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A K T U E L T  F A G

Tannleger har forhøyet forekomst av hudkreft

ette funnet ble nylig publisert 
i den første artikkelen (1) fra 
den store nordiske kreftstudien 

Nordic Occupational Cancer (NOCCA). 
Studien bygger på 2,5 millioner dia-
gnostiserte krefttilfeller i en popula-
sjon på 15 millioner mennesker i fem 
nordiske land. Den høye kreftforekom-
sten gjelder for hudmelanomer uansett 
lokalisasjon og for ikke-melanom hud-
kreft (ikke medregnet basalcellekreft) 
på overekstremitetene. I den sistnevnte 
kategorien var kvinnelige, norske 
tannleger mest utsatt av alle yrkes-
grupper i Norden. Ser man på dataene 
fra kreftkategorien «hudmelanom på 
overekstremitetene», som omfatter 
armer, hender og fingre, har ikke tann-
leger den aller høyeste forekomsten 
(1).

Tannlegene topper statistikken også 
når det gjelder prostata-, bryst- og liv-
morkreft, men til gjengjeld har yrkes-
gruppen lavest forekomst av mage-
kreft (menn) og galle-, blære- og liv-
morhalskreft (kvinner). Tannleger har 
ikke forhøyet forekomst av hjerne-
kreft, mens i gruppen «andre helsear-
beidere», som inkluderer annet tann-
helsepersonell, har menn forhøyet 
forekomst og kvinner redusert fore-
komst av denne krefttypen (1).

Den høyere forekomsten av maligne 
melanomer hos tannleger er sett 
i tidligere studier både i Norden og 
Storbritannia (2–4). Det er få vitenska-
pelige indikasjoner på sammenheng 
mellom denne kreftformen og yrkesek-
sponering, bortsett fra yrkesekspone-
ring for ultrafiolett (UV) stråling fra 

solen (1). Av kunstige UV-kilder 
i tannklinikken er herdelamper de 
eneste som har blitt brukt mer eller 
mindre regelmessig siden 80-tallet. De 
første herdelampene som kom på mar-
kedet, ga vesentlig UV-stråling i for-
hold til dagens lamper, men de ble til 
gjengjeld forholdsvis lite brukt. Det 
har vært en stor økning i bruken av 
herdelamper de siste 10 årene, men 
samtidig utstråler «nyere» lamper 
mindre eller ingen UV. Derfor er det 
ikke sannsynlig at UV i arbeidsmiljøet 
er årsaken til den forhøyede forekoms-
ten av hudmelanom hos tannleger. De 
øvrige yrkesgrupper med høy fore-
komst av hudmelanom, har i likhet 
med tannleger forholdsvis høy sosio-
økonomisk status (1).

Når det gjelder ikke-melanom hud-
kreft, spekuleres det i om stoffer, som 
for eksempel desinfeksjonsvæsker, kan 
være en årsak ettersom andre helsear-
beidere som leger og sykepleiere også 
har høy forekomst av denne krefttypen 
(1). Ellers er gjentatt soleksponering et 
kjent kreftfremkallende agens. Gene-
relt ser det ut til at livsstilsmessige fak-
torer overskygger de yrkesmessige når 
det gjelder utvikling av ulike kreftty-
per hos tannleger.

Artikkelen (1) inneholder data om 
48 krefttyper, for 54 yrkeskategorier, 
og kan således være av interesse for 
tannleger når det gjelder aktuelle 
kreftformer som kan oppdages ved 
pasientundersøkelser. Publikasjonen 
finnes på nettstedet: 
http://astra.cancer.fi/NOCCA.
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