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Informasjon fra SAFE
Benzeneksponering offshore. 
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• Ny grenseverdi for benzen. Bekymringsmelding til Petroleumstilsynet.

• Avluftingspunkter (venter). Kilder for benzen.

• Kildestyrke, damptrykk og luktgrenser.

• Eksempel på boreslam og innblanding av råolje/gass.

• Bruker du rett åndedrettsvern?

• Filtrerende åndedrettsvern.  

• Har du sett det står <90% RH (luftfuktighet) på filteret?

• Trykkluftforsynt åndedrettsvern.

• Når yrkessykdom rammer.

• Forskrift om utførelse av arbeidet.

• Trodde du Lov om yrkesskadeforsikring var en «arbeidslivets 
kaskoforsikring»?

• SAFE temahefte. HMS og yrkesskadeforsikringen

• Kommisjon kompensasjon oljepionerer.

• Den livsfarlige benzeneksponeringsmatrisen.

• Arbeidsmiljølovens § 5-3. Leges meldeplikt. Mistanke om yrkessykdom.

• VEDLEGG

• Den lange saken. Hva har oljearbeidere og piloter felles? Eksponering 
for turbinoljer med organofosfater.



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


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)

1 volum% = 10000 ppm



Forbindelse
Konsentrasjon

parts pr. million (ppm) Volum%

Risikotrappen

Ref; “Forskrift om endring i forskrift om tiltaks og grenseverdier.  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 (gammel)

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


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

Benzen



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.

2016

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


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

2017

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


A3 plakat. Sendt ut på plattformer

http://www.safemagasinet.no/201701/merking-utslippspunkt-hvite-dampen-rare-lukten-vet-syk/

http://www.safemagasinet.no/201701/merking-utslippspunkt-hvite-dampen-rare-lukten-vet-syk/


Det holder ikke med en generell advarselmerking.
Konsentrasjon og mengde må være kartlagt for riktig valg av
åndedrettsvern.

Fargelagt med photoshop



Avlufting av 
tetningsoljer

http://www.slideshare.net/fullscreen/saurabhtholia/reducing-emissions-from-compressor-seals/1

Smøroljen (tetningsoljen) kommer i kontakt med gassen 
som komprimeres gjennom flere kompressorer (tog). 
Oljen tar opp i seg komponenter fra gasstrømmen og kan 
anrikes med store mengder benzen, heksan og andre 
hydrokarboner.
For at tetningsoljen ikke skal bli for uttynnet må 
«forurensingen» må luftes/kokes/dampes ut  fra oljen i 
tanker som har varmeelementer.
Avluftingen fra slike systemer påfører omgivelsene 
enorm  arbeidsmiljøeksponering. 

http://www.slideshare.net/fullscreen/saurabhtholia/reducing-emissions-from-compressor-seals/1


http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3067849/Modernize-your-compressor-lube-and-seal-oil-systems.html?ArticleId=3067849

GASSKOMPRESJON - Avlufting av tetningsoljer

DATA PÅ         ???????? 
UTSLIPPSKILDER 
Volum av utslipp
Kjemiske forbindelser?
Sammensetning
Spredning
Kartlegginger
Risikovurderinger
Helsefare
Helseovervåkning

http://www.hydrocarbonprocessing.com/Article/3067849/Modernize-your-compressor-lube-and-seal-oil-systems.html?ArticleId=3067849


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 

Kartlegging utført for 
rapportering av
ytremiljødata

Benzen

https://www.ptil.no/contentassets/c00c2f1eb6434d5e9852edaa06bee9b5/arbei
dsmiljoeksponering-helserisiko-og-registrering-av-helseskade---safe.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/c00c2f1eb6434d5e9852edaa06bee9b5/arbeidsmiljoeksponering-helserisiko-og-registrering-av-helseskade---safe.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 av

ytre miljødata.
IKKE anvendt på

arbeidsmiljø



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)  



Merking og
risikovurdering av 
avluftingspunkter 
(venter)

• DATA PÅ UTSLIPPSKILDER ??? 

• Kartlegginger

• Volum av utslipp?

• Kjemiske forbindelser?

• Sammensetning?

• Spredning?

• Risikovurderinger?

• Helsefare?

• Helseovervåkning?

Fargelagt med photoshop



BORING I HYDROKARBONFØRENDE FORMASJON

NB! Benzen
Boring i reservoar

Det er ikke tatt hensyn til 
at boreslammet blir 

forurenset med benzen 
ved boring i formasjon



Innblanding av råolje i boreslammet er rapportert, men ikke vektlagt…. 

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-
fagstoff/prosjektrapporter/2020/bruk-av-borevasker-pa-norsk-
kontinentalsokkel---utviklingstrekk-knyttet-til-helsefare/

•
Fra rapporten side 45.

• 4.5 
• Prosjektgruppen ønsker å belyse følgende utfordringer i 

forbindelse med reduksjon av helserisiko etter samtaler med 
selskapene:
Benzen er et organisk løsemiddel som finnes naturlig i olje- og
gassreservoarer. Det er klassifisert som et kreftfremkallende og
arvestoffskadelig stoff. Under møte med selskap ble 
prosjektgruppen informert om at det ved boring gjennom 
reservoar har blitt påvist opptil 10 % råolje i borevæsken. I slike 
situasjoner vil operatører, spesielt i shakerområder, kunne bli 
eksponert for benzen.

10%

https://www.ptil.no/fagstoff/utforsk-fagstoff/prosjektrapporter/2020/bruk-av-borevasker-pa-norsk-kontinentalsokkel---utviklingstrekk-knyttet-til-helsefare/


Innblanding av benzen i boreslam



Fordampning av væsker - Kildestyrke

Økende avgivelse av forurensing til omgivelsen



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


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

Som eksempel er antagelsen at råolje
innholder omkring 1% benzen. 
Hva betyr innblanding av 1 kg råolje? 

1 kg = 1000 gram. Total mengde benzen blir: 

1% av 1000 gram = 10 gram = 10000mg

Antagelse; 10% av 10000 mg.

1000 mg blir frigitt til arbeidsmiljøet

Hvor mye luft for at 1000 milligram (1 gram) skal
fortynnes til grenseverdi?

1000mg/(0,66 mg/m3)= 1510 m3

Med offshorefaktoren på 0,6 blir
luftbehovet 1510 m3/0,6 = 2517 m3

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

Hvor blir personell
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


✓ Erkjenne at benzen er ekstremt kreftfremkallende.

✓ Anvende erkjennelsen på arbeidsmiljø ved: 
Boreslamsbehandling, borekaksbehandling, valg av 
verneutstyr.

✓ Anvende erkjennelsen til å bruke teknologien til 
mudlogging til overvåkning (FlexFlaire, GacFact….)

✓ Anvende erkjennelsen på boreteknologi: Kan nye 
borevæskesystemer redusere innblanding av råolje i 
boreslammet? 

eller 

Benzen og boringSvært få av de utrolig mange arbeidsoperasjonene er kartlagt med hensyn på kjemisk 
eksponering. Ved yrkessykdomsutredning vil manglende data bli tolket som lite eksponering og 
ikke dokumentert eksponering og dermed bli undervurdert eller sett bort i fra. 



Bruksområde RH (luftfuktighet) mindre enn 90% 

RH < 90%

Et lite symbol, men har stor betydning



Hva hindrer bruk av data fra mudlogging til å varsle om innblanding av benzen 
i boreslammet? 
Krev at mudlogging settes opp til også varsle benzen i arbeidsmiljøet!

FlairFlex GasFact

https://www.slb.com/drilling/surface-and-downhole-logging/mud-logging-
services/flairflex-advanced-real-time-fluid-logging-and-analysis-service

https://cdn.brandfolder.io/VUJJLY3X/at/4hmqmnbvhwn4srftg
mmhvbfr/Isotopic_Gas_Analysis_Data_Sheet.pdf

Flairflex fra SLB
Gasfact fra Halliburton



✓ Erkjenne at benzen er ekstremt kreftfremkallende.

✓ Anvende erkjennelsen på arbeidsmiljø ved: 
Boreslamsbehandling, borekaksbehandling, valg av 
verneutstyr.

✓ Anvende erkjennelsen til å bruke teknologien til 
mudlogging til overvåkning (FlexFlaire, GacFact….)

✓ Anvende erkjennelsen på boreteknologi: Kan nye 
borevæskesystemer redusere innblanding av råolje i 
boreslammet? 

eller 



EKSPONERINGSSITUASJONENE MÅ 
KARTLEGGES OG RISIKOVURDERES!

• For halvmasker er praktisk beskyttelsesfaktor 10

• Kjemisk sammensetning og konsentrasjon må være kjent

• Høy luftfuktighet metter filterene.

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

• Det er store individuelle forskjeller på gjenkjenning av
lukt

• Dårlig tilpassning gir stor lekkasje inn i masken

• Vifteassisert åndedrettsvern er et filtrerende
åndedrettsvern. Det krever et kontroll og
vedlikeholdssystem. 

• 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



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


Luftfuktighet – en viktig parameter. 
Vanndamp metter filter.

Mollierdiagram

RH% 25 Co Vanndamp  
gram/m3

Parts pr. 
million (ppm)

40% 10,1 ca. 7900

60% 15,1 ca. 12000

80% 126,8 ca. 16000

http://go.vaisala.com/humiditycalculator/

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

• Filtermasker er uegnet der det er 
høy luftfuktighet.

NB
• Sundstrøm angir bruksområde 

-10 – +55 °C, < 90 % RH 

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

http://go.vaisala.com/humiditycalculator/
https://www.dantherm.com/gb/technologies/mobile-dehumidification/the-theory-behind-dehumidification/


Cartridge Life Expectancy Calculator
En nyttig kalkulator for å beregne filterlevetid. Den viser samtidig hvor
viktig det er å kjenne til eksponeringssituasjonen. 

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

av grenseverdi
❑ Temperatur
❑ Luftfuktighet
❑ Pustehastighet

http://webapps.msasafety.com/ResponseGuide/Home.aspx http://webapps.msasafety.com/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.
Selv ved lave benzenkonsentrasjoner vil halvmasker gi for 
liten beskyttelse.



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



Åndedrettsvern – bruk og begrensninger.

Trykkluftforsynt åndedrettsvern må
brukes når: 

• En ikke kjenner konsentrasjonen av 
forurensningene.

• Luftfuktigheten er høyere enn det 
ånderettsvernet er spesifisert for. 

• Det er skjegg eller andre forhold som gir
maskelekkasje.

• Testing av masketilpassning blir ikke utført.

• Filtergjennombruddstid ikke kan estimeres.



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


Emne: Re: Utkast bekymringsmelding til 
Petroleumstilsynet
Hei, jeg leste gjennom dette på Haukeland sykehus i går. 
Dette er interessant og er en presentasjon som alle bør ha 
kjennskap til. 
Det er på Sleipner jeg er blitt mest eksponert av benzen, og 
mitt inntrykk er at vi ikke har tatt dette alvorlig. Det bedret 
seg litt etter som årene gikk. Og det er mange som er redd 
for dette i dag, or tar kontakt. 
Jeg har selv mange år bak meg i vernetjenesten, og har 
fokusert på dette problemet. Men det har vert vanskelig å 
få forståelse og å finne noe konkret å forholde seg til. 
Tilgjengelig verneutstyr har vært mangelfullt og feilbrukt. 
Jeg stiller meg bak at du går videre med dette. 

13. august 2021

Benzen



Jeg sliter nå med ettervirkningen av et langt liv på jobb for Equinor i 
Nordsjøen. Og angrer på at vi ikke stilte fler spørsmål før vi gjorde det vi 
kunne og trodde var å gjøre en god jobb. Ingen takker oss i dag. 

Det er nå 4 år siden jeg fikk vite at jeg hadde utviklet en blodsykdom som 
kunne utvikle seg til blodkreft og beinmargs kreft. Jeg har nå diagnosen 
beinmargs kreft, og har gått gjennom 4 sykluser med celle gift. Jeg skal nå 
gjennomgå en beinmarg transplantasjon. Dette har vert en uhyggelig og 
smertefull opplevelse. Dette vil foregå i 2 år til før jeg blir bedre. Men 
sykdommen er dødelig, så frisk blir jeg ikke. Bare en utsettelse med store 
smerter og begrensninger. Haukeland 13. august 2021

Haukeland 2. november 2021 

På firemannsrommet  
hadde vi alle 

yrkesbakgrunn fra  
Nordsjøen



https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/BjaL1E/oljeb
ransjens-ansvar

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/z7o0XK/skuffet-
over-equinor-respons-paa-doedssyk-oljearbeider

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/G37KAV/doedssyk-
oljearbeider-frykter-flere-slike-historier-framover

https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/k6o2lQ/kreftforsker
e-etterlyser-flere-svar-fra-oljearbeidere

Stavanger Aftenblads reportasjer om oljeindustrien og kreft. Juni 2022

Stavanger Aftenblad 4. juni 2022

https://www.aftenbladet.no/magasin/i/1OAaRe/oljear
beiderens-siste-reise

https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/BjaL1E/oljebransjens-ansvar
https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/z7o0XK/skuffet-over-equinor-respons-paa-doedssyk-oljearbeider
https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/G37KAV/doedssyk-oljearbeider-frykter-flere-slike-historier-framover
https://www.aftenbladet.no/okonomi/i/k6o2lQ/kreftforskere-etterlyser-flere-svar-fra-oljearbeidere
https://www.aftenbladet.no/magasin/i/1OAaRe/oljearbeiderens-siste-reise


Tord



Konsekvens av eksponeringsmatrisen:
Det som ikke er målt finnes ikke. 
Avslag på godkjenning av yrkessykdom. 

Tord venter på ny vurdering. 
«Eksponeringsmatrisen» til 

Universitetet i Bergen er  
feil. Hvor mange andre er 

feilaktig vurdert som 
ueksponert?



Anders Myklatun

Utredning; Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Mars 2022

Anders delte rom 
med Hans Marwoll 

på Haukeland



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

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


Temahefte – HMS og yrkesskadeforsikringen

https://safe.no/wp-content/uploads/2022/09/SAFE-Fokus-web.pdf

https://safe.no/wp-content/uploads/2022/09/SAFE-Fokus-web.pdf


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

• I mai 2021 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.



Kommisjonsrapporten er en NOU (Norges offentlige utredninger). 
Den skal overleveres Arbeids og inkluderingsministeren 15. desember.
Deretter skal den ut på tre måneders åpen høring. 
Arbeidet med høringen vil krev stort arbeid og engasjement!

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
Professor emeritus, samfunnsøkonom Alf Erling Risa, Bergen
Professor, jurist Ingunn Ikdahl, Oslo
Rådgiver Live-Merete Solheim, Offshore Norge og Norsk 
Industri, 
Spesialrådgiver Ketil Karlsen, Industri Energi
Yrkeshygieniker Halvor Erikstein, SAFE
Leder Runar Nilsen, Arbeidsmiljøskaddes landsforening (ALF) , 
Kvinesdal

• Sekretariat;

• Tone Kjeldsberg, Morten Gaarder, Bodil Stueflaten, AID

• Karl-Christian Nordby, Ragnhild Østrem, STAMI

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


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

• 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/


Eksempel på mangelfull benzen-
eksponeringsmatrise utarbeidet 
for offshore. 
Eksponeringsmatrisen fra 2012 
regner ikke med  
benzeninnblanding i boreslam.
Den regner ikke med 
eksponering av benzen fra 
avluftingssystemene. 
Landanleggene er ikke med i 
Kreftregisterets kartlegginger av 
kreftforekomst.

https://w2.uib.no/filearchive/supplementary-
information-to-the-jem-.pdf

Den livsfarlige «benzeneksponerings-matrisen»

https://w2.uib.no/filearchive/supplementary-information-to-the-jem-.pdf


SAFE verneombudskonferanse 
8.-9. november 2022

• Det har stor konsekvensen at 
industrien feilaktig oppgir store 
arbeidstakergrupper som 
ueksponerte.

• ::::::::::::::::::::::::::::::::::
Dette var fem fra yrker som i følge 
Universitet i Bergen sin 
benzeneksponeringsmatrise var 
ueksponerte.  

• Det tok lang tid før helseplagene ble 
sett i sammenheng med benzen. 

• Mistanke om yrkessykdom ikke meldt.

• Følgelig ble igangsettelse av 
behandling svært forsinket.

https://safe.no/safes-verneombudskonferanse-viktigheten-av-et-trygt-arbeidsmiljo/

https://safe.no/safes-verneombudskonferanse-viktigheten-av-et-trygt-arbeidsmiljo/


Benzenmatrisen angir disse som ueksponerte 

Painter

Derrick employees

Turbine operators*

Turbine operators*

Subsea/hydraulic

*mekaniker roterende utstyr med mer



Eksempel på mangelfull benzen-
eksponeringsmatrise utarbeidet for offshore. 
Eksponeringsmatrisen fra 2012 regner ikke med  
benzeninnblanding i boreslam.
Den regner ikke med eksponering av benzen fra 
avluftingssystemene. 
Landanleggene er ikke med i Kreftregisterets 
kartlegginger av kreftforekomst.

KILDER FOR BENZEN

❑ Avluftingspunkter

❑ Boreslam

Avluftingspunkter 
https://www.ptil.no/contentassets/c00c2f1eb6434d5e9852e
daa06bee9b5/arbeidsmiljoeksponering-helserisiko-og-
registrering-av-helseskade---safe.pdf

https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f0
5df3ea85f0/kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-
roterende-utstyr-halvor-erikstein.pdf

Boreslam 
https://safe.no/pulsmote-pa-teams-elefanten-i-
rommet-benzen-i-boreslam/

https://w2.uib.no/filearchive/supplementar
y-information-to-the-jem-.pdf

Høy eksponering

https://www.ptil.no/contentassets/c00c2f1eb6434d5e9852edaa06bee9b5/arbeidsmiljoeksponering-helserisiko-og-registrering-av-helseskade---safe.pdf
https://www.ptil.no/contentassets/ab53ee56aeff4b29a238f05df3ea85f0/kontroll-med-avluftingspunkt-prosess-og-roterende-utstyr-halvor-erikstein.pdf
https://safe.no/pulsmote-pa-teams-elefanten-i-rommet-benzen-i-boreslam/
https://w2.uib.no/filearchive/supplementary-information-to-the-jem-.pdf


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


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/

NB!
Etterlys i AMU 

hvordan 
selskapet følger 

opp § 5-1

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?



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

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


Vedlegg



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

Turbinoljedamp

Hva har oljearbeidere, flypassasjerer og flymannskap 
til felles? De eksponeres for turbinoljer.IKKE BARE BENZEN!

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


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 



“Diffuse” utslipp av smøroljer kan
være svært helseskadelige



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

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


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/




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


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/


http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486671.htmlwww.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html

• - Skulle det bli vitenskapelig dokumentert klare 
sammenhenger mellom arbeidsmiljøet på Statfjord A og 
helseskader, vil vi selvsagt ta tak i denne nye informasjonen. 

• Statoil har forståelse for at Harry Brevik og hans kolleger ikke 
er tilfreds med at denne saken har pågått i snart 15 år, men 
det er i løpet av disse 15 årene ikke påvist noen kjent 
sammenheng mellom symptomene og arbeidsmiljøet på 
Statfjord A, sier informasjonssjef Geir Gjervan i Statoil. 
(Dagbladet 12.12.2006)

www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/12/485834.html

Equinor – ikke bare nytt navn, men også ny vilje til å rydde opp og ta ansvar for de som ble skadde?

I dag er det ny kunnskap og 
dokumentasjon om helsefarene de 
skadde i «MS-saken» ble utsatt for. 

Er det virkelig slik at det er 
arbeidstakeren som må ta risikoen 

og bære helseskadene, mens 
selskapet bare kan si; vi visste ikke, 

men har forsikret oss mot å ta 
ansvar og overlate de skadde som 

uføre uten yrkesskadeerstatning og 
økonomi til å leve av?

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486671.html
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html
http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/12/485834.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


MS-
saken på 
Statfjord 

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


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/


CEN/TC 436 Standard for å minimere risiko for «bleed air»
forurensing (forgifting av flymannskap og passasjerer

https://www.etuc.org/en/pressrelease/airline-industry-must-implement-new-cabin-air-standards

“Cabin air quality 
on civil aircraft -
Chemical 
compounds”
Standarden er 
blitt omarbeidet
til en teknisk 
rapport med 
mange forslag til 
forbedringer

https://www.etuc.org/en/pressrelease/airline-industry-must-implement-new-cabin-air-standards


Ut fra behandlingen av de yrkessyke – er det slik selskapet skal huskes?    



Arbeidsmiljøinfo fra SAFE. 
Etter besøk Åsgard B.

27.-28. juli 2022

Halvor Erikstein
organisasjonssekretær/ 

yrkeshygieniker SYH

92810398

halvor@safe.no 

www.safe.no

https://safe.no/wp-content/uploads/2022/08/Arbeidsmiljoinfo-fra-SAFE-
etter-besok-Asgard-B.-27.-28.-juli-2022-Halvor-Erikstein-.pdf

Vedlegg

https://safe.no/wp-content/uploads/2022/08/Arbeidsmiljoinfo-fra-SAFE-etter-besok-Asgard-B.-27.-28.-juli-2022-Halvor-Erikstein-.pdf


Brukes rett hjelm? Den skal 
beskytte mot fallende gjenstander 
og beskytte fallende person.

NS-EN 397:2012+A1 og NS-EN 
12492:2012

Har du sett dette symbolet?
Det betyr at filtrerende 
åndedrettsvern kan brukes i opp til 
90% luftfuktighet.

Ikke-elektriske tennkilder.
• Selvantenningstemperatur for 

noen  hydrokarboner.
• Spontan selvantennelse.
• Spontan selvantennelse ved 

selvoppvarming.
• Spontan selvantennelse i 

organisk materiale.
• Statisk elektrisitet (gnist).
• Termittreaksjon.

Innhold

• Yrkessykdom fra benzen

Informasjon til Sikkerhetsforum 07.10.2022
Praktisk arbeidsmiljøinformasjon  til Mongstad og Sikkerhetsforum.
Etter besøk med Sikkerhetsforum på Mongstad 21. september 2022

https://safe.no/praktisk-
arbeidsmiljo-informasjon-fra-safe/

Vedlegg

https://safe.no/praktisk-arbeidsmiljo-informasjon-fra-safe/


Halvor Erikstein
organisasjonssekretær  / 

yrkeshygieniker (SYH) 

92810398

halvor@safe.no

Ta kontakt om det er noe du lurer på

Fravær av bevis 
er ikke bevis på 

fravær


