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Hudeffekter vid exponering för hydrauloljor 
- Rapport av fas 1 och 2 i FUD-projektet Hydraulvätskors 
hudirriterande effekter 

Projektet startades i februari 2005 med Vägverket som huvudfinansiär och 
städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, Maskinleverantörerna och TRB 
Sverige AB som medfinansiärerer. Projektet har på uppdrag av finansiärerna 
administrerats av Sweco.  

Den huvudsakliga frågeställningen i projektet har varit vilka eventuella hud-
effekter som uppkommer vid långvarig exponering för hydraulolja samt om 
effekterna skiljer sig mellan olika oljor eller typer av oljor. Forskningen bedrevs 
på Yrkes- och miljödermatologiska enheten, avdelningen för Arbets- och 
miljömedicin på Karolinska sjukhuset/Centrum för Folkhälsa under 2006-2008.  

Projektets faser 

• Fas 1 omfattade litteraturstudie, administrativa åtgärder och ansökningar 
för att få genomföra försök på människor, framtagande av oljeprover och 
initial bedömning av dessa, tecknande av försäkringar med mera.  
Fas 1 var klar i januari 2007 och slutredovisas genom denna rapport.  

• Fas 2 omfattade en pilotstudie på få människor med oljor i utspädd 
koncentration. Åtta oljor ingick i studien. Prover togs på såväl oanvänd 
som använd olja, således totalt 16 prover.   
Fas 2 genomfördes under 2007-2008 och slutredovisas genom denna 
rapport. 

• Fas 3 omfattar enligt den ursprungliga projektplanen långtidsexponering på 
ett större antal människor. Ursprungligen planerades det för en veckas 
exponering av de olika oljorna på 25-30 försökspersoner. 
Fas 3 kan starta först efter att resultaten från fas 1 och 2 är sammanställda 
och godkända av finansiärerna. Finansiärerna kan välja att inte genomföra 
fas 3 beroende på resultaten i föregående faser.  
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Stora förseningar 

Arbetet i projektet har blivit kraftigt försenat på grund av en serie olyckliga 
omständigheter. Dels har två personer i ledningen för forskarlaget drabbats av 
allvarlig sjukdom och slutat eller inte återkommit i tjänst, dels har forsknings-
avdelningen under större delen av projekttiden deltagit i en utredning som 
resulterat i en planerad verksamhetsövergång vid årsskiftet 2008/2009. Detta 
har gjort att tillgängliga resurser har fått prioriteras till den kliniska rutinverk-
samheten och givit begränsat utrymme för projektverksamhet. 

Resultaten av fas 1 och 2 

Resultaten av den experimentella studien i fas 2 tyder inte på att någon 
särskild olja är mer irriterande än andra eller att det är någon väsentlig skillnad 
mellan nya och begagnade oljor.  

I rapporten beskrivs ändå effekter av vissa oljor och proverna benämns med 
koder. De omnämnda proverna är 

Kod Typ  

3 Konventionell olja Oanvänd 

6 Konventionell olja Oanvänd 

8 Konventionell olja Oanvänd 

9 Konventionell olja Använd 

15 Miljöanpassad olja Använd 

 

Möjlig fortsättning 

Forskarnas rekommendation i rapporten är att gå vidare till projektets tredje 
fas med långtidsexponering under 21 dagar. För att begränsa antalet försöks-
personer, göra exponeringen rationell och insamla ett hanterbart dataunderlag 
anser forskarna dock att denna exponering endast bör ske med två utvalda 
oljor. En konventionell och en miljöanpassad - ny och begagnad av båda.  

Den ursprungliga frågeställningen i projektet var vilka hudeffekterna blir vid 
långtidsanvändning av oljorna och om effekterna skiljer sig mellan olika oljor. 
Att endast välja ut två prover, som var och en får representera en hel grupp av 
konventionella respektive miljöanpassade oljor, ger en stor grad av slump-
mässighet. För ett mer vetenskapligt underlag bör istället långtidsstudier ske 
på samtliga prover enligt den ursprungliga projektplanen. Forskarna motsätter 
sig inte ett långtidsförsök med samtliga 16 prover men menar att risken för 
sammanblandning av proverna hos försökspersonerna och annat bortfall ökar, 
försöket blir mer tidskrävande och att det erfordras fler försökspersoner.  

Göteborg i januari 2009 
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Bakgrund 
 
Större anläggningsarbeten och entreprenader samt arbeten med skogsmaskiner medför en 
förbrukning av hydrauloljor och ett läckage kommer ut i marker. Detta har betytt att de 
större uppdragsgivarna, Vägverket och Banverket med flera, kräver att maskinutrustning ska 
ha biologiskt nedbrytbara hydrauloljor i sina hydraulsystem 
 
Sedan introduktionen av biologiskt nedbrytbara oljor har klagomål på att dessa ger eksem 
framförts av brukarna. Hudkontakt med hydrauloljor sker i samband med service på 
maskiner och utrustning. Olja smutsar då ofta ner händer och armar vilken sedan kan vara 
svår att avlägsna eftersom servicearbeten ofta utförs under maskinens användning i fält där 
tillräckliga hygienutrymmen saknas. 
 
För att utreda detta uppdrogs åt Yrkes- och miljödermatologiska enheten, Arbets- och 
miljömedicin, Centrum för folkhälsa vid Stockholms läns landsting, att på försökspersoner 
studera hudirriterande effekter av biologiskt nedbrytbara och konventionella hydrauloljor. 
 
Utredningen bestod av dels en utvärdering av eventuella biverkningar av hydrauloljor genom 
genomgång av recepturer samt litteraturstudier av detta, dels en praktisk studie av 
hydrauloljornas hudirriterande egenskaper. 
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Metoder 
 

Litteraturgenomgång 

Litteratur om biverkningar av hydrauloljor och oljekomponenter söktes i relevanta databaser 
och handböcker.  

Oljeprover 

Konventionella och biologiskt nedbrytbara hydrauloljor insamlades av en oberoende konsult. 
Både nya och begagnade oljor användes, tillsammans 16 prover.  

Försökspersoner 

20 frivilla försökspersoner rekryterades genom annonser. Försökspersonerna var helt 
hudfriska och hade inga kända allergier. 

Exponering 

Huden på försökspersonernas underarmar exponerades för 20 µl olja under ocklusion genom 
att använda Finn chambers. Som kontroll användes oexponerade ytor och tomma kammare. 
Efter 48 timmar avlägsnades ocklusionen och de exponerade ytorna tvättades av med etanol.  
Rodnad och ödem avlästes visuellt och graderades efter en tregradig skala. Hudreaktionerna 
avlästes även med non-invasiva tekniker. Effekter på hudbarriären mättes genom att den 
trans epidermala vattenförlusten registrerades (TEWL) (1). Rodnad mättes med laser 
Doppler flödesmätning (LDF) och ödem genom att hudimpedans mättes (HI) (2,3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Exponering med olja, exempel på svag rodnad, mätning av trans epidermal vattenförlust 
respektive rodnad med laser Doppler flödesmätning. 
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Resultat  
 

Litteraturgenomgång 

Genomgång av litteraturen gav mycket få relevanta artiklar med uppgifter om hudeffekter av 
hydrauloljor.  

Experimentell studie 

Vid okulär besiktning av de exponerade ytorna kunde flera positiva reaktioner noteras vid 
24-timmarsavläsningen. Flest och starkast reaktioner hade olja nr 6. Därefter olja nr 15, 3, 8 
och 9. Antalet reaktioner är inte statistiskt signifikant fler jämfört med kontroller med 
tomma Finn chambers men däremot mot obehandlade kontroller (figur 1). Inte heller den 
sammanlagda reaktiviteten var signifikant skild från kontroller. Även här kan man se störst 
reaktivitet för olja 6 följd av olja 15 och 3 (figur 2). Vid 48-timmarsavläsningen hade 
reaktionerna avklingat. 
 
 

 
Figur 1. Antal positiva personer dag 2 och 3 efter hudexponering med 16 oljor och kontroller: C1, 
C2 oexponerad hud, C3, C4 tomma finn chambers. (n=20) 
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Figur 2. Summa av hudreaktionernas värde dag 2 och 3 efter hudexponering med 16 oljor och 
kontroller: C1, C2 oexponerad hud, C3, C4 tomma finn chambers. (n=20) 
 
 
Resultaten från de non-invasiva mätningarna visade en mindre tydlig bild. Mätningen av 
TEWL visade en svag ökning i avdunstning av vatten vid alla exponeringar, även kontrollytor. 
Inga statistiska skillnader kunde uppmätas (figur 3). 
 
 

 
Figur 3. Vattenavdunstning dag 1, dag 2 och 3 efter hudexponering med 16 oljor och kontroller: 
C1, C2 oexponerad hud, C3, C4 tomma finn chambers. (n=20) 
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Mätningarna av rodnad med LDF gav en liknande icke entydig bild av reaktionsmönstret. 
Endast ett fåtal mätningar skiljer sig från kontrollytorna men dessa skillnader är inte 
statistiskt signifikanta (figur 4). 
 
 

 
Figur 4 Blodflöde dag 1, dag 2 och 3 efter hudexponering med 16 oljor och kontroller: C1, C2 
oexponerad hud, C3, C4 tomma finn chambers. (n=20) 
 
 
 
Mätningarna av hudens ödem med HI-metodik gav inte heller någon entydig bild av 
reaktivitet efter exponeringen. Indexen MIX och IMIX visade båda en ökning dag 2 jämfört 
med dag 1 och 3 för alla oljeexponeringar. För indexen RIX och PIX syntes inga tydliga 
effekter av exponeringen (figur 5–8). 
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Figur 5. Ödem (MIX) dag 1, dag 2 och 3 efter hudexponering med 16 oljor och kontroller: C1, C2 
oexponerad hud, C3, C4 tomma finn chambers. (n=20) 
 
 
 

 
Figur 6. Ödem (IMIX) dag 1, dag 2 och 3 efter hudexponering med 16 oljor och kontroller: C1, C2 
oexponerad hud, C3, C4 tomma finn chambers. (n=20) 
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Figur 7. Ödem (RIX) dag 1, dag 2 och 3 efter hudexponering med 16 oljor och kontroller: C1, C2 
oexponerad hud, C3, C4 tomma finn chambers. (n=20) 
 
 
 

 
Figur 8. Ödem (PIX) dag 1, dag 2 och 3 efter hudexponering med 16 oljor och kontroller: C1, C2 
oexponerad hud, C3, C4 tomma finn chambers. (n=20) 
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Diskussion 
 
Den genomförda litteraturgenomgången gav vid handen att inga studier direkt inriktade på 
hydrauloljors hudirriterande effekter utförts. I sammanställningar av lärobokstyp framgår 
ofta att hydrauloljor bedöms som irritativa, sannolikt baserat på erfarenhetskunskap. 
  
Efter en genomgång av de recepturer som sänts in samt en genomgång av funnen litteratur 
gjordes bedömningen att eventuella skadliga komponenter fanns i så låga halter att inga 
risker för allvarliga biverkningar, sensibilisering, förelåg vid hudexponering.  
 
Hudexponering med 8 nya och begagnade hydrauloljor resulterade endast i visuellt mätbara 
förändringar under den första dagen efter exponeringen. Dessa reaktioner avtog till dag 3. 
Reaktionspoängen summerades trots att detta inte är förenligt med statistiska metoder. 
Detta ger en uppfattning om intensiteten i reaktionerna. Reaktionsintensiteten sammanföll 
med antalet positiva personer (figur 1 och 2). 
 
Exponeringen med hydraulolja tycks inte ha någon uttalad effekt på hudbarriären som kunde 
uppmätas med ökad vattenavdunstning. En svag tendens till ökning från dag 1 till 3 kunde 
ses men den är även märkbar i kontrollgrupperna och inte statistiskt signifikant skild från 
dessas. 
 
Inga entydiga resultat från de non-invasiva mätningarna som stöder resultaten från den 
visuella besiktningen kunde ses. 
 
Resultaten tyder inte heller på att det är någon väsentlig skillnad mellan nya och begagnade 
oljor vid denna exponering eller att någon särskild olja är mer irriterande än andra. 
 
Resultaten pekar på att hydrauloljorna inte är starkt akut hudirriterande. Eftersom ett eksem 
som baseras på en hudirritation oftast debuterar först efter en längre tids exponering är det 
väsentligt att utreda effekten av en längre tids exponering. Detta innebär att för att kunna 
göra en relevant bedömning av irritationsframkallande förmåga hos hydrauloljor bör 
projektet övergå i en tredje fas med upprepade behandlingar under 21 dagar. 
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