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«Nesten enhver aktivist jeg

noensinne har møtt, overdriver –

enten bevisst, eller 

sannsynligvis snarere ubevisst –

det problemet de har viet tid og 

krefter til.»

Hans Rosling, Factfullness 2018



Film



Kjemikalieprosjektet 2007-2011



Formål

Prosjektet Kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien skal:

• gi et helhetlig bilde av den nåværende og tidligere eksponeringssituasjon, 

• beskrive og tette igjen kunnskapshull, og 

• bidra til at næringen blir bedre til å håndtere risiko knyttet til kjemikalier i 

arbeidsmiljøet i olje- og gassektoren.
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Samle kunnskap

• Oversikt historisk eksponering for kjemikalier

(UiB 2009-2010)tal 

• Oversikt dagens eksponering for kjemikalier

(STAMI 2008-2012)9)

• Rapport biologiske eksponeringsindikatorer

(IFKAN 2008-2009)

• Oljetåke-/dampeksponering i boring / oljetåkekalkulator

(UiB 2009)

• Jobbeksponeringsmatriser for benzen, asbest og oljedamp/oljetåke

(UiB 2010-2011)

• Litteraturdatabase

(STAMI 2008-2012)
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«Når man skjønner at noe må 

gjøres, er en forbedring av 

dataene ofte det beste man kan 

iverksette.»

Hans Rosling, Factfullness 2018



Skaffe kunnskap - FoU

«Tette kunnskapshull»
• Kreft blant norske offshoreansatte (Kreftregisteret)

• Helseeffekter ved eksponering for oljeaerosoler (STAMI)

• Nanopartikler i sveiserøyk og biomarkører (SfS/STAMI)

• Isocyansyre – generering og karakterisering (SfS/STAMI)

• Toksikologisk karakterisering av prosesstrømmer (Statoil)

• Karakterisering av oljetåke- og damp i borevæsker (Statoil/IOM)

• Toksikologisk vurdering av borevæsker (Statoil/IOM)

• Varmt arbeid (JIP/IFKAN)

• Varmt arbeid i habitat – metode for eksponeringsvurdering (Statoil/IKFAN)

• Testing og kvalifisering av verneutstyr (Statoil, Total/IFKAN)

• Biologisk monitorering (Statoil)

• Pumpe for luftmålinger (Statoil, ConocoPhillips, BP/IFKAN)

• Kvalifisering av shaker-teknologi (Statoil)

• Testing og kvalifisering av direktevisende måleutstyr (JIP/IFKAN)
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«Vi har ikke råd til å komme i 

en situasjon der ingen lytter

lenger. Uten tillit er vi 

fortapt.»

Hans Rosling, Factfullness 2018



Spre kunnskap

• 10+ Rapporter

• 7 konferanser/seminar

• 15 arbeidsmøte

• 25 Frokostmøte: First Friday – 13 siste filma, tilgjengelig på www.youtube.com/olfvideo

• Kurs og opplæring
– Introduksjonskurs

– Avanserte kurs

– Prøvetaking av farlige kjemikalier: www.OHlearning.com

• Opplæringsvideo åndedrettsvern

• Styrka fagmiljø

• Veiledninger

– Helseovervåkning

– Benzen

– Kvikksølv

– Tetthetstesting
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Meld.St. 29 (2010-2011)

21.3.4.2
Etter at konklusjonane til pilotprosjektet var behandla i Sikkerhetsforum, organiserte OLF på vegner av næringa eit større 
forbetringsprosjekt med det formålet å gi eit heilskapleg bilete av den noverande og tidlegare eksponeringssituasjonen, 
beskrive og tette igjen kunnskapshol, og bidra til at næringa blir betre til å handtere risiko knytt til kjemikaliar i 
arbeidsmiljøet. I dette arbeidet er også Norsk Industri, Rederiforbundet, SAFE, Lederne og LO med, medan
Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet er observatørar. Handlingsplanen gjeld i utgangspunktet åra 2008–2010, men er 
utvida og har presentert aktivitetar ut 2012. 
Prosjektet er bygd rundt desse elementa:
– samle og skaffe fram data for noverande eksponering og helserisiko
– gå igjennom og beskrive historisk eksponering
– initiere, gjennomføre og koordinere FoU-innsats basert på føringane i pilotprosjektet
– bidra til kunnskapsoppbygging i fagmiljøa gjennom kurs, seminar osv.
– utvikle faglege retningslinjer - «beste praksis» - innanfor kjemisk risikostyring og helseovervaking
Det er avgjerande viktig for resultatoppnåinga i forbetringsprosjektet at selskapa i petroleumsverksemda støttar opp 
med data, personellressursar og finansiering, og at dei forbetringstiltaka som blir utvikla gjennom prosjektet, blir 
implementerte. Regjeringa sin ambisjon om at næringa skal vere verdsleiande innanfor HMS, gjeld også for 
kjemikalieområdet, noko som spesifikt blir understreka i St.meld. nr. 14 (2006–2007) Sammen for et giftfritt miljø. Dette 
skal mellom anna gi høve for landbasert verksemd utanfor petroleumsverksemda til å trekkje vekslar på
utviklingsarbeidet i næringa. Forbetringsprosjektet i petroleumsnæringa har lagt vekt på erfaringsoverføring
til landverksemda mellom anna gjennom deltaking frå partane som representerer landverksemd (Norsk Industri, LO). 
Arbeidstilsynet er observatør i styringsgruppa for prosjektet. Målet er at det blir utvikla rettleiingar og handbøker som 
skal gjere det lettare for verksemder å drive systematisk risikoreduserande arbeid på kjemikalieområdet. Det vil også bli 
generert ny kunnskap om kjemisk helsefare. Tilsynsstyresmaktene ventar at resultata frå prosjektet fortløpande
blir tekne i bruk for å oppnå ei meir robust systematisk styring av kjemisk arbeidsmiljø. Så langt er erfaringane med 
samarbeidet i prosjektet på sentralt nivå positive, men det er behov for eit tydelegare engasjement også på 
verksemdsnivå når erfaringane frå prosjektet skal setjast om til konkret forbetring i verksemdene. Dette vil bli følgt opp 
gjennom tilsynsaktivitetar, og det vil bli lagt vekt på å oppnå positiv effekt i alle delar av næringa. Oppfølging av 
risikoutsette grupper er blant hovudprioriteringane til Petroleumstilsynet, og særleg merksemd vil bli retta mot at 
resultata frå forbetringsprosjektet kjem entreprenørtilsette og innleigde arbeidstakarar til gode.

Tilsynsstyresmaktene ventar at resultata frå prosjektet 
fortløpande blir tekne i bruk for å oppnå ei meir robust 
systematisk styring av kjemisk arbeidsmiljø. Så langt er 
erfaringane med samarbeidet i prosjektet på sentralt 
nivå positive, men det er behov for eit tydelegare 
engasjement også på verksemdsnivå når erfaringane frå 
prosjektet skal setjast om til konkret forbetring i 
verksemdene.



Nokre konklusjonar

• Det er så ymse med objektive måledata, mykje blei samla og gjort 

tilgjengeleg. Dokumentasjon utfordrande

• Kontrollerer du eksponering for benzen, så kontrollerer du i hovudsak

eksponering knyta til prosessen

• Kontroller i tillegg kvikksølv, eksponering for borekjemikalier og eksos

• God forsking er gjennomført og initiert

• Kunnskapshol er identifisert

• Fagkunnskap og fagnettverk er viktig



Frampeik

• Ubemanna

• Digitalisering

• Sensorteknologi

• Dieseleksos

• Grenseverdiar

• Kunnskapshol

• Epidemiologi

• Samhandling



««Alt er kjemi, og vi er omgitt av 

kjemikalier. Noen av disse er helsefarlige 

og kan gi sykdom og skade. Daglig blir 

mennesker syke som følge av 

kjemikalieeksponering. Sykdommen kommer som 

regel snikende etter mange år og forårsaker 

mye lidelse. Mye av dette kunne vært 

unngått. Vi har et felles ansvar for at 

dette ikke skjer.»



«Jeg sier ikke at du ikke skal 

bekymre deg. Jeg sier at du bør 

bekymre deg for de riktige 

tingene.»

Hans Rosling, Factfullness 2018


