
FAKTA ASBEST
Asbest er klassificeret som kræftfremkaldende i gruppe 1 af IARC, hvilket betyder 
at det anses som en dokumenteret årsag til kræft hos mennesker. Indånding af 
asbestfibre kan forårsage kroniske lungesygdomme som lungekræft, lungehindekræft 
og kræft i den nedre fordøjelseskanal, samt asbestose (alvorlig ardannelse i lungerne 
der forårsager progressiv åndenød). Ifølge WHO er ca. halvdelen af alle dødsfald i 
forbindelse med arbejdsbetinget kræft forårsaget af asbest.

Hvor opstår risikoen  

Risiko for udsættelse findes bl.a.  under udførelse af 
bremse- eller koblingsreparationer (på veterankøretøjer), 
ved renovering eller nedrivning af bygninger eller skibe, 
samt ved oprydning efter disse aktiviteter. De vigtigste 
industrier, hvor udsættelse opstår, er skibsværfter 
og byggeri. Udsatte arbejdstagere kan arbejde med 
renovering af boliger, gulve, tagdækning eller mekanik i 
industrien. Andre udsatte erhverv er værftsarbejdere, 
brandmænd og kraftværksarbejdere.

Mere om stoffet

Asbest er en naturligt forekommende mineralfiber, 
der i vid udstrækning har været anvendt i bygninger 
og byggematerialer, maskiner, transportkøretøjer og 
forbrugsprodukter (inden de farlige sundhedsmæssige 
virkninger blev opdaget). Asbest er det fælles udtryk for 
naturligt forekommende silikatmineraler med en krystallinsk 
struktur og en fibrøs karakter. De enkelte asbestfibre kan ikke 
ses eller lugtes. Asbestfibre frigives i luften under aktiviteter, 
der bryder de asbestholdige materialer.

Fibrene kan derefter indåndes uden man ved det og blive 
fanget i lungerne eller indlejret i fordøjelseskanalen. EU har 
forbudt al anvendelse af asbest samt udvinding, fremstilling og 
forarbejdning af asbestprodukter.

Hvordan kan asbest påvirke dig

I løbet af mange år kan asbestfibre, der indåndes eller 
indtages, forårsage genetiske ændringer, der kan føre til 
kræft, mere specifikt lungehindekræft. Livsstilsfaktorer 
(rygning, kronisk stress, dårlige kostvaner og dårlig 
fysisk form) kan påvirke en persons risiko for at udvikle 
kræft efter udsættelse for asbest. Tidlige symptomer 
på asbestrelateret kræft kunne være åndenød, hoste, 
brystsmerter, fordøjelsesproblemer og kvalme.

Latenstiden mellem påvirkning og asbestrelateret kræft 
varierer fra 15 til 50 år afhængigt af typen af kræft og 
livsstilsfaktorer.

Hvad kan du gøre 

Man skal holde sig strengt til de gældende regler, Informere 
arbejdstagerne om risici og forebyggende foranstaltninger, 
og undersøge om arbejdet vil generere luftbårne fibre.

Den bedste løsning er at forebygge udsættelsen ved 
eliminering eller substitution, f. eks. ved at forsøge at 
planlægge arbejdet uden at påvirke/bryde asbesten. Hvis 
nogen skal i berøring med det, skal man sørge for, at det 
rigtige udstyr og de rigtige arbejdsteknikker bruges af 
arbejdstagere, der er blevet oplært og instrueret i arbejdet, 
for at minimere udsættelsen og maksimere forebyggelsen 
(for visse typer arbejde er der krav om, at arbejdstageren 
har gennemgået en arbejdsmiljøfaglig uddannelse og er i 
besiddelse af et uddannelsesbevis). Sørg for at det rigtige 
åndedrætsværn og dragt bruges til personlig beskyttelse. 
Personer, som tidligere har været udsat for asbest, bør 
have regelmæssige helbredsundersøgelser og være 
opmærksomme på symptomer på kræft.
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