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Arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten
Det store bildet…

• Stortingsmelding 12 (2017-18) Helse, miljø og 
sikkerhet i petroleumsvirksomheten
- I hovedsak et høyt arbeidsmiljønivå
- Velutviklede styringssystemer og mye god praksis
- Høyt kompetanse- og kunnskapsnivå 
- Norsok S002 – mer enn 20 år med godt arbeidsmiljødesign
- Arbeidstakermedvirkning er satt i system 
- Sikkerhetsforum en viktig arena 

- utspring for mye godt arbeidsmiljøarbeid

Men det er ikke slik at petroleumsvirksomheten er et perfekt sted…

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Det kan av og til være nyttig å heve blikket og se noen litt lenger linjer. Stortingsmeldingen fra i fjor gjør vi dette  -  oppsummer arbeidsmiljøtilstanden og peker på viktige utviklingstrekkHovedbildet at arbeidsmiljøet i petroleumsvirksomheten holder en høy standard og at det har utviklet seg positivt over lang tidSelskapene i sektoren har etablert og over lang tid utviklet styringssystemer som dekker hele styringssløyfa. Arbeidsmiljøforhold adresseres gjennom systematisk kartlegging og risikovurderinger, tiltak mv, mens systemer for arbeidstillatelse, sikker jobb analyse, førjobbsamtaler mv i den spisse enden er viktig for et høyt arbeidsmiljønivå.Norsok S002 – designstandard for arbeidsmiljø har over tid gitt stor forbedring på hvordan innretning utformes. I petroleumsvirksomheten har det vært viktig fordi tekniske endringer og byggearbeider er svært krevende og kostbare å gjennomføre.Sikkerhetsforum har vist seg å være en god arena for å drøfte arbeidsmiljøutfordringer, jeg kan nevne kjemikalieprosjektet og støyprosjektet, nå har vi flere gruppe under Sikkerhetsforum som arbeider med arbeidsmiljørisiko, arbeidstakermedvirkning
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Arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten
…og noen utfordringer

• Rammebetingelser
• Aktualisering av risikoutsatte grupper – RUG
• Spørreskjemaundersøkelsen (RNNP) 

- opplever forverret arbeidsmiljø og et svekket sikkerhetsklima

• Støy og beskyttelsesregimet mot 
støyeksponering

• Benzeneksponering og kreftrisiko
• Sterke fagmiljøer, men fragmenterte?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
… det kan også være stedet for hodeløse handlingerVi har erfart at rammebetingelsene for entreprenører er strammet inn, og dette har på ulikt vis konsekvenser for arbeidsmiljøet – og det blir mer om dette i senere innleggSom dere sikkert er kjent med arbeidet vi i en rekke år aktivt med det vi kalte risikoutsatte grupper – hvor problemstillingen i korte trekk var at enkeltgrupper, spesielt fra entreprenørsegmentet hadde høy arbeidsmiljørisiko og samtidig svake systemer og mangelfull kompetanse. Dette bildet er gyldig også nå. Jeg er glad for at vi i dag kan lansere et informasjonsverktøy som for eksempel kan gi risikoprofiler for stillingsgrupper. Dere kan glede dere til presentasjonen senere. Vi tror dette kan være til god hjelp for selskapenes forebyggende arbeidsmiljøarbeid.Sammenhenger mellom rammebetingelser for eksempel betingelser som fastsettes i kontrakter og arbeidsmiljø er ikke enkle, vi innser at det er et område vi trenger kunnskapsutvikling. Vi har en lang og god erfaring i norsk petroleumsvirksomhet hvor operatørselskapene har ytt en stor innsats for å heve HMS-nivået i entreprenørsegmentet, men vi opplever at det nå stilles betingelser som ikke alltid er forenlige med et høy HMS-nivå og medvirkningsprosessene har ikke alltid så gode vilkår når det er snakk om kontrakter. At faktisk regelverket er overordnet kontraktskrav, er det ikke alle aktører som er like bevisst dette.Jeg vil nevne som eksempler to arbeidsmiljøsaker som vi har under lupen, støy og benzeneksponering. Støy. Mange grupper i petroleumsvirksom overskrider krav til støyeksponering, typisk at det er mange støykilder på liten plass, mye tungt roterende utstyr, også mye egenprodusert støy fra håndholdt utstyr. Selv om vi har hatt fokus på tekniske tiltak for støyreduksjon, har personlig verneutstyr i kombinasjon med oppholdstidsbegrensning vært et viktig tiltak. Nå kommer ny type verneutstyr med barrierekontroll og allverdens funksjonaliteter for fullt, det vil bety økt oppholdstid og trolig  økt mekanisk belastning i arbeidsoperasjoner med Det er bra med bedre verneutstyr, men vi er litt i tvil om selskapene ser hele arbeidsmiljøbildet rundt det som nå skjer.Benzen. Mer problematisk enn vi har visst om tidligere. Vi har forsøkt å bidra til en solid kunnskapsplattform for å forstå risiko knyttet til benzeneksponering i petroleumsvirksomheten og forankre dette i selskaper, parter og fagmiljøer. Det er interessant at norske FOU-miljøer med god støtte fra Petromaks-satsingen har produsert  kunnskap som nå får stor internasjonal anerkjennelse. Mye godt arbeid å se på dette området, men stor variasjon og tilsynserfaringer viser at vi ikke er i mål.Ja, det er sterke fagmiljøer innenfor arbeidsmiljø i sektoren som sitter med betydelig kunnskap. Vi ser et stort potensial for at data på innretnings -og anleggsnivå kan brukes for å  styrke sektorkunnskapen, og det er mange der ute som trenger slik kunnskap. Arbeidsmiljøindikatorer som har vært en del av kunnskapsgrunnlaget i RNNP er midlertidig «ute av drift». Det er selskapenes fagmiljøer som nå arbeider for å få fram et nytt sett indikatorer og vi har store forventninger til det.
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