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Ny grenseverdi for benzen fra 1. juli

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nye-
grenseverdier-for-kjemikalier-fra-1.-juli/

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/f
orskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/8/1/

Aktivitetsforskriften 
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/aktivitetsforskriften/VIII/36/

§ 36 Kjemisk helsefare
Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig kjemisk 
eksponering ved lagring, bruk, håndtering og 
avhending av kjemikalier, og ved arbeidsoperasjoner 
og prosesser som avgir kjemiske komponenter, 
unngås.
Tiltaksverdiene og grenseverdiene i forskrift om 
tiltaks- og grenseverdier skal korrigeres med en 
sikkerhetsfaktor på 0,6 for en arbeidsperiode på 12 
timer, og for personer som befinner seg under 
forhøyet trykk, gjelder en sikkerhetsfaktor på 0,2 med 
unntak for CO og CO2.

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nye-grenseverdier-for-kjemikalier-fra-1.-juli/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/8/1/
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/aktivitetsforskriften/VIII/36/


Underlag for den nye  grenseverdien

https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e0c3d6ac910d43c1b15acbf4e834
52ef/grunnlagsdokument-benzen-horingsutkast-september-2020.pdf

https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e0c3d6ac910d43c1b15acbf4e83452ef/grunnlagsdokument-benzen-horingsutkast-september-2020.pdf


Benzen er til stor bekymring i hele petroleumsindustrien

https://news.un.org/en/story/2021/04
/1090912

https://www.theguardian.com/busine
ss/2020/feb/06/us-oil-refineries-
exceeding-limits-for-cancer-causing-
benzene-report-
finds?CMP=Share_iOSApp_Other

https://www.texasobserver.org/benzene-oil-
refineries-texas-coast/

https://www.latimes.com/science/sci
encenow/la-sci-sn-fracking-benzene-
worker-health-20140910-story.html

https://news.un.org/en/story/2021/04/1090912
https://www.theguardian.com/business/2020/feb/06/us-oil-refineries-exceeding-limits-for-cancer-causing-benzene-report-finds?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.texasobserver.org/benzene-oil-refineries-texas-coast/
https://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-fracking-benzene-worker-health-20140910-story.html


Benzen og yrkesbetinget kreft: En amerikansk tragedie.

https://publicintegrity.org/environment/benzene-and-worker-cancers-
an-american-tragedy/

https://publicintegrity.org/environment/benzene-and-worker-cancers-an-american-tragedy/


En kampanje fra det australske arbeidstilsynet. Hvor mye er unngåelse av denne skjebnen verdt?

Ingen takk venter den som får helsa ødelagt av dårlig arbeidsmiljø

THE QUIET SICKNESS. 
A photographic chronicle of hazdous work in America.
Earl Dotter.  1998.  ISBN 0-932627-85-4



Benzen - ny kunnskap endrer grenseverdiene

• BENZEN er naturlig forekommende i råolje 
og gass i størrelsesorden 0,1-1%. 

• I 1974 var grenseverdien i Norge 25 ppm. 

• Det er godt dokumentert at benzen kan 
forårsake ulike former for blodkreft og 
lymfekreft. Grenseverdien dermed nedjustert 
til 1 ppm. 

• Forskning har vist at denne grenseverdien 
ikke gav tilstrekkelig beskyttelse. 

• EU kjemikaliebyrå har anbefalt 0,1 ppm og 
0,2 som Takverdi. 

• Norsk grenseverdi er endret til 0,2 ppm i  juli 
2021.

https://pdfs.semanticscholar.org/464c/9b78e33c207c2e3e69d68c6c982f8d2f1b44.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/464c/9b78e33c207c2e3e69d68c6c982f8d2f1b44.pdf


8.8)
Beskytte 
arbeiderrettigheter og 
fremme et trygt og sikkert 
arbeidsmiljø for alle 
arbeidstakere, inkludert 
arbeidsinnvandrere og 
særlig kvinnelige 
innvandrere, og 
arbeidstakere i et usikkert 
arbeidsforhold

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-
arbeid-og-oekonomisk-vekst

FN’s bærekraftsmål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

• SAFE mener at kamp mot 
helsefarlig benzeneksponering i 
petroleumsindustrien må bli et  
bærekraftsmål. 

• Benzen representerer en  
helsetrussel ved all utvinning og 
prosessering av hydrokarboner. 

• Norge har innovasjons- og 
teknologikraft til å bli et 
foregangsland i å redusere 
helsefaren fra benzen. 

• Det er ikke likegyldig hvem som 
produsere oljen. På samme måte 
som markedet  velger «grønn 
strøm», må krav om et 
bærekraftig arbeidsmiljø  bli 
vektlagt tilsvarende. 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst


https://www.ptil.no/regelverk/alle-
forskrifter/styringsforskriften/V/18/

https://www.ptil.no/regelverk/alle-
forskrifter/teknisk-og-operasjonell-forskrift/VI/48/

https://www.ptil.no/regelverk/alle-
forskrifter/aktivitetsforskriften/VIII/36/

Petroleumstilsynets regelverk

Hvordan håndtere kjemisk helserisiko?

https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/styringsforskriften/V/18/
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/teknisk-og-operasjonell-forskrift/VI/48/
https://www.ptil.no/regelverk/alle-forskrifter/aktivitetsforskriften/VIII/36/


https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-806

Arbeidsmiljøloven.

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 

tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid)

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-806


Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(forskrift om utførelse av arbeid)

§ 3-1.Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering 
av kjemikalier

Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av 
kjemikalier, herunder støv med asbestfiber, og vurdere enhver 
risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.

Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

a) kjemikalienes farlige egenskaper,

b) leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet,

c) forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer,

d) mengden og bruksmåten av kjemikalier,

e) om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig,

f) antall arbeidstakere som antas å bli eksponert,

g) eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier,

h) grenseverdier og tiltaksverdier,

i) effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak,

j) konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser og

k) skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

Ytterligere opplysninger som er nødvendig må innhentes.

For enhver midlertidig arbeidsplass skal det foretas en ny 
risikovurdering.

§ 3-2.Måling av forurensning i 
arbeidsatmosfæren som grunnlag for 
risikovurdering
Dersom arbeidsgiver ikke kan dokumentere at 
forurensningen i arbeidsatmosfæren er på et fullt 
forsvarlig nivå, jf. forskrift om tiltaks- og 
grenseverdier, skal arbeidsmiljøet overvåkes ved 
regelmessige målinger.

Målinger skal også gjennomføres når det er 
foretatt endringer i virksomheten som kan øke 
arbeidstakernes eksponering for forurensninger i 
arbeidsatmosfæren.

Kartleggingen og målingen skal dokumenteres.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
Oppdatering 2015:  https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-806

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-806


Konsentrasjonsangivelser av kjemisk eksponering

Grenseverdier oppgis i 
parts pr million (ppm) eller i 
milligram pr. kubikkmeter 
(mg/m3) 

1 ppm er en gassboble på 
1 cm3 (1 milliliter) tynnet ut i 
1m3. 

1 kubikkmeter (m3) = 1000 liter
Brann- og 
eksplosjonsgrenser angis i 
100 deler (% - prosent)

Helserisiko angis i 
1000000 deler (ppm)

1volum% = 10000 ppm



Forbindelse
Konsentrasjon

parts pr. million (ppm) Volum%

Risikotrappen

Ref; “Forskrift om endring i forskrift om tiltaks og grenseverdier 2018 .  Eksplosjonsgrenser hentet fra “NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (1990) og  “Sources of Ingition” (J.Bond 1991)                
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GRENSEVERDIER ppm

Metanol (6,0 LEL) 

Metan (5,0)

Etan (3,0)

Propan (2,1 LEL)

Butan (1,9)

Pentan (1,4)

Benzen (1,3 LEL)

N-heksan (1,1) 

Propan (500)

n-Butan (250)

N-Pentan (250)

Heptan (200)

Metanol (100 ppm)  HE

Karbonmonoksid (25 ppm)

N-Heksan (20)

H2S (5,0 ppm) E

Blåsyre (0,9 ppm) HE

Benzen (1,0 ppm) HKG

Nitrogendioksid (0,5 ppm) E13

Benzen (0,2) Ny grenseverdi HKMG

Ozon (0,1 ppm) 

Diisocyanater (0,005 ppm) A4

NB!
Måler du 20,0% 
oksygen (O2 ) har du 
0,9% (9000 ppm) av 
noe annet. 

1 volum% = 10000 ppm

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg175.pdf


Grenseverdier – brukes til risikovurdering av kjemisk eksponering 

Grenseverdier er noe av grunnlaget for risikovurdering og vurdering av 
nødvendige tiltak for å redusere risiko, se forskrift om utførelse av arbeid 
kapittel 3. 

Grenseverdiene er enten fastsatt som gjennomsnittlig konsentrasjon over 
en periode på åtte timer, eller 15 minutter for korttidsverdier, og/eller 
fastsatt som en takverdi som ikke på noe tidspunkt må overskrides. 

Grenseverdien angir høyeste tillatte gjennomsnitts-konsentrasjon over en 
periode på åtte timer og er satt ut fra toksikologiske og medisinske 
vurderinger, men tekniske og økonomiske hensyn kan også være tatt 
med.

Selv om grenseverdiene overholdes, er man derfor ikke sikret at 
helsemessige skader og ubehag ikke kan oppstå. Se definisjon av 
grenseverdi i § 1-6 bokstav b.

Grenseverdiene må ikke oppfattes som skarpe grenser mellom ufarlige og 
farlige konsentrasjoner. Slike skarpe grenser finnes ikke. Det skyldes blant 
annet de biologiske forskjellene mellom mennesker. To personer kan 
reagere forskjellig selv om de blir utsatt for den samme påvirkningen av et 
kjemikalie. 

Dette gjelder særlig i de tilfellene der det er påvirkning av flere forskjellige 
forurensninger samtidig, eller der det forekommer hardt fysisk arbeid 
samtidig med påvirkningen. Opptak av kjemikalier i kroppen kan øke 
betydelig når arbeidsbelastningen øker.

Tiltaksverdier: verdier for eksponering som krever iverksetting av tiltak for å 
redusere helserisikoen og uheldig belastning til et minimum.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--
og-grenseverdier/

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/


Grenseverdiene må ikke oppfattes som 
skarpe grenser mellom ufarlige og farlige 
konsentrasjoner. 

Slike skarpe grenser finnes ikke. Det 
skyldes blant annet de biologiske 
forskjellene mellom mennesker. 

To personer kan reagere forskjellig selv 
om de blir utsatt for den samme 
påvirkningen av et kjemikalie. 

Dette gjelder særlig i de tilfellene der det 
er påvirkning av flere forskjellige 
forurensninger samtidig, eller der det 
forekommer hardt fysisk arbeid samtidig 
med påvirkningen. 

Opptak av kjemikalier i kroppen kan øke 
betydelig når arbeidsbelastningen øker.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/

Grenseverdiene må ikke oppfattes som skarpe 
grenser mellom ufarlige og farlige konsentrasjoner. 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier/


EKSEMPEL PÅ BEREGNING AV OVERSKRIDELSE
Etanol har en grenseverdi på
500 ppm. 
Akseptabel kortvarig overskridelse av 
grenseverdien opptil 15 minutter vil da være; 

500 ppm + 500ppm x (25/100) 
= 625 ppm

= 625x1,9 = 1188 mg/m3

https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier

Gjennomsnittsverdier og vurdering av kortvarige overskridelser (opp til 15 minutter)

https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier


De korte jobbene med høy 
eksponering kan koste deg helsa!

• Grenseverdien for  benzen er 0,2 ppm

• Puster du intetanende inn  20 ppm  i et minutt tilsvarer det samme  dose 
som opphold i 0,2 ppm i (20 ppm minutt/0,2 ppm) = 100 minutter

• Utfører du jobben i 30 minutter uten åndedrettsvern vil den totale 
eksponeringen tilsvare (20ppm/0,2ppm)x30 minutter= 3000 minutter

• Det betyr at du er blitt eksponert for en benzenmengde som tilsvarer 
eksponering for 0,2ppm i 3000 minutter/60minutter

• 20 ppm i 30 minutter tilsvarer 50 timer i 0,2 ppm



• Bilder viser et kanari-instrument. Når kanarifuglen
svimte av åpnet de oksygenflasken og den kviknet til.

• Kanarifugler brukt i engelske gruver fram til 1986. 
Først da gikk de over til «electronic nose!

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

Det er ikke kontroll på
benzeneksponeringen!

• Kildene må identifiseres.
• De enkelte eksponeringssituasjonene

må kartlegges særskildt. 
• De må kartlegges kvalitativt og

kvantitativt. 
• Kartleggingen av kjemisk helsefare må

utføres av fagfolk og med korrekte valg
av målemetoder.

• Det er arbeidstakeren som risikerer
helsen når arbeidsmiljøet ikke er 
kartlagt.

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


Underlag for innledende vurdering

https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/generertepdfer/kartlegging-
og-vurdering-av-eksponering-for-kjemikalier

Arbeidstilsynet har utarbeidet gode
veiledninger for kartlegging av risiko

https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/generertepdfer/kartlegging-og-vurdering-av-eksponering-for-kjemikalier


Vurdering av måleresultater

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartleggi
ng-eksponering-for-kjemikalier/vurdering-av-maleresultat/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/vurdering-av-maleresultat/


Vurdering av resultater fra måling med flere kjemiske komponenter

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-
kjemikalier/vurdering-av-maleresultat/

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/kartlegging-eksponering-for-kjemikalier/vurdering-av-maleresultat/


Økende kildestyrke

Hvordan vurdere eksponering?
Kildestyrke - fordampning av væsker 



Isopropanol har et damptrykk på 33 mmHg. 

Hvor stor vil konsentrasjonen bli over 

væskeoverflaten?

33 mmHg x 1300 = 42900 ppm

= 4,3 volum%

Enkel tommelfingerregel for bruk av damptrykk til å finne 
konsentrasjon over en væskeflate. 

Damptrykk i mmHg x 1300 = konsentrasjon overvæskeoverflaten

1300 regelen.
Kilde: Health and Safety at Hazardous Waste Sites, S.P. 
Maslansky & C. J. Maslansky ISBN 0-442—02398-7 
(1997)

Benzen har et damptrykk på 75 mmHg. 

Hvor stor vil konsentrasjonen være over 

en væskeoverflate med rent benzen? 

75 mmHg x 1300 = 97500 ppm
= 9,8 volum%

Eksempel på
estimering av
konsentrasjon

https://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure

Gasskonsentrasjon over en væskeflate: 1300 regelen

https://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_pressure


N-heksan har et damptrykk på 124 mmHg. Hvor stor vil

konsentrasjonen i ppm være inne i en tanken?

Eksempel: 124 mmHg x 1300 = 161200 ppm

Damptrykk for å vurdere gasskonsentrasjon 1300 regelen

Kilde: Health and Safety at Hazardous Waste Sites, S.P. Maslansky & C. J. Maslansky ISBN 0-442—02398-7 (1997)

Hvordan beregne 
damptrykk over 
væskeblandinger?
https://socratic.org/questions/colligative-
properties

https://socratic.org/questions/colligative-properties


Eksempel på direktevisende instrument for måling av gasskonsentrasjon. 

https://www.directindustry.com/prod/ion-
science/product-11667-559420.html

https://pdf.directindustry.com/pdf/ion-
science/tiger/11667-605459.html#open

https://www.vestteknikk.no/tig
er-select-ppm-benzene

https://www.directindustry.com/prod/ion-science/product-11667-559420.html
https://pdf.directindustry.com/pdf/ion-science/tiger/11667-605459.html#open
https://www.vestteknikk.no/tiger-select-ppm-benzene


Hvordan virker et instrument med PID sensor?

https://s7d9.scene7.com/is/content/minesafetyappliances/0803-11-
MC%20Photoionization%20Detector%20Tech%20Brief%20-%20EN

https://s7d9.scene7.com/is/content/minesafetyappliances/0803-11-MC%20Photoionization%20Detector%20Tech%20Brief%20-%20EN


Demonstrasjon av direktevisende
instrument med PID sensor innstilt for 
måling av etanol ved bruk av Antibac. 

Høye nivåer av etanol
målt over væskeoverflater.

Damptrykk mmHg
Etanol: 44
Benzen: 75
n-Heksan: 124

Flyktigheten gjør at den 
som jobber med disse
kjemikaliene vil bli utsatt
for svært høye
toppeksponeringer
(Gjennomsnittsmålinger
uegnet)

IP = 
10,43



IDLH

Øyeblikkelig fare for liv 
og helse.
Immediately Dangerous to Life and 
Health (IDLH)

Kortvarig høy eksponering 
ved feil beskyttelse, ulykker 
og uhell kan gi varige skader



Vurdering av helserisiko ved kortvarig høy eksponering

• National Institute of Occupational
Safety and Health (NIOSH) har utviklet 
en parameter (IDLH) til bruk ved 
risikovurdering av akutt kjemisk 
eksponering. 

• Immediately Dangerous to Life or Health 
(IDLH): Acute respiratory exposure that poses 
an immediate threat of loss of life, immediate 
or delayed irreversible adverse effects on
health, or acute eye exposure that would
prevent escape from a hazardous
atmosphere. NIOSH Definition

• Immediately Dangerous to Life or Health 
(IDLH): An atmosphere that poses an 
immediate threat to life, would cause
irreversible adverse health effects, or would
impair an individual's ability to escape from a 
dangerous atmosphere. OSHA Definition

I opphold i soner
hvor det kan oppstå 
IDLH nivåer, er kun 
maksimal
beskyttelse
tilstrekkelig
(Trykkluftsutstyr
med overtrykk).

https://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html

https://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html


NAFTA Opptil %

N-heksan 15%

Benzen 5%

LETT NAFTA Opptil %

N-heksan 18%

Benzen 8%

Landanlegg – eksempler på mulig eksponering



Krakket
NAFTA

Opptil %

N-heksan 8 %

Benzen 1,2 %

Toluen 5,5 %

KONDENSAT Opptil %

N-heksan 5,1 %

Benzen 2,6 %

Pentan 30% 



Noen komponenter i Nafta, lett Nafta, krakket Nafta og Kondensat

CAS LEL
Volum% 

LEL  
(ppm)

10% LEL 
(ppm)

Grense-
verdi
(ppm)

Vekten 
av 
1 ppm i
mg/m3

Grense-
verdi. 
Arbeids-
tilsynet
mg/m3

IDLH
(ppm)

Damp-
trykk
mm Hg
(20Co )

IP

Metan 5,0 50.000 5000

Etan 3,0 30.000 3000

Propan 2,1 21.000 2100 500 900 11,07

N-butan 106-97-8 1,9 19.000 1900 250 2,38 600 10,63

N-pentan 109-66-0 1,4 14.000 1400 250 E 2,95 750 420 10,34

N-heksan 110-54-3 1,1 11.000 1100 20 RE 3,53 72 1100 124 10,18

Heptan 142-82-5 1,05 10500 1050 200 4,10 800 750 40 9,90

Benzen 71-43-2 1 3,19 3,2 500 75 9,24

Benzen Grenseverdi ACGIH. 0,5 1,6

Benzen** Ny norsk grenseverdi (fra 1. juli 2021) 0,2 0,66

1,3-butadien 106-99-0 1 KG 2,21 2,2 9,07

Etanol 64-17-5 3,3 33000 3300 500 1,89 950 3300 44 10,47

https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier
*  https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e0c3d6ac910d43c1b15acbf4e83452ef/grunnlagsdokument-benzen-horingsutkast-september-2020.pdf

https://www.arbeidstilsynet.no/globalassets/regelverkspdfer/forskrift-om-tiltaks--og-grenseverdier
https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/e0c3d6ac910d43c1b15acbf4e83452ef/grunnlagsdokument-benzen-horingsutkast-september-2020.pdf


Nafta
(opp til)

Lett nafta
(opp til)

Krakket nafta
(opp til)

Kondensat
(opp til)

% innhold % innhold % innhold % innhold

Benzen 5% 8% 1,2% 2,6%

Vekt (mg) 500 800 120 260

N-heksan 15% 18% 8% 5,1%

Vekt (mg) 1500 1800 800 510

10 gram væske = 10000 milligram. Volum hvis tetthet = 0,7.  10 g/0,7 gram/cm3 = 14 cm3 = 14 ml (milliliter)

Hvor mye luft med hensyn til enkeltkomponenter er nødvendig for å fortynne
avdampning fra 10 gram til aktuelle grenseverdier?
Grenseverdier Luftfor-

tynning
Luftfor-
tynning

Luftfor-
tynning

Luftfor-
tynning

m3 m3 m3 m3

Benzen
1 ppm = 3 mg/m3

500/3 167 800/3 267 120/3 40 260/3 87

Benzen ACGIH 

0,5 ppm = 1,5 
mg/m3

500/1,5 333 800/1,6 533 120/1,5 80 260/1,5 173

Benzen (Ny 

grense.)
0,2 ppm = 0,66 
mg/m3

500/0,66 758 800/0,66 1212 120/0,66 182 260/0,66 397

Luftfortynning.
Selv små spill krever
store mengder luft
for og fortynnes til
grenseverdier

14 ml



Fortynning til grenseverdi

10 meter

Grunnflate 10 m x 10 m = 100 m2

758 m3 betyr fylling av et rom med grunnflate 100m2 og høyde 7,58 meter

Høyde

14 ml = 10 gram



NB Filtrerende åndedrettsvern er ikke egnet til å gi
beskyttelse mot denne cocktailen.

Høy
luftfuktighet
metter filter

Dette er 
ikke sant!



• 1 1973 var den administrative normen 
for n-heksan 500 ppm. 

• I 1980 var normen redusert til 100 
ppm

• Den er gradvis blitt nedjustert til 20 
ppm. 

• Det vil si at den administrative 
normen er redusert med 95%

• n-Heksan var svært mye benyttet som 
tynner i lim, lakk maling og 
avfettingsmidler.

• Heptan har i mange tilfeller erstattet 
n-heksan. 

• Dessverre ser det ut til at de spesielle 
toksikologiske egenskapen til n-
heksan innen visse områder er gått i 
glemmeboken.

https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/
192c74ed40b9441db700050d00d0211a/n-
heksan---grunnlag-for-fastsettelse-av-
administrativ-norm-2007.pdf

N-heksan skiller seg ut 
som spesielt helsefarlig

https://www.arbeidstilsynet.no/contentassets/192c74ed40b9441db700050d00d0211a/n-heksan---grunnlag-for-fastsettelse-av-administrativ-norm-2007.pdf


EKSPONERINGSSITUASJONENE MÅ KARTLEGGES OG 
RISIKOVURDERES!

• For halvmasker er praktisk beskyttelsesfaktor 10

• Kjemisk sammensetning og konsentrasjon må være kjent

• Det er store individuelle forskjeller på gjenkjenning av lukt

• Svært mange kjemiske forbindelser har luktgrenser som
ligger over grenseverdiene.

• Høy luftfuktighet metter filterene.

• Dårlig tilpassning gir stor lekkasje inn i masken

• Vifteassisert åndedrettsvern er et filtrerende åndedrettsvern
som krever et kontroll og vedlikeholdssystem. (ikke etablert).

• Den nye grenseverdien på 0,2 ppm betyr at konsentrasjonen
av benzen svært sannsynlig vil overgå filtermaskens praktiske
beskyttelsesfaktor. 

• Trykkluftforsynt med lungeautomat vil ofte være eneste
forsvarlige verneutstyr. 

Filtrerende åndedrettsvern har store begrensinger.



Hva bør gjøres for å følge opp at åndedrettsvernet brukes 
riktig og gir tilstrekkelig beskyttelse?

• For å velge riktig vern og bidra til at vernet gir tilstrekkelig beskyttelse er det 
viktig å ta hensyn til følgende forhold: 

• 1. Innhent informasjon om farlige stoffer, type arbeid som skal 
gjennomføres, og omgivelsene før åndedrettsvern velges. 

• 2. Bruk informasjon fra sikkerhetsdatablad som underlag for valg av type –
for eksempel helsefaremerking, stoffets form og type åndedrettsvern som 
er anbefalt. 

• 3. Bruk informasjonen fra leverandøren av verneutstyr. 

• 4. Ta med verneombud og arbeidstakere på råd i valg av åndedrettsvern. 
Søk råd hos bedriftshelsetjenesten. 

• 5. Åndedrettsvernet som velges skal gi tilstrekkelig beskyttelse (redusere 
eksponeringen for helsefarlige stoffer) og være tilpasset brukeren. 

• 6. Sørg for at det gis opplæring i bruk av åndedrettsvernet og tetthetstesting 
av det utstyret som er valgt (individuell tilpasning av masken og 
rutinemessig tetthetstesting ved bruk). 

• 7. Sørg for at det utarbeides en instruks/retningslinje for bruk, oppbevaring, 
renhold og vedlikehold av åndedrettsvern – inkludert skifte av filtre. 

• 8. Kontroller jevnlig om riktig vern er valgt, om det er tilpasset brukeren og 
om tetthetstesting blir utført før bruk. 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/andedrettsvern/pageAsPdf?showAsImage=true

Hva sier om 
Arbeidstilsynet

om 
åndedrettvern?

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/andedrettsvern/pageAsPdf?showAsImage=true


Det er stor forskjell på personers evne til å kjenne lukt

Odor Thresholds for Chemicals with 
Established Occupational Health Standards. 
American Industrial Hygiene Association, 
1995. ISBN 0-932627-34-X

❑ I den sensitive gruppen hører folk 
som er HYPEROSMISKE (veldig
følsomme) og folk som er blitt
sensibilisert til spesielle lukter
gjennom gjentatte eksponeringer.

❑ I gruppen av ufølsomme for lukt
inkluderes mennesker som er 
ANOSMISKE (ute av stand til å 
kjenne lukt) og HYPOSMISKE (delvis
ute av stand til å kjenne lukt).

❑ En person kan være hyposmisk til en
lukt, og hyperosmisk til en annen
lukt.

NB. 3 minutter i lukten
fører til at en persons 
oppfatning av lukt kan
redusere med omkring
75%

Lukttrøtthet 
(odor fatigue - olfactory fatigue) 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Olfactory_fatigue

https://en.wikipedia.org/wiki/Olfactory_fatigue


Ingen av disse kjemiske forbindelsene har varslingsegenskaper for 
filtergjennombrudd ved bruk av filtrende åndedrettsvern.

Grenseverdi Nedre
luktgren
se ppm

Øvre
luktgrense

ppm

Luktgrense. 
Ikke oppgitt
nedre/øvre

ppm

Benzen 0,2 - 1 2,14 12

Etan 150 120000

Propan 500 1000 20000

n-Butan 250 5,5 2700

n-Pentan 250 2,2 1000

n-Heksan 20 Ikke data Ikke data 130

n-Heptan 200 50 220

Etanol 500 4,68 5100

Kilde:
Health and Safety at Hazardous Waste Sites. 
Steven p. Maslansky, Carol J. Maslansky
ISBN 0-442-02398-7, 1997 
Odor thresolds. Table 5-7. side 102-109 

Kilde:

Odor Thresholds for Chemicals with Established 

Occupational Health Standards. American Industrial 

Hygiene Association, 1995. ISBN 0-932627-34-X



https://portalimages.blob.core.windows.net/products/pdfs/ancwwtbx_ui_sr_filters.pdf

Sundstrøm angir
øvre

bruksområde for 
filter til 90% 

relativ
luftfuktighet (RH)

https://portalimages.blob.core.windows.net/products/pdfs/ancwwtbx_ui_sr_filters.pdf


Luftfuktighet – en viktig parameter. 
Vanndamp metter filter.

Mollierdiagram

RH% 20 Co Vanndamp  
gram/m3

Parts pr. million 
(ppm)

40% 4,6 ca. 6250

60% 7,3 ca. 9900

80% 10,6 ca. 14400

• Vanndamp metter filter 
og ødelegger filtrenes 
opptak av andre 
kjemiske forbindelser

• Hvilken temperatur er 
det på det som blir 
drenert eller spylt?

• Gir dette vanndamp og 
vanndråper til 
omgivelsen? 

• Er luftfuktigheten 
kontrollert?

https://www.dantherm.com/gb/technologies/mobile-
dehumidification/the-theory-behind-dehumidification/

https://www.dantherm.com/gb/technologies/mobile-dehumidification/the-theory-behind-dehumidification/


Følgende parameter må legges inn: 
❑ Kjemisk forbindelse
❑ Konsentrasjon
❑ Grenseverdi
❑ Gjennombruddskonsentrasjon i % 

av grenseverdi
❑ Temperatur
❑ Luftfuktighet
❑ Pustehastighet

http://webapps.msasafety.com/Re
sponseGuide/Home.aspx

Dette er en nyttig kalkulator for å beregne filterlevetid. Den viser
samtidig hvor viktig det er å kjenne til eksponeringssituasjonen. 

http://webapps.msasafety.co
m/responseguide/Home.aspx

http://webapps.msasafety.com/ResponseGuide/Home.aspx
http://webapps.msasafety.com/responseguide/Home.aspx


• Lagt inn;

• Kjemisk forbindelse; Benzen

• Konsentrasjon: 10 ppm

• Grenseverdi (TLV): 1 ppm

• Temperatur: 20 Co

• Luftfuktighet (RH): 80%

• Halvmaske: Ja

Kalkulatoren svarer: The concentration 
exceeds the recommended maximum use 
concentration when using a Half mask. 
Please adjust in Step 2. (Konsentrasjonen
overstiger maksimum konsentrasjon for 
halvmasken)

Eksempel på bruk av kalkulator for filtergjennombruddstid



Lagt inn: 
Forbindelse: N-heksan
Konsentrasjon: 500 ppm
Temperatur: 20o C
Luftfuktighet RH:  80% og 100%
Pustehastighet: 60 liter/min
Gjennombruddskonsentrasjon
10% av grenseverdi (TLV)
====================
RH 80%: 
Gjennombruddstid: 61 minutter.

RH 100%: 
Gjennombruddstid: 22 minutter.

Luftfuktighet har stor betydning for gjennombruddstiden



Anbefaling om pusteluft og åndedrettsvern

https://samarbeidforsikkerhet.no/wp-content/uploads/2021/04/Anbefaling-009N-Pusteluft-og-Andedrettsvern-Rev-1.pdf

https://samarbeidforsikkerhet.no/wp-content/uploads/2021/04/Anbefaling-009N-Pusteluft-og-Andedrettsvern-Rev-1.pdf


Sjekkliste pusteluftanlegg

http://www.samarbeidforsikkerhet.no/modules/m02/article.aspx?CatId=216&ArtId=37

Beskyttelsesfaktor

http://www.samarbeidforsikkerhet.no/modules/m02/article.aspx?CatId=216&ArtId=37


Risikovurdering for bruk av pusteluftanlegg

http://www.samarbeidforsikkerhet.no/modules/m02/article.aspx?CatId=216&ArtId=37

http://www.alfnorge.no/alf/hoved/alf.nsf/ntr/1DB3DEB603C93
100C125764700777306/$FILE/Syndrom%20nr%203%20-
%202009.pdf

http://www.samarbeidforsikkerhet.no/modules/m02/article.aspx?CatId=216&ArtId=37
http://www.alfnorge.no/alf/hoved/alf.nsf/ntr/1DB3DEB603C93100C125764700777306/$FILE/Syndrom%20nr%203%20-%202009.pdf


Boreslamsbehandling



Når det bores i hydrokarbonførende
lag vil benzen bli innblandet i 
boreslammet. 

Hvilken betydning har 
innblanding av hydrokarboner fra
formasjonen for kjemisk
helsefare?



Grenseverdi benzene er 0,2 ppm = 0,66 mg/m3

Som eksempel er antagelsen at råolje innholder 
omkring 1% benzen. 

Hva betyr innblanding 1 kg av råolje? 

1 kg = 1000 gram

Total mengde benzen: 

1% av 1000 gram = 10 gram = 10000mg

Antagelse; 10% av 10000 mg = 1000 mg blir frigitt til
arbeidsmiljøet

Hvor mye luft for at 1000 mg skal fortynnes til grenseverdi?

100mg/(0,66 mg/m3 )= 1510 m3

Hvilken betydning har boring i oljeførende formasjon for 
benzeneksponeringen ved boreslamsbehandling?

Hva er tilgjengelig av vurderinger, beregninger eller målinger
for benzeneksponering ved boreslamsbehandling?

https://ndla.no/en/subject:1:01c27030-e8f8-4a7c-a5b3-
489fdb8fea30/topic:2:182849/topic:2:147173/resource:1:145316

Hvor kan personell
bli eksponert for 

benzen?

Eksempel på benzeneksponering ved innblanding av råolje i boreslammet. 

https://ndla.no/en/subject:1:01c27030-e8f8-4a7c-a5b3-489fdb8fea30/topic:2:182849/topic:2:147173/resource:1:145316


https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/accompanying-
chart-approximate-vapor-pressures-benzene-toluene-various-temperatures-1a-
mol-q23996764

http://www.ddbst.com/en/EED/PCP/VAP_C31.php

https://www.sensorsone.com/kpa-to-mmhg-conversion-table/

https://www.convertunits.com/from
/mm%20Hg/to/kPa

Celcius
(oC)

Kelvin (K) kPa  mmHG

20 293 10 75

30 303 16 120

40 313 24 180

50 323 36 270

60 333 52,3 390

Damptrykket til benzen øker fra
75 mmHg til 390 mmHg

når temperature øker fra 20o til 60 Co

En faktor på 5,2!

Stor kildestyrke og høy
temperatur gir kraftig
avgassing av kjemiske
forbindelser. 

Temperaturen har 
stor for  betydning

kjemisk
eksponering

https://www.chegg.com/homework-help/questions-and-answers/accompanying-chart-approximate-vapor-pressures-benzene-toluene-various-temperatures-1a-mol-q23996764
http://www.ddbst.com/en/EED/PCP/VAP_C31.php
https://www.sensorsone.com/kpa-to-mmhg-conversion-table/
https://www.convertunits.com/from/mm%20Hg/to/kPa


Produsert vann inneholder benzen. Høyere temperatur øker
damptrykket og gir kraftigere eksponering



https://www.norskoljeoggass.no/contentassets/78f305f51b054d10b0b9f465100
a678a/anbefalte-retningslinjer-for-identifisering-vurdering-kontroll-og-
oppfolging-av-benzeneksponering-07.04.2014.pdf

Retningslinje 131 fra 2014 har identifisert arbeidsoppgaver 
som kan gi benzeneksponering. Svært lite er tatt hensyn til i 

arbeidspraksisen.

https://www.norskoljeoggass.no/contentassets/78f305f51b054d10b0b9f465100a678a/anbefalte-retningslinjer-for-identifisering-vurdering-kontroll-og-oppfolging-av-benzeneksponering-07.04.2014.pdf


Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH 

www.safe.no

Arbeidsmiljøeksponering, helserisiko og registrering av 
helseskade. 

Alarm om benzeneksponering fra avluftning av tetningsoljer i 
gasskompressorer

Møte i Sikkerhetsforum, Petroleumstilsynet 6. april 2016
www.ptil.no/sikkerhetsforum

http://www.ptil.no/getfile.php/1338775/Sikkerhetsforum/2016/Halvor%20Erikstein%20a%20Sikkerhetsforum%20L06042016%20%20Kjemisk%20arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf

Informasjon til Sikkerhetsforum.

Avlufting fra
gasskompressorers

tetningsolje

http://www.ptil.no/sikkerhetsforum
http://www.ptil.no/getfile.php/1338775/Sikkerhetsforum/2016/Halvor%20Erikstein%20a%20Sikkerhetsforum%20L06042016%20%20Kjemisk%20arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf


1-103 er det samme som 1 – 1000! (en til tusen)

OHS rapport OHS -5070400-1 målinger gjort 28.- 29. juni 2011, rapport av 18.11.2011 

http://www.ptil.no/getfile.php/1338775/Sikkerhetsforum/2016/Halvor%20Erikstein%20a%20Sikkerhetsforum%20L06042016%20%20Kjemisk%20arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf

Kartlegging utført
for rapportering av

ytremiljødata

http://www.ptil.no/getfile.php/1338775/Sikkerhetsforum/2016/Halvor%20Erikstein%20a%20Sikkerhetsforum%20L06042016%20%20Kjemisk%20arbeidsmilj%C3%B8_final.pdf


Emisjonsmåling STB og STC 28.-29.06.2011, OHS

Kilde: Tabellen e hentet fra OHS rapport OHS -5070400-1 målinger gjort 28.- 29. juni 2011, rapport av 18.11.2011 



Kartlegging utført for 
rapportering til ytre

miljø.
Rapportene ikke

benyttet til å advare
mot ekstremt helsefarlig

arbeidsmiljø-
eksponering

Tabellen utarbeidet
når grenseverdien

var 1 ppm 
(3 mg/m3) og ikke

dagens på
0,66 mg/m3

Ref. Tabellen er hentet fra
presentasjonen “Informasjon til
Sikkerhetsforum” 6. April 2016)  



Hvilke risikovurderinger er gjort?
Fortsatt mangler mange utslippspunkt advarselsmerking.



https://safe.no/wp-content/uploads/2021/03/Kontroll-med-avluftingspunkt-
prosess-og-roterende-utstyr-Halvor-Erikstein7-juni-2017.pdf

https://safe.no/wp-content/uploads/2021/03/Kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-roterende-utstyr-Halvor-Erikstein7-juni-2017.pdf


Hvem tåler det –
hvem tåler det ikke?

• Dagens praktisering av lov om yrkesskadeforsikring gir den 
skadde bevisbyrden. 

• Arbeidstakeren bærer all risiko for sykdom påført av ukjent
eksponering,  eller fra eksponering hvor arbeidsplassen ikke
er kartlagt.

• Det betyr at helseskader forårsaket av ukjent eksponering, 
eller eksponering ved bruk av feil verneutstyr blir møtt med 
“ikke dokumentert”, “Ikke vitenskapelig bevist”

• Tilsvarende blir helseskader/sykdommer som ikke står på
listen som “godkjent yrkessykdom” avvist.

• Manglende melding (underrapportering) av “§5-3 Leges 
meldeplikt” (mistanke om yrkessykdom) medfører at  
arbeidstakeren taper sine rettigheter ved yrkessykdom.

• Det har i dag ingen konsekvens for arbeidsgiveren at 
“Forskrift om utførelse av arbeidet” ikke blir etterlevd



Kapittel 3. Arbeid hvor kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakeres sikkerhet 
og helse § 3-1. Risikovurdering av helsefare ved bruk og håndtering av kjemikalier

• Til andre ledd bokstav k)

• Arbeidsmiljøloven § 5-1 «Registrering av 
skader og sykdommer» har bestemmelser 
om registrering av skader og sykdommer. 
Virksomheten må ha rutiner for 
registrering av arbeidsrelaterte skader, 
sykdommer, ulykker og uønskede 
hendelser, jf. internkontrollforskriften § 5 
andre ledd nr. 7, og disse registreringene 
må benyttes i det systematiske 
forebyggende HMS-arbeidet.

• Mange tilløp til ulykker med kjemikalier 
kan være en indikasjon på at ulykker kan 
skje, og det er viktig å kartlegge og 
vurdere omfang og årsaker til uhellene for 
å forebygge alvorlige ulykker.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357

• Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, 
herunder støv med asbestfiber, og vurdere enhver risiko for 
arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.

• Risikovurderingen skal særlig ta hensyn til:

• a) kjemikalienes farlige egenskaper,

• b) leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet,

• c) forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer,

• d) mengden og bruksmåten av kjemikalier,

• e) om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig,

• f) antall arbeidstakere som antas å bli eksponert,

• g) eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og 
eksponeringsveier,

• h) grenseverdier og tiltaksverdier,

• i) effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak,

• j) konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser og

• k) skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

• Ytterligere opplysninger som er nødvendig må innhentes.

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-
utforelse-av-arbeid/2/3/3-1/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1357
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/forskrift-om-utforelse-av-arbeid/2/3/3-1/


Store spørsmål som ikke blir besvart

• Hvordan blir §3-1 Riskovurdering av helsefare
ved bruk og håndtering punkt k) skader, 
sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike 
ulykker fulgt opp?

• Hvilken oversikt foreligger over sykdommer 
hos de som jobber, eller har jobbet offshore 
eller på landanlegg?

• Har arbeidsgiver sett på helseutfall og 
vurdert betydningen av arbeidsmiljø? 

• Har arbeidsgiverne sett på levealder hos sine 
ansatte eller tidligere ansatte?

• Er det oversikt over forekomst av kreft hos 
de som jobber eller tidligere har jobbet?



Arbeidsmiljølovens 
§ 5-3. Leges 
meldeplikt.

• (1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får 
kunnskap om at arbeidstaker lider av en 
yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade 
etter folketrygdloven § 13-4, eller annen 
sykdom som legen antar skyldes arbeidstakers 
arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding om 
det til Arbeidstilsynet.

• (2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal 
arbeidsgiver underrettes om sykdommen.

• (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om omfanget og 
gjennomføringen av meldeplikten, herunder at 
den skal omfatte nærmere angitte sykdommer 
som kan antas å skyldes arbeidets art eller 
forholdene på arbeidsplassen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_5#%C2%A75-3

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_5#%C2%A75-3


Hvordan melde yrkessykdom og yrkesskade?
• Publisert: 01.12.2019 | Sist endret: 17.06.2020

• Yrkesskade og yrkessykdom

• Med yrkesskade mener vi personskade, sykdom eller dødsfall som følge av 
arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den 
er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene 
som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

• Hvordan melde fra om yrkesskade og yrkessykdom?

• Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke 
har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv. Det finnes flere 
forskjellige meldeskjemaer. Du finner riktig skjema i under Skjema og 
søknad. Du kan også ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33 hvis du har 
spørsmål eller vil ha hjelp til utfylling.

• Hva er fristen for å melde skade eller sykdom?

• Arbeidsgiver skal sende skademelding til NAV så snart som mulig. En 
yrkesskade må meldes senest innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. 
En yrkessykdom må meldes innen ett år etter at du ble klar over årsaken til 
sykdommen.

• NAV kan i visse tilfeller gjøre unntak fra meldefristen. Det må da være klart at 
forholdet er en yrkesskade, eller det må være særlige grunner til at 
skademelding ikke er sendt innen fristen.

• Hva skjer når NAV mottar meldingen?

• NAV vil så raskt som mulig vurdere om skaden eller sykdommen kan 
godkjennes. NAV kan til støtte for denne vurdering ha behov for å innhente 
dokumentasjon fra arbeidsgiver, lege eller andre. Dette kan være:

• nærmere beskrivelse av skaden

• opplysninger om skadelig påvirkning (ved sykdom)

• opplysninger fra fastlege eller annen behandlende lege

• opplysninger fra tidligere arbeidsgivere (aktuelt ved sykdom dersom du har 
hatt flere arbeidsgivere)

• Publisert: 01.12.2019

• Meld yrkesskade og yrkessykdom

• Skade og sykdom som oppstår på arbeidsplassen skal meldes til 
NAV på eget skademeldingsskjema.

• Meldeplikt

• Som arbeidsgiver har du plikt til å sende skademelding 
(folketrygdloven). Meldeplikten gjelder ikke bare skader og 
sykdommer, men også ved dødsulykker. Selv om du har gitt 
melding til Arbeidstilsynet slik det er beskrevet i 
arbeidsmiljøloven, skal du i tillegg sende melding til NAV. Dette 
fordi NAV skal sikre rettigheter til den skadede og eventuelle 
etterlatte. Du kan se mer om hva loven sier under Yrkesskade og 
yrkessykdom.

• NAV har fem blanketter:

• NAV 13-07.05 - for skade og sykdom påført under arbeid på norsk 
eller utenlandsk landterritorium

• NAV 13-06.05 - for skade og sykdom som er påført i forbindelse 
med petroleumsvirksomhet til havs

• NAV 13-10.01 - for skade og sykdom som er påført elev/student

• I skjemaene finner du orientering om hvordan du fyller ut, 
se skjema.

https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/meld-yrkesskade-og-yrkessykdom

https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom

https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/meld-yrkesskade-og-yrkessykdom
https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/yrkesskade
https://www.nav.no/no/bedrift/tjenester-og-skjemaer/meld-yrkesskade-og-yrkessykdom
https://www.nav.no/no/person/arbeid/yrkesskade-og-yrkessykdom


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. 

• Eksempelvis omhandler den «store» kreftundersøkelsen 
offshore 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

SAFE kongress krever at det gjennomføres full kartlegging av 
alle helseutfall som kan være forårsaket av 
arbeidsmiljøeksponering.

Resolusjon SAFE kongressen november 2017 

På tross av alvorlig
eksponering;

Landanleggene er 
fortsatt ikke med i 

Kreftregisterets
kartlegging. (2021)



https://safe.no/wp-content/uploads/2020/09/Yrkesskadeforsikringen-Halvor-ny.pdf

https://safe.no/wp-content/uploads/2020/09/Yrkesskadeforsikringen-Halvor-ny.pdf


Hva må gjøres?

• Det må etableres et opplæringsprogram for håndtering av risiko.

• Utslipp fra kildene må analyseres

• Kildene må risikovurderes

• Kildene må merkes

• Kildene må kontrolleres

• Verneustyret velges ut fra eksponering

• Verneutstyr må kontrolleres og vedlikeholdes

• Det må etableres et program for utvikling av risikoreduserende teknologi

• Helseutfall må kartlegges og registreres

• Mistanke om yrkessykdom må meldes

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH

halvor@safe.no


