysninger i folkctellingene 1960 og 1970. For arbeidstakere med 
mer enn 10 års yrkesaktivitet ble det vist en 40 % økning i leukemirisiko, men 
samlet vurdering av risiko for non-Hodgkin lymfom og leukemi viste ingen 
økning. 

En annen norsk studie av leukemi og hjernesvulst blant ansatte ved 
jernbanen (banearbeidere, 16 2/3 Hz felt, 16 kV spenning) benyttet beregnede 
historiske dose-estimater av magnetfelt. Resultatene viste ingen sammenheng med 
magnetfelt-eksponering, heller ikke med arbeid ved elektrisk jernbane (Tynes et al. 
1993a). En tredje studie blant ansatte i 8 store norske kraftselskap viste heller 
ingen sammenheng mellom beregnet magnetfelt og leukemi eller hjernesvulst 
(Tynes et al. 1993b). 

En nylig presentert svensk studie (Floderus et al. 1992), fant en 
sammenheng mellom leukemi og målte magnetfelt (dosimetri - 1 arbeidsdag). 
Spesielt ble assosiasjonen vist for kronisk lymfatisk leukemi. Dette er den første 
studien som har vist en slik sammenheng mellom målte magnetfelt og leukemi i 
yrket. Studien gir således støtte til at magnetfelt kan være en risikofaktor av 
betydning for kreftutvikling. 

Sahl og medarbeidere (1993) fant derimot ingen konsistent sammenheng 
mellom arbeid i elektriske yrker eller målte magnetfelt og død av leukemi, 
lymfom, hjernekreft eller kreft totalt blant ansatte i kraftforsyning i Sør-California. 
Heller ikke Matanoski og medarbeidere (1993) fant noen signifikant 
overhyppighet av leukemi hos telefonlinje-arbeidere, men riktignok en tendens i 
retning av økt risiko. Forfatterne tolker dataene i retning av at yngre arbeidere 
med episoder av særlig høy eksponering kunne være spesielt interessante å studere 
videre. 

Andre kreftformer: 

Malignt melanom (en type hudkreft) og brystkreft er andre kreftformer som har 
vist en økt forekomst i elektriske yrker i enkelte studier. Blant annet er det vist 
overrisiko for melanom i svensk telckommunikasjons-industri, men ingen trend 
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ble funnet når eksponeringstid i yrket ble lagt inn i analysen (Olin et al. 1985). 
Den høyeste risiko ble funnet i avdelinger som utførte lodding. En senerc 
kanadisk studie viste også overrisiko for melanom i tclckonununikasjons-industricn 
(De Guirc et al. 1988). 

Ingen publiserte epidemiologic data har vist en økt risiko for brystkreft blant 
kvinner med forhøyet eksponering for lavfrckvente felt, men flere studier har vist 
en overrisiko for mannlig brystkreft i elektriske yrker (Tynes & Andersen 1990, 
Matanoski et al. 1991, Demers et al. 1991); en studie som ikke viste sammcnhcng 
er også presentert (Rosenbaum et al. 1990). Det må bemerkes at brystkreft blant 
menn er en svært sjelden kreftform. 

Langård og medarbeidere (1990) viste at arbeidere i norsk fcrrolegerings-industri 
samlet sett hadde lavere forekomst av kreft enn forventet, signifikant lavere for 
ferrosilicium-arbeidere. En rekke av disse arbeiderne er regelmessig eksponert for 
50-Hz magnetfelt opptil 500 ftT (Thommesen & Bjølseth 1992). De fant 
imidlertid 2 tilfeller av malignt melanom (mot forventet 0,2) blant ansatte på 
elektroverksted i ferrolegerings-industrien. Tynes og medarbeidere (1993b) fant 
økt forekomst av malignt melanom blant elektromontører i kraftforsyning, men 
greide ikke å avklare hva slags eksponering denne økningen var knyttet til. Dette 
er en yrkesgruppe som i sitt arbeid er utsatt for både magnetfelt, PCB og 
elektriske støt, men er ikke spesielt utsatt for ultraviolett stråling. 

Bolig ved kraftledning og kreftrisiko 

Flere studier de siste 14 år har sett på sammenhengen mellom forekomst av kreft 
og bolig i nærheten av elektriske installasjoner. Wertheimer og Leeper (1979) var 
de første som antydet en sammenheng mellom elektriske og/eller magnetiske felt 
fra kraftledninger og boligers elektriske anlegg og barnekreft. Spesielt har 
magnetfeltet vært i fokus som den faktor som man mente kunne være av 
betydning for en eventuell overrisiko. Dette er selvsagt ingen yrkeseksponering, 
men omtalen av disse undersøkelsene er tatt med her fordi de kan være med på å 
kaste lys over yrkesundersøkelsene. I motsetning til de fleste yrkesundersøkelsene 
er de gjort med en noe anderledes metodikk, nemlig som pasient-kontroll-studier 
(se appendiks 3). 

Anvendte eksponeringsmål 

Magnetfeltmåling: 
Malinger av felt er enten foretatt som punktmålinger i boliger, 24 timers 

stasjonære malinger eller som dosimetrimålinger, hvor felt er registrert med 
personbårne målere og dataloggere. I de senere undersøkelser er det særlig 
magnetfeltet man har vist spesiell interesse for. 
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Avstand til fcltkilden: 
En annen måte å klassifisere eksponering på er å bruke avstand til 

fcltkilden. Dette bcgrep er mindre pålitelig enn malinger i boligen siden feltet i 
boligen er avhengig av kilden og lokale elektriske forhold i huset. 

"Wire code": 
Flere av studiene har i større eller mindre grad brukt sammenlignbarc koder 

for ulike typer elektriske installasjoner. Hensikten med slik klassifisering er å lage 
et historisk dose-surrogat for magnetfelt. Man har tatt hensyn til parametre som 
oppheng, ledningstykkelse, avstand fra transformatorer som mål på antatt 
strømstyrke etc. 

Historisk beregnede felt: 
To nordiske undersøkelser benytter beregnede felt. Den svenske benytter 

historiske strsmdata, og beregner årsgjennomsnitt for siste år før 
diagnosetidspunktet. Den danske benytter antatt typisk gjennomsnittlig 
strømbelastning for de ulike typer installasjoner for hele eksponeringsperioden før 
diagnosen. 

Tabell 4 gir en oversikt over hittil publiserte studier av eksponering i 
boligsituasjonen og kreftrisiko. Risikoestimat med hensyn på "wire code" er gitt 
for klassifikasjonen HCC (high current configuration). 

Kreft hos barn 

Wertheimer & Leeper (1979) var de første som brukte "wire code"-
klassifikasjonen som et surrogat for magnetfeltdose i en barnekreftstudie. I alt er 
det hittil publisert 9 studier av barnekreft og bolig ved kraftledninger. En samlet 
vurdering av studiene så langt gir følgende resultat: For studier som har brukt 
målte felt som eksponeringsmål, er det ikke funnet noen signifikant sammenheng, 
hverken for leukemi eller hjernesvulst hos barn, men begge risiko-estimater er 
større enn 1. Avstand til fcltkilden som eksponeringsmål har ikke gitt signifikant 
resultat for leukemi før en svensk studie ble presentert (Feychting & Ahlbom 
1992). "Wire code" har vist en signifikant sammenheng både for leukemi og 
hjernesvulst hos barn. 

En større studie på sammenhengen mellom barnekreft og boligeksponering ble 
publisert av Savitz og medarbeidere i 1988. Også denne studien ble utført i 
Denver-området. Den viste signifikant sammenheng mellom kreftforekomst og 
"wire code" (men lavere relative risiki enn Wertheimer og Leeper (1979) fant), 
men ikke signifikant sammenheng mellom kreftforekomst og målte magnetfelt. 
Savitz og medarbeidere (1990) fant også at mors bruk av elektrisk varmeteppe 
under svangerskapet ga en risk ratio på 1,3 for barnekreft og en risk ratio på 1,7 
for leukemi blant barna. Disse resultatene var imidlertid ikke signifikante på 
5 prosent nivå. 



- 3 0 -

Den nylig publiserte svenske "nested" pasient-kontroll-undcrsøkelscn viste også en 
dose-respons sammenheng mellom beregnet historisk magnetfelt (årsgjennomsnitt) 
og leukemirisiko hos barn (Feychting & Ahlbom 1992). Analysen ga en 3 doblet 
risiko for leukemi blant barn utsatt for fcltnivå over 0,2 pT, men bare 7 av 
leukcmitilfellene var utsatt for dette nivå i løpet av oppfølgingsperioden på 25 år. 
En dansk pasient-kontroll-undersøkclsc (Olsen et al. 1993), viste også en 
sammenheng mellom historisk felt (basert på gjennomsnittlig antatt 
strømbelastning for de enkelte ledningstyper) og barnekreft (leukemi, hjernesvulst 
og lymfom samlet vurdert for eksponering > 0,4 nT) og for lymfom alene (ved 
eksponering > 0,1 jtT). Det var også en tendens til økt forekomst av leukemi og 
hjernesvulst ved eksponering over 0,9 /tT, men basert på for små tall (to tilfeller 
av hver, men ingen kontroller) til å gi grunnlag for noen konklusjon. En nylig 
publisert finsk undersøkelse (Verkasalo et al. 1993), fant ingen signifikant 
sammenheng mellom beregnet magnetfelt og kreft, men både for leukemi og 
hjernesvulst var SIR (standardisert insidens ratio) over 1 for eksponering over 
0,2 inT (henholdsvis 1,6 og 2,3). 

Kreft hos vohne 

I 1982 kom en studie av kreft hos voksne i Denver-området (Wertheimer & 
Leeper 1982). Den konkluderte med en økende risikotrend for all kreft gitt ved 
"wire code." Senere studier av andre har ikke funnet slik sammenheng mellom all 
voksenkreft og bolig-eksponering for elektriske og magnetiske felt. McDowall 
(1986) gjorde en voksenkreftstudie der lungekreft hos kvinner var den eneste 
kreftform som viste en sammenheng med nærhet til elektriske installasjoner. 
Coleman og medarbeidere (1988) viste en ikke-signifikant økt risiko for leukemi 
blant voksne med bolig nær elektriske installasjoner. Eksponering for elektriske og 
magnetiske felt fra andre kilder er også studert (se tabell 4), men ingen har vist 
signifikant sammenheng mellom eksponering og kreftrisiko. En pasient-kontroll-
studie (Preston-Martin et al. 1988) så på relasjonen mellom myelogen leukemi og 
bruk av elektrisk varmeteppe, men fant ingen sammenheng. 

EFFEKTER PÅ FOSTERUTVIKLING 

Arbeid ved dataskjermer 

Det har vært mye diskusjon om en mulig sammenheng mellom arbeid ved 
skjermterminaler og uheldige svangerskapsutfall. Bekymringen har vært knyttet til 
rapporterte "clusters" (opphopning av tilfeller på samme sted) av aborter og 
misdannelser blant operatører av skjermterminaler. Godt planlagte epidemiologiske 
studier har derimot så langt ikke gitt støtte til en eventuell sammenheng mellom 
arbeid ved skjermterminal og uheldige svangerskapsutfall. Et unntak er en nylig 
publisert finsk studie (Lindbohm et al. 1992) som viste en sammenheng mellom 
antallet spontanaborter og milte magnetfelt ved skjermterminaler. Ved 
sammenlikning mellom operatører som brukte skjermcr med høyt magnetfelt-nivå 
(> 0,9 jiT i ELF-området, d.v.s. 50 - 2000 Hz) og operatører som brukte 
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skjermer med lavt nivå (< 0,4 /tT) fant de et statistisk signifikant odds ratio på 
3,4 for spontanabort. Ved sammcnligninger med refcransepcrsoner som ikkc 
arbeidet ved dataskjcrmer, falt odds ratio til 1,6. Materialet er lite og bør tolkes 
med forsiktighet. 

Arbeid i kraftforsyning 

En sammenheng mellom fars arbeid i kraftforsyning og forekomst av færre 
guttebarn ble vist i Sverige i en studie av Knave og medarbeidere (1979), men 
effekten oppstod før fedrene hadde hatt særlig eksponering for elektriske og 
magnetiske felt. En annen rapport har vist forekomst av færre jentebarn blant slike 
arbcidere (Robcrg 1976). 

En reproduksjons-undersøkelse blant ansattc i kraftstasjoner (Nordstrom et al. 
1983) fant at 10,1 % av barna til ansatte i 400-kV understasjoner hadde medfødte 
misdannelser sammenlignet med 1,7 % av barna til en annen gruppe elektrisitets-
ansatte, og 4 % i en gruppe som ikke var utsatt. Fødselsvekten hos barna falt 
innenfor den normale variasjonsbredden. Det fantes en viss forskyvning av for-
holdstallet mellom antall guttebarn og antall jenter. Antallet gutter var 20 - 25 % 
lavere blant barn av høyspent-arbeiderne enn hos sammenligningsgruppene (altså 
motsatt resultat av Roberg 1976). Disse arbeiderne opplevde (subjektivt) også 
nedsatt fruktbarhet. I gruppen hvor barnets far var ansatt i 400-kV-stasjoner, var 
26 % av de fødende over 30 år. Tilsvarende tall for referansegruppen var 11,5 %. 

Magnetfelt i boliger og spontanabort 

Det har også vært diskusjon om elektriske varmetepper og forekomst av 
spontanabort. En studie (Wertheimer & Leeper 1986), fant sesongvariasjon i 
forekomst av spontanabort blant brukcre av elektriske varmetepper og ingen 
variasjon hos ikke brukerc. En scnere studie av de samme forfatterne (Wertheimer 
& Leeper 1989) bekrcftet funnene, nå var eksponeringen varmekabeloppvarming i 
taket. Totalt var det likevel lik forekomst av spontanabort i den eksponerte og den 
ikke-eksponertc gruppen i den siste studien. 

Juutilainen og medarbeidere (1993) har funnet en sammenheng mellom meget 
tidlige aborter (2.-3. fosteruke) og nettfrekvente magnetfelt i hjemmet, idet det 
ca. 5 ganger hyppigcre ble målt 50-Hr magnetfelt over 0,5 A/m (0,63 /iT) utenfor 
ytterdøren eller 0,2 A/m (0,25 jiT) gjennomsnittlig i boligen til abort-tilfellene. 
Som indikasjon på befruktning har de bcnyttct en karakteristisk økning i et 
bestemt hormon (hCG), som blir produsert i forbindelse med implantasjonen av 
embryo i livmorslimhinnen. Registrering av denne hormon-toppen uten at det 
forøvrig ble etablert noe svangerskap, er benyttet som indikasjon på tidlig 
spontan-abort. Materialet er meget lite (totalt 89 aborter og 102 normale 
svangerskap, hvorav 8 aborter og 2 normale svangerskap tilsammen i den "høy-
cksponcrte" gruppen). Usikkerhctcn i dataene er derfor stor. 
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Fars yrkeseksponering og kreft hos avkommet 

Flere studier har sett på sammcnhengen mellom barnekreft og mulig 
yrkeseksponering for elektromagnetiske felt blant fedre. Malinger av felt har ikke 
vært gjennomført i disse studier. Yrkes- og næringskoder har vært brukt som 
dosesurrogater. Alle studiene har vært pasient-kontroll-studier. 

Tilspmmen fire studier har sett på sammenhengen mellom fars arbeid i et elektrisk 
eller elektronisk yrke og barn med svulst i sentralnervesystemet (hjerne og 
ryggmarg). Wilkins og Koutras (1988) fant en signifikant sammenheng med fars 
arbeid i elektrisk reparasjon, montasje og installasjon. Johnson og Spitz (1989) 
fant det samme for fedre som var elektrikere. Nasca og medarbeidere (1988) fant 
ingen slik assosiasjon. En oppfølging av Johnsons og Spitz' studie ved Wellage i 
1991, viste at barn med svulst i sentralnervesystemet hadde en ikke-signifikant 
odds ratio på 3,8 for at far arbeidet med sveising i året før konsepsjonen. 

Tre studier har sett på neuroblastom (svulst utgått fra celler knyttet til det 
sympatiske nervesystem) blant barn i relasjon til fars yrke. Spitz og Johnson 
(1985) fant en signifikant sammenheng med at fedrene arbeidet med elektronikk. 
Wilkins og Hundley (1990) fant en svak tendens til sammenheng mellom denne 
kreftformen og ulike indirekte mål for fars eksponering for elektriske og 
magnetiske felt. Bunin og medarbeidere (1990) fant ingen sammenheng 
sammenheng mellom nevroblastom hos barn og foreldres aktivitet i et "elektrisk" 
yrke, bortsett fra seks tilfeller mot bare en kontroll hvor en av foreldrene arbeidet 
med elektrisk eller elektronisk montering. 

ANDRE HELSE-EFFEKTER 

Overfølsomhet 

Overfølsomhet i forbindelse med arbeid ved dataskjermer har vært et tema av 
interesse de senere årene. Spesielt i de nordiske land er det mange som hevder å 
være plagct av dette. Særlig dreier det seg om økt forekomst av hudproblemer ved 
arbeid ved skjerm. Enkelte arbeidstakere klager også over hodepine, tretthet, 
svimmelhct og andre nerve-relaterte symptomer i forbindelse med arbeid ved 
dataskjermer. Pasientenc seiv henfører som regel symptomene til eksponering for 
de elektriske og magnetiske feitene fra dataskjermene. Noen få synes etterhvert å 
utvikle en overfølsomhet også for andre kilder til lavfrekvente elektriske og 
magnetiske felt, som f. eks. TV-apparater, lysrør og vanlige glødelamper m.m. 
Sammen med hudplager, kalles dette "overfølsomhet for elektrisitet" (i mangel av 
mer dekkende uttrykk). 

De subjektive opplevelsene av syndromet er kartlagt og beskrevet av Knave og 
medarbeidere (1989). Hos de intervjuede pasientene dominerte hudsymptomer 
hos ca. 60 % og nervesystemrelaterte symptomer hos ca. 40 %, men flertallet 
hadde flere typer symptomer samtidig. Plagene var i mange tilfeller oppstått kort 
tid etter skifte til nytt utstyr, f. eks. skifte til ny skjerm, eller når personen første 
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gang begynte med dataskjermarbeid, men symptomcnc kunne også ha utviklet seg 
gradvis over lengre tid. Undersøkelsen tyder på at personer med astma- og 
allergiproblemer er overrepresentert, idet 53 % av pasientene tidligcre hadde hatt 
slike problcmer. Hos noen var det en klar oppfatning av at symptomene var 
relatert til amalgamproblcmcr, og flere hadde merket en viss forbedring etter 
amalgamsancring. 

En annen undcrsøkelse (Sandstrøm et al. 1992) viser at kombinasjon av høy 
arbeidsbelastning og svak tilbakemelding fra overordncde øker risikoen vesentlig. 
Det samme gjør bruk av dataskjerm kombinert med meget papirarbeid. Det 
elektriske bakgrunnsfeltet i rommet (50 Hz) og høyt magnetfelt fra skjermene 
(ELF, hovedsaklig 50 - 70 Hz) later også til å være korrelert med denne typen 
plager til en viss grad. 

Depresjon og selvmord 

I 1979 kom en rapport som konkluderte med en økt forekomst av selvmord og 
depresjon blant personer som bodde nær høyspentlcdninger (Rcichmanis et al. 
1979). I en senere studie (av til dels de samme forfatterne, Perry et al. 1981) ble 
det i tillegg utført magnetfeltmålingcr ved inngangsdøren til personer som hadde 
begått selvmord. Middelverdien for målingene av tilfelle og kontroller var 
0,040 /xT. Det var signifikant (1 % nivå) Acre malinger over denne middelverdi 
blant selvmordstilfellene. Det ble likevel ikke vist noen dose respons sammenheng. 
McDowall (1986) kunne ikkc vise en slik sammenheng. En senere studie så på 
sykelighet i en høyblokk relatert til det elektriske distribusjonssystemet i 
høyblokken (Pcrry & Pearl 1988). Studien viste at det var signifikant mcr 
depresjon blant de som hadde lcilighct nær stigcledningcne, men artikkelen gir 
ingen tall for hvor mange personer som var under risiko i de to kategorier (nær 
ved eller lenger borte fra stigeledning). Poole og medarbeidere (1993) fant 
nærmere 3 ganger høyerc forekomst av depresjon hos personer som bodde slik at 
de kunne se kraftlcdningsmastcr fra huser eller gardsplassen. For vanlig hodepine 
var det en svakcrc sammenheng, og ingen sammenheng for migrene. 

-#-
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DISKUSJON 

Har man så holdepunkter for at de elektriske og magnetiske felt vi her snakkcr om 
kan gi biologiske og helsemessige effekter? Både ja og nei. Det er undcrsøkelser 
som mener å finne en ovcrhyppighet av spesifike sykdommer eller ulike plager i 
grupper av mennesker som bor nær kraftige elektrotekniske installasjoner som 
f.eks. kraftledninger eller arbeider med elektrisk eller elektronisk utstyr. Det er 
også undersøkelser som ikke finner slike sammenhengcr. Eksperimentelle data gir 
liten støtte til det som er gjort av positive epidemiologiskc funn. Det finnes heller 
ingen etterprøvet og akseptert biologisk forklaringsmekanisme som kan forklare 
helseskadelige effekter ved feltstyrker som det er praktisk mulig å bli eksponert for. 

SAMMENHENG MELLOM FELTSTYRKE OG EFFEKTER 

De foreliggende data gir ikke uten videre grunnlag for å anta at sterke felt er mer 
risikofylte enn svake felt. Tvert i mot er det enkelte undersøkelser som tyder på 
såkalte "vinduseffekter", hvor bestemte kombinasjoner av styrke, frekvens,, 
eksponeringstid og liknende kan tenkes å være mer effektive enn andre. Det er 
også i de senere årene fremkommet resultater som tyder på at det kanskje ikke er 
eksponerings-nivået som sådan, men variasjoner i eksponeringen, som når feltet 
slåes på og av, som er av størst betydning (Graham et al. 1990). En hypotese som 
er sterk fremme for tiden, er at slike effekter vil kunne forklares gjennom 
påvirkning på syntesen og frisettingen av melatonin (Reiter 1990, Wilson et al. 
1990). Produksjonen av melatonin over døgnet blir imidlertid påvirket av en rekke 
forhold, og henger ikke minst sammen med dyrets døgnrytme. Det gjør at man 
ikke kan trekke vidtgående konklusjoner av de observasjonene man har gjort hittil 
uten ytterligere data. 

I en rekke studicr antas det uten nærmere begrunnelse at det er en sammenheng 
mellom feltstyrke og effekt, slik at risikoen f.eks. halveres ved å halvere feltstyrken. 
Slik er det antatt å være ved ioniserende stråling (d.v.s. røntgenstråling og stråling 
fra radioaktive stoffer), og i det hele tatt er det mange som overfører begreper fra 
slik stråling ukritisk, fordi eksponering for elektriske og magnetiske felt noe 
upresist også kalles "elektromagnetisk stråling". Av denne grunn kan det være 
nyttig å skissere likheter og forskjeller i mulige effekter av disse to stråletyper: 

Ioniserende stråling 

Ioniserende stråling kan betraktes som strømmer av "energi-pakker" (kvanter), 
hvor hvert kvant har et energi-innhold som mulig-gjør varige kjemiske 
forandringer, som brytning av kjemiske bindinger og dannelse av frie ioner og 
særlig reaktive forbindelser (radikaler). Man har således mye kunnskap om hvilke 
virkningsmekanismer som ligger bak effektene av ioniserende stråling, særlig når 
det gjelder skader på arvestoffet, DNA. Ioniserende stråling kan for så vidt 
sammenlignes med kjemiske og partikulære agens, hvor h.h.v. ett molekyl (f. eks. 
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PCB) eller en partikkel (f. eks. asbest) i prinsippet er tilstrekkelig til å gi en 
permanent forandring eller skade. 

For ioniserende stråling finnes det et ålment aksepten doscbegrep, som er 
absorbert energi pr. masse. Biologiske kunnskaper gir gode holdepunkter for å 
anta at det er en nær proporsjonal sammenheng mellom dose og effekt. Dette 
skyldes at sannsynligheten for at et kvant skal treffe en kjemisk binding, og anrette 
skade, er proporsjonal med strdlingsintensitctcn og varigheten av bestrålingen. 

Det er hevet over tvil at store doser ioniserende stråling gir en overhyppighet av 
visse sykdommer, særlig kreft, genetisk skade og fosterskader. Ut fra ovennevnte 
kunnskaper regner man med at dette er tilfelle også ved små doser, men at 
risikoen bare er tilsvarende liten. Det er på den annen side aldri påvist konklusivt 
at ioniserende stråling i svært små doser virkelig medfører noen risiko for kreft og 
andre liknende skader. For endelig å bekrefte en slik antagelse, måtte man utsette 
store menneskegrupper for kjente stråledoscr og deretter registrere effektene, noe 
som naturligvis aldri vil bli gjort. 

Grenseverdier for eksposisjon for ioniserende stråling er relatert til den statistisk 
beregnede risiko eksposisjonen medfører i forhold til risikoen forbundet med 
naturlig ioniserende stråling. 

Statiske og lavfrekvente felt 

Statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt består ikke av energirike 
kvanter, uansett hvor høy intensitet feitene har. De forårsaker ikke permanente 
biokjemiske eller strukturelle forandringer, medmindre eksponeringen er så sterk at 
den gir større funksjonsforstyrrelser (f. eks. hjertestans) eller varmeskader (f. eks. 
forbrenning). Til forskjell fra ioniserende strålingskvanter og kjemiske og 
partikulære faktorer har derfor statiske og lavfrekvente felt ingen kjent 
virkningsmekanisme som tilsier at skadelige effekter, som kan tenkes å oppstå ved 
sterke felt, også skal kunne oppstå ved svært svake felt, bare med en lavere 
sannsynlighet for skade. 

De eneste fysiske virkningsmekanismene til lavfrekvente felt som er kjent, er 
elektrisk eller magnetisk polarisering og induksjon av elektriske strømmer. I praksis 
kan vi se bort fra polarisering ved alle aktuelle feltstyrkenivåer, og står derfor igjen 
med strøm-induksjon. En rimelig forutsetning for at induserte strømmer kan ha 
biologiske virkninger er at de ikke overskygges av det kaotiske strømbildet som 
kroppens egne livsytringer forårsaker. For at så sterke strømmer skal bli indusert 
kreves det vanligvis sterkere felt enn hva man kan bli eksponert for i arbeidslivet, 
med unntak av enkelte spesielle arbeidsplasser, og feltstyrker langt over hva man 
eksponeres for i boliger. På den annen side finnes det en teoretisk mulighet for at 
enkelte celler er så lett eksiterbare at helt marginale forandringer i elektriske 
potensialer er av betydning for ccllens aktivitet. Dette er den sannsynligste årsaken 
til den biologiske effekten av tidsvariable magnetfelt som har den laveste terskelen, 
nemlig magnetofosfencne. 
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Statiske felt har et enda mer bcgrenset forråd av mulige virkningsmckanismcr. De 
induserer ikke strømmer i stillestående gjenstander. Eneste kjente virkning av 
statiske felt er h.h.v. elektrisk og magnetisk polarisering. Elektrisk polarisering er 
begrenset til kroppens overflate. Den vil derfor ikke påvirke kroppens indre 
organer. Magnetisk polarisering vil kunne påvirke kjemiske reaksjoner ved å 
influere på kjemiske bindingsenergjer. Som nevnt i første kapitel er det funnet en 
nedre terskel på ca. 10 mT for slike effekter i kombinasjon med økt temperatur, 
som har gjort cellemembranene ustabile. På ellers normalt vev er det ikke gjort 
funn som tyder på at magnetiske krefter fra felt under 100 mT har biologiske 
effekter, unntatt på spesialiserte strukturer i spesielle organismer (f. eks. magnetitt 
i magnetotaktiske bakterier). Sterkere magnetfelt er ikke funnet i norsk industri, 
og vil i praksis bare forekomme hvor man benytter superledende magneter, som i 
forbindelse med analysemetoder basert på magnetisk resonans, f. eks. kliniske MR-
undersøkelser. 

På den annen side vil statiske felt kunne indusere elektriske felt i legemer 
som beveger seg i feltet. Hvorvidt disse elektriske feitene setter opp strømmer eller 
bare forårsaker en elektrisk polarisering, er avhengig av om bevegelsen i forhold til 
feltet medfører en endret feltstyrke eller ikke. 

Grunnlaget for foreslåtte grenseverdier for lavfrekvente og statiske felt er 
gjennomgått i appendiks 2. 

SPØRSMÅLET OM LANGTIDS-EFFEKTER 

Alle data fra eksperimentelle og kliniske studier gjelder mer eller mindre akutte 
effekter. I yrkeshygienisk sammenheng må man imidlertid også være oppmerksom 
på muligheten for langtids-effekter, d.v.s. at en effekt først viser seg etter lang tids 
eksponering eller etter en lang latenstid. I motsetning til ved kjemisk eksponering, 
vil imidlertid ikke elektriske og magnetiske felt bli igjen i kroppen og akkumulere 
til toksiske nivåcr. På samme måte som f. eks. ved f. eks. lyd- og lys-eksponering, 
blir den primære påvirkningen borte når eksponeringen opphører. 

Direkte langtids-effekter av elektriske og magnetiske felt forutsetter derfor at 
eksponeringen enten fører til minimale skader, som forblir ureparert i kroppen og 
derfor akkumulerer inntil den samlede mengden skader gir et synlig utslag, eller at 
sannsynligheten for at det oppstår en akutt skade er avhengig av hvor lenge 
eksponeringen foregår. I begge tilfelle er det imidlertid en forutsetning at 
eksponeringen i det hele tatt er i stand til å medføre en skade. 

Når en eksponering er av den art at den ikke medfører noen skade, vil heller ikke 
lang tids eksponering kunne øke sannsynligheten for at skader kan akkumuleres. 
Den eneste muligheten som da finnes for at langtids-effekter skal kunne opptre, er 
ved indirekte effekter. Man kan tenke seg at eksponeringen medfører at naturlige 
fysiologiske prosesser eller utviklingsforløpet til sykdommer forskyves midlertidig. 
Eksempler kan være midlertidig økt vekst av allerede etablerte kreftceller, 
midlertidig nedsatt immunforsvar eller forsinkelse eller påskyndelse av 
vekstprosessar i et foster. 
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Forutsetter man at slike mekanismcr kan være ansvarlige for langtidseffektcr, er det 
ikke lenger gitt at effekten er avhengig av eksponcringens styrke eller sammcnlagtc 
varighet. Man kan tenke seg at visse effekter bare opptrer i bestemte "vinduer" av 
feltstyrker, frekvenser eller følsomme tidspcrioder. Et frekvens-"vindu" ville f. eks. 
kunne forklares gjennom cyclotron-resonans-cffekten. Følsomme tidspcrioder er 
velkjent i forbindelse med fosterutvikling. "Vinduer" av bestemte feltstyrker er 
vanskeligere å forestille seg. Det ville i tilfelle innebære at bestemte feltstyrker har 
virkninger som man hverken finner ved svakere eller ved sterkere eksponering. 
Slike "vindus-effekter" er det få eksempler på, og de skyldes alle et samspill 
mellom to eller flcre motsatte virkninger av samme påvirkningsfaktor, men hvor 
de ulil'.e virkningene dominerer i ulik grad alt etter hvor sterk påvirkningen er. Et 
eksempel på dette har vi med inntak av vitamin A, som er nødvendig for synet i 
små doser, men er giftig i store doser. 

Langtidseffekter av slik eksponering vil i alle fall måtte skyldes sekundære effekter 
av midlertidige akutte virkninger, som isolert sett ikke medfører noen helsefare. 
Slike sekundære effekter vil da også være avhengige av den totale helsemessige (og 
biologiske) status til det enkelte individ. Det vil vanligvis være meget vanskelig å 
påvise en årsaks-sammenheng mellom helseskaden og eksponeringen i det enkelte 
tilfellet. Denne typen effekter kan imidlertid gi utslag i resultatene fra 
epidemiologiske undersøkelser. 

I en situasjon der eksperimentelle holdepunkt for at statiske og lavfrekvente felt 
kan gi sykdom eller skader mangier, må de epidemiologiske resultatene tolkes med 
forsiktighet. Det må her dessuten tas hensyn til at man pr. i dag ikke vet hvilke 
typer felt eller hvilke egenskaper ved feltet som skulle kunne gi økt risiko, altså at 
den biologiske mekanisme fortsatt er ukjent. Basalforskning på biologiske effekter 
av elektriske og magnetiske felt på dyr og cellekulturer er derfor nødvendig. 

EKSPERIMENTELLE DATA 

Både cellestudier og dyre-eksperimentcr har vist at statiske og lavfrekvente felt kan 
ha overbevisendc biologiske effekter utcn at disse uten vidcre kan knyttes til 
sykdomsutvikling hos menneske ved de feltstyrkene som det kan være aktuelt å bli 
eksponert for, seiv innenfor kraftkrevende industri. De mulige virknings-
mekanismenc man har oversikt over til i dag er imidlertid ikke fullt utredet. Det 
er ikke kjent hvilke stimulcringsmønstre som er mest effektive, eller hvilke 
eksponeringsnivået som er nødvendige for å oppnå disse effektene. Det er som 
nevnt holdepunkter for at lavfrekvente felt har "vinduseffekter" ved spesielle 
frekvenser og feltstyrker. Det vanskeliggjør eksperimentelle oppsett at man ikke 
kjenner de mest relevante eksponerings-parametrene. Dette gjør det også 
problematisk å sammenligne eksperimentelle og epidemiologiske resultater. Hva de 
effekter man har sett på cellekulturer kan bety for intakte flercellede individer er 
derfor ikke kjent, bortsett fra de mulige kliniske effektene som eksempelvis er 
beskrevet av Bassett (1989). Dette gjelder i hovedsak gunstige effekter på tilheling 
av benbrudd som av en eller annen grunn har vanskelig for å gro ("non-union"), 
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men også gunstige effekter på f. eks. hudsår og skadede nerver er bcskrcvct 
(kran et al. 1990, Kanje et al. 1993). 

Spesielt c. det stor oppmerksomhet på muligheten for at statiske og lavfrekvente 
felt på en eller annen måte kan bidra til utvikling av kreft. Eksperimentelle data 
som er fremskaffet for å belyse dette problemet er tvetydige. Visse studier av celler 
i kultur har riktignok vist at eksponering for ulike former for lavfrekvente felt kan 
fremkalle reaksjoner som til en viss grad likner på dem som opptrer ved 
eksponering for kreftfremkallende stoffer. De få resultatene som har vist en økt 
vekst av kreftceller gir likevel ikke noe enhetlig bilde, og må sies å være avkreftet 
av det store antallet resultater som viser det motsatte. Denne typen forsøk er 
dessuten utført på celler som er dyrket utenfor kroppen de stammer fra, og er 
derfor unndratt fra alle de reguleringsmekanismene som finnes i et intakt dyr. 
Heller ikke det store flertall av forsøk med kreftceller eller med dyr med spontan, 
implantert eller kjemisk fremkalt kreft viser at eksponering for statiske eller 
lavfrekvente felt øker utviklingen av kreft. Alt i alt har eksperimentelle data hittil 
ikke gjtt støtte for hypotesen om at statiske eller lavfrekvente felt kan øke 
forekomsten eller utviklings-hastigheten av kreft. 

En rekke eksperimenter som har sett på fosterutvikling hos kyllinger og pattedyr 
har nok gjtt konsistente resultater innenfor hvert enkelt laboratorium, men 
sammenligner man resultatene fra ulike laboratorier finner man motstridende 
resultater (ref. av Thommesen 1989). 

EPIDEMIOLOGISKE DATA 

I epidemiologiske undersøkelser er det alltid usikkert om de registrerte sykelighets-
variasjoner er reelle eller skyldes statistiske tilfeldigheter. Det er også usikkert om 
en statistisk sammenheng skyldes en årsakssammenheng eller bare er en felles 
korrelasjon med utenforliggende forhold. I de fleste epidemiologiske studiene som 
omujndler situasjoner som bl. a. innebærer eksponering for lavfrekvente felt er det 
imidlertid stort sett de samme eventuelle effekter som rapporteres. Seiv om det 
ikke er klare eksperimentelle holdepunkter for å anta slike effekter, er det derfor 
mye som peker i retning av en felles årsak. De fleste antar det kan ha noe å gjøre 
med de elektriske og/eller magnetiske felt installasjonene omgir seg med. 

Et åpenbart problem med de epidemiologiske studiene av en mulig sammenheng 
mellom eksponering for statiske eller lavfrekvente felt og sykdommer eller plager 
av ulike slag er at eksponeringen har vært indirekte kvantifisert. Yrkestittel og 
avstand til elektrisk installasjon er de to vanlig forekommende eksponerings-
surrogater. En rekke mindre systematiske enkeltrapporter er basert på intervjuer. 
Felles for undersøkelsene er at eksponeringen og miljøet forøvrig er mangelfullt 
karakterisert. 
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Krcftstudier 

Aldrich og medorbeidere (1992) har foretatt en meta-analysc av publiserte 
epidemiologiske undersøkelser inntil 1992 pi kreft både i boliger nær 
kraftledninger og i "elektriske yrker". Analysen, som deler opp materiale i tre 
tidsperioder, viser for leukemi i boliger og for hjernekreft i "elektriske yrker" en 
tendens t:'( nedgang i relativ risiko med riden. Bare for leukemi i "elektriske yrker" 
kan det være en økning i relativ risiko med tiden. Stort sett finner de en lavere 
relativ risiko i alle typer undersøkelser utfra en utregning av et vekt gjennomsnitt 
(hvor tallmessig store undersøkelser teller mer enn små) enn når de bare bcregner 
en geometrisk middelverdi av alle relative risiki (som om de var likeverdige). Dette 
tyder pl at jo større, og derfor påliteligere, materiale man har analysert, jo svakere 
sammenheng finner man mellom den aktuelle eksponeringssituasjonen og kreft. 

Sammenheng mellom eksponering for et agens og forekomst av kreft kan være 
forholdsvis lett a vise i en situasjon der agens har gitt kreft hos forsøksdyr i 
subtoksiske doser. For eksponering for statiske og lavfrekvente felt har man ikke 
dyre-eksperimentelle data som entydig har vist en slik assosiasjon. 

Trke-kreftstudier 

En rekke studier som har sett på yrkesrisiko for kreft i yrker med elektromagnetisk 
felt-eksponering har hittil, mei' unntak av en studie (Floderus et al. 1992), ikke 
klart å påvise noen dose-respons-sammenheng mellom kreftrisiko og 
eksponeringsnivå. Flere av yrke-kreftstudiene som har vært gjennomført er såkalte 
mortalitetsstudier. Direkte estimering av eksponeringen for statiske og/eller 
lavfrekvente felt har ikke vært foretatt i disse studier, yrkestittel har vært brukt 
som surrogat for eksponering. Noen av studiene er proporsjonal mortalitetsstudier 
(PMR-studier), og en svakhet med disse kan være at som følge av overdødelighet 
av de mer vanlige kreftformer (lungekreft) kan man få en "fakk" underdødelighet 
av mer sjeldne former. Det er ikke konsekvent funnet overrisiko i de samme 
yrkestitler i de ulike studier. 

Samlet vurdering av tilgjengelige data gir en svært liten økning av risikoen for 
leukemi i elektriske yrker. Denne økte risiko kan muligens tilskrives "publiserings-
bias", det vil si at bare studier som har funnet en sammenheng er blitt publisert, 
mens negative studier ikke har fått spalteplass i tidsskriftene. Et annet poeng er 
manglende konsistens når det gjelder hvilke leukemiformer det er vist økt 
forekomst av. Noen har vist økning av akutt myelogen leukemi, andre kronisk 
lymfatisk leukemi. Ofte er økt forekomst av leukemi fulgt av samtidig redusert 
forekomst av lymfom. Dette kan skyldes ulike diagnostiske prosedyrer. Det er 
eksempler på at ved samlet vurdering av disse hematopoietiske kreftformene finner 
man ingen økt forekomst. 

Den noe større økning i risiko for hjernesvulst kan tyde på en yrkesrisiko knyttet 
til arbeid i elektronisk industri, men det gjenstår fortsatt å identifisere 
eksponeringen av interesse. 
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Brystkreft er av Stevens (1987a) foreslått å henge sammen med eksponering for 
60-Hz elektriske felt. Hypotesen går ut på at eksponcringcn kan endre utskillclsen 
av melatonin (som nevnt et hormon produsert i pineallcgemet i hjernen). Som 
tidligere fortalt, har eksperimenter vist at melatonin har en hemmende innvirkning 
på denne typen svulst. Man har pr. i dag ingen holdepunkter for å hevde at 
eksponering for lavfrekvente felt er den faktor som forklarer den viste overrisiko 
for malignt melanom og mannlig brystkreft. Med bakgrunn i de eksperimentelle 
data, er det av interesse å få satt i gang videre studier for å avklare en eventuell 
yrkesrisiko knyttet til forekomst av mannlig brystkreft. 

De sparsomme cpidemiologiske data gir derfor i dag ikke mulig i peke på den 
faktor som skulle forklare en eventuell økt kreftrisiko i elektriske yrker. Andre 
påvirkninger i disse yrkene kan være av like stor interesse, løsemidler, PCB, 
tjærestoffer, ugrcssmidler m.m. Den mest åpenbare fellesnevneren for disse yrkene 
er likevel eksponering for magnetfelt utover hva som er vanlig i dagliglivet. Flere 
studier er i gang. Disse vil ha bedre eksponerings-estimater både når det gjelder 
elektriske og magnetiske felt og andre eksponeringer, og vil muligens gi oss svaret 
på hvilke faktorcr i arbeidsmiljøet som er av betydning for den viste overrisiko i 
elektriske yrker. 

Kreftrisiko i boligcr 

Flere publiserte cpidemiologiske studier gir støtte til antagelsene om en 
sammenheng mellom barnekreft og nærhet til elektriske installasjoner, men 
resultatene er ikke konsistente når det gjelder kreftlokalisasjon, og få studier har 
vist sammenheng med målte eller beregnede magnetfelt. Voksenkreftstudiene gir 
ikke støtte til at eksponering for magnetfelt i boligcn er noen risikofaktor, men 
det er gjennomført for få studier til at man kan trekke sikre konklusjonen 

Flere undersøkelser viser en sterkcre sammenheng med "wire code" enn med 
målte magnetfelt. En mulig forklaring på dette er at "wire code" kan være et 
bedre mål på historisk magnetfelt-belastning enn målte magnetfelt på et gitt 
tidspunkt eller avstand til feltkilden. En annen mulig forklaring er at "wire code" 
er assosiert med andre karakteristika ved boligen og at "confounding" forklarer 
assosiasjonen. Faktorer som trafikktetthet, korrosjonsprodukter i drikkevannet på 
grunn av returstrømmer i vannledninger, mors røyking under svangerskapet og 
ulik eksponering for radon eller kosmisk stråling har vært foreslått. 
Savitz og medarbeidere (John et al. 1991) har gitt odds ratio for krefttilfeller blant 
barn med mødre som røykte i svangerskapet, dette var 1.43 (95 % CI 0.93-2.21), 
av samme størrelsesorden som det man fant for "wiring code". I denne 
undersøkclsen er kontroller trakket ved "random digit dialing" (tilfeldige telefon
nummer). Slik trekking av kontroller medfører under-representasjon av personer 
fra lavere sosiale lag blant kontrollene. Dette er et punkt som kaster tvil over 
gyldigheten av studien. De to siste rapporter fra nordiske land (Feychting& 
Ahlbom 1992, Olsen et al. 1993) gir ny støtte til magnetfelthypotesen, seiv om 
resultatene ikke er entydige med hensyn til hvilke kreftformer som har vist 
assosiasjon. 
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Det har vært hevdet at oppbyggjngcn av ledningsnettet til en viss grad følger bl.a. 
trafikkårene, slik at det er store strømføringer der det også er stor trafikk. En over-
sykelighet kunne da i prinsippet like godt skyldes trafikken. Analyser av materialet 
til Savitz og medarbeidere (1988) har vist signifikant sammenheng mellom "wire 
code" og trafikktetthet og mellom trafikktetthet og kreftrisiko. Rapporten hevder 
likevel (uten å gjengi tallene) at justering for trafikktetthet ikke influerer på 
sammenhengen mellom "wire code" og kreft, og at tilsvarende justering for "wire 
code" ikke influerer på sammenhengen mellom trafikktetthet og kreft (Savitz og 
Feingold 1989). 

Seiv om en samlct vurdering av de publiserte undersøkelsene gir støtte til en 
sammenheng mellom magnetfelt gitt ved ulike eksponeringsmål og spesielt 
leukemi, har flerc av studiene metodologiske svakheter som som tilsicr at 
resultatene må tolkes med forsiktighet. På bakgrunn av de data som foreligger fra 
epidemiologiske studier av kreft blant personer bosatt nær elektriske installasjoner, 
er det altså fortsatt tvil om elektriske og magnetiske felt er noen 
eksponeringsfaktor av interesse, men all grunn til å være oppmerksom på denne 
eksponeringen og utrede videre en eventuell sammenheng. Videre epidemiologiske 
studier av høyt eksponerte befolkningsgrupper blir nå gjennomført der 
eksponeringen er gjenstand for en nærmere kartlegging med tanke på eventuell 
kreftutvikling. 

Fare for fosterskader 

Med hensyn til dette spørsmålet er situasjonen på sett og vis motsatt av det vi 
finner for spørsmålet om kreft. Det er lite epidemiologist evidens for fosterskader 
forårsaket av lavfrekvente felt, men en viss eksperimentell evidens. Eksperimentelle 
data er riktignok inkonsistente, men noen forsøksserier har gitt begrenset støtte til 
økt forckomst av "abort" (d.v.s. resorpsjoner) i en viss musestamme eksponert for 
pulsedc magnetfelt. Disse observasjonenc støttes også i noen grad av studier som 
viser induksjon av misdannelser i kylling-embryoner. Eksponeringen med pulsede 
felt innebærcr imidlcrtid muligheten for at de induserte strømmene er vesentlig 
sterkere enn forsøksdyrenes endogene strømmer. 

Derimot kan endel data tyde på at psykisk stress, løfting, fysiske belastninger og 
stående arbeid er faktorer som er av betydning for den viste økte forekomst av 
spontan abort blant de som arbeider lenge (og dermed lenge ved skjerm). Flere av 
undersøkelsene kan være influert av "recall bias" (pasientene rapporterer 
systematisk oftere bruk av skjermterminal enn kontrollene i en retrospektiv 
design). Fremtidige epidemiologiske studier vedrørendc elektromagnetisk 
felteksponering og svangerskapsutfall bør derfor heller se på abort enn på 
misdannelser. 

De publiserte studier av fars yrkeseksponering og kreft hos avkommet har 
bcgrensninger. Hovedproblcmet er cNponerings-kiassifiseringen. Flere av studiene 
har foreslått en sammenheng med løsemiddel-eksponcring heller enn eksponering 
for elektriske og magnetiske felt. Ingen av studiene hadde gjennomført direkte 
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milinger av elektrisk og magnetisk felt. Det er ingen konsistens i risiko-økningen 
vurdert opp mot yrkestitler. Vurderingcn blir da at funnenc er inkonsistente med 
fare for publikasjonsbias (publisering kun av de studier som har vist sammenheng). 

Subjektive plager 

Når man skal undersøke små forskjeller i sykdomsforekomst i forskjellige grupper 
mennesker, i vårt tilfelle eksponerte og ueksponerte, er det svært viktig at man er 
sikker på diagnosen. Dette gjør analyser av f. eks. kreftforekomst nokså pålitelige, 
da kreft er en sykdom som oftest kan verifiseres. Mere usikkert blir det ved f. eks. 
hjertekarsykdommer hvor kriteriene for syk/ikke syk er mere skjønnsmessige, og 
ved lettere nervøst besvaer blir det nesten umulig. Hvilken grad skal søvnvansker 
ha før man sier det er sykelig? Slike klassifiserings-problemer gjør at 
epidemiologiske studier vedrørende lidelser som angst, søvnløshet, 
konsentrasjonsvansker, menstruasjonsbesvær og liknende blir svært usikre. Vi vet 
at mange slike lidelser er sterkt influert av psykososiale forhold. En eventuell 
overhyppighet av søvnvansker hos mennesker som er eksponert for elektriske og 
magnetiske felt kan tenkes å skyldes feitene, eller f. eks. at de har lest eller hørt 
skandaleoppslag om emnet i massemedia. 

Man har i dag ikke tiltrekkelige data til å si hvilke faktorer ved f. eks. 
dataskjermarbeid som er av betydning for utviklingen av såkalt "overføkomhet for 
elektrisitet". Det er foreslått at det elektrostatiske feltet mellom skjermen og 
brukeren kan føre til hudirritasjon som følge av økt deponering av partikler på 
hudoverflaten (Smith & Best 1989). Praktkk erfaring tyder på at det ofte hjelper å 
benytte et såkalt skjermfilter som fjerner det elektrostatiske feltet mellom person 
og dataskjerm, seiv om en slik effekt i seg seiv ikke er tiktrekkelig til å fastslå en 
årsakssammenheng. Andre rapporter har vist at det ikke er tiktrekkelig bare å 
fjerne det elektrostatiske feltet. En nyere hypotese går ut på at de elektriske 
vekselfeltene fra skjermen kan indusere så sterke strømmer i huden at dette virker 
irriterende. Resultatene fra dobbel-blinde provokasjonsforsøk tyder hittil på at 
slike plager ikke nødvendigvk er knyttet til reell eksponering for elektriske og 
magnetiske felt. Man er derfor fortsatt apen for at andre faktorer i arbeidsmiljøet 
ved en skjermterminal-arbeidsplass, både fyskke, kjemiske og psykologkke, kan 
være av betydning for utvikling av "overføkomhet"-syndromet. 

Når det gjelder selvmord, depresjon og hodepine har hittil publiserte studier ikke 
hatt tiktrekkelige eksponeringsdata til å kunne gi sikre resultater. Vinter-depresjon 
(SAD = seasonal affective dkorder) hos mennesker har vkt respons på 
lysbehandling. Det har derfor vært foreslått at slik depresjon kunne skyldes 
endring i biorytmen av melatonin. Basert på at man har observert endring i 
syntese og utskillelse av melatonin i pineallegemet hos rotter, har det videre vært 
foreslått en sammenheng mellom eksponering for lavfrekvente felt og depresjon. 
Dette taler imidlertid imot hypotesen. Ettersom eksponering for magnetfelt ser ut 
til å redusere syntesen av melatonin på samme måte som lys, burde eksponering 
for magnetfelt heller minske tendensen ril depresjon enn å øke den. 
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OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

En del vesentlige prosesser i levende celler er ledsaget av elektriske fenomener. 
Elektriske impulser er f. eks. med på å bearbeide og formidle informasjon i 
nervesystemet. En rekke eksperimenter med cellekulturer viser at forholdsvis svake 
elektriske og magnetiske felt kan føre til forandringer i cellene. Lavfrekvente felt 
kan under visse omstendigheter endre diffusjonen av calciumioner gjennom 
cellemembraner. Det er også vist forandringer i nivået av andre intracellulære 
signalstoffer. Det er vist endret genaktivering og økt syntese av genprodukter og 
forstyrrelse av kommunikasjonen mellom celler. Det er vist økning i aktiviteten av 
visse enzymer, som også øker når kreftceller blir utsatt for stoffer som påskynder 
veksten av cellene. Dette betyr ikke automatisk at lavfrekvente felt er 
sykdomsfremkallende. Tilsvarende forandringer er ennå ikke vist i intakte 
organismer. Kesultatene fra studier av fosterutvikling er motstridende og gir heller 
ikke grunnlag for entydige konklusjoner. Hvilke helsemessige konsekvenser 
eventuelle celleforandringer har, er derfor ennå ikke mulig å forutsi. 

En rekke epidemiologiske undersøkelser konkluderer med at det er en 
overhyppighet av visse sykdommer og plager i bestemte yrker. Flere undersøkelser 
har også vist en sammenheng mellom forekomst av visse kreftformer og situasjoner 
(bosted, hobby eller arbeidsforhold) forbundet med eksponering for magnetfelt. 
Holdt opp mot de eksperimentelle dataene har man likevel ikke tilstrekkelig støtte 
til hypotesene om at denne typen eksponering kan fremkalle sykdom eller plager. 
Man har heller ikke gode holdepunkter pr. dags dato for å anta at slik eksponering 
kan ha virkningcr på allerede oppståtte sykdommer. De vitenskapelige 
holdepunkter for å kalle eksponering for statiske og lavfrekvente elektriske og 
magnetiske felt en helserisiko i arbeidsmiljøet er følgelig svake. Det samme gjelder 
eksponering fra elektriske installasjoner i boliger. 

Det er på den annen side sterke holdepunkter for at induserte elektriske felt og 
strømmer i kroppen kan påvirke visse livsfunksjoner. Vi vet en hel del om 
induksjon av strømmer i kroppen som følge av eksponering for tidsvariable felt, og 
vi kan på dette grunnlaget beregne hvilke nivåer av slike felt som burde kunne 
tillates uten at de induserte strømmene overstiger hva kroppens egne organer seiv 
forårsaker. Vi vet ennå ikke om også svakere felt kan ha visse medisinske 
konsekvenser. I den sammenheng er det imidlertid ikke mulig å si generelt 
hvorvidt høyere feltnivå gir høyere risiko, og det finnes pr. dags dato ikke 
vitenskapelig enighet om hvorvidt det er elektriske eller magnetiske felt som er av 
størst biologisk interesse. Fortsatt forskning er påkrevet. 

Det finnes en rekke forslag til retningslinjer for eksponering for statiske og 
lavfrekvente felt. Grenseverdiene ligger stor sett over det man kan bli eksponert 
for i kraftkrevende industri, men støtter seg på dagens mangelfulle kunnskaper. 
Inntil videre er det derfor grunn til å utvise varsomhet når det gjelder planlegging 
av iiienneskers ferdsel og virke i relasjon til elektriske installasjoner og prosjektering 
av nye anlegg. På den annen side er det neppe grunnlag for store og 
kostnadskrevende tiltak på eksisterende anlegg, dersom tiltakene ikke har annet 
siktemål enn å minske en helserisiko som i dag ikke kan kvantifiserer. 
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FYSISKE EFFEKTER AV ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELT 

Visse fysiske effekter av statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske felt kan 
skape problemer for bl. a. elektronisk utstyr. Det alvorligste er dersom feitene 
interfererer med inplanterte hjertestimulatorer (pacemakere) eller andre 
implantater. Rent tekniske forstyrrelser kan også virke generende på 
arbeidssituasjonen. Slike fysiske virkninger kan derfor likevel representere et 
arbeidsmiljø-problem seiv om de ikke har noen biologisk betinget helsevirkning. 

PÅVIRKNING AV PACEMAKERE 

De mest følsomme pacemakere kan påvirkes av nettfrekvente felt av 
størrelsesorden 2 kV/m og 10 /iT (Matthes & Bernhardt 1986). IRPA/INIRC 
(1989) har uttalt at ingen forstyrrelse av pacemaker er rapportert ved elektrisk felt 
< 2,5 kV/m, og at de seiv i verst tenkelig fall ikke kan forstyrres av magnetfelt 
under 15 fiT. WHO (Environmental Health Criteria no. 69, 1987) regner ikke 
med forstyrrelse av pacemaker ved magnetfelt under 100 ftT (50 Hz). 

Statiske felt kan også påvirke pacemakere. Et statisk magnetfelt over 10 mT kan 
stille om pacemakeren til fast frekvens, og således forårsake at den gir hjertet 
impulser som ikke er synkronisert med hjertets egen aktivitet (ref. av Simon 
1992). Det kan føre til ventrikkelflimmer (hjerterytme-forstyrrelse). Dette tilsier at 
opphold i f. eks. elektrolysehaller med høye statiske magnetfelt ikke er å anbefale 
for pacemakerbrukere, og er eksempelvis forbudt i alle norske aluminiumsverk. 

ANDRE TEKNISKE FORSTYRRELSER 

Tekniske forstyrrelser er i seg seiv ikke helsefarlige, men kan representere et 
betydelig arbeidsmiljøproblem, og bør derfor i størst mulig grad unngås. Når det 
gjelder tekniske forstyrrelser p.g.a. feitene fra kraftforsyningsanlegg kan nevnes: 

Bildet på en moderne dataskjerm av katodestrålerør-typen vil påvirkes av 
ytre magnetfelt. På enkelte skjermer kan det sees en vibrasjon i bildet allerede ved 
ca. 0,5 fiT. Ved en flukstetthet på 1 nT kan vibrasjonen i visse tilfelle gi en 
uakseptabel billedkvalitet. Eldre monokromatiske skjermer er ofte mindre 
følsomme for slik forstyrrelse fordi de arbeider med en billedfrekvens som er lik 
nettfrekvensen, og LCD-skjermer er ikke påvirkelige av magnetfelt. 

Teleslynge for høreapparat for hørselshemmede, fjernsynsapparater og 
høyttaleranlegg arbeider med magnetfelt på 0,1 /iV i lydfrekvensområdet 
(20 - 10.000 Hz). Et magnetfelt fra omgivelsene på 50 Hz kan derfor høres i et 
høreapparat stilt på "Teleslynge" som en forsryrrende brumming allerede ved 
nivåer på ca. 0,05 /*T. 
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RETNINGSLINJER OG GRENSEVERDIER 

Man har som ncvnt ikke noen etablert biofysisk forklaring på hvorfor det skulle 
være noen sammenheng mellom elektrisk og magnetiske felt og helse, knapt nok 
underbygde hypoteser, seiv om det er en rekke indikasjoner på at slike felt kan 
påvirke heisen. Det føreligger heller ikke data som konklusivt kan fastslå om det er 
noen helsefare forbundet med feitene fra f. eks. kraftledninger eller i kraftkrevende 
industri. Man kan derfor ikke si noe sikkert om størrelsesnivået av en eventuell 
risiko. Det finnes følgelig ikke vitenskapelig grunnlag idag for å angi hvilke 
parametere som er helsemessig relevante. Mangelen på klare vitenskapelige data 
gjør at en rekke vesentlige spørsmål i den forbindelse fortsatt er uavklart: 

betyr magnetiske krefter noe i seg seiv, eller virker de bare gjennom 
spennings- og strøm-induksjon? 

finnes det et terskelnivå under hvilket man ikke har noen helsemessige 
effekter? 

er sterke felt farligere enn svake felt? 
spiller eksponeringstiden noen rolle? 
er permanent eksponering av større eller mindre betydning enn avbrudt 

(intermitterende) eksponering? 
er i tilfelle gjennomsnittsverdiene, modal-verdiene eller maksimalverdiene 

de mest vesentlige? 
spiller frekvensen på feitene noen avgjørende rolle? 
spiller rctningen på feltet eller roterende felt noen rolle? 
spiller felt-gradienter gjennom kroppen noen rolle? 
er kombinasjon av et statisk og et tidsvariabelt felt av betydning? 
dreier det seg eventuelt om samvirke av flere miljøfaktorer? 

FORSLAG TIL HYGIENISKE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING 

Statisk felt 

Det foreligger ennå ingen generelle norske eller internasjonale bindende 
retningslinjer for eksponering for statiske og lavfrekvente elektriske og magnetiske 
felt. I en del land er det imidlertid fastsatt eller foreslått nasjonale grenser for 
statiske magnetfelt som det fremgår av tabell 5. 

Et foreløpig upublisert utkast til eksponeringsgrenser for statiske magnetfelt er 
fremlagt av den internasjonale organisasjonen IRPA/INIRC (International Non
ionizing Radiation Committee, en undergruppe av International Radiation Protec
tion Association, 1992). Forslaget går bl. a. ut på en grenseverdi på 200 mT for 
hel arbeidsdag? (8 timers) eksponering og 10 mT for kontinuerlig eller 
ukontrollert publikums-eksponering. 
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Den store forskjellen i eksponerings-grenser for statiske magnetfelt illustrerer først 
og fremst mangelen på kunnskap om biologiske og medisinske virkninger av 
statiske felt, særlig om eventuelle langtidseffekter. Det finnes av den grunn ingen 
klare biofysiske kriterier for hvordan grenser for slike felt bør fastsettes. 

Tidsvariable felt 

De internasjonale (og de få nasjonale) hygieniske grenseverdiene som er foreslått 
for lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, bygger på det prinsippet at det ikke 
skal induseres spenninger og dermed strømmer i kroppen som overstiger de 
strømmene som kroppens egne livsytringer seiv forårsaker, nemlig ca. 10 mA/m 2 . 
Noe annet vitenskapelig holdbart grunnlag for å fastsette eksponeringsgrenser er 
foreløpig ikke frcmkommet. Beregninger som omsetter dette prinsippet til 
eksterne eksponcringsnivåer for lavfrekvente felt er publisert av Bernhardt (1988). 
Utdrag av noen av de fremsatte forslagene til grenseverdier er gjengitt i tabell 6. 

IRPA/INIRC (1989) har anbefalt yrkeshygieniske eksponeringsgrenser ved 
50-60 Hz elektriske og magnetiske felt. Grensen innebærer at 8 timers 
eksponering for elektriske og magnetisk felt ikke må overstige henholdsvis 
10 kV/m eller 500 pT (effektiv-verdi, rms). Grensen for eksponering av lemmer er 
satt til 25000 fiV^,. I forbindelse med en rekke arbeidssituasjoner innendørs er 
bare grenseverdiene for magnetfelt interessante, da elektriske felt i det alt 
vesentlige er skjcrmet bort av bygnings-konstruksjonene. 

Et arbeid med sikte på å komme frem til felles retningslinjer for det europeiske 
området foregår for tiden i regi av CENELEC (Comité Européen de 
Normalisation Elcctrotechnique). Enkelte land, som Storbritannia og Tyskland har 
likevel allerede foreslått nasjonale retningslinjer, som dekker hele det lavfrekvente 
og radiofrekvente området. For området mellom 50 Hz og 100 kHz benytter 
disse forslagene stort sett en interpolasjon mellom 50-Hz-grensen og grensene for 
radiofrekvente felt, slik at grensen for mellomliggcnde frekvenser omtrent og/eller 
stykkevis følger linjer med konstant induksjonsrate (dB/dt). IRPA's grense på 
500 nT for 50 Hz tilsvarer til sammenligning en induksjonsrate på 222 mT/s 
(toppverdi, 157 m T / s J . 

Parallelt med dette har EF-kommisjonen foreslått et miljø-direktiv med 
yrkeshygieniske grenser for hele frekvensområdet 0 - 300 GHz. Forslaget er basert 
på de samme grunnprinsipper som de øvrige, og forutsetter (i hver fall i området 4 
- 1000 Hz) samme "tak"-verdi for induserte strømmer som f. eks. CENELEC. 
Likevel resulterer det i lavere grenseverdier for magnetfelt ved f. eks. 50 Hz enn 
det CENELEC foreslår. 

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, USA) utgir 
årlig yrkeshygieniske grenseverdier for såvel kjemiske stoffer som fysiske 
påvirkningcr. Grenseverdiene utgitt for 1991-92 inneholder (foruten grenser for 
statiske felt, som vist i tabell 5) også grenseverdier for lavfrekvente felt i området 
1 - 30.000 Hz. Verdienc følger i hele området en induksjonsrate på 377 m T / s m , 
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som tilsvarer 533 mT/s l < w. Ved 1 Hz faller grensen sammen med den for statiske 
felt. Ved 50 Hz ligger grensen på 1200 ^Tm„, med en egen grense på 100 /«T^, 
for pacemakerpasienter. 

Mangelen på konsistens i de epidemiologiske dataene i forhold til de 
eksperimentelle har ført til at intet strålehygienisk ansvarlig organ, hverken 
nasjonalt eller internasjonalt, har funnet å kunne ta stilling til faren for 
langtidseffekter av denne typen eksponering. De retningslinjene som er foreslått 
hittil er derfor kun formulert med tanke på å unngå akutte helseeffekter og 
ubehag. 

En oversikt med ulike forslag til yrkeshygieniske retningslinjer for 50-Hz-felt er 
gjengitt i tabell 6. 

Varsomhets-strategi 

Man har altså ingen ålment akseptert teori for hvordan eller hvorfor svakere 
elektrisk og magnetiske felt skulle ha noen virkning, og det er ikke vitenskapelig 
grunnlag for noe dosebegrep. Det at det ikke sikkert er påvist effekter av elektriske 
og magnetiske felt utelukker likevel ikke i prinsippet at man kunne tenke seg å 
handle som om så var tilfelle, men man vil antagelig kreve sterke indisier. 

Hittil publiserte data gir derfor ikke grunnlag for sikre risikoestimater relatert til 
eksponering for statiske eller lavfrekvente felt, men dataene gir grunnlag for å legge 
opp til en forsiktighetsstrategi når det gjelder planlegging av menneskers ferdsel i 
relasjon til elektriske installasjoner. Dette er i tråd med det Helsedirektoratet 
skjønnsmessig har uttalt (i brev av 3. okt. 1990) i forbindelse med spørsmålet om 
flytting av en 420 kV-ledning i Oslo: 

"Da det er tvil om det kan oppstå helseskade somfikje av magnetiske felt som 
oppstår i nærheten av kraftlinjer, og da det føreligger indisier på at slike 
helseskader har oppstått, bar nye kraftlinjer inntil sikrere viten om disse forholdene 
foreligger, ikke legges i neerheten av boligområder. Det vil si at uttalelser i 
plansammenheng har latt tvilen tilgodese helsesiden. Vi har imidlertid ikke ansett 
at faren er så dokumentert at det hargittgrunnlag for å fjerne eksisterende 
kraftlinjer." 

Statens strålevern benytter samme resonnement i sin varsomhetsstrategi, og 
anbefaler at man under planlegging av nye kraftledninger eller nye boliger, 
barnehager og Ickeplasser m.v. søker å unngå unødig høye verdier av elektriske og 
magnetiske felt på steder hvor barn stadig oppholder seg. På samme måte som 
Helsedirektoratet fremholder også Statens strålevern at det fortsatt er grunn til å 
avvente kommende forsknings-resultater og en samlet vurdering av disse i forhold 
til tidligere forskning, før man eventuelt iverksctter større kostnadskrevende tiltak 
på eksisterende anlegg. 

I hvilken grad dot er mulig å applisere en tilsvarende varsomhetsstrategi i 
industrien er uklart. Hvert tilfelle måtte antagelig vurderes særskilt. 
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HVA ER EPIDEMIOLOGI? 

Epidemiologi (epi - på, hos, demos - folk, logos - lære) kan defineres 
som den vitenskap som spesielt undersøker forekomst av helseeffekter 
og endringcr i disse i en befolkning. Epidemiologen ser på tallforhold 
som beskriver forekomst av sykdom eller helseeffekter i forhold til 
andre faktorer, f. eks. bosted, alder eller sykdomsfremkallende faktorer. 
Forekomst males enten ved insidens (nye tilfeller i en gitt tidsperiode) 
eller prevalens (antall eksisterende tilfeller på et gitt tidspunkt). 

Epidemiologiske studier kan deles i to hovedgrupper, 
kohortestudier og pasient-kontroll-studier. Kohortestudier kjennetegnes 
ved at to grupper individer (som i utgangspunktet er friske og) som er 
definert ved at de enten er eller ikke er utsatt for en gitt påvirkning 
(eksponering) av en mulig sykdomsfremkallende faktor, sammenlignes 
med henblikk på forekomst av sykdom. For kohortestudier er standard 
mortalitetsratio (SMR) (evt. standard morbiditetsratio) et vanlig mål. 

Pasient-kontroll-studier kjennetegnes ved at personer med en 
gitt sykdom sammenlignes med friske. Hensikten er å avklare om en 
gitt påvirkning (eksponering) er mer vanlig blant de syke. I 
retrospektive pasient-kontroll-undersøkelser er det vanlig å opererer 
med "odds ratio" (OR) for eksponering som risikomål, dette er odds 
(en proporsjon) for eksponering blant pasienter dividert med odds for 
eksponering blant kontroller (se tabell 1). Dette er analogt med 
sykdoms odds ratio (et prospektivt mål), definert som risiko for 
sykdom blant eksponerte divdert med risiko for sykdom blant ikke-
eksponertc. For pasient-kontroll-dataene blir dette et mål for relativ 
insidens (incidence rate ratio eller relativ risk). Hvis forekomsten av 
eksponering er større i pasient-gruppen enn i kontroU-gruppen, og hvis 
forskjellen mellom de to forekomster er så stor at den med liten 
sannsynlig er tilfeldig, underbygger dette at det kan være en 
årsakssammenheng mellom eksponeringen og sykdommen. 

Statistisk signifikans er et uttrykk som ofte benyttes i 
epidemiologiske studier. Opprinnelsen til uttrykket tar utgangspunkt i 
hypotesetesting. Man tar utgangspunkt i en "null-hypotese" som sier at 
de grupper som sammenlignes er tilfeldige utvalg fra identiske 
befolkningcr. Eventuelle forskjeller mellom gruppene skal da kun 
representere den tilfeldige variasjon. Med utgangspunkt i null
hypotesen ("ingen sammenheng, bare tilfeldighet") beregnes så 
sannsynligheten for å få det resultatet som undersøkelsen faktisk viste. 
Hvis denne sannsynlighet er liten, under det "signifikansnivå" man 
tilfeldigvis velger (vanligvis 0,05, d.v.s. 5 %), forkastes null-hypotesen. 
Dette innebærer at det er mindre enn 5 % sjanse for at det faktiske 
resultat er oppstått ved en tilfeldighet. Konfidens-intervall gir da 
grensevcrdiene for det tilfeldige resultat ved det valgte signifikansnivå 
(for 0,05 gis 95 % konfidens-intervall (CI)). 
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FORKLARING TIL ORD OG UTTRYKK 

adaptasjon: "tilpasning", som gjør at et system (organ, organisme) 
reagerer svakere på en bestemt påvirkning med tiden, seiv 
om påvirkningen vedvarer. 

agens: påvirkningsfaktor, f. eks. stråling, magnetfelt eller kjemisk stoff. 

aksjonspotcnsialer: de elektrisk impulsene som formidler informasjon 
langsetter en nervetråd eller i en muskelcelle. 

akutte effekter: effekter som opptrer samtidig eller umiddelbart etter 
påvirkningen. 

artefakt: "kunstig resultat" som skyldes selve apparaturen og 
metodikken forøvrig, og ikke noen ekte fysiologisk 
respons på stimulus. 

autonome nervesystem: det "selvstyrende" nervesystemet (også kalt det 
vegetative nervesystemet). Den delen av det perifere 
nervesystem som regulerer kroppens automatiske 
livsfunksjoner som f. eks. fordøyelse og sirkulasjon. Det 
autonome nervesystemet deles i det sympatiske og det 
parasympatiske nervesystem. 

bias: skjevhet, partiskhet, fordom, tendens. Et ord som savner en god 
norsk oversettelse, men som i vitenskapelig terminologi 
betegner at et resultat ikke er uavhengig av personlig 
innvirkning fra forskeren eller det menneskematerialet 
han eventuelt undersøker. "Recall bias" vil si at resultatet 
er påvirket av feilhukommelse. "Publikasjons-bias" vil si 
en skjevhet i mengden av publiserte arbeider, som f. eks. 
kan skyldes at det er lettcre å publisere positive funn enn 
negative. "Seleksjons-bias": skjevt utvalg. 

biofysikk: vitenskapen om fysiske påvirkninger på levende celler og 
organismer. 

biogen: produsert av en levende organisme. 

biologiske cffekter / helse-effekter: forskjellen på disse begrepene ligger i 
hvorvidt effekten bare er et biologisk svar på 
påvirkningen, eller om den også påvirker heisen. At man 
blir brun i solen er en biologisk effekt, mens 
solforbrenning og eventuell hudkreft er helse-effekter. 
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biorytme: rytmiske tidsvariasjoner i livsfunksjoner, f. eks. 
søvn/våkenhet, menstruasjonssyklus, m.m. 

blod-hjernc-barriæren: rundt blodårene i hjernen ligger det spesielle 
celler som danner en tettere barriære mellom blodet og 
de vevene det forsyner med næring og oksigen enn det 
man finner ellcrs i kroppen. Barriæren beskytter 
hjernevevet mot en rekke kjemiske påvirkninger, men er 
også spesifikt gjennomtrengelig for enkelte typer stoffer. 

bruskfisk: klasse av fisk som omfatter haier og skater (rokker). Haier og 
skater kan detektere de elektriske signalene som blir 
produsert av hjerte og muskier hos andre dyr i nærheten. 
På samme måte kan de detektere den svake spenningen 
som oppstår på tvers av kroppen når de beveger seg i 
forhold til Jordens magnetfelt. Deteksjonsterskelen for 
denne effekten er et elektrisk felt på ca. 0,5 /tV/m hvilket 
tilsvarer en svømme- eller strøm-hastighet på bare 1-2 
cm/s. Det fysiologiske grunnlaget for en så lav 
deteksjonsterskel er ennå ikke fullt ut kjent, men det er 
på det rene at den er basert på at disse fiskene har 
spesialiserte elektroreseptive organer (Lorenzinske 
ampuller). Disse organene er modifiserte sidelinjeorganer, 
som ikke finnes hos landlevende dyr. Lignende elektro-
følsomme organer er imidlertid nylig funnet på snuten til 
de mest primitive pattedyrene, nebbdyret og 
maurpinnsvinet. 

cAMP: cydisk adenosin-3',5'-monofosfat, en kjemisk forbindelse som 
fungerer som et intracellulært signalmolekyl. Enrekke 
hormoner f. eks. virker på cellene ved at de binder seg til 
spesielle reseptorer på celleoverflaten og forårsaker at 
ccllen øker son produksjon av cAMP, som så igjen virker 
på ulike enzymaktivcrtc kjemiske prosesser i cellen. 

cellebiologi: den delen av den biologiske vitenskap som studerer 
rcaksjoner i og påvirkninger på den enkelte celle. 

confounding (factors): samvaricrende forvirrings-faktorer. Faktorer som 
samvarierer med den egentlige årsaken, men som ikke har 
noe med årsaksforholdet å gjøre. 

cyclotron-resonans: prinsippet for akscllerering av ladede partikler ved 
hjelp av et statisk magnetfelt og et tidsvariabelt elektrisk 
felt med en frekvens som er avpasset etter styrken på det 
statiske magnetfeltet. Formelen som beskriver forholdet 
mellom de ulike parametrene som bestemmer 
resonansbetingclsenc er q*B = 2if-m, hvor q er 
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partikkelens ladning, B er den magnetiske fluks tett heten, 
m er partikkelens masse og f er frekvensen på det 
elektriske feltet. For en partikkel med masse og ladning 
lik calcium-ionets ("Ca**) vil f. eks. både en 
kombinasjon av jordmagnetfeltet (statisk, 0,05 mT) og 
en frekvens på 38,7 Hz og en kombinasjon av 0,065 mT 
(statisk) og en frekvens på 50 Hz tilfredsstille 
resonansbetingelsene. 

cytotoksisitet : celle-gift-virkning. Visse forsvars-celler (lymfocyter) i 
kroppen har evne til å drepe andre celler ved hjelp av en 
slags gjftvirkning. 

DNA, deoksiribonukleinsyre: arvestoffet i cellene. Lange 
makromolekyler som inneholder det alt vesentlige av 
arvelig informasjon, og danner hovedkomponenten av 
kromosomene. 

EEG, elekrro-encefalografi: elektrisk avledning og registrering av den 
elektriske aktiviteten i hjernen. 

ejeksjonsfasen: utstrømningsfasen, f. eks. av blod fra hjertet til aorta og 
lungearteriene idet hjertemuskelen trekker seg sammen. I 
denne fasen har blodet sin største strømningshastighet. 
Ejeksjonsfasen faller i tid sammen med T-takken, som 
markerer den elektriske repolariseringen av hjertets 
muskelceller. 

EKG, elektrokardiografi: elektrisk avledning og registrering av den 
elektriske aktiviteten i hjertet. EKG-diagrammet består av 
flere spisser eller "takker" for hver hjertesyklus, P-, Q-, 
R-, S- og T-takken. P-takken skyldes den elektriske 
aktiviteteten i hjertets forkamre, Q-R-S-komplekset 
gjenspeiler depolariseringen (kortslutningen) av 
muskelcellene i de store hjertekamrene, mens T-takken 
gjenspeiler repolariseringen (gjenopprettelsen av 
membranpotensialet) i de store hjertekamrene. P.g.a. en 
rent kjemisk og mekanisk tidsforsinkelse faller T-takken 
sammen med hjertets kontraksjon og utstrømningen av 
blod til aorta (ejeksjonsfasen). 

eksiterbar celle: "påvirkelig" celle. Brukes mest om celler som reagerer 
med et elektrisk svar på en ytre påvirkning, som f. eks. 
en elektrisk puis. Eksempler på eksiterbare celler er 
nerveceller, muskelceller og visse kjertelceller. 

eksitabilitct: et systems (celles, organismes) evne til å bli eksitert, d.v.s. 
påvirket. 
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eksperimentell: studiesituasjon som ser på cffekter av vilkårlige 
påvirkninger, som f. eks. effekt av et påtrykket elektrisk 
felt; i motsetning til klinisk eller epidemiologisk 
forskning. 

ekstremt lavfrckvente felt (ELF): et ikke helt presist begrep, som mer 
eller mindre omfatter elektriske og magnetiske felt med 
lavere frekvens enn radiobølger. 

elektrisk felt: det kraftfeltet som omgir alle elektrisk ladede gjenstander. 
Mellom to parallelle uendelig store plater vil det 
elektriske feltet være lik spenningen mellom dem dividert 
med avstanden. Enheten for elektrisk felt er volt pr. 
meter (V/m). Ved store feltstyrker benyttes enheten 
kilovolt pr. meter (kV/m) som er lik 1000 V/m. 

elektriske og magnetiske feltlinjer: grafiske symboler som benyttes for å 
avbilde retningen og styrken til elektriske og magnetiske 
felt. 

embryo: tidlig utvikling-stadium av en unge; det tidligste 
uiviklingsstadiet av en pattedyrunge før kroppen har 
begynt å forme seg, fosteranlegg. Hos mennesket kalles 
fosteranlegget et embryo til og med 8. svangerskapsuke. 

endogen: noe som er produsert inne i selve ccllen eller organismen. 

enzym: organisk katalysator, som hovedregel bestående av et 
proteinmolekyl og ofte koblet til bestemte 
hjelpemolekyler (co-faktorer, co-enzymer, metall-ioner). 

epidemiologi: vitenskapen om hvordan en tilstand (sykdom) brer seg 
(er fordelt) i en befolkning. Statistisk analyse av 
sammenhengen mellom en gitt tilstand i befolkningen 
(førekomsten av en bestemt sykdom) og en gitt 
miljøpåvirkning (smitte-kilde, stråling, forurensning). Se 
også appendiks 3. 

epileptiske foci: steder i hjernen som fungerer som utgangspunkter for 
de akutte sykdomsanfallene hos epileptikere. 

frekvens: "hyppighet"; hvor ofte et fenomen gjentar seg; hvor mange 
svingninger som opptrer i et gitt tidsrom. Internasjonalt 
vedtatt enhet for frekvensen til mekaniske, elektriske eller 
magnetiske svingninger er hertz (Hz), som angir antallet 
svingninger pr. sekund. 

fysiologi: vitenskapen om levende organismers normale livsfunksjoner. 
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gener: arveanlegg. Genene har vist seg å være avgrensede biter av DNA 
beliggende i kromosomenc. 

gliomer: kreftsvulster utgått fra nervevevets støtte-, beskyttelses- og 
ernæringsceller (glia-cellene). 

granulocytcr: en hovedgruppe av hvite blodceller som inneholder noen 
karakteristiske fargbare korn (granulae). 

hCG: humant chorion-gonado-tropin. Et hormon som utskilks av 
embryoets andel av morkaken (placenta) og påvirker 
morens ovarier (eggstokker) til å vedlikeholde en høy 
produksjon av kjønnshormoner. hCG-produksjonen når 
et maksimum ca. 10 uker etter befruktningen, men kan 
påvises i urin allerede ca. 14 dager etter befruktningen. 

hematologi: vitenskapen om blodets sammensetning og helsetilstand. 

hematopoietisk: bloddannendc. Hematopoietiske kreftformer er kreft 
som stammer fra celler i bloddannende organer. 

hertz, Hz: måle-enhet for frekvens; det samme som l/s (s"1). 

histokjemi: vitenskapen om kjemiske reaksjoner med organisk vev. 

hormon: signalstoff som produseres ett sted i kroppen, frisettes til 
blodet, og virker på et annet sted i kroppen. 

hormon-reseptor: mottagermolekyl for et hormon i eller utenpå en 
celle. 

ikke-ioniscrende stråling: stråling som har for lav energi til å slå løs 
elektroner fra atomcr og molekyler og derved skape frie 
ioner; i praksis all elektromagnetisk stråling med samme 
bølgelengde som ultraviolett lys (200 nm) eller lengre, 
som synlig lys, infrarødt lys, mikrobølger, radiobølger og 
lavfrekvente felt. 

immunologi: vitenskapen om kroppens immunforsvar mot 
sykdommer. 

implantere: sette noe inn i noe annet, som å operere inn en kreftsvulst 
i et dyr. 

in vitro-studier: studier "i glass"; studier på isolerte vevskulturer. 

in vivo-studier: studier "i live"; studier av hele levende organismer. 
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inkonsitente data (eller resultater): Selvmotsigende resultater eller 
resultater som ikke samsvarer med derti fra andre ellers 
sammenlignbare undersøkelser. 

insidens: forekomst av nye tilfeller, f. eks. antall nye kreft-tilfeller 
pr. år. 

induksjon: her menes fremkalling av spenning og strøm ved hjelp av 
tidsvariable felt eller bevegelse i statiske felt. ("Induksjon™ 
kan også bety det samme som magnetisk flukstetthet.) 

induksjonsrate: se "magnetisk induksjonsrate". 

initiator: " igangsetter"; stoff som antas å omforme en celle til en 
kreftcelle uten at kreftcellen nødvendigvis utvikler seg til 
en svulst. 

ionetransport: her menes transport av ioner gjennom cellemembraner, 
som regel via spesialiserte mekanismer eller ioneporer. 

ioniserendc stråling: stråling som består av partikler eller meget hurtige 
elektromagnetiske svingninger, som har så høy energi at 
de kan slå løs elektroner fra atomer eller molekyler og 
derved skape frie ioner. 

jordmagnetfeltet: det nesten statiske magnetfeltet som omgir jorden. I 
Norge er jordmagnetfeltet på ca. 0,05 mT med retning 
som peker bratt nedover mot nord. 

kardiovaskulær: forhold som har å gjøre med tilstanden til hjerte og 
blodkar, altså sirkuasjonssystemet. 

klinisk: forhold som har å gjøre med undersøkelse og behandling av 
enkeltpersoner. Klinisk forskning er forskning i forhold 
til syke individer. 

koherent: "ensrcttet". Koherent elektromagnetisk stråling er stråling 
hvor alle de elektromagnetiske feitene svinger i takt. 

kohorte: egentlig "årskull". I epidemiologisk sammenheng benyttes 
betegnelsen kohorte også om en avgrenset del av 
befolkningen som har visse egenskaper til felles, f. eks. 
bosted eller yrke. 

konfidens-interval (CI): "sannsynlighctsomrlde". Et 95 % konfidens-
interval betyr at det er 95 % sannsynlig at den "riktige" 
verdien ligger innenfor det angitte området, og altså 5 % 
sannsynlighet for at den ligger utenfor. 
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kooperativ: samvirkende. 

kromosom: "farget legeme"; bestanddeler av cellekjernen som 
inneholder informasjonen om arveanleggene i form av 
lange kjeder av DNA. (Spyttkjertel-kromosomene hos 
visse fluer er så store at de kan identifiseres i et vanlig 
lysmikroskop, og er derfor spesielt egnet for studicr av 
påvirkning på kromosomene.) 

lavfrekvente felt: elektriske og magnetiske felt som svinger langsommere 
enn radiobølger. Lavfrekvnete felt har så stor bølgelengde 
at det ikke er noen entydig sammenheng mellom den 
elektriskeog den magnetiske feltkomponenten. De to felt-
typene på betraktes hver for seg som uavhengige 
fenomener. 

leukocyter: fellesnavn på alle hvite blodceller. Leukocytene kan deles 
inn i to hovedgrupper: lymfocyter og granulocyter. 

lymfatisk: relatert til lymfen. Lymfatisk leukemi er de formene for 
blodkreft som skyldes ukontrollert formering av 
lymfocyter. 

lymfocyt: frie fargeløse "hvite celler" som særlig finnes i blodet og 
lymfen; deles i to hovedgrupper: T- og B-lymfocyter 
etter hvor i kroppen de modnes. Disse to lymfocyt-
typene har noe ulike funksjoner. 

magnetisk feltstyrke: styrken på det magnetiske kraftfeltet som dannes 
rundt elektriske ladninger i bevegelse. Rundt en uendelig 
lang rett leder er den magnetiske feltstyrken (H) lik 
strømstyrken (I) dividert med omkretsen i en gitt avstand 
(2-TT). Enhet for magnetisk feltstyrke er amper pr. 
meter (A/m). (Se også magnetisk flukstetthet.) 

magnetisk flukstetthet: tidligerc også kalt "magnetisk induksjon". Den 
magnetiske flukstettheten (B) er lik den magnetiske 
feltstyrken (H) multiplisert med den magnetiske 
permeabiliteten (ja.) for det materialet man måler i. 
Magnetisk flukstetthet males i tesla (T), som er en meget 
stor enhet. Mest praktisk enhet for de fleste magnetiske 
flukstetthetene man støter på er millitesla (mT) eller 
mikrotesla føT). For tomt rom og tilnærmet for de fleste 
andre materialer er den magnetiske permeabiliteten lik 
4-T-10"7H/m, hvilket fører til at en magnetisk feltstyrke 
på 1 A/m som regel tilsvarer en magnetisk flukstetthet på 
1,26 til. 
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magnetisk induksjonsrate: en uoffisiell betegnelse, som her er definert 
som tidsvariasjonen i den magnetiske flukstettheten 
(dB/dt) gjennom en strømsløyfe. For et sinusvariabelt 
magnetfelt er dB/dt = 2-x-f-B. Det er denne magnetiske 
induksjonsraten multiplisert med arealet av strømsløyfen 
som gir størrelsen på den induserte spenningen i 
strømsløyfen. Enhet for magnetisk induksjonsrate blir 
derfor tesla pr. sekund (T/s) som er ekvivalent med V/m 2 

(volt pr. kvadratmeter). 

magnetitt: et jernoksid, også kak magnetjernstein, F e 3 0 4 , som har 
liknende magnetiske egenskaper som stål (permanent 
magnetisme). Magnetitt kan dannes ved biokjemiske 
prosesser inne i levende celler. Der hvor slik biogen 
magnetitt er funnet er strukturen påfallende lik fra art til 
art, og har form av små likedannede sylindre, som kan 
opptre som små kompassnåler. 

magnetofoni: hørselsinntrykk dannet p.g.a. påvirkning fra tidsvariable 
magnetfelt på det indre øret. 

magnctofosfener: synsinntrykk dannet p.g.a. påvirkning ira tidsvariable 
magnetfelt på øyets netthinne. 

magnet-terapi: forsøk på å lindre eller helbrede plager eller sykdommer 
ved hjelp av magnetfelt. Som medisinsk terapiform 
springer magnet-terapi ut fra kliniske erfaringer med 
tilheling av sår eller skader. Teknikken har særlig sitt 
utspring i gunstige virkninger av påtrykte elektriske 
strømmer via implanterte elektroder på benbrudd som 
ellers har vanskelig for å heles. Liknende strømmer kan 
man også indusere ved hjelp av pulsede magnetfelt. 
Teknikken kunne derfor med fordel heller kalles 
"induksjonsterapi". Foruten å benyttes som tillegg til 
standard terapi på benbrudd, gjøres det forsøk på å bedre 
tilhelingen av flcrc andre typer sår, og man gjør forsøk 
med å forebygge benskjørhet. Det benyttes en rekke 
forskjellige mønstere av pulsformer og pulstog og 
frekvenser, uten at det hittil har vært publisert noen klar 
dokumentasjon på at de ulike regimene har noen 
spesifike kliniske cffekter. Flere mulige 
virkningsmekanismcr er under utforskning, f. eks. 
genaktivering og membran- og reseptor-påvirkning. 
Medisinsk fundert magnctfelt-terapi er derfor foreløpig på 
eksperimentstadiet. "Magnet-terapi" med både statiske og 
tidsvariable felt benyttes også innenfor alternativ medisin 
mot en lang rekke plager, men på er vesentlig svakere 
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vitenskapelig grunnlag, og med filosofiske rotter tilbake 
til Paracelsus (1490-1541). 

malign: ondartet. En malign svulst er en svulst som vokser og sprer seg 
på bekostning av andre celler og vev, altså en kreftsvulst. 

meiose: reduksjonsdeling. Deling av en stamcelle slik at det dannes 
kjønnsceller med halvert kromosomtall. 

melanom: svulst som er utgått fra melanocyter, d.v.s. pigmentceller. Et 
malignt melanom er en pigmentert kreftsvulst, en 
føflekk-kreft. 

melatonin: hormon som dannes i hjernens pinealorgan (corpus pineale, 
epifysen) fra aminosyren tryptofan. Hormonet finnes 
også hos mer primitive hvirveldyr og har flere funksjoner. 
Dels vil melatonin plvirke pigmentceller i huden, slik at 
disse avblekes. Dels henger melatonin-produksjonen 
sammen med den årlige kjønnsmodnings-syklusen, som 
styres av lysnivået i omgivelsene. Begge disse effcktene 
finner vi også hos en rekke pattedyr, men det er uklart i 
hvilken grad den sistnevnte effekten spiller noen rolle for 
mennesker og andre dyr med permanent "løpetid". Hos 
mennesker viser kliniske erfaringer at man kan motvirke 
vinterdepresjon (SAD = seasonal affective disorder) med 
lysterapi, hvilket peker mot en rolle for melatonin i 
denne sammenheng. Man utprøver også bruk av 
melatonin for i motvirke "jet-lag" i forbindelse med 
lange reiser i øst-vest-retning. 

membran-permeabilitet: cellemembranens gjennomtrengelighet. 
Cellemembranen er en meget tett struktur, som bare 
slipper visse stoffer gjennom, og da som hovedregel 
gjennom spesialiserte åpninger, f. eks. ioneporer. 

membranpotensial: den elektriske spenningen inne i en celle i forhold 
til utsiden. Membranpotensialet ligger i de fleste celler på 
mellom 50 og 100 mV. 

migrene: en spesiell type hodepine, karakterisert ved spesielle forvarsler 
(scotomer) og som regel ensidig hodesmerte. 

mikrobølg.:r: elektromagnetiske bølger med bølgelengde mellom 1 m 
(frekvens: 300 MHz) og 1 mm (frekvens: 300 GHz). De 
mest brukte mikrobølgene, som bl. a. benyttes i 
mikrobølgeovner, har en bølgelengde på ca. 12 cm 
(frekvens: 2,45 GHz). 
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mitose: normal celledeling, vekstdeling, uten reduksjon av antallct 
kromosomer. 

modning av kjønnsceller: innebærer bl. a. at de respektive stamcellene 
gjennomgår en reduksjonsdeling (meiose), hvorved 
kromosomparene utveksler genetisk materiale (eller 
informasjon, om man vil) og deretter skiller lag. Dette 
fører til at kromosomtallet i hver dattercelle er halvert i 
forhold til stamcellens kromosomtall. Under denne 
prosessen går kjønnscellene gjennom en eller flere faser 
hvor kromosomene er særlig sårbare for ytre påvirkning. 
Det kan f. eks. dreie seg om brudd på den ene eller 
begge kromosom-trådene eller utbytting av hele 
kromosom-armer (søstcrkromatid-utbytting). Slike feil 
kan reparercs av cellens egne enzymcr, men 
reparasjonsmekanismen er ikke spesifik, og man kan godt 
tenke seg at reparasjonsprosessen i seg seiv introduserer 
feil. 

En annen type feil som kan oppstå er f. eks. at 
ikke alle kromosomparene skiller lag under meiosen. Det 
befruktede egget (zygoten), og dermed alle cellene i 
fosteret, vil da kunne få et kromosom for meget eller for 
lite. Ofte vil en slik skade resultere i foster-død og abort, 
men enkelte slike skader kan gi levedyktige barn med 
typiske misdannelser eller stoffskiftefeil. Det mest kjente 
eksempelet på en slik skade er den som gir seg utslag i 
Downs syndrom ("mongolisme"). Det skyldes at fosteret 
i alle sine celler har et eksemplar for meget av kromosom 
nr. 21 . 

Hos kvinnen er alle eggcellene anlagt allerede ved 
fødselen, og har da allerede gjennomgått en del av 
meiosen, og gått inn i en slags hvilefase. Resten av 
modningen av hver eggcelle begynner kort tid før 
eggløsningen. Eggløsningen finner som regel sted ca. 2 
uker etter den første dagen av siste menstruasjonsperiode. 
Modningen fullføres først etter at selve befruktningen har 
funnet sted. Som regel skjer befruktningen (eventuelt) i 
løpet av det første av de ca. 3 døgnene egget bruker på å 
passere egglederen. For mannens del skjer modningen av 
sædceller (spermier) i testiklene kontinuerlig og tar ca. 
2,5 måned. 

morbidity: sykelighet. Antallct syke av en bestemt årsak. 

morfologi: vitenskapen om tingenes form og utseende. 

mortalitet: dødelighet. Antallct døde av en bestemt årsak. 
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mutagen: noe som fremkaller mutasjoner, d.v.s. strukturelle 
forandringer i cellens arvestoff DNA. 

myelin: nervecellenes isolerende kappe som består av mange lag 
cellemembraner, og er dannet av nervevevets støtteceller. 

myelogen: dannet i margen. Myelogene leukocyter er de hvite 
blodcellene som dannes og modnes i benmargen, nemlig 
granulocytene. Myelogen leukemi er kreft i disse cellene. 

neurotransmitter: signalsoff som frisettes fra en nerve-ende og påvirker 
en annen celle. Signalstoff i en kjemisk synapse. 

ODC, ornitin-dekarboksykase: enzym som bidrar i syntesen av såkalte 
polyaminer, en rekke stoffer som binder seg til DNA og 
er med på å regulere avlesningen av informasjonen i 
genene, og dermed bl. a. cellevekst. Alle kjente kreft-
promotorer (stoffer som øker veksthastigheten og 
delingstakten hos eksisterende kreftceller) øker også 
aktiviteten av ODC. Det er imidlertid mange stoffer som 
stimulerer ODC-aktiviteten, men ikke er kjent som kreft-
promotorer. Økning av ODC-aktiviteten er derfor ikke 
noe sikkert tegn på kreftfremkallende evne. 

parasympatiske nervesystem: den ene ho/eddelen av det autonome 
nervesystem. Det parasympatiske nervesystemet styrer 
særlig fordøyelsen og andre kropps-oppbyggende 
prosesser. Det holdes i balanse av det sympatiske 
nervesystem. 

PHA, phytohemagglutinin: et stoff som stimulerer celledeling i 
lymfocyter. 

pinealorganet (corpus pineale): en liten kjertel (også kalt pineal-legemet 
eller epifysen) inne i hjernen. Den har form som en liten 
furukongle og produserer hormonet melatonin under 
påvirkning av bl. a. impulser fra øynene. Syntesen 
kontrolleres særlig av enzymet NAT (N-acetyl-transferase) 
som påvirkes av en gren av det sympatiske nervesystem 
via variasjoner i nivået av Ca-ioner og cAMP. Denne 
indirekte aktiveringen er resultat av den spesielle 
utviklingen av pattedyrene. Hos mer primitive hvirveldyr 
er det tilsvarende (homologe) organet seiv lysfølsomt og 
fungerer mer eller mindre som et slags tredje øye, men 
uten billedsyn. Denne mer eller mindre direkte 
tilknytningen til syns-sansen er grunnlaget for at den 
årlige kjønnsmodnings-syklusen, som henger sammen 
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med melatonin-produksjonen, styres av endringer i 
lysnivået i omgi velsene. 

positive og negative resultater: resultater av vltenskapelige undersøkelser 
betegnes som negative når resultatene ikke avviker fra den 
såkalte O-hypotesen om at påvirkningen ikke har noen 
effekt, og som positive dersom resultatene viser effekter 
av påvirkningen. "Positiv" og "negativ" har derfor ingen 
ting å gjøre med hvorvidt resultatet viser en positiv eller 
negativ helse-effekt. 

prevalens: totalforekomst. F. eks. hvor mange som til enhver tid lider 
av en bestemt sykdom. 

promotor: et stoff som stimulerer (promoverer) en prosess so:n allerede 
er påbegynt (initiert), men ikke gjennomført. En kreft-
promotor er et stoff som får latente kreftceller til å vokse 
og dele seg. 

prospektiv: fremoverskuende. Undersøkelse som følger utviklingen fra 
et gitt tidspunkt og fremover. 

psykometri: malinger av psykiske reaksjoner og prestasjoner. 

ratio: forholdet mellom to variable størrclser. 

refleks: automatisk reaksjon på en påvirkning. Nevromuskukere 
reflekser hjelper oss bl.a. til å holde oss oppreist uten at 
vi behøver å tenke aktivt på prosessen. Kardiovaskulære 
reflekser er de nervøse og hormonelle mekanismene som 
styrer tilstanden og aktiviteten i hjerte og blodkar. 

replikere: gjenta et forsøk på samme måte som det tidligcre er utført. 

reprodusere: 1: formere, kopiere. 
2: bekrefte tidligere forskningsresultater. 

retrospekiv: tilbakeskuende. Undersøkelse som i ettertid tar for seg 
utviklingen eller f. eks. sykdomsforekomst frem til et 
bestemt tidspunkt. 

sentralnen'csystemet.- den delen av nervesystemet som består av hjernen 
og ryggmargen. 

signifikans: betydningsfullhct. Signifikansen er en matematisk variabel, 
som kan bercgnes og tallfestcs, og sier derved noe om 
hvor pålitelig resultatet er i forhold til et resultat som 
bare beror på tilfeldighet. Et resultat som er signifikant 
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på 5 % nivå sier oss at det er mindre enn 5 % 
sannsynlighet for at resultatet beror på tilfeldighet. Jfr. 
"konfidens-interval". 

spisseffekt: konsentrasjonen av et elektrisk felt mot fremstikkende 
Iedende gjenstander, som f. eks. en lynavleder. 

spontanaktivitet: aktivitet som foregår av seg seiv uten forutgående 
stimulering. 

statisk felt: et felt som ikke forandrer seg over tid. 

stråling: transport av energi gjennom rom i form av partikler eller 
energisvingn inger. 

sub-cellulær: struktur eller prosess som ikke omfatter en hel celle, men 
bare deler av den. 

sympatiske nervesystem: den ene hoveddelen av det autonome 
nervesystem. Det sympatiske nervesystemet styrer særlig 
sirkulasjons-systemet og andre prosesser som er en 
forutsetning for aktivitet, som for eksempel utskillelse av 
adrenalin fra binyremargen og dermed mobilisering av 
næringsreserver (sympatos betyr "med følelse"). Det 
holdes i balanse av det parasympatiske nervesystem. 

synapse: kontaktpunkt mellom eksiterbare celler. Synapser finnes både 
som eksitatoriske (stimulerende) og inhibitoriske 
(hemmende), og som en-veis (kjemiske) og to veis 
(elektriske). 

syndrom: samling av symptomer som sammenlagt peker hen på en 
bestemt sykdom eller beskriver et sykdomsbilde. 

termisk støy: her menes elektriske variasjoner som skyldes atomenes og 
molekylenes bevegelser p.g.a. temperaturen. 

terskelverdi: det minstenivået en stimulering må ha for å kunne gi noen 
effekt. 

tidsvariable felt: felt hvis styrke eller retning varierer over tid. 

ødem: unormal vaeskeansamling i vevet utenfor blod- og lymfeårene. 



Appendiks 5, tabeller 

Tabell 1. Prinsippene for en pasient-kontroU undersøkelse 

Eksponering Pasient-gruppen Kontroll-gruppen 

Ja (høy) 

Nei (lav) 

a 

b 

c 

d 

Alle undersøkte (a+b) (c+d) 

Dersom a/(a+b) > c/(c+d), (" >" betyr større enn"), og dersom 

forskjellen er statistisk signifikant, så må eksponeringen mistenkes å 

kunne økc risikoen for sykdom. 



Tabell 2: Leukcmi-studicr av yrkcscksponcrtc 
Prosjektansvarlig Yrke Krcftiypc 

Lcukcmi-stutl irr : 

WikJund (1981) 

Milham (1982) 

Wright (1982) 

Teldbnopcratørcr 

Elcktriske yrker 

Elektriske yrker 

McDowall (1983) Elektriske yrker 

Coleman (1983) 

Pearee (1985) 

Milham (1988a) 

Galle (1985) 

Flodin (1986) 

Stem (1986) 

Pcarcc (1989) 

Loomis (1989) 

luutilainen (1990) 

Flodcrus (1992) 

Sahl (1993) 

Elektriske yrker 

Elektriske yrker 

Radioamatører 

Elcktroingcniører 

Elektriske yrker 

Elcktrikcrc 

Sveisere 

Elektriske yrker 

Elektriske yrker 

Elektriske yrker 

Elektriske yrker 

Elektriske yrker 

Leukemi 
Akutt leukemi 

A Vu» myclogcn 
Leukemi 
Lymfatisk 
Myclogen 
Akuli myclogen 

Leukemi 
Akutt lymfatisk 
Kronisk lymfatisk 
Akutt myclogcn 
Kronisk myclogen 

leukemi 
Akutt myeloid 

Leukemi 
Akuii myclogcn 

leukemi 
Akutt myclogcn 
Kronisk myclogen 

Leukemi 
Akutt leukemi 

Akutt myclogcn 

Leukemi 
Myclogcn 
Lymfatisk 

Leukemi 
Myclogcn 

I-eukemi 
Kronisk 
Akun 
Lymfatisk 
Myclogcn 
Akutt myclogcn 

Leukemi 
Akutt myelogcn 

Leukemi 
Akutt myclogcn 

Leukemi 
Kron. lymf. Icuk. 

I^cukcmi-risilui fra s tudicr av alle kreftformer: 

Milham (1985) 

Olin (1985) 

Tomqvist (19Hn) 

Milham (1988a) 

Tynes (1992) 

Elektriske yrker 

Elckt roingeniører 

Linjcarbcidere 

Radioanutarcr 

Elektriske yrker 

Leukemi 
Akutt 

Leukemi 

leukemi 

Leukemi 
Akutt 
myelogcn 

leukemi 

S M R - 1 . 0 3 0 . 5 3 - 1.65 

P M R - 1 . 3 7 
1.63 

1 . 1 2 - 1 . 6 7 
0 .93 - 2 .93 

P M R - 1 . 2 9 
1.73 
2.07 

P M R - 0 . 9 8 
1.00 

0.85 - 1.88 
0 . 9 3 - 2 . 9 3 
1 . 0 2 - 3 . 7 5 
0.78 -1-21 

0.66 - 1.45 

1.07 
O R - 2.1 

P R R . 1 . I 7 
1.46 
1.29 

0.81 - 1.44 
1 .30 -3 .60 
0 . 9 6 - 1.41 
0 . 7 5 - 1.79 
0 . 8 9 - 1.81 

1.23 
0.91 

0 . 8 6 - 1.76 
0 . 5 2 - 1.76 

O R - 1 . 7 0 
1.19 

0.97 - 2 .97 
0.42 - 3.38 

P M R - 1 . 9 1 
2.89 
2.67 

1 . 2 2 - 2 . 8 4 
1.61 -4.55 
0.72 -6.82 

P M R - 1 . 8 6 
2.57 

0.99 - 3.18 
1.11 - 5 . 0 6 

O R - 3 . 8 1 . 5 0 - 9 . 5 0 

O R . 3 . 0 
2 .33 
6.00 

1.29 - 6.98 
0.77 - 7.06 

1.47 - 24.45 

O R - 2 . 2 5 
3.83 

0.92 - 5.53 
1.28- 11.46 

O R - 1 . 6 2 
2.12 
1.25 
1.73 
1.22 
1.16 

1 . 0 4 - 2 . 5 2 
1 .19 -3 .76 
0.62 - 2.54 
0.89 - 3.37 
0.60 - 2.48 
0.48 - 2.84 

O R - 0 . 9 
0.9 

0 . 6 0 - 1.30 
0 . 5 0 - 1.80 

1.85 
1.47 

1.0 - 3.5 
0.5 - 4.7 

R R - 1 . 6 0 
R R - 3 . 0 4 

1 . 0 7 - 2 . 3 7 
1 . 5 8 - 5 . 8 4 

R R - 1 . 0 9 0.59 - 2.29 

P M R - 1 . 3 6 
1.62 

1.14. 
1.26 

• 1.59 
2.08 

S M R - 0 . 9 0 .10 -•3 .20 

S M R - 1 . 3 0 .70 -• 2.10 

S M R - 1 . 2 4 0 . 8 7 - 1.72 

1.76 1.03- 2.85 

1.41 1.1 - 1.8 



Tabell 3: Hjernesvulst og andre kreftformer blant yrkeseksponerte 

Prosjektansvarlig Krefttype 

Hjernekreft: 

Prcsion-Martin (1982) 

Lin (1985) 

Elektrikere CNS 

Elektriske yrker Gliom 
mulig eksponering 
sanns, eksponering 

abs. eksponering 

Thomas (1987) Elektronisk arb. 
Elektrisk salg 

Gliom 

Speers (1988) Elektriske yrker Gliom 

Pcarcc (1989) Elektriske yrker 
Elektrikere 
elektroingeniører 

Hjcmc 

Loomis (1989) Elektriske yrker Hjerne 

Prcston-Martin (1990) Elektriske yrker Astrocytom 
Gliom 

Juutilainen (1990) Elektriske yrker Hjerne 

Sahl (1993) Elektriske yrker Hjernekreft 

Andre kreftformer; 

Vågerii (1983) Elektronikkarbeidere Alle 
Larynx 
Mcsopharynx 
Lunge 
Tykktarm 
Blære 
Livmorhals 
Melanom 

Cammanmo ( l°84) Vanrickraftvcrkarb. AUe 

Milham (1985) Elektriske yrker Pancreas 
Resp.organer 
Lymfom 

Olin (1985) Elektroingeniører Alle 
Melanom 

Vågcio (1985) Telckomm.arb. Alle 
Melanom 

Sorahan (1985) Semikondukt orarb. Alle 
Melanom 

Tdrnqvist (1986) Linjearb. Alle 

Milham (198SI-) Radioamatørcr Alle 

Sahl (1993) Elektriske yrker Alle 
Lymfom 

Hjernekreft-risiko fra s tud ie t av alle kreftformer: 

Cammarano (1984) Varmekraftverkans. Hjerne 

Milham (1985) Elektriske yrker 
Elektrikere 

Hjerne 

Olin (1985) Elektroingeniører Hjerne 

Vagero (1985) Telekomm.arb. Nervesystem 

Tomqvist (198o) Linjearbcidcrc Nervesystem 

Milham (1988h) Radioamatører Hjerne 

Tynes (1992) Elckiriske yrker Hjcmc 

P I R - 1 . 4 2 0.71 - 2 . 5 4 

O R - 1 . 0 0 
1.44 
1.95 
2.15 

Test for trend: 

1.06 
0.94 
1.10 

P 

- 1.95 
- 3 . 9 1 
- 4 . 0 0 
< 0 . 0 5 

O R - 4 . 6 
O R - 1 . 8 

1 .9-
0.80 

12.20 
- 3 . 9 0 

O R - 3 . 9 4 1.52- 10.20 

O R - 1 . 0 1 
1.91 
4 .74 

0 . 5 6 -
0 . S 4 -
1 .65 -

1.82 
• 4 .33 
13.63 

O R - 1 . 5 1.00- 2.10 

O R - 1 0 . 3 
1.7 

1.30-
0.7 

80.8 
- 4 .4 

1.31 0.7 - 2.3 

1.09 0.44 - 2 . 6 9 

R R - 1 . 1 5 
1.46 
2.30 
1.52 
1.20 
1.22 
1.14 
1.64 

1.10 
1.05 

1.11 
1.35 
1.02 
1.02 
1.04 
1.05 

-1.20 
-2.03 

- 4 . 7 9 
- 1 . 7 2 
- 1.43 
- 1.47 
- 1.26 
- 1.76 

S M R - 2 . 7 6 1.43 - 4 . 8 2 

P M R - 1 . 1 7 
1.14 
1.64 

1.00 
1.06-
1.22 

- 1.35 
• 1.22 
• 2 . 1 6 

S M R - 0.5 
3.2 

0.3 
0.7 

- 0 . 7 
- 9 . 4 

S M R - 1 . 0 3 
2.5 

0.8 
1.1 

- 1.2 
- 4 . 9 

S M R - I . 0 3 
4.4 

0 . 7 6 -
1 .58-

• 1.36 
15.05 

SMR=1.1 1.0 - 1.2 

S M R - 0 . 8 9 0 . 8 2 - 0.95 

R R - 1 . 0 8 
RR=1.25 

0 . 9 2 -
0 . 6 8 -

1.28 
? 3 1 

S M R - 4 . 7 6 0 . 0 6 - 26.5 

P M R - 1 . 2 3 
1.55 

1.00-
1 .13-

1.50 
2 .05 

S M R - 1 . 0 0.1 • 3 . 7 

S M R - 1 . 0 3 0 .3 • 2.3 

S M R - 1 . 5 0.9 • 2.4 

S M R - 1 . 3 9 0 . 9 3 - 2.00 

S I R - 1 . 1 4 0.9 • 1.4 



Tabell 4: Studier av kreftrisiko og felteksponering i hjenunesituasjonen 

Prosjektansvarlig Studiedesign Eksponeringsmål Krefttype Risiko-cnirnat 95 % CI 

Barnekreft: 

Wertheimcr (1979) Case control Wire code 

Fulton (1980) Case-control Wire code 

Tomenius (1986) Case-control Måling av felt 

Savitz (1989) 

Savitz (1990) 

Case-control Wire code 

Elektrisk varmeteppe i 
svangerskapet 
Elektriske varmeteppe 
de første leveår 

London (1991) Case-control Wire code 

Feychting (1992) Case-control Bcregnet fell 
(historisk strøm) 

Oken (1992) Case-control Bcregnet fdt 
(gjennomsnittstrøm) 

Leukemi 
Nervesystem 
Lymfom 

Leukemia 

Alle 
Nervesystem 
Leukemi 

Alle 
Nervesystem 
Leukemi 

Leukemi 
Hjerne 
Leukemi 
Akutt 
lymf. leu 
Hjerne 

Leukemi 

Alle 
Leukemi 
Hjerne 

3 kreftformer 
Leukemi 
Hjernesvulst 
Lymfom 

O R - 2 . 2 8 1 .97 -2 -65 
2.48 1.16-2.36 
2.36 1 . 6 6 - 3 . 3 5 

O R - 2 . i ; 1 .73 -2 .59 
3.86 I 6S . 8.39 
0.34 0.17 - 0.68 

O R - 1 . 5 3 1.04 - 2 . 2 6 
2.04 1.11 . 3 . 7 6 
1.54 0.90 - 2 . 6 3 

1.7 0.8 - 3 . 6 
2.5 1.1 - 5 . 5 
1.5 0.5 - 5 . 1 

1.9 0.6 - 6 . 5 

1.2 0 .3 - 5 . 7 

2.15 1.08- •4 .26 

1.1 0.5 - 2 . 1 
2 .7 1.0 - 6 . 3 
1.4 0.2 - 5 . 5 

5,6 1.6 - 1 9 

1.0 0 .3 - 3 . 3 
1.0 0 .3 - 3 . 7 
5.0 1.2 - 2 1 

Voksenkreft: 

Wcrthcimer (1982) Case-control Wire code 

McDowaJ' (1986) Kohort Avstand 

Alle O R - 1 . 3 9 1.21 - 1.58 

AUc menn: 
S M R - 0 . 8 7 

kvinner: 
0 .7S-•0 .9S 

S M R - 0 . 9 2 0.83 • 1.01 

Leukemi menn: 
S M R - 0 . 6 1 

kvinner: 
0 .07 -•2 .19 

S M R - 1 . 5 4 0 . 4 2 - 3.94 

Stevens (1987b) Case-control Elektrisk varmepute A M L 

Severson (1988) Case-control Wire code A M L 

Presron-Martin Casc-control Elektrisk varmeteppe A M L 
(1988) KML 

Coleman (1988) Case control Avstand til kraft ledning Leukemi 
Avstand til undcrstasjon Leukemi 

Vcrreault (1990) Case control Elektrisk varmeteppe Testikkel 

O R - 1 . 4 7 0.9 - 2 . 4 

O R - 0 . 7 9 0.22 - 2.89 

O R . 0 . 9 0.5 - 1.6 
0.8 0.4 - 1.6 

O R - 1 . 4 5 0 . 5 4 - 3 . 8 
0.99 

O R - 1 . 0 0.7 - 1.4 

Fcychtirtg (1992) Case control Bcrcgncdc felt Leukemi 
Hjeme 

O R - 1 . 0 
O R - 0 . 7 

0.7 - 1.7 
0.1 - 1.3 



Tabell 5. Nasjonale forslag til eksponeringsgrenser for statiske felt 

Jjnd: Felt: Eksposisjonstid: Område: 

Sovjetunionen: 10 mT 8 timer hele kroppen 
(1978) 

USA 10 mT 8 timer hele kroppen 
(DOE 1979) 100 mT inntil 1 time hele kroppen 

500 mT inntil 10 min. hele kroppen 
100 mT 8 timer armer, hender 

1000 mT inntil 1 time armer, hender 
2000 mT inntil 10 min. armer, hender 

USA 60 mT hel arbeidsdag hele kroppen 
(ACGIH 1991-92) 600 mT gjennomsnittlig armer og ben 

2 T absolutt øvre grense 
1 mT øvre grense for pacemakerpasienter 

Tyskland 76 mT 8 timer yrkeseksponering 
(DIN 1990) 1,3 mT 24 timer befolkning 

12,6 mT inntil 2 tuner befolkning 
Nomien tillater 2,5 x høyere verdicr ved inntil 5 min. 
eksponering pr. time og 10 x høyere verdier ved 
eksponering av bare armer og ben. 

Storbritannia 2 mT generell anbefaling under 20 Hz 
(NRPB 1989) 20 mT over 15 min. MRI-operatører 

200 mT inntil 15 min. MRI-operatører 
Grcnscn på 20 mT (for MRI-operatørcr) er den som er 
nærmest sammcnlignbar med grensene for yrkes
eksponering i andre land. 

Norge 0,5 mT anbefaling for pacemaker-pasientcr 

IRPA 200 mT inntil 8 timer hele kroppen 
(utkast) 2 T tak-verdi hele kroppen 

5 T inntil 5 min. anner og ben 
10 mT kontinuerlig befolkning 

0,5 mT pacemaker -pasientcr 



Tabell 6. 

Utdrag av ulike forslag til yrkeshygieniske grenseverdier for lavfrekvente felt 

AUTORITET (.tr) 

FORUTSETNINGER 

(frekvensområde) MAGNETISK 
FLUKSTETTHET 

B(mT) 

ELEKTRISK 
FELTSTYRKE 

E (kV/m) 

IRPA/INIRC (1989-90), ICNIRP (1992): 
Kun 50 Hz 

Hel arbeidsdag 0,5 10 

Maksimalt 2 timer pr. dag 5 

Forutsatt: t <. 80/E 30 

Lemmer 25 

CENELEC (1993) (utdrag): 
Kontrollen område: 

kontinuerlig 0,36 - 670 Hz 2 5 / f 

inntil 3 timer 0,36 - 670 Hz 250 /f 

ekstremiteter 0,36 - 670 Hz 1250/f 

kontinuerlig 20 - 50 Hz 500 / f 

3 timer > t > 80/E 20 - 50 Hz 10 

t < 80/E 20 - 50 Hz 25 

kontinuerlig 50 - 815 Hz 500 / f 

inntil 3 timer 50 - 815 Hz 1250 / f 

EF (1993) (utdrag): (10 - 1000 Hz) 2 0 / f 614 / f 

Eks.: 50 Hz 0,4 12,3 

Grensene kan overskrides 1,6 ganger i forbindelse med: 
- arbeid som tar s:ktc pa å redusere eksponeringen 
- avgrensede områder med begrenset adgang 
- trening av opcrrører og kontroll meflderes kompetanse. 

ACGIH (1992-93): 

1 - 30 000 Hz 60 / f 

Eks.: 50 Hz 1,2 

0 - 100 Hz 25 

100 - 4000 Hz 2500 / f 

Lavere grenser og egne forsiktighetsregler for paccmakcr-pasienter. 
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