
Korona og HMS 



Hva er korona-virus (coronavirus)? Smittevei?

• Koronavirus er en stor famile av virus med fire 
humanvirus som forårsaker mild 
forkjølelse/luftveisinfeksjon i alle aldersgrupper. Viruset 
ser ut som en krone, derav navnet. Familien inkluderer 
også virus fra dyr som kan smitte mennesker i en 
prosess som heter zoonose.

• Koronavirus smitter ved dråpesmitte, altså at man 
utsettes for små dråper fra hosting, nysing eller 
spytting, og ved kontaktsmitte, fysisk kontakt, direkte 
(person til person) eller indirekte (person til person via 
for eksempel dørhåndtak). Koronavirus har også 
potensial til å smitte via luften.SIDE 2

https://sml.snl.no/dr%C3%A5pesmitte
https://sml.snl.no/kontaktsmitte


Konsekvens av virusets utbredelse  og hva er 
COVID 19?

• Viruset som er årsak til koronavirus-pandemien i 2020
er ett av flere typer koronavirus. Dette koronaviruset
heter sars-CoV-2 og gir sykdommen covid-19.

• Covid-19, også skrevet COVID-19, (akronym for den 
engelskspråklige sykdomsbetegnelsen «coronavirus 
disease 2019») er en viral luftveisinfeksjon forårsaket 
av sars-CoV-2, en type koronavirus i familie med 
SARS-viruset (Severe Acute Respiratory Syndrome)som 
vi husker fra 2002. COVID19 sykdommen ble første 
gang påvist under koronavirusutbruddet i Wuhan i Kina 
i desember 2019.
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https://sml.snl.no/koronavirus-pandemien_i_2020
https://sml.snl.no/covid-19


Norgeshistoriens største dugnad - god HMS?
Hva betyr dugnad? Stammer fra norrønt og betyr 
«god gjerning» - Hva kan vi forvente av deg/andre?

11:16 Har starta avhøyr av 
Solberg

Politiet har starta 
avhøyret av statsminister 
Erna Solberg om 
vinterferien hennar på 
Geilo. Politiet skal finna ut 
som statsministeren og 
familien braut 
smittevernreglane då ho 
feira 60-årsdag. Politiet 
håpar etterforskinga blir 
ferdig denne veka.

Ap-topper brøt 
koronareglene –
samlet seg på 
hotellsuite og drakk 
alkohol etter årsmøte
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https://www.nrk.no/nyheter/1.15429497


Hvor skal fokus være – hva er best håndtering 
av korona og hvor skal vi begynne mtp HMS?
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KARANTENE

PSYKISK HELSE

LIKEBEHANDLINGSIKKERHET

ARBEIDSMILJØ



Karantene – opprinnelse og forståelse?

• Karantene er et medisinsk uttrykk lånt via fransk
quarantaine fra it. quarantena, avledet av latin
quadraginta, som opprinnelig betydde «omtrent fire 
titalls», i dette tilfellet 40 dager, quaranta giorni. Den 
moderne betydningen av å holde folk eller dyr atskilt fra 
andre i en viss periode, oppsto i havnebyen Venezia, 
som allerede i 1347 iverksatte tiltak mot pest for å 
hindre smitte fra skip og mannskap som kom fra andre 
havner. Karantene skulle både hindre at byens 
befolkning ble smittet, og hindre spredning til andre 
steder. Skip kunne holdes i karantene i en isolert havn, 
og mennesker kunne isoleres på lasarett eller 
innesperret i en bygning.
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https://no.wikipedia.org/wiki/Fransk_(spr%C3%A5k)
https://no.wikipedia.org/wiki/Italiensk
https://no.wikipedia.org/wiki/Latin
https://no.wikipedia.org/wiki/Dyr
https://no.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://no.wikipedia.org/wiki/Pest
https://no.wikipedia.org/wiki/Smitte
https://no.wikipedia.org/wiki/Lasarett


Karantene – hvem tar belastningen av pålegg?

• Er karantene en belastning for samfunnet, myndigheter, 
bedrift eller ansatte? 

• Kjenner du forskjell på om pålegget er gitt av
myndigheter, bedrift eller er selvpålagt?

• Karantene ivaretar smittevernhensyn uten at det 
medfører unødvendig belastning for samfunnet og 
samfunnskritiske funksjoner

• Hvem vurderer og har ansvar for vurdering av fysisk og 
psykisk belastning?!
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Eks. på problemstilling for svensk arbeider. 
Annenrangs? Likebehandling?
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Vad händer angående ersättning för karantän.
Som det är nu så sitter vi ca 10 dagar efter inresa till Norge innan vi 
kan gå ombord, jag har då gjort totalt 4st covid tester.
När vi kommer hem så ska vi sitta i 7 dagar och familjen kan då ej
gå till skola eller jobb.

Detta betyder att vi är isolerade i 31 dagar, och har sedan 11 dagar
i frihet innan det är dags att åka hemifrån igen.
Detta är ju inte hållbart och helt idiotiskt om du frågar mig, 
speciellt i samband med en rigg som ligger till kaj med 4 man 
ombord.



Isolasjon – strengt virkemiddel og hva er 
konsekvensen? Ikke konsensus i fagmiljø, men..

• Det å være isolert er negativt for den psykiske helsen 
og vil også ha en sammenheng med fysisk sykdom. Hva 
som skyldes hva, er ikke alltid lett å si. Både redusert 
fysisk aktivitet og stress øker risikoen for psykisk og 
fysisk sykdom, sier Tveito

• Testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) –
nødvendig for å begrense videre isolering, sier FHI
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Hva er spesielt for nordsjø og turnusarbeideren?

• Allerede tøff belastning fysisk og psykisk – krevende 
arbeidsmiljø sier Ptil

• Frykt egen og andres helse – jobber tett «ikke fri»

• Hensyn til familie, arbeidskollega, arbeidsgiver

• Hjemmekontor vs karantene – er det forskjell? 
Arbeidsgiver og eller myndigheter pålegger. I karantene
kan du ikke se familie, ikke bevegelsesfrihet, men fast 
24/7.. Hvor er hjemmelen som sier at en ikke skal 
kompenseres?
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SAFE huset VO, TV og andre arbeidsplasser

• Tøft for de ansatte på SAFEhuset, men har jobbet for å 
holde det gode humøret, tatt endringer på strak arm og 
vilje til å gjøre tilpasninger til det beste for 
medlemmene. 

• Noen begrensninger og utfordringer – hva kan vi gjøre 
for best å serve dere?

• Hvordan står det til med vernetjeneste, klubbledere og
medlemmer som har liknende eller andre utfordringer 
på land eller ute?

• Tilpasning hjemmekontor, forsikring, andre vilkår? 
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Andre konsekvenser? Sikkerhetsrisiko?

• Vedlikehold – stort etterslep både på sokkel og 
landanlegg. A. Kielland..

• RNNP – hva sier Risikonivå i norsk 
petroleumsvirksomhet? Presentasjon 25 mars 

• Storulykke potensiale – mange dobling av ulykker 2år

• Innleie og lærlinger – opplæring, erfaringsoverføring og 
samhandling

• Innskrenkning frihet ved landligge, hotellkarantene, 
ekstra testing ++
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Forskning – Symptomer, sykdom og følger 
- men hva vet vi? 

• Etter korona-pandemien kan vi få en bølge av psykisk 
sykdom 

• Så mange som 1 av 5 av de som blir friske av covid-19 vil 
trolig slite med angst eller depresjon, viser en 
forskningsgjennomgang.

• Mellom 17 og 42 prosent av tidligere koronapasienter kan få 
lidelser som angst og depresjon, ifølge en ny 
forskningsgjennomgang fra forskere ved Oxford B. 
University i Storbritannia.
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Studier som viser noen konsekvenser..

• Det er sett på studier hvor det ble rapportert om store 
forekomster av posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

• Pasienter kommer med symptomer på long covid som 
utmattelse, kognitive problemer og psykiatriske problemer, 
sa Tina Malhotra, en av forskerne ved Oxford Brookes, i en 
pressemelding.

• Long covid er et begrep brukt for å beskrive ettereffekter av 
koronavirusinfeksjon som varer lenger enn 28 dager etter 
siste vanlige symptom fra selve Covid-19-viruset. – En 
regner med at 1 av 5 som har hatt covid vil oppleve slike 
problemer
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Videre forskningsresultat koronasyke…
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• Hele 60 prosent av norske koronasyke sliter med slike 

senvirkninger av viruset, ifølge en ny norsk studie utført ved 

Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus, 

sammen med amerikanske forskere.

• Disse pasientene hadde problemer med pust, hukommelsessvikt 

og konsentrasjonsplager selv etter 6 måneder, sier forskerne

• Forskere ved Modum og Oslo - undersøkt hvordan pandemien og 

smittevernstiltakene påvirker vår mentale helse.

- Tallene fra forrige vår, viste en økning av angst og 

depresjonssymptomer



Ansvar - staten, oljebransjen andre aktører?

• To forskjellige grener som kan forskes på når man ser på den 
psykiske helsen under og etter en pandemi:

Enten se på hvordan det går med oss alle, eller hvordan 
det går med de som har blitt smittet av viruset!

• Hva har staten, oljebransjen, NOG, PTIL eller STAMI gjort nok 
for å kartlegge eventuell risiko vi utsettes for?

• Hvilke grep tas eller bør tas for å minimere eller fjerne den og 
til hvilken pris? Hva trenger dere?

• Føler du eller kollegaene dine seg trygge? Vet vi nok – for mye 
eller for lite? Hva er korona-HMS-veien videre for SAFE?16



Vi skal jobbe for at dere får et rettferdig 
arbeidsliv, kan nyte vår, sommer og fremtid med 
best mulig vilkår og god helse – god påske! 
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