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Programomtale og program
Velkommen til SAFE vernekonferanse 6. - 7. desember 2021
SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Endelig kan vi samles
om viktige HMS-saker og samtidig nyte sosialt samvær med likesinnede som har
engasjement for helseog arbeidsmiljø. Det er et stort mangfold i SAFE sine HMS-aktiviteter.
Vi har et aktivt HMS-utvalg og vi deltar på mange arenaer innen trepartssamarbeidet.
Det er bestilt 60 rom på Sola Strandhotell. Vi har erfaring med at det er vanskelig å få en
arbeidsgiver til å dekke deltagelse selv til HMS-relaterte konferanser og møter. SAFE dekker
derfor reise og opphold.

Tom Grimsrud

Det er dessverre et faktum at arbeid innen olje- og gassnæringen
utsetter arbeidstakerne for kreftfremkallende forbindelser. Dette er
fakta som også gjenfinnes i statistikken. Fra Kreftregisteret får vi en
orientering om det nye Heliportprosjektet. Dette prosjektet skal gi
mulighet til å kartlegge forekomst av sykdom hos de som har vært
registrert som helikopterpassasjerer. Dessverre manglerdet fortsatt
finansiering av et tilsvarende prosjekt for de som har jobbet på
landanleggene.

Som kjent ble grenseverdien for benzen i juli redusert til en
femtedel. Dette er nesten ubegripelig lavt og viser hvor alvorlig
benzen er som kreftfremkallende kjemikalie. Vi vil på samlingen
vise kilderfor benzen og presentere måleutstyr som kan påvise så
lave nivåer og samtidig anvendes i felt. Det er dessverre et
faktum at åndedrettsvern benyttes i miljø hvor filtermaskenes
bekyttelsesfaktorer overskredet. Derfor blir det en enkel
innføring i hvordan sette opp et trykkluftbasert åndedrettsvern.

Halvor Erikstein
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Alt for mange har opplevd å miste helsa og deretter måtte føre en
ensom kamp for å kreve en yrkesskadeerstatning. Vi ser fram til å høre
forslag om hvordan «Lov om yrkesskadeforsikring» kan endres til en
ordning som ikke er utformet som «den skadde har bevisbyrden».
Øyvind Vidhammer

Leo Ajkic er en profil som har mye på hjertet. Hans
tanker om utenforskapet vil gi forsamlingen mye til ettertanke.

Leo Ajkic
Foto: Kristoffer Myhre

Mange går skiftordninger hvor de må snu
døgnet. Har bruken av nattarbeid gått for
langt og bør vi ikke ta en gjennomgang av
intensjonene med forskrift om nattarbeid?

Levard Olsen-Hagen

Ultrafine partikler og eksos har fått stor
oppmerksomhet de siste årene. I dag vet vi at de fineste partiklene kan
forårsake hjerte- og karsykdommer, ved å gå fra lungene og over i blodbanen.
Vi har store forventninger til den finske teknologien som kan fjerne forurensing
ned til den minste partikkel.
Dir. Peter Christiansen
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I vår behandlet Stortinget situasjonen til de mange som har fått ødelagt helsen, men blitt avvist
av itrygdesystem og av forsikringsindustrien som «ikke-dokumenterbar yrkessykdom». Mange
har i tillegg til ødelagt helse, fått ødelagt økonomien og levd fra hånd til munn. I høst oppnevnte
Regjeringen en kommisjon for utarbeidelse av en kompensasjonsordning for oljepionerene.
Kommisjonen skal overlevere en innstilling ved utgangen av 2022.
Det er alltid interessant å høre hvordan Petroleumstilsynet tenker når de
bestemmer hovedtema. Årets tema var «På lag med leverandørene» og
var svært vellykket. Tilsvarende vil «Kapasitet og kompetanse er nøkkelen
til sikkerhet» sette ord på viktige faktorer.
Vi tror at gruppearbeidet blir givende og er vel anvendt tid. Her kan det
presenteres problemstillinger, kanskje finnes gode løsninger og for
framtiden få et godt nettverk.
Vel møtt! Hilsen HMS-avdelingen i SAFE

Noe du lurer på?
Ring Halvor Erikstein på 92810398 eller bruk halvor@safe.no
Ring Stig-Rune Refvik på 95238650 eller bruk stig-rune@safe.no

Finn Carlsen

