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NANÓEFNI Í HEILBRIGÐISGEIRANUM: 

ÁHÆTTUR Í VINNUVERND OG FORVARNIR 
 

Nanótækni vindur mjög hratt fram og notkun nanóefna verður sífellt algengari. Eins og gildir um 
margan iðnað hefur nanótækni stöðugt meiri áhrif á heilbrigðisgeirann og það skapar auknar áhættur 
fyrir váhrifum nanóefna í starfsumhverfi þeirra. Notkun nanótækni og nanóefna í heilbrigðisgeiranum 
getur haft í för með sér ýmiss konar ávinning, til að mynda hefur smækkunartækni og -verklag runnið 
saman við efnasmíði og stjórn á samsetningu sameinda til þess að skapa spennandi tækifæri fyrir 
forvarnir, greiningu og meðferð sjúkdóma. Þrátt fyrir viðvarandi rannsóknir hefur nanótæknin, hins 
vegar, þróast hraðar en þekkingarmyndunin um það sem snýr að heilbrigðis- og öryggishlið nanóefna. 
Enn er margt á huldu, en það vekur upp spurningar um mat á vinnuverndaráhættum. 

Þessar e-staðreyndir útskýra hvernig nanóefni geta orðið á vegi heilbrigðisstarfsmanna á vinnustöðum 
þeirra við dagleg störf. Þær veita líka upplýsingar um hvaða skref má taka til þess að koma í veg fyrir 
mögulega útsetningu.  

 

1 INNGANGUR 
1.1 Heilbrigðisgeirinn 
Stórt hlutfall vinnuafls Evrópusambandsins vinnur í heilbrigðisgeiranum. Samkvæmt Aðgerðaráætlun 
fyrir heilbrigðisstarfsmenn Evrópusambandsins [1] hafa atvinnutækifæri í geiranum aukist vegna 
öldrunar íbúanna og heilbrigðisvandamála sem henni fylgja.  

Heilbrigðisgeirinn samanstendur af fyrirtækjum og almannaþjónustu sem með beinum eða óbeinum 
hætti bjóða upp á mismunandi gerðir 
heilbrigðisþjónustu, eins og greiningu, 
meðferð og fyrirbyggjandi 
meðhöndlun. Heilbrigðisþjónusta 
kann að vera staðsett á mismunandi 
stöðum, meðal annars á sjúkra-
húsum, tannlæknastofum, færanleg-
um bráðastofum og á heimilum. 
Þessar e-staðreyndir fjalla aðallega 
um starfsmenn, sem veita heilbrigðis-
þjónustu með beinum hætti, (t.d. 
lækna, hjúkrunarfræðinga eða 
lyfjafræðinga) svo og starfsmenn, 
sem eru tengdir heilbrigðisgeiranum, 
til að mynda einstaklinga, sem vinna á 
rannsóknarstofum, eða starfsmenn 
við ræstingar. Skrifstofustarfsmenn 
eða starfsmenn, sem starfa við 
framleiðslu á lækningabúnaði eru ekki 
umfjöllunarefni þessara upplýsinga 
eða e-staðreynda og ná þær því ekki 
til þeirra.  

 

 

Höfundur: Raya Gergovska 
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1.2 Hvað eru nanóefni?  
Nanóefni eru efni sem innihalda agnir með eina eða fleiri víddir á milli 1 og 100 nm1, skali sem er 
samanburðarhæfur við atóm og sameindir. Þau kunna að vera náttúruleg, eins og frá eldfjallaösku, 
eða óviljandi afleiðing mannlegrar starfsemi, svo sem þau sem finna má í díselútblæstri. Hins vegar er 
stór hluti nanóefna framleiddur af ásettu ráði og markaðssettur en það eru þau efni sem við beinum 
sjónum okkar að í heilbrigðisgeiranum.  

Jafnvel þó að nanóefni geti myndað þyrpingar eða stærðir sem geta orðið stærri en 100 nm, geta þær 
brotnað niður og gefið frá sér nanóefni. Af þeim sökum ætti að líta á þyrpingarnar/stærðirnar sem 
nanóefni við áhættumatið [3, 4].  

Stór hluti nanóefna í framleiddur og settur á markað því þau sýna sérstaka eiginleika og hegðun, sem 
aðallega er vegna smæðar þeirra og því margfalt stærra yfirborðsvæðis, eða vegna annarra eiginleika, 
eins og breytts (hjúpaðs) yfirborðs eða sérstakrar formgerðar (lögunar agnarinnar). Þessar e-
staðreyndir munu aðeins beina sjónunum að framleiddra nanóefna, sem finna má í 
heilbrigðisgeiranum, og fjalla ekki um þær sem myndast óviljandi vegna mannlegrar starfsemi, til að 
mynda nanóagnir sem finna má í díselútblæstri.  

 

2 NANÓEFNI Í HEILBRIGÐISGEIRANUM 
Þegar nanóefni hafa borist inn í líkamann geta þau ferðast um líkamann með því að fara inn og út úr 
æðum, farið inn í frumur og samverkað við lífefni bæði á yfirborði frumna og inni í frumum á mörgum 
svæðum mannslíkamans [5]. Vegna þessarar getu eiga nanóefni möguleika á því að greina sjúkdóma, 
veita meðferð og bjóða upp á fyrirbyggjandi ráðstafanir með nýjum hætti.  

Helsti læknisfræðilegi ávinningurinn af því að nota nanóefni er eftirfarandi: leysni (hjá annars 
óleysanlegum lyfjum), berar fyrir vatnsfælnar einingar, margvirk geta, virk og óvirk miðun, bindlar 
(stærðarútilokun) og minni eiturverkun [6]. Auk þess eru nanóefni, vegna sérstakra eiginleika þeirra, 
notuð í greiningartækjum, myndefnum og –aðferðum og fyrir ígræðslur og vefgerða smíði.  

Eiginleikar og hegðun nanóefna býður því upp á greiningu, eftirlit og meðferð og forvarnir gegn 
sjúkdómum, eins og hjarta- og æðasjúkdóma, krabbameins, stoðkerfis- og bólgusjúkdóma, 
taugahrörnunar- og geðsjúkdóma, sykursíki og smitsjúkdóma [t.d. bakteríu- og veirusýkingar eins og 
HIV (human immunodeficiency virus)] [7].  

Tafla 1 er með upplýsingar um nokkur nanóefni sem þegar eru í notkun í heilbrigðisgeiranum. 

 

Tafla 1: Helstu gerðir nanóefna sem notuð eru í heilbrigðisgeiranum 

Gerð nanóefnis Notkun í heilbrigðisgeiranum 

Málmagnir (t.d. 
járnoxíð (III), gull eða 

silfur) 

 Geislameðferð gegn krabbameini 
 Sértækur segulmagnaður lífskilnaður (e. bioseparations) 
 Hjúpuð með mótefnum gegn frumusértækum mótefnum, fyrir aðskilnað 

frá nærliggjandi undirstöðuefnum 

                                                      
(1) Samkvæmt tilmælum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins [1]: 
- „Nanóefni“ er náttúrulegt, tilfallandi eða tilbúið efni sem inniheldur agnir í óbundnu ástandi eða sem þyrpingu eða samansafn 

og þar sem, fyrir 50% eða meira af ögnunum í fjöldastærðardreifingunni, ein eða fleiri hafa ytra umfang af stærðinni 1 nm - 
100 nm. Fjöldadreifingin er gefin upp sem fjöldi hluta innan gefins stærðarsviðs deilt með heildarfjölda hlutanna.“ 

- „Í ákveðnum tilvikum og þar sem áhyggjur vegna umhverfisins, heilbrigðis, öryggis eða samkeppnishæfni réttlætir, má skipta 
fjöldadreifingarþröskuldinum um 50% út fyrir þröskuld á milli 1 og 50%.“  

- „Þrátt fyrir framangreint, ætti að telja fullerenes, graphene flögur og kolefnananóleiðslur með einföldum vegg, með eina eða 
fleiri ytri víddir undir 1 nm til nanóefna." 
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Gerð nanóefnis Notkun í heilbrigðisgeiranum 

 Rannsóknir á himnuflutningi 
 Lyfjagjöf 
 Skuggaefni fyrir segulsneiðmyndun 

Silfurnanóagnir 
 Andörveruefni 
 Notuð í ýmiss konar lækningatækjum meðal annars beinasementi, 

skurðáhöldum, skurðgrímum  

Nanóagnir úr 
gullögnum 

 Bæta leysni lyfja 
 Heimila frekari okun 

Kolefnisnanóefni 
[fúllúren og 
kolefnisnanópípur] 

 Buckyballs (samsetning með fótboltalagi úr 60 kolefnisatómum) eru 
notaðir í lyfjagjafarkerfum til þess að styðja við hámarksflutning og losun 
lyfja á réttum stað inni í líkamanum [5] 

 Hjúpun fyrir gervilimi og skurðígræðslur 
 Virkjaðar kolefnisnanópípur: 

o í lækningaskyni 
o fyrir notkun á lífeindasviði til að mynda æðaígræði og taugungavöxt 

og –endurmyndun 
o genameðferð, eins og DNA þráður sem getur verið bundinn við 

nanópípu 

Skammtapunktar 

 Merkja mörg lífefni til þess að fylgjast með flóknum frumubreytingum og 
atburðum sem tengjast sjúkdómum 

 Sjónfræðitækni [8] 
 Sjúkdómagreining og skimunartækni 

Dendrimerar 

 Fjölliðaðar stórsameindir – mjög greinóttar í uppbyggingu með innri 
nanóhol eða rásir með öðruvísi eiginleika en þær á yfirborði 

 Notaðar sem berar fyrir ýmiss konar lyf (t.d. krabbameins-, 
örverudrepandi, bakteríudrepandi lyf) með getu til þess að bæta leysni og 
lífaðgengi illeysanlegra lyfja.  

Lípíð-byggðar 
nanóagnir 

 Geta runnið saman við frumuhimnuna og komið sameindum inn í 
frumurnar 

Keramíknanóagnir  
 Ólífræn kerfi notuð sem lyfjafarartæki (ef þau eru gljúp og lífvæn); notuð í 

snyrtivörum (sínkoxíð, títanoxíð) 

Nanópípur, nanóvírar, 
segulmagnaðar 
nanóagnir 

 Sjúkdómagreining og skimunartækinu, þar á meðal rannsóknarstofa á 
flögu [8] 

Safnað saman frá höfundunum úr heimildum af ýmsu tagi [5, 6, 8–11]. 

 

Tíminn frá uppfinningu lækningatækis eða lyfs fram að því að það er leyft fyrir klíníska notkun er 
gríðarlega langur. Hins vegar, er ákveðin notkun á nanótækni í þróun um þessar mundir og verður í 
boði mjög bráðlega. Hún er á sviði, til dæmis, betri myndgreiningar á sviði læknisfræði [5], notkunar á 
flögum undir húð sem geta fylgst stöðugt með helstu kennistærðum, þar á meðal púls, hita og 
blóðsykurstigi [5] og lágmörkun á vexti og flutningi sýkla [8]. 
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3 ÁHÆTTUR AF VÖLDUM NANÓEFNA FYRIR 
HEILBRIGÐISSTARFSFÓLK 
Þó að nanóefni í heilbrigðisgeiranum geti haft í för með sér mikinn ávinning fyrir sjúklinga geta þau 
einnig valdið nýjum áhættum fyrir starfsmenn í heilbrigðisgeiranum.  

Enn eru gloppur í þekkingu í fyrirliggjandi upplýsingum varðandi eiturverkan framleiddra nanóefna, en 
það erfiðar framkvæmd á áhættumati (sjá e-staðreyndir 72 sem finna má á: 
(https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-
in-the-workplace-and-prevention-measures/view) um áhættustjórnunartól fyrir nanóefni). Helsta 
áskorunin er að átta sig á hugsanlegum hættum fyrir heilbrigðisstarfsmenn þegar þeir vinna með 
framleidd nanóefni eða nanótæki. Vegna sérstakra eiginleika þessara efna á nanóstigi – sem aðallega 
tengjast smárri stærð þeirra en einnig agnalögun, kemískum eiginleikum, yfirborðsgerð (t.d. 
yfirborðssvæðis, yfirborðsvirkjun, yfirborðsmeðhöndlun) og hvort þau safnast saman eða dreifa sér [8, 
12] – er gert ráð fyrir því að verkun þeirra á mannslíkamann og í kjölfarið áhrif þeirra á heilbrigði séu 
önnur en sú sem tengist sömu efnum með sömu samsetningu á örstigi. Þess vegna veldur það 
áhyggjum um hvaða áhrif nanóefni kunni að hafa á starfsmenn sem komast í snertingu við þau. 

Við venjuleg umhverfisskilyrði kunna nanóefni að mynda þyrpingar eða stærðir, sem eru stærri en 100 
nm, og breyta þannig um (en tapa ekki endilega) sérstökum nanóeiginleikum sínum. Hins vegar kunna 
nanóefni að losna aftur úr frá veikbyggðum samsetningum og jafnvel við ákveðnar aðstæður 
sterkbyggðum þyrpingum. Það er í skoðun hvort slíkt geti gerst í lungnavökva eftir innöndun á slíkum 
samsetningum eða þyrpingum [8, 12]. Samsetningar og þyrpingar, sem innihalda nanóefni, ætti því að 
hafa í huga í áhættumatinu fyrir vinnustaðinn.  

Innvortis váhrif, í kjölfar þess að nanóefni berast inn í líkamann, gætu meðal annars verið frekari 
upptaka, dreifing og umbrot. Sum nanóefni fundust, til dæmis í lungum, lifur, nýrum, hjarta, 
æxlunarfærum, fóstri, heila, milta, beinagrind og mjúkvefjum [13]. Spurningum varðandi uppsöfnun 
nanóefna og útskilnaðar þeirra frá frumum og líffærum er ósvarað. Annað málefni er að þó að 
nanóefnið sjálft sé ekki eitrað að þá gæti það virkað sem Trójuhestur, það er að segja að annað og 
eitraðra efni kann að festa sig við nanóefnið og komast þannig inn í líffæri og frumur líkamans [14].  

Mikilvægustu áhrif nanóefna hafa fundist í lungum og eru meðal annars bólgur og vefjaskaði, 
oxunarálag, langvarandi eitrunaráhrif, bandvefsmyndun og æxlismyndun. Sum nanóefni kunna einnig 
að hafa áhrif á hjarta- og æðakerfið. Hugsanlegir hættulegir eiginleikar framleiddra nanóefna eru enn í 
rannsókn [8, 12]. 

Nanóefni geta komist inn í líkamann með margvíslegum hætti sem getur valdið áhættu fyrir heilbrigði á 
vinnustöðum:  

 Innöndun er algengasta útsetningarleiðin fyrir nanóagnir í loftinu á vinnustaðnum [15, 16]. 
Innandaðar nanóagnir geta sest að í öndunarvegi og lungum eftir lögun þeirra og stærð. Í kjölfar 
innöndunar kunna þær að berast yfir í þekjuvef lungna, fara út í blóðrás og berast þannig til 
frekari líffæra og vefja. Einnig hefur komið í ljós að sumar innandaðar nanóagnir bárust til heila í 
gegnum lyktarskynfærataugina.  

 Inntaka getur verið afleiðing af óviljandi yfirfærslu frá höndum-til-munns af völdum mengaðs 
yfirborðs eða með inntöku á menguðum mat eða vatni. Inntaka getur einnig átt sér stað af völdum 
innöndunar á nanóefnum þegar innandaðar agnir losna úr öndunarvegi í gegnum 
slímbifhárafæribandið og eru gleyptar [15, 16]. Sum inntekin nanóefni kunna að berast yfir í 
þarmaþekjuvef, fara út í blóðrás og berast til frekari líffæra og vefja.  

 Inntaka í gegnum húð er enn í rannsókn [15, 16]. Ósködduð húð virðist vera góð hindrun gegn 
upptöku nafnóefna [17]. Sködduð húð virðist vera áhrifaminni, en upptökustig eru líklegri til þess 
að vera lægri en í tengslum við innöndun. Þrátt fyrir þetta, ætti hins vegar að koma í veg fyrir og 
hafa stjórn á snertingu þeirra við húð.  

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures/view
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Nanóefni geta einnig komist inn í mannslíkamann í gegnum stungu (2); óviljandi með 
nálastunguáverka, skurði eða öðrum húðskaða [15]. 

Í ljósi þeirra starfa, sem fara fram í heilbrigðisgeiranum, eru þeir starfsmenn, sem líklegastir eru til 
þess að komast í snertingu við nanóefni, þeir sem undirbúa eða gefa nanólyf eða sem vinna á 
svæðum þar sem slík lyf eru notuð, því þeir geta auðveldlega komist í snertingu við slík efni í lofti (t.d. 
starfsmenn í lyfjabúðum og við hjúkrun, læknar, starfsmenn í umhverfisþjónustu, og starfsmenn sem 
vinna við sendingu og móttöku). 

Aðrar útsetningaraðstæður nanóefna í heilbrigðisgeiranum [15] geta átt sér stað við: 

 förgun á úrgangsefnum sjúklinga sem hafa fengið nanólyf; 
 leki á nanóefnum; 
 meðhöndlun á hlutum sem mengast hafa á nanóefnum; 
 neysla á matvælum og drykkjum sem hafa komist í snertingu við nanólyf; og 
 ræsti- og viðhaldssvæði þar sem nanólyf eru meðhöndluð. 

Hugsanlegar útsetningaraðstæður má finna við tann- og skurðlækningar þar sem mölun, borun, 
hökkun og fæging á málmefnum, sem innihalda nanóefni, koma við sögu. Dæmi um slíka útsetningu 
er meðhöndlun tannskemmda hjá tannlæknum, sem er venjulega gerð með því að nota fyllingar, sem 
innihalda nanóefni (t.d. nanókeramíkfyllingar) sem eru aðlagaðar líffærafræðilega forminu með því að 
sanda yfirborðið með háhraða tækjum. Við slíkt ferli myndast áhætta á því að nanóagnir berist í 
andrúmsloftið og að bæði sjúklingurinn og heilbrigðisstarfsmaðurinn andi þeim að sér. 

Nokkrar mögulegar vinnuverndaráhættur af völdum nanóefna í heilbrigðisgeiranum má finna í töflu 2.  

 

Tafla 2: Dæmi um nanóefni, sem notuð eru í heilbrigðisgeiranum, og mögulegar 
heilbrigðishættur og vinnuverndaráhættur þeirra. 

Dæmi um nanóefni Hugsanlegar heilbrigðishættur og vinnuverndaráhættur 

Kolefnisnanóefni Við innöndun eru vísbendingar um að nokkrar gerðir kolefnisnanóefna geti 
leitt til lungasjúkdóma, þar á meðal áhrifa í líkingu við asbest [9] 

Dendrimerar 

Þrátt fyrir mikla notkun í lyfjageiranum, til dæmis í krabbameinslyfjum, er 
notkun dendrimera í mannslíkamanum takmörkuð vegna stöðugrar 
eiturverkunar þeirra [11]. 

Tilvik eru um að snertihúðbólga eins og regnbogaroði stafi af snertingu við 
dendrimera [14]. 

Silfurnanóagnir 

Samkvæmt ENRHES [18], veldur notkun silfurnanóagna hugsanlegum 
hættum gegn heilbrigði manna; hins vegar eru rannsóknir á eiturhrifum 
þeirra enn á byrjunarstigi. Vísindanefnd ESB fyrir aðsteðjandi og nýgreindar 
heilbrigðisáhættur var beðin um vísindalegt álit um öryggi, heilbrigði og 
umhverfisáhrif og áhrifa nanósilfurs þegar kemur að sýklaónæmi [19]. 
Alvarlegar áhyggjur komu upp vegna þess að silfurnanóagnir í háum 
skömmtum geta valdið alvarlegum heilsufarsvandamálum eins og 
lungnabjúg og húðblettum [3]. Staðreyndin er sú að algengustu viðbrögð 
manna við langri nanósilfurútsetningu er silfursverting (þ.e. gráleit eða 
grábláleit mislitun eða sverting á húð, nöglum, augum, slímhúð eða innri 
líffærum af völdum silfurs) [20]. Ekki er hægt að láta sjúkdóma sem þessa 
ganga til baka eða lækna á [20]. 

Í heilbrigðisgeiranum hefur nanósilfur verið notað sem bakteríudrepandi efni 
í sáraumbúðum til þess að verja sjúklinga með alvarleg brunasár gegn 

                                                      
(2) Ef lyf eða önnur efni komast inn í líkamann í gegnum innstungu, er það í gegnum aðra leið 

en í gegnum meltingarfærin (t.d. inndæling). 
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sýkingum. Það leiðir til einnar af helstu áhættum heilbrigðisstarfsmanna fyrir 
útsetningu. Auk þess var vakið máls á áhættum af völdum óbeinna 
neikvæðra áhrifa nanósilfurs á heilbrigði manna með því að auka þol örvera 
gegn silfri [19]. 

Í rannsóknum á rottum kom í ljós að silfurnanóagnir geta borist til heila í 
gegnum efri öndunarveg [12] 

Títandíoxíð (TiO2) 

Títandíoxíðagnir hafa, við innöndun, verið flokkaðar af Alþjóðastofnuninni 
um krabbameinsrannsóknir (IARC) sem hugsanlegur krabbameinsvaldur í 
mönnum (krabbameinsvaldandi flokkur 2B) [21]. NIOSH 
(Vinnuverndarstofnun Bandaríkjanna) gerði tilmæli um lægri 
útsetningarmörk fyrir mjög fínar (e. ultrafine) agnir af TiO2: 0.3 mg/m3 fyrir 
TiO2 nanóagnir (< 100 nm), á móti 2,4 mg/m3 fyrir fínar agnir (> 100 nm) 
[22] 

Gullnanóagnir Eiturhrif gullnanóagna hafa verið rannsökuð við innöndun hjá rottum og kom 
uppsöfnun gulls í lungum og nýrum í ljós [23] 

Heimild: safnað saman af höfundunum. 

 

Auk heilbrigðisáhættu, getur úðamyndun nanóryks eða brennanlegar nanóagnir, valdið sprengi- eða 
eldshættu.  

Það er mikilvægt að leggja viðeigandi mat á og stjórna hugsanlegum vinnuverndarhættum af völdum 
nanóefna í heilbrigðisgeiranum til þess að vernda öryggi og heilbrigði starfsmanna með fullnægjandi 
hætti.  

 

4 FORVARNIR 
Samkvæmt tilskipun ESB 89/391/EBE [24], (á Íslandi Vinnuverndarlögin nr. 46/1980 og reglugerð nr. 
920/2006) skulu atvinnurekendur framkvæma reglubundið áhættumat á vinnustaðnum og gera 
fullnægjandi fyrirbyggjandi ráðstafanir, það gildir líka um mögulegar áhættur af völdum nanóefna á 
vinnustaðnum. Auk þess inniheldur tilskipun 98/24/EB um kemísk efni á vinnustöðum [25] strangari 
ákvæði um stjórnun á áhættu af völdum efna á vinnustöðum, sem einnig gildir um nanóefni því þau 
falla undir skilgreininguna á „efnum“.  

Af þessum sökum, gildir lögbundna áhættumatið og forgangsröðun ráðstafana varðandi stjórnun 
áhættu [útrýming, staðgengd, tæknilegar ráðstafanir við uppruna áhættu, skipulagsráðstafanir og 
persónulegur hlífðarbúnaður sem síðasta úrræði], sem kveðið er á um í þessum tilskipunum og 
reglugerð til varnar starfsmönnum, einnig um vinnustaði í heilbrigðisgeiranum og um nanóefni.  

Þess utan ef nanóefnið, eða örefni á sama formi, er krabbameinsvaldandi eða stökkbreytivaldandi, 
þarf að fylgja ákvæðum tilskipunar 2004/37/EB um krabbameins- og stökkbreytivalda á vinnustöðum 
[26]. Einnig kann að vera að innlend löggjöf kveði á um strangari skilyrði og þarf að kanna það 
sérstaklega.  

Almennt séð, getur, hins vegar, verið áskorun að framkvæma áhættumat fyrir nanóefni á 
vinnustaðnum vegna núverandi takmarkana sem tengjast: 

1. þekkingu á hættueiginleikum nanóefna; 
2. aðferðum og búnaði í boði til þess að greina nanóefni og losunarstaði og mæla útsetningarstig; 
3. upplýsingum um tilvist nanóefna, einkum í blöndum en einnig líka neðar í notendakeðjunni þar 

sem nanóefni eða vörur sem innihalda nanóefni, eru notaðar eða unnar. 
 

Öryggisupplýsingablöð, sem eru mikilvægt upplýsingatól við að fyrirbyggja áhættur af völdum 
hættulegra efna á vinnustöðum, innihalda almennt litlar eða engar upplýsingar um tilvist nanóefna og 
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einkenna þeirra, áhættur fyrir starfsmenn og forvarnir gegn þeim [13, 27-29]. Fyrirtækjum er því 
ráðlagt að hafa beint samband við birgja til þess að fá aukalegar upplýsingar.  

Þar sem nanóefni eru talin efni, eiga REACH reglugerðin (skráning, mat og leyfisveiting á kemískum 
efnum) [30] og CLP reglugerðin (flokkun, merkingar og umbúðir efna og efnablandna) [41] við að 
jafnmiklu leyti og er gert ráð fyrir því að breytingar á viðauka II í REACH [31], lagarammanum fyrir 
öryggisupplýsingablöðin svo og leiðbeiningunum frá Efnastofnun Evrópu (ECHA) um 
öryggisupplýsingablöðin [32], sem veita frekari ráðgjöf um hvernig eigi að taka á einkennum nanóefna, 
eigi eftir að bæta gæði upplýsinganna í öryggisupplýsingablöðunum. (E-staðreyndir 72: 
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-
in-the-workplace-and-prevention-measures) veitir upplýsingar um þær leiðbeiningar og tól, sem eru til 
staðar, og hjálpa til við að hafa stjórn á áhættunum af völdum nanóefna miðað við núverandi 
takmarkanir og nýjustu rannsóknir. Eins og er, eru engar sérstakar leiðbeiningar til um forvarnir gegn 
vinnuverndaráhættum af völdum nanóefna í heilbrigðisgeiranum. Hins vegar eiga ráðstafanirnar, sem 
mælt er með í öðrum geirum (t.d. fyrir rannsóknarstofur [33]) sérstaklega við hér og má flytja helstu 
meginreglurnar og nálganirnar yfir á heilbrigðisgeirann.  

 

4.1 Útrýming og staðgengd 
Eins og með öll önnur hættuleg efni, ætti að setja útrýmingu og staðgengd þ.e.a.s. að skipta út efnum, 
í forgang fram yfir allar aðrar fyrirbyggjandi ráðstafanir (þ.e. markmiðið er að koma í veg fyrir að allir 
starfsmenn komist í snertingu við nanóefni). Hins vegar, eru kemísk efni, lyf eða tæki, sem innihalda 
nanóefni, notuð í heilbrigðisgeiranum vegna sérstakra eiginleika sinna og því að þau virka með 
ákveðnum hætti. Því kann að vera að útrýming eða staðgengd með öðrum hættuminni efnum, sé ekki 
möguleg, ef nanóefni skapa áhættu fyrir heilbrigðisstarfsmenn, því aðrir möguleikar hafa ekki sömu 
eiginleika og ekki sömu (jákvæðu) áhrif. Hins vegar ætti ávallt að hafa jafnvægið á milli óska um 
eiginleika og áhrif annars vegar og áhættu gegn heilbrigði hins vegar, og taka útrýmingu og staðgengd 
til alvarlegrar skoðunar. Auk þess getur verið hægt að: 

 forðast að nanóefni berist í loft (til að mynda púður eða ryk) með því að nota hættuminna form, 
t.d. með því að leysa nanópúður eða duft í vökva, þykkni, kornefni eða efnasambönd eða með 
því að binda þau við föst efni; og  

 draga úr hættulegri hegðun með því að breyta yfirborði nanóefna með því til dæmis að hjúpa 
þau til þess að hafa stjórn á rykmyndun, leysni og öðrum eiginleikum.  

 

4.2 Tæknilegar ráðstafanir 
Vegna hinna sérstöku starfa í heilbrigðisgeiranum, búa flest vinnusvæði, eins og sjúkraherbergi á 
sjúkrahúsum eða jafnvel heimili sjúklinga, ekki yfir tæknilegum kerfum til þess að draga úr eða koma í 
veg fyrir útsetningu nanóefna á upprunastað, til dæmis lokuð kerfi sem búa til hindrun á milli 
einstaklings og nanóefnisins. Hins vegar geta tæknilegar ráðstafanir á upprunastað verið gagnlegar 
við aðra starfsemi, eins og við gerð lyfja, sem innihalda nanóefni, t.d. pillur eða smyrsli í glösum.  

Hreinir bekkir með mjög virkar agnaloftsíur (HEPA) er önnur ráðstöfun, sem er mjög áhrifarík, til 
dæmis við störf eins og framleiðslu nanólyfja; sýnatöku úr vefjum sjúklinga, líkamsvessa eða úrgangs, 
sem kann að innihalda nanóefni (ef sjúklingurinn er meðhöndlaður með nanólyfjum); eða fyrir 
undirbúning eða greiningu á sýnum þar sem greiningarefni, sem innihalda nanóefni, eru notuð. Stjórna 
ætti útsetningu við spillingu, ryk eða gufu nanóefna úr sýnum eða sýnagerðarvörum með því að nota 
afkastamikil loftræstikerfi ásamt persónulegum hlífðarfatnaði, einkum hanska og grímur (sjá kafla 4.4). 

Venjulega eru staðbundin útblásturskerfi til staðar á rannsóknarstofum, skurðstofum eða svæðum með 
háa öryggisstaðla (t.d. vegna sýkingarhættu) og á geymslusvæðum. Slík kerfi fanga líka nanóefni. 
Hins vegar, er mælt með í tilviki nanóefna, að nota venjulega margskiptar síur með áhrifaríkum 
agnasíum (HEPA, H14) eða loftsíum með mjög litla gleypni, sem lokasíur áður en útblástursloftinu er 
blásið aftur inn í kerfið á ný. Í öllu falli ætti að leggja mat á hentugleika síukerfisins sem er til staðar. 

 

 

https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-72-tools-for-the-management-of-nanomaterials-in-the-workplace-and-prevention-measures
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4.3 Skipulagsráðstafanir 
Ráðstafanir til að fyrirbyggja áhættur á vinnustöðum í heilbrigðisgeiranum sem nota hættuleg nanóefni 
eru meðal annars:  

 sérstaklega valin svæði eða vinnustaðir til að meðhöndla nanóefni sem eru aðskilin öðrum 
vinnusvæðum og vandlega merkt með viðeigandi 
merkingum; 

 lágmörkun á fjölda starfsmanna sem komast í 
snertingu við nanóefni; 

 lágmörkun á útsetningartíma nanóefna gagnvart 
starfsmönnum; 

 banna aðgang óviðkomandi starfsmanna; 
o regluleg þrif (blautþrif) á vinnusvæði þar sem 

nanóefni eru notuð eða meðhöndluð; og 
o eftirlit með loftstyrk, til dæmis í samanburði við 

loftstyrk þegar engin meðhöndlun á 
nanóefnum fer fram.  

 
 

Þar sem engin stöðluð nálgun er nú fyrir hendi fyrir notkun á öryggismerkjum eða merkingu á 
vinnustöðum eða ílátum með nanóefnum, er mælt með því að sýna fyrirhyggju með því að nota 
núverandi áhættu- og öryggissetningar úr reglugerð Evrópusambandsins um flokkun, merkingar og 
umbúðir efna og blandna (CLP) [41] og viðvörunarmerkja til þess að bjóða upp á fullnægjandi, 
viðeigandi og hnitmiðaðar upplýsingar um viðvarandi eða hugsanlegar heilbrigðis- og öryggisáhættur 
af völdum notkunar og meðhöndlunar nanóefna.  

Auk þess ætti að fylgja nokkrum almennum meginreglum sem gilda hvort sem nanóefni eru notuð eða 
ekki: 

 Skipulag vinnunnar ætti að byggja á áhættumati og starfsmenn ættu að koma að gerð þess. Ef 
vinnan fer fram á vinnustöðum þar sem nanóefni með óþekkt eituráhrif og hegðun eru 
meðhöndluð, skal taka mið af því. Forgangsverkefni í áhættustýringu ætti ekki einungis að varða 
þekktar áhættur heldur einnig mat og stjórnun á nanóefnum á vinnustöðum þar sem hættur og 
váhrifsupplýsingar eru ekki fyrir hendi, ófullnægjandi eða óvissar.  

 Forðast ætti tímapressu.  
 Bjóða þarf upp á fullnægjandi þjálfun til þess að tryggja að starfsmenn hafi þá færni og þekkingu, 

sem þörf er á, til þess að framkvæma vinnu sína af öryggi og til þess að verja sig gegn váhrifum 
nanóefnaútsetningar.  

 Leiðbeiningar og upplýsingar ættu ávallt að vera fyrir hendi fyrir alla starfsmenn, einkum þegar 
starfsmenn eru einungis ráðnir fyrir viðkomandi verkefni og/eða þekkja ekki hvaða kemísku 
áhættur almennt og af völdum nanóefna eru til staðar (t.d. ræstitæknar og nemar). Þær ættu að 
innihalda ráðstafanir sem hlífa fólki, t.d. hvernig eigi að meðhöndla lyf eða sýni, sem innihalda 
nanóefni með öruggum hætti; hvernig eigi að mala eða fægja fyllingar og yfirborð, sem inniheldur 
nanóefni; og hvernig eigi að farga vörum. Þessar upplýsingar ættu að vera skrásettar í 
leiðbeiningum vinnustaðarins.  

 Með því að nálgast forvarnir  gegn nanóefnum með varúð að leiðarljósi: innleiða ætti allar tiltækar 
ráðstafanir, í samræmi við forgangsröðun forvarna, til þess að draga úr losun nanóefna.  

Starfsmenn, sem meðhöndla eða komast með öðrum hætti í snertingu við hættuleg nanóefni, ættu að 
vera hluti af heilbrigðiseftirliti vinnustaðarins og fá ítarleg gögn um váhrifsaðstæður.  

 

Höfundur: Jim Holmes 
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4.4 Persónulegur hlífðarbúnaður 
Persónulegan hlífðarbúnað ætti að nota sem síðasta úrræði þegar ekki er hægt að draga úr útsetningu 
með öðrum hætti með þeim ráðstöfunum sem nefndar eru að ofan. Ef persónulegur hlífðarbúnaður er 
talinn nauðsynlegur í áhættumatinu ætti að búa til áætlun um notkun hans. Góð áætlun um 
persónulegan hlífðarbúnað samanstendur af eftirfarandi þáttum: val á viðeigandi persónulegum 
hlífðarbúnaði, mátun, þjálfun og viðhald á persónulegum hlífðarbúnaði. Starfsmenn í 
heilbrigðisgeiranum eru líklegir til þess að nota persónulegan hlífðarbúnað í störfum sínum vegna 
annarra heilbrigðisáhættna (t.d. líffræðilegra efna)(3) [34]. Hins vegar þarf að meta hvort persónulegi 
hlífðarbúnaðurinn, sem notaður er, sé hentugur fyrir nanóefni.  

Leggja þarf mat á vinnutíðni og líkamlegt atgervi notanda persónulega hlífðarbúnaðarins til þess að 
tryggja að búnaðurinn veiti fullnægjandi vernd og hægt sé að nota hann með réttum hætti. Prófanir á 
persónulega hlífðarbúnaðinum ættu að tryggja að notendur hans geti framkvæmt vinnu sína af öryggi 
með búnaðinn á sér og að hann geri þeim enn kleift að nota annan nauðsynlegan búnað (t.d. 
gleraugu) eða tól á sama tíma eins og þörf er á. Hafa ætti í huga að vernd persónulega 
hlífðarbúnaðarins kann að veikjast með notkun á mörgum persónulegum hlífðarbúnaði á sama tíma. 
Einnig geta aðrar hættur, aðrar en nanóefni, haft áhrif og dregið úr áhrifum persónulega 
hlífðarbúnaðarins. Því ætti að taka allar hættur á vinnustaðnum til skoðunar við val á persónulegum 
hlífðarbúnaði. Allur persónulegur hlífðarbúnaður ætti að búa yfir CE merkingum og notaður í samræmi 
við leiðbeiningar framleiðanda án breytinga.  

 

4.4.1 Öndunarvarnir 
Fyrir starfsemi þar sem nanóefni í lofti kemur við sögu, til dæmis mölun eða söndun á brúm eða 
ígræðslum, sem innihalda nanóefni eru staðbundin útblásturskerfi ef til vill ekki fullnægjandi. Í slíkum 
tilvikum ætti að nota öndunargrímur. HEPA síur, öndunarhylki og grímur með trefjasíuefni eru áhrifarík 
gegn nanóefnum í lofti. Hálf- eða heilgrímur yfir andlit með P3/FFP3 eða P2/FFP2 síur eru taldar 
áhrifarík vörn gegn slíkri útsetningu. Síur með varnarstuðul 3 veita betri vörn en þær með stuðul 2 [35, 
36]. Andlitsgrímur ættu að vera nægilega þéttar [36]— framkvæma ætti regluleg mátunarpróf hjá öllum 
notendum.  

Val á öndunarvarnarbúnaði byggir á: 

 gerð, stærð og samsöfnun nanóefnisins í lofti; 
 viðeigandi verndarþætti fyrir öndunarvarnarbúnaðinn (sem samþættir síunarskilvirkni og hversu 

vel búnaðurinn fellur að andlitinu); og 
 vinnuaðstæðurnar. 

Þar sem öndunargríman nær ekki yfir augu ætti einnig að nota augnvarnir (þéttpassandi 
öryggisgleraugu).  

 

4.4.2 Hanskar 
Algengt er að nota hanska í heilbrigðisgeiranum. Aðeins ætti að nota hanska, sem uppfylla staðlana 
EN 374 (4) gegn almennum efnahættum. Í tilviki nanóefna hafa hanskar úr gervifjölliðum eins og latex, 
nítríli eða gervigúmmí reynst vel. Skilvirkni hanska fyrir ákveðið nanóefni fer eftir formi efnisins sem 
finnst á vinnustaðnum (ryk, vökvar, o.s.frv.) ætti að kanna sérstaklega hjá birgja hanskanna. Þykkt 
hanskaefnisins er ráðandi þáttur þegar kemur að því að ákvarða flæðihlutfall nanóefnisins. Af þeim 
sökum er mælt með því að nota tvö pör af hönskum á sama tíma [37]. 

 

                                                      
(3) Evróputilskipunin 89/686/EBE kveður á um hönnun og notkun persónulegs hlífðarbúnaðar og tryggir að hann uppfylli ætlaða 

virkni við að verja starfsmenn gegn ákveðnum áhættum. 
(4) EN 374-1:2003: Hlífðarhanskar gegn kemískum efnum og örverum – hluti 1: Íðorð og kröfur um getu, EN 374-2:2003: 

Hlífðarhanskar gegn kemískum efnum og örverum – hluti 2: Ákvörðun um lekaþéttni; og EN 374-3:2003: Hlífðarhanskar 
gegn kemískum efnum og örverum – hluti 3: Ákvörðun um þéttnigetu gagnvart kemískum efnum. 
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4.4.3 Hlífðarfatnaður 
Velja ætti óvafna vefnaðarvöru (loftþétt efni) mjög þétt pólýetýlen (lág rykfesting og ryklosun) fram yfir 
vafin efni og forðast ætti hlífðarfatnað úr bómullarefni [36]. 

Ef fjölnota hlífðarföt eru notuð, svo sem stakkar, ætti að gera ráð fyrir reglulegum þvotti á þeim og 
koma í veg fyrir útsetningu af öðrum völdum (e. secondary). Gera þarf ráðstafanir til þess að fara megi 
í hreina sloppa og hlífðarfatnað og úr óhreinum með þeim hætti að slíkt mengi ekki einstaklingana eða 
vinnustaðinn almennt.  

 

4.5 Fyrirbygging sprenginga og/eða eldsvoða 
Vegna smárrar stærðar sinnar kunna nanóefni á duftformi að valda sprengihættu sem samsvarandi 
grófara efni gerir ekki (5) [38]. Sýna ætti aðgát við myndun nanópúðurs (t.d. við mölun, söndun eða 
fægingu á ígræðslum og brúm, sem innihalda nanóefni) eða meðhöndlun (t.d. við blöndun, þrif eða 
förgun slíkra efna). 

Fyrirbyggjandi ráðstafanir fyrir nanóefni á duftformi eru í megindráttum þær sömu og fyrir annað 
sprengifimt og eldfimt gróft efni og sprengifim rykský, en fylgja ætti ákvæðum tilskipunar 99/92/EB um 
lágmarkskröfur til að bæta öryggis- og heilsuvernd starfsmanna sem hugsanlega eru í áhættu af 
völdum sprengifims andrúmslofts. Þær eru meðal annars:  

 lyfjafræðingar ættu til dæmis að takmarka meðhöndlun slíkra efna við ákveðin ex-svæði og 
framkvæma vinnu í óvirku andrúmslofti ef það er hægt; 

 efni skal leyst með því að bleyta vinnustaðinn (fyrirbygging ryks); 
 lágneistabúnað og aðra íkveikjustaði eða aðstæður sem auðvelda rafstöðuhleðslu ætti að 

fjarlægja af vinnusvæðinu; hans í stað ætti að nota, þar sem slíkt er hægt, búnað sem í eðli sínu 
er öruggur (merkja- og stýrirafrásir á lágstraum og spennu); 

 fjarlægja ætti ryklög með því að skúra með blautri moppu; og 
 lágmarka ætti geymslu á sprengifimu eða eldfimu efni á vinnustaðnum. Hægt er að nota poka 

sem vinna á stöðurafmagni. 
 

4.6 Könnun á skilvirkni ráðstafana  
Endurskoða ætti áhættumatið reglulega og val og framkvæmd áhættustjórnunarráðstafanna með 
hliðsjón af skilvirkni þeirra. Það þýðir að tryggja viðeigandi virkni alls hlífðarbúnaðar, svo sem hreina 
bekki og lágstreymisbása, og reglulegar skoðanir á öllum loftræstibúnaði og síukerfum þeirra. Auk 
þess ætti að skoða hversu vel persónulegi hlífðarbúnaðurinn hentar og uppfæra hann ef þörf krefur.  

Þess utan má leggja mat á skilvirkni ráðstafananna til þess að draga úr áhættunum með því að skoða 
samsöfnun nanóefna í lofti fyrir og eftir þær. Váhrifsmörkin, mæld þegar áhættustjórnunarbúnaðurinn 
er í notkun, ættu ekki að vera mjög frábrugðin þeirri samsöfnun þegar engin uppspretta nanóefna er til 
staðar. Einnig má beita öðrum óbeinum mælingum á skilvirkni tæknilegra ráðstafana, svo sem 
reykprófum og/eða mælingar á hraðastjórnun.  

Vinnuverndarváhrifsmörk (e. Occupational Exposure limit values, OEL) fyrir nanóefni (6) [39, 40]  
kunna að verða búin til í framtíðinni, hins vegar ætti lágmörkun váhrifa að vera aðalmarkmið 
áhættustjórnunar vinnustaða en af þeim sökum eru vinnuverndarváhrifsmörkin ófullnægjandi.  

 

                                                      
(5) Sprengifimi flests lífræns og margs málmryks eykst eftir því sem agnirnar minnka.  500 µm virðast vera efri mörk 

agnastærðarinnar fyrir sprengifimt rykský.  Eins og er hafa engin stærðarmörk verið sett þar sem útiloka má sprengingu fyrir 
neðan viðkomandi mörk. 

(6) Sjá til dæmis Félags- og hagfræðiráð Hollands (SER) (2012), Provisional Nano Reference Values for Engineered 
Nanomaterials, og Nanowerk (2012), SAFENANO Team Complete BSI British Standards Guide to Safe Handling of 
Nanomaterials.   

. 
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