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FORORD
Den norske arbeiderklassen har en stolt tradisjon i kampen mot
helsefarlig arbeid. I en del industrier særlig innafor kjemisk og treforedling var det nettopp denne kampen som ga støtet til den første
fagorganiseringa på begynnelsen av 1900-tallet. I streikekampene i
kjemisk industri i 1929/1930 sto krava til bedre helsemessige arbeidsforhold sentralt. Disse streikekampene utvikla seg til en kraftig massebevegelse innafor den kjemiske industrien over hele landet. Sosialdemokratene i LO-ledelsen måtte sette i gang hele sitt antikommunistiske propagandamaskineri og ty til eksklusjon av fagforeninger fra forbundet for å slå ned denne massebevegelsen.
Allerede Karl Marx slo fast at angrepa på arbeidernes helse er en
lovmessighet under kapitalismen og at kampen mot helsefarlig arbeid
derfor må føres parallelt med lønnskampen så lenge kapitalen har makta
i samfunnet. Han skreiv:

»Kapitalen spør aldri etter arbeidskraftas levetid. Kapitalen er ene og
alene interessert i ei maksimal utnytting av arbeidskrafta i løpet av en
arbeidsdag. Og dette oppnår den ved samtidig å forkorte arbeidskraftas levetid. På samme måte som en grisk godseier piner maksimalt
utbytte ut av jorda — men samtidig berøver jorda for all dens
fruktbarhet.» (Kapitalen bind I, kap. 8.).
De siste ti åra har kampen mot helsefarlige arbeidsforhold vokst
kraftig. Dette kommer ikke bare av skjerpa angrep på arbeidsfolks helse,
men også av at sosialdemokratiets klassesamarbeidspolitikk begynner å
miste taket over norske arbeidere. Forsøkene på å isolere miljøkampen
fra lønnskampen møtes med ei klassekamplinje som slår fast at
miljøkampen og lønnskampen er to sider av samme sak og må føres
parallelt.
Men den voksende faglige kampen trues også av en annen fiende —
den moderne revisjonismen, i dag først og fremst organisert innafor SV.

11
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Revisjonistene forsøker desperat å lede massekampen inn på »lovlige
veier», inn i samarbeidsutvalg og borgerlig lovfesta avtaler. Gjennom
sin dårlig fordekte klassesamarbeidspolitikk saboterer de massekampen
og kampen mot helsefarlig arbeid. På linje med sosialdemokratene er de
borgerskapets agenter innafor fagbevegelsen og politikken deres må
bekjempes om kampen skal vinne fram.
Vi marxist-leninister har alltid hevda at bare arbeidsfolks egen kamp
gir seier. Arbeidsfolks erfaringer når det gjelder helsefarlig arbeid er
tusen ganger mer verd enn alskens eksperter som jobber på oppdrag fra
monopolkapitalen. Likevel trenger vi støtte gjennom opplysninger,
forskningsresultater og medisinsk kunnskap. Denne handboka skal
nettopp være ei slik støtte for å ruste opp kampkrafta vår innafor
fagforeninger og klubber i miljøkampen. Derfor er den skrevet i
samarbeid mellom industriarbeidere, medisinere, jurister, kjemikere og
fysikere.
Når dette skrives står vi oppe i ei voksende kapitalistisk krise hvor
oppsigelser, permitteringer og nedleggelse av arbeidsplasser hører til
dagens orden. Denne krisa bærer også med seg ei skjerping av miljøkampen: Utbyttinga drives hardere, kapitalen vil slåss hardere mot krav
om vernetiltak og mot investeringer for et bedre arbeidsmiljø.
I denne situasjonen kjører sosialdemokratene i LO/DNA-ledelsen ut
en »miljøoffensiv», — de er bekymra for arbeidsfolks helse! Dette er et
forsøk på å lede den voksende kampen bort fra kampen på fabrikkgolvet og inn i klassesamarbeidsbyråkratiet med alle sine utvalg og
voldgiftsorganer. Samtidig fortsetter sosialdemokratene å tute ut sin
propaganda om at ulykkene og skadene i arbeidet skyldes »den
menneskelige svikt», de forsøker å lesse ansvaret for helsefarene og
vernearbeidet over på hver enkelt arbeider. Dette er rein reaksjonær
propaganda -- kampen mot helsefarlig arbeid er ikke en privat sak for
den arbeideren som blir ramma av skade eller yrkessykdom. Den er en
sak like mye for arbeidskameratene og for hele klassen.
Skjerpinga av den kapitalistiske krisa som vi er inne i gjør at vi i åra
framover kan vente oss indeks- og tariffoppgjørene som »kriseoppgjør».
Staten, monopolkapitalen og LO-toppen vil sammen med de borgerlige
arbeiderpartiene forsøke å velte utgiftene over på arbeidsfolk. Derfor er
det viktig å slå fast at den faglige kampen for bedra lønns- og
arbeidsforhold også må være en politisk kamp, den må rettes inn mot
klassestaten, lovverket og de borgerlige arbeiderpartiene om den skal
vinne fram.
Men den daglige kampen som arbeiderklassen må føre mot helsefarlig
arbeidsmiljø, om lønna og mot politiske overgrep under kapitalismen,
12
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kan aldri løse problemene endelig. For det er bare når arbeiderklassen
sjøl styrer og kontrollerer produksjonen, under proletariatets diktatur,
at problemene med helsefarlig arbeid kan løses i samsvar med klassens
interesser. Bare da kan tekniske og vitenskapelige nyvinninger som nå
fører til økt utbytting og helserisiko, tas i bruk i arbeiderklassens
tjeneste.
Dette kan bare skje ved at arbeiderklassen reiser seg til kamp mot
sjølve lønnsslaveriet, den kapitalistiske utbyttinga, gjennom en sosialistisk revolusjon som knuser den borgerlige staten og oppretter proletariatets diktatur.
Av mange grunner er det derfor ei viktig bok du har i handa. Den
inneholder utvilsomt feil, den er skrevet av en gruppe kamerater og er
ikke uttrykk for AKP(m-l)s linje for alle sider ved miljøkampen, men
står for kameratenes egen regning. Men det er ei god bok som bør leses
og brukes av hver eneste klassebeviset norsk arbeider. Og ha sin sjølsagte
plass i garderobeskapet på jobben. (Vi viser ellers til »Styrk Fagbevegelsens Kampkraft studiebok fra AKP(m-1)» og Filip Kota: To linjer i
verdens fagbevegelse, som viktig tilleggs litteratur! )
Oslo, september 1975,
Faglig utvalg i
Arbeidernes Kommunistparti
(marxist-leninistene).
HVORDAN BRUKE BOKA?
Denne boka er for tjukk til å kunne leses strakt fra perm til perm. Og
det er heller ikke meningen at noen skal gjøre det. Du kan bruke den på
flere måter. Det enkleste er å bruke den som
OPPSLAGSBOK
ved å lete deg fram i innholdsfortegnelsen foran i boka og registrene
over stikkord og kjemiske stoffer bak i boka. Hvis du bruker boka slik,
anbefaler vi at du i tillegg leser del 1, Kampen for arbeidsmiljøet er
klassekamp og del 2, Kroppen og arbeidsmiljøet. Dette vil gi en bedre
bakgrunn for å vurdere og bruke det som står ellers i boka.
En forkortelse du vil støte på hele veien er ppm. Det er et mål for
gasskonsentrasjon, og står for parts per million, milliontedeler gass i en
del luft.
I teksten vil du finne ord som står i kursiv med et merke foran, • slik.
Det betyr at du kan slå opp på disse ordene i stikkordregisteret. Der
finner du sidetall for hvor i boka du ellers kan lese om det samme. Ved
13
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å slå opp etter disse henvisningene, får du straks litt breiere kunnskap
om det du leser om, og kommer kanskje borti andre ting du har bruk
for.
Du kan også legge opp til
SJØLSTUDIER.
Da bør du begynne med del I om historien og Arbeidstilsynet, og del 2
om Kroppen og arbeidsmiljøet. Deretter går det bra å plukke ut det som
er spesielt aktuelle saker for deg i del 3 ( Arbeidsmiljøproblemer) og del
4 (Hva kan gjøres?). Del 5 om de enkelte organene i kroppen, er ment
som oppslagsstoff hvor du kan sla opp etter anvisninger, eller om du har
lyst til å vite noe mer i detalj om hvordan kroppen fungerer.
Aller best er det om du kan bruke boka til
FELLES STUDIER
for eksempel i ei studiegruppe i fagforeninga eller blant arbeidskameratene. Leseplanen kan være den samme som den vi foreslo for
sjølstudier, men når det er flere med, kan dere diskutere hvordan
det som står i boka passer med erfaringer og problemer dere har,
hvordan det kan brukes der dere arbeider og hvordan de allmenne krava
som boka setter opp kan omformes til konkrete krav på arbeidsplassen.
Vi vil svært gjerne ha
KRITIKK AV BOKA -- SPØRSMÅL TIL INNHOLDET.
Boka har sikkert feil og dårlige sider. For å rette på dette må vi få
reaksjon på alt dere kommer over som dere mener er feil eller mangler,
men vi trenger også å vite hva dere mener er bra og riktig. Vi er interessert i
gode og dårlige erfaringer med bruken av boka som oppslagsbok og som
studiebok, gjerne også referater fra studiemøter. På den måten får vi et
grunnlag å bygge på, slik at vi kan forbedre boka når det blir aktuelt
med en ny utgave.
Hvis dere har spørsmål som dere ikke får skikkelig svar på i boka, kan
dere sende inn dem samtidig. Alle brev om boka kan sendes til Forlaget
Oktober, boks 6875 St. Olavs plass, Oslo 1. Ellers kan også spørsmål
om helse, jus og arbeidsmiljø-saker sendes til »Råd og Rett»-spalta i avisa

Klassekampen, postboks 2046, Grunerløkka, Oslo 5.
H.H. og E W.
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Del 1:
Kampen for arbeidsmiljøet
er klassekamp
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SAMARBEIDE
Etthundre og toogtredve ganger
har vi bedt om nødutgang fra
tappernes oppholdsrom.
Like mange ganger har dere
svart ja.
Det er fortsatt slik
at vi ikke ønsker å bli svidd
levende av flytende metall.
Likevel: Vi spør dere ikke
mere.
Når markedet blir bedre
slår vi ut ovnen.
Da kan dere hyle om
hvor fæle vi er.
Stavanger Aftenblad og
Tor Aspengren vil være
enige med dere.
Vi tar oss til rette.
Etter dette kom nødutgangen.
Bare trusel om streik
setter dem i bevegelse.
Kjell Pettersen
(Fra samlingen
»Arbeider til Arbeider»
Forlaget Oktober,
Oslo 1973)
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KAPITTEL 1

EN STOLT TRADISJON I KAMPEN

FOR ARBEIDSMILJØET

Helt siden den første fagforeninga blei stifta i 1872 har det stått strid
om strategien og taktikken i det faglige arbeidet: På den ene sida ei
klassesamarbeidslinje ført fram av sosialdemokratiet, på den andre sida
ei klassekamplinje ført fram av arbeidermassene. Når NKP er degenerert til et revisjonistisk parti som prater »marxisme» og praktiserer
klassesamarbeid, når SV står fram som en solid bastion for revisjon!ismen i Norge -- da må den faglige kampen også rettes inn mot den
arbeiderfiendtlige revisjonismen for å vinne fram på kort og lang sikt.
Hensikten med dette kapitlet er å vise hvordan revisjonisme og sosialdemokrati har sabotert kampen for et bedre arbeidsmiljø opp gjennom
åra.
Vi vil også vise at den norske arbeiderklassen har en stolt tradisjon i
kampen mot helsefarlige arbeidsforhold. Lønnskampen og miljøkampen
har alltid gått hand i hand.
En del eksempler viser hvordan aksjoner og streiker mot helsefarlige
arbeidsforhold har stått sentralt i arbeidernes kamp. Mange steder var
det nettopp slike saker som ga støtet til den første fagorganiseringa.
1900 — Kykkelsrud kraftanlegg ved Askim:

1 000 mann i anleggsarbeid. Maskineriet var i dårlig stand, brakkeforholda var ekstremt dårlige. Etter ei større arbeidsulykke, samla
arbeiderne seg til møte og stilte krav til disponenten om sikring av
arbeidernes liv og helse. Hvis forholda ikke ble bedre ville samtlige gå til
streik. En kjent agitator, Gunnar Olsen fra Telemark kom til stedet og
hjalp til med organiseringa av ei lokal fagforening. Stilt overfor denne
organiserte motstanden måtte disponenten gi etter og innfri krava.
17
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1902 — Spikerklipperne ved Kristiania Spigerverk i Nydalen ved Oslo:
55 mann gikk til streik mot bedriftens bebuda lønnsnedslag og
krevde i stedet bedra arbeidsmiljø, skikkelig ventilasjon mot støv og høy
arbeidstemperatur og lønnstillegg for skiftordning. Bedriftsledelsen
satte straks inn streikebrytere med politistøtte. Spinneriarbeiderskene i
Nydalen sto sammen med sine klassefeller og trakasserte streikebryterne
slik at disse måtte gå »spissrotgang» til jobben hver dag. I byen var det
slagsmål mellom de streikende og streikebryterne. Etter flere måneder
blei streiken utvida til verkets filial i Dalsland i Sverige og til valserne og
smedene ved verket i Nydalen. Mot dette måtte kapitalen gi etter —
resultatet blei ikke lønnsnedslag, men lønnsøkning og bedre arbeidsforhold.
1906 — Treforedlingsarbeiderne i Drammensdistriktet:
Dette var et av hovedområdene for treforedlingsindustrien i Norge og
det lå ei rekke større og mindre bedrifter opp langs Drammenselva.
Under koking og behandling av tremassen i åpne kjeler blei det utvikla
mye gasser og varme. I 1906 var det kontakter mellom arbeiderne ved
de forskjellige fabrikkene og kravet blei reist om redusert arbeidstid for
helsefarlig arbeid. Fagforeninger blei organisert for å lede kampen og
arbeiderne valgte et forhandlingsutvalg på et felles fagforeningsmøte for
alle bedriftene. Krava som blei stilt, 8-timers skift og søndagsfri, hadde
vært stilt i flere år. Forbundsledelsen hadde lagt det døve øret til,
fabrikktilsynet hadde ingenting gjort og kapitalen argumenterte med at
det var »teknisk og produksjonsmessig nøvdendig» å drive med søndagsarbeid. Parallelt med arbeidernes aksjon, blei også saka reist av Egede
Nissen på Stortinget. Kapitalen måtte bøye seg og Drammensarbeidernes seier i 1906 førte til at de samme krava blei reist ved andre
fabrikker. Som et svar på denne massebevegelsen kom også arbeidstidsforskriftene i Arbeidervernlova av 1909 som slo fast prinsippet om
redusert arbeidstid for spesielt helsefarlig arbeid.
1917 — Gruvearbeiderne ved Store Norske Spitsbergen Kullkompagnie
på Svalbard:
P.g.a. plager med dynamitt- og karbonittrøyk i gruvene, dårlig ventilasjon, dårlige og store brakker og elendig sjukestue gikk arbeiderne til
streik i juni 1917. Sammen med krav om bedre arbeidsforhold og boligforhold, stilte de krav om 100 % overtidstillegg. For å fremme disse
krava blei Spitsbergen syndikalistiske Federasjon danna. Dette må en se
på bakgrunn av den norske forbunds- og LO-ledelsens baktunghet når
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Ord er ord, men mand er ikke altid mand.

Høircialeren: Det er naturligvis no'
Det er ondsindet, lØgnagtig socialstort sludder at vi vil bruke militær- istisk agitation og intet andet!»
magt mot arbeiderne!

«Hva' sier De! Truer arbeiderne
med aa storme lokalet? Ring efter
militærassistance Øieblikkelig!» —

(Fra Hvepsen)

det gjaldt Spitsbergenarbeidernes kamp. Tidligere var kravet om eget LOkontor i Tromsø blitt avvist. Våren 1917 hadde 200 mann vært i streik i de
samme gruvene, de nedla arbeidet og dro til Tromsø hvor de krevde
tilgodehavende lønn utbetalt. Dette fikk de ikke og henvendelser til
forbundet ga heller ingen hjelp. En kan derfor ikke undres over at
gruvearbeiderne ved streiken i juni 1917 tok saken i sine egne hender. I
juli 1917 sendte regjeringa krigsskip med soldater til Spitsbergen og
arbeiderne blei trua til arbeid med våpen. Men streiken fortsatte.
Takket være solidariteten som gruve- og anleggsarbeiderne i Nord-Norge
viste, lyktes heller ikke direktøren i å verve streikebrytere.
I august 1917 hadde streiken spredd seg til flere gruver på Spitsbergen
— og i september blei forbundsledelsen tvunget til å reagere etter press
fra de faglige samorganisasjonene i Nord-Norge og Trondheim. Det blei
vedtatt landsomfattende blokade mot streikebrytere til Spitsbergen. I
oktober måtte kapitalen gi etter og innfri arbeidernes krav.
PERIODEN DA DET »IKKE SKJEDDE NOE»!
»Den mørkeste perioden i kampen for arbeidsmiljøet er perioden fra
1920 og fram til 1936. Det var den perioden da »det ikke skjedde noe —
simpelthen»! Slik oppsummerer sosialdemokratene i Jern & Met's sentrale miljøutvalg den perioden da noen av de hardeste klassekampene på
miljøsaker pågikk her i landet. (I heftet »Miljø i metall», utgitt til
landsmøtet 1975.)
19
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Spitsbergen 1917: Arbeiderne ved Store norske Stitzbergen Kulkompagni gikk i streik
for bedre lunn, bedre kost og boligforhold og bedre helsetjeneste. Militære ble sendt til
Svalbard for å slå ned den »ulovlige» streiken.
(Foto: Norsk folkemuseum)

1920 — Kommunearbeiderne i Bergen:
Arbeiderne ved kommunens anlegg og ved trikken i Bergen hadde
lenge ligget uforholdsmessig lavt i lønn. I 1920 blei lønnskrav reist
sammen med krav om lenger ferie — 3 uker for skiftarbeiderne ved
trikken — og lønn under sykdom i inntil 3 måneder. Under forhandlingene blei krava avvist og arbeiderne gikk til streik som skulle komme til
å vare i over 2 måneder. For første gang i historien blei fascistene satt
inn for å »beskytte arbeidet»: »Samfunnshjelpen» — en fascistisk streikebryterorganisasjon ledet av Bergens storborgere satte inn streikebrytere
under politibeskyttelse. Det kom til slosskamp mellom fascistene og de
streikende arbeiderne, og streikebryteriet blei stansa. Kommunen måtte
innfri arbeidernes krav.
1929, 1930 — Streikekamper i kjemisk industri:
På slutten av 20-tallet gikk kapitalismen inn i ei alvorlig krise.
Kapitalen presset gjennom rasjonalisering og lønnsnedslag, presset
for å få mest mulig ut av arbeidskrafta for en lavest mulig
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investering blei stadig hardere. I de kjemiske industriene kom kampen
til å stå hardest:
Ved Jan kjemiske fabrikk i Fredrikstad — kalt »Lille-helvete» blant
arbeidsfolk — blei det ved forhandlingene i april -29 reist krav om
42 timers uke og 6 timers skift, samt lønnstillegg på 15 øre timen. Dette
grunnga arbeiderne med de helsefarlige arbeidsforholda. I et brev til
Fabrikktilsynet (arbeidstilsynet) skriver de:
». . Det er eksem, øiensykdom, fosfornekrose og brystsykdom. Med
hensyn til eksem og øiensykdommen så er de forbigående om de enn
kan være langvarige. En arbeider har således måttet søke læge 32 ganger
for øiensykdom. — Med hensyn til fosfornekrose så bevirker den at man
må meisle bort hele kjeven, helt opunder øiet. Efter en sådan behandling får man attest for at være arbeidsudyktig. — —
Det vi er mest bange for er brystsykdommen. Om oss alle gjelder det
at vi har det tungt for brystet, tungt for å puste. — —
Vi mener å ha krav på at der fra myndighetenes side foretas noget
for å forebygge og hindre de farlige følger av driften på fabrikken. Vi
har lagt merke til at de siste timer av virksomheten faller ulike smertetigere enn de første og vi har derfor tenkt oss, som det der i første rekke
burde gjennemføres, en innskrenkning av arbeidstiden til 6 timer.»
Arbeidernes krav blei møtt med krav fra bedriftsledelsen om lønnsnedslag på 5 % og ingen kortere arbeidstid, og i juni 1929 gikk
arbeiderne til streik.
Omtrent samtidig starta Det Norske Zinkkompaniet opp sin bedrift
ved Odda. Men før de startet kjøringen, hadde de inngått avtaler om
arbeidsforhold med den nystartede fagforeningsavdelinga — før arbeiderne hadde noen erfaring om belastningene i arbeidet. Da driften kom
igang, viste det seg at forholdene var verre enn det folk hadde regnet
med. Hele dagen måtte folk bruke maske p.g.a. svoveldampene og
likevel var det mye neseblødning og etsskader på munnslimhinnene.
Arbeiderne reiste krav om flere folk i elektrolysehallene, men bedriftsledelsen avslo. Arbeiderne krevde kortere arbeidstid — og fikk avslag. I
mai gikk arbeiderne til gå-sakte-aksjon. Bedriften svarte med å sparke
folka ved elektrolyseavdelinga — etter noen dager gikk arbeiderne ved
de andre avdelingene også fra arbeidet.
På samme tid var det misnøye med liknende forhold ved en rekke
andre kjemiske bedrifter. Forbundsledelsen gjorde ingenting for å
knytte disse kampene sammen til en kraftig massebevegelse. Tvert om,
så kjempet arbeiderne ved Jan i Fredrikstad gjennom krava sine ved
egen hjelp mens forbundsformannen dro til Odda og forklarte at
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Streikebryterens trøst.

„Det er da godt, man ikke er ganske alene her i verden."

(Fra Hvepsen)

arbeidernes kamp der var ulovlig, at forbundet ikke ville betale ut noen
støtte og at foreninga muligens kom til å bli erstatningspliktig overfor
bedriften på grunn av streiken.
I Telemark, ved Norsk Hydros bedrifter i Skien, Notodden og
Rjukan, var solidariteten med de streikende sterk og foreningene sto
klar til å gå ut i sympatistreik. I juni 1929 kalte Skiensfjorden faglige
Samorganisasjonen sammen til faglig konferanse om»konfliktsituasjonen
i den kjemiske industri» og om »stillingen til den falgie opposisjonsbevegelse og organisering av arbeidernes kamp». Det møtte representanter for
13 store fagforeninger i Kjemisk til konferansen og vedtakene viser tydelig
hvordan arbeiderne ville slåss mot forverringer i lønn og arbeidsforhold,
og mot sosialdemokratenes forsøk på å kvæle den faglige kampen:
Jan-, Odda-, og Herøyaarbeidernes kamp måtte forenes under felles
ledelse. Hovedkravet var 42 timers uke og 6 timers skift.
Forbunds- og LO-ledelsen hadde vist seg ubrukelig som slik ledelse.
Derfor skulle det opprettes et aksjonsutvalg i Odda for å utvikle kampen
i landsmålestokk. Og alle arbeiderne i kjemisk industri blei oppfordra til å
reise kampen på sine arbeidsplasser.
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Slik vokste det fram en sterk massebevegelse midt i »den mørkeste
perioden i kampen for arbeidsmiljøet». Trass i arbeidsløshet, tukthuslover og en reaksjonær forbundsledelse på kapitalens side, kjempet
arbeiderne gjennom store seire:
Etter 4 månders streik uten ett øre fra forbundet fikk Odda-arbeiderne
gjennom krava. Arbeiderne ved Jan i Fredrikstad fikk innfridd krava
sine uten noe lønnsnedslag. Men det politiske grunnlaget som blei lagt
gjennom Skienskonferansen og Oddautvalget greidde forbundsledelsen å
bryte opp:
Hosten 1929 kjørte forbundsledelsen ut en kraftig hetskampanje mot
Skienskonferansen og Odda-utvalget: Hele bevegelsen var organisert av
kommunister og ledd i russernes utenrikspolitikk! Når Odda-arbeiderne
også samlet inn støtte til de uorganiserte, var dette et forsøk på å gi de
uorganiserte makt innafor fagbevegelsen. Ved tariffoppgjørene i 1930
fikk LO-ledelsen gjennom at oppgjøret for Kjemisk skulle gå 1/2 år
foran de andre forbundene og gi et forholdsvis bra resultat. Til gjengjeld garanterte LO-sekretariatet at »et eventuelt resultat av forhandlinger ikke ville bli påberopt eller danne presedens for andre forbund
ved senere forhandlinger». (Sekretariatsvedtak 7. februar, 1930). Sosialdemokratene solgte de andre forbundene og lovet gode oppgjør for
kapitalen -- for å vinne et poeng mot opposisjonen i Kjemisk! Og etter
at forbundsledelsen hadde »kjempet gjennom» et forholdsvis godt oppgjør for Kjemisk, krevde de skriftlig svar fra alle deltakerne ved
Skienskonferansen om de fremdeles sto på konferansens vedtak. I så
fall var de å anse som utgått av forbundet. Tyssedal Elektrokjemiske
Arbeiderforening vedtok på møte at de ikke skulle svare på brevet. I
stedet valgte de tre av deltakerne på Skienskonferansen som formann,
nestformann og sekretær i foreninga. Forbundsledelsen svarte med å
ekskludere hele foreninga og danne et nytt styre ut fra mindretallet. De
fleste fagforeningene måtte bøye av for denne reaksjonære offensiven
fra forbundsledelsen.
1931 — Veiarbeiderne i Østlandsområdet:
Arbeidsløsheten økte og mange blei satt på ledighetsarbeid på veiene.
Veiarbeiderne hadde utrygge arbeidsforhold i denne tida, det var uvisst
hvor lenge de fikk beholde arbeidet, de fleste gikk på private kontrakter
fra jobb til jobb. Gjennom Arbeidsmandsforbundet hadde de tidligere
forsøkt å reise krav til stat og kommune om faste overenskomster og
sikrere arbeid, men uten å få støtte. I april 1931 gikk de til streik over
store deler av Østlandet for faste overenskomster, lønnsheving, sikker23
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hetstiltak ved helsefarlig arbeid og 3 ukers garantert ferie ved årsarbeidstid på 1 000 timer. Staten gikk mot krava, arbeiderne sendte en stor
delegasjon til regjeringa uten å vinne framgang. Tvert imot oppfordra
stat og kommune til streikebryteri og bondelaga satte inn sine medlemmer som streikebrytere under politibeskyttelse. Under dette kom
det i Moss og ved Tønsberg til store kamper mellom streikende arbeidere og væpnet politi. Først etter 4 måneders streik — i juli 1931 — blei
forbundsledelsen pressa til sympatistreiker. Det blei mekling — etter
samtykke fra forbundsledelsen. Trass i dette hadde streikebevegelsen
nådd en styrke som gjorde at de fleste av arbeidernes krav blei innfridd.
ARBEIDERVERNLOVA — RETTA MOT
ARBEIDERNES KAMP

Vi skal ikke referere flere konkrete eksempler på den lange tradisjonen norsk arbeiderklasse har på miljøkampens område. Disse eksemplene skulle klart nok tilbakevise sosialdemokratenes forsøk på å
forfalske historien og framstille kampen mot helsefarlig arbeid som et
»nytt» fenomen i norsk arbeiderbevegelse.

Sjøormen.

Tetnet av H. Irntiand.

Sjøormen har atter vist sig, men socialministeren har svoret aa utrydde den.
Vi er spirridt paa at se om han greier det.
(Fra Hvepsen)
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Det er nettopp disse harde kampene som har drevet gjennom de få
tiltaka som stat og kommuner har gjort for å sikre industriarbeidernes
liv og helse. Uten arbeiderklassens egen kamp hadde vi verken fått den
første arbeidervernlov av 1892 — eller LO-toppens forslag til ny
arbeidsmiljølov i 1975. I forarbeidet til arbeidervernlova av 1892 skreiv
indredepartementet klart og greitt — i det de henviser til de revolusjonære strømningene i den unge industriarbeiderklassen:
»Vil samfunnets myndigheter ikke ofre en sådan bevegelse tilbørlig oppmerksomhet.... kan der lett oppstå fare for at måskje velment, men uforstandig og ensidig
agitasjon skal forville opinionen... Selvom der derfor ikke var annet utbytte å
vente av å oppta disse spørsmål til offentlig drøftelse. ..., enn at man derved
virket til å holde den også innen vår arbeiderbefolkning begynnende bevegelse i
sunne og sindige spor, ville foranstaltningen fra det offentliges side etter
departementets mening være vel beføyet.»

Den første arbeidervernlova kom altså som et klart forsøk på å kvæle
den gryende klassekampen for bedre arbeidsforhold.

»FORBUNDSLEDELSEN DRIVER KREMMERI MED
ARBEIDSKJØPERNE OM PRISEN PÅ FOLKEKJØTTET!»
8 timers dagen var et hovedkrav for arbeiderne innafor alle forbund
fra århundreskiftet og framover. Særlig styrke hadde kravet i den mest
helsefarlige industrien og blant skiftarbeiderne. Som eksemplet fra
Drammens-arbeidernes kamp i 1906 viste, vant kampen resultater ikke
på grunn av — men på tross av LO-toppenes arbeid. Omkring 1911 fikk
denne kampen et veldig oppsving og den økende misnøyen med høyresosialdemokratenes »lederskap» la grunnlaget for den berømte »Fagopposisjonen» med Tranmæl i spissen. På et landsmøte i 1912 sa
LO-formann Lian som svar på anklagene mot LO-ledelsen:
»Vannmassene tordner ikke lenger utover fjellene og anretter ødeleggelser i
flomtider og svinner vekk i tørken. Gjennom organisasjon er det skapt demninger
og reguleringer, så det veldige trykket alltid er til stede. Det er langt viktigere enn
den tordnende fossen nettopp fordi det gjør sin gjerning så stilt og dog med slik
uimotståelig kraft.»

kraft, at den
Og slik var LO-ledelsens uimotståelige
etter 20 års kamp for 8-timers dagen, i 1915 gikk sammen med høyrekreftene i en kompromissløsning på 10-timers arbeidsdag. Dette blei
lovfesta i den reviderte arbeidervernlov samme år.
Men kampen for 8-timersdagen skjerpet seg, og under inspirasjonen
av den store russiske revolusjonen stilte en samla arbeiderbevegelse
kravet: Hvis ikke 8-timersdagen var lovfesta innen 1. mai 1918, vil
25
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0, vidste jeg bare —
Tegnet av H. Irnsland.
=1-151j,“, I> •

1
Lian : «Bare jeg visste hvilket av arbeiderpartierne vil seire
i længden, saa jeg kunde ta det rette standpunkt.» — (Fra Hvepsen)
arbeiderne sjøl »ta 8-timersdagen». Første mai var det enorme demonstrasjoner over hele landet og neste dag gikk arbeiderne ved flere
fabrikker hjem etter 8 timers arbeid. Stilt overfor dette massive presset
måtte LO-toppen og kapitalen gi etter og arbeiderne vant en avgjørende
seier.
1911 var det første høydepunktet for den voksende lønns- og miljøkampen. Fra en rekke industrier var det reist krav om konkrete tiltak
for å sikre arbeidernes helse. — Blant de viktigste var gruve- og anleggsarbeidernes kamp mot arbeidsulykker, trykkeriarbeidernes kamp mot
helseskader ved blyforgiftning, arbeiderne ved ceullulosekokeriene som
var ille plaga av helsefarlige gasser, og dynamittfabrikkarbeidernes krav
om tiltak mot forgiftning av nitroglycerin.
Denne kampen blei avspist ved at LO-ledelsen satte op ei liste over
26
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»specielt helsefarlige arbeidsplasser» — og om arbeidernes kamp lokalt sa
formannen i Arbeidsmandsforbundet på landsmøtet i 1911:
»Det kan ikke nektes at under de siste tiders agitation for å få dannet
fagforeninger er det gått noe overflatisk frem og til fortrengsel for
klassefølelsen er der lagt vel megen vekt på å tilstrebe de enkeltes trang
til en forbedret eksistens.» På dette svarte en landsmøtedelegat:
»Våre ledere driver kremmeri med arbeiderkjøperne om prisen på
folkekjøttet.»
Noen bedre karakteristikk kan vi heller ikke finne på den politikken
forbundsledelsen i Norsk Kjemisk dreiv med i 1929 og -30 og som vi har
referert foran.
For sent ute — som vanlig. regne, a,

Qtto Hjort

Gunnar Knudsen: ,,Værsaagod, mine herrer, maa jeg ha den fornøielse
at overrække Dem 8-timersdagen.a
(Fra Hvepsen)
Arbeiderne: uTak, vi har den allerede."
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Trass i svik fra forbundsledelsene vokste kampen i styrke. På 30-tallet
gikk borgerskapet inn i ei alvorlig krise: bedrifter måtte legge ned,
arbeidsløsheten økte, kapitalen presset på med lønnsnedslag over hele
linja. Fra 1927 hadde kapitalen »tukthuslovene» som ga rett til fengsling
av streikende arbeidere som hindret streikebryterne i »deres arbeid». Nå
vokste også fascistiske »borgervernorganisasjoner» opp som paddehatter.
I 1933/34 gikk sosialdemokratene på Stortinget sammen med Høire om
et lovforslag som satte opp regler for avstemningsprosedyre og saksbehandling i fagforeningene. Dette klart fascistiske forslaget møtte
voldsom motstand fra arbeiderklassen og på LO-kongressen i 1934 blei
de sosialdemokratene som hadde gått inn for lovforslaget kastet fra
tillitsvervene sine.
1 denne situasjonen var det en nødvendighet for kapitalen med et
våpen for å slå ned den faglige kampen og få fritt spillerom for sine
krigsforberedelser og spekulasjoner i krigskonjunkturene. Dette våpnet
var Hovedavtalen. På LO-kongressen i 1935 blei den trumfet gjennom av
sosialdemokratene.
Dette var et historisk forræderi mot arbeiderklassen. Ikke bare
enkelte bestemmelser om »fredsplikt» etc., men hele Hovedavtalen i seg
sjøl er et overgrep mot arbeiderklassens organisasjons- og streikerett.
Derfor er det nødvendig for arbeiderklassen å kjempe for å få denne
tvangslov i sin helhet vekk fra norske arbeidsplasser.
Nesten hver gang arbeidere går til konflikt, bryter de med Hovedavtalens bestemmelser. Enten det gjelder en dags sitdown-aksjon for å få
rettet på en farlig maskin, eller en månedslang streik for fastlønn, mot
tidsstudier og akkord. Det er en plikt for progressive og kommunistiske
arbeidere og tillitsmenn/kvinner, ikke bare å si nei til Hovedavtalen,
men å bryte med den i praksis.
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KAPITTEL 2

DEN MODERNE REVISJONISMEN —
KLASSESAMARBEID MED LOVA I HAND.

Er framveksten av den moderne revisjonismen i Norge — i dag
representert ved SV — ei styrking eller en hemsko for den faglige
kampen? Er SV en alliert og en støtte i den konkrete kampen mot
helsefarlig arbeid — eller må SVs politikk og innflytelse bekjempes om
denne kampen skal vinne fram?
Dette er avgjørende spørsmål som må gjes klare svar. Hvis ikke,
vil kampen stå åpen og ubeskytta mot borgerlige arbeiderlederes angrep
og gamle feil vil bli gjort på ny og på ny. For å få et svar på disse
spørsmålene må vi se på revisjonismens historie i Norge. Og fordi
miljøkampen og den faglige kampen må være en politisk kamp for å
vinne fram, fordi krav må stilles overfor stat, lovverk og borgerlige
arbeiderpartier — så vil endel av eksemplene ta for seg NKPs og SVs
generelle politikk. Revisjonistenes faglige politikk kan ikke ses isolert.
Denne analysa av revisjonismen gjør ikke krav på å være fullstendig.
Den vil bare ta for seg enkelte sider ved revisjonistenes faglige
politikk. Videre er ikke denne boka stedet for ei analyse av de forskjellige linjene som har stått mot hverandre innafor NKP og nå . innafor SV.
Det er klart at en del av NKPs medlemmer og velgere har stått i
opposisjon til den gradvise utviklinga av revisjonismen innafor partiet.
Vi tar heller ikke opp utviklinga i NKP etter Krustsjovs kontrarevolusjon i Sovjet da revisjonismen fikk et kraftig skuv framover i
Norge.
Likevel er ei begrensa analyse nyttig og nødvendig for ei foreløpig
avklaring av linjene for kampen mot helsefarlig arbeid.
29
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SKJONNMALING AV SOSIALDEMOKRATIET
»De moderne revisjonistene vil alltid forsøke å finne seg allierte. Og
hvem skulle det være? Naturligvis vender de seg til sine 'brødre' og
medsammensvorne — høyresosialdemokratene. For revisjonisme og
sosialdemokrati er i dag uttrykk for den samme ideologien — borgerskapets ideologi. Sosialdemokratiet er uttrykk for borgerlig ideologi
innafor arbeiderbevegelsen mens revisjonismen er uttrykk for borgerlig
ideologi innafor den kommunistiske bevegelsen.» (Fra »The Party of
Labour of Albania in battle with modern revisionism». Tirana 1972,
s. 284).

50 000 streikende arbeidere demonstrerte mot »kneblingsloven» da den ble behandlet i
Stortinget 8. juni 1934. LO-ledelsen nøyde seg med å avløse loven med en »frivillig»
avtale med NAF, Hovedavtalen.
(Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv)
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I krigsåra utvikla revisjonismen seg åpent innafor NKP. Det går ei klar
linje fra knefallet for sosialdemokratene og forsøka på sammenslåing av
NKP og DNA etter krigen, fram til revisjonistenes varme støtte for
sosialdemokratenes »regjeringstog» 1. mai 1975, som viser sannheten i
sitatet ovenfor.
Men også før krigen var det revisjonistiske trekk ved NKPs politikk.
arbeidet for å bygge en anti-fascistisk enhetsfront med DNA før krigen
(noe som var en helt riktig politikk) »druknet» NKP i denne fronten:
NKP skjønnmalte DNA i stedet for å kjempe for en riktig politikk for
fronten. DNAs landsmøte i 1936 vedtok et enda mer åpent høyresosialdemokratisk program enn 1930-programmet. Da ga Emil Løvlien ut en
skriftlig kritikk. Denne kritikken taler for seg sjøl og viser at det var
klare revisjonistiske trekk i NKPs politikk allerede dengang:
»Vi kan slå fast at hvis Det norske Arbeiderparti penses inn på feil politisk spor,
er det den største fare for at det fører store deler av arbeiderklassen vill .. .
Vedtas dette forslaget (utkast til 1936-programmet — vår anm.) føres DNA vekk
fra en klassemessig forsvarlig politikk .. Utfra den overbevisning at dette programforslaget vil være til den største skade for den norske arbeiderklasse om det blir
vedtatt, appellerer vi til alle DNAs medlemmer å gå inn for å få forandret de mest
fremtredende uriktigheter i forslaget.» (Programdiskusjonen, Oslo, 1939).

Dette skriver altså NKP etter at DNA i ei årrekke hadde etablert seg
som et borgerlig arbeiderparti, i ei årrekke hadde sabotert den faglige
kampen og miljøkampen. NKPs skjønnmaling av sosialdemokratiet har
hindra arbeiderklassens kamp mot slik sabotasje fra 30-tallet og opp til i
dag. Derfor ser vi også hvordan sosialdemokratiske og revisjonistiske
tillitsmenn og pamper går i spann mot den voksende bevegelsen av
lønnskamper og miljøkamper på norske arbeidsplasser.
MONOPOLKAPITALENS STORSTILTE RASJONALISERING
— UMULIG UTEN HJELP FRA REVISJONISTENE.

I kapitlet om -stress seinere i denne boka tar vi opp rasjonalisering og
kynisk spekulasjon i arbeidsfolks helse. Rasjonalisering og tempojag er
en av de viktigste årsakene til arbeidsulykker og yrkessykdommer på
norske arbeidsplasser.
Etter krigen, sammen med Marshall-dollarne, fulgte også de dollarbetalte rasjonaliseringsekspertene. LO/DNA-ledelsen hadde vært i USA
og studert nye metoder for utbytting av arbeiderne, og kom tilbake
med en storstilt propagandakampanje for tidsstudier og produktivitetsutvalg. Dette var ikke et hvilket som helst slags framstøt for økt
utbytting. Fordi det var politisk umulig å senke lønningene eller å
utvide arbeidstida, gikk monopolkapitalen til offensiv for tøyleløs in31
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tensivering av utbyttinga innafor rammene av 8-timers dagen. Samtidig
var dette et framstøt fra USA-imperialismen for raskt å utvikle monopolkapitalen i Europa som en solid bastion mot det sosialistiske Sovjet
som var gått styrket ut av krigen og hadde brei sympati i vestens
arbeiderklasse. For å se hvordan det var mulig å få den norske arbeiderklassen med på ei slik intensivert utbytting, må vi igjen tilbake til
revisjonistenes historie. For sjøl om sosialdemokratiet kom styrket ut av
krigen — de hadde styrket sine forbindelser med storborgerskapet
gjennom sin »respektable» politikk innafor Hjemmefrontledelsen og de
»høstet æren» for folke t s motstand under krigen — så sto allikevel
kampberedskapen og de revolusjonære sympatiene sterkt 4 arbeiderklassen.
Overgangen til fred betydde et skuv framover for revisjonismen.
Stalin skriver:
»Overgangen fra en periode med kamp til en periode med rolige
forhold, øker av naturlige grunner høyrefaren . . legger grunnlag for
reformistiske og sosialdemokratiske illusjoner, gjør høyrefaren til
hovedfaren.» (Stalin sitert i »Some questions of socialist construction in
Albania and of the struggle against revisionism», Tirana, 1971).
(Fra Hvepsen)

Arbeidstempoet.
Tegnet av Otto Hjort.
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Arbeidsgivernes talsmand i Bergen: • Jau di e
nokken fine planter disse organiserte arbeierar. \lo
truger di me' at di ve bli likesaa uproduktive som
vi e sjøl. Kor ska det da gaa me' industrien?.
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Denne ytterligere høyredreininga viste seg for NKPs vedkommende k
slik:
NKP stilte seg »kritisk» til den storstilte rasjonaliseringa. Men NKPavisa Friheten inneholder ikke en eneste artikkel i disse kritiske åra
som oppfordrer til kamp mot rasjonaliseringa.
Mens LO/DNA-toppens propagandamaskineri ruller for fullt og LOkongressen i 1953 står i »rasjonaliseringens tegn», så preseterer NKPs
teoretiske tidsskrift følgende svada om kongressen:
»Fremfor alt er det kravet om en gjenreisning av demokratiet innenfor fagbevegelsen som reiser seg med full styrke .. Den passivitet
som i lengere tid har vært rådende i fagbevegelsen må fjernes og
erstattes med levende organisasjonsarbeid» (Vår vei 4/1953). Ikke et
ord om kampen mot produktivitetsutvalga og rasjonaliseringa.
Produktivitetsutvalga var kl assesamarbeidsorganer laget som
»lokkemat» for å lede oppmerksomheten bort fra tidsstudiene og den
økte utbyttinga. Under dekke av propaganda om »okt arbeiderrepresentasjon og økt arbeidermakt» gikk en rekke av NKPs medlemmer og tillitsmenn i fagbevegelsen aktivt inn i disse produktivitetsutvalga. For å skaffe seg posisjoner mens de rasjonaliserte sine
egne arbeidskamerater.
Klarest var drømmene om ei framtid som »arbeiderdirektører» hos de
som sto for den såkalte Furubotn-linja innafor NKP. Peder Furubotn,
som var partisekretær i NKP, hevda at kapitalismen skulle »vokse seg
inn i» sosialismen. Produktivitetsteoriene, utsvettingssystemene og klassesamarbeidet var nødvendige skritt på veien mot denne »sosialismen». I
gruppa rundt Furubotn var blant annet Ragnar Kalheim og Roald
Halvorsen, som nå er SVs daglige leder. (Furobotn-fløyen ble ekskludert
fra NKP i 1949-50.)
Ved siden av NKP dukket Orientering og spirene til SF opp. Tidligere
stortingsmann Løfsnes skriver i Orientering på denne tida: »Rasjonalisering har ikke gitt de ønskede resultater. Økt arbeiderrepresentasjon er
bedre og vil føre til økt interesse og produktivitet fra arbeidernes side! »
Og SF-tillitsmenn i fagbevegelsen fulgte sine revisjonistiske »brødre» inn
i produktivitetsutvalga.
På dette viset kvælte NKP og SF arbeidsfolks opplagte misnøye med
rasjonaliseringa — samtidig som de spredde illusjoner om »okt arbeidermakt» gjennom klassesamarbeidsutvalga. Uten denne hjelpen ville
monopolkapitalen og LO-toppen neppe ha lykkes i sin rasjonaliseringsoffensiv.
2. — Helsebok
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REVISJONISTENE ER REDDE FOR ARBEIDERKLASSENS
KAMP, DERFOR ER DE IMOT DEN.
Militante aksjoner og streiker på arbeidsplassene, skjerpet klassekamp, trekker skillelinjene skarpt mellom venn og fiende, mellom de
som helhjerta driver kampen framover og de som dilter i halen på
kampen og kritiserer den. Enhver slik kamp vil derfor trekke ei skarp
skillelinje mellom ei revolusjonær kamplinje og en revisjonistisk politikk. Slike erfaringer vil skape en klassebevissthet blant arbeidsfolk som
vil sparke beina under revisjonistenes samarbeidslinje, true deres posisjoner og »bein» innafor fagbevegelsen — kort sagt avsløre deres politikk
som borgerlig »arbeiderpolitikk». Derfor er det nødvendig for revisjonistene a bekjempe streiker og klassekamp på arbeidsplassene.
Vi skal nevne tre metoder som revisjonistene bruker for å hindre
kamplinjas framgang:
— Ved å spre parlamentariske illusjoner:
Som SV gjør ved kommunevalget 1975, så gjorde NKP ved kommunevalget i 1953. De lanserte parolen: »Arbeiderflertall i Oslo bystyre
er veien å gå for Oslos arbeidende befolkning».
For det første har aldri de parlamentariske organene — det være seg
Storting eller bystyrer spillt annet enn en reaksjonær rolle, monopolkapitalens rolle, når det gjelder kampen for bedra forhold på arbeidsplassene.
For det andre er stat og kommuneapparatene sjøl arbeidskjøpere og
kapitalister. Sporveisarbeidernes streiker i Oslo og Hydroarbeidernes
kamp i PVC-saken viser klart nok statens og kommunens klassekarakter.
For det tredje er de borgerlige arbeiderpartienes evige propaganda om
»stem på oss så skal vi ordne opp for dere» ikke annet enn forsøk på å
klippe klørne av den faglige kampen og passivisere arbeiderklassen.
— Ved en åpent legalistisk politikk:
Legalismen er borgerlig politikk som forsøker å få folk med på at
framganger i kampen vinnes gjennom lovendringer og ved å »presse»
fram depertementale skriv og erklæringer som »slår fast» arbeidernes
rettigheter. Så lenge revisjonistene ser staten som hevet over klassekampen og ikke som borgerskapets redskap mot arbeiderklassen, så vil
revisjonistene evig og alltid fortsette framover på legalismens vei.
Typiske ferske eksempler på denne politikken er SV-eksperten på
miljøsaker, Rolf Hanoas karakteristikk av den nye arbeidsmiljølova: »et
reformarbeid med riktig kurs». NKPs Oddbjørn Monsen kalte lovforslaget
for et »godt utkast til lov om arbeidsmiljø» og hevder at lova uttrykker en
»ny forståelse for problemene». Dette sier de om loven som er kronen på
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verket til sosialdemokratenes mangeårige arbeid for å lovfeste klassesamarbeidet i den faglige kampen og miljøkampen, den er et våpen mot
miljøkampen, for å få den inn i de »rette» ufarlige baner. (Se også neste
kapittel.)
Den andre sida ved legalismen i SVs faglige politikk, er at gjennom all
propagandaen for lovendringer og tillit til klassejussen bygges det opp
en tendens til generell respekt for borgerjussen, Og borgerjussen er i dag
også voldgiftsdommer, Arbeidsrettsdommer mot »ulovlige» streiker,
Hovedavtalens fredsplikt og, om nødvendig, bruk av politi i kapitalens
interesser. Denne sida ved statsapparatet og undertrykkinga styrkes
gjennom revisjonistenes legalisme-politikk. Og det er alvorlige slag mot
den faglige kampen.
— Ved åpen sabotasje av den faglige kampen:
Revisjonistene frykter at arbeidsfolk skal ta skjea i sin egen hand og
gå til aksjoner. Under høye rop om »fagbevegelsens enhet» — det vil si
enhet med monopolborgerskapets arbeiderledere Aspengren og Højdahl
— har revisjonistene »pent sabotert lønnskamper (som for eksempel

Holmenkollarbeiderne i Arbeidsretten 1974: Arbeiderne i forgrunnen har nettopp
avlevert en erklæring om at Holmenkollarbeiderne ikke akter å ta hensyn til
Arbeidsretten.
(Foto: Klassekampen)

35

Publisert på nettet juli 2012 – Ebbas hjørne – www.ebbawergeland.no

Ragnar Kalheim gjorde det under tariffoppgjøret i 1974). Og de har
åpent sabotert eller boikotta streikestøttearbeid (for eksempel til heisog telefonsentralmontørene sommeren og høsten 1974), med parolen
»all støtte gjennom fagbevegelsen» — det vil si å overlate de streikendes
skjebne til den borgerlige faglige ledelsen som nekta å gi økonomisk
støtte.
Borgerskapet garanterer privilegier for arbeiderledere og arbeiderpolitikere som respekterer deres lover og regler i fagbevegelse, Storting,
kommunestyrer, presse, bedriftsutvalg osv. og som går med på å føre
borgerskapets politikk ut i arbeiderklassen, som et »arbeider»politi for
borgerskapet i fagbevegelsen. Slik blir revisjonistene, og SV som parti et
agentur for monopolborgerskapet i arbeiderklassen.
STATSDRIFT — FOR BEDRE ARBEIDSMILJØ?
NKPs og nå SVs linje for »sikring av arbeidsplassene» og »styrket
arbeiderkontroll» er statsdrift og »sosialisering». Dette er en politikk for
styrking av statsmonopolene og enda større sammensmelting av
monopolkapital og statsapparat.
Kampen som Hydro-arbeiderne har ført mot PVC-faren, som gruvearbeiderne i Sør-Varanger har ført mot arbeidsulykker og skiftarbeid,
som jernverksarbeiderne i Mo har ført mot helsefarlige arbeidsforhold
viser at statskapitalismen som SV med sin »sosialiseringspolitikk» vil gi
ei ytterligere styrking driver beinhard utbytting av arbeidsfolk og
spekulasjon i helsa deres like kynisk som enhver tradisjonell storborger.
Revisjonistenes mål med denne politikken er å sikre seg posisjoner og
stillinger innafor statsmonopolene, å befeste sine stillinger som borgerskapets handtlangere innafor arbeiderbevegelsen.
EKSEMPLET SOVJET.
I Sovjet er det ved hjelp av fascistisk undertrykkelse og knebling av
fagbevegelsen, lykkes å drive gjennom en hensynsløs utbytting av
arbeiderklassen. En gjennom-rasjonalisert industri, MTM-systemer, verdens laveste grenseverdier på papiret og hensynsløs utbytting av arbeidernes helse i praksis, økonomisk premiering etter den enkelte arbeiderens produktivitet osv. kan bare drives gjennom når arbeiderklassen er
knebla.
Dette systemet er det revisjonistene setter som mønster for sosialismen. Forholdene i industrien viser i seg sjøl klart nok at revisjonismen, som er den statsbærende politikken i Sovjet, er en politikk
stikk i strid med arbeiderklassens interesser. De nye tsarene i Kreml har
ført Sovjet tilbake til kapitalismen, og sikrer herskerklassens interesser
36
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gjennom et fascistisk diktatur, retta mot arbeiderklassen og all opposisjon
FRAMGANG FOR REVISJONISMEN — ELLER FRAMGANG
FOR MILJØKAMPEN OG DEN FAGLIGE KAMPEN?

Vi står midt oppe i ei voksende kapitalistisk krise. Monopolkapitalens
desperate profittjakt vil skjerpes ytterligere og med den: spekulasjonene
i arbeidsfolks helse. I denne situasjonen er styrking av statsdrifta og
utbygging av statsmonopolene nødvendig for monopolkapitalen så den
midlertidig kan demme opp for kriseutviklinga. For å oppnå dette
trenger monopolkapitalen hjelp - den får de hos revisjonistene.
Samtidig begynner sosialdemokratiet å miste grepet over den norske
arbeiderklassen, den åpne samarbeidspolitikken slår ikke lenger så godt
igjennom. På ny trenger monopolkapitalen hjelp for å demme opp for
den faglige kampen. Den hjelpa får de fra revisjonistene. Fordi revisjonismen er ei hemsko for den faglige kampen, og fordi revisjonismen er en
politikk på frammarsj (og ikke en råttnende politikk som sosialdemokratiet er), må revisjonismen bekjempes. Ellers vil miljøkampen
aldri vinne fram, like lite som all annen faglig og politisk kamp.
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KAPITTEL 3

SAMARBEIDSBYRÅKRATI
OG ARBEIDERVERNLOVER.

ARBEIDSTILSYNET — ET ORGAN
FOR KLASSEUNDERTRYKKING.

Den første arbeidervernlova ble fulgt av et »fabrikktilsyn» som i den
første tida besto av tre inspektører - ingeniører med den beste
borgerlige bakgrunn — som skulle »håndheve» lova. I enkelte tilfelle
kunne nok dette være ei styrking av arbeidernes kamp lokalt gjennom
de opplysningene som inspektørene kunne gi. Men på hovedsakene i
arbeidernes kamp — slik som barnearbeidet for eks. — tjente ikke
ordningen til annet enn å pynte opp den reine klassejustisen: I frykt for
straff fra kapitalistene gjemte ungene seg bort når inspektøren kom på
besøk — for siden å dukke fram igjen når han var gått.
I dag fungerer arbeidstilsynet med alle sine inspektører fremdeles på
samme vis som et redskap for kapitalens diktatur gjennom tolkninger,
handhevinger og dispensasjoner fra lover og bestemmelser • . På den
andre sida et organ for tilsløring av klassemotsetningene gjennom å gi
arbeidsfolk »en følelse av trygghet og arbeidervern».
Arbeidstilsynet er en viktig del av den store pyramiden av klassesamarbeidsorganer som LO/DNA-toppen har bygd opp.
Som tegninga viser er verneutvalg (arbeidsmiljøutvalg) første ledd i sosialdemokratenes samarbeidsbyråkrati som skal dirigere misnøyen med
arbeidsforhold bort fra fagforeninga og bort fra kampens vei. I tilfelle
uenighet i verneutvalget, kommer Tilsynet inn som endelig dommer.
Tilsynets avgjørelse kan sjølsagt ankes (demokratisk! ) inn for overordnet tilsyn eller departement. Der sitter klassesamarbeiderne som har
bygget opp hele dette undertrykkingsapparatet. Og ved sida står sivil
rett som tar stilling til Tilsynets tolkninger og Arbeidsretten hvor LOs
38
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og NAFs jurister passer på at ingen arbeidere går til streik for å sikre liv
og helse.
I 1972 søkte 147 bedrifter og konserner om dispensasjon fra
Arbeidervernlova overtidsbestemmelser — 144 fikk søknaden innvilget. 341 bedrifter søkte om dispensasjon for nattarbeid — og 341 fikk
søknadene innvilget. Slik utraderer Tilsynet med et pennestrøk og et
telegram det minimum av vern som norske arbeidere har kjempet seg til
gjennom tiår av hard kamp.
SUPRALARBEIDERNES KAMP

Supralarbeidernes kamp ved Borregaard fabrikker i 1972/73 er et
godt eksempel på hvordan Arbeidstilsynet med klassejussen i ryggen er
et redskap for kapitalen — mot arbeidernes kamp. Arbeiderne ved
spinnsalen i rayonull-fabrikken gikk mot bedriftsledelsens rasjonaliseringsforsøk som ville gi dårligere bemanning og hardere arbeidspress.
39
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Dette gjorde de på bakgrunn av mange års misnøye med arbeid i støy,
varme og svovelkullstoff- og svovelvannstoff-gasser • . En voldgiftsdomstol ga kapitalen klarsignal for rasjonalisering og arbeiderne svarte
med kollektiv plassoppsigelse. Papirarbeiderforbundet erklærte straks
aksjonen som »ulovlig» og arbeidsgiverforeninga anket saken inn for
Arbeidsretten. Arbeidsretten ga i domslutningen Arbeidstilsynet myndighet til å vurdere om rasjonaliseringa kunne kjøres i gang på
»prøvebasis», og lot Tilsynet sette tidsfristen for undersøkelsene som
arbeidernes medisinske rådgiver hadde satt i gang. (Arbeidsretten åpner
altså for tilsynets kupp.) Og 5 måneder seinere erklærer Arbeidstilsynet
— uten å orientere fagforeninga — at rasjonaliseringa kan settes i gang.
Uten at arbeidernes undersøkelser av helsefarene ved arbeidsplassen var
avsluttet. Slik manøvrerte Arbeidsrett og Arbeidstilsyn hand i hand.
først avledning av arbeidernes kamp, for så å diktere den helsefarlige
rasjonaliseringa.
Supralarbeidernes fagforeningsstyre sier i en uttalelse om saken:
»Vi vil . . . beklage meget sterkt at Statens arbeidstilsyn og bedriftsledelsen i denne saken har tatt så lite hensyn til hva vi arbeidere har
erfart og ment. Det er i denne situasjonen at arbeiderne har sett seg
nødt til å bruke så sterke virkemidler som de har gjort i supralsaken.
Vår erfaring fra denne saken er at vi har vært henvist til å stole på
egne krefter. Og resultatene har ikke vært så dårlige når en ser saken i et
vidt og langsiktig perspektiv.» (I forordet til Hanoa: Rapport fra
Borregaard, Oslo, 1974.)
Når dette er sagt, skal det også sies at Arbeidstilsynet kan nyttes på
begrensede felter i miljøkampen — som gjennomføring av målinger og
prøvetaking på arbeidsplassen, påvising av svake sider ved verneutstyr,
farlige arbeidsforhold, osv.
Når det gjelder detaljer og formaliteter omkring samarbeidsbyråkratiet og klassejuss, se kapitlet •Jus på arbeidsplassen.
VERNEOMBUDENE — MELLOM BARKEN OG VEDEN.

Verneombudsordninga har eksistert i flere år, og LO-toppen gjør et
stort propagandanummer av at den nye Arbeidsmiljølova gir verneombuda stor makt og derfor sikrer »arbeidernes kontroll» av arbeidsmiljøet. Dette stemmer ikke med de erfaringene som er gjort opp
gjennom åra med verneombudsordninga: Verneombudene er tiltenkt oppgaven å lede misnøyen med helsefarlige arbeidsforhold bort fra klubb og
fagforening — over til verneutvalg, Arbeidstilsynet og samarbeidsorganene. På denne måten vil ordninga svekke fagforeningenes kamp40
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Fra spinnsalen, Borregaard.

(Foto: Klassekampen)

kraft på miljøsaker. I praksis holder dette stikk de fleste steder: Verneombudene blir tilfeldig valgt blant arbeiderne, de får ingen skikkelig
opplæring, uten kontroll av og samarbeid med fagforeninga står verneombudene uten makt og ender lett opp som arbeidergisler i verneutvalg
og miljøutvalg.
Men verneombudenes band til samarbeidsbyråkratiet kan brytes.
Verneombudene kan være med å bygge opp fagforeningas kampberedskap på miljøsaker om det presses gjennom en skikkelig opplæring av
ombuda, om resultat av undersøkelser og målinger gjort på arbeidsplassen tas opp i fagforenings/klubbstyret og problemene på dette viset
løses gjennom direkte forhandlinger/aksjoner overfor bedriften.
Ombudene bør gis langt bedre opplæring med særlig vekt på prøvetaking og målinger av støy, gasser, osv. Arbeiderne sjøl veit best hvor
skoen trykker, hvilke undersøkelser som bør gjøres og når de bør gjøres.
Utstyret for slike undersøkelser er nærmere omtalt i kapitlet om
•målemetoder.
Videre forutsetninger for at verneombuda skal kunne følge klassekampens — og ikke klassesamarbeidets — vei i miljøkampen, er at de har
rett til å bruke den tida de trenger til vernearbeidet med full lønn, at de
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ikke lar seg binde av noen som helst slags bestemmelser om taushetsplikt fra verneutvalgets/bedriftens side og at de arbeiderne som velges til
verneombud er klassebevisste folk.
Framgang i miljøkampen er avhengig av at den »trekkes ut» av
klassesamarbeids-byråkratiet og kjempes gjennom partielt med lønnskampen, ved frie forhandlinger og aksjoner overfor kapitalen. Kravet
om streikerett på vernesaker som er reist av ei rekke fagforeninger og
samorganisasjoner er et riktig krav i denne sammenhengen.
Skal vi løsne det klamme grepet som sosialdemokratiet har om
miljøkampen og verneombudsordninga og vinne fram med krava våre
kommer det ikke an på hvor mange arbeidere som sitter i verneutvalget
eller hvordan Arbeidstilsynet blir bygd ut. Forutsetninga er ei kampkraftig og sterk fagforening, og klassebevisste verneombud.
DEN NYE ARBEIDSMILJØLOVA — LOVFESTA
UNDERGRAVING AV MILJØKAMPEN.

De siste åra har vist et kraftig oppsving i miljøkampen innafor norsk
fagbevegelse. En del av grunnen for dette oppsvinget er den stadig hardere
utbyttinga av arbeidskrafta, og at det mer og mer tas i bruk nye kjemiske
stoffer i industrien uten noen effektiv kontroll av stoffenes helsevirkninger.
Men den viktigste årsaken til oppsvinget er at klassesamarbeidspolitikken til DNA/LO-toppen mister gjennomslagskrafta si samtidig som kamplinja vinner oppslutning i arbeiderklassen. I denne situasjonen er det være
eller ikke være for LO-pampene å demme opp for kampen. Den nye arbeidsmiljølova er et forsøk på nettopp dette gjennom:
- for det første »radikal ordbruk», kompromissløsninger og »smuler» til
misfornøyde arbeidere.
og for det andre å lovfeste klarere enn før klassesamarbeidets vei på
alle plan.
»Smuler» som lova avspiser arbeiderne med er:
Verneombuda omtales som »tillitsmenn», men de er ikke gitt full
tillitsmannsstatus. Det er f.eks. uklart hvilken plass de har i klubb/
fagforeningsstyre.
etter Hovedavtalens bestemmelser.
Kjemiske stoffer som brukes i industrien skal registreres på vedkommende fabrikk og i et sentralt »gift-kartotek», men skal ellers
kunne brukes som tidligere.
Verneombuda gis rett til å stanse arbeid de mener er helsefarlig, men
bare inntil Arbeidstilsynet har inspisert forholda. Og Tilsynet veit vi
fungerer i hovedsak som en voldgiftsdomstol på kapitalens premisser.
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Loven tar ikke opp hovedspørsmål som streikerett pa verne/
helsesaker, styrking av fagforeningas/klubbens makt- og forhandlingsposisjon på miljøsaker.
Viktigst er: Verneutvalgene (loven kaller dem »miljøutvalg») skal
utbygges og styrkes — klarere enn tidligere trekkes miljøsakene bort fra
fagforeninga. Arbeidstilsynet skal utbygges og styrkes — tilsynet får en
klarere voldgiftsfunksjon ved miljø-tvister på arbeidsplassen som nevnt
ovenfor.
Til slutt to forhold som viser LO-toppens hensikter med den nye
loven: Da lovutkastet blei sendt ut til diskusjon i fagforeninger og
samorganisasjoner våren -75 fikk hver fagforening bare tildelt noen få eksemplarer av utkastet og diskusjonene blei gitt så knapp tidsfrist at det var
urå å få en grundig debatt om endringsforslag. På dette viset blei diskusjonene som reiste seg omkring lovutkastet effektivt kvalt i fødselen.
I den opprinnelige propagandaoffensiven for den nye loven, pratet
LO-pampene store ord om »den omvendte bevisbyrde»: Mens det tidligere hadde vært opp til arbeiderne å bevise at kapitalen hadde brutt
arbeidervernlover og bestemmelser, skulle bevisbyrden nå legges på
kapitalen som skulle forsvare at drifta var i overensstemmelse med
gjeldende lover. Dette blei sjølsagt møtt med hysteriske protester fra
NAF — og på forsommeren -75 erklærer Højdahl at han nok mente at
dette med den omvendte bevisbyrden var »å gå for langt». Sjøl på et så
elementært rettferdig krav som at det er opp til kapitalen å bevise at
melet i posen er reint, kryper sosialdemokratene kapitalens vei.
Denne miljølova passer som hand i hanske for SVs politikk: Den strør
om seg med »radikale» ord og vendinger samtidig som klassesamarbeidet
og legalismen spikres grundig fast. Med SVs støtte vil lova ganske
sikkert bli vedtatt — og arbeiderklassen blir stilt overfor en ny

Vignett for miljøkampanje i sponplateindustrien — i klassesamarbeidets tegn.
(Fra Bygningsarbeideren 1975)
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»hovedavtale» for miljøkampen, med en fredsplikt og gardering mot
faglig kamp like effektiv som den vi i dag finner i Hovedavtalen
LO/NAF.
Der lova står i veien, er arbeiderne nødt til å slåss krava sine igjennom
ett for ett, med aksjoner på fabrikkgolvet. Uten hensyn til lovas påbud
om klassesamarbeid og »respekt» for Tilsynets voldgiftsdomstol.
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Del 2:
Kroppen og arbeidsmiljøet
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KAPITTEL 4

KROPPEN OG ARBEIDSMILJØET

Sykdom og dårlig helse er verken Guds straffedom eller resultat av
tilfeldigheter. Det er kroppens svar på ytre påvirkninger, slik som
smittestoffer, støv og gass i lufta eller slit og stress på jobben.
Hvor mye tåler vi før sykdommen melder seg? Det kommer an på
alder, kjønn, allmenn helsetilstand, arv og anlegg, — kort sagt
egenskaper ved kroppen som skifter fra person til person, og som også
kan forandre seg en del etter hvert som åra går.
Derfor reagerer vi ikke likt på påkjenningene. En arbeider kan få
fordøyelsesvansker og nervøse plager av å gå helkontinuerlig skift, mens
arbeidskameraten ikke har problemer i det hele tatt.
Iblant kan egenskaper og anlegg i kroppen være helt avgjørende for
sykdomsutviklinga, slik som ved blødersykdommen.
Andre ganger er de ytre forholdene viktigst, slik som ved støvlungesykdommen silikose, som følger arbeid i kvartsholdig støv.
Sjøl om betydningen av påvirkningene på kroppen fra miljøet kan
være forskjellig, finnes det ingen sykdom eller helsesvikt som utvikler
seg uavhengig av ytre forhold som arbeids- og levevilkår. Å avfeie
helseplager ved å stemple den det gjelder som svekling eller nervøs
tjener til å lede oppmerksomheten vekk fra de ytre påvirkningene
han/hun har vært utsatt for.
Av disse ytre påvirkningene er arbeidsmiljø og arbeidsvilkår blant de
viktigste. Hva slags sykdommer vi får, om sykdommen blir kronisk,
forverres eller går tilbake; om vi blir arbeidsuføre eller kommer i jobb
igjen — forholdene på arbeidsplassen blir avgjørende for mange av oss.
Tabletter og trygder er dårlig erstatning for ødelagt helse og utbrente
krefter. Vi må satse på å forebygge sykdom og skade — i stedet for bare
å flikke og reparere når skaden alt er skjedd.
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Kroppen er ingen død maskin.
Den kan omstille seg til å tåle uvante påkjenninger uten å ta skade,
den kan nøytralisere skadelig påvirkning, og den har også evnen til å
reparere om skade likevel skjer.

Tilpasning
I varme og kulde, slit og hvile, tørke og fuktighet holder forskjellige
reguleringssystemer kroppstemperaturen stabil innafor et område på
noen tiendedels grader. Blodet dirigeres til de delene av kroppen som i
øyeblikket trenger mest energi, utskillelsen av væske og salter gjennom
svette og urin reguleres slik at sammensetningen av kroppsvæskene
(blod, lymfe osv.) hele tida holdes innafor snevre grenser.
Men alle reguleringssystemene har begrensninger. De kan bli overbelastet. Vi kan ikke tilpasse oss hvilken som helst arbeidstyngde,
temperatur eller klima uten at balansen forstyrres.

Forsvar
Vi utsettes daglig for smittestoffer og gifter uten å bli syke. Kroppen
bryter ned de fremmede stoffene eller danner motstoffer som nøytraliserer dem.
Huden inneholder stoffer som beskytter mot sår og betennelse.Oret
har en liten muskel som strammer seg ved kraftige lyder slik at
svingningene i trommehinnen blir dempet. Pupillen trekker seg sammen
ved kraftig lys, og beskytter netthinnen inne i øyet.
Men også forsvarsmekanismene har sine begrensninger. Kroppen kan
ikke nøytralisere alle smittestoff. Huden kan tørkes ut av kjemiske
stoffer slik at sår og eksem er uunngåelig. Muskelen i øret hindrer ikke
at det årlig er tusenvis av industriarbeidere som blir påført varig
hørselskade på grunn av larm. Virkelig kraftig lys forbrenner netthinnen, sjøl om pupillen trekker seg sammen.

Tilheling og reparasjon
Brudd gror, sår tilheler, skadde nervetråder vokser ut igjen. Men
reparasjonsresultatet blir ikke alltid like bra som forholdene var før
skaden. Bruddet kan vokse skeivt sammen. Arrvevet etter en hudskade
er ikke så elastisk og smidig som huden ellers. Nervene gror ikke helt
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etter gamle baner. Og blir det mange smaskader i organer som lever,
nyrer eller lunger, kan hele organet til slutt svikte.
Å )venne seg til» er å gi opp
Denne evnen til regulering, forsvar og reparasjon er til hjelp nar vi er
nødt til å tåle ekstra påkjenninger. Men hvis slike påkjenninger skal
være dagligdags, som en del av miljøet vi arbeider i åtte timer daglig år
etter år, da greier kroppen før eller senere ikke å tåle og tilpasse seg
lenger. Det kan gå for en time, en uke eller kanskje et år, men aldri for
et helt arbeidsliv. Etterhvert vil skader og sykdommer melde seg og
varsle om at reservene er uttømt.
Når noen mener de har »vent seg til» for eksempel støy eller
nattarbeid, betyr ikke det at kroppen er herdet eller at den har omstilt
seg for godt slik at den ikke kan ta skade. Det betyr heller at den som
sier dette ikke ser noen utvei til forandring, og derfor nøyer seg med å
tro eller håpe han skal tåle faenskapen.
Så lenge de fleste må selge arbeidskrafta si for å leve, står valget
mellom å »venne seg til» helseskadelige arbeidsforhold på denne måten.
eller å kjempe sammen i sak etter sak mot å selge helsa sammen med
arbeidskrafta. Det er ikke noe privat valg du gjor. For den som velger å
»venne seg til», saboterer samtidig den felles kampen mot helsefarlig
utbytting.
Hva er yrkessykdom?
Etter lova om yrkesskadetrygd er bare disse »godkjent» som yrkessykdommer:
Sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning.
— • Allergiske hud- og lungesykdommer
Sykdommer som skyldes • stråling
Nedsatt hørsel på grunn av -støy
Lungesykdommer på grunn av -luftforurensing
Sykdommer i armene og hendene på grunn av- • vibrasjoner fra
pressluftverktøy, bankehammere o.l.
Sykdommer som skyldes forandringer av barometertrykket (aktuelt
for dykkere, flygere o.a.)
En del sykdommer som skyldes smitte, på grunn av arbeid i
laboratorier, sykehus o.l.
Sykdommer etter vaksinasjon som har samband med yrket.
I tillegg kommer sykdommer som skyldes klimaforhold i ishavsstrøk
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Fig. 1.
Hva LO-undersøkelsen forteller om yrkessykdommer og yrkesskader
Ved LO-undersøkelsen, en spørreskjemaundersøkelse til medlemmene
1971-72, svarte en fjerdedel (22 %) at de hadde pådratt seg skade/sykdom på
grunn av arbeidsmiljøproblemer.
Årsakene til skadene fordelte seg slik:
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Fig. 2.
Og hva slags helseskader det gjaldt, viser denne oversikten
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eller i tropene, og noen tropesykdommer som kolera, gul feber og
malaria.
Unntaksvis kan også andre sykdommer godkjennes, men det er alltid
et vilkår at de er »pådratt under trygdepliktig arbeid» og »det må være
årsakssammenheng mellom arbeidet og sykdommen». Denne årsakssammenhengen må den syke i slike tilfeller sjøl sørge for å bevise med
legeerklæringer. Ettersom de aller fleste sykdommer og plager kan
skyldes mange forskjellige ting, er det som regel helt umulig å føre slike
bevis for sammenhengen mellom sykdom og arbeid.
Ved å lage lova slik, har borgerskapets jurister sørget for at de fleste
aldri får noen erstatning for helseskadene de har fått i arbeidet — som
ødelagt rygg, magesår eller kronisk bronkitt. Alle vet at det er
sammenheng mellom slike plager og arbeidsmiljøet. Men det lar seg ikke
bevise, altså kan de ikke »godkjennes».
Bare den øverste toppen av isfjellet kommer med som yrkessykdommer i statistikken. I tillegg til at lova er så trangsynt at bare en
brøkdel »godkjennes» som yrkessykdom, må vi også regne med at mange
yrkessykdommer blir oversett fordi verken arbeideren eller legen setter
dem i sammenheng med arbeidsforholdene. Dette kan for eksempel
gjelde sykdommer som utvikler seg så langsomt at de først merkes flere
år etter at en har sluttet i den farlige jobben. Eller det kan være
sykdommer der sammenhengen med arbeidsforholdene enda ikke er
kjent.
Dersom vi skal få et riktig inntrykk av hva arbeidsmiljøet betyr for
helsa, må all sykdom og helseskade som kan skyldes forholdene i
arbeidsmiljøet, regnes som yrkessykdom hvis det ikke er andre opplagte
årsaker. Så får de som er redde for å betale erstatning »uberettiget»
heller skaffe bevis for at sykdommen ikke skyldes arbeidsforholdene.
For oss er det et større problem at dagens regler kanskje bare sikrer en
av ti en lusen erstatning for å ha slitt seg ut i helsefarlig arbeid.
Reglene om yrkessykdommer er ikke bare »tilfeldigvis» dårlige, de har
et klart klassestempel — borgerskapets klassestempel.
Straksskader og seinskader
•»Sveiseblink), -)dynamitthodepine) eller -løsemiddelrus er skadevirkninger som følger straks, og etter kortvarig påvirkning. Sammenhengen mellom slike straksskader og arbeidsmiljøet er vanligvis velkjent
blant arbeidsfolk. Av erfaring vet de kanskje mer enn de fleste leger,
både om hvordan plagene kan unngås, og om behandling når skaden er
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skjedd. At plagene er velkjente, fører ofte til at en lar være å oppsøke
lege i det hele tatt, og heller ikke sørger for at skaden blir meldt som
yrkesskade eller yrkessykdom. Det er bare småtterier, sier mange, bare
bråkmakere bryr seg om å klage for slikt.
Dette er en farlig innstilling. Mange av disse straksskadene kan nok
virke som småtterier. Men de varsler om at kroppen er utsatt for
skadelig påvirkning. Småplager i øyeblikket kan i løpet av år og tiår
følges av alvorligere, varige skader.
Gjentatte angrep av • metallfeber kan til slutt gi varig lungeskade. Støv
og gass som klør litt i halsen i dag, kan om noen år ha gitt deg kronisk
bronkitt. Stadig hodepine og trøtthet av å jobbe i løsemiddeldamper, er
tegn på at hjernen blir påvirket av dampene. Varig skade både på hjerne,
lever og nyrer kan bli resultatet av slike arbeidsforhold.
Småplager er aldri små. For det første skal ingen finne seg i hoste,
hodepine, kvalme og hva det nå kan være. En behøver ikke godta alt en
ikke direkte stryker med av. For det andre er alle tegn på straksskader
signaler fra kroppen om at noe er galt. Gir vi blaffen i dem, kan følgen
bli alvorlig helseskade ti år seinere.
Å »bite tenna sammen» og gi blaffen i smerter, ubehag og mistrivsel er
dumt for deg sjøl, og ansvarsløst mot kameratene som er utsatt for de
samme arbeidsforholdene.
Seinskadene, skadevirkningene som først blir merkbare etter lang tid,
kan oppstå på flere måter. De kan være summen av mange, umerkelige
småskader, slik som håndledds- og albuskadene etter langvarig bruk av
pressluftverktøy. Det kan være at kontakten med et stoff setter i gang
en sykdomsprosess i kroppen, en prosess som går videre av seg sjøl
uansett om en slutter å arbeide med det skadelige stoffet. Det er dette
som skjer når kvartsholdig støv i lungen fører til • støvlunge (silikose)
etter 5-10 `dr. Eller når det blir oppdaget lungekreft kanskje 20-30 år
etter at du var i kontakt med asbest. Seinskade kan også oppstå når
kroppen tar opp mer av et stoff enn den skiller ut. Små daglige doser
som enkeltvis er uskadelige, hoper seg opp og når til slutt skadelige
mengder. Slik kan det for eksempel plutselig oppstå tegn på blyforgiftning etter lang tids arbeid med bly uten plager i det hele tatt.
Vi vet lite om seinskadene i forhold til det vi vet om straksskadene.Vi
vet lite om langtidsvirkningene av de mange forskjellige påkjenningene
kroppen er utsatt for i arbeidsmiljøet. Sammenhengen er vanskeligere å
oppdage når det går lang tid mellom påvirkning og skade, eller når
skaden skyldes et arbeid som en tilsynelatende har tålt i mange år. Bare
en brøkdel av seinskadene blir gjenkjent av arbeiderne sjøl eller av
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legene som resultater av arbeidsforholdene. Men nettopp fordi vi vet så
lite, blir det dobbelt viktig å ta hensyn til de varslene kroppen gir om at
ikke alt er som det skal. Når seinskadene først er der, er det ofte lite
som kan gjøres med legebehandling. Derfor er det om å gjøre å oppdage
forvarslene så sant det er mulig, og ikke avfeie dem som »småplager».
Helsekontroll og miljøkontroll
En metode er • helsekontroll, spesielt rettet mot det som kan være
helseskadelig på din arbeidsplass. Hørselkontroll kan vise om du er
spesielt sårbar for støy, slik at du kan bytte jobb før hørselskaden blir
merkbar. Blod- og urinprøver kan si om du tar opp for store mengder
bly i kroppen. Legeundersøkelser kan også vise om du av en eller annen
grunn bør holde deg unna bestemte jobber. Men legekontrollen må være
målrettet mot akkurat de farene du kan være utsatt for. En vanlig
»kjøttkontroll» som sjekker blodprosent, senkning, urinprøve og blodtrykk, kanskje med litt lytting på lungene, kan til og med være verre
enn ingenting, fordi den skaper falsk trygghet.
De fleste seinskadene lar seg dessverre ikke oppdage i tide med
blodprøver og helsekontroller. Her må kontrollen først og fremst rettes
mot miljøet, med regelmessige målinger og systematiske vernetekniske
tiltak.-Støvlungesykdornmene (silikose, asbestose) kan for eksempel
ikke utryddes med røntgenkontroll. For når røntgenbildene viser noe,
er sykdommen allerede oppstått. Silikose må først og fremst forebygges
ved å hindre kvartsstøvet i å havne i lungene, slik er det med
epoxy-eksem, med de fleste formene for yrkesbetinget kreft, med
skader på grunn av arbeid med forskjellige metaller — ja, med de fleste
seinskadene vi kjenner.
o Straksskader skal alltid tas alvorlig, sjøl når de virker ubetydelige.
De bør vanligvis ha legetilsyn og behandling, og det skal meldes fra
så de kommer i offentlig statistikk. Dere kan gjerne føre deres egen
statistikk også, for eksempel for å se hva slags skader som øker, og
hva slags skader det blir mindre av.
De er signal fra kroppen om påkjenninger som på lengre sikt kan
gi alvorligere, varig skade.
o Seinskader kan forebygges
ved å ta straksskadene som advarsler og kreve arbeidsforhold der
slike »småplager» kan utryddes.
ved å kreve at arbeidsforholdene skal være gode, ikke bare »under
grenseverdien». Mange arbeidsfolks liv kunne vært spart om det
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hadde vært lagt mer vekt på hva som var bra for dem, enn på hva som
var »bra nok» for ekspertene bak skrivebordet.
ved målrettet helsekontroll, i steden for den vanlige, tilfeldige
»kjøttkontrollen»
ved systematisk og regelmessig teknisk kontroll på arbeidsplasser
der det kan være fare for helseskade på grunn av spesielle stoffer,
støy eller andre miljøproblemer. Kontrollen må følges av forebyggende tiltak, det hjelper lite å kontrollere hvis en ikke gjør noe
med resultatene.
Folk er forskjellige
Når en skal bedømme virkningene av forskjellige arbeidsforhold på
helse og trivsel, er det viktig å huske at vi er forskjellige. Ingen reagerer
helt likt sjøl om de ytre påkjenningene er like. En arbeider kan stå i
larm i ti år uten å få hørselskade, en annen kan bli hørselskadd på
mindre enn ett år på samme arbeidsplass. En kan få astma og bli varig
ufør av arbeid i -isocyanatdamper, mens andre ikke merker noe. En
sliter seg helseløs i varmt og tungt arbeid som en annen greier uten
vanskelighet. Dette har ikke med tøffhet eller hardførhet å gjøre. Det er
forskjeller som det ikke er stort å gjøre med: medfødte egenskaper,
aldersforandringer, kjønnsforskjeller, spor etter gjennomgått sykdom
eller gamle skader.
Om du synes dette høres sjølsagt ut, så tenk etter: har du hørt om
»normalytelser»? Har du hørt om »grenseverdier»? Slike begreper tar
ikke hensyn til virkeligheten: at folk er forskjellige. — De brukes som
om det skulle finnes et slags normalmenneske som det går an å vise til
når en skal bestemme hva folk kan yte og hva de kan tåle.

»Normalytelser» og »funksjonshemming»
Under kapitalismen er arbeidskrafta en vare du lever av å selge. Den
blir vurdert som vare, første eller annensortering, etter hvor mye du
makter å yte den tida du selger deg for.
Idealarbeideren — »prima vare» — er 25-åringen med jernhelse, som
går i maksimalt tempo med overtid, og står på uten å mukke — det
kalles »tilpasningsevne», »effektivitet» og »god arbeidsmoral».
»Prima vare» holder »standardtider» og »normalytelser». Fordi det er
forskjell på folk er det sjølsagt tull å snakke om noen ytelser som
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Folk er forskjellige

»normale». Disse og liknende påfunn brukes bare til å presse alle lengst
mulig i retning av det arbeidskjøperen synes er en idealarbeider.
Mange greier nok å henge med en stund. Men ettersom alder, slitasje,
sykdom og skader merker kroppen, sakker alle etterhvert akterut, og
blir annensorterings vare. De risikerer sparken ved innskrenkninger eller
rasjonalisering, de presses ut til »vernet arbeid» eller trygd uansett om de
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sjøl heller vil fortsette i sin gamle jobb. I dag blir hver tredje mann og
hver femte kvinne uføretrygdet — eller kassert om du vil — før de når
pensjonsalderen. (I 1973 var 29,3 % av alle menn og 21.1 % av alle
kvinner i 66-års alderen uførepensjonerte.)
»Yrkesmessig funksjonshemmet» eller »handikappet» sier bedriften og
statsbyråkratene, det høres liksom ut som en sykdom. Men det betyr
bare at arbeidskrafta di ikke er etterspurt vare lenger. Det behøver ikke
å være annet som feiler deg enn at du er over 45, eller at sykdom og
skader har tatt på kreftene.
»Halv pensjon/halv lønn» kalles en ordning som kapitalen liker svært
godt. Når du har brukt opp helse og krefter og ikke orker så mye lenger,
byr de deg en jobb der du bare greier halv dag eller halv innsats. Der
presser de ut hele arbeidskrafta de for halv pris. Enten ved å la deg gå
halv dag og yte det du makter, eller ved å betale halv pris for full dag.
Du får full lønn utbetalt, men det er fordi trygdekontoret betaler
bedriften halvparten tilbake fra trygdepengene. Det blir liksom en
»takk» til bedriften for at de ikke kasserer deg på full uføretrygd når de
har brukt opp det du hadde av overskudd og arbeidsevne. På toppen av
det hele venter de jammen også at du skal være takknemlig for denne
ordningen.
Folk er forskjellige. Begreper som »normalytelser», »standardtidssystemer» osv. er bare hjelpemidler for arbeidskjøperen til å presse
ytelsene dine til det ytterste av hva du kan greie.
»Yrkesmessig funksjonshemming» er ingen sykdom, men et finere ord
for det som i arbeidskjøperens øyne er sekunda vare. Det betyr at du
er kassert og risikerer å bli arbeidsløs. Du kan være både arbeidsfør
og dyktig, men du holder ikke følge med Supermann — arbeidskjøperens »idealarbeider».
Fordi folk er forskjellige, skal en aldri slå seg til ro med at en
arbeidsplass er bra, før en har spurt: er den bra for akkurat han eller
hun som skal stå der?
Krev rett til vanlig, lønnet arbeid i samsvar med alder, helse og
krefter, i stedet for »vernet arbeid», nødsarbeid og tvangstrygding. I
dag bruker staten trygdene til å dekke over arbeidsløsheten som
oppstår fordi kapitalen bare er interessert i toppeffektiv arbeidskraft.
Enten du betaler direkte eller det kommer inn som »arbeidsgiveravgift» — er det du og kameratene dine som har skapt verdiene til
trygdebudsjettene gjennom arbeid. Det er deres penger som blir
misbrukt av staten som olje i kapitalens rasjonaliseringsmaskineri.
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Risikogrupper

For alle slags påkjenninger i arbeidsmiljøet er det slik, at det finnes
noen som tåler veldig mye uten å ta skade, mens noen er spesielt sårbare
og tilhører det vi kan kalle risikogruppen. De fleste av oss hører hjemme
i minst en slik risikogruppe. Det kan være støy vi er spesielt sårbare for,
eller varme eller eksemframkallende stoffer. Årsakene til sårbarheten
kan være mange. Ofte er det sykdom som gjør at en havner i
risikogruppen. Har du kronisk bronkitt, havner du for eksempel i
risikogruppen for påvirkning fra støv og gasser. Der hører også røykere
hjemme.
En med sukkersyke kan høre til risikogruppen når det gjelder
• skiftarbeid, han eller hun har spesielt lett for å få problemer med slikt
uregelmessig arbeid. Det samme har folk med magesår eller søvnvansker.
De •yrkeshygieniske grenseverdiene som brukes tar aldri hensyn til
disse spesielt sårbare. Og ettersom en sjelden kan velge og vrake i
fristende jobber, kan de færreste ta særlig hensyn til hva slags jobb som
er best for blodtrykket eller bronkitten. Det betyr ikke at vi kan slå oss
til ro med forholdene som de er. Vi må kreve at alle får rett til vern mot
påkjenninger som de er særlig sårbare for.
Det finnes en type bedriftslegekontroll som hjelper bedriften å sette
deg på porten om du ikke tåler den jobben du har, og som siler vekk
folk med helseproblemer ved kontroll før ansettelsen så de ikke får jobb
i det hele tatt.
Det er sjølsagt ikke slik problemet med risikogruppene skal løses.
Heller ikke med »vernete arbeidsplasser» som bare hjelper arbeidskjøperen å bli kvitt arbeidere når de er slitt ut. (Fordi de ikke fikk det
vernet de trengte på sin vanlige arbeidsplass.)
Kravet må være medisinsk kontroll som sikrer at ingen blir utsatt for
påkjenninger som de er særskilt sårbare for. Og at hver eneste vanlig
arbeidsplass blir en »vernet arbeidsplass» ved at den blir tilpasset den
som står der.
Det er normalt å bli gammel

Aldersforandringene i kroppen kan merkes alt fra 20-25 års alder.
Fra da av synker den fysiske yteevnen vår jevnt, uansett hvor god helsa
ellers er. Ved 60 års alder orker vi bare to tredjedeler og ved 70-80 års
alder bare halvparten av det fysiske slitet vi greidde som 20-åringer.
Sjølsagt finnes det 60-åringer som er sterkere enn mange 20-åringer,
men for hver enkelt skjer denne nedgangen i yteevne uunngåelig med åra.
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Fra 40-års alder begynner hørselen å bli dårligere, særlig de lyse
tonene blir vanskeligere å høre. Synet svekkes, det behøves kraftigere
belysning, og arbeid som krever skarpt syn blir mer anstrengende.
Kontrollen og samordningen av bevegelsene blir dårligere, ledd,
muskler og sener blir stivere, vi blir seinere i vendinga og mer klosset i
bevegelsene.
Tilpasningen til dårlige arbeidsforhold (ekstreme temperaturer eller
temperaturvekslinger, fuktighet, støy) går ikke så lett lenger. Reguleringsmekanismene i kroppen virker langsommere og mindre effektivt,
det samme gjelder forsvarssystemene og reparasjonsevnen.
Sjølsagt er det store forskjeller fra person til person, alt etter anlegg
og hva kroppen har vært utsatt for underveis. Overvekt og lite fysisk
aktivitet er med på å svekke krefter og arbeidsevne. Over 50-års alder
begynner spesielle sykdomstyper å bli vanlige, det gjelder sykdommer
i • nervesystemet og sanseorganene, i -hjerte- og karsystemet, og i
• skjelett-muskel systemet. Dette er blant annet uttrykk for at kroppen
med åra er blitt mer sårbar, ikke minst for helsefarlige arbeidsforhold.
Den har mindre reserver å gå på før den svarer på påkjenningene med
sykdom og varig skade.
Arbeidskjøperne behøver ikke å ta hensyn til dette. Eldre står ofte i
akkurat de samme jobbene som unge. For å henge med presser de seg
hardere enn kroppen i lengden kan greie, kutter pauser og sliter for ikke
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å sinke arbeidskameratene. Før eller seinere ma de gi opp, og sparkes
over i konstruerte skittjobber, eller ut på trygd med ødelagt helse.
Hvert år øker antallet uførepensjonister her i landet med ca. 10 000.
De fleste av disse er eldre. Undersøkelser ved Norsk Jernverk i
1971-1972 viste at halvparten av jernverksarbeiderne over 60 år var
registrert som »yrkesmessig funksjonshemmet» av bedriften.
Retten til arbeid skal også omfatte retten til å nå pensjonsalderen i
fullt arbeid, med helse og krefter i behold. Derfor må det stilles
særskilte krav til arbeidsplassene for de eldre. (Se lista over dårlige
arbeidsforhold for eldre.)
Kravene til de eldres arbeidsplasser må knyttes til krav om bedre
arbeidsmiljø for alle. Det hjelper lite å la de eldre få alle de lette
jobbene, og så overlate bare dårlige jobber til de yngre, så de sliter seg
ut i stedet. »Solidaritet» er ikke å finne seg i en dårlig jobb for at
andre skal få en bra. Det er å kreve bra jobber både for andre og deg
sjøl.
Dette er spesielt dårlige arbeidsforhold for eldre:
Arbeid i sterk varme
i sterk kulde
i høy fuktighet
i gass, støv og røyk (luftforurensing)
i støy (spesielt når det er nødvendig å oppfatte signaler o.l. i
støyen)
i svak belysning (spesielt når arbeidet krever skarpt syn)
i belysning med- blendingsrisiko
Arbeid som medfører bøyde eller vridde, ubekvemme arbeidsstillinger, eller ensidig belastning av enkelte muskler og
ledd
som er tvangsstyrt slik at en ikke kan bruke sin egen
arbeidsrytme og regulere sine egne pauser (samlebånd,
gruppeakkord osv.)
som er tungt eller med få, men svært tunge tak
som medfører uregelmessig livs- og døgnrytme (skiftarbeid,
overtid, pendling)
som krever intens oppmerksomhet og reaksjon (kontrollpaneler, syning av produkter, kontroll av feilvare)
som utføres på plasser hvor det er lett å gli eller snuble, eller
hvor feiltrinn er farlige (rotete arbeidsplasser, stillaser)
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Fig. 3.
Uførepensjonister pr. 100 innbyggere etter alder.
Kilde: Rikstrygdeverkets årsmelding.
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Kvinners rett til arbeid
— rett til å føde barn
Kjønnsforskjeller er blant de tingene som kan gjøre at folk reagerer
ulikt på samme ytre påkjenning, at noen blir syke mens andre ikke
merker noenting. Det er for eksempel kjent at kvinner før overgangsalderen er mye bedre beskyttet mot å få hjerteinfarkt enn jevnaldrende
menn. Derimot er de mer utsatt for blærekatarr, gallestein osv.
Den kjønnsforskjellen som oftest blir trukket fram i snakk om arbeid
er forskjellen i kroppsbygning og muskelkraft. Men den gjelder bare for
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gjennomsnittet. En kvinne kan godt være stor og kraftig, og en mann
kan være spinkel og svak. Det er tull å si at alle kvinner må ha lette
jobber, mens alle menn kan ha tunge jobber. Arbeidsplass og jobbkrav
må passe til den som skal ha jobben og de kreftene han eller hun har.
Både menn og kvinner kan som gruppe tenkes å være særskilt utsatt
(• risikogruppe) for sykdommer som skyldes arbeidsmiljøet, på samme
måte som for andre sykdommer. Derfor kan for så vidt begge kjønn
trenge særvern. Men i dag er de fleste grenser og regler satt for menn.
Derfor er det nødvendig for kvinner å stille egne krav under visse
forhold. Først og fremst i forbindelse med menstruasjon, graviditet og
amming.
Menstruasjon
Virkningene av menstruasjonsperioden er forskjellig. Noen har nesten
ingen plager, andre blir så dårlige for og under menstruasjonen at de må
ha fri eller bare greier mindre krevende arbeid i denne tida. For å sikre
at de som trenger lettelser får det uten å be om nådegaver, må kravene
reises som en felles sak. Slike krav kan for eksempel være
endring av arbeidsplasser slik at stående arbeid kan gjøres sittende
lettelser i tungt arbeid
bort med oppjaget tempo
sikring av farlige maskiner, slik at en som har en dårlig dag
og reagerer seinere enn vanlig, ikke skader seg sjøl eller andre
gode muligheter for vask og personlig hygiene
rett til en fridag i måneden
ingen diskriminering av folk med høyt sykefravær
Kvinner som blir dårlige i forbindelse med menstruasjonen blir lett
rammet av det som i • bedriftslegeinstruksen heter »kontroll av
uberettiget sykefravær». Men kampen mot slik diskriminering og
overvåking er sjølsagt like viktig for menn som for kvinner. Det samme
gjelder for så vidt de fleste andre krav.
Graviditet og amming
At gravide kvinner skal passe seg for medisiner, tunge løft, for mye
røyking osv., det vet alle. Slike ting kan svekke moren og skade fosteret.
Tilsvarende hensyn skal sjølsagt gjelde på arbeidsplassen. Også når
moren ammer ungen må det tas spesielle hensyn. De fleste stoffer som
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Hvit slavehandel.

Tegnet av H. Imsland.

«Er det virkelig sandt, hr. f 4brikeier, at Deres kvindelige
arbeidere er saa daarlig lønnet at de maa søke bifortjeneste
paa gaten?»
«Ja, men husk paa, kjære pastor, at jeg betaler femhundrede
kroner aarlig til faldne kvinders frelse. Noget maa jeg da ha
igjen for pengene.» —
(Fra Hvepsen)

tas opp i morens blod enten det er medikamenter eller forurensinger i
arbeidsmiljøet, kan passere til fosteret gjennom morkaken, eller til den
nyfødte ungen gjennom melken. Og både fosteret og den nyfødte er
oftest langt mer sårbar for fremmede stoffer enn et voksent menneske.
Spesielt under graviditeten, men også mens hun ammer er kvinnen
»overbelastet» fysisk, kroppen har mindre reserver å gå på når det
gjelder å motstå skadevirkninger av ytre påkjenninger.
Det finnes ingen bestemte yrker som er helsefarlige, men det finnes
arbeidsplasser i nesten alle yrker, som har så dårlig arbeidsmiljø at de er
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helsefarlige. Det er vanskelig å gi regler som dekker alle slags situasjoner,
men dette er forhold som betyr spesielle problemer for gravide og
ammende:
Tungt, varmt og slitsomt arbeid, tunge løft, ubekvemme arbeidsstillinger, skiftarbeid, overtid, høyt tempo og støy. Alt dette belaster
kroppen fysisk eller psykisk, og kan være ekstra uheldig i ei tid da
kroppen på forhånd er hardt belastet.
Alle slags stoffer som kan tas opp i blodet kan overføres til ungen
gjennom morkaka eller melken. (Se -hudopptak og kapitlet om
-luftforurensing.)
Tilfeldig kortvarig kontakt med små mengder kan en bli utsatt for
utafor arbeidsplassen også, det er ikke det som er problemet. Det er
daglig arbeid i dårlig ventilasjon med mye forurensing i lufta som bør
unngås. Vi vet ikke sikkert om alle stoffene er farlige, det er lite som
er kjent om andre stoffer enn de som brukes som medisiner. Men når
vi vet at leger nesten ikke vil gi medisiner til gravide og ammende hvis
de ikke kjenner virkningene, så er det ingen grunn til at arbeidskjøperne skal ha større rett til å spille hasard med andres helse. Da er
det bedre å finne ut seinere at en har vært for forsiktig.
Kraftig risting • helkroppsvibrasjon) kan øke risikoen for abort,
iallfall hvis du på forhånd har lett for å abortere.
Det er forbudt å la gravide, eller kvinner som har født de siste tre
månedene arbeide med- røntgen- og radiumstråler.
De som jobber på laboratorium eller sykeavdeling med stor risiko for
virussmitte, kan behøve å bytte jobb under graviditeten.
Om du blir gravid eller ammer bør du:
drøfte arbeidsforholdene med legen du går til kontroll hos (de spør
ikke alltid av seg sjøl)
hvis du finner ut at arbeidsplassen kan være farlig, skal den sjølsagt
forbedres hvis det er mulig. Ellers går bare dine problemer i arv til
nestemann i jobben.
hvis arbeidsplassen ikke kan forbedres nok, må du kreve annen egnet
jobb i bedriften.
hvis det også er umulig, blir kravet permisjon med full kompensasjon
for tapt lønn.
Disse krava har du ikke støtte for i noen lov, bortsett fra at
arbeidstilsynet teoretisk kan gi bedriften pålegg om å gi deg annet
arbeid. Men hvis du skal komme noen vei, er det nok sikrere å ta opp
saka gjennom klubben.
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Særvern i forbindelse med graviditet og amming er ikke et krav vi
stiller i panikk. Det betyr ikke at kvinner som er i arbeid ikke må bli
gravide, eller at noen yrker ikke passer for kvinner! Det betyr bare at
ingen skal behøve å ta sjanser med sin og barnets helse som innsats. Og
kravet gjelder ikke bare vern mot direkte skade. Det gjelder rett til så
bra arbeidsforhold at graviditet og amming ikke bare blir uoverkommelig slit. Det gjelder rett til å føde barn.

Kvinner som kan bli gravide

Arbeidsforhold før graviditeten kan få betydning for svangerskapet.
Enten fordi de har skadet kroppen (tungt arbeid i ung alder, stoffer som
skader indre organer), eller fordi det er stoffer som lagres i kroppen og
skader fosteret når de overføres — slik det skjer med bly.
Dessuten kan graviditet ikke påvises sikkert med urinprøve før tidligst
etter 5 — 6 uker. Det vil si at fosteret alt er gjennom en viktig periode
av utviklingen før noen tenker på særvern.

Kvinner som kan bli gravide, bør unngå å få mer • bly i seg enn det
folk har som ikke arbeider med bly. (Denne mengden ligger rundt 20
mikrogram/ 100 ml, men kan variere mellom 0 og 40.)
Metallet -kadmium kan også lagres i kroppen. Det er ikke kjent om
det kan ha skadevirkninger i forbindelse med graviditet slik som bly.
Men dette metallet er giftig i små mengder både for menn og kvinner.
Det bør stilles felles krav for å unngå at noen får stoffet i seg enten
de er menn eller kvinner.
-Kreftframkallende stoffer og -radioaktiv stråling kan tenkes å gi
skadevirkninger for barnet, enten det er faren eller moren som har
vært utsatt. I stedet for særvern, er det viktigere å skjerpe kravene til
arbeidsmiljøet både for kvinner og menn.
Det går ikke an å gjennomføre slike forsiktighetsregler for alle som for
gravide, annet enn unntaksvis. Og det er heller ikke nødvendig. Sjøl
om du oftest er minst seks uker på vei før du blir klar over at du er
gravid. Løsningen må bli at kravene til arbeidsmiljøet skjerpes både
for kvinner og menn. Det er ikke bare gravide som vil ha fordel av
forbedringer.
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Særvern for kvinner
= arbeidsløshet for kvinner?
Det er klart at arbeidskjøpere vil bruke særvern som påskudd for å
nekte kvinner retten til arbeid, betale dem dårligere lønn og kvitte seg
med dem igjen når det passer. Derfor har det også vært motstand blant
arbeiderkvinnene sjøl, mot lover som skulle sikre slikt særvern. I 1909
uttalte kvinnelige trykkeriarbeidere i Kristiania seg slik:
»Saadanne særlove for voksne arbeidersker skader os, fordi de sætter
os i en særstilling og gjør det vanskeligt eller helt umuligt for os at
opnaa arbeide, som vi ellers har betingelse for at kunne udføre
tilfredsstillende som vore mandlige arbeidskamerater.»
Det disse kvinnene overså, var at det ikke er særvernet i seg sjøl som
er årsaken til arbeidsløshet og diskriminering. Arbeidskjøperen er ikke
interessert i rett til arbeid, verken for kvinner eller menn. Og alle

24. oktober 1889 gikk de kvinnelige fyrstikkarbeiderne ved Bryn og Grønvold
fyrstikkfabrikker i streik mot dårlig lønn og helsefarlige arbeidsforhold. Dette var en av
de første organiserte arbeidskampene i Norge.
(Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv)
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påskudd som kan brukes til å presse ned prisen på arbeidskrafta og øke
utbyttingen, blir brukt. Enten kvinner krever særvern eller ikke.
Det var borgerlige kvinnesakskvinner som ledet aksjonen mot at
arbeiderkvinnene skulle få lovfestet særvern både i 1909 og 1936, da
slike lovforslag ble fremmet. Borgerlige ideer om at likestilling betyr
konkurranse med mannen på like fot, tjener ikke arbeiderkvinnenes
interesser.
Arbeidsløshet, underbetaling og diskriminering kan aldri bekjempes
av en splittet arbeiderklasse der kvinnene forsøker å konkurrere ut
mennene. Arbeiderklassens kvinner kan aldri vinne framgang for kravet
om rett til arbeid, om ikke kvinner og menn kjemper sammen, som
klasse.
Kampen for særvern er ikke bare en sak for arbeidsplasser der det er
mange kvinner. Sjøl om det ikke er en eneste kvinne der du arbeider
står du ikke utafor denne kampen. For kvinner skal ha rett til arbeid og til
særvern, også på din arbeidsplass. Ellers er den stengt for dem.
Monopolkapitalen har bruk for kvinnene som arbeidskraftsreserve,
slik at de kan »spille trekkspill» med arbeidsstyrken som det passer dem.
Å begynne å slåss for særvern som en del av kampen for kvinners rett til
arbeid, er å ta fatt på et langsiktig arbeid. Vi må rydde ut borgerlige
ideer som gjør mennene til redskap for monopolkapitalens kvinneundertrykking, og som kapitalen utnytter til å splitte klassen når de
sparker kvinnelige arbeidere eller betaler dem dårligere enn menn.
Vi er kommet kort. De politiske kvinneforbundene har begravd
arbeiderkvinnenes gamle krav om særvern i stedet for å stille seg i
spissen for kampen.
Det er kvinnene sjøl som må føre an, men først når klassen vender seg
samlet, menn og kvinner, mot kapitalens angrep, kan vi s14 tilbake.
Retten til arbeid skal også være retten til å nekte helsefarlig arbeid —
både for kvinner og menn.
Kvinners rett til arbeid skal også være retten til å nekte arbeid som
kan skade mor og barn i forbindelse med graviditet og amming, rett
til nødvendig særvern.
Retten til arbeid og retten til særvern krever felles kamp. Ideer som
setter kvinner og menn mot hverandre, splitter klassen og tjener bare
klassefiendens interesser.

3. — Helsebok
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Stol mer på din egen erfaring enn på ekspertene
Hver dag tas nye stoffer og nye produksjonsmetoder i bruk i
industrien. Mellom 500 og 1000 nye kjemiske produkter kommer på
markedet årlig. Virkningene, spesielt langtidsvirkningene på kroppen er
sjelden kjent. Yrkesmedisin -- om arbeidsfolks helseproblemer — har
aldri hatt noen stor plass i samfunn der herskerklassen bygger sin makt
på hardest mulig utbytting av en annen klasses arbeidskraft. Herskerklassens interesser styrer forskning og vitenskap, og de bestemmer
bruken av kunnskapene som kommer fram. Verken i det slavesamfunnet der »legekunstens far» Hippokrates levde for mer enn 2000 år
siden, eller i vårt eget kapitalistiske samfunn har arbeidsfolks helse hatt
noen spesiell interesse for herskerklassen. Så lenge folk er friske nok til
å arbeide, og så lenge det er nok av dem. Derfor er det heller ikke så
merkelig at yrkesmedisinen henger så langt etter den teknologiske
utviklingen i produksjonen. Kunnskapene bygger på tilfeldige oppdagelser av sammenheng mellom arbeidsforhold og sykdom. Eller enda
verre: på at så mange er blitt syke av et stoff at det ikke lar seg
overse.
Mye som vi i dag regner for ufarlig, kan i løpet av noen år vise seg å
være alt annet enn uskyldig. De •yrkeshygieniske grenseverdiene er
eksempler på dette. For mange stoffer var de mye høyere for ti år siden
enn i dag. Dette skyldes sjølsagt ikke bare økt kunnskap, men også at
kravene fra arbeidsplassene etterhvert tvinger igjennom forbedringer,
tvinger myndigheter, eksperter og arbeidskjøpere til å ta konsekvensen
av kunnskapen. Forskning og bruk av kunnskapen i arbeidsfolks tjeneste
presses bare fram gjennom kamp.
Fordi »ansvarlige myndigheter» og eksperter både vet for lite, og ofte
er mer opptatt av å tjene arbeidskjøperne enn arbeiderne, er det sikrere
å stole på egne erfaringer enn på hva ekspertene sier er bra og dårlig.
Særlig hvis ekspertene sier det er bra. Sier de det er dårlige forhold, har
de oftest rett — de bruker ikke å overdrive farene.
Om du merker hodepine når du arbeider med et stoff, er det ingen
grunn til å vente i ti år på at forskerne skal finne ut at du har rett —
»stoffet X gir hodepine og ubehag». Det er du som merker problemene
på kroppen, derfor skal du høre mer på deg sjøl og kameratene enn på
eksperter og arbeidstilsyn. Arbeidervern — det kan vi bare sikre sjøl, ved
å reise kamp mot utrivelige arbeidsforhold, helsefarlig utbytting og
nedsliting av arbeidskrafta.
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Du har ansvar for fler enn deg sjøl
Arbeidsforhold som ikke skader deg i det hele tatt, kan skade en
arbeidskamerat. Fordi vi er forskjellige. Det er likevel ditt ansvar å reise
kampen sammen med arbeidskameraten for å bedre arbeidsforholdene.
Dette gjelder også for hele arbeiderklassen: Miljøkampen er en del av
den felles kampen klassen må føre mot utbyttingen. Når arbeiderne
slåss mot helsefarlige arbeidsforhold annet sted i landet da er det din
kamp de fører. Da trenger de din støtte.
Det er heller ikke en privatsak om du sjøl er en av de få som har
helseplager på grunn av forholdene på arbeidsplassen din. Dine plager er
klassens sak. A bite tennene sammen og »late som ingenting». det er å
stille seg i veien for forbedringer og bremse opp miljøkampen.
Og dessuten: Om ikke arbeidskameratene dine har helseplager på
samme måte som deg i dag, så kan de få seinskader på grunn av de
samme forholdene om noen år. De kan måtte betale dyrt for at du
holdt kjeft med ditt, og ikke reiste krav om forbedringer.
Du har ansvar for fler enn deg sjøl!
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Del 3 (I):
Arbeidsmiljøproblemer
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Ved LO-undersøkelsen i 1971-72, oppga ni av ti (85 %) av de som ble spurt at
de i noen grad eller i høy grad var utsatt for arbeidsmiljøproblemer. Hva slags
problemer som oftest gikk igjen, viser oversikten.(Fig. 4)
I denne delen av boka tar vi opp de enkelte problemområdene fra LO-underrøkelsen og ser på hva slags skader d e kan gi og hva som kan gjøres for å unngå
skadevirkningene.

Støy

47 Vo

Belastninger

45 0/0

Trekk

39 0/0

Arbeidstempo

37 0/0

Ubeh. temperatur

30 °ici

Eksem

25 Vo

Tørr/fuktig luft

21 0/0

Steinstøv

16 01,0

Dårlig lys

16 O/0

Gasser

13 0/

Sveiserøyk

13 0/0

Vibrasjon

12 c',/0

Syrer

10 0/0

Metallstøv

8 Oio

Løsemidler

6 0/0

Oljedamp

5 0/0

Varmestråling

5 0/0

Radioaktivitet

210 /0

I

10

Fig. 4.
Fordeling av miljøproblemer slik de spurte
i LO-undersøkelsen opplevde dem.
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KAPITTEL 5

BELYSNING

Dårlig lys anstrenger øyet og fører til trøtthet, svimmelhet, øyekatarr,
hodepine og anspenthet i hele kroppen. Risikoen for feilhandlinger og
ulykker øker. Ifølge amerikansk statistikk skyldes 5 % av arbeidsulykkene i industrien dårlig belysning, og øyetrøtthet er medvirkende
årsak i hele 20 % av ulykkene. Synsskarpheten blir dårligere når øyet er
overanstrengt, men det ser ikke ut som om slik overanstrengelse kan gi
varig øyeskade.
»Bedre lys — bedre profitt» er blitt slagordet blant amerikanske
arbeidskjøpere. De har funnet ut at arbeidstakten går ned med dårlig
lys, og at de taper penger på arbeidernes skader og trøtthet. Det er den
slags »arbeidsmiljøinteresse» som holder akkurat til du krever forbedringer som rører ved profitten.
Hva er god belysning?

God belysning skal tilfredsstille to krav: Det skal være nok lys, og
blendingsfri belysning.
Hva nok lys er, avhenger av hva slags arbeid som skal gjøres. Som
hjelpemiddel finnes tabeller med minstekrav for forskjellig slags arbeid.
De vanlige tabellene gir belysningsstyrken målt med målenheten lux.
(Luxtabeller kan du blant annet få tilsendt fra Selskapet for lyskultur,
adressen står i kapitlet -Hvem gjør hva.).
Lux-tallene i tabellene er bare veiledende, du finner forskjellige
anbefalinger i forskjellige tabeller. De er minstekrav, og gjelder bare
fram til omtrent 40 års alder.
For 45-50 åringer kreves et tillegg på 50 %. 60-åringer behøver et
tillegg på 100 %, altså minst en fordobling av den lysstyrken som yngre
mennesker klarer seg med. Dette skyldes aldersforandringer som er
beskrevet i kapitlet om -øyet.
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Eksempler på anbefalte luxtall:
Kontor:

Vanlig kontorarbeid, maskinskriving, arkivarbeid
Hullkorts- og bokføringsmaskiner, korrekturlesing
Tegnearbeid med smådetaljer, karttegning

500
1000
2000

Mekanisk verdsted:

Borring, dreiing, fresing, grovt maskinarbeid
Middelsfint maskin- og benkarbeid
Fint maskin- og benkarbeid
Svært fint arbeid, som innstilling av dreiestål
Sykehus:
Laboratorier: på arbeidsbordene
Operasjonsrom: på operasjonsbordet

300
1000
2000
4000
1000
30 000

Uansett hva du finner i lux-tabellene, er hovedregelen grei:
o Jo mindre detaljer som skal skjelnes, og jo dårligere kontrast det er
mot underlag/bakgrunn, jo flere lux kreves det.
Ved sterk kontrast mot underlaget (svart mot hvitt) krever små
detaljer noe slikt som 500-1000 lux, middelsgrove detaljer 50-100 lux
og grove detaljer 10-20 lux. Er kontrasten dårlig (grått mot grått)
kreves omtrent det tidobbelte av disse luxverdiene.
Lux er et mål for den belysningsstyrken som treffer en flate. Belysningsstyrken
fra et stearinlys på en flate 1 meter borte, tilsvarer omtrent en lux.

Å

Fig. 5a.
Når vi måler luxtallet, måler vi belysningsstyrken fra lyskilden (lampa)
på flaten.
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Fig. 5b.
Det er luminansen, lysutstrålingen
fra flaten mot øyet, som avgjør om vi
får nok lys til å se godt.
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Egentlig gir lux-tallene alene ganske dårlig beskjed om lysforholdene.
Belysningsstyrken på en flate, lux-tallet, er det samme enten flaten er
mørk eller lys. Men lysutstrålingen fra flaten mot øyet, er mindre når
flaten er mørk. Og det er ikke belysningsstyrken på flaten (luxtallet),
men styrken på lysutstrålingen til øyet, luminansen, som avgjør om vi
skal kunne se godt.
Luminansen fra en flate, lysutstrålingen, måles i candela per kvadratmeter flate
(cd/m 2 ). Candela er grunnenheten for lys. En candela tilsvarer omtrent lysstyrken
til et stearinlys. Hvis du ser på definisjonen for lux ovenfor, ser du at en lyskilde
med lysstyrken 1 candela (stearinlyset) gir en belysningsstryke på 1 lux mot en
flate 1 meter unna.

Etterhvert vil det antakelig komme luminanstabeller i stedet for
lux-tabeller. Tilleggene for aldersforandringer blir de samme for
luminanstabellen som for luxtabellen.
Blendingsfri belysning er det andre vilkåret for gode belysningsforhold. I kapitlet om • øyet har vi skrevet om hvordan øyet tilpasser
seg forskjellige lysforhold, og hvordan synsevnen blir svekket hvis øyet
stadig må skifte »lysinnstilling» ( • blending). Dersom øyet fanger inn
flater med svært ulik luminans (lysutstråling) samtidig (lamper mot
svart tak, reflekser i blanke flater) kan synet bli uskarpt sjøl om
blendingen ikke er så kraftig at du merker ubehaget straks. Det samme
hvis luminansen i synsfeltet stadig skifter (lysrør som »vipper»,
plutselige lysglimt i et mørkt rom, eller et vanlig problem på landeveien
— lykter på møtende biler i mørket).
For å unngå blending må det være små luminansforskjeller i
synsfeltet. Refleks fra lampen der du fester blikket på bordplaten, eller
lyset fra glødende metall i en dårlig opplyst støperihall, gir store
luminansforskjeller og dermed blending.
Mellom sentrum og ytterkantene av sysnfeltet kan forskjellene være
litt større. Men arbeid over en lys flate i mørke omgivelser (arbeid på
lysbord, kontroll av glassemballasje) blir lett ubehagelig og anstrengende
på grunn av blendingen fra de store luminansforskjellene. Bakgrunnen
for lysarmaturen (tak, vegg) er også viktig. Mørkt eller svart tak betyr
for eksempel nesten alltid for stor kontrast i luminans mot lysarmaturen med fare for blending.
For å unngå blending bør forholdet mellom luminansene sentralt i synsfeltet
ikke være over 1 : 3. Mellom sentrum og ytterkanter, eller mellom store flater
ikke mer enn 1 : 5. Og mellom lysarmatur og bakgrunn (tak) ikke mer enn et sted
mellom 1 : 10 og 1 : 20. Disse tallene kan brukes når en måler luminansen med
lysmåler. (•lysmåling).
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Blending — billykter i nattemørket
(Foto: Fotogruppe 72)
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Hovedregelen for å unngå blending er enkel:
o Det skal være mest mulig jevnt lys fra de forskjellige flatene øyet
fanger inn (litt større luminans midt i synsfeltet) og mest mulig jevnt
lys over tid.
Årsaker til dårlig belysning.
Økt belysningsstyrke øker blendingsrisikoen. Jo kraftigere lys som må
til, jo viktigere blir det å se opp for store luminansforskjeller.
En vanlig tabbe er å la lysarmaturen henge uten skjerm, eller henge
den for lavt slik at lyset som skulle falle på arbeidsbordet i stedet faller
rett i øynene og blender (se fig. 6).
A ym

•\ r e-YN

5

eA<-

"
be,k-,,,,,,T()-1-;

/I

område

5.

område ► neck h's i ko
Adb.
I

Oh- bl

I \

,239e)nheS c
0

r

ø~, si-tteixtt
Gul

4

S

6 7

8
5 ra i°
Arrnattrrehs avs-tr,ck; v-net-e-4,

Figur 6. Blendingsområdet
Jo lavere armaturen sitter, jo vanskeligere er det å unngå blending. Hvis en
uskjermet armatur henger så lavt at den kommer inn i vinkelen på figuren, vil den
blende. Kraftige lyskilder kan blende sjøl om de henger litt over denne vinkelen.
En vanlig feil er å bruke uskjermete lysrør i arbeidslokalet.
Uskjermete lyskilder må aldri forekomme i synsfeltet.
Ofte er årsaken til at det ikke blir nok lys kort og godt skitt, dårlig
vedlikehold og reinhold. Armaturen må også skiftes ut regelmessig, den
gir mindre lys jo eldre den blir. Skitne vegger og tak og skitten armatur
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som attpåtil er blitt for gammel, kan sette ned det effektive lysutbyttet
til en tredjedel av hva det kunne vært.
Kraftige belysningsanlegg kan skape varmeproblemer. -- Avkjøling av
lysarmaturen ved å kople en eller annen form for ventilasjon til
armaturen, fører bort en stor del av overskuddvarmen. Det enkleste er
sjølsagt at en tar hensyn til varmeproblemet når belysningen planlegges,
slik at ventilasjonen i rommet kan planlegges i samsvar med det som
trengs for å fjerne varmeoverskuddet.
Vurdering av belysningen
Belysningen kan kontrolleres med enkle måleapparater, se • lysmåling.
Men også uten lysmåler er det fullt mulig å bedømme forholdene ved
hjelp av fire spørsmål:
Synes du at arbeidslyset ditt er for svakt?
Er det stor forskjell på luminansen (lysutstrålingen) fra forskjellige
flater i synsfeltet?
Er det stadige skiftninger i luminansen?
Har du eller de du arbeider sammen med øyenplager, svie, øyetrøtthet, mye hodepine eller andre tegn som kan tyde på anstrengt syn på
grunn av dårlig belysning?
Gal belysning betyr
trøtthet, anspenthet, øyeplager
økt risiko for ulykker og skader
God belysning krever
nok lys (tilstrekkelig luminans)
blendingsfri belysning (små luminansforskjeller)
\ Fig. 7. God belysning

huvedregel for belysning på arbeidsplassen: God allmennbelysning i rommet for å
sikre store flater med samme luminans. Noe kraftigere belysning konsentrert på
arbeidet, for eksempel med en egen lampe over arbeidsstedet.

76

Publisert på nettet juli 2012 – Ebbas hjørne – www.ebbawergeland.no

På det øverste bildet er det kraftige skygger og store kontraster på arbeidsplassen.
Lampen gir for lite lys, og blender dessuten både direkte og ved reflekser fra bordet.
På det nederste bildet er belysningsstyrken økt, og lampen er erstattet med en
kraftigere lokal lyskilde som er plassert utafor sysnfeltet slik at den ikke blender.
(Foto: Allan Myrmann)
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KAPITTEL 6

STØY OG STØYSKADER

Støy er det aller vanligste miljøproblemet på norske arbeidsplasser.
Nesten halvparten (47 %) av de som ble spurt i LO-undersøkelsen fra
1972 var utsatt for støy i jobben.
Det meldes årlig mellom 500 og 1000 nye hørselskader til yrkesskaderegisteret. Men tallet i statistikken sier lite, for det er helt avhengig av
hvor mange som har gjennomgått en fullstendig hørselundersøkelse det
året. Og slike undersøkelser skjer helt tilfeldig, hvis en bedriftslege av en
eller annen grunn er spesielt interessert, eller hvis en fagforening krever
kontroll. Derfor veksler tallet mye fra år til år. Det virkelige tallet på
hørselskadde er nok mange ganger større enn det som kommer i
statistikken. I Sverige har en på grunnlag av undersøkelser beregnet at
50-75 % av alle industriarbeidere, altså to eller tre av fire, viser tegn til
hørselskade. Tilsvarende undersøkelser her i landet vil dessverre ganske
sikkert gi liknende groteske tall.
I tillegg til horselskadene kommer skadevirkninger på resten av
kroppen, økt sykdoms risiko og økt risiko for uhell og skader gjennom
arbeidsdagen.
Dette kapitlet forteller en del om hvordan støyen virker på kroppen,
men også ganske mye om hva støy er og hva som kan gjøres med den.
Dette har vi tatt med for at dere skal kunne vurdere forholdene sjøl, og
avsløre svindelen bak de støygrensene som arbeidskjøpernes trofaste
eksperter har satt opp — og som de lar arbeidsfolk betale for med
helseskade og hørselstap.
Hva er lyd og hva er støy

Om du slår på en stålplate, blir den satt i svingninger. Svingningene
forplanter seg gjennom lufta som luftbølger. Hvis disse luftbølgene når
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trommehinnen i øret, overfører svingningene videre over mellomøreknoklene til væsken i sneglehuset og til høreorganet (se kapitlet om
-øret). Herfra går impulser gjennom hørenerven til hjernen, og vi
oppfatter lyd.
Støter luftbølgene på en vegg, kan de ved å sette den i svingninger bre
seg videre i naborommet, slik at lyden kan høres der også.
Slike luftbølger som vi kan oppfatte som lyd, oppstår når vi bruker
stemmebåndene, når en motor rister og går, når det slipes, sages eller
klinkes — kort sagt, når faste gjenstander settes i svingninger. De kan også
dannes av kraftige gass-, luft-, eller væskestrømmer, for eksempel fra
trykkluftverktøy, ventiler o.l.
For den som har arbeidsplassen sin like ved den ristende motoren
eller trykkluftutslippet, kan disse luftbølgene bli både ubehagelige og
helsefarlige. For han eller henne er lyden støy. Støy er bare et annet ord
for uønsket ogleller helseskadelig lyd.
Skadevirkningene av støyen avhenger av
hvor kraftig lyden er (lydintensiteten)
om lyden er mørk eller lys (tonehøyden)
om lyden er jevn, skiftende eller avbrutt
hvor langvarig påvirkningen er
- sårbarheten for helseskade og hørselskade hos den som blir utsatt for
lyden.
Lydintensiteten og lydinntrykket
Jo kraftigere svingninger lufta blir satt i, jo sterkere høres lyden. Et
hammerslag på en treplanke setter lufta i svakere svingninger enn ei
slegge på en stålplate. Ei kubjelle låter svakere enn ei kirkeklokke.
Når det er snakk om lydstyrke, tenker de fleste på hvor sterk lyden
høres ut, lydinntrykket. Men det vi måler som lydstyrke med
støymåler, er kraften i svingningene, lydintensiteten. Hvor sterk lyden
høres ut for oss, lydinntrykket, er nok avhengig av lydintensiteten, men
også av egenskaper ved hørselen vår. Samme lydintensitet høres ikke
like sterk ut for oss hvis tonen er mørk som hvis den er lys. Og en
tidobling av lydintensiteten høres bare ut som en fordobling av
lydstyrken i våre ører. (En tidobling av lydintensiteten tilsvarer en
økning på 10 dB, hvor som helst på skalaen, se fig. 8.)
Måleapparater som måler lyden i decibel (dB), forteller hvor stor
lydintensiteten er, sammenlignet med den svakeste lyden som et
normalt øre kan oppfatte.
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Decibel-skalaen er litt spesiell, fordi det er en såkalt logaritmisk skala.
Som du ser av fig. 8 betyr et sprang på 10 d B overalt på denne skalaen en
tidobling av lydintensiteten. En fordobling eller halvering av lydintensiteten tilsvarer et sprang på 3 dB.
Fig. 8. Forholdet mellom decibel og lydintensitet.
dB

0
10
20
30

Intensitet
(sammenliknet med 0 dB)
1
10 ganger sterkere
100 ganger sterkere
1 000 ganger sterkere

40

10 000 ganger sterkere

50

100 000 ganger sterkere

60
70
80
90
100
110
120
130

Tilsvarer omtrent:
hørbarhetsgrensen

1 000 000 ganger sterkere
10 000 000 Her omtrent
ligger sikker
100 000 000 grense
mot støy! 000 000 000 skader

10 000 000 000 ganger sterkere
100 000 000 000 ganger sterkere
1 000 000 000 000 [ ørets
smerte10 000 000 000 000 grense ]

rasling i løvet
innendørs, stille boligstrøk
hviskestem me
stille kontor
lavmælt samtale
normal samtale
»behagelig» verksted
mekanisk verksted
pressluft bor
sirkelsag
klinking
vanlig flymotor
jetmotor

Ved å studere fig. 8 skjønner du lettere sammenhengen mellom økning
i lydintensiteten og økningen i decibel (dB), og du kan også se hva de for
skjellige decibel-tallene tilsvarer av vanlig lyd og støy. En liten
forandring i decibeltall, kan bety en ganske stor forverring eller
forbedring i støyforholdene.
Har vi ti støyende maskiner av samme sort og fjerner ni, senker vi
lydintensiteten i lokalet til en tiendedel og lydintrykket til halvparten.
Men det gir »bare» en nedgang på 10 dB, for eksempel fra 90 til 80 dB.
Legg merke til at det ikke går an å legge sammen decibel-tallene på
vanlig måte, 85 dB og 85 dB gir heldigvis ikke 170 dB til sammen, men
88 dB. Det er heller ikke nok at alle maskiner i et lokale hver for seg
ligger under en viss støygrense, for eksempel 80 dB. Til sammen kan de
gi en støy som ligger over denne grensen. (Se eks. 2: Fem støykilder på
80 dB gir 87 dB til sammen).
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Hvis du skal slå sammen to eller flere decibeltall, tar du to og to tall (for
eksempel med fire tall: først to, og så »summen» av de to til det tredje og
»summen» her til det fjerde) på denne måten:
Hvis forskjellen mellom de
skal du til det høyeste
to decibeltallene er
av de to legge
0 eller 1 dB
3 dB
2 eller 3 dB
2 dB
4 til 8 dB
1 dB
9 dB eller mer
0 dB
Eks. 1: Det er 80 dB der du står. Maskin A og maskin B skal settes opp ved siden av
arbeidsplassen din. Maskin A lager en støy på 85 dB, maskin B lager 86 dB. Hva
blir resultatet alt i alt? Du skal ta to og to tall, og kan begynne med 80 dB og
85 dB. Forskjellen er 5 dB, det vil etter tabellen si at du skal legge 1 dB til det
høyeste av de to som er 85 dB, og får 86 dB. Med bare maskin A i rommet, ville
støyen altså økt til 86 dB. Men maskin B med 86 dB kommer i tillegg. Nå er
forskjellen mellom de to decibel-tallene du skal slå sammen 0 dB, det vil si at du
etter tabellen skal legge 3 dB til det høyeste. De er like høye så det blir bare å
legge 3 dB til 86 dB. Resultatet er 89 dB, det vil si at maskin A og B vil gi en
kraftig forverring av en arbeidsplass som på forhånd hadde 80 dB. På denne måten
kan du slå sammen hvor mange decibeltall det skal være, ved å ta to og to av
ganger og bruke tabellen.

8
80

80

86
Maskin A 85

83
89

80
86

Maskin B 86

80

87

80
80
Eks. 1: to maskiner med 85 dB og
86 dB ved en arbeidsplass med 80 dB

Eks 2: fem maskiner med
80 dB gir til sammen 87 dB.

Tonehøyde (frekvens)
Om en lyd er lys eller mørk, avhenger av hvor raske svingninger lufta
er satt i, (svingningenes frekvens = hyppighet). Derfor måles tonehøyden i antall svingninger per sekund, herz (Hz).
De mørkeste tonene på pianoet ligger nær det laveste svingetallet (den
laveste frekvensen) vi kan høre, rundt 20 svingninger per sekund, eller
20 Hz. De lyseste tonene på pianoet ligger rundt 4 000 Hz, men vi kan
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høre toner helt opp mot 20 000 Hz. Mange dyr, blant annet hunder,
kan oppfatte enda lysere toner som er uhørbare for det menneskelige
øret.
Decibel målt med A-filter — dB(A)
I avsnittet om lydintensitet og lydinntrykk er det forklart at tidobling
av lydintensiteten ikke betyr det samme som at lyden høres ti ganger så
sterk ut. Den blir heller ikke ti ganger så skadelig. Samme lydintensitet
kan ha svært forskjellig virkning ved forskjellig tonehøyde (frekvens).
Hørselens følsomhet er størst for frekvensområdet 500-10 000 Hz. Vi
hører altså best lyder i dette toneområdet. Ørets sårbarhet for larmskader er større for høye enn for lave frekvenser med samme lydintensitet innafor det »hørbare» området.
For å etterape denne frekvensavhengigheten i hørselens følsomhet og
ørets sårbarhet, er decibel-målerne utstyrt med filter som demper
utslaget for mørke og svært lyse toner. Det vanligste filteret er
A-filteret. Målingene med A-filter gir et slags gjennomsnitt av lydintensiteten for de forskjellige frekvensene som støyen består av, men
der mørke og svært lyse toner teller mindre enn tonene i midten,
frekvensene mellom 500 og 10 000 Hz. Decibel målt med A-filter,
dB(A), veier altså lydens intensitet og frekvens omtrent som øret gjør.
Hvis vi veit at en maskin gir en støy på 85 dB(A) og en annen maskin gir
80 dB(A), vet vi uten å spørre nærmere etter frekvensfordelingen at
støyen fra den første lyder sterkere i øret og betyr større risiko for
larmskade.

Oktavbåndsanalyse
Men dB(A)-måling er ikke nøyaktig nok hvis en skal
o planlegge støydempende tiltak eller
o avgjøre hva slags hørselvern som vil være mest effektivt
I slike tilfeller må decibeltallet måles innafor hele støyens frekvensområde, avsnitt for avsnitt. I stedet for et gjennomsnittstall, får vi da en
støykurve som sier hvor stor lydintensiteten er for hvert enkelt lite
frekvensområde. Se fig. 9. Denne måten å beskrive støyen på kalles
oktavbåndsanalyse, og er et helt nødvendig grunnlag for effektive tiltak
mot støyen. (Oktav: frekvensområdet fra en frekvens til den dobbelte
frekvensen).
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Fig. 9. Oktavbåndsanalyse.
ISO N 85 og ISO N 70 er to forskjellige »grenseverdier» for støyen. Støyen som
er målt her, overskrider begge. Lydintensiteten er størst i de høye frekvensområdene fra 1 000 til 8 000 Hz, altså der ørets sårbarhet for skade er størst. Kurven
forteller oss, at for at hørselvern skal være til hjelp, må det velges en type som gir
effektiv demping for disse frekvensene.
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Jevn støy -- ujevn støy — slagstøy
Når det angis støygrenser, gjelder de for jevn støy gjennom
6-8 timers arbeidsdag eller 40 timers uke. Vanlig industristøy er ikke
jevn. Både lydintensiteten og tonehøyden veksler stadig. For å finne
fram til skaderisikoen må slik varierende støy måles over lang tid, for
eksempel flere dager. Slik kan en finne ut hva støybelastningen tilsvarer
av jevn støy.
En type støy som er vanlig på mange arbeidsplasser er slagstøy
(kortvarig, kraftig støy som smell, skudd, hammerslag). Den kan i verste
fall gi varig hørselskade i løpet av brøkdelen av et sekund. Dagens
måleapparater kan ikke registrere slagstøyen godt nok til at virkningene
kan forutsies fra måleresultatene. Derfor er det nødvendig å regne med
at alle smell som øret utsettes for på nært hold, kan være skadelige for
hørselen.
Så lenge det finnes slagstøy på en arbeidsplass, er det nødvendig å
bruke hørselvern, og å kreve tekniske tiltak som kan dempe eller fjerne
støyen.
[Skadevirkninger av støyen

Når det snakkes om støyskade, er del oftest hørseltapet en tenker på.
Men støy kan ha alvorlige skadevirkninger på resten av kroppen også.
Økt sykelighet på grunn av støy.
Plutselig og kraftig støy utløser en slags alarmreaksjon i kroppen, som
setter i sving -det autonome nervesystemet. Utskillelsen av -»stresshormonet» adrenalin og en hel del andre hormoner øker, blodtrykket
øker, hjertet slår raskere, musklene spennes, fordøyelsen blir påvirket,
pupillene utvider seg, blodgjennomstrømningen i hud, fingre og tær
avtar, pusten går fortere. Dette er reaksjoner som de aller fleste vil få på
støynivåer fra rundt 65-75 dB(A) og oppover, sjøl om følsomheten her
som ellers kan være nokså forskjellig fra person til person.
Men har denne alarmreaksjonen noen helsemessig betydning? Enda
vet en ikke nok til å kunne si det sikkert. Men der det ikke bare er
snakk om tilfeldig, kortvarig støyplage, men om daglig påvirkning i
årevis, ser det ut som om kroppens svar på støyen kan bli varig skade og
sykdom. Arbeidere i støybelastet industri ser ut til å være mer utsatt
enn andre for sykdom i -hjerte- og karsystemet (som høyt blodtrykk og
hjerteinfarkt) og i -fordøyelsessystemet (magekatarr).
Blant de hormonene som skilles ut ved alarmreaksjonen, er det noen
som får sukkerinnholdet i blodet til å stige. Dette kan være forklaringen
når noen undersøkelser viser økt risiko for sukkersyke i støyutsatte
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grupper. Noen av hormonene virker inn på leveren så den blir mindre
effektiv i sin • avgiftningsfunksjon. Dette kan øke skadevirkningene av
kjemiske stoffer fra arbeidsmiljøet, for eksempel stoffer som virker
kreftframkallende.
En grunn til at det er vanskelig å si om den økte sykeligheten virkelig
skyldes støyen, er at støyutsatte arbeidere oftest er utsatt for flere
andre negative forhold i arbeidsmiljøet samtidig. Kjemiske stoffer,
varme, kulde, vibrasjon og skiftgang kan både skade direkte og utløse
stressreaksjoner som ligner alarmreaksjonen på støy.
Det ser ut som om det skal mindre støy til for å skade hørselen hvis
kroppen samtidig er utsatt for • vibrasjon, slik som ved bruk av
trykkluftbor. En del medisiner (se tab. 1) som kan skade hørselen, kan
kanskje også gjøre øret mer sårbart for skadevirkningene av støyen. På
samme måte kan det tenkes at stoffer i arbeidsmiljøet som virker som
nervegifter, kan øke sårbarheten for støyskader. (Se tab 2.) Foreløpig
har en lite sikker kunnskap om kombinasjonsvirkninger av støy og andre
negative arbeidsforhold. Støygrensene som . brukes tar overhodet ikke
hensyn til slikt.
Tab. I
Medikamenter som kan gi hørselskade

indometacin (Confortid, Indocid) — mot smerter i skjelett/muskelsystemet
salicylater (Aspirin, Globoid, Dispril, Novid osv.) — mot smerter
(hørselstapet er forbigående)
etakrynsyre (Edecrin) — vanndrivende middel
furosemid (Diural, Impugan, Lasix) — vanndrivende middel
kinin - feberstillende
gentamycin, kanamycin, vancomycin, (Garamycin, Kantrex, Vancocin)
— mot infeksjoner
neomycin (Ivax, Kaomycin) — mot diare
streptomycin — mot tuberkulose
klorokin — malariamiddel
viomycin
ikke registrert i Norge
tobramycin
dihydrostreptomycin
Vanligvis gir disse medikamentene ingen hørselproblemer. Enten fordi risikoen
for hørselskade er svært liten, fordi behandlingen er kortvarig eller fordi legen
kontrollerer, og passer på at det ikke oppstår skade.
Men ved samtidig støypåvirkninger kan risikoen for skade økes uten at lege eller
pasient er klar over det og kan ta hensyn til det.
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Tab. 2.
En del stoffer i arbeidsmiljøet som virker som nervegifter og kan gi
hørselskade

dimetylanilin (xylidin)
dinitrobensen
trikloretylen, metylbromid (monobrometan)
andre -halogenerte kullvannstoffer? (Se-organiske løsemidler.)
kullos (CO), kullsyre (CO 2 ), svovelkullstoff (CS2)
kvikksølv (Hg)
pyridin
Disse stoffene (og teoretisk sett alle nervegifter) kan gi hørselskade om
påvirkningen blir kraftig nok. Sammen med støy kan kanskje også mindre
mengder av stoffene gi hørseltap, fordi det gjør øret sårbart for støyskader.

Økt risiko for arbeidsulykker
Støy trøtter og irriterer. Oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen
kan svekkes, og dermed øker faren for feilhandlinger og arbeidsskader.
Du får vansker med å oppfatte signaler og tilrop, og med å høre hvor
lydene kommer fra.
Støv maskerer, det vil si at den drukner lyder som ligger nær i frekvens
(tonehøyde). Svært høyfrekvent lyd forstyrrer ikke samtalen sjøl når
lydintensiteten er så kraftig at det kan skade hørselen.
Støy i omtrent samme tonehøyde som talestemmen, forstyrrer
derimot samtalen merkbart når lydintensiteten blir så kraftig. Dette er
viktig å huske når en velger varselsystem og signaler. Lydsignaler i
samme tonehøyde som støyen, kan drukne fullstendig. På støyende
arbeidsplasser må lydsignaler kombineres med synlige signaler, for
eksempel varsellampe.
Hørselskade
I løpet av en arbeidsdag i støy utmattes høreorganet i øret. Det kan ta
16-24 timer før hørselen igjen er blitt normal. Du merker kanskje at
musikken i radioen låter dårligere etter jobben, eller at folk snakker
som gjennom et ullteppe.
Dersom denne utmattingen gjentar seg dag etter dag, oppstår det
etterhvert en hørselskade som aldri kan repareres eller bedres.
Toneområdet omkring 4 000 Hz rammes først. Det blir vanskeligere å
høre de lyseste tonene på pianoet. Rasling i løvet, ei klokke som tikker,
smøret som freser i panna, alt dette er lyder du ikke lenger får tak i.
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Skaden merkes kanskje ikke så mye før den begynner å forstyrre
taleforståelsen. Flere av konsonantene er høyfrekvente, slik at de faller
ut: Du oppfatter ikke lenger ordet støyskade, men kanskje
(St)øy(sk)ade. Etterhvert blir ordene bare en uforståelig lapskaus av
vokaler, a — e — i osv.
Du mister også evnen til å skille stemmen til den du snakker med fra
bakgrunnsstøyen. Dermed blir det ekstra vanskelig for deg å føre en
samtale i støy, for eksempel i den verkstedhallen der du arbeider.
(Denne evnen til å skille ut en stemme fra bakgrunnsstøy, kaller
støyekspertene »cocktail-party effekten». Eksemplet de velger sier litt
om hva slags miljø og hvilken klasse de tilhører. Folk flest går vel ikke
så mye i cocktailselskap at de gidder interessere seg for hva støyskaden
vil bety for dem der! )
I stedet for normal hørsel, får mange etterhvert en uavbrutt susing
eller ringing i ørene. Denne øresusen kan iblant bli til enda verre plage
enn hørselstapet. Er den kraftig, kan det gå både på søvn og nerver løs.
Hørselskaden fører også til fordreining av de lydene du greier å
oppfatte. Når lydintensiteten blir tilstrekkelig til at du hører, oppfatter
du brått lyden like kraftig som normalt hørende. Du ber kanskje den du
snakker med om å snakke litt høyere så du kan høre — i neste øyeblikk
må du be ham slutte å rope sånn!
Hørseltap på grunn av støyskade er altså ikke bare som å få dotter i
ørene. Hele det normale lydinntrykket blir fordreid. Kontaktvansker og
isolasjon blir ofte »takken» du sitter igjen med etter å ha fått hørselen
ødelagt på en støyende arbeidsplass.
Hvor går grensen for skadelig støy?

Når ekspertene legger fram grenser for skadelig støy, skal en stille
dem to spørsmål:
o Hva slags skade er det snakk om?
o Hvor stor skaderisiko er godtatt som »akseptabel»?
De grensene vi bruker her i landet (fig. 10) og som omtrent tilsvarer
85 dB(A), tar bare hensyn til hørselskade som er så stor at den fører til
nedsatt evne til å oppfatte klar dagligtale på kloss hold i et stille rom.
Med hørselskade mener altså de som setter disse grensene bare
invalidiserende hørseltap.
Om du plages av øresus, hodepine, kvalme eller svimmelhet etter
arbeidsdagen, regnes ikke det som skade — det går jo over.
87

Publisert på nettet juli 2012 – Ebbas hjørne – www.ebbawergeland.no
Fig. 10. Arbeidstilsynets støygrenser.
Grensene tilsvarer omtrent 85 dB(A) for en 8-timers dag.
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Om du ikke lenger kan snakke med arbeidskameratene der du jobber,
fordi det er bakgrunnsstøy og du har mistet »cocktailparty effekten» —
så er ikke det regnet som skade.
Om du får vansker med å oppfatte telefonsamtaler, ikke skjelner
mellom fløyte og fele fordi klangfargene faller bort, ikke lenger kan
høre taler i en stor sal — ja, så er heller ikke det noe som de som setter
grensene har brydd seg om.
Grensene er beregnet etter gjennomsnittsvirkningen av støy på store
grupper. De garanterer ikke den enkelte mot skade. Her som ellers er
folks sårbarhet for skade svært forskjellig. Uansett hvor vi setter
støygrensene, vil det derfor være noen — en av ti eller en av en million
— som likevel får hørselskade av støyen. Hvor stor skaderisiko som blir
regnet som »akseptabel» kommer sjølsagt an på hva en vil verne —
arbeidsfolks hørsel eller arbeidskjøpernes profitt.

Grensen på 85 dB(A), som arbeidstilsynet både i Norge og Sverige
synes er bra nok, vil føre til invalidiserende hørselskade (slik skade som
vi beskrev ovenfor) for minst hver tiende arbeider som utsettes for
støyen gjennom et arbeidsliv. Og slår vi sammen virkningene av
aldersforandringer og støyskader, vil over halvparten av alle som har
arbeidet så lenge i støyen ha denne grove hørselskaden.
Det finnes ingen »vitenskapelig riktig» støygrense. Forskjellige syn på
hva som skal kalles skade, og på hvor stor skaderisiko som er
»akseptabel» gjør at ekspertene aldri kan bli enige om hvor støygrensene
bør ligge. (Se fig. 11).
For den som sjøl er utsatt for støyen og risikerer skade på hørsel og
helse, må målet være å senke støynivået så mye at skaderisikoen blir
helt borte.
Det er vanskelig å si hvor en slik sikker grense ligger. De fleste er
utsatt for en viss tilleggsrisiko for støyskade utafor arbeidsplassen,
(trafikk, diskotek, skytterlag —). Noe av det vi kaller aldersdøvhet kan
være skade på grunn av støy i omgivelsene.
Skal en være noenlunde sikker på arbeidsplassen må en i alle fall ned
til 70-75 dB(A). Det er jo ikke bare hørselskadene som skal unngås.
Stressvirkningene kan bli like alvorlige. Derfor må all plagsom støy

dempes, uansett om den ligger under de grensene som er satt opp.
Om en støygrense er »bra nok» er først og fremst et spørsmål om
hvilke klasseinteresser som står bak grensesettinga. For en cocktailparty-ekspert kan støyforholdene være bra nok når hver tiende arbeider
får invalidiserende hørseltap. En arbeider kan sjølsagt ikke godta slike
grenser uten å forråde både sine egne og arbeidskameratenes interesser.
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Fig. 11. Forskjellige eksperters oppfatning av faregrensen for støy.
(Nordiska Audiologiske Sallskapets kurs i audiologi, Gøteborg 1962.)

L

Hvem skal bestemme hva som er bra nok for arbeiderklassen?
Cocktailparty-eksperten og staten (arbeidstilsynet)? Eller du og arbeidskameratene dine, ved å gjøre fagforeninga til en kamporganisasjon også i
arbe idsmilj ø sake r.
Hvordan bli kvitt støyen?
Støy kan dempes
ved støykilden
på veien fra støykilden til øret teknisk støydemping
og som en nødløsning
ved øret (personlig hørselvern)
Teknisk støydemping forutsetter spesiell teknisk kunnskap som
mangler i mange bedrifter. Det er arbeidskjøpernes ansvar å skaffe
konsulenthjelp fra folk som har slik kunnskap. Mange steder får de som
krever forbedringer beskjed om å komme med forslag sjøl. Den kroken
er det mer enn dumt å bite på. Hvis du ikke har studert støydemping
grundig, risikerer du å komme med forslag som viser seg å forverre
forholdene. Derfor skal dere heller ikke godta at bedriften setter i gang
på amatørmessig vis, og etterpå påstår at de har gjort alt som er mulig å
gjøre. Forlang å få en vurdering fra folk som har spesialkunnskap om
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støy og støydemping, og pass på at de folka ikke blander sammen hva
som er dyrt og hva som er teknisk umulig!
For å vise litt av mulighetene har vi satt opp ei liste over allmenne
prinsipper for teknisk støydemping. Så du kan stille krav, uten å skulle
ta ansvar for akkurat hva slags teknisk løsning som skal velges.
Lyd/støy oppstår når luftbølger når øret fra faste gjenstander som er
satt i svingninger, eller fra kraftig gass-, luft-, eller væskestrøm. (•Hva
er lyd og hva er støy.) Altså gjelder det å stanse svingningene, strømmen
eller luftbølgene.
Bytt ut støykilden med mindre støyende utstyr, eller bygg den om så
den støyer mindre (for eksempel ved å gå over fra trykkluft til andre
drivsystemer)
Sett støykilden i et eget rom der den plager få, i stedet for midt i et
lokale med mange folk.
Avstand demper støyen. Sørg for at folk slipper å arbeide i nærheten
av støykilden. (Støyen svekkes med 6 dB for hver fordobling av
avstanden. Hvis den er 86 dB en meter fra, er den 80 dB ved 2 meter,
74 dB ved 4 meter, 68 dB ved 8 meter osv.) (Se fig. 12).

s4ø,yk ∎ lde
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AVSTAND DEMPE12 STO.

89db
irn.

83 ab
-

Tldb
4m.

Ø r hver Gkobn ivn,9
6avdeCkbe\
avstanden
Fig. 12. Avstand demper støy

Bygg støykilden inn, eller om det ikke går:
sørg i allefall for at den blir skjermet av. (Høyfrekvent lyd går
rettlinjet, lavfrekvent »rundt hjørner» og er derfor vanskeligere å
skjerme av). Til skjermer eller innebygging brukes en kombinasjon av
lydabsorberende (»lydoppsugende») materiale mot støyen, og lydisolerende materiale utenpå. For eksempel mineralull innerst, tunge
gips- eller sponplater utafor, eventuelt (blygummi-forheng). Lydabsorberende materiale kaster ikke lyden tilbake, men lar den
passere. Lydisolerende materiale kaster støyen tilbake, men lar den
ikke passere. (Se fig. 13).
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Støy kastes tilbake fra vegger og tak. Om avskjermingen og andre
støydempende tiltak i lokalet skal bli effektive, må det først sørges
for lydabsorberende kledning på slike flater. (Se figuren).
Støykilder som rister kan henges opp, eller settes på vibrasjonsdempende underlag. (Hvis dette gjøres på gal måte, kan forholdene
forverres i stedet. Derfor må det gjøres skikkelig fagmessig.)(Se fig. 14).
Sørg for vedlikehold og ettersyn. Slitt og overbelastet maskinelt
utstyr (slitte slanger, defekte motorer) er en vanlig støykilde.
Still krav om tilfredsstillende støydemping når nye maskiner eller
lokaler skal tas i bruk. De tekniske løsningene er både enklere og
billigere å gjennomføre i forbindelse med planlegging, konstruksjon
og nybygging.
Men først og fremst:
t
Still krav om demping av støyen — uten å la deg lure til å skulle si
hvordan det bør gjøres!
Fig. 14. Lydisolering:
Vibrasjonsdemping
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Personlig hørselvern.
Øreklokker og propper av for eksempel plast, skumgummi eller
glassdun brukes i dag som en billig og lettvint utvei for arbeidskjøperen
istedetfor virkelig effektiv støybekjempelse.
Personlig hørselvern er en dårlig nødløsning. Sjøl ikke den beste typen
hørselvern gir full sikkerhet. Mange har vansker med å bruke hørselvern
på grunn av ubehag (eksem, kløe, isolasjonsfølelse).
Ved høyfrekvent støy (lyse toner) kan det bli vanskeligere å oppfatte tale
med hørselvern. Ved lavfrekvent støy (mørke toner) kan det derimot være lettere
å snakke sammen om en bruker hørselvern. Dette skyldes forskjellene i

• maskering.
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Illet behøver ikke
koste så mye å skaffe
sine medaisbeidere
behagelige
øreklokker"
Bilsom

— Men det kan koste »medarbeiderne »hørselen, hvis
det ikke samtidig blir gjort noe med støyen.
Hvor mye er hørselen din verd — noen tiere til
Bilsoms øreklokker, eller noen tusen til
støydemping?
En av støyens skadevirkninger er økt ulykkesrisiko, på grunn av
vansker med å oppfatte og lokalisere lyd gjennom larmen. Mot denne
ulykkesrisikoen hjelper det ikke med hørselvern, iblant kan hørselvern
til og med gjøre disse forholdene enda verre. Får du kraftig øregangseksem, eller ørebetennelse med stadig renning fra øret, kan du oftest
ikke bruke hørselvern før sykdommen er ferdigbehandlet. I denne
perioden kan du sjølsagt ikke utsettes for støy på jobben.
Mer om hørselvern, se •personlig verneutstyr.
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Støyfrie pauser
En annen nødløsning i tillegg til bruk av personlig verneutstyr er å
legge inn flere småpauser i larmfrie soner i løpet av dagen, slik at
hørselen får tid til å komme seg litt igjen, før den på ny utsettes for
støy.
Jo oftere pause jo bedre, det er viktigere enn at de er lange. Fem
minutters arbeid og fem minutters støyfri pause er mer effektivt
hørselvern enn for eksempel tjue/tjue. Spiserom/hvilerom skal være
godt lydisolert. (Den gunstige virkningen av pausen blir mindre jo mer
lyd øret utsettes for, sjøl om støynivået i og for seg er lavt i forhold til
det du har på arbeidsplassen). Disse støyfrie pausene har den fordelen at
de blir dyre for arbeidskjøperen etterhvert, slik at skikkelig teknisk
støybekjempelse tvinger seg fram som en mer lønnsom løsning.

Hørselkon troll
For å kunne gi de mest sårbare særvern og oppdage begynnende skade
tidligst mulig, er det nødvendig med hyppige kontroller av hørselen.
Men det er få som uten videre kan finne en ny, støyfri arbeidsplass, om
de får vite at de ikke bør jobbe i støy. Den eneste løsningen på sikt er at
støynivået senkes på alle arbeidsplasser. I større bedrifter må en kreve at
arbeidskjøperen tilbyr annen jobb uten støy, for den som av en eller
annen grunn viser seg å være særlig sårbar. Hørselkontroll (audiogram)
betyr en skikkelig undersøkelse av hørselen for 6-8 forskjellige

(Foto: Fotogruppe 72)
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tonehøyder med et spesielt instrument som kalles audiometer. Slik
kontroll bør gjøres ved ansettelsen og siden regelmessig som tab. 3
i begynnelsen hvis en
viser. Støyskaden utvikler seg raskt særlig
først har sårbare ører.
Tab. 3 Hørselkontroll
Nødvendig antall årlige kontrollundersøkelser (audiogram) for
personer som arbeider i støy og bruker hørselvern regelmessig. Hvis
hørselvern ikke brukes regelmessig kreves enda oftere hørselkontroller
for støy over 85 dB(A), (Omarbeidet etter Hjebel-Liden 1974)
Støynivå
Over 105 dB(A)
95 — 104 dB(A)
85 — 94 dB(A)
75 — 84 dB(A)
under 75 dB(A)

1. år
4
4
4
2
1

23
4 2
2 1
1 1
1—
——

4 5 6 78
2 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1
1— 1
1
1— 1
1
— 1—

Eksempel: Det er målt 80 dB(A) på arbeidsplassen din. Ut for 75-84 dB(A) står
det i tabellen: 2, 1, —,1 osv. Det betyr at du skal ha hørselkontroll (audiogram)
2 ganger første år (når du begynner og etter et halvt år), 1 gang annet år og seinere
1 gang hvert annet år.
Risikogrupper

Så stort som støyproblemet er i dag, har det ikke så mye hensikt å
snakke om særlige •risikogrupper for støypåvirkning.
Støyen må senkes for alle, ikke bare for spesielle grupper. De som
allerede har » • stressykdommer» som høyt blodtrykk og magekatarr, vil
antakelig være ekstra utsatt for støyens skadevirkninger på kroppen.
Men det støynivået som er på mange steder i dag, betyr stresspåkjenning
for de fleste, ikke bare for de mest sårbare.
Uten at det er bevist at støy er direkte skadelig under graviditeten,
bør gravide vernes mot kraftig støy og slagstøy på samme måte som mot
for kvinner og
andre stressframkallende arbeidsforhold (se særvern
•
•gravide).
De som har hatt sykdom eller skade på hjernen med hørseltap, eller
som er sterkt arvelig belastet med dårlig hørsel vil være særlig utsatt for
hørselskade av støyen. Det samme gjelder de som er plaget av
svimmelhet og øresus, eller som har dårlig hørsel av annen grunn.
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Saga er bygd inn i et »hus» som demper støyen.
Trevirket blir fort inn i saga gjennom en åpning i
veggen.
(Foto: A-bild)

4. — Helsebok
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Om du mener at du hører til risikogruppen når det gjelder
støypåvirkning, bør du drøfte med en lege om det er nødvendig med
særlige krav til arbeidsplassen, eller kanskje oftere og grundigere
legekontroll og/eller hørselkontroll.
Støyvurdering
Apparater til å måle støy står det mer om i kapitlet om -målemetoder. Men du kan godt vurdere støynivå og skaderisiko uten
måleapparater også:
Dersom støyen forstyrrer en normal samtale mellom to personer over
1 til 1,5 meter avstand slik at man må heve stemmen for å bli hørt,
ligger den så høyt at det er risiko for hørselskade (75-85 dB(A)).
Hvis du må rope for å bli hørt på en meters hold, ligger støyen rundt 85 dB(A).
Må du rope på en halv meters avstand, er den oppe i rundt 90 dB(A). Og hvis du
må rope inn i øret på arbeidskameraten for å bli hørt, er støyen rundt 100 dB(A).
(Hvis ikke arbeidskameraten alt har larmskadd hørsel så det er derfor du må rope).

For lyse toner (høyfrekvent lyd) gjelder ikke regelen med at støyen
er farlig når den forstyrrer samtalen. Slik støy er farlig lenge før,
fordi lyse toner -maskerer talen mye mindre enn mørke toner. Først
ved f.eks. 120 dB kan en merke forstyrrelsen. Derfor krever denne
typen støy ekstra forsiktighet, den skader før den forstyrrer. Lyse
toner er dessuten mer skadelige enn mørke ved samme lydintensitet
(eller samme decibel-tall).
Slagstøy, som hammerslag, lyd fra gjenstander som støter mot hardt
underlag osv. kan ikke måles tilstrekkelig nøyaktig til at risikoen kan
forutsies. Derfor må en regne med at alle smell på nært hold kan
være skadelig. Slagstøy betyr risiko for hørselskade.
Støy som inneholder rene toner har kraftigere virkning på øret enn
mer »brusende» lyd. Forskjellen tilsvarer omtrent et tillegg på
10 dB(A).
Dersom noen, for eksempel nyansatte merker »rar» hørsel, øresus
eller ringing i ørene etter arbeidet, tyder det på at dere er utsatt
for hørselskadelig støy.
Rettigheter og krav
Arbeidervernloven sier at arbeidskjøperne — eller som det heter,
arbeidsgiveren skal sørge for at arbeideren er »vernet mot skade på liv
helse så godt som det etter forholdene lar seg gjøre» (§ 5). Og videre:
»Larm og rystelse skal forebygges så godt råd er» (§ 5,2). Utkastet til
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Støy kan sperres inne. Her er en form i et sementstøperi bygd inn bak en skjerm som
er kledt med mineralull på innsiden.
(Foto: Gunnar Vallin)

den nye arbeidsmiljøloven sier til og med at det skal sørges for »at støy
og rystelser unngås» (§ 12,1). Det lokale arbeidstilsynet skal påse at
arbeidervernlovas bestemmelser overholdes.
Hørselskade på grunn av støy er »godkjent» som -yrkessykdom, med
de spesielle ytelsene dette gir rett til fra -yrkesskadetrygden.
Arbeidstilsynets rundskriv nr. 250 og 251 om støy og hørselvern, får
du gratis fra Statens Arbeidstilsyn. (Adressen finner du under -Hvem
gjør hva.)

Forslag til krav i støybelastet arbeid:
o Kartlegging av støyen i -dB(A), slik at alle som er utsatt sjøl kan se
hvor stor risikoen er i de forskjellige jobbene
o • Oktavbåndsanalyse av støyen, slik at dere som foreløpig hjelp kan få
riktig personlig hørselvern — og slik at støydempingen kan planlegges
riktig.
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Plan for gjennomføring av -teknisk støydemping, laget av kvalifiserte
folk, eventuelt med konsulenthjelp utafor bedriften ( •Hvem gjør
hva). Det er ikke dere som skal si hvordan støydempingen skal gjøres,
bare for å hjelpe bedriften av med ansvaret hvis resultatet blir dårlig!
Planen må ha tidsfrister, trinn for trinn, slik at dere kan kontrollere
at den blir gjennomført.
Best mulig hørselvern ( •personlig verneutstyr) og støyfrie pauser i
isolert hvilerom til støydempingen er gjennomført. (Arbeidervernloven påbyr gratis verneutstyr.)
o • Hørselkontroll (audiogram) når du begynner i en støybelastet
jobb, og seinere reglemessig etter tabell 3.
Rett til annet støyfri« arbeid uten nedgang i lønn ved tegn på
begynnende hørselskade. Dette er særlig viktig om skaden melder seg
etter kort tid i jobben, for det er tegn på særlig sårbar hørsel.

Pga størrelsen er boka lagt ut i fem deler.
Øvrige filer finnes på
www.ebbawergeland.no/boker/

