
Halvor Erikstein

Organisasjonssekretær 

Yrkeshygieniker SYH  

halvor@safe.no 

De som er med i Kreftregisterets offshoreundersøkelse - og de 
som ikke er med. Om behov for reell registrering av 

kreftforekomst. 

Informasjon til Sikkerhetsforum. Møte 10. juni 2015



Pressemelding fra Kreftregisteret 25.03.2015
Sammenheng mellom lave nivåer av benzeneksponering 
og kreftrisiko blant offshorearbeidere 

• Forskerne Jo S Stenehjem og Tom K Grimsrud med medarbeidere har sett på 
sammenhengen mellom benzeneksponering i arbeidsmiljøet på oljeplattformer i 
Nordsjøen og risiko for lymfe- og blodkreft blant 25.000 mannlige offshorearbeidere. 

• Resultatene tyder på at kreftrisikoen øker i takt med økt benzeneksponering i 
arbeidsmiljøet — selv ved benzennivåer som ligger lavere enn dagens tillatte 
konsentrasjoner fastsatt av Arbeidstilsynet (0,6 ppm (parts per million) for et 12-timers 
arbeidsskift offshore. Sammenhengen var tydelig for kreftformer som multippelt 
myelom, akutt myelogen leukemi, og anslagsvis for kronisk lymfatisk leukemi. 

• Det er viktig å understreke at det ikke er funnet en generelt forhøyet risiko for lymfe- og 
blodkreft blant alle offshorearbeidere, men at det likevel ser ut til å være en 
sammenheng med eksponering for benzen. Selv om det dreier seg om relativt sjeldne 
kreftformer, er det urovekkende at man ser risiko ved eksponeringnivåer som har vært 
ansett som forsvarlige.

• Eksponeringsnivåene i Nordsjøen er vurdert av eksperter yrkeshygiene ved 
Universitetet i Bergen. Det var få målinger å bygge på for årene før 1990, men en 
gjennomgang av tilgjengelige målinger tydet på at nivåene har ligget innenfor de 
kravene som stilles av tilsynsmyndighetene. 

• Studien er utført i samarbeid med ledende forskere på benzen-relatert kreftsykdom fra 
det amerikanske, føderale kreftforskningsinstituttet U.S. National Cancer Institute, og 
ble publisert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Cancer denne uken



http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Lave-nivaer-av-benzeneksponering-gir-okt-kreftrisiko-blant-offshorearbeidere-/

http://kreftregisteret.no/no/Generelt/Nyheter/Lave-nivaer-av-benzeneksponering-gir-okt-kreftrisiko-blant-offshorearbeidere-/


Nye rapporter fra Kreftregisteret

http://www.dagbladet.no/2015/03/30/nyheter/innenriks/forskning/benzen/oljemarerittet/38478167/

http://www.dagbladet.no/2015/03/30/nyheter/innenriks/forskning/benzen/oljemarerittet/38478167/


Hva er underlaget for Kreftregisterets statistikk på kreftforekomst 
hos oljearbeidere? 
Den store spørreundersøkelsen som ble gjennomført i 1998. 
Kreftregisterets offshorekohort



De som er med på undersøkelsen:
• De som fylte ut spørreskjema i 1998 og hadde vært 

minimum offshore i 20 døgn mellom 1965 og 1998

De som ikke er med på undersøkelsen:

• De som fikk spørreskjema, men ikke fylte ut 
spørreskjema i 1998.

• De som ikke var startet offshore i 1998



Fylte disse ut skjema i 1998? 



http://www.cancer.org/acs/groups/content/@nho/documents/document/occupationandcancerpdf.pdf

Eksempler på yrker og eksponering og krefttyper

http://www.cancer.org/acs/groups/content/@nho/documents/document/occupationandcancerpdf.pdf


131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av 
benzeneksponering NY RETNINGSLINJE 07.04.2014

https://www.norskoljeoggass.no/no/Publikasjoner/Retningslinjer/Helse-arbeidsmiljo-og-sikkerhet/Arbeidsmiljo/131-Anbefalte-retningslinjer-for-identifisering-vurdering-kontroll-og-oppfolging-av-benzeneksponering-NY-RETNINGSLINJE-07042014/

Er denne retningslinjen kjent og fulgt opp?

https://www.norskoljeoggass.no/no/Publikasjoner/Retningslinjer/Helse-arbeidsmiljo-og-sikkerhet/Arbeidsmiljo/131-Anbefalte-retningslinjer-for-identifisering-vurdering-kontroll-og-oppfolging-av-benzeneksponering-NY-RETNINGSLINJE-07042014/


Nattskift gir økt kreftrisiko

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21870422

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21870422


Amerikanske studier slår alarm om økt kreftrisiko fra 
eksponering for dieseleksos

http://www.publicintegrity.org/2012/03/02/8309/long-delayed-diesel-study-published

http://www.publicintegrity.org/2012/03/02/8309/long-delayed-diesel-study-published


http://www.iwatchnews.org/2012/03/02/8309/long-delayed-diesel-study-published

http://www.iwatchnews.org/2012/03/02/8309/long-delayed-diesel-study-published


www.publicintegrity.org/2012/06/12/9128/diesel-engine-exhaust-earns-carcinogenic-label

http://www.publicintegrity.org/2012/06/12/9128/diesel-engine-exhaust-earns-carcinogenic-label




ASBEST



Torleif Johnsen Født 5.12.1957 – Død 26.04. 2015



UTDRAG fra; Veiledning til Styringsforskriften §18
• Til § 18 Analyse av arbeidsmiljøet

• Det stilles også krav til analyser av arbeidsmiljøet i forskrift om utførelse av arbeid (FUA) ved 

• - bruk og håndtering av kjemikalier, jf. FUA kapittel 3, med unntak av §§ 3-23, 3-24 og 3-27 for 
petroleumsvirksomheten til havs,

• - fare for eksponering for biologiske faktorer, jf. FUA kapittel 6, 

• - eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. FUA kapittel 7, 

• - eksponering for støy og mekaniske vibrasjoner, jf. FUA kapittel 14, med unntak av §§ 14-1 til og 
med 14-7, og § 14-10, for petroleumsvirksomheten til havs,

• - eksponering for kunstig optisk stråling, jf. FUA kapittel 16, 

• - utføring av manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning, jf. FUA 
kapittel 23, 

• Med nødvendige analyser menes blant annet analyser i forbindelse med planlegging, drift og 
nedstenging av innretninger og landanlegg, ved modifikasjoner av eksisterende innretninger og 
landanlegg, ved innkjøp eller leie av nytt utstyr, ved innleie av innretning, ved inngåelse av 
kontrakter med entreprenører og organisatoriske endringer i virksomheten. 

• For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø bør de ulike analysene utfylle hverandre, slik at de dekker 
både fare- og ulykkessituasjoner og eksponering for arbeidsmiljøfaktorer. I analysene bør det 
blant annet brukes data om

• a) personellets individuelle eller gruppevise arbeidsbelastning og eksponering for 
arbeidsmiljøfaktorer, samt data om arbeidstakernes opplevelse av det fysiske og psykososiale 
arbeidsmiljøet,

• b) arbeidsmiljøfaktorer i de enkelte områdene på innretningen eller landanlegget,

• c) arbeidsbetinget sykdom og arbeidsulykker.

http://www.ptil.no/styringsforskriften/category382.html#p17

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111206-1357.html
http://www.ptil.no/styringsforskriften/category382.html#p17


§ 7-2.Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

• (1) Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av 
verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår 
arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. 

• (2) Arbeidsmiljøutvalget skal behandle: 
• a) spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste, 
• b) spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i 

virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet, 
• c) planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til § 18-9, 
• d) andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som 

planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, 
arbeidsprosesser, og forebyggende vernetiltak, 

• e) etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, 

• f) helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger. 

• (3) Utvalget kan også behandle spørsmål om arbeidstakere med 
redusert arbeidsevne, jf. § 4-6. 
• Fortsettelse neste lysark::::::::::

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_7#KAPITTEL_7


§ 7-2.Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver. Fortsettelse;  

• (4) Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker 
og tilløp til ulykker, søke å finne årsaken til ulykken eller sykdommen, og se til at 
arbeidsgiveren treffer tiltak for å hindre gjentakelse. 

• Utvalget skal i alminnelighet ha adgang til Arbeidstilsynets og politiets 
etterforskningsdokumenter. Når utvalget finner det nødvendig, kan det vedta at 
undersøkelser skal foretas av sakkyndige eller granskingskommisjon som utvalget 
oppnevner. Arbeidsgiveren kan uten ugrunnet opphold forelegge vedtaket for 
Arbeidstilsynet til avgjørelse. 

• Utvalget skal gjennomgå alle rapporter om yrkeshygieniske undersøkelser og 
måleresultater. Før utvalget behandler rapporter som nevnt i dette ledd, skal medisinske 
opplysninger av personlig karakter tas ut av rapportene, med mindre den opplysningen 
gjelder, samtykker i at de legges fram for utvalget. 

• (5) Hvis arbeidsmiljøutvalget finner det påkrevet for å verne arbeidstakernes liv 
eller helse, kan utvalget vedta at arbeidsgiveren skal gjennomføre konkrete tiltak 
til utbedring av arbeidsmiljøet, innenfor rammen av bestemmelsene gitt i eller i 
medhold av denne lov. 

• For å klarlegge om det foreligger helsefare, kan utvalget også vedta at arbeidsgiveren skal 
utføre målinger eller undersøkelser av arbeidsmiljøet. Utvalget skal sette en tidsfrist for 
gjennomføringen av vedtaket. Hvis arbeidsgiveren ikke finner å kunne gjennomføre 
utvalgets vedtak, skal spørsmålet uten ugrunnet opphold forelegges for Arbeidstilsynet til 
avgjørelse. 

• (6) Arbeidsmiljøutvalget skal hvert år avgi rapport om sin virksomhet til 
virksomhetens styrende organer og arbeidstakernes organisasjoner. Direktoratet 
for arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om årsrapportens innhold og 
utforming. 

• (7) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om utvalgets 
virksomhet, herunder regler om saksbehandlingen og om taushetsplikt for 
utvalgets medlemmer. 



Hva er konsekvensen av at industrien ikke har 
oversikt over forekomst av kreft hos de som 
jobber i petroleumsindustrien?

• Krefttilfeller blir ikke koplet til yrkeseksponering og 
dermed kan de som er rammet miste mulighet til at 
sykdommen blir godkjent som yrkessykdom.

• Når en ikke har oversikt over yrker og aktiviteter 
som kan gi kreft – vil en heller ikke drive 
forebyggende arbeid og flere blir intetanende 
rammet av kreft.



Eksempler på noe som må gjøres

• Arbeidsmiljøutvalgene skal ha full oversikt over sykdom.

• Med dagens (manglende) kunnskap bør alle typer 
krefttilfeller meldes som mistanke om yrkessykdom og 
yrkeseksponering bli vurdert

• Mange installasjoner har vært i drift i mange år og det må 
være fullt mulig å skaffe oversikt over sykdom både i 
avdelinger og yrkeskategorier.

• En må skaffe oversikt over hvordan det har gått med de som 
er pensjonerte / uføretrygdede og som har tatt sluttpakker

• Arbeidsgiver har plikt til å føre register over de som er 
eksponert for kreftfremkallende forbindelser. Hva blir dette 
registeret benyttet til? Blir utvikling av sykdom fulgt opp hos 
de som er i dette registeret?

• Eksempel: Vi har sett lungekreft hos noen som har jobbet 
med turbiner. Hva er den totale forekomsten av sykdom for 
denne gruppen?


