
BAR service og tjenesteydelser 

 

 

Sundhedsprofil 

Kloakarbejdere 
 

udarbejdet af 
 
 

Speciallæge, dr. med. Jesper Bælum 

og 

Speciallæge, Ph.D. Flemming Lander 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odense, april 2001 
 
 
 

 
 
 



 
Sundhedsprofil for kloakarbejdere 2

Indhold: 
 

Indhold: 2 

Indledning 3 

Beskrivelse af erhvervet 5 

Sygdomsprofil baseret på nationale registre  6 
Dødelighedsstatistik 6 
Kræfthyppighed 7 
Invaliditet og erhverv 9 

Anmeldelser til Arbejdstilsynet 11 
Ulykker 11 
Arbejdsbetingede lidelser 11 

Stikprøveundersøgelser 12 
Symptomer og helbred 12 
Infektioner 13 
Henvisninger til en Arbejds- og Miljømedicinsk klinik  13 

Sammenfatning og konklusion 14 

Referencer: 16 



Indledning 
 
Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har ønsket at få udarbejdet 
en sundhedsprofil af en af rådets faggrupper, kloakarbejdere.  
 
Der er ikke nogen fælles definition af SUNDHEDSPROFIL. Dette kan skyldes, at der 
næppe heller er en definition af sundhed. Den bedste definition er vel den Verdens-
sundhedsorganisationen, WHO, definerede i 1970erne i forbindelse med programmet 
”Sundhed for Alle år 2000” :  

 
”Sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig 

fysisk, psykisk og social velbefindende”.  
 

Sundheden  bliver herved et meget bredt begreb og derfor vil en beskrivelse af en 
gruppes sundhed kræve et bredt spektrum af oplysninger. Væsentligst er personernes 
egen opfattelse af deres sundhed, om lyst og evner til at føre en god tilværelse for sig 
selv og sin familie. Disse oplysninger kan kun fås ved at gennemføre undersøgelser 
herom, hvor faggrupperne sammenlignes med andre faggrupper eller befolkningen 
som helhed. En række undersøgelser af denne karakter er foretaget gennem tiderne, 
her skal nævnes de tidlige ”kloakarbejderrapporter”(Andersen, 1984;Andersen, 
Egsmose et al., 1979) og den generelle lønmodtagerundersøgelse, hvor den seneste er 
gennemført i 1995 (Borg and Burr, 1997). I denne population optræder kloakarbejde-
re dog ikke som gruppe. 
 
En række ”hårde” data om de forskellige faggruppers sundhed, for eksempel dødelig-
hed og forekomst af specifikke sygdomme, kan findes i registre og give et billede af  
sundhedstilstanden. Ved sammenligning med andre faggrupper kan der fås oplysnin-
ger, som nok er upræcise og intet siger om årsager, men alligevel kan give ideer til 
sammenhænge mellem erhverv og sundhed.  
 
Sundheden i en faggruppe er bestemt af en række forhold og i diskussionen om fore-
byggelse og sundhedsfremme er det vigtigt at være opmærksom herpå. Både det 
egentlige arbejdsmiljø og de generelle sociale og adfærdsmæssige forhold for fag-
gruppen har betydning.  
 
Den anden side er karakteristikken af de personer som kommer ind i faggruppen ved 
at finde et job i en kortere eller længere del af arbejdslivet. Et valg af fag er ikke en 
tilfældig proces men afhænger af personens indstilling og evner i forhold til jobkra-
vene på den ene side og på den anden side tilbuddet om jobs på det givne tidspunkt og 
sted, altså de erhvervsmæssige og sociale forhold. Processen kaldes den primære se-
lektion til et fag.  
 
I forbindelse med at en person arbejder i et fag, sker der en udvælgelse. Nogle perso-
ner forlader faget efter kort tid enten på grund af ønske om andet arbejde eller på 
grund af gener eller egentlige helbredsproblemer, mens andre fortsætter. Dette kaldes 
den sekundære selektion. Da det oftest er dem, som bedst kan klare faget, som fort-
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sætter vil de være mere raske end dem som forlader faget. Dette kaldes derfor 
”Healthy worker effect”. Denne effekt kan være så udtalt, at undersøgelser kan vise, 
at jo længere man arbejder under selv de mest usunde forhold, jo sundere bliver man.  
 
I denne rapport har vi søgt at beskrive nogle mål for sundhedstilstanden hos kloakar-
bejdere ud fra dels den foreliggende litteratur om sundhed og arbejdsforhold i fag-
gruppe og dels de oplysninger som kan skaffes gennem forskellige registre.  
 
 
 



 
Sundhedsprofil for kloakarbejdere 5

Beskrivelse af erhvervet 
 
Kloakarbejdere er almindeligvis ansat i kommunerne eller i servicevirksomheder, 
som foretager slamsugning og kloakrensning etc. Set i forhold til arbejdsmarkedet 
som helhed er gruppen lille. Antallet af ansatte på renseanlæg og kloakvæsen opgøres 
til 2.050 personer som gennemsnit for 1993-98 (2000).  
 
Kloakarbejdere er de personer som varetager drift og vedligeholdelse af spildevands-
anlæg oftest fra udløbet fra private ejendomme eller institutioner, gennem lednings-
nettet via rensningsanlæg til udløb i vandløb eller kystområder. De  kan være ansatte 
enten i kommuner eller private firmaer 
 
Arbejdet består dels i overvågning og drift af installationerne, men også i stort om-
fang i indgreb med oprensning af slam og lignende ved stop i systemet og dermed tæt 
kontakt til spildevand både fra husholdninger og fra industri med indhold af både 
sygdomsfremkaldende mikroorganismer og kemiske stoffer. Arbejdet foregår ofte 
under snævre forhold og der er en reel akut forgiftningsfare ved arbejde i ledninger og 
brønde. 
 
Problemer med arbejdsmiljø og helbred tilbage i tiden er beskrevet i de såkaldte klo-
akarbejderrapporter vedrørende forholdene i Københavns kommune fra 1976 og 
1978(Andersen, Egsmose, and Egsmose, 1979;Jansson and Klausen, 1977). 
 
På grund af de velkendte sundhedsskadelige eksponeringer er der for kloak- og rense-
anlægsarbejdere specifikke regler for arbejdets udførelse, krav til velfærdsforanstalt-
ninger samt obligatorisk tilbud om vaccinationer mod tetanus (stivkrampe), polio 
(børnelammelse).  
 
Velkendte risikofaktorer er Weill´s sygdom, en infektionssygdom som smitter via 
rotter, hepatitis A, som kan smitte via munden, og hepatitis B, som smitter via blod, 
altså gennem rifter og lignende. Ud over disse specifikke, ofte alvorlige, sygdomme 
er der risiko for smitte med mere hyppigt forekommende tarmbakterier og virus, som 
fører til diarreer og lignende. 
 
Arbejdsmiljøproblemerne er detaljeret beskrevet i Arbejdstilsynets arbejdsmiljøguide. 
Gennem de sidste 15-20 år er der gennemført en række forbedringer af arbejdsmiljøet 
på baggrund af en række lovmæssige krav om arbejdets udførelse og nødvendige 
velfærdsforanstaltninger. 
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Sygdomsprofil baseret på nationale registre  

Dødelighedsstatistik 
 
Som anført er det ikke muligt at lave nationale sygdoms og dødsårsagsanalyser på 
kloakarbejdere, idet der ikke er en samlet oversigt over deres antal igennem årene. 
Clausen og kolleger udgav i 2000 en registeranalyse af 591 personer, som havde væ-
ret ansat i Københavns kommunes afløbsafdeling i perioden 1965 til 1996 (Klausen, 
Hansen et al., 2000). Der blev foretaget en sammenligning dels med danske mænd 
generelt og, for at få en gruppe som lignede kloakarbejderne mere, dels med 1.545 
ansatte i vandforsyningen. Grupperne blev fulgt til udgangen af 1997. 
 
I undersøgelsen er antallet af døde i de enkelte faggrupper sammenlignet med alle i 
erhverv af samme køn. Den aktuelle dødelighed i hver jobgruppe udtrykkes i en så-
kaldt Standardiseret Mortalitets Ratio (SMR), som angiver forholdet mellem det ob-
serverede antal døde i faggruppen og det antal døde som forventedes, såfremt fag-
gruppen i hver enkelt aldersgruppe havde samme dødelighed som kontrolgruppen. 
Der beregnes altid separat for mænd og kvinder, idet kvinderne har væsentlig længere 
middellevealder end mænd og derfor mindre dødelighed i de enkelte aldersgrupper. 
En SMR på 100 angiver en dødelighed lig med kontrolgruppen, mens højere værdier 
betyder overdødelighed. Da det ofte drejer sig om et begrænset antal døde vil tallet 
være behæftet med usikkerhed. Derfor er der tillige beregnet sikkerhedsintervaller, 
som angiver den højeste og laveste værdi som den beregnede SMR med 95% sand-
synlighed ligger indenfor. Konfidensintervallet vil selvfølgelig være smallere, jo stør-
re gruppen er og antallet af dødsfald i perioden. 
 
Rapporten illustrerer tydeligt problemerne med at lave epidemiologiske undersøgelser 
på en sådan gruppe. Problemet var at afgrænse populationen. Man ønskede at inddra-
ge alle personer som havde været ansat i perioden 1965 til 1996. I alt 17 forskellige 
registre blev anvendt til at karakterisere gruppen af kloakarbejdere, hvorfor der fulgte 
et betydeligt oprensningsarbejde på grund af dobbeltregistrering etc.  
 
Figur 1 viser dødelighed samlet og i nogle af hovedårsagerne. Der er sammenlignet 
med alle danske mænd, og til sammenligning er dødeligheden hos vandværksarbejde-
re og ufaglærte københavnske mænd vist.  
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Det ses at kloakarbejderne i forhold til alle danske mænd havde en signifikant over-
dødelighed af alle sygdomme, bortset fra hjerte-karsygdomme. Mønstret følger ho-
vedsageligt de  ufaglærte københavnske mænd, men er måske lidt mere udtalt, mens 
vandforsyningsarbejderne lå lidt tættere på gennemsnittet. Kloakarbejdernes samlede 
dødelighed var signifikant højere end vandværksarbejderne. 
 
Resultaterne skal ses i lyset af at i relation til dødelighed er gruppen af kloakarbejdere 
meget lille og er opsamlet over en lang årrække hvor der er sket en betydelig udvik-
ling. Det betyder, at der er stor usikkerhed på den beregnede dødelighed og fortolk-
ningen er svær. Endelig har man ikke kunnet tage hensyn til hvor længe de enkelte 
havde været ansat i kloakvæsenet. 
 

Kræfthyppighed 
 
Nationale undersøgelser af kræfthyppigheden i gruppen findes ikke, mens Clausen og 
kolleger har lavet en detaljeret analyse af kræfthyppigheden hos de københavnske 
kloakarbejdere i perioden 1965 til 1995(Klausen, Hansen, and Rosdahl, 2000).  Un-
dersøgelsen er sket ved at man ud fra CPR-numrene på kloak- og vandværksarbejdere 
har undersøgt, om der er foretaget anmeldelse til Cancerregistret under Kræftens be-
kæmpelse (fra 1997 Sundhedsstyrelsen) og kræfthyppigheder er beregnet som ”Stan-
dardiserede Incidens Rater (SIR) på samme måde som SMR i forhold til alle danske 
mænd.  

Figur 1. SMR (Standardiseret mortalitets ratio) for de københavnske kloakarbejdere, 
vandforsyningsarbejdere og ufaglærte mænd i København i forhold til alle danske mænd 
1965-1996. De tynde bjælker viser 95% sikkerhedsintervallet for kloakarbejdernes  
SMR. 
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Figur 1 Kræfthyppighed af kloakarbejdere sammenlignet med danske mænd. Bjælkerne viser 
SIR (Standardiseret Incidens Ratio) for de forskellige kræftformer. SIR for lever/galdeveje er 
526. De tynde linjer viser 95% konfidensinterval. 

 
Resultaterne vises i Figur 2. De baseres på i alt 68 kræfttilfælde og viser en 50 % 
forøget kræfthyppighed totalt. Lungekræft betyder mest af de enkelte kræftformer 
med 20 tilfælde imod forventet 9,5. For de øvrige kræftformer er der en generel over-
hyppighed. 
 
Lever/galdevejskræft har en SIR på 526, idet der konstateredes 4 tilfælde mod forven-
tet mindre end 1.  
 



 
Sundhedsprofil for kloakarbejdere 9

Sammenfattede findes der en øget kræfthyppighed som også kan ses i dødsårsagerne. 
En stor del af overhyppigheden følger mønstret for ufaglærte mænd i København og 
kan skyldes generelle forhold. 
 
Leverkræft har generelt sammenhæng med hepatitis B og C og der er ikke oplyst om 
de pågældende personer havde haft en af disse sygdomme. De fire tilfælde er forskel-
lige og fordelt over lang tid, men kan være relateret til arbejdet. En nærmere undersø-
gelse vil kræve et væsentligt større materiale som eventuelt vil kræve et internationalt 
samarbejde. 
 

Invaliditet og erhverv 
 
En undersøgelse ”Invaliditet og erhverv” beskriver sammenhæng mellem invaliditet 
(helbredsmæssig førtidspensionering) og erhverv og stilling i den danske befolkning 
(1998). Undersøgelsen er baseret på oplysninger om førtidspension i midten og i sid-
ste halvdel af 1980erne – og tallene er således ikke helt aktuelle. Desværre findes 
ingen senere opgørelser. Når undersøgelsen alligevel refereres er det fordi faget 
grundlæggende ikke har forandret sig meget siden da, ligesom rekrutteringen til faget 
i store træk skønnes uændret.  
 
Undersøgelsens grundmateriale er opbygget i Danmarks Statistik ved samkørsel af tre 
registre: Befolkningsstatistikregisteret, Arbejdsklassifikationsmodulet og Førtidspen-
sionsregisteret.  
 
Graden af invaliditet følger to grupperinger: 2/3 invaliditet og ½ invaliditet. Invalid i-
tetsårsager følger WHO´s sygdomsklassifikation som er samlet i 7 hovedgrupper af 
sygdomme. 
 
Erhverv opdeles i 57 grupper, hvoraf den sidste er uoplyst. Erhverv ”kloakvæsen 
mv.” omfatter foruden kloakvæsen også renovation. Hvor mange der findes i hver 
erhvervsgruppe, vides ikke. 
 
For at få et samlet mål for de enkelte erhvervs invaliditet i forhold til alle erhverv er 
der for hvert erhverv udregnet et standardiseret mål, som betegnes SDR (Standard 
disability ratio) og kaldes invaliditetsindeks. Et tal over 100 betyder en overrisiko for 
invaliditet i det pågældende erhverv sammenlignet med alle erhverv og vice versa. 
 
Tabel 1. Invaliditetsindeks for kloakvæsen mv. 1983-86. 
 
 Mænd Kvinder 
2/3 invaliditet 135 -* 
½ invaliditet -* -* 
-* betyder færre end 20 invaliditeter 
 
Tabel 1 viser invaliditetsindeks for kloakvæsen mv. for perioden 1983-86. Antallet af 
mandlige kloakarbejdere med  mere end 2/3 invaliditet ligger over alle erhverv, mens 
indeks for kvinder og ½ invaliditet ikke kunne beregnes p.g.a. få invaliditeter. I for-
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hold til samtlige andre 56 erhverv er de mandlige ansatte i kloakvæsnet mv. placeret 
højt. 
 
 
Tabel 2. Tildelte invalidepensioner i perioden 1983-86 fordelt på hoveddiagnoser for kloak-
væsen mv. og alle erhverv. 
 
 Psyki-

ske 
lidel-
ser 

Ånde-
drætsli-
delser 

Kreds-
løbssyg-
domme 

Knogler 
og bevæ-
ge-apparat 

Læsio-
ner mv. 

Øvrige 
syg-
domme 

An-det, 
uoplyst 

Total 

Mænd 2/3 
invaliditet 

19 10 19 29 4 18 1 100 

Kvinder 2/3 
invaliditet 

2 1 0 3 3 1 0 10 

Mænd ½ 
invaliditet 

3 0 2 5 0 1 0 11 

Kvinder ½ 
invaliditet 

1 0 0 6 0 3 0 10 

I alt 25 11 21 43 7 23 1 131 
I alt % 19% 8% 16% 33% 5% 18% 0% 100% 
Alle bran-
cher i % 

27% 7% 14% 29% 3% 19% 2% 100% 

  
Tabel 2 viser tildelte invalidepensioner i perioden 1983-86 fordelt på hoveddiagnoser 
for kloakvæsen mv. og alle erhverv. Det ses, at de invaliditetsrelaterede sygdomme i 
kloakvæsen mv. ikke adskiller sig væsentligt fra alle erhverv – hovedårsagerne til 
invaliditet er i begge tilfælde lidelser i bevægeapparatet, psykiske lidelser og andre 
sygdomme, en heterogen samlegruppe af vidt forskellige sygdomme.  
  
Undersøgelsen viser at for 10-15 år siden blev mandlige personer i kloakvæsnet mv. 
førtidspensioneret i højere grad end forventet. Desværre findes ingen senere opgørel-
ser, men der er næppe grund til at tro at resultaterne fra dengang ikke er repræsentati-
ve for faget som det ser ud i dag.  
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Anmeldelser til Arbejdstilsynet  

Ulykker 

Anmeldelserne for årene 1993-1999 med lønmodtagere tilknyttet branchen kloakvæ-
sen og renseanlæg er opgjort i en specialkørsel fra arbejdstilsynet (2000) og det sam-
lede antal var 624 hvilket med en gennemsnitbeskæftigelse på 2.040 personer ifølge 
Danmarks statistik bliver 43,7 ulykker pr. 1.000 beskæftigede pr. år. Dette er væsent-
ligt højere end gennemsnittet for lønmodtagere generelt, som er  20-23 pr. 1.000 be-
skæftigede.  

Der var et dødsfald og 63 alvorlige ulykker (62 knoglebrud og en skade på omfatten-
de større dele af legemet). Dødsulykken var en faldulykke. De fleste øvrige skader 
drejede sig om ”forstuvninger” 40%, som dog i 38% af tilfældene drejede sig om 
rygskader. Sårskader er næsthyppigst, mens bløddelsskader (slag og tryk) udgjorde 
11%.  

Forgiftningstilfældene udgjorde 55 skader (9 %) dog ingen karakteriseret som alvor-
lige. Tilfældene er registreret som sket ved udstrømmende kemiske stoffer eller dam-
pe. 

Antallet af ulykker registreret i Arbejdstilsynet er relativt højt for branchen præget af 
både skader på grund af de fysiske forhold resulterende i knoglebrud og forstuvninger 
samt karakteristisk ulykker med kemiske påvirkninger. 

Problemet med ulykkesanmeldelse til Arbejdstilsynet er at dels er anmeldelserne 
summariske og primært beregnet på opfølgning på arbejdspladsen. Den sundheds-
mæssige betydning, herunder senfølger fremgår derimod ikke. En nærmere opgørelse 
kunne ske i Arbejdsskadestyrelsens register,  men også her kræves der specialkørsler 
idet faggruppen ikke er så stor at den registreres selvstændigt.  

Anmeldelse af rygskader er erfaringsmæssigt et gråzoneområde idet det ofte drejer sig 
om hændelser med pludselige rygsmerter i forbindelse med belastninger uden at der 
egentlig er en ulykke. I opgørelsen er der ikke lavet en særlig analyse af disse skader.  

Arbejdsbetingede lidelser 
 
Den eneste oplysning om arbejdsbetingede lidelser kommer fra Arbejdstilsynets og 
Arbejdsskadestyrelsens opgørelse hvor brancheopdelingen er relativt grov (2001). 
Kloakarbejdere er samlet under ”Vandforsyning, kloak, lossepladser og forbrænding”. 
Gruppens størrelse er ikke nærmere defineret, og der opgives i gennemsnit i årene 
1993-2000 38 lidelser om året (mellem 32 og 44). I det almindeligt publicerede mate-
riale er der ikke mere detaljerede oplysninger.  
Nærmere undersøgelser af antallet af arbejdsbetingede lidelser hso kloakarbejderne 
vil kræve specielle analyser af  arbejdsskaderegistret fx på basis af DISCO koder ud 
fra jobtitel på anmelseblanketten. 
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Stikprøveundersøgelser 

Symptomer og helbred 
 
Problemer med arbejdsmiljø og helbred tilbage i tiden er beskrevet i ”Kloakarbejder-
rapporterne” vedrørende forholdene i Københavns kommune fra 1977 og 1979 
(Andersen, Egsmose, and Egsmose, 1979) (Jansson and Klausen, 1977). Rapporterne 
blev til på basis af henvendelse fra tillidsmænd fra daværende Vejvæsenets klub un-
der Jord og Betonarbejdernes fagforening til rektor for Københavns Universitet om 
undersøgelse af arbejdsmiljø og helbred, idet man fandt at der var nedsat levealder og 
hyppige infektioner, specielt maveinfektioner. Mistanken var rettet mod spildevandet 
og dets indhold af kemikalier, specielt fra hospitaler og større industrivirksomheder. 
 
I den førte rapport beskrives ud fra den dengang foreliggende viden risici, både ke-
misk, mikrobiologisk og ergonomiske (Andersen, Egsmose, and Egsmose, 1979). 
Desuden beskrives en spørgeskemaundersøgelse af 73 ansatte vedrørende arbejdsmil-
jøforhold, herunder mulighed for personlig hygiejne i tilslutning til arbejdet. Rappor-
ten indeholder desuden en analyse af sygefravær blandt de enkelte grupper og en dø-
delighedsstatistik baseret på 142 personer ansat fra 1959 til 1975. Endelig indeholder 
rapporten en række beskrivelser af arbejdsforhold i form af tilsynsbesøg og målinger 
af kemiske stoffer i spildevandet. 
 
Den anden rapport fra 1977 beskriver dele af en helbredsundersøgelse, som blev fore-
taget på baggrund af resultaterne af den første rapport. 82 ud af 97 mulige tidligere og 
aktuelt ansatte kloakarbejdere deltog i undersøgelsen, som bestod af et lægeinterview, 
en kort klinisk undersøgelse og blodprøver. Resultaterne af blodprøverne er dog ikke 
beskrevet i rapporten (Jansson and Klausen, 1977) 
 
Da undersøgelserne ikke indeholdt nogen kontrolgrupper blev resultaterne opgjort ud 
fra en opdeling af personerne i tre grupper efter hvor meget de var udsat for kloak-
vand og hvor længe.  
 
Der  var en sammenhæng mellem aktuel udsættelse for kloakvand og symptomer som 
diarré og andre mavesymptomer, øjengener og tendens til flere psykiske symptomer. 
Desuden blev  hyppigheden af forskellige symptomer og sygdomstegn opgjort for 
hele gruppen. Imidlertid betyder den manglende kontrolgruppe at andelen som skyl-
des arbejdet, ikke kan bedømmes.  
 
Undersøgelserne havde stor betydning for forbedring af arbejdsmiljøforholdene og 
det vides derfor ikke i hvor høj grad forholdene er de samme nu.  
 
Der er ikke fundet andre tilsvarende undersøgelser dækkende danske eller lignende 
forhold. 
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Infektioner 
Ældre undersøgelser af  forekomsten af hepatitis A i en gruppe af 77 københavnske 
kloakarbejdere, 81 gartnere og  79 kontoransatte fandt en vis overhyppighed af tegn 
på tidligere hepatitis A (81% mod henholdsvis 60 og 48% i de to andre grupper. Hyp-
pigheden afhang af alder, men i mindre grad af anciennitet. Der var ingen forskel på 
lever funktionen i de tre grupper (Skinhøj, Hollinger et al., 1981)  
 
I forbindelse med den sidste undersøgelse af københavnske kloakarbejdere undersøg-
tes anmeldelser til Statens Serum institut i perioden 1980-1997 fandtes to anmeldelser 
af hepatitis A, to kloakarbejdere og en vandforsyningsarbejdere. Der var ingen an-
meldelse af den alvorlige smitsomme leversygdom, Weill’s sygdom. Der fandtes to 
registreringer af infektiøse tarmsygdomme hos kloakarbejdere og fire hos vandværks-
arbejdere.  
 
De anmeldte tilfælde er almindeligvis kun de alvorlige tilfælde, og mange lettere til-
fælde af både hepatitis og tarmsygdomme bliver aldrig registreret Alligevel tyder 
tyder anmeldelserne ikke på en væsentligt øget risiko for hepatitis eller sværere tarm-
sygdomme hos kloakarbejdere i denne periode (Klausen, Hansen, and Rosdahl, 
2000).  
 

Henvisninger til en Arbejds- og Miljømedicinsk klinik 
 
Til illustration af anden sygelighed er der foretaget en opgørelse af patienter henvist 
til Arbejds- og Miljømedicinsk klinik med henblik på vurdering af, om de har pådra-
get sig en arbejdsbetinget lidelse. Personerne henvises enten fra deres praktiserende 
læge, fra fagforening eller sikkerhedsorganisation til undersøgelse og rådgivning. Ved 
afslutning foretages der en kodning med det eller de fag (Dansk Fagkode) virksomhe-
der og branche som er relevant for patientens problem. Endelig kodes patientens di-
agnose ud fra den internationale kodning (Internationale Codes of Diagnoses ICD 
version 8 frem til 1995 og version 10 herefter). I perioden 1990 – 2000 er der årligt 
undersøgt ca. 700 personer fra Fyns amt som har ca. 440.000 indbyggere.   
 
Der blev udtrukket personer med enten branchekode 50124, kloakmestre, 92011 eller 
92010 kloakvæsen/renovation, eller fagkode 95901- kloakmestre, 95920- kloakarbej-
dere. Der fandtes i alt 64 patienter, men fagkode 95920 er uspecifik, så kun to patien-
ter var relevante, mens der samtidig fandtes to ud fra virksomhedsregistret.  
 
Af disse 4 patienter var 3 ansatte på renseanlæg, mens 1 var ansat hos kloakmester, de 
to blev undersøgt for følger efter akutte forgiftninger, mens de to andre var gravide, 
som blev rådgivet om risici i arbejdsmiljøet. En blev fraværsmeldt fra et fysisk tungt 
arbejde med risiko for svovlbrinteforgiftning, mens den anden var laborant og kunne 
fortsætte et laboratoriearbejde med håndtering af spildevandsprøver. 
 
Søgningen viser primært, at en så speciel gruppe ikke kan findes ud fra de almindeli-
ge fag- og branchekriterier. I et enkelt amt vil antallet af patienter være lille, men 
landsdækkende undersøgelser er aktuelt ikke muligt da de arbejdsmedicinske klinik-
kers registre ikke er samkørte.  
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Sammenfatning og konklusion 
 
Kloakarbejdere er en lille gruppe med specielle arbejdsforhold. Brug af registre til 
vurdering af en lille faggruppes sundhedsforhold har betydelige begrænsninger.  
 
I de nationale sygdomsregistre er gruppen for lille til at den vises i de alment tilgæn-
gelige oversigter. Såfremt information fra disse registre skal anvendes skal der gen-
nemføres specialkørsler og gruppen skal defineres ud fra fagforenings- eller virksom-
hedsregistre. Da gruppen af aktuelt ansatte kun er på ca. 2.000 personer vil antallet af 
tilfælde af de enkelte sygdomme eller udfald være små og derfor ofte være inkonklu-
sive. Det væsentligste problem er at afgrænse de relevante personer hvilket den kø-
benhavnske undersøgelse tydeligt illustrerer.  
 
En af de væsentligste oplysninger er den høje ulykkesfrekvens, to gange landsgen-
nemsnittet. Årsagerne kan ikke bedømmes, men der vil være betydelige forebyggel-
sesmuligheder.  
 
De københavnske kloakarbejdere har en øget dødelighed i forhold til landsgennem-
snittet som skyldes en række forskellige sygdomme. Mønstret følger andre ufaglærte 
københavnske mænd og kan for en stor dels skyldes levevaner i denne gruppe, mens 
specifikke arbejdsforhold kun giver en mindre del af forklaringen. En øget hyppighed 
af leverkræft, dog baseret på få tilfælde, kunne skyldes specifikke forhold, men vil 
kræve nærmere udredning. 
 
Der er kun gamle undersøgelser af de mere generelle helbredsforhold, herunder sub-
jektive symptomer. Disse viste en række symptomer relateret til udsættelsen for de 
velkendte arbejdsmiljøpåvirkninger. Der er siden sket en betydelig stramning af kra-
vene til arbejdet og forbedring af velfærdsforanstaltningerne, så relevansen for de 
aktuelle forhold er uafklarede. Der er dog ingen tvivl om at den potentielle udsættelse 
for sygdomfremkaldende mikroorganismer og kemiske stoffer fortsat er til stede, så 
en helbredsovervågning er fortsat relevant. 
 
Kloakarbejderne er en gruppe med mange arbejdsmiljøpåvirkninger og en helbreds-
profil, hvor en forebyggelse kunne nytte. Det er dog ikke ud fra de foreliggende op-
lysninger muligt at karakterisere en sundhedsprofil nærmere.  
 
Det er dog også væsentligt at både blandt københavnske og odensianske kloakarbej-
dere er ancienniteten væsentligt højere end for ufaglærte generelt hvilket tyder på en 
tilfredshed med arbejdet på trods af de mulige farer og helbredspåvirkninger.  
 
En nærmere beskrivelse vil kræve en landsdækkende undersøgelse af kloakarbejder-
ne, dækkende både ansatte i kommunerne og hos private kloak- og entrepenørfirmaer.  
Afgrænsning af den relevante gruppe kan blive vanskelig, men er nødvendig for at 
give tilstrækkeligt detaljerede oplysninger med henblik på forebyggende foranstalt-
ninger.  
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Der er dog ingen tvivl om at en betydelig del af helbredsproblemerne skyldes de ge-
nerelle påvirkninger, herunder levevaner. Derfor bør en væsentlig del af indsatsen 
lægges her. Imidlertid er resultaterne af hidtidige indsatser for forbedring af levevaner 
som rygning, kost, motion blandt ufaglærte begrænsede. Aktuelt gennemføres et 
sundhedsfremmeprogram  ”Sund Bus” for buschauffører som på flere områder kan 
sammenlignes med kloakarbejdere. Erfaringer herfra kan eventuelt bruges. Et af de 
væsentligste er nok at indsatsen over for arbejdsmiljø og levevaner må integreres. En 
isoleret indsats over for arbejdsmiljøet vil nok have begrænset effekt og man kan ikke 
motivere en gruppe til at sætte ind over for livsstilsfaktorer hvis ikke der tydeligt vi-
ses vilje til at forbedre arbejdsmiljøet. 
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