
SAFE verneombudskonferanse
Sola Strandhotell 6.-7. desember 2021 

Kommisjon for oljepionerer

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH

halvor@safe.no

92810398

mailto:halvor@safe.no


Kommisjon skal jobbe frem kompensasjonsordning for «oljepionerene»

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-
solberg/asd/pressemeldinger/2021/ny-kommisjon-skal-jobbe-frem-
kompensasjonsordning-for-oljepionerene/id2870087/

• Leder:
Lege Geir Riise, Oslo

• Øvrige medlemmer:
Professor emeritus, samfunnsøkonom Alf Erling Risa, Bergen

•
Professor, jurist Ingunn Ikdahl, Oslo

•
Rådgiver Live-Merete Solheim, Norsk Olje og gass og Norsk 
Industri, Sola

•
Spesialrådgiver Ketil Karlsen, Industri Energi, Frosta

•
Yrkeshygieniker Halvor Erikstein, SAFE, Sandnes

•
Leder Runar Nilsen, Arbeidsmiljøskaddes landsforening, 
Kvinesdal

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/asd/pressemeldinger/2021/ny-kommisjon-skal-jobbe-frem-kompensasjonsordning-for-oljepionerene/id2870087/


Regjeringen har satt ned en kommisjon som skal jobbe frem en 
kompensasjonsordning for tidligere oljearbeidere som kan ha 
fått arbeidsrelaterte helseplager.

• I mai ba Stortinget regjeringen om å sette ned en kommisjon 
som skal utarbeide en kompensasjonsordning for 
«oljepionerene». Nå har regjeringen satt ned denne, og gitt 
dem i oppdrag å blant annet vurdere hvem som bør 
omfattes av ordningen, omfanget av skader, kriterier og 
hvordan den bør finansieres og organiseres.

• Kommisjonen skal også vurdere om etablering av en særskilt 
kompensasjonsordning for oljepionerene vil være en riktig 
og hensiktsmessig oppfølging av denne gruppen.



• – Gjennom flere år har vi jobbet for å få mer kunnskap om 
konsekvensene tidligere oljearbeidere har opplevd som følge 
av jobben. Vi vet at enkelte kan ha fått helseplager på grunn 
av forhold i arbeidsmiljøet, og at noen dessverre opplever at 
de ikke får den oppfølgingen de fortjener. Dette skal 
kommisjonen se på, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn 
Isaksen.

• Kommisjonen skal bestå av fageksperter, partene i 
oljenæringen og organisasjoner som representerer 
oljearbeiderne. Arbeidet med rapporten skal være ferdig 
innen 31. desember 2022.



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

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


Hva har oljearbeidere, flypassasjerer og flymannskap til felles? De 
eksponeres for turbinoljer

http://www.youtube.com/watch?v=AZqeA32Em2s
http://www.youtube.com/results?search_query=aerotoxic&page=1

Turbinoljedamp

http://www.youtube.com/watch?v=AZqeA32Em2s
http://www.youtube.com/results?search_query=aerotoxic&page=1


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

Les lenken: 
Hvordan «MS-

saken på 
Statfjord» ble 

stoppet.

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


1988 ”MS”1991 ”MS”
1988 ”MS”1987

5 turbinteknikere fra Statfjord 
Tre  hadde levd med multippel sklerose (MS) diagnoser i mer enn 20 
år, men mener de er feildiagnostisert. 
To ble sendt til undersøkelse med mistanke om MS.
Alle er sikre på at det jobben som har forårsaket helseskadene
Avvist som yrkesbetinget fordi det vi vet i dag ikke var kjent. 

ANDRZEJ

HARRY
CHARLES

MOGENS TORLEIF

Stavanger, oktober 2011 

MS-saken 
på 

Statfjord 



Standard utstyr 
3 turbiner til kraftgeneratorer

2 turbiner til pumper/kompressorer



Ventene (avluftingspunktene) fra turbinen vil forurense arbeidsmiljøet 
med turbinoljer med nevrotoksiske organofosfatforbindelser



To uker før hadde jeg et 
møte med Statoil og 
overleverte 
dokumentasjon fra US 
Navy om at turbinolje 
var svært helseskadelig 
og at entring av 
turbinhood måtte skje 
med røydykkerutstyr





Vær oppmerksom på at mange 
smøroljemerker har skiftet
navn

NYCO 
Ikken noe selskap har gjort mer
for å studere effektene av
organofosfater. SAFE har støttet
et forskningsprosjekt ved
Washington University. Selv om 
Statoil benytter Turbonnycoil, 
avslo de å bidra til denne
forskningen på helseffekter. 

https://www.nyco-group.com/

https://www.nyco-group.com/


SAFE har sammen med mange andre støttet forsking på helserisiko fra turbinoljer. 
Prosjekt startet i 2006 og nytt i 2014. University of Washington, Seattle. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3839637/

NYCO har gått inn med store ressurser til forskning 
på helsefare fra organofosfater. 
Forskningen til University of Washington 
dokumenterte at også organofosfattilsetningen i 
TurboNycoil 600 kunne ha nevrotoksiske effekter. 
NYCO tok forskningen på alvor og advarte den den 
Europeiske luftfartsmyndigheten EASA om farene 
og de oppdaterte HMS-databladene.
NYCO jobber kontinuerlig  med å finne mindre 
helsefarlige tilsetninger

NYCO et forbilde på smøroljeprodusent 
som tar forsking og helsefare på alvor!

http://aerotoxic.org/wp-content/uploads/2014/05/Nyco-letter-to-EASA_engine-oil-tox_24Nov09.pdf www.nyco.fr/en

2011

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3839637/
http://aerotoxic.org/wp-content/uploads/2014/05/Nyco-letter-to-EASA_engine-oil-tox_24Nov09.pdf
http://www.nyco.fr/en


http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/05/08/534738.html

Den virkelige verden for  mange skadde

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/05/08/534738.html


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

Harry Stiegler Brevik med appell til konsernsjef Eldar Sætre, Equinor 

Foto: Halvor Erikstein

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

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


Kampen for rettferdighet i en yrkessykdomssak tar 
uendelig tid og krefter  



Oppfølging 
av saker 

De lange sakene:  Eksponering for turbinoljer offshore og i luftfart.  Avlufting fra prosessystemer 

https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f05
df3ea85f0/kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-roterende-
utstyr-halvor-erikstein.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/5bb685a14655488b96b
bac27911b5b4c/halvor-erikstein-safe.pdfhttps://www.ptil.no/contentassets/728fdd853baa4a43b80ce03c7

cdce658/informasjon-til-sikkerhetsforum---halvor-erikstein.pdf

https://safe.no/wp-content/uploads/2021/05/De-lange-sakene-
2002-2021-MS-saken-p%C3%A5-Statfjord-Turbin-og-
hydraulikkoljer-Halvor-Erikstein-2.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f05df3ea85f0/kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-roterende-utstyr-halvor-erikstein.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/5bb685a14655488b96bbac27911b5b4c/halvor-erikstein-safe.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/728fdd853baa4a43b80ce03c7cdce658/informasjon-til-sikkerhetsforum---halvor-erikstein.pdf
https://safe.no/wp-content/uploads/2021/05/De-lange-sakene-2002-2021-MS-saken-p%C3%A5-Statfjord-Turbin-og-hydraulikkoljer-Halvor-Erikstein-2.pdf


Hva er konsekvensen av manglende 
godkjenning av yrkessykdom?

• Økonomisk havari

• Familiehavari

• Feildiagnoser og feilbehandling 



Luftfartstilsynets HMS-trepartsforum
Cabin Air Quality

26.10.2021

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH

halvor@safe.no 

92810309



Consensus?

• There is no proven clear evidence of health issues created by cabin air 
to the billions of passengers and crews carried by Airlines.

• Scientific evidence - the proposed standard makes several statements 
as a justification for the standard, which are highly contentious, and 
are not accompanied by supporting evidence.

• EASA (European Aviation Safety Agency) Studies – EASA has already 
performed several studies on cabin air quality which revealed that the 
air quality onboard of aircraft is better than most indoor 
environments – “proven to be less polluted compared to normal 
indoor environments (e.g., offices, dwellings, etc.).”

FprEN17436

• Aircraft accident investigation agencies, 
aviation regulators from the EU and US, 
and the International Civil Aviation 
Organisation (ICAO) have recognised that 
bleed air contamination can compromise 
flight safety.

• “The Commission will be guided in its risk 
analysis by the precautionary principle, 
in cases where the scientific basis is 
insufficient, or some uncertainty exists.”

Fire 

Water

Photo: Halvor Erikstein



It is possible to reach consensus?

Fire Water and



Norwegian alpa , 26.02.2015 

http://www.dagbladet.no/2015/02/25/nyheter
/innenriks/utenriks/giftgasser_i_fly/37913048/

http://www.dagbladet.no/2014/06/09/nyheter
/innenriks/utenriks/fly/helse/33709667/

http://www.dagbladet.no/2015/02/25/nyheter/innenriks/utenriks/giftgasser_i_fly/37913048/
http://www.dagbladet.no/2014/06/09/nyheter/innenriks/utenriks/fly/helse/33709667/


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/


Får du først en diagnose, er det uansett ny
kunnskap, omtrent umulig at den omgjøres

Fortsatt har Mogens 
og Charles blitt nekte 
endring av diagnose 
fra MS til nevrologiske 
skader etter 
eksponering for 
turbinoljer med 
organofosfater.

Lier 02.12.2021

Studien avdekket at 
18% hadde blitt gitt feilaktig
MS-diagnose og at det har 

store konsekvenser.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30738280/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30738280/


Bjarne Kapstad vs Tryg Forsikring

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

De lange kampene 

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


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

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


Torleif Johnsen Født 5.12.1957 – Død 26.04. 2015

MS-saken 
på 

Statfjord 



EKSOS - ULTRA FINE PARTIKLER  



ULTRA FINE PARTIKLER  

https://www.nature.com/articles/s12276-020-0394-0.pdf

https://www.nature.com/articles/s12276-020-0394-0.pdf


Rolf K. ----- Lungefibrose
Instrumentteknikker og måleteknikker, Statfjord A,  1981 – 2009
Vært i arbeidslivet siden 1966 – hva vet vi om disse årene? 

Når uhelse rammes - trenger en arbeidsmiljødokumentasjon til bruk 
ved utredning av yrkessykdom. 
Hva kan framskaffes?

Referater fra HMS møter
Arbeidsmiløkartlegginger
Målerapporter
Rapporter om hendelser
Oversikt over andre som er blitt syke
Bilder og film av arbeid og arbeidsplasser



Lungefibrose 

• Rolf K. ble utredet ved

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i 
2016. Hans lungefibrose ble avvist som
yrkesbetinget og begrunnet med at 
han ikke hadde vært tilstrekkelig
eksponert. 

Vurderingen gjort helt uten innsikt i 
hva Rolf hadde vært eksponert for i 
løpet av er langt arbeidsliv. 

• Rolf Kittelsen døde oktober 2019



Partikler – størrelse og antall

https://www.bbc.com/future/article/20191113-the-toxic-killers-in-
our-air-too-small-to-see

En sky med en milliard 
10nm-partikler har samme 
masse som bare én PM10-
partikkel, men et samlet 
overflateareal en million 
ganger større. Det 
overflateområdet er belagt 
med giftig, uforbrent 
drivstoff.

https://www.bbc.com/future/article/20191113-the-toxic-killers-in-our-air-too-small-to-see


Ultra fine partikler og hjerte- og kareffekter

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4976002/pdf/nihms774517.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4976002/pdf/nihms774517.pdf


Klassifisering av aerosoler

https://interestingengineering.com/dutch-
group-creates-outdoor-vacuum-cleaner

https://interestingengineering.com/dutch-group-creates-outdoor-vacuum-cleaner


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.  



http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hoy-utdanning-og-godt-arbeidsmiljo-bidrar-til-et-langt-liv

EKSOS - ULTRA FINE PARTIKLER  

Kranførere er utsatt for 
eksos. Den er 

kreftfremkallende. I tillegg  
påvirkes hjerte- og 

karsystemet av ultrafine 
partikler som går over i 

blodbanen.
Hva er gjort av 

helsekartlegging?

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hoy-utdanning-og-godt-arbeidsmiljo-bidrar-til-et-langt-liv


Hudopptak

Termisk dekomponering - kjemisk cocktail

Hydraulikkoljer – kjemisk cocktail

Kjemisk cocktail

Turbinoljer 

Råolje  - kjemisk cocktailTurbinoljer – nevrotoksiske organofosfater 

Dieseleksos – ultrafine partikler

Hudkontakt



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 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.



Vedlegg



BEKYMRINGSMELDING TIL PETROLEUMSTILSYNET – 13. 08. 2021

Ny grenseverdi for benzen. Fra 1,0 til 0,2 ppm. (3 mg/m3 til 0,66 mg/m3)
Behov for bedre risikovurdering av eksponering og riktig bruk av åndedrettsvern!

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH

halvor@safe.no

https://safe.no/wp-content/uploads/2021/08/Bekymringsmelding-fra-SAFE-til-
Petroleumstilsynet-13.08.2021-Oppf%C3%B8lging-ny-grenseverdi-benzen-1-.pdf

Lastes ned 
her;

https://safe.no/wp-content/uploads/2021/08/Bekymringsmelding-fra-SAFE-til-Petroleumstilsynet-13.08.2021-Oppf%C3%B8lging-ny-grenseverdi-benzen-1-.pdf


https://safe.no/etterpa-fullt-forsvarlig-safe-hms-konferanse/Lastes ned 
her;

https://safe.no/etterpa-fullt-forsvarlig-safe-hms-konferanse/


SAFE HMS-konferanse
Quality Hotel Residence, Sandnes 22.-23. mai 2013

Ta ansvar!
-en konferanse om de tunge arbeidsmiljøsakene

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

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


FARLIG FREKVENS
Om støy og vibrasjon i arbeidsmiljøet

Sandnes, Hotel Residence 5. og 6. mai 2010

NORSK FLYGERFORBUND
- Norwegian Airline Pilots Association -

Konferansen

https://safe.no/hms/farlig-frekvens/

https://safe.no/hms/farlig-frekvens/


Hvor går grensen?
En konferanse om helse og sikkerhet ved skiftarbeid, 
arbeidsbelastning, arbeidstid og arbeidsmiljøeksponering.

SAFE  HMS konferansen 5. – 6. mai 2009

https://safe.no/hms/hvor-gar-grensen/

https://safe.no/hms/hvor-gar-grensen/


Presentasjonene kan lasten ned her: https://safe.no/hms/apent-lende/

https://safe.no/hms/apent-lende/




https://asbestosvictimadvice.
com/2011/12/asbestos-
ghosts-of-christmas-past/

https://asbestosvictimadvice.com/2011/12/asbestos-ghosts-of-christmas-past/


Halvor Erikstein

Flosal ble også 
benyttet i 

boreslammet på norsk 
sokkel 



Asbest



https://www.youtube.com/watch?v=WmkGc2w4gTs

https://www.youtube.com/watch?v=utnWyG1BDHM

https://www.youtube.com/watch?v=WmkGc2w4gTs
https://www.youtube.com/watch?v=utnWyG1BDHM


https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2014/01/07/surge
on-general-report-made-history-saved-lives/4355275/

https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2014/01/07/surgeon-general-report-made-history-saved-lives/4355275/


https://csts.ua.edu/ama/more-doctors-smoke-camels/

https://csts.ua.edu/ama/more-doctors-smoke-camels/


Fravær av bevis, er ikke bevis på fravær

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH 

92810398

halvor@safe.no

www.safe.no


