
Vik$ge'faktorer'for'sunne'hus!'
'

Hvilke'farer'skal'du'unngå?''
Hva'kan'gjøre'deg'syk?'

'
Overlege'Tor'Erik'Danielsen'
Oslo'universitetssykehus'
Miljø@'og'arbeidsmedisin'

'



Min'hverdag:'
Del'av'spesialisthelsetjenesten'

•  Får'henvist'pasienter'med'mistanke'om''
'arbeidsrelatert'sykdom'(90%)'

'
•  Har$også$(voksne)$pasienter$henvist$med$miljømedisinske$

problems9llinger$(anslå:$10%)$

$
–  Lu@veisplager$kny:et$9l$innemiljø$
–  Kjemisk$overfølsomhet$
–  ElEallergi$
'



Hvorfor'er'inneklima'vik$g?'
 
•  Du'puster'inn'10.000'liter'luO'i'løpet'av'et'døgn''
•  Vi'$lbringer'80@90%'av'vår'leve$d'innendørs'
•  Dårlig'inneklima'kan'forårsake'eller'forverre'sykdom'og'

luOveislidelser'

 
'
'
'
Kjell'Aas,'2009:'Godt'inneklima'–'håndboken'for'hjemmet'
Anbefalte'faglige'normer'for'inneklima;'2013'
 



Helse'er'mer'enn'sykdom!'



•  Gode'boliger'er'vik$g'for'folkehelsen'
•  Gode'boliger'og'gode'bomiljøer'er'
helsefremmende'og'bidrar'$l'livskvalitet'

UYordringer:'
'Kvalitet'–'pris'
'Helse'@'energiøkonomisering'



Offentlig'bygg'(skoler,'barnehager,'arbeidsplasser)'

•  Byggeprosess'
•  Bygget'

–  Design'
• Bruk'av'tepper'

–  Rik$g'bruk'
–  Ven$lasjon'
–  Vedlikehold'

•  Renhold'
•  Hygiene'
•  Organiseringen'arbeidet'



• Noen'få'henvendelser'fra:'
– 'rådgivende'ingeniører,'
kommunehelsetjenesten'

• Behov'for'mer'rådgivning''fra/innen'
helsetjenesten?'



Medisinsk'bidrag'
Tanker'om'forebygging'

•  Helsemessige'konsekvenser'av'energiøkonomisering'
•  Årsaksvurderinger'i'forhold'$l'sykdom'
•  Kompetanse'ved'kartlegginger'eller'
forskningsprosjekter'

•  Bidrag'$l'kunnskapsformidling'

'
Mål:''forebygge'nega$ve'helsevirkninger'
' 'bidra'$l'helsefremmende'miljøer'



Hvorfor'dårligere'inneklima?'
•  Te`ere'hus'med'dårlig'ven$lasjon'
•  Feil'oppvarming'
•  Det'bygges'hus'året'rundt:'uherdede'
byggematerialer'og'fuk$ghet'bygges'inn'

•  Vi'bruker'rom'$l'andre'formål'enn'de'i'
utgangspunkt'var'beregnet'$l'

•  Nye,'synte$ske'byggematerialer''
'og'kjemikalier'

•  Dårligere'renhold/'overdreven'renslighet'
'(sml.'an$bakterielle'vaskemidler'etc)'

'
  
 
www.naaf.no 
 

 



  
Fukt,'fuktskader'og'muggsopp'@'årsaker'   
    
•  lekkasjer'fra'rør,'tak,'vinduer'eller'manglende'
drenering'

•  fukt'bygget'inn'i'huset'
•  skjulte'fukt@'og'muggsoppskader'i'
bygningskonstruksjonen''

•  høy'fuktproduksjon'fra'dusj,'badstue,'våtrom,'
vaskemaskiner'

•  s$llestående'vann'i'befuktere''
'



Materialvalg*i*hjemmet/kjemikalier:*
''

•  Vær'forsik$g'ved'oppussing/nybygg/nye'møbler!'
'Bruk'eventuelt'støv/kullfiltermaske,'tøm'helst'rommet'for'møbler,'
luOe'rommet'og'møblene'godt'ved'oppussing.''

'
•  Oppbevar'sterke'kjemikalier'utenfor'leiligheten:'f.eks'white'spirit,'

maling,'spray@bokser,'desinfiserings@'og'rensemidler.*'

•  Velg'miljømerkede'materialer/produkter''
–  Eksempler'Svanemerket,'EU@blomsten,'NAAF@merkede'produkter''

•  Ingen'maling'er'100%'ideell'–'alt'malerarbeide'bør'gjøres'på'
sommeren.'UtluOing'min.'én'uke'under'høy'temp'(25'celcius).*

*
Kjell'Aas,'2009:'Godt'inneklima'–'håndboken'for'hjemmet'
Anbefalte'faglige'normer'for'inneklima;'2013'
www.ecolabel.no'
 

 



 
•  Pollen (Or, hassel, bjørk, gress, burot etc) 

–   Lufte om kveldstid/natt. 
–   Ventilasjonsfiltere i bolig/bil må skiftes/rengjøres. 
–   Varmepumpe: kjølefunksjon på varme dager. 
–   Ikke tørk klærne utendørs midt på dagen. 
–   Skyll håret/bytt til rene klær etter opphold utendørs. 

 www.pollenvarslingen.no 

 
NB: I pollensesongen blir allergikere lett overømfintlige for 

andre allergener og irritanter:  
 sterke lukter, støv, røyk og lignende.  

 
  



Radon*
*
•  Kan'finnes'i'hus'som'er'bygget'på'eller'inn'i'åskammer'
•  Kan'være'årsak'$l'10@15'%'av'lungekreO$lfeller'i'Norge'
•  9'av'10'vet'ikke'om'de'har'radon'i'boligen'
•  Måling:'fra'oktober'$l'april'
•  Statens'strålevern'har'adresser'$l'godkjente'firma'som'

foretar'målinger'
'
•  Nye'grenseverdier'i'barnehager/skoler/utleieboliger'
 
Anbefalte faglige normer for inneklima; 2013 



Svevestøv**røyking/oppvarming/trafikk/forbrenning*
*
Kan'skade'celler'i'luOveiene:''
Direkte:'toksisk'(giOig)'påvirkning'av'cellene'
Indirekte:'ved'å'ak$vere'betennelsesreaksjoner'som'igjen'kan'føre'$l'skade'

på'celler'og'vev.''
'
OBS!'

'�Par$kler'kan'også'være'bærere'for'allergener,'
kreOfremkallende,organiske'stoffer'eller'andre'kjemiske'stoffer.� ''

'
'�De'aller'minste'par$klene'kan'være'de'mest'skadelige.'Ultrafine'
par$kler'kan'nå'helt'ut'i'de'y`erste'luOrørsgrenene,'inn'i'lungeblærene'
og'derfra'over'i'blodomløpet.�'

'
'
'

''
 
 



LuOtemperatur'

•  Innetemperatur'20@22'C,'12@15'C'på'soverom.''
–  Se'anbefalinger'om'oppvarming'fra'NAAF''

•  Det'er'stor'individuell'variasjon:''
–  behagelig'temperatur,'luOfuk$ghet'og'trekk'

''
•  De`e'varierer'også'i'forhold'$l''bekledning'og'
ak$vitetsnivå'

'
 



Husstøvmidd,'kjæledyr'og'dyreallergener'''
(vår'bruk'av'hus)'

*
• Midd'i'sengetøy,'madrasser'osv.'

• Flass,'hår,'spy`'og'slim'fra'husdyr'samles'i'støv'

• Kan'si`e'i'tepper,'klær,'sengetøy'@'lenge'e`er'at'dyret'er'
borte'

• Vær'obs'ved'flymng'$l'ny'leilighet/ny`'hus'

• Vær'eventuelt'nøye'med'å'ta'av'y`erklær/sko'og'heng'inn'i'
lukket'garderobe'



Lukt*
•  Ubehag'varierer'fra'person'$l'person'
•  Parfyme,'sterke'rengjøringsmidler'duOlys,'røkelse'
etc.'kan'virke'miljøhemmende'

•  Sterk'lukt'kan'utløse'åndenød,'hoste,'
slimdannelse,'irritasjon'i'øyne,'snue,''
'hodepine'og'trø`het'

•  Forbud'mot'sterke'lukter'på'jobb/'i'skolen?'
'
'



Sykdom'



Luftveiene 



LuOveienes'renholdsapparat'

•  Støv:'har'vi'all$d'pustet'inn,'vi'er'utrustet'med'et'
system'som'nerner'støv'fra'luOveiene'
(flimmerhårene).'

•  Kjemiske*stoffer:'luOveiene'har'ikke'noe'$lsvarende'
avgiOningssystem.'Kjemiske'stoffer'kan'trenge'inn'i'
blodsirkulasjonen'og'må'nedbrytes'i'kroppen.'

Kjell'Aas,'2009:''
Godt'inneklima'–'håndboken'for'hjemmet'
 





Inneklimarelaterte'symptomer'

•  Hodepine'
•  Unormal'trø`het'
•  Tørr'hud'
•  Tørre'og'såre'slimhinner'i'øyne,'nese,'hals'
•  Flere'luOveisinfeksjoner''
•  Nedsa`'konsentrasjon'(og'arbeidsevne)'
•  Nedsa`'allmen$lstand'og'trivsel'

''
Kjell'Aas,'2009:'Godt'inneklima'–'håndboken'for'hjemmet'



Overfølsomhet'

•  Celler'i'luOveiene'er'i'ubalanse'og'overirritable'
overfor'forskjellige'luOforurensninger'

•  Beskjedne'påvirkninger'fører'$l'sterke'
betennelsesreaksjoner'i'de'berørte'vevene''
–  Kan'være'forårsaket'av'allergi,'infeksjon,'tobakksrøyk'
'

'

'
'

'
'
'
Kjell'Aas,'2009:'Godt'inneklima'–'håndboken'for'hjemmet'
Anbefalte'faglige'normer'for'inneklima;'2013'
 



Diagnoser'

•  Infeksjoner'
•  Allergi'

– Hud/luOveier'
•  Astma/KOLS'

– Årsak/forverring'
•  Overfølsomhetsreaksjoner'
• Miljøhemming'

'



Miljøhemming'

•  El.allergi'
•  Kjemisk'overfølsomhet'
•  Luktoverfølsomhet'



Tanker'om'helse'
• Miljøhemming:''

–  pasienter'med'helseplager'$lskrevet'
miljøfaktorer.'
• Miljøhandicap'–'oOe'uten'avklart'mekanisme'for'
sykdom'eller'klare'diagnosekriterier.'

•  Universell'uYorming'for'inneklima?:'
–  Sannsynligvis'bra'for'oss'alle'
– Nødvendig'for'noen'

•  I'hvilken'grad'er'samfunnet'villig'$l'å'investere'i'de`e?'

'



Tiltak'



Svevestøv*B*risikofaktorer*
•  Røyking'innendørs'@*forurenser'like'mye'som'den'te`este'

biltrafikk'ute*
•  Vedfyring/peisfyring,'matlaging,'stearinlys'og'røkelse'
•  Unngå'bomiljø'ved'sterkt'trafikkerte'veier!''
•  Fyre'med'god'trekk,'unngå'viOeovn,'tørk'av'ovn'før'

fyringssesong,'støvsuger'm'HEPA@filter,'tørke'støv'oOe.'
''

OBS:'
•  Støv'som'får'kontakt'm'varme'flater'(over'70'C)''

–  =>'det'kan'dannes'nye'mer'hissige,'skadelige'stoffer'eller'støvet'brytes'ned'i'
mindre'par$kler'som'vi'kan'puste'inn'dypere.'

'

'



Generelle'$ltak'for'et'godt'inneklima'

•  Effek$vt'renhold'
•  Godt'vedlikehold'
•  Unngå'for'mye'fukt''
•  God'ven$lasjon,'utluOing'
•  Unngå'for'høye'innetemperaturer''
•  FornuOig'form'for'oppvarming'

Kjell'Aas,'2009:'Godt'inneklima'–'håndboken'for'hjemmet'

 



Hvilke'flater'er'le`e'å'rengjøre?'

•  Gla`e'
•  Te`e'
•  Tåler'fuk$ghet'
•  Tåler'milde'renholdskjemikalier'
•  Tåler'den'smussbelastningen'den'utse`es'for'
•  Uten'kroker'og'hjørner'
•  Krever'lite'vedlikehold'
'
'



Anbefalt'renholdsutstyr'

•  Sentralstøvsuger'eller'støvsuger'med'HEPA@filter'
•  Tørre'og'fuk$ge'mopper'
•  Microfiberkluter'
•  Nøytralt'rengjøringsmiddel''
'(unngå'visse'an$bakterielle'midler,'se'www.erdeYarlig.no')'

 
Astma@'og'allergiforbundet:'www.naaf.no'
'



Vik$g!'

•  Vær'bevisst'på'hva'du'kan'være'allergisk/overfølsom'
for:'
–  Forsøk'å'$lre`elegge'hjem,'arbeids@'og'fri$dsmiljøet''

**
*Men…*forsøk*å*finne*en*balanse*her*også*
* **
*Ikke*glem*trivsel!*



www.mycoteam.no 

Moderne bygninger og inneklima 
Hva går godt og hva går galt? 

Fagsjef Johan Mattsson 



Det er mye som går bra! 

� Energieffektivisering 
� Lydisolering 
� Fravær av kuldetrekk 

2 07.10.2015 



Nye bygninger gir nytt inneklima 
- hva klager man på? 



Støv er en informasjonskilde 

� Hva inneholder støvet? 
� Hvor kommer det fra? 
� Hvor mye beveger det seg? 
� Kan det lett flytte seg? 
� Når flytter det seg? 
� Har ventilasjonen mye å si? 
� Har overflatene mye å si? 
� Blir vi syke av støvet? 
� Hvordan registrerer vi det? 
� Grenseverdier i luft? 
� Grenseverdier på flater? 

4 07.10.2015 



Hva inneholder støvet? 

Hudceller Bomullsfiber 

5 07.10.2015 



Hva inneholder støvet? 

Veistøv - bildekk Hvetemel 

6 07.10.2015 



Hva inneholder støvet? 

Gips-støv, svart vannskademugg Asbestfiber 

7 07.10.2015 



Hva inneholder støvet? 

Tonerpulver Kattepels,  mel,  bomullsfiber… 

8 07.10.2015 



Hva er forskjellen? 

Gammel bolig 

� Naturlig ventilasjon 
� Kald luft ned langs gulvet. 
� Lite svevestøv av brukerstøv.  
� Samler støv til «hybelkaniner». 

Moderne bolig 

� Balansert ventilasjon 
� Temperert luft gir omrøring av 

inneluften. 
� Luften løfter opp støvpartikler før 

de rekker å samles til 
hybelkaniner. 

� Ultrafine partikler fjernes med 
ventilasjonsluften. 

� Relativt store støvpartikler 
(hudceller, papirfiber og andre 
partikler i brukerstøv) svever i 
pustehøyde. 

9 08.10.2015 



En kort innføring og forklaring 

10 08.10.2015 

(Hentet fra NBI-blad 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus og 552.303Balansert ventilasjon i småhus) 

Naturlig ventilasjon Mekanisk undertrykksventilasjon Balansert ventilasjon 



Naturlig ventilasjon 
- Kald luft inn, varm luft ut 

11 08.10.2015 

(Hentet fra NBI-blad 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus) 

� Støv kommer inn 
utenfra med 
ventilasjonsluften. 

� Støv produseres 
inne. 

� Kald luft trekker 
ned langs gulvet 
og flytter på støvet 
uten at det blir 
luftbåren. 

 



Naturlig ventilasjon 
 

12 08.10.2015 

(Hentet fra NBI-blad 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus) 

� Noe støv luftes ut, 
resten blir igjen som 
hybelkaniner. 

� Jevnlig renhold 
holder støvnivået 
lavt. 

� Små mengder 
svevestøv. 

� Godt inneklima. 



Balansert ventilasjon 

13 08.10.2015 

(Hentet fra NBI-blad 552.302 Naturlig og mekanisk avtrekksventilasjon i småhus) 

� Utestøv kommer ikke inn. 
� Noe støv luftes ut, resten 

blir igjen – men ikke som 
hybelkaniner! 

� Til tross for jevnlig 
renhold er det ofte 
problem med synlig støv 
på horisontale overflater. 

� Store mengder 
svevestøv. 

� Opplevelse av dårlig 
inneklima. 



Leilighet uten svevelus – «uten» ventilasjon 

Med ventilasjon  

� Luftskifte 0,7/t 
� CO2 – 800 ppm 
� Ultrafine partikler 8000/t. 3 t 
� Store partikler – mye og 

lenge 
� Produserer hvitt støv 

(svevelus») på alle flater 
 

� Beboer påstår: Dårlig 
inneklima 

«Uten» ventilasjon 

� Luftskifte 0,4/t 
� CO2 – 960 ppm 
� Ultrafine partikler 10000/l. 6 t   
� Store partikler, svært lite 

 
� Ingen produksjon av hvitt 

støv på flater, men det er 
hybelkaniner på gulvet 

� Beboer påstår: Godt 
inneklima 

14 07.10.2015 



Ny leilighet 

15 



Ny leilighet, støver ned – en beboer 



Støvet er fjernet 



Neste dag 

18 



Inneklima er mer enn tekniske løsninger 

� Utforming på romløsning, teknisk utstyr og bruk påvirker den 
faktiske prestandaen. 

� Tekniske målinger gjenspeiler ikke nødvendigvis virkeligheten. 
� Man må måle relevante faktiske forholdene i hvert enkelt tilfelle. 

19 08.10.2015 



Biologisk kunnskap og erfaring er 
viktig for å forstå skader! 



Biologisk kunnskap og erfaring er 
viktig for å forstå skader! 


