
Verdensdagen for sikkerhet og 
helse på arbeidsplassen 28. april

Foto: Halvor Erikstein

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/verdensdagen-for-
sikkerhet-og-helse-paa-arbeidsplassen

Informasjon fra SAFE 

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH

www.safe.no

https://www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/verdensdagen-for-sikkerhet-og-helse-paa-arbeidsplassen
http://www.safe.no/




Eternittplater er framstilt ved å tilsette asbestfiber som armering. Vær og vind løser opp 
sementen og overflaten blir lodden av asbestfiber.

Foto: Halvor Erikstein



https://www.sagebec.co.uk/blog/asbestos-roof-risks/

Utvasket eternitt med frigjorte asbestfibre

https://www.sagebec.co.uk/blog/asbestos-roof-risks/


Et hårstrå er uendelig stort i forhold til en 
asbestfiber

https://twitter.com/sanctusltd/status/1113834020218048514

Hår

Glassfiber

Asbestfiber

Hårstrå med asbestfiber på overflaten 
sett i elektronmikroskop

Asbestfiber

Kroppen har 
ingen mulighet 
til fjerne eller 
bryte ned en 

asbestfiber. Er 
den komme ned 

i lungene blir 
den værende 

der.

https://twitter.com/sanctusltd/status/1113834020218048514


https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/tre/artikler/eternitt-paa-tak-og-vegg

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/tre/artikler/eternitt-paa-tak-og-vegg


https://www.byggogbevar.no/enoek/artikler/alt-du-maa-vite-om-asbest-i-huset-ditt

https://www.byggogbevar.no/enoek/artikler/alt-du-maa-vite-om-asbest-i-huset-ditt


https://kreftforeningen.no/forebygging/kreftfremkallende-stoffer/yrker-og-kreft

https://kreftforeningen.no/forebygging/kreftfremkallende-stoffer/yrker-og-kreft
















Lovverk og ressurssider
FORSRKIFT OM ASBEST

• https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2005-04-26-362

• Arbeidstilsynet har av regelverk arbeid med asbest:

• https://www.arbeidstilsynet.no/tema/
kjemikalier/asbest/

• Yrkessykdom kan oppstå i mange 10-år etter at 
du har blitt utsatt for risikofaktorer som asbest 
og andre kjemikalier. Får du kreft eller annen 
sykdom, snakk med legen din om det kan 
skyldes arbeid du er i, eller har vært i tidligere. 

• Meldeplikt ved arbeidsulykke, yrkesskade og
yrkessykdom:

• https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/helse--
miljo-og-sikkerhet-hms/meldeplikt-ved-arbeidsulykke-
yrkesskade-og-yrkessykdom/

•
Leger har meldeplikt dersom det er 
mistanke om at det kan være 
arbeidsrelatert sykdom:
https://www.arbeidstilsynet.no/konta
kt-oss/meldeplikta-til-legane/

• Arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge om 
det kan være asbest til stede, før
arbeid settes i gang.
• Arbeidsgiver har ansvar for å lære opp 
ansatte om asbest, slik at de kjenner til
hva asbest er og kan stoppe arbeidet hvis de 
mistenker at det er asbest til stede.
• Arbeidsgiver skal vite at det skal foretas 
helseundersøkelser dersom arbeidstaker kan 
ha blitt eksponert for asbest, og om plikten til 
å melde fra til NAV om sykdom som kan 
mistenkes for å være relatert til arbeidet.

• Arbeidsgiver skal vite at virksomheter som 
skal utføre riving-, reparasjons- og 
vedlikeholdsarbeid av  asbestholdig 
materiale, skal ha tillatelse fra 
Arbeidstilsynet.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2005-04-26-362
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/asbest/
https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/helse--miljo-og-sikkerhet-hms/meldeplikt-ved-arbeidsulykke-yrkesskade-og-yrkessykdom/
https://www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/meldeplikta-til-legane/

