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Kanarifugler ble brukt 
i engelske gruver fram 
til 1986. Først da gikk 
de over til «electronic
nose». Bilder viser et 
kanari-instrument. 
Når kanarifuglen 
svimte av åpnet de 
oksygenflasken og den 
kviknet til igjen.

https://www.smithsonianmag.com
/smart-news/story-real-canary-
coal-mine-180961570/

Helse er viktigst!
Ikke vær en 
kanarifugel. 

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/story-real-canary-coal-mine-180961570/


Hvor lenge holder helsa?
Yrkesgrupper

• Prosessoperatør

• Mekanikere

• Forpleining

• Sveisere

• Teknisk rengjørere

• Borepersonell

• Maling/stillas/isolering

• Arbeidsledelse

• Dekksarbeid/logistikk

• Kontorarbeid

• Kranførere

• Ledelse

• Osv ….

Helseskader
• Belastningsskader …………

• Hand Arm vibrasjonsskade (HAVS)

• Hjerte- og karlidelser ………

• Kreft ….

• Diabetes ……….

• Lungelidelser ……….

• Stress

• Ødelagt hørsel ……………….

• Tinnitus

• Astma og allergi ……….

• Nevrologiske effekter ……….

• Hjerneskader ………..

• Smertehelvete ………….

• Kombinasjoner av sykdommer….

• Død…..

• Skiftarbeid

• Eksos

• Støy

• Ensidig  og hard belastning

• Boreslam

• Produksjonskjemikalier

• Malings-/rengj/sandbl-kjemikalier

• Steikeos

• Sveiserøyk/sliping

• Hormohermere

• Kreftremkallende stoffer

• Kortvarig høy eksponering

• Immunotoksiske kjemikalier

• Blykromat 

• Rengjøring /vaskekjemikalier

• Benzen

• Hydrokarboner fra formasjon

• Avluftning fra smøresystem

• Turbinoljer med organofosfater 

• Brukt motorolje 

• Osv….

Påvirkning

NB
Få sykdommer på listen 
blir akseptert av
forsikringsselskapene 
som “godkjent
yrkessykdom”. 
Her benytter
forsikringsselskapene 
Folketrygdloven § 13-4 
«Skade og sykdom som 
i medhold av er likestilt 
med yrkesskade»
og benekter at 

sykdommen er
forårsaket av
arbeidsmiljøet. 



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


Det er klar sammenheng mellom levealder og yrker. 



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.



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. 

Lov om yrkesskadeforsikring § 8. Personlig ansvar, regress.
Arbeidsgiveren hefter ikke overfor arbeidstakeren for krav etter 

loven. Arbeidstakeren kan likevel kreve erstatning etter 

alminnelige erstatningsregler for skader eller sykdommer som 

ikke går inn under loven.



Arbeidstilsynet om yrkesskadeforsikringen

• Alle arbeidsgivere skal tegne privat 
yrkesskadeforsikring for sine ansatte. 
Yrkesskadeforsikringen skal dekke tap, 
utgifter og eventuell erstatning i 
forbindelse med sykdom eller skade som 
er påført i arbeidssammenheng.

• Yrkesskadeforsikring gjelder for yrkesskade 
og yrkessykdom som er definert i 
folketrygdloven. Den dekker også annen 
skade og sykdom dersom denne skyldes 
arbeidsulykke eller påvirkning fra 
skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

• Forsikringen skal dekke påført inntektstap 
og påførte utgifter, tap i framtidige erverv 
og framtidige utgifter, eventuelt 
ménerstatning og erstatning til etterlatte.

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/yrkesskadeforsikring/

Når vi leser hva yrkesskade-
forsikringen dekker, kan en lett

tro at dette er arbeidslivets
kaskoforsikring og gir rettferdig
dekning ved skade og sykdom. 

Men det er ikke slik det 
praktiseres! 

https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/melde-ulykke/yrkesskadeforsikring/


Hva er konsekvensen av manglende 
godkjenning av yrkessykdom?

• Økonomisk havari

• Familiehavari

• Feildiagnoser og feilbehandling 



http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486671.htmlwww.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html

• - 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. 
(Dagbladet 12.12.2006)

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

Equinor – ikke bare nytt navn, men også ny vilje til å rydde opp og ta ansvar for de som ble skadde?

I dag er det ny kunnskap og 
dokumentasjon om helsefarene de 
skadde i «MS-saken» ble utsatt for. 

Er det virkelig slik at det er 
arbeidstakeren som må ta risikoen 

og bære helseskadene, mens 
selskapet bare kan si; vi visste ikke, 

men har forsikret oss mot å ta 
ansvar og overlate de skadde som 

uføre uten yrkesskadeerstatning og 
økonomi til å leve av?

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486671.html
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/12/485834.html


De store smertene - de mange årene – de uendelig mange brevene – den 
ufattelig lange ventetiden – den store motstanden – den dårlige økonomien 
– den store urettferdigheten

https://www.safemagasinet.no/wp-content/uploads/2016/06/SAFE-Magasinet-2012-Nr-04.pdf

De lange kampene

https://www.safemagasinet.no/wp-content/uploads/2016/06/SAFE-Magasinet-2012-Nr-04.pdf


20 års kamp for rettferdighet (2008)  ”Åpent lende” 25 års kamp for rettferdighet (2013) ”Ta ansvar!”

https://safe.no/hms/apent-lende/
https://safe.no/ta-ansvar-safes-hms-konferanse-22-23-mai/

31 års kamp for rettferdighet (2019) “Fullt forsvarlig”. 

https://www.youtube.com/watch?v=FVp2F179-j4&feature=youtu.be

NB! Harry Stiegler Brevik med appell konsernsjef Eldar Sætre, Equinor 

Foto: Halvor Erikstein

https://safe.no/wp-content/uploads/2020/01/Halvor-fullt-forsvarlig.pdf

http://www.tu.no/artikler/hevder-statoil-
rundlurte-ofre/322555

https://safe.no/hms/apent-lende/
https://safe.no/ta-ansvar-safes-hms-konferanse-22-23-mai/
https://www.youtube.com/watch?v=FVp2F179-j4&feature=youtu.be
https://safe.no/wp-content/uploads/2020/01/Halvor-fullt-forsvarlig.pdf
http://www.tu.no/artikler/hevder-statoil-rundlurte-ofre/322555


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

Hva sier loven?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65


§ 12. Tap som omfattes.

• Yrkesskadeforsikringen skal dekke 
lidt tap, tap i framtidig erverv og 
utgifter som skaden antas å påføre 
skadelidte i framtiden. Hvis 
skadelidte har fått varig og betydelig 
skade av medisinsk art, skal det gis 
særskilt ménerstatning. Loven 
gjelder ikke oppreisning for skade av 
ikke-økonomisk art etter 
skadeserstatningsloven av 13. juni 
1969 nr. 26 § 3-5.

• Yrkesskadeforsikringen skal ved 
dødsfall gi erstatning til dem som 
arbeidstakeren helt eller delvis 
forsørget. Skadeserstatningsloven 
av 13. juni 1969 nr. 26 § 3-4 første 
ledd annet punktum gjelder 
tilsvarende.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

Arbeidsmiljøets kaskoforsikring?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65


De lange kampene

https://www.safemagasinet.no/wp-content/uploads/2016/05/SAFE-Magasinet-2007-Nr-03.pdf

https://www.safemagasinet.no/wp-content/uploads/2016/05/SAFE-Magasinet-2007-Nr-03.pdf


Forsikringsselskapet anket sakene til Høyesterett, 
men her ble de avvist. En sjelden seier! 

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/M9A9M/2-millioner-for-resus
https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/KbOx7/connery-far-28-mill

Januar 2008Februar 2007

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/M9A9M/2-millioner-for-resus
https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/KbOx7/connery-far-28-mill


§ 11.Skader og sykdommer som skal dekkes av forsikringen.

Yrkesskadeforsikringen skal dekke:
a) skade og sykdom forårsaket av arbeidsulykke 

(yrkesskade),

b) Skade og sykdom som i medhold av 
folketrygdloven § 13-4 er likestilt med 
yrkesskade.

c) annen skade og sykdom, dersom denne skyldes 
påvirkning fra skadelige stoffer eller arbeids-
prosesser.

Skade og sykdom som nevnt i første ledd bokstav b skal 
anses forårsaket i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, 
hvis ikke forsikringsgiveren kan bevise at dette åpenbart 
ikke er tilfellet.

Ved vurderingen av om en skade eller sykdom gir rett til 
dekning, skal det ses bort fra arbeidstakerens særlige 
mottakelighet for skaden eller sykdommen, hvis ikke den 
særlige mottakeligheten må anses som den helt 
overveiende årsak.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65


Bjarne Kapstad vs Tryg Forsikring

https://www.aftenbladet.no/sok/?query=kapstad

De lange kampene 

https://www.aftenbladet.no/sok/?query=kapstad


Folketrygdloven § 13-4. 
Yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade

• Visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer 
og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade. 
Departementet gir forskrifter om hvilke sykdommer som skal likestilles 
med yrkesskade.

• Sykdom som angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade 
dersom

• a) sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den 
aktuelle påvirkningen kan framkalle,

• b) vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den 
aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig 
sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle 
sykdomsbildet,

• c) symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og

• d) det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom eller 
påvirkning er årsak til symptomene.

• Det er et vilkår at påvirkningen som nevnt i bokstav b har skjedd mens 
vedkommende var yrkesskadedekket, se §§ 13-6 til 13-16

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-13

Her er det ikke lenger en
kaskoforsikring, men en situason

hvor forsikringsselskapet benekter
det er en “godkjent” yrkessykdom. 
Forsikringsselskapet svarer bare 

NEI på alle spørsmålene og du må
gå til rettsapparatet.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19/KAPITTEL_5-10#%C2%A713-13


To som har misbrukte STAMI-navnet mot skadde – og uten at STAMI reagerte med å informerer 
retten om at disse nødvendigvis ikke representere STAMI sitt syn og kompetanse. 

*

Kapstad vurdert il «5,2 standardiserte løsemiddelår», krav om 
minimum 10 år.  (Haukeland)

*

*

https://fagbladet.no/article-6.91.28763.2d90cff746

Se Fagforbundets Fagbladet: «Pensjonert lege turer fram.»

https://fagbladet.no/article-6.91.28763.2d90cff746


Den skadde blir ikke hørt av retten







Brev til STAMI 
med krav om 
opprydding



Svar fra STAMI. 



Anken forkastet



Ordtak: Det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir 
dømt.

MEN – i godkjenning av yrkessykdom kan det virke som det er 
omvendt.

Kan ikke underkjenning av reell yrkessykdom 
sammenliknes med et justismord?

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/Opan3E/ekofisk-
arbeideren-har-tapt-noen-slag-men-han-har-ikke-gitt-opp-a-vin

Kapstadsaken
Med blant annet bakgrunn i brevet fra STAMI ble 
saken med bistand fra SAFE anket til Høyesteretts 
ankeutvalg. Her  ble saken avvist og Kapstad hadde 
tapt saken fullstendig.

https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/Opan3E/ekofisk-arbeideren-har-tapt-noen-slag-men-han-har-ikke-gitt-opp-a-vin


https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

• Forsikringsgiverne skal 
registrere krav som 
følge av yrkesskade og 
yrkessykdom. 

• Offentlige myndigheter, 
arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjo
ner kan kreve innsyn i 
registeret for bruk i 
skadeforebyggende 
arbeid. 

• Kongen kan gi nærmere 
regler om 
registreringen, herunder 
om at opplysninger av 
personlig karakter ikke 
skal registreres, og om 
taushetsplikt overfor 
andre enn dem som 
etter annet punktum har 
innsynsrett.

§ 9.Registreringsplikt, 
innsynsrett.

Hva har arbeidstakerorganisasjonene av innsyn?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65


Måledata fra et langt arbeidsliv

Kartleggingsdata blir tillagt stor vekt ved en yrkesskadeutredning. 

Hvor mye av eksponeringen er blitt kartlagt? Hva mangler ved  arbeidsplassvurderingen over 10 - 20 – 30 - 40 år? 

Det er svært vanskelig å framskaffe sikkerhetsdatablader som tidligere ble benyttet. 

Noen produkter beholde navnet, men sammensetningen blitt endret.  



De skadde blir overlatt til seg selv for framskaffing arbeidsmiljødokumentasjon

Ved å tegne yrkesskadeforsikring har arbeidsgiverne kjøpt seg fri fra å dokumentere arbeidsmiljøet i forhold 
til yrkesskaden og yrkessykdommen. 

Arbeidsgiver er ikke pålagt å dokumentere, eller bistå det skadde med nødvendig dokumentasjon. 

Vi ser at mange arbeidsgivere viser svært liten omsorg og interesse for hvordan den skadde arbeidstaker
blir behandlet av forsikringselskapet. 

Sakene kompliseres ytterligere ved at arbeidsgivere skifter forsikringselskap. Da blir det blir uklarhet om 
hvor kravene kan stilles. 



§ 8. Personlig 
ansvar, regress.

• Arbeidsgiveren hefter ikke overfor arbeidstakeren 
for krav etter loven. Arbeidstakeren kan likevel 
kreve erstatning etter alminnelige erstatningsregler 
for skader eller sykdommer som ikke går inn under 
loven.

• Forsikringsgiveren kan kreve regress hos en 
arbeidsgiver som forsettlig har voldt skaden eller 
sykdommen. Regressadgangen omfatter også 
refusjon til folketrygden. Når forsikringsgiverne i 
fellesskap har utbetalt erstatning etter reglene i §
7, kan de kreve regress hos den uforsikrede 
arbeidsgiveren uten hensyn til skyld.

• Kan arbeidstakeren etter alminnelige 
erstatningsregler kreve at en tredjeperson erstatter 
tap som omfattes av loven, inntrer 
forsikringsgiveren i arbeidstakerens rett overfor 
denne tredjepersonen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

Har vi eksempler på at 
arbeidstaker etter §8 
har krevd erstatning fra 
arbeidsgiver for påført 
sykdom og skade?

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65


Svært få av de utrolig mange arbeidsoperasjonene er kartlagt
med hensyn til eksponering. Ved yrkessykdomsutredninger vil
manglende data bli tolket som lite eksponert, ikke dokumentert
og dermed undervurert i vurdering av årsakssammenheng.  



Hudopptak

Termisk dekomponering - kjemisk cocktail

Hydraulikkoljer – kjemisk cocktail

Kjemisk cocktail

Turbinoljer 

Råolje  - kjemisk cocktailTurbinoljer – nevrotoksiske organofosfater 

Dieseleksos – ultrafine partikler

Hudkontakt



Hva har gått galt?

• Lov om yrkesskadeerstatning er blitt en ordning hvor den skadde må forholde seg til et forsikringsselskap, mens arbeidsgiveren 
holdes helt utenom prosessen.

• Selv om en arbeidstakere etter utredning har fått godkjent sin yrkessykdom, vil forsikringsselskapet kjempe mot og kreve nye 
vurderinger for å underkjenne godkjennelsen.

• I petroleumsindustrien benyttes svært mange kjemiske forbindelser som ikke er toksikologisk risikovurdert, men manglende data
blir ikke tatt med i vurderingene.

• Når arbeidstakere blir skadde av nye kjemikalier vil forsikringsindustrien påstå at helseskadene ikke er dokumentert eller  er 
«vitenskapelig bevist» og nekte utbetaling av yrkesskadeerstatning. 

• Utredning av yrkessykdom utføres av personell på de yrkesmedisinske avdelingene som har liten eller ingen kjennskap til hvilken 
kjemiske cocktail den skadde er blitt utsatt for og hvordan eksponeringer er offshore under 12 timers arbeidsdager i 14 dager. 

• De involverte i rettsprosessene har ofte liten kompetanse på vurdering av arbeidsmiljøeksponering og helseskader.

• Arbeidsmiljøkartlegginger er ofte gjennomførte under svært urealistiske forhold og viser gjerne minimal eksponering. Disse blir 
tillagt stor vekt uten kompetent faglig vurdering og fører til avslag.

• Det er svært få leger som melder mistanke om yrkessykdom. Det fører til at helseutfall ikke blir sett i sammenheng med 
arbeidsmiljøeksponering. I tillegg kan ønsket om en «god» skadestatistikk gi underrapportering på arbeidsmiljøskader.

• Forsikringsselskapene har uendelige ressurser til å kjøre sakene i rettsapparatet og anker i praksis alle saker de taper. For en 
arbeidstaker som er skadd og uten lønnet arbeid er det særdeles stor risiko og kreve sin rett gjennom rettsapparatet.

• Forsikringsselskapene kan velge sine sakkyndige uten tanke på omkostningene og vil presse på at saken eventuelt løses med et 
hemmelig forlik. Slike forlik gjør at det blir svært få rettskraftige dommer som kan benyttes yrkesskadesaker.



Konklusjon:
Yrkesskadeforsikring er ingen kaskoforsikring. 

Den kan sammenliknes med en boligselgerforsikring.

Boligselgerforsikring

• En boligselgerforsikring 
beskytter deg mot krav fra 
kjøper etter at feil eller mangler 
ved boligen er avdekket. 

Yrkesskadeforsikring

• En yrkesskadeforsikring 
beskytter arbeidsgiver mot krav 
fra arbeidstakeren etter at skade 
og sykdom er avdekket.



Hvis helse er viktigst?
Hvordan kan vi få en rettferdig yrkesskadeerstatning?

Hvordan kan yrkesskadeerstatningen bli en arbeidsmiljøets kaskoforsikring? 
Hva må vi gjøre?

Halvor Erikstein
Organisasjonssekretær 

yrkeshygieniker SYH 

halvor safe.no

www.safe.no


