
«Uenighetens kunst» 
Sikkerhetsforums årskonferanse 

14. juni 2018

09.40 - 09.45: ARBEIDSMILJØRISIKO – hva gjør Sikkerhetsforum? 
Oppfølging av Stortingsmelding. Anbefaling fra partssammensatt gruppe 
Kjemikalieprosjektet 2008 – 2011. Prosjekt Støy i petroleumsindustrien 2011 -2013 

www.ptil.no/getfile.php/1348280/Sikkerhetsforum/Sforums%20%C3%A5rskonferanse%202018/PROGRAM%202018.pdf

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/

yrkeshygieniker SYH 

www.safe.no

http://www.ptil.no/getfile.php/1348280/Sikkerhetsforum/Sforums %C3%A5rskonferanse 2018/PROGRAM 2018.pdf


• Prosjektets formål:  

• Bidra til ytterligere å forbedre arbeidsmiljøet gjennom økt kunnskap og 
dokumentasjon om arbeidsmiljørisiko primært knyttet til støy, vibrasjoner og 
kjemisk eksponering. 

• Hva er dagens situasjon knyttet til arbeidsmiljø risiko og eksponering? 

• Bidra til bedre anvendelse av kjent kunnskap med det mål å forebygge 
personskader og arbeidsrelaterte sykdommer . 

• Arbeidet skal dekke følgende fagområder innenfor arbeidsmiljø: 

• På sikt så kan det bli aktuelt å vurdere ergonomi og psykososialt arbeidsmiljø, 
men disse områdene er ikke en del av dette mandatet.  

• 1. Støy & vibrasjoner

• 2. Kjemisk arbeidsmiljø 

Partssammensatt arbeidsgruppe (Janne Lea, Norsk olje og gass, 
Roar Høydal, Petroleumstilsynet og Halvor Erikstein, SAFE) 
utarbeidet et mandat for oppfølging av Stortingsmeldingen

Enighet om



www.norskoljeoggass.no/drift/arbeidsmiljo/kjemisk-arbeidsmiljo/

http://www.norskoljeoggass.no/drift/arbeidsmiljo/kjemisk-arbeidsmiljo/


www.norskoljeoggass.no/drift/arbeidsmiljo/stoy/

http://www.norskoljeoggass.no/drift/arbeidsmiljo/stoy/


Prosjektoppstart – arrangere statuskonferanser
Del 1.  

Oppfølging etter kjemikalieprosjektet 

Avholde en konferanse (4. kvartal 2018) for å presentere følgende:

Viktigste leveransene fra kjemikalieprosjektet, 

Gode eksempler på implementering i selskapene

Ny kunnskap og erfaringer som bør prioriteres? 

Identifisere områder hvor det er synergieffekter ved at fagområdene ytremiljø og arbeidsmiljø jobber sammen. 

Del 2.  

Oppfølging etter støyprosjektet (HØR) (inkludert vibrasjon)

Avholde en konferanse (3. kvartal 2019??) for å presentere følgende:

Viktigste leveransene fra støyprosjektet, 

Gode eksempler på implementering i selskapene

Ny kunnskap og erfaringer

Enighet 
om

Utover dette planlegger Petroleumstilsynet å avholde ett seminar knyttet benzen i 2018. 
Sluttrapporter med anbefalinger for eventuelt videre arbeid presenteres i Sikkerhetsforum, spesielt om det er 
behov for spesifikke FOU og JIP aktiviteter som krever særskilt finansiering. 



 

- Identifisere områder hvor det er synergi effekter ved at fagområdene ytremiljø og 

arbeidsmiljø jobber sammen.  

 

Fig. illustrerer struktur med status konferanser og eventuelt workshop innenfor potensielle tema  

 

Enighet 
om



«Uenighetens kunst» - dårlig 
utviklet for å håndtere 
elefanten i rommet 



Asymmetrisk risikofordeling
Hvem tåler det – og hvem tåler det ikke?
Arbeidstakeren tar all risiko for manglende kunnskap om helserisiko. De som setter kravene til 
arbeidsmiljøet og neglisjerer kunnskap og forebyggende tiltak tar selv ingen risiko, men overfører 
konsekventfritt all risiko til arbeidstakeren. 

Det må være lenge siden 
petroleumsindustrien har 
brukt så lite ressurser på 
opplæring i helse og 
arbeidsmiljø



Hvor lenge holder helsa?
Yrkesgrupper

• Prosessoperatør

• Mekanikere

• Forpleining

• Sveisere

• Borepersonell

• Maling/stillas/isolering

• Arbeidsledelse

• Dekksarbeid/logistikk

• Kontorarbeid

• Kranførere

• Ledelse

Helseffekter
• Belastningsskader …………

• Hand Arm virbrasjonsskade
(HAVS)

• Hjerte- og karlidelser ………

• Kreft ….

• Diabetes ……….

• Lungelidelser ……….

• Stress

• Ødelangt hørsel ……………….

• Tinnitus

• Astma og allergi ……….

• Nevrologiske effekter ……….

• Hjerneskader ………..

• Smertehelvete ………….

• osv

• Død

• Skiftarbeid

• Eksos

• Støy

• Ensidig  og hard belastning

• Boreslam

• Produksjonskjemikalier

• Malings-/rengj/sandbl-

kjemikalier

• Steikeos

• Sveiserøyk/sliping

• Blykromat 

• Rengjøring /vaskekjemikalier

• Benzen

• Hydrokarboner fra formasjon

• Avluftning fra smøresystem

• Organofosfater

• Bruk motorolje 

Påvirkning



Krav om helsekartlegging

• Skiftarbeid er en stor belastning og gir nedsatt helse. Men i tillegg til den 
spesielle skiftordningen er arbeidstakerne i olje- og gassindustrien utsatt for 
svært sammensatt kjemisk eksponering, ekstreme støynivå og hard langvarig 
fysisk belastning. Hva dette betyr for helse, sykdomsutvikling, uførhet og 
levealder er ikke kartlagt. 

• Eksempelvis omhandler den «store» kreftundersøkelsen offshore bare de som 
fylte ut spørreskjema i 1998 og hadde vært minimum offshore i 20 døgn mellom 
1965 og 1998. 

• De som ikke følges opp: 
• De som ikke fylte ut skjema

• De som ikke var startet offshore i 1998. 

• De som tilhører landanleggene

SAFE kongress krever at det gjennomføres full kartlegging av alle helseutfall som 
kan være forårsaket av arbeidsmiljøeksponering.

Resolusjon SAFE kongressen 2017 



Arbeidsmiljøbelastning og levealder
• Høyest eksponering for arbeidsmiljøbelastninger 

er det for enkelte grupper industriarbeidere, som i 
olje- og gassindustri.

• For denne gruppen var levealderen 78 år, det vil si 
godt under gjennomsnittet blant alle gruppene i 
denne perioden. 

• Lavt i levealder lå også NOA-grupper som 
ufaglærte, renholdere, sjåfører og rørleggere og 
operatører i næringsmiddelproduksjon, som alle 
har betydelige innslag av arbeidsmiljøbelastninger. 

• Ut fra disse eksemplene kan det se ut til at menn i 
NOA-grupper med omfattende miljøbelastninger 
ofte har lav levealder, og at dette oftest gjelder 
yrkesgrupper med lavt til middels utdanningsnivå. 

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hoy-utdanning-og-godt-arbeidsmiljo-bidrar-til-et-langt-liv

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hoy-utdanning-og-godt-arbeidsmiljo-bidrar-til-et-langt-liv


Levealder og statistikk
• Ikke statistikk for når sykdom 

utvikles

• Tar ikke hensyn til at mange 
sykdommer har fått bedre 
behandling og dermed forlenger 
levealderen

• Ikke statistikk for hvilken sykdom 
som opptrer og om den kan knyttes 
til spesiell eksponering eller 
yrkesgrupper



Tariffkrav lønnsoppgjør 2018 
SAFE tariffkonferanse 12.03.2018. Norsk olje og gass. 

• Krav om nedsettelse av utvalg for å vurdere mulighet 
til å få oversikt over helseutfall innen avtaleområdene 
sokkel, brønnservice og landanlegg.

SAFE tariffkonferanse NR-området 10. april 2018 

• Krav om nedsettelse av utvalg som skal få oversikt 
over yrke, helseutfall, levealder og dødsårsak for de 
som har jobbet og jobber innen NR området. 



http://www.ptil.no/getfile.php/1333233/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/april/Informasjon%20til%20Sikkerhetsforum%209%20april%202015%20Halvor%20Erikstein.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/1338775/Sikkerhetsforum/2016/Halvor%20Erikstein%20a%20Sikkerhetsforum%20L06042016%20%20Kjemisk%20arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/1344716/PDF/Kontroll%20med%20avluftingspunkt%20prosess%20og%20roterende%20utstyr%20Halvor%20Erikstein.pdf

. http://www.ptil.no/rapporter-og-seminarer/presentasjoner-fra-innovasjonsdagen-2017-article13187-1048.html

http://safe.no/safe-utfordrer-karbon-knut-a-la-jakten-pa-lavkarbon-komme-arbeidsmiljoet-gode/

Arbeidsmiljøunderlag

http://www.ptil.no/getfile.php/1333233/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/april/Informasjon til Sikkerhetsforum 9 april 2015 Halvor Erikstein.pdf
http://www.ptil.no/getfile.php/1338775/Sikkerhetsforum/2016/Halvor Erikstein a Sikkerhetsforum L06042016  Kjemisk arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf
http://www.ptil.no/getfile.php/1344716/PDF/Kontroll med avluftingspunkt prosess og roterende utstyr Halvor Erikstein.pdf
http://www.ptil.no/rapporter-og-seminarer/presentasjoner-fra-innovasjonsdagen-2017-article13187-1048.html
http://safe.no/safe-utfordrer-karbon-knut-a-la-jakten-pa-lavkarbon-komme-arbeidsmiljoet-gode/

