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SAFEs
Verneombudskonferanse:
Viktigheten av et
trygt arbeidsmiljø

– Holdningen «men jeg skal jo bare…» er farlig,
vi må ikke undervurdere eksponeringstiden,
understrekker Skårdal.
Erikstein er svært engasjert i oppfølging av
kreftsyke oljearbeidere. Han samlet en gruppe
oljepionerer, som skulle fortelle sin historie.
Det ble et sterkt øyeblikk på konferansen når
de fem oljepionerer inntok scenen, alle
rammet av samme type kreft forårsaket av
eksponering til kjemikalier i Nordsjøen. Hans
Marwoll, mekanisk fagleder som har jobbet
hele livet offshore, forteller om sin kamp mot
sykdommen og forsikringsselskapet. Det
samme gjorde Petter Sandstad, Rune Skår,
Trond Lillehavn og Anders Myklatun.
– Vi lå, bokstavelig talt, på samme rom på
Haukeland sykehus.

Foto: Rebecca Bjerga

Den årlige verneombudskonferansen
samlet 65 verneombud og tillitsvalgte på
tvers av klubbene i SAFE til to dager med
faglig påfyll på Sola Strand Hotel.
Deltakerne fikk en sterk påminnelse på
hvor viktig et trygt arbeidsmiljø er for
helsen vår. HMS-avdelingen valgte
relevante og aktuelle tema, med dyktige
innledere fra Petroleumstilsynet, SG Safety,
Arbeidsmiljøsenteret, Equinor, NADG og
European Mud Company.
Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS
ønsket alle velkommen. Han oppfordret alle til
å presentere seg selv, etterfulgt av SAFEs
organisasjonssekretær og yrkeshygieniker
Halvor Erikstein som gjorde rede for de mange
kildene for benzen både offshore og på land.
Tore Skårdal, teknisk konsulent i SG Safety
gikk igjennom etablering av systemer for
trykkluftforsynt åndedrettsvern.

Hans Marwoll Foto: Rebecca Bjerga

– Det er en sterk opplevelse at vi er så mange
med samme sykdom. Vi lå, bokstavelig talt, på
samme rom på Haukeland sykehus når jeg
skulle ta stamcelletransplantasjon. Vi var
omtrent på samme alder, med like ansiennitet
i Nordsjøen og har jobbet med mye av det
samme.
– Det var da vi begynte å tenke og diskutere
om hva som egentlig foregikk, og hvor farlig
vår arbeidsplass er. Jeg bestemte meg om at
dette var noe som jeg var nødt til å få fram i
lyset, sier Marwoll.
Og fram i lyset kom det, etter at historien hans
kom i Stavanger Aftenblad, les artikkelen her.
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– Ingen viste hva benzen var når jeg begynte i
Nordsjøen. Det var bare noe som luktet
spesielt. Men den har gitt meg kreft og ødelagt
mye av mitt liv.
– Jeg ville få fram i lyse hvor lett og skummelt
det er å bli syk. Og hvor vanskelig det er å få
forsikringene til å dekke oss.
Skremt over snittalderen til
offshorearbeidere
Pensjonert HMS-ansvarlig i Equinor, Toril
Torlei, er redd for at hvis ikke vi griper fatt i
dette og gjør noe nå, vil femti nye mennesker
sitter på denne scenen om ti år. Hun oppdaget
at offshorearbeidere i Equinor ble i snitt ikke
mer enn 60 år. Hun har også omtalt denne
saken offentlig når venninnen hennes døde
brått av kreft.

Overenskomst for
landansatte
omfatter for tiden
SAFE medlemmer
i Archer, Seadrill
og Transocean.
Dette er en
rammeavtale
hvor mange av bestemmelsene i tradisjonelle
tariffavtaler ikke blir regulert i
overenskomsten, men i lokale særavtaler. Det
betyr også at lønn ikke forhandles sentralt,
men lokalt i den enkelte bedrift. Les mer på
safe.no

Tariffkonferansen 2023

– Jeg ser venner og
venninner som bare er
pensjonister i ett år eller
to, og så dør de, det syns
jeg er helt forferdelig.
– De fem levende bevisene som har minnet oss
på hvor farlig det er i bransjen vår, de skulle vi
hatt med oss til de ulike bedriftene, slik at folk
kunne fått seg en liten vekker. Det er helt noe
annet å høre et foredrag om benzen og hvor
farlig det er, og å sitte å høre på de som bærer
konsekvensene av eksponeringen i dag.

SAFE fortsetter kampanjen på
Tannhelseforsikring

Enighet i forhandlingene mellom
SAFE og Norges Rederiforbund
SAFE og Norges Rederiforbund kom tirsdag 8.
november til enighet i forhandlingene på
Hovedavtalen og overenskomsten for
landansatte.
Hovedavtalen er første del i alle tariffavtaler
inngått mellom SAFE og Norges
Rederiforbund. Likelydende Hovedavtale
omfatter også de bedriftene hvor SAFE har
direkteavtaler: DeepOcean, Reach Subsea og
DOF Subsea.

For kun 118 kroner per måned kan du som
SAFE-medlem forsikre tennene dine for inntil
30.000 kroner pr år. Kampanjeperioden er
begrenset til ut november, så følg med og sikre deg
denne unike medlemsfordelen! Du kan også
benytte anledningen til å kjøpe denne forsikringen
til dine familiemedlemmer. Kjøp her.

Med vennlig hilsen SAFE
@safe.fagforbund

