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SAFE, ved Halvor Erikstein, 
organisasjonssekretær og yrkeshygieniker, 
sendte denne uken en bekymringsmelding til 
Petroleumstilsynet (Ptil) med tittel 
«Benzeneksponeringens onde sirkel». 
 

 
 
Bekymringsmeldingen ble først presentert i 
møte i Sikkerhetsforum 2. februar, hvor 
kjemisk helserisiko var et av hovedtemaene 
(se vedlagte presentasjon). 
 
I bekymringsmeldingen er det listet opp syv 
forhold som er kritiske i forebygging av 
alvorlig kreftrisiko:   

1. Benzenmatrisen fra Universitetet i 
Bergen (2012) er feil. Den angir en 
rekke høyeksponerte grupper som 
ueksponerte.  

2. Kreftregisterets bruk av matrisen 
identifisere ikke disse gruppene i sine 
analyser. 

3. Risikovurdering i forhold til reell risiko 
blir undervurdert og nødvendige 
tekniske tiltak blir ikke utført. 

4. Verneutstyr ikke tilpasset eksponering. 
Feilaktig bruk av filtrende 
åndedrettsvern (høy luftfuktighet langt 
over designkriteriet). 

5. Helseutfall (kreftsykdom) blir ikke 
meldt som mistanke om yrkessykdom. 

6. Siden benzen utelukkes som årsak, blir 
symptomer på utvikling av blod- og 
lymfekreft oversett.  

7. Behandling av sykdom blir igangsatt 
sterkt forsinket. 
 

SAFE ber Petroleumstilsynet vurdere alle 
forholdene som beskrevet i 
«Benzeneksponerings onde sirkel» sammen 
med det faglige underlaget i presentasjonen 
«Informasjon fra SAFE. Benzeneksponering 
offshore. 25. november 2022».  
 
SAFE er særlig bekymret over at alvorlig 
kreftsykdom ikke blir meldt som mistanke om 
yrkessykdom etter Arbeidsmiljølovens §5-3. 
Leges meldeplikt. 
 

Tillitsvalgtkonferanse for 
forpleiningsklubbene i SAFE 
 
Forpleingsklubbene i SAFE avholdt en felles 
tillitsvalgtkonferanse 14. og 15. februar på 
Scandic Stavanger City Hotell. – Vi har felles 
utfordringer som må belyses sammen, sier 
Tom Ove Dyrnes, klubbleder i SAFE i Sodexo. 
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https://safe.no/wp-content/uploads/2023/02/2023-02-02-Bekymringsmelding-Benzen-Ond-sirkel.pdf
https://safe.no/wp-content/uploads/2023/02/Bekymringsmelding-fra-SAFE-til-Petroleumstilsynet.-Benzeneksponeringens-onde-sirkel.-2023-02-13-.pdf
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Arild Bringaker og Tom Ove Dyrnes Foto: Rebecca Bjerga 

 
Det er første gangen på mange år at 
forpleiningsklubbene i SAFE gjennomfører en 
felles konferanse, på tvers av bedriftene. Målet 
er å diskutere utfordringer og komme med 
sine synspunkter, i håp om å løse 
problemstillinger i felleskap. 
   
– Vi har tenkt på dette i lang tid. Vi håper de to 
dagene resultere i et mål om hva vi skal jobbe 
videre med, sier Dyrnes. 
 

 
 
– Intensjonen er å engasjere oss, drøfte 
problemstillinger og finne felles løsninger vi 
kan fokusere på fremover, sier Arild 
Bringaker, klubbleder i SAFE i ESS. 
 
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst mener det er 
veldig positivt at klubbene i SAFE har gått 
sammen om denne konferansen. 
 
– Det er viktig å drøfte problemstillinger på 
tvers, og ikke minst er det viktig å knytte 
kontakter og bli kjent med hverandre. Sånne 
konferanser gir både faglig og sosialt påfyll. 
SAFE sentralt er veldig glad for å bli forespurt 
som innledere og som gjester på konferansen. 
Det er viktig å få løftet problemstillinger og se 
hva forbundet kan gjøre med dette, sier hun. 

 
Forpleiningsklubbene samlet  Foto: Rebecca Bjerga 

 

SAFE Skolen Modul III – 
HMS 

Foto: Monica Martinsen 

 
SAFE gjennomførte denne uken SAFE Skolen 
Modul III – HMS med 16 tillitsvalgte. Tema var 
kjemisk arbeidsmiljø, med flotte innlegg fra 
Monica Martinsen (HMS-ansvarlig SAFE i 
Equinor sokkel) og Idar Martin Herland 
(nestleder SAFE i Equinor sokkel).  
 

 
 

YS Livsforsikring sikrer 
familien din  
 
 
 

 
En livsforsikring er ikke noe man tegner for 
seg selv, men for dem du er glad i. 
 

Med vennlig hilsen SAFE   

   @safe.fagforbund 

https://www.gjensidige.no/forsikring/kalkulator/liv/kunde?utm_campaign=personforsikring-partner_voksen%E2%80%8B&utm_id=07kbgy&utm_medium=dialog&utm_source=salg&x-client-id=safe&id=1
https://www.gjensidige.no/forsikring/kalkulator/liv/kunde?utm_campaign=personforsikring-partner_voksen%E2%80%8B&utm_id=07kbgy&utm_medium=dialog&utm_source=salg&x-client-id=safe&id=1

