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Foto; LIFE Smiles back
ISBN 0-671—67222-3 1987

– Sikkerhetsforum 
www.ptil.no/sikkerhetsforum

– Sektorstyret 
Petroleumsstandardisering 
www.standard.no

– Executive Board (GCAQE). 
– Global Cabin Air Quality Executive

www.gcaqe.org

– Fagrådet. NYF www.nyf.no

– Styringskomiteer
• Kjemikalieprosjektet

• Støyprosjektet

• www.norskoljeoggass.no/no/virksomhet
en/HMS-og-Drift/Arbeidsmiljo

– Programkomite. HMS utfordringer 
Nordområdene 
www.norskoljeoggass.no/no/HMS-utfordringer-
nordomradene/

– Arbeidsgrupper

• NORSOK S-002 Arbeidsmiljø

http://www.ptil.no/sikkerhetsforum
http://www.standard.no/
http://www.gcaqe.org/
http://www.nyf.no/
http://www.norskoljeoggass.no/no/virksomheten/HMS-og-Drift/Arbeidsmiljo
http://www.norskoljeoggass.no/no/HMS-utfordringer-i-nordomradene/


To rapporter som på bakgrunn av målinger 
konkludere med ”lite eksponering”

MEN: Dette er dessverre ikke slik det oppleves offshore!



http://norskoljeoggass.no/no/virksomheten/HMS-og-Drift/Arbeidsmiljo/Kjemisk-arbeidsmiljo/

Kjemikalieprosjektet

http://norskoljeoggass.no/no/virksomheten/HMS-og-Drift/Arbeidsmiljo/Kjemisk-arbeidsmiljo/


Det er mye bra i kjemikalieprosjektet, men de 
kjemisk skadde ble ikke inkludert  

http://norskoljeoggass.no/Global/Kjemisk/Kjemikalieprosjektet%20-%20oppsummeringsrapport.pdf

http://norskoljeoggass.no/Global/Kjemisk/Kjemikalieprosjektet - oppsummeringsrapport.pdf


•Hørselsskader rapporteres og vurderes, men 
hva med sykdom?
•Hvem er syke? 
•Hvor har jobbet? 
•Hva har de vært utsatt for?
•Liknende sykdom på andre installasjoner?
•Er det meldt som mistanke om yrkessykdom?



Trondheimsrapporten gav ingen stemme til de skadde og de som 
kan representere skadegrupper. Derfor ble rapporten underkjent 
– og vi er fortsatt like langt 

• Intervjuundersøkelsen skulle finne ut om det fantes 
”skjult kunnskap ” blant helsepersonell og andre 
ansatte i bransjen, altså kunnskap som ikke kunne 
leses ut av offentlige registre. Noen slik ”skjult 
kunnskap” kom ikke fram. Petroleumstilsynets register 
kan derfor antas å gi et kvalitativt sett korrekt bilde av 
forholdene offshore. Når det gjelder aktivitet til lands 
er underrapporteringen antakelig såpass betydelig at 
registeret ikke gir noe godt bilde.
• Konklusjon fra utkastet til ”Trondheimsrapporten”





SAFE og Norsk Flygerforbunds konferanse 
”Åpent lende”.
Hotel Residence, Sandnes 6. - 7. og 8. mai 2008
Del 1 ”Kjemisk helsefare – eksponering og tiltak” 
Del 2 ”To sider av samme sak – turbin- og hydraulikkoljer 
innen luftfart og petroleumsindustri” 

http://safe.no/index.cfm?id=305217Presentasjonene kan lasten ned her:

NORSK FLYGERFORBUND
- Norwegian Airline Pilots Association -

http://safe.no/index.cfm?id=305217


Present knowledge regarding exposure and possible health

effects of “hot work” in coated metal parts offshore

http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/Vedlegg7.pdf

Highly recommended.
This report gives an excellent 
overview on various thermal
decomposition pattern of paint

http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/Vedlegg7.pdf


http://journals.lww.com/joem/Fulltext/2015/01000/Isocyanates_and_Human_Health__Multistakeholder.6.aspx

http://journals.lww.com/joem/Fulltext/2015/01000/Isocyanates_and_Human_Health__Multistakeholder.6.aspx


Halvor Erikstein

Sertifisert yrkeshygieniker / 
organisasjonssekretær

Sammenslutningen av 
fagorganiserte i energisektoren.

SAFE 

halvor@safe.no www.safe.no

Hormonhermere i arbeidsmiljøet.
Bisfenol A eksponering ved varmt arbeid.

Informasjon til Sikkerhetsforum
27. nov 2008

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/referat2008_5/hormonhermere.pdf

mailto:halvor@safe.no
http://www.safe.no/
http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/referat2008_5/hormonhermere.pdf


Hva har flypassasjere og oljearbeidere felles?

http://www.youtube.com/watch?v=AZqeA32Em2s
http://www.youtube.com/results?search_query=aerotoxic&page=1

http://www.youtube.com/watch?v=AZqeA32Em2s
http://www.youtube.com/results?search_query=aerotoxic&page=1


Informasjon til Sikkerhetsforum. Oppfølging etter møte 26. januar 2010
Aerotoxic Syndrome = samme som ”MS-saken” offshore?

Halvor Erikstein

Sertifisert yrkeshygieniker / 
organisasjonssekretær

SAFE 

halvor@safe.no

www.safe.nohttp://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referat%2001-
2010/Informasjon%20om%20Aerotoxic%20syndrome%2C%20Safe.pdf

mailto:halvor@safe.no
http://www.safe.no/dokumenter/Stami kartleggingsprosjekt_ Pål Molander.pdf
http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referat 01-2010/Informasjon om Aerotoxic syndrome, Safe.pdf


“Diffuse” utslipp av smøroljer kan
være svært helseskadelige



“VENTER”.  Diffuse utslipp av smøroljer er svært helseskadelige

Turbinoljedamp



Rensing av smøroljeavlufting fra turbiner

http://www.halvorsen.no/products/air-oil-separator

http://www.halvorsen.no/products/air-oil-separator


http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html


Statoil om MS-saken Statfjord. 
Desember 2006

• - Skulle det bli vitenskapelig dokumentert klare 
sammenhenger mellom arbeidsmiljøet på Statfjord A 
og helseskader, vil vi selvsagt ta tak i denne nye 
informasjonen. 

• Statoil har forståelse for at Harry Brevik og hans 
kolleger ikke er tilfreds med at denne saken har 
pågått i snart 15 år, men det er i løpet av disse 15 
årene ikke påvist noen kjent sammenheng mellom 
symptomene og arbeidsmiljøet på Statfjord A, sier 
informasjonssjef Geir Gjervan i Statoil.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/12/485834.html

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/12/485834.html


20 års kamp for rettferdighet (2008)  ”Åpent lende” 

http://safe.no/index.cfm?id=305217

http://safe.no/index.cfm?id=305217


25 års kamp for rettferdighet (2013) ”Ta ansvar!”

http://safe.no/index.cfm?id=400175

http://safe.no/index.cfm?id=400175


1988 ”MS”1991 ”MS”
1988 ”MS”1987

5 turbinteknikere fra Statfjord 
Tre  levd med multiple sclerose (MS) diagnoser i mer enn 20 år, men 
mener de er feildiagnostisert. 
To ble sendt til undersøkelse med mistanke om MS.
Alle er sikre på at det jobben som har forårsaket helseskadene
Avvist som yrkesbetinget fordi det vi vet i dag ikke var kjent. 

ANDRZEJ

HARRY
CHARLES

MOGENS TORLEIF



Bleed air -



www.gcaqe.org

http://www.gcaqe.org/


SAFE støtter forsking på helserisiko fra turbinoljer. 2006, 2014

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3839637/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3839637/


http://britishcitizenawards.co.uk/

http://britishcitizenawards.co.uk/


http://www.flightglobal.com/blogs/learmount/2015/02/man-wont-go-away/

http://www.flightglobal.com/blogs/learmount/2015/02/man-wont-go-away/


REACH – GCAQE , 17 nov 2014

Head, Bureau REACH
Department for Industrial Chemicals
Centre for Safety of Substances and Products (VSP)
P.O. Box 1
3720 BA Bilthoven
The Netherlands



GCAQE møte London 25. februar

• Countess of Mar GCAQE Co-patron

• Dr Susan Michaelis GCAQE

• Capt Tristan Loraine GCAQE

• Judith Anderson GCAQE

• Prof. Vyvyan Howard Pathologist/toxicologist - risk/hazard assessment of exposure to jet oils

• Dr. Judit Marsillach López University of Washington - biomarkers

• Professor Clerm Furlong University of Washington - biomarkers

• Professor Abou-Donia (TBC) Duke University - chemical markers to oil fumes

• Ms V.Hausherr IFADO, Liebniz research centre for working environment & human factors - low level exposure
to TCP

• Michael Rawlinson QC QC (Queens Council),Kings Chamber, UK - legal aspects of exposure to contaminated air

• Petra van Kesteren and Nicole Palmen  REACH, Centre for Safety of Substances and Products (VSP), The 
Netherlands - REACH review of contaminated air in aircraft

• Dr. Michel Mulder Aviation Medical Consultation, The Netherlands - Ache/Bche testing

• Dr.Stefan Fennrich / Hartmut Finge university in Tübingen / IUTA Institut in Duisburg, Germany - human 
inflammatory test ( pyrogen test)

• Prof Carl-Gustaf Bornehag - Professor in Public Health Sciences, Karlstad university, Sweden, Endocrine
disruptors & low level exposure to chemicals

• (TBC) Smiths Detection, UK - Possible TCP detection

www.gcaqe.org

http://www.gcaqe.org/


Kjemikalieprosjektet trenger gjenoppliving!

Kjemikalieprosjektet Oppstart 2007 



STØYSAKEN
Verneutstyr som 
skader. Det går seint framover

26 januar 2007 .Bruk av Viking Safe-Blast er ulovlig

1998

2006

http://safe.no/index.cfm?id=258732

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/26/464555.html

http://safe.no/index.cfm?id=258732
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/26/464555.html


FARLIG FREKVENS
Om støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet

Sandnes, Hotel Residence 5. og 6. mai 2010

NORSK FLYGERFORBUND
- Norwegian Airline Pilots Association -

Konferansen

Bilder og lenker til presentasjonene

http://safe.no/index.cfm?id=305373Presentasjonene kan lastes ned her; 

http://safe.no/index.cfm?id=305373


http://norskoljeoggass.no/no/Stoy

Prosjektet
Støy i petroleumsindustrien

http://norskoljeoggass.no/no/Stoy


Kartlegging av helikopterstøy

Ekstrem støy –
Kan ødelegge hørsel 
på sekunder!!!



http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/

Ekstrem støy –
Kan ødelegge hørsel på 
sekunder!!!

http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/


http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/

http://www.norskoljeoggass.no/no/Stoy/Stoy-i-og-rundt-helikopter/


Artikkel SAFE Magasinet nr.3 2007, side 38

http://www.safe.no/doc//SAFE%20Magasinet/SAFE%20Magasinet%20-%20nr3-2007.pdf

http://www.safe.no/doc/SAFE Magasinet/SAFE Magasinet - nr3-2007.pdf


http://www.safe.no/doc//HMS/farlig%20frekvens/Olav%20Kvaloy.pdf

http://www.safe.no/doc/HMS/farlig frekvens/Olav Kvaloy.pdf


TEKNOLOGISPRANG: Håndholdt verktøy
Safety Tools har utviklet utstyr som gjør varmt arbeid kaldt, samt at støy, støv og 
vibrasjon er kraftig redusert

Nålebanker: Varmt arbeid med ekstrem støy og vibrasjon

http://www.safetytools.no/

http://www.safetytools.no/


TEKNOLOGISPRANG: Håndholdt verktøy

www.pinovo.no

http://www.pinovo.no/




Lavfrekvent støy 



Lavfrekvent støy 

31,5 Hz 

Laveste C på et piano 32 Hz



Lavfrekvent støy påvirker det indre øret

• It was shown that exposure to low-frequency sound may alter 
the inner ear. This results in an increase of sensitivity to low-
frequency sounds, and as a result, previously imperceptible 
sounds becomes audible to the exposed person. 

• Interactions between inner-ear responses to low and higher 
frequencies furthermore account for perception of low-
frequency sound, as well as the property of the hearing 
system to perceive so-called difference tones. 

http://docs.wind-watch.org/Oud_NAG2012.pdf

http://docs.wind-watch.org/Oud_NAG2012.pdf


https://www.dropbox.com/s/j0eh5iszbhfue75/Intervju-Roughneck-August2014.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/j0eh5iszbhfue75/Intervju-Roughneck-August2014.mp4?dl=0


46

http://issuu.com/inbusiness/docs/81566_safe_nr3_2014_nett/18

Artikkel i SAFE magasinet «MudCube - en sann revolusjon for bedre arbeidsmiljø

http://issuu.com/inbusiness/docs/81566_safe_nr3_2014_nett/18


”Håp om bedring” 
– et forsøksprosjekt for bedring av livssituasjon til kjemisk skadde





”Håp om bedring” 

Artikler om yrkessykdom og prosjekt ”Håp om bedring”

http://issuu.com/inbusiness/docs/safe_nr_0412?viewMode=presentation&mode=embed

http://issuu.com/inbusiness/docs/safe_nr_0412?viewMode=presentation&mode=embed


Møte Arbeids- og sosialdepartementet om oppfølging av kjemisk skadde oljearbeidere 25.06.2014



Hvor går grensen?
En konferanse om helse og sikkerhet ved skiftarbeid, 
arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering.

SAFE  HMS konferansen 5. – 6. mai 2009

http://safe.no/index.cfm?id=305016Presentasjonene kan lastes ned her;

http://safe.no/index.cfm?id=305016


SAFE HMS konferanse
Quality Hotel Residence, Sandnes 22.-23. mai 2013

Ta ansvar!
-en konferanse om de tunge arbeidsmiljøsakene

http://www.safe.no/doc/Program%20Ta%20ansvar%20revisjon%2021%20mai%202013-21.05.pdf

http://www.safe.no/doc/Program Ta ansvar revisjon 21 mai 2013-21.05.pdf


Vi trenger et støyprosjekt fase 2!

• Lavfrekvent ikke håndtert

• Ekstremstøy ikke løst

• Krevende opplæringsprogram må etableres

• Støyprosjektet må behandles i AMU og forpliktende 
handlingsplaner må etableres

• Prosjekt på Temporært Terskel Skift (TTS) 



Statfjord C 
26. februar og 5. juni 2013

Kjemiske helsefare  – om kjemikalier og 
beskyttelse. 

Halvor Erikstein

Sertifisert yrkeshygieniker / 
organisasjonssekretær

SAFE 

halvor@safe.no 

92810398



Halvor Erikstein
organisasjonssekretær  / 

sertifisert yrkeshygieniker 

halvor@safe.no

Kristin/Heidrun  VO samling 
Eksponering: Støy – kjemikalier - nattarbeid 

2. og 23. oktober 2014. Rica Hell Hotel, Stjørdal



Shell Verneombudssamling
29.-30. sept, - 1. okt. 2014

Color Fantasy
Kjemisk arbeidsmiljø - Varmt arbeid – Eksos –

Smøreoljer - Støy 

Halvor Erikstein
Organisasjonssekretær / 

sertifisert yrkeshygieniker 

halvor@safe.no

92810398



Tillitsvalgtsamling 
SAFE klubben Teekay Petrojarl

Color Magic, Oslo – Kiel 
7.-9. november 2014

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

sertifisert yrkeshygieniker 

halvor@safe.no






