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Enzymallergi, som er og betyder…
I. Patologi
IgE medieret / luftvejs allergi over for mikrobielt 
tilvirkede enzymer

IgE sensibilisering kaldes ikke allergi, men blot 
sensibilisering

II. Arbejdsmedicinsk
En klassisk arbejdsmedicinsk sygdom 

NB også udenfor Novozymes

Med overvågning og diagnostik kan støtte op om 
forebyggelsen (primær forebyggelse) og 

Tage vare på den ”syge” (sekundær/tertiær 
forebyggelse)

IV. Novozymes’sk
En arbejdsmiljøudfordring der rammer firmaets 
kerneprocesser og produkter og dermed eksistens

En forretningsmæssig mulighed hvis produkterne er 
sikre og forebyggelsen kan vise sig effektiv

Job for læger

III. Forebyggelsesmæssigt
Et mere generelt eksempel på hvad læger kan 
bidrage med i virksomhedsnær arbejdsmedicinsk 
praksis

Afsæt for fx TTA og forebyggelse af arbejdsulykker
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Novozymes, meget kort

Produkter og kunder

Bioteknologisk industri 

Enzymer*) sælges til industri 
indenfor:

Husholdningsprodukter     (33%)

Føde- og drikkevarer         (26%)

Bioenergi                           (17%)

Landbrug og foder             (16%)

Teknisk og Farma (8%)

*)

Proteaser, lipaser, amylaser etc.

Processer

Produktion, laboratorier, 
forskning, kvalitetskontrol 

Produkter gæres af modificerede 
svampe og bakterier

Rensning, granulering, 
emballering

Mennesker

Forskere, laboranter

Operatører

Håndværkere

(alle os andre..)

6400 mennesker i alt, 40% i 
Danmark

Geografi

Danmark

Asien

Nordamerika

Latinamerika
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Enzymer er store molekyler, så store…
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Enzymet har et eller flere 
områder der kan 
genkendes af antistoffer

Områderne kan være 
fælles for forskellige 
enzymer og andre 
miljøallergener

Enzymproduktet kan 
rumme flere proteiner og 
urenheder afhængig af 
oprensningsmetode

Enzymprodukter vejer 
typisk 20-95 kDa
Én aminosyre vejer 135 Da 
i gennemsnit.



Medical Centre

o Rødder tilbage til før-BST’s bedrifts- og 
virksomhedslægeordning. Siden BST. 

o Base i Bagsværd: 2 læger, 3 
sygeplejersker, 1 laborant, 1 
træningsinstruktør

o Affilieringer i Kina og USA med 
sygeplejersker, eksterne lægekonsulenter 

o Samarbejder med arbejdsmiljøafdeling, 
personaleafdeling og andre grupper

Globalt ansvar 

o Systemer for medicinsk overvågning for 
forebyggelse af enzymallergi

o & for bioaerosol reaktioner (siden 2015)

o Medvirke ved risikovurdering af nye 
processer og produkter 

DK

o Udfører medicinske undersøgelser

o TTA, medarbejderundersøgelser, 
træningsprogram for bevægeapparat (VIMS) 

o Toksikologi, arbejdsmedicinske spørgsmål, 
rejsemedicin, beredskab  
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“Tex”en cowboy fra North Carolina

Ekstrem case - kulturforskelle og udfordringer med udland, gælder medarbejdere og læger

Illustrerer vigtighed af årsagsanalyse, medicinsk afklaring og omplacering 

“Tex” er 40 år, startede som operatør, videreuddannet, vedligeholder nu anlægget

Atopiker, øvre luftvejsreaktion, græs, træpollen og dyrehår, aldrig astma

Sensibiliseret siden 2012 for teknisk enzym, Energex, glucanase, brug i juice

Dag 1: Besigtiger saltmølle 15 minutter → åndenød ½ døgn efter

Dag 2: 5 minutter → hoste og halsbrand. “Tex” går til frokost. 15 minutter → astma 

Årsagsanalyse – Energex, ventilationsanlæg slukket, luftmålinger godtgør eksponering

“Tex” arbejder stadig i fabrikken med restriktioner, jævnlig medicinsk opfølgning

(grænseværdi 60 ng/m3)

23.03.2017

Novozymes Medical Centre6

vent. On   8-15 ng/m3

vent. off 571   ng/m3

cleaning
and vent. on

< 3    ng/m3



Den unge mand fra Valby der fik enzymallergi

1. 

Ansat foråret 2014 som procesoperatørlærling fabrik 
hvor enzymer fra pulver omdannes til granulat. 

Ved ansættelse negativ anamnese for type-1-allergi 
og luftvejssygdom. Tidl. Beh f. cancer. Ryger

2.

Ved første screening december 2014 angives ikke 
arbejdsrelaterede symptomer. FEV1 normal hele 
forløbet.

Der opstår utvetydig nysensibilisering mod flere 
enzymer. Evalueres til at kunne fortsætte arbejde.

Henover Julen sendes hjem med udtalte anfald af 
øvre luftvejsallergilignende symptomer

Symptomfri hjemme 

Apr 
2014

Dec
2014

Jan
2015

Apr
2016

Lipase 0 0,9 1,9 0
Protease 0 1,3 2,5 0
Phytase 0 1,8 5,4 0,6

3. 

Omplaceres til gæringsfabrik.

Ingen symptomer, IgE falder mod 0.

Arbejdsskade anerkendt.

Årsagsanalyse: Ingen ”huller i forebyggelsen fundet”
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Udpluk af specifik IgE måling:



Det går ikke længere på denne måde 
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Hvordan skal det gå?



ZEAL – Zero Enzyme Allergies – et vellykket forsøg på at lave en 
vidtfavnende forebyggelsesstrategi 

Politisk
Erkendelse af 
nødvendigheden af 
forebyggelse

Ledelsen i førersædet

Arbejdsmiljøorganisation og 
eksperter (”BST”) i 
støtterolle

Globalt

Drage forretningsmæssig 
fordel

Teknik – fokus på design af 

• Produkter

• Fabrikationsprocesser

• Arbejdssted

• Ventilation etc.

Mennesker

• Uddannelse
• Instruktion
• Adfærd, holdninger
• Værnemidler

Opfølgningssystem

• Støvmålinger

• Medicinsk overvågning

• Audits
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Strategisk                                                                                              



ZEAL førte til skærpelse af det arbejdsmedicinske program

Idé
Overvåge den samlede indsats af forebyggelsen.

Overvåge enzymsensibilisering som udtryk for forud 
gået eksponering. Sensibiliseringsfrekvens helst < 
2%

Tage vare på sensibiliseredes mulig øgede risiko for 
at få allergi

Tage vare på allergiske personer så kronicitet
forebygges

Sikre arbejdspladsudredning ved sensibilisering og 
allergi

Udnytte det sundhedspædagogiske potentiale ved 
medicinsk overvågning

Indhold
Baseline undersøgelse og årlige, målrettede 
screeninger

Målepunkter: Symptomer, sensibilisering (IgE specifik 
for hvert enzym), lungefunktion

Konsekvens og opfølgning

Lægelig opfølgning af sensibiliserede og muligt 
allergiske

Arbejdshygiejnisk opfølgning i arbejdsmiljøet ved 
sensibilisering og allergi

Intervention (omplacering) efter konkret vurdering
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Halvering af allergiforekomst efter indførelse 
af ZEAL
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So how are we doing?
Lost Time Injuries

Incidents per million 
working hours



Enzymer er potente luftvejsallergener. Grænseværdi 60 ng/m3 

Anvendelse af enzymer kan ske sikkert (men gør det ikke altid)

Fabrikation af enzymer kan også ske sikkert, men udfordringen langt større

Forebyggelsen skal gribes an som en knibtangsmanøvre – hvor den medicinske 
indsats har en vigtig rolle at spille både i indsatsen og som kontrol af dennes 
effektivitet

Effektiv forebyggelse betaler sig – også for resten af arbejdsmiljøet (her ulykker)

Vi har de seneste år haft held med nogenlunde at holde forebyggelsen i kontrol og 
tage vare på dem der “falder igennem sikkerhedsnettet”

Konklusion
23.03.2017
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Hvad kan man (ellers) gøre som arbejdsmediciner i praksis

1

Konkret støtte op om forebyggelsen af 
arbejdsbetingede og arbejdsrelaterede sygdomme 
herunder med sundhedsfremme

Ex: ZEAL, bevægeapparat (fitness)

3

Hjælpe virksomheden med mere overordnet at skabe 
en sund og sikker arbejdsplads, at finde gode 
interventionsmetoder etc.

2

Tage vare på dem der pga. sygdom (uanset årsag) 
kræver genoptræning eller anden indsats for at 
fastholde arbejdsevne og job.

Dvs. TTA, ex stresssygdom

4

I øvrigt være til gavn og glæde ved medicinske 
“trusler” såsom epidemier herunder presseepidemier
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Slutter med
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Tak for 
opmærksomheden
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