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Astma av eksponering for muggsopp godkjent som 
yrkessykdom 

Det var i lang tid misnøye med de gamle lokalene til Karmøy voksenopplæringssenter i Kopervik. 

Mange skriv ble sendt til arbeidsgiver, Karmøy kommune, det første allerede i 1995, og det ble påvist 

dårlig inneluft og soppdannelser i klasserom, kontorer og fellesrom. Mange av lærerne pådro seg 

forskjellige helseskader: luftveisproblemer, øresus, rusfølelse, hodepine, kvalme, allergiske reaksjoner 

osv. 

l 2003 viste en HMS-kartlegging at 56% av de ansatte brukte medisiner for luftveis- og allergiplager. 

HMS-kontoret konkluderte med at det i undersøkelsen kom fram så mange helserelaterte plager og fysisk negative 

faktorer at det ikke kunne anbefales videre drift i de samme lokalene. Administrasjonen i kommunen fikk tak i nye lokaler, 

men kommunestyret fattet, et for mange uforståelig vedtak, at skolen skulle fortsette der de var. Verneombudet stengte 

da skolen, men den ble seinere gjenåpnet av Arbeidstilsynet da det ikke var "overhengende fare for ansattes liv og helse". 

l januar 2005 flyttet skolen inn i nye lokaler. 

Fire av lærerne meldte saken inn til Rikstrygdeverket som yrkesskade, en av dem trakk senere søknaden, men har nå fått 

ny behandling. Saken gikk helt fram til Trygderetten som i september 2005 ga den ene læreren direkte medhold at 

astmaen godkjennes som yrkessykdom likestilt med yrkesskade. En spesialistuttalelse fra overlege ved yrkesmedisinsk 

avdeling ved Haukeland sykehus slo fast følgende :"Det er diagnostisert astma, bronkial inflammasjon og hyperreaktivitet 

med debut etter flytting til arbeidslokaler der det beskrives karakteristiske funn etter lekkasje og med visuelle og 

mikrobiologiske funn i tråd med dette". 

Folketrygdloven 66 13-4 har bestemmelser om at visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning (bl.a. muggsopp) i 

arbeidet, skal likestilles med yrkesskade.. Det er gitt forskrifter om hvilke sykdommer dette er. Bestemmelsene krever 

videre at: 

"a): sykdomsbildet er karakteristisk og er i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle. 

b): vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er rimelig 

sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet. 

c): symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen og 

d): det er ikke mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene". 

Trygderetten fant at vilkårene etter 6613-4 var oppfylt. 

For de to andre ble saken hjemvist til ny behandling og ny utredning av spesialist i arbeidsmedisin. Spesialisten ga 

senere begge lærerne medhold slik at også de i realiteten har fått søknadene godkjent. 

Kopervik 31/3-2006 

Finn W Fosen 

of 2 27.10.2006 13:01 

 


