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På stedet hvil?

«Kjemisk arbeidsmiljø – Hvor står vi?



SAFE 

(Sammenslutningen Av Fagorganiserte i Energisektoren)

• OFS (Oljearbeiderenes Felles Sammenslutning) ble dannet i 1977 av arbeiderne 
selv, via forskjellige husforeninger på sokkelen. 

• Sammen med YS klubber på raffineri og landanlegg dannet vi SAFE i 2005.

• Partipolitisk uavhengig forbund i YS familien, men fagpolitisk engasjert.

• Et tydelig grasrot forbund av og ved arbeiderne, med sterke røtter og tydelige 
budskap

• Over 9000 medlemmer, olje og energi arbeidere
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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 (2009-13) 

SSB, Samfunnsspeilet, 2/2016

Reflekteres dette funnet i kartlegging av arbeidsmiljøet i dag?
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Omhandler kun offshore og 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

Den «store» kreftundersøkelsen: 

Eksplosiv utvikling av antall oljearbeidere fra -98 -2014.. 
Når skal vi følge opp de?
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«OFS krever at det blir full gjennomgang av arbeidsmiljø og 
helsekartlegging av personer som har vært/er eksponert for 
turbin- og hydraulikkoljer som inneholder organofosfor
forbindelser.» Dagbladet 16/4-03

Står vi i stampe?

Kampen om yrkesskade: 1998 - ?
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(1) Ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale skal arbeidsmiljøet være 
tilrettelagt slik at arbeidstaker er sikret mot ulykker, helseskader og særlig ubehag. 
Kjemikalier og biologisk materiale skal fremstilles, pakkes, brukes og oppbevares 
slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare.

(2) Kjemikalier og biologisk materiale som kan innebære helsefare, skal ikke brukes 
dersom de kan erstattes med andre eller med en annen prosess som er mindre 
farlig for arbeidstakerne.

(4) Virksomheten skal føre kartotek over farlige kjemikalier og biologisk materiale. 
Kartoteket skal blant annet opplyse om fysikalske, kjemiske og helseskadelige 
egenskaper, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Beholdere og 
emballasje for kjemikalier og biologisk materiale skal være tydelig merket med 
navn, sammensetning og advarsel på norsk.

AML: § 4-5.Særlig om kjemisk og biologisk helsefare

(3) Virksomheten skal ha nødvendige rutiner og utstyr for å hindre eller motvirke 
helseskader på grunn av kjemikalier eller biologisk materiale.

Hvem har ansvaret?
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(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.

AML: § 7-2.Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver

Hvorfor foretas det så lite kartlegging?

Hvem har ansvaret?
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Resolusjon SAFE kongressen november 2017 

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. 

«SAFE kongress krever at det gjennomføres full kartlegging av alle 
helseutfall som kan være forårsaket av arbeidsmiljøeksponering»
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Resolusjon SAFE kongressen 2017

Kartlegging av benzeneksponering:

Benzen er en svært kreftfremkallende forbindelser som finnes 
naturlig i oljen og gassen. 
Benzen kan forårsake blod- og lymfekreft etter kort tids 
eksponering. 

På tross av de alvorlige helsefaren blir benzeneksponering 
fortsatt dårlig kartlagt og mange er utsatt for høye nivåer 
uten å være klar over det.

«SAFE kongress krever at all benzeneksponering blir kartlagt 
og ny kunnskap om helsefaren blir lagt til grunn ved 
risikovurderingene»
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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. 
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Ansvarsfraskrivelse: yrkesskade forsikring handelsvare på anbud!

Fra dommen:
Det er Kapstad som må bevise at han er påført 
en yrkessykdom som Tryg skal betale for 

Hvem har ansvaret?
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– Olav døde faktisk av oljejobben. 
Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig 
for selskapene som driver med dette å innrømme at 
de har utsatt ansatte for farlige stoffer. 

De må ta ansvar og si at vi visste det ikke da, men nå vil vi be om 
unnskyldning, sier Tone Hvitsten. 

Stavanger Aftenblad, 28.sep.2018

Hilde-Marit Rysst
hilde-marit@safe.no
Tlf: 92 60 02 57

The End?
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