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Husum og Wergeland (red):
Kamp mot helsefarlig arbeid (1975)
Delfil 3

Del 3 (ID:
Spesielle problemer
Pga størrelsen er boka lagt ut i fem deler.
Øvrige filer finnes på
www.ebbawergeland.no/boker/
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KAPITTEL 14

ORGANISKE LØSEMIDLER

Organiske stoffer er kjemiske forbindelser som inneholder grunntoffet kullstoff (karbon — kjemisk tegn: C).
Kullstofforbindelser inngår som byggesteiner i alle levende organismer;
mennesker, dyr og planter. Derav uttrykket »organisk». En snakker også om organisk
materiale om alt slikt som kommer fra plante- og dyrerike, i motsetning til det som
hører hjemme i mineralriket — for eksempel •organisk og 'mineralsk støv. Det er
restene av plante- og dyrelivet for millioner av år siden, som i dag blir hentet opp
som olje og gass og raffinert til blant annet organiske løsemidler.

Løsemidler er en felles betegnelse på væsker som brukes til å løse opp
oljer, fett, voks, plast, maling, lakk, gummi, harpiks osv.
Det finnes også uorganiske løsemidler, stoffer som ikke inneholder ku llsto fforbindelser. Til denne gruppen hører de såkalte »rnineralsyrene»: saltsyre,
salpetersyre, svovelsyre og fluss-syre. De er kraftig etsende på hud og slimhinner,
og utvikler sterkt • slimhinneirriterende damper, spesielt ved oppvarming. Likevel
er det de organiske løsemidlene som gir de største problemene. Både fordi de er så
mye brukt, og fordi de har så mange »snikende» skadevirkninger på kroppen.

Sjøl om de uorganiske løsemidlene er forskjellige når det gjelder
kjemisk sammensetning, •flyktighet, • eksplosjonsfare osv., har de den
fettløsende evnen felles. Dette gir dem de typiske løsemiddelvirkningene som vi må regne med for alle de organiske løsemidlene bare
påvirkningen blir kraftig nok
Det er likevel stor forskjell på hvor stor risikoen for disse »typiske»
virkningene er. Noen løsemidler har også helt spesielle virkninger som
ikke er felles for hele gruppen. I tab. 11 a har vi derfor satt opp en
oversikt over noen av de vanligste løsemidlene og de virkningene som er
mest typiske for hvert av dem.
200

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

Typiske virkninger av organiske løsemidler. (Se også tab. ila).
o Hjernen og nervesystemet
Typiske straksreaksjoner på løsemiddelpåvirkning er rusfornemmelser (»sniffevirkning»), svimmelhet, kvalme, hodepine, søvnighet.
Langvarig påvirkning kan antakelig gi varig hjerneskade med psykiske
forandringer, nedsatt hukommelse og svekket konsentrasjonsevne.
Hvor kraftig påvirkning som skal til for å gi slik seinskade er usikkert.
Men ettersom straksreaksjonene er første varsel om at stoffet virker
på hjernen, må en for å forebygge seinskadene, stille slike krav til
arbeidsmiljøet at en unngår straksreaksjonene (hodepine, »rus» osv.).
Som andre rusgifter kan løsemiddelpåvirkningen iblant føre til
avhengighet, hvis en stadig blir gående og »tvangssniffe» i jobben.
Det kan også komme skader i • det perifere nervesystemet,
-polynevritter, med nedsatt kraft og følsomhet som resultat. Det ser
ut til at denne skaden kan gå tilbake hvis påvirkningen tar slutt.
o Slimhinner
Øyne: Sprut og damp irriterer slimhinnene i øyet. Unntaksvis kan
spesielt sprut gi varig øyenskade, men den vanlige virkningen er svie
og tåreflod, uten varig men.
Svelg og luftveier: Dampene irriterer spesielt de øvre luftveiene, nese
og svelg, og kan blant annet gi hoste og sår hals. Stadig irritasjon kan
muligens øke risikoen for • kronisk bronkitt, kraftig akutt påvirkning
kan en sjelden gang gi • lungeødem. (Ikke aktuelt ved vanlig bruk.)
(Tilsvarer virkningene av • irriterende gasser.)
o Hud
Direkte kontakt skader det øverste laget av huden og løser opp
fettet, huden blir tørr og usmidig. Fremmede stoffer trenger lettere
gjennom huden inn i kroppen. Sprekker og sår oppstår lettere, og
skadelig påvirkning både av mekanisk og fysisk irritasjon og
fremmede stoffer, får større effekt. Det blir lettere betennelser og
eksem. Eksem på grunn av løsemidlene alene er vanligvis • toksisk
eksem, lokalisert til hender og underarmer. Men stoffer som gir
• allergisk eksem, trenger lettere inn i huden når den er skadet av
løsemidler. På den måten er løsemidlene også med på å gi denne
typen eksem.
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Bruk ikke løsemidler til håndvask!
(Fra en amerikansk arbeidsmiljobrosjyre)

Lever, nyrer
Skader på disse organene er velkjent hos »sniffere», som bruker de
organiske løsemidlene som rusmidler. Skadene kan oppstå som
straksskader ved akutt forgiftning, og som seinskader etter lang tids
arbeid med løsemidler.
Sannsynligvis oppstår slike skader bare hvis påvirkningen har vært
svært kraftig. Enkelte løsemidler er likevel så sterke lever/nyregifter
at sjøl små mengder kan skade, slik som tetraklorkullstoff, (se
tab. 1 la) som ikke bør godtas brukt som løsemiddel i det hele tatt.
Generelle virkninger ved kronisk forgiftning: Psykiske forandringer,
trøtthet, fordøyelsesplager, avmagring.
Eksempler på mer spesielle virkninger av de enkelte løsemidlene:
bensen: beinmargskade, blodkreft (leukemi)
dikloretan (metylenklorid): kullos i blodet (•karboksyhemoglobin)
som nedbrytningsprodukt av stoffet.
bisldormetyleter: hud-, luftveis- og lungekreft
metanol: blindhet (ved nedsvelging)
klorerte løsemidler: uregelmessig hjerterytme ved kraftig akutt
påvirkning sammen med -stress, fordi hjertet blir ekstra
følsomt for stresshormonet -adrenalin.
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KETONER
aceton (dimetylketon)
metyletylketon (MEK)
metylbutylketon (MBK)
metylisobutylketon • (MI BK)
cyclohexanon

metanol (metylalkohol — »tresprit»)
etanol (etylalkohol — »sprit»)
propanol (propylalkohol)
iso-propanol • (iso-propylalkohol)
butanol (butylalkohol)
amylalkohol (»pentasol») hovedbestanddel
ji »fuseolje»
iso-amylalkohol •
cyclohexanol
allylalkohol
furfurylalkohol

ALKOHOLER

Tab. 1 la. Organiske løsemidler

+

+

Livsfarlig å svelge
metanol. Butanol,
amylalkohol og spesielt furfurylalkohol
og allylalkohol kan
gi alvorlig øyenskade
på grunn av slimhinneirritasjonen.
Allylalko hol
på
huden gir »brannsår»
og smerter lokalt i
under.
musklene
Dampene fra amylalkoholene kan gi
kraftig forgiftning
med kvalme, hodepine og diare.
Me t ylbutylketon
(MBK) har gitt skader i det perifere nervesystemet
hos
arbeidere som har
brukt stoffet i lengre
tid. (Det er lite brukt
som løsemiddel.)

(+)

Spesielle virkninger

((+))

Slimhinne »Sniffe
irritasjon virkning»

Brukt
som
løsemidler gir
ketonene sjelden problemer. Hvis en
holder dampmengden så

Bare stoffene
øverst på lista
flyktige
er
nok til å gi
noen særlig
dampmengde
under vanlige
forhold. Men
ved oppvarming,
fordamping
i
lukket rom

lav at en unngår slimhinneirritasjonen,
en
unngår
også
sniffevirkningen.

(tanker), ved
spraying for
eksempe1
med sprøytepistol og ved
fordamping
fra store flater, kan også
lite flyktige
stoffer pustes
inn i farlige
mengder.
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etylenglykolmonoetyleter
(cellosolve)
etylenglykolmonometyleter
(metyl—cellosolve)
etylenglykolmonobutyleter
(butyl-cellosolve)

GLYKOLETERE

GLYKOLER
etylenglykol
dietylenglykol

metyleter
etyleter (dietyleter — »eter»)
iso-propyleter•
butyleter (dibutyleter)
dioxan (dietyleneter, dietylenoksyd)

ETERE

+

+

+

++

Slimhinne »Sniffeirritasjon virkninger»

enn for eksempel etyleter, men som
alkofor
holene
(se
ovenfor) kan

Lite flyktige

Livsfarlig forgiftning
ved nedsvelging. Lite
brukt som løsemidler.
Etylenglykol
brukes som frostvæske.
Tas opp gjennom
huden, for eksempel
fra sprøytetåke som
legger seg som en
film på hudoverflate.
Irriterer
huden,
kraftig akutt påvirkning kan gi påvirk-

G iftigheten
øker nedover
lista.
Disse etrene
er mye mindre flyktige

De fleste et- konsentrert
ere er flyktige og kan gi ekog
svært splosjonsfare
brannfarlige. hvis eteren avDe er lite destilleres.
brukt
som Noen av etløsemidler. rene er brukt
Ved lagring som narkosepå
kan det dan- gasser
nes høyeks- grunn av sin
plosive for- sterke bedøb i n d e 1 se r vende virk(•peroksyd- ning (sniffeer), som blir virkningen).

Dioxan

skiller seg
helt fra de øvrige etrene. Den tas opp
gjennom huden, og
virker nesten ikke irterende, derfor gir
den ikke »forhåndsvarsel». Du risikerer
livstruende lever- og
nyreskade uten å ha
lagt merke til at du
har vært utsatt for
stoffet.

Spesielle virkninger
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pentan
hexan
heptan
oktan
nonan
N
c.
dekan
cf,

PARAFINER (alifatiske hydrokarboner)

metylacetat
etylacetat
propylacetat
iso-propylacetat •
amylacetat
butylacetat
vinylacetat
etylenglykolmonoetyleter-acetat
(cellosolveacetat)
etylenglykolmonometyleter-acetat
(metylcellosolveacetat)

ESTERE

(+)
+

(n-hexan) har vist seg
å kunne skade det
perifere
nervesystemet.

Normal-hexan•

bigående øyeskade
på grunn av slimhinneirritasjon. Vinylacetat kan gi hudallergi. (Ikke vanlig
løsemiddel).

Etylacetat kan gi for-

ning av hjernen og
nyreskade (stoffene
brytes ned til glykoler (Se ovenfor) i
kroppen).
Seinskader: blodforandringer,
psykiske
forandringer (hjerneskade).

Svært flyktige.
Fly k tigheten
synker og irritasjonsvirkningen øker
nedover lista.

Det skal temmelig store
mengder til
for å gi sniffevirkning.

det under spesielle forhold
likevel være
store mengder i lufta.
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AROMATER
', aromatiske hydrokarboner)
bensen
toluen
xylen (dimetylbensen)
styren (vinylbensen)
mesitylen
(trimetyl
pseudo-kumenS bensen•).
+

++

Slimhinne »Sniffeirritasjon virkninger»

Aromatene
kan
tas opp gjennom
huden, men i svært
grad
forskjellig
(styren mer enn bensen og toluen). Bensen kan gi anemi og
blodkreft, og må
ikke brukes som
løsemiddel. Toluen
og xylen kan inneholde bensen som
forurensing (se om
ben se nf o ru rensing
under »tynnere» sist i
tabellen).

Parafinene
forekommer oftest i
blandinger, se nedenfor.
Ved svært høye
dampmengder påvirkes sentralnervesystemet
(sniffevirkning), det er liten
margin fra slik virkning til dødelig dose.

Spesielle virkninger

mye brukt i
»tynner»bl andinger.

toluen, xylen
og trimetyler
bensen

Svært effektive løsemidler. Spesielt

Som for alkoholene
(se
ovenfor) kan
lite flyktige
stoffer pustes
inn i store
mengder ved
spesiell bruk.
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Etiline, Perklone

perkloretylen (tetrakloretylen, »per»)

Triklone, Westrosol

1,2 — dikloretylen (acetylendiklorid)
trikloretylen (»tri»)

Chlorothene, Genklene

1,2 — dikloretan (etylendiklorid,
kloretylen)
1,1,1 — trikloretan (metylkloroform)

Benzinoform, Katkarine, Phønixin,
Tetracol, Tetraform, Dabitoff

KLORERTE LØSEMIDLER
(klorerte hydrokarboner)
metylenklorid (diklormetan)
kloroform (triklormetan)
tetraklorkullstoff (tetraklormetan,
karbontetraklorid, »tetra»)

(+)
++

kloretylen.

og kloroform er kraftige levergifter og
derfor farlige løsemidler (må byttes ut
med mindre farlige
stoffer).
Metylenklorid spaltes i kroppen slik at
det blir dannet karbok syhemoglobin
slik som når en puster inn kullos.
Hvis du er påvirket
av damper fra klorerte løsemidler kan du
få svært ubehagelige
bland ingsvirkninger
om du drikker alkohol. Spesielt merkbart er det med tri-

Tetraklorkullstoff

Trimetylbensen kan
gi astma og forstyrret blodlevring (neseblødning, »blå flekker», anemi).
Lite brennbare.
Mange er
lettsvært
flyktige alt
vanlig
ved
romtemperatur, slik at det
raskt blir utviklet store
dampmengder i lufta.
Spaltes i lunge irriterende
gasser
ved
kontakt med
varme eller
kraftig ultrafiolett
lys
(sveising), se
teksten.
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00

tN.)

blandinger

av

para-

ekstraksjonsbensin,
Bensin,
mineralterpentin, parafin, nafta,
Stoddard Solvent og lakknafta er

stoff (krotonaldehyd) for å hindre at væsken blir brukt til
»sniffing».
White spirit er en blanding av
blant annet parafiner og aromater (opptil omtrent 20 %). Se
disse i tabellen.

'Mange av stoffene finnes i forskjellige former, isomere, som kan ha litt forskjellige
virkninger.
Iso-amylalkohol og amylalkohol er isomere amylalkoholer. Metylbutylketon
(MBK) og metylisobutylketon (MIBK), er også isomere, men det er bare MBK
som (til nå) har vist seg å kunne gi nerveskade.
Blant parafinene har vi »normal»-parafiner og »iso»-parafiner, for eksempel
normal-hexan (n-hexan) og isohexan som er to isomere av heksan.
Når det gjelder xylen, er rein xylen en blanding av tre isomere, otho-, meta- og
para-xylen. Trimetylbensen har også tre isomere, her er nevnt to: mesitylen og
pseudo-kumen.

Samtlige grupper i tabellen, bortsett fra de »klorerte», er svært brannfarlige i
bruk. Eksplosjonsfare ved høye dampkonsentrasjoner.

Som tynnere for maling, lakk og
lim brukes en mengde forskjellige
løsemiddelblandinger:
»Lynol» (og liknende »tynnere»
med andre salgsnavn) er en blanding basert på toluen, med noe
ester og alkohol (se disse stoffene i tabellen), iblant tilsatt et
sterkt slimhinne irriterende

FORSKJELLIGE »TYNNERE»

finer. Men visse bensiner, terpentin og lakknafta kan inneholde ganske mye aromater,
blant annet bensen. Det er riktig
å kreve at leverandøren garanterer at en slik bensen forurensing bare ligger på noen få promille. Da kan en se bort fra
bensen-faren hvis blandingsdampen er nede på tilfredsstillende nivå.
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Hvordan løsemidlene omsettes i kroppen
Løsemidlene tas først og fremst opp i kroppen i dampform, gjennom
lungene. Nedsvelging er en uvanlig form for forgiftning på arbeidsplassene
derimot kan mange løsemidler tas opp gjennom huden (-hudopptak). De
legger sjøl forholdene til rette for raskt opptak ved å ødelegge den
barrieren som beskytter huden mot inntrenging av fremmede stoffer
(•hornhuden).

I kroppen blir løsemidlene ført rundt med blodet. På grunn av
fettløsligheten, hoper de seg opp i fettrike organer som lever,,nyrer, hjerne
og nerver. Det er også disse organene som er mest utsatt både for
straksskader og seinskader av løsemidlene.

Fig. 32. Arbeid med organiske løsemidler i tanker og trange rom er farlig arbeid.
Det danner seg lett helsefarlige dampkonsentrasjoner. I en slik situasjon som
figuren viser, kan dessuten ikke mannen på toppen av tanken se arbeidskameraten
som jobber inne i tanken.

Stoffene blir dels skilt ut igjen fra lungene med lufta, dels gjennom
nyrene ut i urinen. Noen blir omdannet i kroppen til stoffer som kan være
både mindre farlige enn utgangsstoffet (hippursyre fra toluen) og mer
farlige (maursyre fra metanol). Ved å måle mengden av nedbrytingsprodukter i urinen, kan en få et slags mål for hvor mye kroppen har tatt opp
av det opprinnelige stoffet. Men disse målemetodene er temmelig
unøyaktige, de gir bare et grovt anslag for hvor kraftig påvirkningen har
vært. ( • Biologiske grenseverdier).
Det kan ta mange dager for kroppen å skille ut alt, for noen stoffer til og
med uker. Hvis det da daglig kommer en ny dose til, kan stoffene og
nedbrytingsproduktene hope seg opp i kroppen etterhvert. (Derfor finner
en ofte mer av løsemidlet i blod- og urinprøver på fredag enn på mandag.)
209
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Denne opphopingen kan også føre til en kronisk løsemiddel forgiftning, med psykiske forandringer, trøtthet, fordøyelsesplager og avmagring (slik som det som kalles »styrensyken», hos plastindustriarbeidere
som bruker løsemidlet styren).
Hvis kroppen blir utsatt for en blanding av løsemidler (og det er
kanskje det vanligste), så kan virkningen av hvert enkelt stoff i
blandingen forsterkes eller svekkes av de andre.
Et eksempel på hva det kan bety, merker du hvis du drikker alkohol
(som i seg sjøl er et løsemiddel) etter å ha fått i deg løsemiddeldamper.
Da virker alkoholen mye kraftigere, og du kan bli virkelig dårlig. Er det
trikloretylen du kombinerer med alkohol, kan du attpåtil få en kraftig
rødfarge i ansiktet. (Se •fordampning av blandinger og •grenseverdier
for blandinger).
Klorerte løsemidler
En spesiell gruppe blant de organiske løsemidlene er de som
inneholder klor, klorerte løsemidler klorerte hydrokarboner: kjemiske
forbindelser av klor, vannstoff (hydrogen) og kullstoff (karbon). De er
svært lite brennbare, og altså sikrere enn de andre med tanke på brannog eksplosjonsfare. Derimot er de ikke sikrere når det gjelder
virkningene på kroppen. De likner kjemisk mye på gassene som brukes
til narkose (totalbedøvelse). Enkelte av dem brukes faktisk både til
narkose og som løsemiddel i industrien (trikloretylen, kloroform).
Denne berusende og bedøvende virkningen har også andre løsemidler
(det er derfor de brukes til »sniffing»), men den er spesielt kraftig for de
klorerte løsemidlene.
Hvis dampene fra de klorerte løsemidlene kommer i kontakt med
varme gjenstander, sigarettglo eller åpen flamme, eller hvis de blir utsatt
for ultrafiolett stråling (sollys uten glassvindu .imellom, sveising) kan de
spaltes i sterkt irriterende gasser, blant annet saltsyre og fosgen som kan
gi alvorlig lungeskade (fig. 33).
I rundskriv nr. 218 fra Statens arbeidstilsyn om bruk av slike
løsemidler, heter det derfor: »Åpen ild (sveisebrenner, gassflammer,
loddelamper m.m.) må ikke finnes i rom hvor arbeid med »tri» (og
liknende løsemidler, vår anm.) foregår». Altså ikke sveising sammen med
»tri», >per», »chlorothene> osv.
De klorerte hydrokarbonene tilhører en større gruppe, de halogenerte hydrokarbonene, der »halogen» står for fluor, klor, brom eller jod. Det er nesten bare
klorforbindelsene som brukes som løsemidler. Fluorforbindelsene (»Freon»,
»Frigen») brukes noe som løsemidler, og ellers blant annet som kjølevæsker i
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Fosgendannelse ved argonsveising på aluminium, der det blir spesielt kraftig
ultrafiolett stråling, i trikloretylendamp og i metylkloroformdamp. Sveising i
perkloretylendamp ville gitt enda større fosgenmengder.
Av figuren framgår det for eksempel at spi om trucioretyienmengden i lutta bare
ligger på en tiendedel av gjeldende yrkeshygieniske grenseverdi (100 ppm),kan det
bli dannet 10 ppm fosgen per minutt — gjeldende yrkeshygieniske grenseverdi for
fosgen er 0,1 ppm og den er foreslått senket til 0,02 ppm! Altså: sveising og
klorerte løsemidler hører ikke sammen!
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fryseanlegg. De er vanligvis lite giftige, men kan spaltes til giftige gasser som
klorforbindelsene. De kan også som disse øke risikoen for uregelmessig hjerterytme.

Om måling av løsemiddeldamp i lufta, se kapitlet om -målemetoder.

HODEPINE AV »UFARLIG» MALING
Til Råd og Rett-spalta i Klassekampen.
Jeg jobber i trykkeriavdelingen
på en bedrift som produserer
plastflasker. Halvparten av dem
som jobber der sitter hver dag
med maling tett oppunder nesa
(ca. 70 cm fra ansiktet). Bedriften
sier at denne malinga ikke skal
være farlig og at den blir kontrollert før den brukes.
Det er
mange forskjellige
malingstyper som blir benyttet og
mange av dem reagerer folk ikke
noe større på. Men det finnes
enkelte typer maling som forårsaker kronisk hodepine og svimmelhet, og jeg lurer da på hva slags
stoffer det er i malinga og om man
kan ta skade av å sitte med sånn
maling. Jeg sender med en prøve
av malinga.
Hilsen kvinnelig skiftarbeider i
Moss.
SVAR:
Hodepine og svimmelhet skyldes sannsynligvis at malingene
dere bruker inneholder løsemidler
(stoffer som white spirit, toluol
o.l.) som har det felles at de virker
på hjernen omtrent som alkohol:
berusende og bedøvende. Dessuten kan de irritere øyne og nese/
svelg og tørke ut (avfette) huden.
Ved kraftig eller langvarig påvirk-
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ning kan de skade hjerne, nervesystem, lever og nyrer. Det er stor
forskjell på hvor kraftig virkning
de enkelte stoffene har, og folk
reagerer også svært ulikt på samme løsemiddel.
TA SIGNALENE ALVORLIG!
Vi har dessverre ikke mulighet
for å analysere malingprøven du
sendte skikkelig, det krever laboratorium. Men etter lukta å
dømme er løsemiddelet i dette
tilfellet white spirit, som ikke er
av de verste når det gjelder risikoen for varig skade.
Hodepine og svimmelhet er likevel varsel om at dere puster inn
for store mengder løsemiddeldamp, kanskje også av andre typer
enn white spirit. Får dette fortsette over lengere tid, kan det også
være risiko for varig skade. (Reint
bortsett fra at en sjølsagt ikke skal
finne seg i slike plager).
Enten må disse malingene byttes ut med andre som ikke gir
plager, eller det må sørges for
lokalt avsug ved hver arbeidsplass
slik at dampene fjernes før de når
lufta dere puster inn (allmenn
ventilasjon, åpne vinduer osv. er
ikke effektivt nok).
KREV BEDRE SVAR!
Når bedriften sier at malingen er
ufarlig, er det tull. Det kommer an
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på hvordan den brukes, hvor mye
damp en får i seg. Vi har dessverre
ingen bestemt kontrollordning
med produkter som tas i bruk på
arbeidsplassene, så det kunne vært
rart å vite hva slags kontroll de
mener er gjort.
Det finnes bestemmelser i arbeidervernloven som pålegger bedriften å merke alle stoffer som kan
bety helserisiko med navn og
advarsel. Dette er en bestemmelse
som sover, men som det er verdt å
få liv i. Det lokale arbeidstilsynet

har plikt til å følge opp: dere har
krav på å få svar på hvilke stoffer
malingene inneholder, hvis de kan
bety helsefare. Så kan dere sjøl
kontrollere om dere er enige i
bedriftens vurdering av farene.
(Alle malinger med løsemidler
betyr en viss, stor eller liten helsefare. Derfor kan ikke spørsmålet
avvises med at malingen ikke inneholder helsefarlige stoffer).
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 24, 1974
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KAPITTEL 15

METALLER

Metallene har så forskjellige virkninger på kroppen, at vi bare har satt
opp en alfabetisk oversikt over de vanligste, hvor de kan finnes, og de
viktigste virkningene en kjenner i dag.
Metallene deles ofte i »tungmetaller» og »lettmetaller», de med egenvekt over 5
(altså mer enn fem ganger så tunge som vann) kalles »tungmetaller». De fleste
metallene, 68 av 83 tilhører den gruppen.

Du kan støte på metallene i flere former (Forskjellen på støv, røyk
osv. finner du mer om under -luftforurensinger):
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Støv

fra knusing, maling, sliping og annen mekanisk bearbeiding
av malmer og metaller eller metallforbindelser.

Væske

metaller og metallforbindelser kan løses i væsker, for
eksempel i galvaniske bad.

Tåke

over væskebad hvor det utvikles gass som river med seg
væsken i fine dråper, eller ved sprøyting med sprøytepistol
av flytende metall og metall løst i væsker.

Gass

fra metallene når de varmes opp og fordamper. Kvikksølv
er flytende ved værelsestemperatur og fordamper uten
oppvarming.

Røyk

bortsett fra kvikksølv vil de fleste metalldampene reagere
med surstoffet (oksygenet) i lufta og danne metalloksyder
som vi ser som »metallrøyk», for eksempel ved sveising og
smelting.
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Produksjon av
manganlegeringer
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32,30!)
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51,100
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25,2
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15 36

7

8

Produksjon av manganlegeringer.
— — — — Dødelighet av kr.pneum.
Sykelighet av kr.pneum.

Fig. 34. Manganlungebetennelsen i Sauda

I tida 1924-1937 var dødeligheten av kruppøs lungebetennelse 8 ganger så stor
i Sauda som i resten av landet, mens den totale dødeligheten av alle årsaker var
lavere. Det vil si at befolkningen i Sauda ikke var spesielt sykelig av seg ellers.
Figuren viser hvordan antallet sykdomstilfeller og dødsfall på grunn av kruppøs
lungebetennelse nøye fulgte produksjonen av manganlegeringer (og dermed
røykutslippet) ved EFP, datterselskap til Union Carbide, USA, og bygdas
»hjørnesteinsbedrift». (Kurven og tabellen er fra Elstad, D.: Manganholdig fabrikkrøk som medvirkende årsak ved pneumoni-epidemier i en industribygd, Norsk
Magasin for Lægevidenskapen bd 3, 1939, s 2 527.) Det hører med til historien at
bedriften og dens »medisinske eksperter» kom med standardargumentet mot
ubehagelige undersøkelsesresultater — at sammenhengen ikke var »bevist» og
brukte grov skyts mot legen som la fram resultatene.
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Tab. 11b. Metaller
HVOR

VIRKNINGER

Aluminium (Al)
I naturen som bauxitt, kryolitt og
korundum. Alene eller i legeringer
i alt fra byggematerialer til kokekar, i papir-, glass- og tekstilindustri

Både aluminiumoksyd og
rein aluminium ser ut til å
kunne
gi
• støvlunge-

sykdom, aluminose

Antimon (Sb)
Blylegeringer (trykkerier, batterier). Gummiindustri (antimonsulfider).

Støv og røyk irriterer øyne
og svelg og kan gi hudutslett. Opptak i kroppen
kan gi kvalme, manglende
matlyst, magesmerter og
diare, og muskelsmerter.
Kraftig
påvirkning kan
skade lungene og hjertemuskelen.

Arsen og arsenforbindelser brukes
i blylegeringer, i glassproduksjon,
fargestoffer (grønt), som insektgift (plantevernmidler) til treimpregnering og i skipsmaling mot
algevekst. Arsenoksyd (arsenikk)
er et biprodukt ved utvinning av
kopper, sink, jern, nikkel, antimon og andre metaller (arsen
finnes i malmene).

Nedsvelging av små mengder arsenikk kan være livsfarlig, men slik forgiftning
er sjelden på arbeidsplassene. Vanligst er hudforandringer, irritasjon av
hud (spesielt fuktig hud)
slimhinner:
øyeog
irritasjon, heshet og hull på
Kraftig
neseskilleveggen.
påvirkning kan gi leverskade, nerveskader og hjertesykdom. Arsen øker risikoen for kreft, spesielt i
hud og luftveier/lunger.

Arsen (As)

Beryllium (Be)
Legeringer med kopper, aluminium, nikkel, magnesium, sølv
og jern. Til elektronisk utstyr,
radio og radar. I kjernereaktorer.
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Hudutslett og sår, slim(øyehinneirritasjon
hoste,
kjemisk
katarr,
Beryllungebetennelse).
liose er en alvorlig sykdom
som kan komme sjøl om
kontakten med stoffet har
vært liten. Først og fremst
rammes lungene (hoste,

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

KONTROLL (Se også • målemetoder og • biologiske grenseverdier

Analyse av lufta

Forskjellige typer aluminiumstøv kan ha forskjellig tendens
til å gi lungesykdom, men her
vet en lite sikkert ennå.

Analyse av lufta, eventuelt urinprøver.

Omtrent all antimon i industrien inneholder også arsen.
Stibin (SbH3) er en svært
giftig gass som dannes på liknende måte som •arsin.
Virkningene ligner •arsin blant
annet gir den •hemolyse av
blodet.

Analyse av prøver fra lufta.
På grunn av •kreftrisikoen går det ikke an å
sette noen sikker nedre grense, all kontakt må
unngås.
Urinprøver gir dårlig kontroll, fordi det normalt
er litt arsen i urinen fra kosten, og prøvene er
ikke nøyaktige nok til å vise om det kommer
noe i tillegg fra arbeidsmiljøet, hvis det ikke er
kjempestore mengder.

• Arsin (AsH3)

Analyse av lufta. På grunn av • kreftrisikoen er
det ingen sikker nedre grense.
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HVOR

VIRKNINGER

pustebesvær), men også
resten av kroppen (lever,
nyrer, hjerte). Beryllium
øker faren for lungekreft.
Bly (Pb)
I batterier, rør, blyblikk, legeringer, loddetråd, fargestoffer
(hvitt, rødt, gult), blymønje, keramfickglasur, smelting og skjæring
av skrapjern. Som alkylbly i
bensin (Tetraetylbly).

Tegn
på
forgiftning:
trøtthet, hodepine, formagesmerter
stoppelse,
(kolikk, katarr), blodmangel. Langvarig påvirkning kan skade nervesystemet og gi kraftnedsettelse og skjelving. Andre
seinvirkninger er nyreskade
og høyt blodtrykk. Bly kan
føre til abort eller skade
fosteret.
Alkylbly (organisk bly)
virker på hjernen og gir
søvnforstyrrelser
og
psykiske forandringer.

I legeringer, spesielt som stål.
Fargestoff (rødt jernoksyd, gult
jernkromat).

Støvet kan gi lungeforandringer som vises på røntgen, men som vanligvis
ikke betyr noe for lungefunksjonen • (siderose —
jernstøvlunge). I noen tilfeller har en likevel sett
nedsatt lungefunksjon hos
de som har fått siderose,
kanskje fordi de har pustet
inn blandingsstøv. Iallfall
er det for lettvint å påstå at
siderose er fullstendig
»ufarlig».

Sammen med sinkforbindelser, i
sinkmalm, i legeringer, til overflatebehandling (kadmiering) av
metaller, lodding (slaglodding,
sølvlodding), til batterier, i farge-

Kraftig akutt påvirkning
kan gi oppkast, magesmerter og diare. Røyk f.eks.
fra sveising på kadmiert
metall kan gi •kjemisk

Jern (Fe)

Kadmium (Cd)
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KONTROLL

Regelmessige prøver av blyinnholdet i blodet og
ALA (et mellomprodukt i bloddannelsen) i
urinen. ALA skilles ut i økt mengde i urinen når
bloddannelsen forstyrres av blypåvirkningen.
Grensen som brukes med kontroll av bly i
blodet er 70 mikrogram bly i 100 milliliter blod
(70)ug/100 ml). Antakelig burde den ligge
under 50pg/100 ml for å hindre seinskade.

Opptaket går lettest gjennom
lungene, men litt av det som
svelges tas opp i tarmen. Derfor er renslighet i forbindelse
med spising og røyking viktig,
men innholdet av bly i lufta er
viktigst.
Bly blir lagret i knoklene, og
tømt ut i blodet fra lagrene
ved blodtap, febersykdommer
og graviditet. Det blir skilt
svært langsomt ut av kroppen.
Alkylbly fra bensin kan tas
opp gjennom huden.

Analyse av prøver fra lufta

Kadmium kan måles i blod og urin, men vi vet
ingenting om hva som er »lavt nok», så det er en
dårlig kontrolL Nyreskade kan oppdages tidlig
(muligens så tidlig at den kan gå tilbake) ved å
undersøke om urinen inneholder noen spesielle,
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HVOR
stoffer (gult, rødt) som blant
annet brukes til plast og i keramikkglasurer.

VIRKNINGER

lungebetennelse,
•lungeødem og dødsfall. Det
begynner gjerne som en
slags influensa noen timer
etter innåndingen, og kan
forveksles med • metallfeber. Nydannet røyk er
farligere enn gammelt støv.
Seinskadene er irritasjon og
skade av slimhinnene i luftveiene, med tap av luktesansen, irritasjon i nesen,
bronkitt og •emfysem.
Pustebesvær og andre tegn
på kad m iu m skader kan
oppstå, eller utvikle seg
videre sjøl om en ikke er
utsatt for stoffet lenger.
Det blir lagret i lever og
nyrer og kan skade der,
spesielt nyrene. Høyt blodknokkelskader,
trykk,
avmagring og
trøtthet,
-anemi er andre tegn på
seinskade. Noen mener
kadmium kan gi prostatakreft.

Kopper (Cu)
I legeringer, i elektro-teknisk
industri, til gassledninger, rør,
tråd, blikk. Koppersalter som
plantevernmidler og til treimpregnering, kopperoksyder som fargestoffer (rødt, svart).
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Bortsett fra metallfeber
•
gir kopper få problemer.
Søtsmak i munnen og sterk
spyttproduksjon kan følge
med, sjeldnere irritasjon av
slimhinne, sår i nesen og
allergisk eksem. Kopper
som trenger inn i øyet kan
skade synet. Koppersalter,
spesielt
koppersulfat
(CuSO4 ) er sterkt etsende
på hud og slimhinner. I
kroppen kan det gi leverog nyreskade.
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KONTROLL
små proteiner (betamikroglobuliner) som tegn
på lekkasje i •nyrefilteret. Lungeskade kan
oppdages tidlig ved regelmessig kontroll av
lungefunksjonen.
Men fordi skadene kan utvikle seg videre etterat
påvirkningen er slutt, må hovedsaken være å
bytte ut kadmium med mindre farlige stoffer til
lodding, rustbeskyttelse og fargestoffer, det går
oftest an. Der det kan være kadmium i lufta er
den beste kontrollen regelmessig luftanalyse.

Analyse av prøver fra lufta er den beste
kontrollen. Der det forekommer metallfeber, er
det sjølsagt unødvendig å måle for å si at
forholdene er for dårlige.
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HVOR

Krom (Cr)

VIRKNINGER

I stållegeringer (rustfritt, syrefast,
hardt stål), som kromsyre i galvaniske bad, som kromater i fargestoffer (grønt, gult) rustbeskyttende maling (primere) i fotografiske bad, til lærgarving og treimpregnering.

Allergisk eksem, irritasjon
av huden (kromsår) og
slimhinnene (neseblødning,
hull på neseskilleveggen)
Allergisk
astma
og
støvlunge er sjelden. Økt
risiko for kreft i lunger og
luftveier.

I laboratorier, kloralkaliindustri,
tannlegekontorer (amalgam).

Forgiftningen skjer gradvis
med påvirkning av •nervesystemet (skjelving i hendene, tungen og øyelokkene), psykiske forandringer (rastløshet, engstelse)
og betennelse i munnhulen.

Kvikksølv (Hg)

Magnesium (Mg)
Produksjon av magnesium-metall,
og av magnesium-forbindelser.
Legeringer med zirconium, sink,
mangan. I metallurgisk industri,
kjemisk industri, papirindustri.

Metallfeber. Irritasjon av
øyne og nese (neseblødning).
Sår som er forurenset med
magnesium blir lett betent
og gror seint.

Mangan (Mn)
Legeringer blant annet med jern
(ferromangan), stål (manganstål),
verktøystål og aluminium. I
batterifabrikker, glassproduksjon,
Som
kunstgjødselproduksjon.
fargestoff (svart, fiolett, brunt).
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»Mangan -1u ngebetennelse»
kan forekomme både blant
de som arbeider i manganstøv, og de som bor i
nærheten av en bedrift
med utslipp av manganholdig røyk. (Se fig. 34).
Seinskadene rammer nervesystemet med symptomer
som minner om »Parkinsons sykdom»: søvnighet,
sparsom mimikk, muskelkramper, stivhet og dårlig
bevegelseskontroll.
•
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KONTROLL
På grunn av •kreftrisikoen går det ikke an å
sette noen nedre sikker grense. Blod og urinprøver gir dårlig kontroll. Det er nødvendig med
regelmessige prøver av lufta der det kan tenkes
å være krom.

Kvikksølvopptaket kontrolleres nokså bra med
urinprøver. Der det er kvikksølv i kosten (fisk
fra forurenset vann) kan en se hvor mye som
kommer fra dette kvikksølvet (metylkvikksølv)
om en tar blodprøve i tillegg til urinprøven.
Kvikksølvdampene i lufta kan måles med et
enkelt måleapparat der mengden avleses direkte
på en skala.
Analyse av lufta, eventuelt sammen med blodog urinprøver.

Metallet brenner eksplosjonsaktig. Magnesiumstøv betyr
alvorlig eksplosjonsfare:

Analyser av prøver fra lufta. Prøver av blod og
urin er ubrukelige.
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HVOR

VIRKNINGER

Nikkel (Ni)
Legering med stål, jern, aluminium, kopper. I batterier. »Fornikling».

Nikkeleksem, svært plagsomt •allergisk eksem fordi
nikkel forekommer nesten
overalt.
nikkelkarbonyl
Gassen
dannes ved nikkelraffinering, innånding kan være
livsfarlig, små mengder gir
muligens lungefibrose som
seinskade. Nikkel eller nikkelforbindelser øker risikoen for kreft i luftveiene.

Sink (Zn)
I mange legeringer, til galvanisering, som sinkoksyd og sinkkromat i maling (sinkprimer).

Bortsett fra risikoen ved
stadige anfall av • metallfeber, kjenner en ikke til
seinskader av sinkpåvirkning.
Noen
sinkforbindelser
(sinklorid, sinksulfat) er
kraftig etsende og kan gi
kjemisk lungebetennelse og
lungeødem om de pustes
inn i større mengder.

I diverse legeringer og til overflatebehandling. Til sølvlodding.

Argyria er mørkfarging av

Sølv (Ag)

Tinn (Sn)
Overflatebehandling av annet
metall. Loddetinn. Legeringer
med sink, nikkel, bly og kopper.
tinnforbindelser i
• Organiske
plast- og malingindustri og som
insektgift.

huden enten lokalt der det
har vært i kontakt med
sølv, eller over hele kroppen om en har fått mye
sølv i seg.

Stannose av tinnstøv eller
røyk er forandringer på
røntgenbildet av lungene
vanligvis
uten
nedsatt
lungefunksjon (•»godartet
fibrose»). Det er de organiske
tinnforbindelsene
som kan gi helseproblemer, kløe, »brannsår» på
huden, øyeirritasjon og
skader på • sentralnerve-

systemet.
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KONTROLL

Nikkel kan påvises i blod og urin, men tallene
sier oss ingenting om helsefaren, altså gir dette
dårlig kontroll. Derfor er det nødvendig med
regelmessige prøver av lufta der det kan være
nikkel.
På grunn av •kreftrisikoen er det ingen sikker
nedre grense.

Analyse av prøver fra lufta.

Metallfeber er tegn på at sinkmengden i lufta ligger på det
tredobbelte av någjeldende
grenseverdi (5 mg/m. )

Analyse av lufta.

Analyse av lufta.

8. -- Helsebok
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Metallfeber
Denne sykdommen er vanligst blant de som arbeider med messing,
sink, kopper, magnesium og jern, men antakelig kan nesten alle metaller
gi metallfeber hvis påvirkningen bare blir kraftig nok. Det er særlig
nydannet metallrøyk (Se ovenfor) (for eksempel under smelting,
sveising og skjæring) som er årsaken, men metallstøv kan gi de samme
virkningene.
Metallfeberen melder seg noen timer etter at du har vært utsatt for
røyken eller støvet, gjerne en stund etter at du er kommet hjem. Det
begynner med tørr og sår hals, hoste, slapphet, trykk for brystet,
seinere feber og frostanfall. Iblant følger muskelsmerter, kvalme og
oppkast med. Alt i alt minner det mye om en influensa, men det hele
pleier å være over i løpet av et døgn. Det sies at et varmt bad når de
første tegnene melder seg, skal kunne stanse sykdommen.
Etter et feberanfall blir en gjerne midlertidig »immun», men i løpet av
en helg kan »immuniteten» være borte.
Det er ikke kjent om metallfeber kan gi varig skade, men sannsynligvis er det risiko for lungeskade hvis feberanfallene stadig gjentar seg.
Særlig hvis luftveiene samtidig er utsatt for annen skadelig påvirkning
(støv, irriterende gasser).
Metallfeber kan forveksles med begynnende -kjemisk lungebetennelse
for eksempel på grunn av -kadmium. Eller med begynnende • lungeødem på grunn av -irriterende gasser, for eksempel av -nitrøse gasser
som blir dannet sammen med metallrøyk ved gassveising. Derfor bor
lege alltid tilkalles sjøl om en tror det »bare» er metallfeber.
Ved oppvarming av • tef7on, en fluorholdig plast, dannes det stoffer
som kan gi liknende anfall som det vi kjenner som metallfeber.

Kromatstøv gir:
NESEBLØDNING, STØVLUNGE OG KREFTFARE!
Til Råd og Rett-spalten.
For en tid siden ble det startet
prøveproduksjon på en avdeling
her på Hydro. Det støver en god
del, og vi har fått utdelt støvmasker og støvdresser. Verken
maske eller dress beskytter fullstendig, så noe får vi hele tiden i
oss.
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Nå har ganske mange fått plager
som vi lurer på om har sammenheng med dette støvet. Folk
klager over at de får sår som gror
dårlig, og noen har fått neseblødninger. Mange klager over hodepine.
Fra ledelsen har vi fått vite at
det er seksverdig krom i støvet, og
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at det er under faregensen. Akkurat hvor mye som er i lufta har vi
ikke fått vite, de sier det er
teknisk vanskelig å bestemme det.
Kan det tenkes at det er
sammenheng mellom støvet og
plagene våre? Hva er faregrensen
for kromstøv, og kan en få hjelp
til målinger noe sted?
NN,Porsgrunn.
Svar:
De plagene du skriver om, bortsett fra hodepinen, er typiske tegn
på kontakt med kromforbindelser.
Det snakkes gjerne om toverdig,
treverdig og seksverdig krom etter
hvilken kjemisk bindeevne stoffet
har i den formen det foreligger.
Seksverdige kromforbindelser er
de vanligste (kromsyre, kromater
og dikromater), og også de farligste. Men sjøl om andre kromforbindelser er mindre farlige etter
det vi vet, kan de lett omdannes
til seksverdig krom.

HVOR BRUKES
KROMATER?
Kromsyren brukes som etsmiddel.
Kromatforbindelser
forekommer i fargeindustrien (spesielt
gule og røde farger), i lærvareindustrien, ved galvanisering, i bygningsindustrien (i sement og treimpregneringsmidler) og ellers i
diverse kjemisk industri. Malere
som sprøyter med kromholdig
maling, eller sveisere som sveiser
på slik maling (kromat brukes
blant annet i visse primere til
verftsindustrien) kan være utsatt.

ALVORLIG HELSEFARE
De som arbeider i kromsyredamp eller kromatholdig støv kan
merke den etsende virkningen på
slimhinnene og på skadd hud.
Irritasjonen av luftveiene kan gi
kronisk hoste og oppspytt, over
lang tid kan det utvikle seg støvlunge. I nesen hvor konsentrasjonen blir høy og støvet holdes
tilbake av de små hårene i neseborene, kan det etses sår slik at
det oppstår neseblødning og i
verste fall etses hull på neseskilleveggen. Langvarig påvirkning av
kromforbindelser kan også gi
katarr i mage og tarm.
På skadd hud kan det dannes
dype sår, »kromhull», som ofte
bruker måneder på å tilhele.
Endelig kan krom gi eksem (for
eksempel såkalt sementeksem,
murereksem —) og en sjelden gang
astma.
Som om dette ikke var nok, er
det påvist overhyppighet av luftveiskreft blant arbeidere som har
vært utsatt for kromater. Risikoen
for lungekreft har vært opp til
30-doblet!
USIKKER
GRENSEVERDI
Den yrkeshygiensike grenseverdien er svært lav, 0,1 mg/m 3 målt
som kromsyre, og 0,05 mg/m3
målt som krom. Disse verdiene gir
likevel ingen absolutt sikkerhet
mot kreftrisikoen, sjøl om de skal
være tilstrekkelig til å unngå andre
plager. Med de symptomene du
nevner, tviler vi på at konsentrasjonen virkelig er under disse verdiene.
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Grenseverdien må forøvrig ikke
omdøpes til »faregrense» som dere
eller ledelsen gjør, den er ingen
sikker grense, men en skjønnsmessig anbefaling som skifter fra
år til år og fra land til land.
BRUK RETTEN TIL
Å NEKTE FARLIG ARBEID!
Odd Friberg, leder for juridisk avdeling i Statens Arbeidstilsyn, sier i sine kommentarer til
arbeidervernlovens kap. 2: »En
arbeidstaker har ikke plikt til å
utføre arbeid som han mener er
farlig for ham. Det vil ikke være i

strid med hans Iydighetsplikt etter
arbeidsavtalen eller krenkelse av
arbeidsgiverens styringsrett etter
tariffavtalen å nekte å utføre slikt
arbeid. Arbeidstilsynet bør kontaktes i slike tilfelle». (s. 45-46 i
1973-utgaven).
Ta ham på ordet. Vi ser ingen
grunn til at denne prøveproduksjonen av støvlunger og lungekreft
skal få fortsette.

Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 3, 1974

BLY - FARE FOR FORGIFTNING
OG FOSTERSKADE
Til Råd & Rett.
Det har tidligere stått en del om
blyforgiftning i spalta, men det er
fremdeles mye jeg lurer på.
Jeg jobber på et setteri, der vi
fremdeles setter etter gammelmåten, i bly. Vi har settemaskiner
og en tittelmaskin, der linjene blir
støpt av flytende blyblanding
(bly/tinn/antimon). Det flytende
blyet fordunster en del. Fra settemaskinene er det et slags luftesystem, så giften blir sluppet ut på
gata, tror jeg, men fordamping fra
tittelmaskinen går bare ut i rommet. Dessuten behandler vi jo fast
blymateriell ved ombrekking osv.
hele dagen — er det også farlig?
Jeg har ikke tenkt så mye på
dette før, men nå er jeg blitt
gravid, så nå lurer jeg på om
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fosteret kan bli skadd. En gang
hver 14. dag er jeg for eksempel
ansvarlig for å pusse tittelmaskinen, det betyr at jeg står
2-3 timer i denne blydampen.
Det hender, både nå og før jeg ble
gravid, at jeg blir svimmel og får
hodepine når jeg pusser, men jeg
veit ikke om det skyldes blyet
eller varmen (det er kokhett over
den blygryta).
Det jeg lurer på er da:
Hvor farlig er det å jobbe på
setterier?
I hvor stor grad kan jeg/fosteret bli skadet ved at jeg puster inn
blydamp i flere timer i ett strekk?
Burde gravide kvinner overhodet ikke jobbe på et blysetteri?
Hva slags skader er det snakk
om?
Hilsen Marion.
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Smelting av gamle kabler — fare for blyforgiftning
(Foto: Neil Goldstein)
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Svar:
Du får sikkert i deg en del bly
fra dampen over metallsmelten.
Om du også får noe i deg når du
håndterer det faste materiellet,
kommer an på om det blir dannet
metallstøv. I så fall kan du både få
det inn gjennom lungene, og fra
fingrene via matpakke eller sigarettpapir inn i munnen.
Om du tar opp bly er lett å
kontrollere, for da får du høyere
blyverdier i blodet enn det folk
flest har. Et av de første tegnene
på blypåvirkning ellers, er økningen av et bestemt stoff, ALA, i
bør
Rutinekontrollen
urinen.
omfatte både blod- og urinprøve.
SØRG FOR KONTROLL!
Alle som arbeider med bly (i
trykkerier, batterifabrikker, mekaniske verksteder, med sveising på
blyholdig maling, skipsopphugging, rørleggerarbeid osv.) skal
kontrolleres regelmessig. Ellers
risikerer de langsom forgiftning
med varig skade på hjerne og
nervesystem. Det er grovt uansvarlig om arbeidskjøperen ikke har
sørget for slik kontroll der du
arbeider.
Vurderingen av arbeidsforholdene sammen med resultatene av
prøvene, bør det være en (bedrifts)lege som er ansvarlig for. Er
dere misfornøyd med kontrollen,
går det an å ta saken opp med en
privat lege — hvis ikke arbeidstilsynet »virker».
Du skriver om svimmelhet og
hodepine når du pusser tittelmaskinen. Det mest sannsynlige er
at dette ikke skyldes blyet, men
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for eksempel løsemidler eller
andre stoffer som brukes til
pussingen. Men det er vanskelig å
si sikkert uten å kjenne forholdene bedre. En kan bli dårlig av
blydampen også.
GRAVIDE KVINNER
OG BLY
Det er fra gammelt av kjent at
arbeid med bly øker risikoen for
abort, dødfødsler, og skade av
barnets nervesystem. Det gjaldt
riktignok mye kraftigere påvirkning og dårligere arbeidsforhold
enn det som er aktuelt i dag. Vi
vet at bly passerer over i fosterblodet og i morsmelken fra
morens blod. Vi vet ikke om det
finnes noen minstegrense for hva
som skader. Derfor er det stadig
riktig med strenge regler.
Ingen gravide eller ammende
kvinner bør arbeide med bly, på
en slik måte at det tas opp i
kroppen. Fordi bly lagres i kroppen og kan virke inn på en seinere
graviditet, bør dette gjelde for alle
kvinner som kan bli gravide. (Om
blodprøvene viser normale blyverdier betyr det at arbeidsforholdene likevel er sikre nok.)
Når du nå er blitt gravid, bør du:
kreve at bedriften skaffer deg
annen jobb uten blykontakt (de
har forsømt seg grovt ved å la deg
stå i det arbeidet uten en gang å
sørge for kontroll).
få en lege til å ta prøve av
blod og urin for å se om du har
vært utsatt for blypåvirkning og
om det eventuelt er fornuftigst at
du sykemelder deg.
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Det finnes ingen lov som sikrer
deg annen jobb uten videre.
Arbeidstilsynet kan teoretisk gi
pålegg om slikt jobbskifte, men

det sikreste er om du kan få hjelp
fra fagforeningen.
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 14, 1975

KVIKKSØLVFORBINDELSER PÅ UMERKA FLASKE:
LOVBRUDD OG HELSEFARE
En jeg kjenner jobber med å
legge gull på porselen, pluss at hun
sitter like ved en ovn som brenner
porselen. Hun føler seg ofte uvel
og lurte på hva slags skadevirkninger innholdet i denne flaska
har, og dampene fra ovnen. Kan
du enten fortelle det sjøl eller si
hvor hun kan henvende seg for å
få opplysninger om det.
Hilsen K.
Svar:
Flaska du har sendt med har
bare en merkelapp med tysk tekst.
Dette er fra bedriftens side brudd
på arbeidervernlovens paragraf 5
punkt 4, der det står: »Hvor giftige
eller helseskadelige stoffer blir
framstilt, pakket eller brukt på en
måte som kan innebære helserisiko, skal således beholdere og
emballasje for stoffene være tydelig merket med stoffenes navn og
passende advarsel». I kommentarene til loven står det at dette
skal være norsk tekst (sjølsagt! ).
At stoffet på flaska er giftig og
derfor pliktig til merking, går fram
av dodningehodet den er forsynt
med.
KVIKKSØLV
Flaska inneholder gull løst i en
kvikksølvholdig væske.
Denne

antakelig
virke
væsken
kan
etsende omtrent som tynn saltpetersyre om de får den på huden
eller i øynene. Viktigere med
tanke på helsa er likevel kvikksølvet. Det vil fordampe både når
malingen påføres, og fra ovnen
under brenningen. På den måten
puster de inn kvikksølv, som kan
skade nervesystemet (skjelvhendthet, psykiske forandringer) og
nyrene.
Personer som alt har sykdommer i nervesystemet eller
nyrene, og personer med høyt
blodtrykk, er særskilt sårbare for
skadevirkningene.
Gravide eller ammende kvinner
bør ikke arbeide med kvikksølv på
en slik måte at de tar opp kvikksølv i kroppen.
Hvis en har fått for store mengder i seg, er behandlingen å holde
seg vekk fra stoffet så skilles det
ut av kroppen av seg sjøl. Heldigvis er det nokså lett å kontrollere
om kroppen tar opp kvikksølv,
ved å få en lege til å ta blod- og
urinprøve og sende til Yrkeshygienisk Institutt, Gydas vei 8, Oslo 3.
Der svarer de forøvrig også på »hva
er det i flaska»-spørsmål når ikke
vi kan svare.
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ANDRE STOFFER I
DAMPENE FRA OVNEN

Du skriver ikke noe særlig om
hvor stor produksjonen er på
denne arbeidsplassen. I porselensfabrikker bruker det i blant å være
problemer med fluorholdig gass
eller støv i lufta fordi porselensmassen inneholder fluorforbindelser. Det kan være slike forbindelser i dampene fra ovnen, de kan
virke irriterende på øyne, hud og
luftveier (hoste). Om kroppen får
for mye fluor kan det utvikle seg
en sykdom i beinsystemet, som
blir skjørt og gebrekkelig. Slik
sykdom, fluorose, skal det likevel
mye til å få, jeg tror ikke det er
noen fare på den arbeidsplassen
du skriver om. Forøvrig går det an
å få kontrollert fluorinnholdet i
urinen samme sted som nevnt
ovenfor.
HVA BØR GJØRES

Du skriver at hun som arbeider
på denne plassen ofte føler seg

uvel. Jeg vil råde henne til å gjøre
slik:
Gå til lege, det kan være andre
årsaker til uvelheten enn det som
er nevnt her. Få legen til å sende
inn blod- og urinprøver til Yrkeshygienisk institutt.
Hvis det er mer kvikksølv (eller
fluor) enn det skulle være i prøvene, eller uansett — hvis de er
plaget av damper fra ovnen, kan
de kreve utbedring av ovnen (tetting av lekkasjer osv.), bedret ventilasjon (skikkelig avtrekk ved
ovnen), arbeidsplass i annet rom
enn ovnen.
Det finnes også gullfarge som
ikke inneholder kvikksølv. Det er
vanskelig å si akkurat hvordan
arbeidsplassen bør eller kan forandres uten å kjenne den. Skriv
igjen hvis dette ikke holder.
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 3, 1975
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KAPITTEL 16

PLAST

Sjøl om den første plasten, celluloid, ble tatt i bruk for over hundre
år siden, og bakelitten kom omkring århundreskiftet, er plastindustrien
først kommet for alvor de siste 20-30 åra. Fra 1950 til 1970 ble
verdensproduksjonen av plastmaterialer mer enn tidoblet.
Mulighetene for raske gevinster innafor en stadig voksende industrigrein, har ført til at ny produksjon er blitt satt igang under helt
uforsvarlige arbeidsforhold. Nye, teknisk lovende plastråstoffer er blitt
tatt i bruk uten at industrien har brydd seg om å undersøke hva slags
følger det kunne få for de som arbeidet med stoffene. Så dukker
sykdommene opp etterhvert: •»isocyanat-astma», -»epoxy-eksem»,
-)styren-syke), •»teflon-feber), -)kjøttinnpakker-astma»,
Og flere vil komme etterhvert, der en ikke får
sykdom»,
kjempet gjennom krav til skikkelig •forhåndsprøving av nye stoffer.
I dette kapitlet kan vi bare gi en kort oversikt over vanlige problemer.
De som trenger mer spesielle kunnskaper kan ha nytte av litteraturlista
bak i boka, og de henvisningene som er gitt underveis, til andre kapitler.
Men her som ellers er det viktigere å få fram klare krav til
forbedringer som alle ser er nødvendige, enn å kaste bort tida med å
drukne i bokstudier. Helsefarlig utbytting kan ikke stanses med
medisinske argumenter. Kunnskap er viktig, men en kampkraftig
fagforening er enda viktigere.
Hva er plast?

Plast blir framstilt ved at enkle • organiske forbindelser (=kullstofforbindelser) reagerer med hverandre og danner sammensatte kjeder og
nettverk. Iblant er det bare en type slike enkle byggesteiner, iblant
forskjellige enkle forbindelser som knyttes sammen til den ferdige
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plasten. Byggesteinen kalles monomer (mono= en), den ferdige plasten
polymer (poly= mange), og reaksjonen polymerisering.
For å få reaksjonen til å gå, trengs »påskyndere»: herdere, katalysatorer, akselleratorer. Dessuten tilsettes myknere for å gjøre plasten
lettere å forme, stabilisatorer for at den bedre skal tåle lys og varme,
iblant forskjellige fargestoffer og fyllstoffer. -Organiske løsemidler
brukes både i produksjonen av plasten, og i den videre bearbeidingen.
Den ferdige polymeriserte plasten gir ingen spesielle helseproblemer,
hvis den ikke brytes ned for eksempel ved oppvarming, saging, sliping
eller brann. Farene ved slik •»varmespaltinp er behandlet i et avsnitt
sist i kapitlet.
Arbeidsmiljøproblemene er svært forskjellige i kjemisk industri der
plasten produseres fra monomeren, og i plastindustrien der plasten blir
bearbeidet videre. Råvareproduksjonen foregår stort sett utafor Norges
grenser. (Unntak: polyvinylkloridproduksjonen i PVC-fabrikken på
Herøya). Derfor har vi lagt hovedvekta på problemene slik de arter seg
for arbeidere i plastindustrien og for andre brukere (malere, arbeidere i
trevareindustri, møbelindustri osv.) som skal håndtere og bearbeide
plasten.
Det er to typer plast som går til brukerne: »ferdige» og »halvferdige»
plasttyper, eller termoplast og herdeplast.
De »ferdige» plasttypene, termoplastene, som de blir kalt, bearbeides
videre ved hjelp av trykk og varme i presser og former
(ekstrudering, sprøytestøping, formblåsing). Bearbeiding kan foregå
slik, fordi disse plasttypene blir myke og formbare når de varmes opp,
de er termoplastiske. Til denne gruppen hører polyetylen, polypropylen, polystyren og polyvinylklorid. Råvaren leveres som pulver, granulat, blokker eller plater. Bruksområdet er for eksempel folier, emballasje, kar og beholdere i mykplast.
De »halvferdige» plasttypene, herdeplastene, er mellomprodukter der
brukerne sjøl framstiller sluttproduktet ved å sette til stoffer. Hit hører
de såkalte to-komponent plantene. Som navnet sier lages de ved å la to
hovedkomponenter reagere med hverandre. Eksempler på slik plast er
polyester (plastbåter), epoxy (lim, maling, gulvbelegg) polyuretan (lakk,
isolasjonsmateriale, skumplast) og formalinplast (lim, lakk, »bakelitt»).
De halvferdige plasttypene krever gjerne oppvarming eller trykk og
ekstra tilsetningsstoffer for at den endelige herdingen skal foregå. Når
plasten er ferdig herdet, kan den ikke formes om ved oppvarming i
motsetning til termoplastene.
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Fra PVC-fabrikken, Hydro, Herøya.

(Foto: Telemark Arbeiderblad)

235

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

Termoplaster
Stort sett er det få problemer med den ferdige plasten, fordi
monomeren
og
tilsetningsstoffene
er
bundet.
Problemene
oppstår under brann eller når plasten blir varmet opp, ved skjæring,
sliping eller saging. Da kan gasser, tilsetningsstoffer og monomer
frigjøres fra plasten, fra skjæreflater og støv. (Om varmespalting, se sist i
kapitlet) • Tungmetaller som er tilsatt under råvareproduksjonen og
monomeren som plasten er basert på, kan også frigjøres om plasten
utsettes for sure væsker eller løsemidler. Små mengder av monomeren
kan frigjøres fra den ferdige plasten, uten at det normalt betyr noe
helseproblem.
Acrylplast
Den vanligste acrylplasten er gjennomsiktig »plexiglass». Av acrylnitril
lages syntetiske fibre (Orlon, Dralon). Acrylmaling er en vannemulsjon
av acrylplast. Bortsett fra en liten risiko for • allergisk eksem, er det
ingen spesielle problemer med den ferdige acrylplasten. Saging i
plexiglass gir ubehagelige, slimhinneirriterende damper (antakelig
monomeren) og støv. Lokal avkjøling hindrer fordampning, og • lokalt
avsug fjerner både damp og støv.
Fluorplast
Vanligst er »teflon» som brukes til pakninger, overflatebehandling av
metaller, rør osv. Ved oppvarming til 250-400°C brytes fluorplastene
ned til forskjellige flyktige fluorforbindelser. Viktigst er • hydrogenfluorid, en sterkt lungeirriterende gass.
Ved temperaturer over ca. 350°C kan varmespaltings produktene som
frigjøres gi »teflonfeber», en influensaliknende sykdom omtrent som
-metallfeber. Den kommer gjerne noen timer etter påvirkningen, og går
over på omtrent et døgn. Enkelttilfeller av teflonfeber gir ikke merkbar
varig skade. Men teflonfeber kan gi lungereaksjon som ligner et
begynnende -lungeødem, og hvis dette gjentar seg ofte, kan lungene ta
skade etterhvert.
Røykere er spesielt utsatt for teflonfeber, fordi tobakken eller
sigaretten lett blir forurenset med støv eller spray. Sigarettgloen er varm
nok til å frigjøre de skadelige stoffene i teflonet.
Polyvinylklorid (PVC)
Denne plasten produseres fra monomeren • vinylklorid, som i likhet
med mange andre plastmonomerer kan gi alvorlig helseskade. De små
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mengdene vinylklorid som avgis fra ferdig PVC, regnes ikke som noen
helserisiko hvis ikke plasten utsettes for stoffer som løser den opp (som
alkohol). Ved oppvarming og under trykk kan det frigjøres vinylklorid
under bearbeidingen av PVC, og her kan mengdene bli større enn det en
nå forsøker å holde i PVC-produksjonen. Derfor er det nødvendig med
kontrollmålinger og vernetiltak også der PVC blir videre bearbeidet.
PVC-pulver kan være kraftig slimhinneirriterende, granulat er bedre å
bruke.
PVC-folie brukes blant annet til innpakking av matvarer. Når folien
skjæres med varm tråd, utvikles det røyk som ser ut til å kunne gi astma
eller astma-liknende sykdom, »kjøttinnpakker-astma».
Som tilsetningsstoffer brukes blant annet tungmetallene • kadmium
og • bly (fargestoff, stabilisatorer). Som fyllmiddel brukes iblant
-asbest. Om PVC, se også om -kreftframkallende stoffer.

VINYLKLORID — LEGEKONTROLL
IKKE NOK!
I »Sett fra arbeidsplassen» var
det et innlegg for en stund siden
fra Hydros PVC-fabrikk på
Herøya. Blant annet sto det at
råstoffet, vinylklorid, kunne føre
til leverkreft. Andre aviser har
seinere fortalt om hvordan Hydro
viser »omsorg» for PVC-arbeiderne
sine med spesiell legekontroll på
grunn av den farlige jobben de
har. Går det virkelig an å kontrollere så godt at folkene ved PVCfabrikken kan føle seg trygge, eller
er det bare bløff med hele kontrollen?
A.K., Skien
HELSEKONTROLLEN
SIER LITE —
Vi kjenner ikke nøyaktig hva
legeundersøkelsen ved Hydro går
ut på, men det er uten videre

sikkert at ingen slik kontroll kan
garantere at det ikke finnes en
begynnende skade eller sykdom
som prøvene ikke er følsomme
nok til å påvise. Enda mindre
garanterer den sjølsagt mot at det
kan utvikle seg kreft eller annen
sykdom seinere. Derfor er disse
for
viktigere
legekontrollene
forskningen enn for hver enkelt
arbeider ved PVC (polyvinykloorid) fabrikken.

Vinylklorid tas antakelig opp
både gjennom lungene og gjennom
huden, slik at det ikke er lett å
unngå dersom en først arbeider
med stoffet. Særlig ser det ut til at
de som arbeider med rengjøring av
autoklavene er utsatt.
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»VINYLKLORIDSYKDOMMEN»
Det har vært mye snakk om
kreftfaren, særlig ser det ut til å
være risiko for en svært sjelden
type leverkreft, angiosarkom. Ialt
er det rapportert ca. 20 tilfeller
blant vinylkloridarbeidere til nå,
verden over.
Men arbeidet kan også gi andre
sykdomstegn, og etter kortere tid
enn kreften, som vanligvis tar
10-20 år på å utvikle seg.
Ved Dynamit-Nobel-verkene i
Troisdorf, Tyskland, ble det i fjor
høst kjent at det var oppdaget
40 tilfeller av det som har fått
navnet »vinylklorid-sykdommen».
Dette er en alvorlig lidelse som
kan gjøre unge og forøvrig friske
arbeidere uføre, i verste fall er den
dødelig.
De første plagene en registrerte
hos vinylklorid-arbeidere var ubehag som svetting, svimmelhet,
tretthet og tendens til »hvite
fingre» som en ellers finner hos
folk som bruker vibrerende redskap, motorsag, pressluftbor o.l.
Seinere viste det seg at i tillegg til
hudforandringer og nedsatt blodtilførsel til fingre og tær, forandret også knoklene seg de samme
stedene (acroosteolyse). Dette kan
ofte være de første symptomene
på en sykdomstilstand som svek-

ker lunge- og leverfunksjonen og
dermed kan bli livsfarlig, sjøl om
det ikke er kreft med i bildet.
Dersom Hydro tar sikte på å
utvide sin PVC-produksjon framover, må det være en betingelse at
de nye arbeidsplassene innfrir
kravet om mindre enn 1 ppm,
eller ikke målbare mengder vinylklorid. Det betyr at de er nødt til
å satse på å utvikle en egnet
teknologi som sikrer dette, eller
skaffe seg del i andres resultater,
der de finnes. For driften som alt
er igang er det nødvendig å spørre
hvilken grense Hydro opererer
med, hva målingene viser, og
hvilke planer bedriften kan legge
fram med sikte på å nå under
grensen på 1 ppm her også. I
praksis betyr det vel å automatisere (lukke) prosessen. OM DET
IKKE KLART SATSES PÅ ET
SLIKT MÅL, BLIR
LEGEKONTROLLENE SOM DU SKRIVER EN BLØFF. ET MIDDEL
TIL
Å SKAPE
FALSK
TRYGGHET I ET FARLIG
MILJØ.

Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 28, 1974
(Se også om vinylklorid under

• Kreftframkallende stoffer).

Herdeplaster
Denne gruppen gir mye flere helseproblemer enn termoplastene.
Framstillingsmåten er den samme for alle: en flytende harpiksmasse
tilsettes forskjellige stoffer som får den til å stivne, »herde», eventuelt
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under oppvarming eller trykk. Selve herdingsreaksjonen foregår ofte
med kraftig varmeutvikling, med mulighet for sjølantenning og stor
brannfare ved søl med stoffene.
Herdingen kan ta lang tid før den er fullstendig. Overskudd av
helsefarlige tilsetninger i blandingen kan avgis i den første lagringstida,
og ved sliping eller skjæring i ferske produkter.

Uretanplast
Dannes ved at en harpiks reagerer med isocyanat. Den brukes til lim,
lakk (billakk, gulvlakk), skumplast (isolasjon, møbelstopp) og som
kjernebindemiddel i støperier. Til skumplast brukes »blåsemidler» som
blir omtalt under avsnittet om tilsetningsstoffer.
Harpiksen er etter det en vet ufarlig, det er isocyanatene som lager
helseproblemer. Under herdingen utvikles det isocyanat-damper som
kan gi akutt irritasjon i øyne, luftveier og lunger. En slags bronkittreaksjon er vanlig. Isocyanatene kan også gi -allergisk astma, slik at små
mengder kan utløse anfall når overfølsomheten først er utviklet. Ved
langvarig påvirkning kan lungen skades sjøl når isocyanatmengdene
ligger på en tiendedel av någjeldende grenseverdi (0,02 ppm).
Toluendiisocyanat (TDI) er den mest flyktige av isocyanatene, og
utvikler altså lettest damper. TDI-kondensat og difenylmetandiisocyanat (MDI) er mindre flyktige, men ved høye temperaturer, ved
avdamping fra store flater eller i avstengte rom, eller ved bruk av
sprøytepistol kan det bli store mengder i lufta av disse også. Virkningen
er den samme for alle isocyanatene.
Det tar timer til dager før isocyanatene har fordampet fra nyherdet
uretanplast.
Hvis det blir tilsatt for mye av isocyanatene til harpiksen, er det fare
for sjølantenning.

JOBBER DU MED ISOCYANATER?
(»Desmodur», »Suprasec»,
polyuretanskum, DD-lakk,
skumplast, billakk,
isolasjon—)
Vi har fått et brev fra »jernarbeider» som vi deler i to ettersom de
spørsmålene han tar opp krever
litt lange svar.

Her er første del:
»På min arbeidsplass, en større
elektronisk bedrift i Oslo, bruker
vi en type herdende lakk: Tokomponents DD-lakk. På flaska til
herderen står det: »Gift, klasse 3.
Inneholder 61 pst. Isocyanat. Må
ikke inntas, ikke innåndes, ikke
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fås i Øynene eller på huden.»
Teksten står bare på tysk og
fransk. Den har ikke tidligere vært
merka, trass i at den har vært i
bruk i 8-10 år.
Er stoffet farlig? Hvilke skadevirkninger har det? — Det eksisterer ingen vernetiltak når det gjelder arbeidet med isocyanat, men
den blir stadig innåndet når en har
lakkboksen ved sia av seg på
jobben.»
Svar:
For det første har bedriften
brutt merkeplikten (arbeidervernlovens paragraf 5, punkt 4) som
pålegger »arbeidsgiver» å merke
alle helsefarlige stoffer som brukes, med »stoffenes navn og passende advarsel».
Sjølsagt kan lovbrudd meldes til
arbeidstilsynet, men det er oftest
både sikrere og raskere å ta saka i
egne hender, og kreve merkinga
loven påbyr.
DD-LAKK —
POLYURETANPLAST

HELSERISIKO MED
ISOCYANATER
Når harpiksen og isocyanatene
reagerer, utvikles det isocyanatdamper. Toluenddisocyanat (TDI)
som blant annet brukes til myk
skumplast, er mye mer flyktig enn
difenylmetanisocyanat (MDI) som
blant annet brukes til hard skumplast. Derfor utvikles det lettere
TDI-damper, MDI er tryggere å
bruke. Ellers er virkningene de
samme for disse to vanligste isocyanattypene, og for andre i
samme gruppen.
De irriterer øyne, nese, svelg og
Øvre luftveier når det blir tilstrekkelig mye av dem, men alt ved
lavere mengder kan de ved langvarig påvirkning gi pustevansker,
tørr smertefull hoste og brystsmerter, kronisk bronkitt og varig
lungeskade.
Pustevansker og reine astmaanfall kan komme like etter
påvirkningen, eller først etter
noen timer, ofte som nattlige
anfall. Iblant kan det utvikle seg
overfølsomhet (allergi) slik at helt
forsvinnende mengder er nok til å
utløse et astmaanfall.

DD-lakk er en polyuretanplastlakk. Polyuretanplast lages ved å
blande en harpiks som er uten
helsemessig betydning, med isocyanater som ikke er like harmDisse plagene kan melde seg
løse. En del av tilsetningsstoffene etter mange år uten tegn til reakkan også gi problemer, men iso- sjon på dampene.
cyanatene er uten sammenlikning
LAV GRENSEVERDI —
de farligste.
IKKE LAV NOK
Polyuretanplast, og dermed isocyanater, brukes til lim, lakk
Grenseverdien både for MDI og
kunstfiber, TDI er 0,02 ppm (milliondeler),
(DD-lakk, billakk)
kjernebindemiddel for støperier, men det er sett varig lungeskade
og hard og myk skumgummi med bare en tiendedel av dette
(møbelfyll), madrasser, isolasjon i gjennom noen år. Grenseverdien
kjøleskap og komfyrer.
beskytter heller ikke mot astma240
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anfall hvis en er blitt overfølsom.
Lukta
merkes
først
rundt
0,05-0,15 ppm, og irritasjon i
øyne og hals kommer først rundt
0,2-0,5 ppm. Du får altså ikke
noe varsel sjøl om det er farlige
mengder i lufta.
Bruk av sprøytepistol, oppvarming, lakking av store flater o.l.
gir lett store mengder isocyanat i
lufta, også av det mindre flyktige
M D I.
Det kan avgis damper fra plasten flere dager etter at den er
laget. De kan også frigjøres ved
bearbeiding som sliping og saging
(oppvarming) og ved overoppheting og brann. Ellers er ferdig
utherdet polyuretanplast ufarlig.
SIKRINGSTILTAK
Bytt til mindre farlige stoffer,
eller bruk de minst flyktige isocyanatene og bruksmåter som gir
lite damp. Prosessen bør om mulig
gå i lukket system, ellers kreves
lokalt avsug der arbeidet foregår,
og god generell ventilasjon (også i
lagerlokalet).
Bruk alltid gassmaske (kullfilter)
der det kan være isocyanater. Ved

større dampmengder og sprøytetåke, trykkluftmaske.
Dampmengdene i lufta skal
kontrolleres regelmessig.
Søl skal straks nøytraliseres
(sagmugg/amoniakk blanding e.l.)
og fjernes.
Vernebriller,
ansiktsskjerm,
hansker, forkle osv. beskytter hud
og øyne. Bedriften bør holde
arbeidstøy og sørge for vask. (Isocyanattilsølt tøy skal ikke dras
med hjem).
Førstehjelp:
innånding: Frisk luft, lege, eventuelt sykehus.
hudsøl: vask med rikelig vann og
såpe, ettervask med 30 pst. isopropylalkohol.
søl på klær: Fjern tøyet, vask
huden som ved hudsøl.
Sprut i øyet: Skyll med vann
10-15 minutter, legetilsyn.
Grundig lungefunksjonsundersøkelse hver sjette måned. De som
har astma, allergi, eller lungesykdommer bør ikke utsettes for
isocyanater.

Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 16, 1975

Epoxyplast
Epoxy brukes til to-komponent lim, lakker, maling, som bindemiddel
og til gulvbelegg. Harpiksen tilsettes en herder, vanligvis aminer (iblant
-peroksyder). Aminene er kraftig hud- og slimhinneirriterende, og kan
også gi -allergi.
Mekanisk bearbeiding (sliping, saging) av fersk epoxyplast kan frigjøre
små mengder ureagert herder.
Harpiks, herder og den ferske epoxyblandingen som enda ikke er
ferdig herdet, er av de mest »effektive» eksemframkallende stoffene som
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finnes. På noen arbeidsplasser har opptil 75--80 % av de som jobbet
med epoxy fått -allergisk eksem.
På grunn av allergifaren, bør epoxy bare brukes der det er helt
nødvendig, og under omhyggelige vernetiltak.

EPOKSY BETYR PROBLEMER
Vi har fått spørsmål om å skrive
om epoksyforbindelser. Innsenderen lurer på om epoxylimet er
et framskritt i forhold til kontaktlimet, som ofte fører til hodepine,
rus og ufrivillig »sniffing» på grunn
av innholdet av løsemidler. I virkeligheten er det vel bare et gammelt
problem som er blitt byttet ut
med flere nye, hva som er verst og
best er ikke så lett å si. Denne
gangen nøyer vi oss med å legge
fram generelle helseproblem ved
bruk av epoksyforbindelser.
Dersom dere trenger mer spesielle svar ut fra lokale arbeidsforhold, så send et brev så skal vi
ta det opp her etterhvert.
Epoksyharpiks er en plasttype
som ved tilsetting av herder gir et
sluttprodukt med uvanlig stor
mekanisk styrke. Det er hardt og
forandrer ikke form ved oppvarming. Disse egenskapene har
ført til at epoksyforbindelser nå
brukes på svært mange områder:
som lim (bl.a. Araldit og Epoxylim) til maling og annen overflatebehandling, gulvbelegg, elektrisk
isolering, kobling av kabler, støping osv.
De tekniske fordelene er store,
men det er jamen helseproblemene også.
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EPOKSYALLERGI
Av nye produkter som er tatt i
bruk i industrien de siste årene, er
det uten sammenlikning epoksyforbindelsene som har ansvaret for
flest yrkeseksemtilfeller. Det som
skjer er at kroppen etter en tids
kontakt med stoffet begynner å
reagere overfølsomt, sjøl små
mengder epoksyforbindelser kan
utløse kraftige hudforandringer,
eksem. Denne overfølsomhetsreaksjonen, allergien, kan både harpiksen, herderen og blandingen gi,
men ikke det ferdige utherdete
produktet. Ved sliping og saging
kan det likevel frigjøres støv med
små mengder uherdet harpiks, og
forårsake eksem.
En slik epoksyallergi gjør det
nødvendig å skifte arbeid, men
med den store utbredningen som
stoffene har fått kan det iblant
være vanskelig å finne en egnet
epoksyfri plass. Det blir derfor
dobbelt viktig å unngå allergien.
Hvor kraftig den allergiframkallende virkningen er, viser erfaringene fra NEBB i Oslo. Før det
ble satt i verk spesielle vernetiltak,
fikk 75 % av arbeiderne som
håndterte stoffene eksem. — —
I svært mange tilfeller bør produktet kunne byttes ut med andre
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mindre farlige. Der det ikke er
mulig er det viktig å kreve omfattende vernetiltak. Det gjelder først
og fremst å unngå hudkontakt
med stoffene eller dampene, ved
hjelp av hansker, forklær osv.,
gode vaskemuligheter også for
vask av arbeidstøy, og tid til å vise
nødvendig forsiktighet.

Der det er fare for sprut, må en
bruke ansiktsskjerm. God ventilasjon er nødvendig, både ved blanding, herding, bruk av løsemidler
og ved støvdannende overflatebehandling av det ferdige produktet.
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 32, 1974

Polyesterplast
Polyesterharpiks blandes med en monomer, vanligvis løsemidlet
• styren. Herderen er et peroksyd (se nedenfor) og akselleratoren
vanligvis -koboitsalter.
I produksjonen av polyesterplast blir det lett svært høye styrenkonsentrasjoner i lufta, fordi fordampningen skjer fra store flater,
båtskrog o.l. Dette krever et effektivt ventilasjonsanlegg, hvis ikke
arbeidet skal bli helsefarlig. (Se • Ventilasjon).
Polyesterharpiksen er som regel også tilsatt styren, og avgir altså også
styrendamper før den blandes.

,SPIPAggy

bi is

Plastbåtproduksjon — styrendamp fra glassfiberarmert polyesterplast.
(Foto: Dagens Nyheters arkiv)
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Organiske peroksyder er kraftig hudetsende, og kan ødelegge synet
om en får sprut i øyet. Ved støt, slag eller oppvarming reagerer
peroksydene eksplosivt, og kan bli årsak til brann. Der organiske
peroksyder skal brukes, må det kreves grundig opplæring slik at alle
kjenner farene og vet hvordan de skal unngå helseskade og ulykker.
Fersk polyesterplast kan inneholde små mengder overskudd av peroksyder. Den eksplosive måten disse stoffene reagerer på, gjør at en må
unngå å slipe, sage eller meisle på ferskt materiale.

PROBLEMER MED POLYESTER
OG VERNEOMBUD
»Jeg jobber i maskinavdelingen
der råstoffene lages. Nå har det
seg slik at jeg er opp i en del
kjemiske stoffer med berre
hender. Hansker er umulig å bruke
i min jobb. Jeg har 8 1/2 times
dag. Jeg har spurt om å få undersøkt stoffene, men blir berre møtt
med motvilje. Har også snakket
med verneombudet, men ingenting blir gjort. Så jeg frister lykken
hos dere. Stoffenes navn er: Aerosil, fargepasta (Norpol c-309),
herder (BP 98, diallylphtalate),
polyester (Norpol 42-05).
Disse stoffene blir mikset
sammen og siden brukt i min
maskin. Dei brukes til bindingsmateriale i skistaver, fiskestenger,
rør osv. Binder fibrene sammen
(glassfiber). Jeg blir og enkelte
ganger også utsatt for røyk under
herdingen (100°C), den river bra i
halsen.
Like eins er glassfiberstøy med
disse stoffene oppi skadeleg? Er
også oppi ein del »Aceton» særleg
med hendene.
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Huden blir særleg tynn, håret
feitt og svie i øynene og på
hendene i regnvær. Jeg takker på
forhånd!
TAU
Svar: Spørsmålene dine burde sjølsagt
vært tatt opp med bedriften av
verneombud eller klubb, eventuelt
kjørt videre til arbeidstilsynet.
Men hvis ikke verneombudet
»virker» er det ikke så lett å
komme noen veg.
Hvem som helst kan skrive eller
ringe til Direktoratet for Statens
arbeidstilsyn eller til Yrkeshygienisk institutt (adressen for begge:
Oslo — Dep, Oslo 1) og spørre om
helsefaren ved stoffene de bruker.
Disse instansene kan få opplysninger om stoffene fra produsentene,
når de får vite salgsnavnet — det
kan ikke vi som skriver denne
spalta. Men vi skal svare deg så
langt vi kan likevel.
Aerosil brukes antakelig som
fyllmiddel i polyesteren. Det er
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et pulver av • amorf kise/syre og
svært lite farlig sammenliknet
med • krystallinsk kiselsyre. Men
en liten silikoserisiko kan det
støvet
bør
Derfor
være.
vekk med lokalt avsug, omlegging
av støvende arbeidsmåter osv.
Fargepasta: Mange fargestoffer
inneholder giftige metaller (bly,
kadmium). Men hvis de er i pastaform, ikke som støv eller sprøytetåke fra maling, er det mindre mulighet for at de skal tas opp i krophelseskade. Hva
pen og gi
»dekknavnet» står for, vet vi dessverre ikke, så vi kommer ikke
lenger med den.
Herder: Her er det også »dekknavn», men de fleste polyesterherderne er organiske peroksyder,
som er kraftig etsende på hud og
slimhinner, og eksplosive om de
utsettes for varme, slag, eller spesielle kjemiske stoffer. Sprut i øyet
kan ødelegge synet. Der slike stoffer brukes, må det utarbeides
nøyaktige regler og arbeidsrutiner
for å unngå helseskade og brann.
Herder i pastaform gir mindre
problemer enn herder i væskeform.
Diallyl phtalate kan irritere og
gi eksem ved hudkontakt.
Polyester er uansett »dekknavn»
en seig væske av halvferdig plast,
oftest løst i løsemidlet styren. Det
er styren som gir problemene:
uttørring av huden, eksem, svie i
øyne, nese og hals — og i større
mengder »sniffevirkning» på hjernen: søvnighet, hodepine, kvalme,
rus. Langvarig kraftig påvirkning
kan antakelig gi varig hjerneskade.
Røyken du skriver om fra herdin-

ga, kan være styrendamp. Krev
lokalt avsug som fjerner røyken
før den brer seg i rommet.
Aceton er et løsemiddel som
styren, med lignende virkning.
Men aceton er først og fremst
irriterende på hud og slimhinner,
den har ikke så kraftig »sniffevirkning» som styren.
Glassfiberstøv er blitt mistenkt
for å gi støvlunge og kreft, men
det er ikke funnet særlig grunnlag
for mistanken. Det sikreste er å
holde fast ved at lungen ikke skal
være søppelkasse hverken for
glassfiberstøv eller annet støv,
uansett hvor »ufarlig» det skal
være. Lokalt støvavsug og godt
renhold kan hjelpe.
Den verste plagen med glassfiberstøv er hudirritasjonen, særlig
rundt håndledd, halslinning o.l.,
og der huden er svett eller på
forhånd skadd av stoffer som
styren og aceton.
Gode vaskemuligheter (dusj,
håndvask nær aroeidsplassen) er
viktig på en slik arbeidsplass som
du har. Du sier det er umulig å
bruke hansker, og at du er oppi
stoffene med bare hender. Talkum
på hendene før arbeidet, eventuelt
håndkrem (såkalt usynlig hanske)
gjør det lettere å bli rein etter
jobb. Kremer som gir huden
ekstra fett kan hjelpe mot uttørring. Men jeg tror det er verdt å se
enda en gang på om du ikke kan
bruke hansker, eller legge om
arbeidet litt så du unngår å få all
denne faenskapen direkte på
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huden. Ellers er det vanskelig å
hudskade og eksem.
unngå
Sinkoksydsalve (fåes på apoteket)
kan beskytte ansiktshuden.

Håper du får noe ut av dette
svaret, sjøl om det er litt kort og
allment.
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 25 1975

Formalinplast
Dannes ved å la formalin reagere med •fenol (fenolplast) eller -aminer
(amin-, karbamid-, melaminplast). Formalinplast brukes til lakk, maling
og lim (finer, sponplater osv.). Elektrisk utstyr, brytere, armatur er et
annet bruksområde. »Bakelitt» er formalinplast.
De største helseproblemene kommer av formalindampene (formalin =
• formaldehyd i vandig løsning), som virker kraftig irriterende på øyne,
svelg og luftveier. Formalin kan gi -allergisk eksem, sjelden -allergisk
astma Ved sprut kan synet skades av etsvirkningen. Fenol er også sterkt
etsende, det samme er de sure katalysatorene som brukes til herdingen.
Sliping og saging for eksempel på nylimt materiale, frigjør formaldehyd som gass, og dessuten formalinholdig støv. Kommer dette på
huden, spesielt på svett hud, gir det lett plagsom irritasjon og eksem.
Tilsetningsstoffer

Fyllstoffer
Tilsettes for å gi plasten spesielle egenskaper eller bare for å drøye
plastmassen. De kan gi problemer under den delen av produksjonsprosessen der de tilsettes, og dessuten om de frigjøres med støvet ved
saging, sliping m.v. Som fyllstoffer brukes blant annet -asbest, -kvarts,
-grafitt, -talkum, steinmel, • kiselgur, tremel o.a.
Armering
Brukes for å øke plastens mekaniske styrke. Blant armeringsmaterialene som brukes er -asbest og glassfiber. Glassfiberstøv er kraftig
mekanisk irriterende på huden. Det gir en plagsom kløe og sårhet,
spesielt om huden samtidig er skadet av løsemidler, slik den ofte er i
plastindustrien. Huden omkring erme- og halslinning er spesielt utsatt.
Glassfiberstøv irriterer også i luftveiene og har vært mistenkt som
kreftframkallende stoff. Etter det vi i dag vet, gir støvet ikke varig
lungeskade. Men kløen på grunn av mekanisk irritasjon er god nok
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grunn til å kreve effektiv • støvbekjempelse og • ventilasjon. Det er ikke
bare kreft som skal vekk fra arbeidsmiljøet.
Myknere
Myknerne gir sjelden helseproblemer. De fleste er ufarlige oljer, noen
kan irritere huden (ftalsyreestere). Tidligere forekom • triortokresylfosfat (TOCP) i noen myknere (en -isomer av trikresylfosfat). Dette er
en farlig -nervegift som dessuten lett avgis fra den ferdige plasten.
Stabilisatorer
-Bly, -kadmium og -organiske tinnforbindelser er alle giftige, men de
er bundet i den ferdige plasten, slik at sjansen for å bli utsatt for
stoffene er liten. Blyforgiftning har likevel forekommet i plastproduksjon.
Fargestoffer
Blant annet • bly, -kadmium og • kromforbindelser. Som for stabilisatorene er faren for å få stoffene i seg under viderebearbeiding av plasten
liten.
Akselleratorer og katalysatorer
• Organiske peroksyder er omtalt foran. Trialkyl-aluminium er
irriterende som peroksydene. Ellers brukes en rekke metallforbindelser
som er mer og mindre giftige, blant annet -kobollsalter og -tinnforbindelser.
For alle disse gruppene: myknere, stabilisatorer, fargestoffer og
akselleratorer/katalysatorer gjelder det samme: de kan være giftige, men
gir vanligvis ikke problemer når plasten først er ferdig herdet.
Mange av stoffene som skal tilsettes herdeplaster er svært dårlig
merket. Det er viktig å kreve fullstendig merking for å hindre ulykker
( • merkeplikt). Og sjøl om stoffene ikke har gitt sykdom akkurat på din
arbeidsplass ennå skal de byttes ut med mindre farlige overalt hvor det
er mulig.
Blåsemidler
Blåsemidlene utvikler en drivgass som får plasten til å bli skumplast.
Denne drivgassen kan være -freon, • kullsyre, -kvelstoff (nitrogen)eller
ganske enkelt rein luft. Ingen av dem gir normalt helseproblemer. Men
blåsemidlene kan gi farlige mellomprodukter som holder seg i skummet
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sjøl etter lengre tids lagring og kan frigjøres ved bearbeiding eller
skjæring i skumplasten.
Et eksempel er blåsemidlet AZDN (azodiisobutylonitril). Det danner
et mellomprodukt som alt i små mengder kan gi epilepsiliknende
kramper og bevisstløshet.
Brannhemmende tilsetninger
All plast kan brenne, men noen plasttyper brenner svært dårlig, og
noen blir tilsatt stoffer for at de skal bli mindre brennbare. Blant disse
tilsetningsstoffene er • asbest og forskjellige metallforbindelser ( • antimon, •krom).
Problemer ved brann/varmespalting

Ved brann brytes plaststoffene ned, og det dannes sterkt lungeirriterende eller giftige gasser. Gassene som utvikles ved brann kan til
dels også dannes ved varmespalting under mindre dramatisk oppvarming: under forming eller sveising av plasten, ved saging eller annen
mekanisk bearbeiding, og når det kommer plaststøv i sigarettgloen.
Samtlige plasttyper vil gi kraftig røykutvikling og danne -kullos når
de forbrenner. En må også regne med at • monomeren frigjøres. Noen
fullstendig oversikt over hvilke andre helseskadelige gasser som kan
forekomme finnes ikke, men her er noen:
Polyetylen: ingen (bortsett fra kullos).
Polystyren: •styren
Polyvinylklorid: -saltsyredamp
Polyacryl: -klor, •fosgen (av plexiglass), •bldsyre,
-ammoniakk, • nitrøse gasser (av polyacrylnitril — Orlon, Dralon)
(Monomeren acrylnitril kan tas opp
gjennom huden og skade • nervesystemet).
Formalinplast: •formaldehyd, •fenol
Celluloid: • nitrøse gasser.
Polyuretan: • blåsyre, • ammoniakk.
Fluorplast: -hydrogenfluorid og andre fluorforbindelser
Poletylen avgir ikke andre gasser enn CO, til gjengjeld har denne
plasttypen mer enn noen av de andre evnen til å danne brennende
dråper av smeltet plast, som kan gi stygge brannsår.

SØRG FOR Å FÅ VITE HVA SLAGS GASSER SOM VIL DANNES
DER DU JOBBER OM DET BEGYNNER Å BRENNE. DEN DAGEN
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BRANNEN ER DER, KAN DETTE VÆRE LIVSVIKTIG
VITE.
Vanlige årsaker til brann i plastproduksjonen:
Sveising eller røyking i nærheten av kunststoffene
Støvantenning fra gnister (på grunn av statisk elektrisitet eller
håndtering av metallverktøy).
Enhver synlig støvsky av brennbart stoff betyr brann- og eksplosjonsfare ( -støveksplosjon).
Kortslutning i det elektriske anlegget.
Antenning av brennbare råstoffer eller tilsetningsstoffer.
Dårlig brannsikring (mangel på opplæring og planlegging).
Feilhandling på grunn av dårlig instruksjon eller mangel på kunnskap
om farene.
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KAPITTEL 17

SVEISING

Ved Burmeister & Wains skipsverft i Danmark, gjennomførte klubben
i samarbeid med studenter i 1973-74 en undersøkelse av helseforholdene blant sveiserne.
De fant at:
annenhver sveiser hadde kronisk bronkitt (55 %)
annenhver sveiser ble anpusten av små anstrengelser (48 %)
tre av fire sveisere var plaget av ryggsmerter (73 %)
annenhver sveiser hadde søkt lege for ryggsmerter (56 %)
tre av fire sveisere var plaget av leddsmerter (70 %)
annenhver sveiser hadde hatt • metallfeber en eller flere ganger siste
måned før undersøkelsen (44 %)
annenhver sveiser hadde kroniske øyeplager (49 %)
Sveising foregår overalt i industrien, og arbeidsforholdene kan være
temmelig forskjellige. Noen sitter og sveiser ved effektivt avsug, andre
kryper rundt i trange skipsskott. Likevel er det stort sett de samme
helseproblemene som går igjen, sjøl om de kan være mer og mindre
utbredt. Andre helseundersøkelser av sveisere viser det samme som ved
B & W: bronkitt, nedsatt lungefunksjon, økt tendens til å få
lungebetennelse, øyenirritasjon, mage- og tarmplager, foruten smerter
og slitasjesykdommer i • skjelettlmuskelsystemet på grunn av kulde,
trekk og håpløse arbeidsstillinger.
I tillegg kommer straksskadene: gassforgiftning, metallfeber, -sveiseblink, metallsprut, fremmedlegemer i øyet, forbrenninger.
Når det gjelder forebygging av brann, gasseksplosjon og ulykker på
grunn av feil med det elektriske utstyret, finner dere det bedre i ei
lærebok i sveising.
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(Foto: Fotogruppe 72)

Her kan vi bare gi en oversikt over de helsefarene sveiserne møter
under »normale» arbeidsforhold. — Når det gjelder mer spesielle
problemer, må vi henvise til litteraturlista bak i boka.

Gassveising (-brenning, -skjæring, lodding)
-Acetylen (og de fleste andre gassene som brukes som brenngass) er
-inert.
-Surstoff (oksygen) må aldri brukes til å »forbedre» lufta, eller blåses
mot kroppen, på grunn av brannfaren.
Flussmidler og loddepasta kan avgi sterkt slimhinneirriterende -fluorid- og -kloridholdige gasser.
o Ved sølvlodding (slaglodding) inneholdt loddetråden tidligere alltid
• kadmium og -nikkel, men kadmiumholdig tråd kan oftest byttes ut
med mindre farlig materiale..
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-Propan bør brukes istedetfor acetylen som brenngass ved sølvlodding, fordi acetylen gir mye større risiko for overoppheting og dermed
kraftig røykutvikling.
Den alvorligste helsefaren ved gassveising er dannelsen av •nitrøse
gasser. Livsfarlige mengder dannes raskt der ventilasjonen er dårlig.
Elektrisk sveising

o Sveising med dekkete elektroder gir normalt små gassmengder, men
til gjengjeld store mengder røyk av metalloksyder fra sveiseelektroder
(som -jern, • mangan, -nikkel, og • krom), fra overflatebelegg (som
sink fra sinkprimer, -bly fra blymønje) fra flussmidler (•fluorider)
og fra grunnmaterialet som det sveises på.
Jerntråden i elektroden inneholder stort sett det samme som
grunnmaterialet det sveises på. Etter elektrodedekket inndeles
elektrodene i rutil, sure og basiske.
Hva de forskjellige elektrodetypene kan inneholde:

Rutilelektroder:
titanoksyder, kvarts, kalkspat, ferromangan, eventuelt
asbest.
— kan dessuten inneholdecellullose og tremel (organisk
rutil).
Viktigste helseproblemer fra røyken:
• kiselsyre
asbest (gått ut av bruk?),
1 mulighet for dannelse av høytemperaturmodifikasjoner, tridymit og kristobalit) -mangan, • kullos (fra organisk
rutil).
Sure elektroder:
kvarts, ferromangan, jernoksyd, manganoksyd, karbonater.
Viktigste helseproblemer fra røyken: mangan, kvarts
(se rutilelektroder)
Basiske elektroder:
kalkspat, flusspat, jern, ferromangan, ferrosilisium.
Viktigste helseproblemer fra røyken: •fluorider
(mangan)
Noen elektroder kan ha -nikkel i dekket.
Sveising på støpejern foregår med Monell-elektroder som inneholder
nikkel og • kopper. Husk at sammensetningen av røyken ikke kan
forutsies bare ut fra elektroden — det kommer også an på hva du sveiser
på.
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o Dekkgassveising med argon, helium (»edelgassveising») nitrogen,
hydrogen eller kullsyre (CO 2 ) — • finerte gasser.
Den alvorligste helsefaren ved dekkgassveising skyldes den intense
-ultrafiolette strålingen (20 — 40 ganger så intens som ved gassveising).
UV strålingen omdanner surstoffet i lufta til lungegiften -oson i opptil
en meters avstand eller mer fra sveisepunktet. Særlig intens stråling ved
argonsveising på aluminium-silisium legeringer, rustfritt og syrefast stål.
Med kullsyre som dekkgass, kan det dannes en god del -kullos.
-Kullsyre får pusten til å gå raskere og øker risikoen for kullospåvirkning. Kullsyre kan hope seg opp bak sveiseskjermen, der kullsyren fra
utåndingslufta kommer i tillegg.
o Ved plasmasveising og — skjæring er UV-strålingen særlig intens,
med tilsvarende større mulighet for osonutvikling. Ved bruk av en
blanding av nitrogen og hydrogen som plasmagass, kan det dessuten
dannes nitrøse gasser. Kraftig, høyfrekvent støy (100-120 dB) kan
være et problem ved plasmasveising (- -skjæring). Det kan dannes ganske
store mengder røyk (i motsetning til ved vanlig dekkgassveising). I noen
tilfeller er det mulig at det også forekommer radioaktiv stråling. Det bør
iallefall kontrolleres for sikkerhets skyld.
o Stiftbrenning (fugebrenning) kan gi betydelige mengder kullos,
foruten metalloksyder fra elektroden (kopper, bly, jern og fra grunnmaterialet. Det blir dessuten hørselskadelig støy.
Elektronstrålesveising (»electron beam»)
Viktigste helseproblem: -radioaktiv stråling.
En oversikt over hovedproblemene ved de forskjellige metodene
_._
dekket ' dekk
stift elektron
gass , sølv
plasma
gass
elekbrenstråle
sveis
lodding
sveis I
sveis
trode
ning sveis
partikkel*
forurensing
nitrøse gasser
oson
kullos
UV-stråling
radioaktiv
stråling
støy

*

*

*

*
.

.

—

-

.
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*
.

*
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*
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.
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Avspaltingsprodukter fra forskjellige typer malingbasis
kullos ammoniakk nitrøsi aldehyd andre

gasser

akryl

*

tresolPormaldehyd
klotFormaldehyd
epoxy

fenol

*
*
*

polyuretan

*

polyvinylbutural
polyvinyl-

monomere som metyl
metacrylat

*

kresol

polystyren

klorid

>

*

*

.

.

.

*

,

*

epoxy rester

*

styren

*

*

.

blasyre, diiocyanater

saltsyregass,

fosgen

(Etter J. Steel, Ann. Occyp. Hyg. 7, 1964)
(Slå opp på de enkelte stoffene i registeret bak i boka.)

Problemer på grunn av overflatebelegg på sveisestykket

Hvis materialet som det sveises, skjæres eller brennes på er malt,
primet eller på annen måte overflatebehandlet med et spesielt belegg, vil
sveiserøyken også inneholde varmespaltingsprodukter fra dette belegget.
Vanlig gassveising gir vanligvis større varmespalting enn elektrosveising.
Galvanisert metall er belagt med sink, og må ikke forveksles med
kadmiert metall, belagt med -kadmium som er langt farligere.
Fargestoffene i primeren er som regel metallforbindelser, og frigjøres
som oksyder i røyken: -aluminium, -kadmium, -kromater, -jern, • ,bly,
• magnesium, • titanium og • sink, foruten -arsen og • kvikksølv fra
»bunnstoff». Helsemessig alvorligst er kadmium, kromater, bly, arsen og
kvikksølv. Den tryggeste primeren å sveise på er jernoksydprimeren
(rød), (men ikke hvis den samtidig inneholder kromater). Sinkprimeren
kan gi • sinkfeber hvis ventilasjonen er dårlig.
Det regnes likevel som den tryggeste, nest etter den kromatfrie
jernoksydprimeren.
Alt etter hva slags basis primeren eller malingen har, kan det også
avgis annet enn metalloksyder i røyken.
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Enten overflaten er belagt med fett eller olje, eller den er malt, kan
det avgis -kullos og sterkt ' irriterende gasser . (-formaldehyd
-akrolein). Fra maling avgis dessuten avspaltingsprodukter som vist i
tab.
Sveising og avfettingsmidler
Dampene fra klorerte løsemidler vil spaltes til lungegifter under
innvirkning av ultrafiolett stråling eller i kontakt med varme. Det er
derfor forbudt å bruke slike væsker i lokale hvor sveising pågår. (Se
-klorerte løsemidler.)

HELSEFARE I SVEISEARBEID?
Fra en sveiser i Harstad har vi
fått spørsmål om det er særlig stor
risiko for lunge- og magesykdom
blant sveisere. Spesielt nevner han
sveising med basisk elektrode på
primet plate, og sveising med rutilelektroder. I begge tilfeller blir det
kraftig grågul røyk, og han forteller at han går og spytter brunt i
lang tid etterpå.
Om bedriftslegeordningen forteller han at det er årlige undersøkelser av blodprosent og urinprøver, og legen lytter på hjerte og
lunger. Han har stilt bedriftslegen
de samme spørsmålene, men legen
tror ikke det er noe helsefare.
KRONISK BRONKITT
OG AKUTT SKADE
Svar:
gjelder lungesykNår
det
dommer, ser det ut som spesielt
kronisk bronkitt er vanligere blant
sveisere enn blant folk flest.
Røykere er ekstra utsatt, for det
ser ut som om tobakksrøyken
skadevirkningen
av
forsterker
sveiserøyken. Akutt alvorlig lunge-

skade kan komme ved forgiftning
på grunn av dårlig ventilasjon, for
eksempel av nitrøse gasser ved
gass-sveising, eller av røyk fra
kadmiumholdige elektroder ved
elektrisk sveising. Lungekreft har
hittil ikke vært spesielt vanlig
blant sveisere. Men sveiserøyken
kan inneholde stoffer som gir økt
kreftfare: asbest (dekket på rutilelektroder), krom (for eksempel
fra stållegeringer eller i primer) og
nikkel (for eksempel i legeringer).
Asbest er nå forbudt i Danmark
på grunn av kreftfaren, og i Norge
har Yrkeshygienisk institutt rådd
til at det brukes kromfrie primere,
blant annet av hensyn til sveiserne. Hvis vi skal unngå kreft blant
sveisere om tjue år, må vi se opp
for disse stoffene i dag, for
sykdommen utvikler seg over så
lang tid før den kan oppdages.
Enkelte støvsorter (kvartsholdig
støv og forskjellig metallstøv) kan
samles opp i lungene og i verste
fall skade lungevevet varig (støvlunge).
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TENDENS TIL
MAGEKATARR
Om magesykdommer vet en at
spesielt katarrsykdommer i mage
og tarm ser ut til å være nokså
vanlig blant sveisere, uten at en
riktig vet hvorfor. Magesår og
magekreft er det derimot ikke mer
av blant sveisere enn vanlig.
Den grågule røyken er antakelig
mest jernoksyd (det samme som
rust). Kommer denne røyken fra
en rød jernoksydprimer, er det
sannsynligvis også krom i røyken.
Da er sinkprimeren bedre, dersom
ventilasjonen er bra gir den ikke
sinkfeber, og betyr ingen helserisiko i forhold til kromholdige
pri mere.
Jernoksyd har såvidt en vet i
dag, ikke særlige farlige egenskaper. Det har vært snakk om
kreftfare, men vi har ingen sikre
holdepunkt for det. Men som alt
annet støv vil også jernoksyd irritere luftveier og lunger om det blir
for mye av det.
SØRG FOR VENTILASJON!
Skikkelig ventilasjon er første
krav for å løse helseproblemene i
sveisefaget. Allmenn ventilasjon er
nesten aldri nok. Punktavsug over

arbeidsstykket er vanligvis effektivt, men det kan ødelegge arbeidet ved dekkgass-sveising. Det
selges nå sveisemasker med innlagt
som
mange
frisklufttilførsel,
steder vil være en bra løsning.
Etter arbeidervernloven (prgrf. 5,

punkt 5) er det arbeidsgiveren
som skal sørge for hensiktsmessig
personlig verneutstyr for arbeiderne.
VERDILØS
BEDRIFTSLEGEKONTROLL
At bedriftslegen ikke tror det er
farlig, er ikke så rart. Det er
dessverre mange bedriftsleger som
ikke vet noe særlig om helsefaren i
industrien. De årlige undersøkelsene du nevner er så godt som
verdiløse, han kunne like godt
nøyd seg med å måle høyden på
alle, og fått vite like mye (eller
lite) om folks helse. Det som bør
kreves av bedriftslegen er at han
bruker tida si på nettopp slike
problemer som du skriver til oss
om, så kan han heller spare seg
den årlige urinprøven som ingen
sveiser blir friskere eller tryggere
av.

Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 12, 1974

ELEKTROSVEISING MED
DEKKETE ELEKTRODER
Sveising er et fag med mange
problemer, som vi ikke gjør oss
ferdige med så fort. Her er utdrag
fra et brev som tar for seg problemer ved elektrosveising med
dekkede elektroder, og siterer fra
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opplysningsmateriale fra Norgas,
ESAB og Yrkeshygienisk institutt
som brevskriveren har skaffet seg:
— Det er to hovedtyper skader,
akutt forgiftning, ved arbeid i
trange rom og ved dårlig ventila-
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sjon. Og den påkjenninga sveiseren
får ved å puste i forurensa luft år
etter år. Videre står at: »ved samtidig tilstedeværelse av CO og CO2
vil disse to gassene kunne utfolde
en »felles effekt» av uønsket art,
selv om de respektive »grenseverdier» for hver enkelt gass ennå
ikke er overskredet». En kan også
få opphoping av CO 2 bak
skjermen, ved at lufta en puster
ut, ikke slipper ut av skjermen
(sjøl pleier jeg f.eks. holde skjermen støtta til panna).
— Sveiserøyken kan inneholde
»over 20 % kristobalit og tridymit
som er høytemperatur-kvartsmodifikasjoner som er silikoseframkallende» (enda mer enn vanlig
kvarts. red.) Lungefibrose (bindevevsvekst i lungene som ved
støvlunge. Red.) er rapportert hos
noen
elektrosveisere
(VestTyskland). — Ved sveising på rustfritt og syrefast stål, inneholder
røyken mangan, nikkel, krom og
til dels arsen, bly og selen. Disse er
verre enn vanlig konstruksjonsstål.
På støpejern brukes elektroder
som inneholder kobber og nikkel,
og denne røyken er da' spesielt
farlig
TO DØDSFALL
Som et skrekkeksempel skal jeg
sitere en historie fra en stor industri i Oslo: I sveiseverkstedet
hadde de båser med tak over, der
folk satt og sveisa elektrisk. Ved
juletider et år skulle de reingjøre.
En fyr ble satt på jobben å feie og
rydde på taket til alle båsene. Han
holdt på med dette en dag. Dagen
etter fikk han lungebetennelse og
9. — Helsebok

døde av det. Neste års opprydding
førte til akkurat det samme. Men
nå ble det foretatt obduksjon av
arbeideren, og de fant at årsaken
til dødsfallet var konsentrasjon av
tungmetaller. Dette tungmetallet
skrev seg fra avhakka slagg, og
støv i lokalet. På kurset der jeg går
nå, er læreren veldig nøye med
reinholdet i lokalet. Vi støvsuger
hver uke, og de vil ikke ha tak
over sveisebåsene.
Hilsen »snart sveiser».
Svar:
GASSPROBLEMER VED
ELEKTRISK SVEISING
Enkelte elektroder var, ihvertfall tidligere dekket med cellulose
eller tremel. Disse avga CO
(kullos) ved nedsmelting. Ellers
kan det dannes CO ved sveising på
metall belagt med lakk, maling,
plast eller olje, og ved bruk av
kullelektroder. Når CO 2 (kullsyre)
brukes som dekkgass, kan det bli
en del CO 2 i lufta, ikke minst ved
lekkasjer i utstyret. Noe CO kan
det også dannes. Men dette er
mer spesialtilfeller. Det største
gassproblemet ved elektrisk sveising er oson (0 3 ) som er en
kraftig lungegift. Den dannes av
luftas oksygen på grunn av den
ultrafiolette strålingen,
sterke
spesielt ved dekkgass-sveising på
lettmetaller. Gassen har en typisk
lukt, men luktesansen bedøves
etter kort tids påvirkning.
RØYKEN ER VERRE
ENN GASSENE
Verst er de stoffene som en
antar kan gi kreft: nikkel, krom,
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asbest og de som kan gi støvlunge, helseproblemer for sveisere. De
spesielt kvarts (silikose) og asbest har forresten også undersøkt inn(asbestose). Kvarts og asbest kan holdet i sveiserøyken fra en hel
komme fra elektrodedekket, me- del elektroder.
Det bør bli et krav fra sveisere
tallene forekommer for eksemat
opplysninger om røykens
pel ved sveising på syrefast stål.
Ved sveising på kadmiert metall sammensetning følger alle elektroog ved sølvlodding med kadmium- der, slik at en vet hva en utsetter
elektroder,
dannes seg for, og kan stanse bruk av de
holdige
kadmiumrøyk som kan gi akutt farligste.
livstruende lungeskade' , og på 1 Årsaken til de to dødsfallene?
lang sikt lunge- og nyreskade.
Fra Råd og Rett i
Yrkeshygienisk institutt sender
Klassekampen nr. 13, 1974
gratis ut stensiler om blant annet

Fare for øyeskader ved sveising
I tillegg til irriterende gasser og støv, og faren for sprut og splinter,
kan • varmestråling (IR-stråling) gi linseuklarhet (katarakt) etter langvarig påvirkning. UV-stråling utløser • sveiseblink, en smertefull øyenkatarr.
Nødvendig verneutstyr
Øynene beskyttes med sveisebriller (ved gassveising) eller sveiseskjerm
som både skjermer ansiktet og filtrerer av det sterke lyset,
IR-strålingen og UV-strålingen for øynene. Glasset skal være tilpasset
strålingsintensiteten. Sjøl små sprekker kan slippe skadelig stråling
igjennom. Ved slaggfjerning kan det være nødvendig med spesielle,
tettsittende briller for å beskytte øynene mot splinter og sprut.
Arbeidstøyet skal beskytte huden mot UV- og IR-stråling, foruten
mot sprut, og mot kulde ved utearbeid. • Oson som dannes under
dekkgassveising, tærer raskt på tøyet. Polstring av knær, albuer m.v. kan
gjøre arbeidet i ubekvemme stillinger mer behagelig. Arbeidstøyet må
sjølsagt ikke være av lett brennbart materiale. Skittent arbeidstøy tar
gjerne lettere fyr enn reint tøy.
Maske kan være nødvendig tross effektivt punktavsug. Oson dannes i
så stor omkrets, at avsuget vanskelig kan fjerne alt. Også når det kan
være -kreftframkallende stoffer i røyken ( • nikkel, -krom) må maske
brukes, helst en trykkluftmaske som ikke må tas av før en er ute av det
forurensete området. (Se også eget kapitel om personlige verneutstyr.)
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Sveisepistol med påmontert avsug.

(Foto: Arbetsmil»)

Arbeidsplassen

Punktavsug, det vil si avsug der røyken dannes, er et absolutt krav på
alle stasjonære arbeidsplasser. Flyttbare punktavsug eventuelt med
magnetholder kan monteres der arbeidet forutsetter at sveiseren flytter
på seg (Se fig.) Avsug finnes også montert direkte på elektrodeholderens
munnstykke. (Se også • Ventilasjon).
Lyse farger på vegger o.a. gjør det lettere å se med sveisebriller på.
Matte flater setter ned reflekteringen av UV-stråler. Belysningen må
tilpasses det beskyttelsesglasset som sveisingen krever i skjerm/briller og
de bølgelengdene glasset slipper igjennom. (Se også •Belysning)
Arbeidsplassen bør skjermes av slik at de som arbeider i nærheten
ikke utsettes for UV-stråling og sveiseblink. En av de vanligste årsakene
til sveiseblink er nettopp at en arbeider i nærheten av en sveiser, uten
sjøl å være beskyttet mot UV-strålingen slik sveiseren er.
Viktige krav:
o Full opplysning om elektroder, flussmiddel, sveisestykke og belegg,
eventuelt fullstendig analyse av sveiserøyken. Sveis aldri på ukjent
materiale.
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Overflatebelegget skal fjernes før sveising der det er mulig.
Faste eller flyttbare punktavsug overalt hvor sveising pågår, eventuelt
avsug på sveisepistolen.
Regelmessig kontroll av lungefunksjonen, for å oppdage tegn til
skade i tide. (Se kapitlet om •lungene).
Gratis verneutstyr, inkludert arbeidstøy, tilpasset arbeidsforholdene,
sveisemetode og strålingsintensitet.

SVEISEBLINK OG SVEISELOPPER
For nokså lenge siden sto det i
Klassekampen om sveiseblink,
visstnok at det ble behandlet
uforsvarlig mange plasser. Hos oss
er det stadig folk som får
sveiseblink, og jeg tror det ville
være nyttig for mange om dere
tok opp det med sveiseblink igjen.
Enda en ting er det at det har
hendt at noen får metallsprut i
Øret, helst når vi må ligge ned
mens vi sveiser fordi det er så
trangt å komme til. Det gjør
forferdelig vondt etterpå, men kan
det ikke være ganske farlig også
for Øret? Fint om dere kan svare i
Råd og Rettspalten.
T. G.
Svar:
Det som kalles sveiseblink er en
svært smertefull øyenkatarr som
skyldes det skarpe lyset fra
sveisingen
(de
ultrafiolette
strålene), det er omtrent det
samme som snøblindhet. Med
skjerm eller briller med glass som
filtrerer bort disse strålene kan
den som sveiser beskytte seg bra.
Det er like ofte de som arbeider i
nærheten, uten beskyttelse, som
får det. Det er derfor all sveising
skal avskjermes fra omgivelsene.

260

Ved edelgassveising, spesielt
argonsveising på aluminium, er
strålingen så sterk at ikke en gang
vanlige sveisebriller gir godt nok
vern, det må spesialglass til.
Tidligere
var
behandlingen
bedøvende dråper eller lameller på
førstehjelpsrommet, og tilbake til
jobb igjen. Dette er farlig fordi
bedøvelsesmidlet i seg selv kan
skade øyet, og fordi en kan
komme til å overse andre årsaker
til smertene, som splinter eller
sprut. I verste fall kan det ende
med varig synsskade.
Riktig behandling er å ta på
dråper som hindrer betennelse
(antibiotika) og om nødvendig ta
smertestillende tabletter. Det vil
være vondt noen timer, og det
nytter ikke å fortsette å arbeide.
Dersom smertene ikke gir seg
raskt må en få Øyet skikkelig
undersøkt. Sveiseblink er en
yrkesskade, slik at sjølsagt alle
utgifter til behandling dekkes.
Fordi »sveiseblink» kan forveksles
med andre øyenskader, bør øyet
alltid undersøkes av lege.
Når det gjelder glødende metallsprut i Øret, eller sveiselopper som
noen kaller det, skal disse skadene
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alltid behandles på spesialavdeling
(Øre-nese-hals) så raskt som mulig,
i løpet av det første døgnet. Ellers
kan det fort oppstå varig skade
med hørseltap.
En merker »sveiseloppen» som
et sus og en plutselig stikkende
smerte i øret, etter en tid kan det
begynne å renne av øret. Hørselsvekkelse og svimmelhet kan også
følge med. Den største faren for
slike uhell er når sveising eller
skjæring foregår der det er trangt,
eller slik at en må ligge eller sitte
og sveise oppover. Sveisere på
skipsverft for eksempel må ofte

sveise i tungvinte stillinger og kan
få metallspruten på seg. I slike
tilfeller er det lurt å bruke den
typen vatt som vanligvis brukes til
hørselvern. Den er ikke brennbar
og hindrer spruten å nå inn i øret.
(Ikke bruk bomull! )
Slik hørselvatt er billig, så det
skulle ikke være så vanskelig å få
bedriften til å sørge for det.
Etter arbeidervernloven plikter
de å levere ut nødvendig verneutstyr, og her slipper de rimelig fra
det!
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 27, 1974

FARLIGE STOFFER?
BEDRIFTEN PLIKTER Å SVARE
Fra en sveiser i Tromsø har vi farer som arbeidet måtte føre med
fått spørsmål om hva en kan gjøre seg, og for at de får den rettleiing
når bedriften nekter å si hva og øvelse som er nødvendig for å
sveiseelektrodene de bruker inne- unngå farene». (prgrf. 5, punkt 1).
holder. Mange støter på liknende
PLIKT TIL Å MERKE
vansker,
bedriftene
viser til
Arbeidervernloven
pålegger også
»konkuransehensyn» og forteller
plikt
til å merke
»arbeidsgiveren»
ikke folk hva slags stoffer de er
utsatt for på arbeidsplassen. Vi med navn og advarsel alle stoffer
har sett litt mer allment på dette som betyr helserisiko!
»Hvor giftige eller helseskadelige
spørsmålet: kan en arbeidskjøper
virkelig nekte å gi slike opplysnin- stoffer blir framstilt, pakket eller
brukt på en måte som kan inneger?
bære helserisiko, skal således
PLIKT TIL Å OPPLYSE
beholdere og emballasje for
Etter
arbeidervernloven
har stoffene være tydelig merket med
»arbeidsgiveren» for det første stoffenes navn og passende advarplikt til å gi dere fullstendig opp- sel» (prgrf 5, punkt 4).
ikke
arbeidstilsynet
Fordi
lysning om farene ved jobben og
håndhever disse bestemmelsene
hvordan de kan unngås.
»Arbeidsgiveren skal sørge for at skjer det ofte ulykker ganske
arbeiderne blir gjort kjent med de enkelt fordi folk ikke er klar over
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at jobben er farlig. Det vil være en
viktig seier om bedriftene blir
presset til å rette seg etter det
loven sier om plikt til opplysning
og merking.
Lov og jus tar lang tid når
arbeidsfolk har bruk for dem. I
ventetida kan en skrive til Direktoratet for statens arbeidstilsyn
eller
Yrkeshygienisk
institutt
(begges adresse, Oslo Dep., Oslo
11.
— Får de vite produktnavn og
leverandør eller helst produsent,
kan de finne ut hva varen inneholder og si om bruken er helsefarlig. (De bruker ikke overdrive
farene akkurat, så ta svaret med
en klype salt!
BRUK FAGFORENINGEN!
Det skal mer enn beviser for
helserisk til for å få noe gjort!
Uten en aktiv fagforening som
kan kjøre fram sakene hjelper det

lite med lover og opplysninger,
men de kan være brukbare pressmidler.
RÅD TIL TROMSØSVEISERNE
Vi har kontaktet Direktoratet
for statens arbeidstilsyn og fått
bekreftet at lovens bestemmelse
om merking betyr at bedriften har
plikt til å gi dere svar på hva slags
stoffer det er i elektrodene.
Konkurransehensyn er underordnet hensynet til helsemessig sikkerhet i slike tilfeller.
Dette kan dere altså få det
lokale arbeidstilsynet til å pålegge
bedriften å rette seg etter.
(Ellers er det jo like viktig å vite
hva selve sveisestykket inneholder
for å kunne si noe om blandingen
som kommer i røyken).
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 17, 1974
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KAPITTEL 18.

STRESS OG STRESSYKDOMMER

Stress er kroppens reaksjon på alle slags ekstra påkjenninger. (Det
samme ordet — stress — brukes litt om hverandre både om reaksjonene i
kroppen, og om selve påkjenningen.) Stressykdom kan det bli når
påkjenningene er så store at stressreaksjonen skyter over målet. Slik kan
for eksempel arbeidsforholdene føre til stressykdommer, når utbyttinga
er hardere enn det kroppen greier å yte.
Når en skal ta et ekstra tungt løft, gjøre en reparasjon i stor høyde,
eller komme seg unna en farlig, uventet situasjon, så ruster kroppen seg
til denne ekstrainnsatsen med den typiske stressreaksjonen: Det går
signaler fra hjernen til -det autonome nervesystemet. Det skilles ut
ekstra mengder hormoner ( »• stresshormoner») i kroppen, blodtrykket
stiger, pulsen øker, muskelspenningen øker, utskillelsen av magesyre
øker, fettstoffene i blodet øker osv.
Evnen til å reagere med stress er normal og nyttig, den setter kroppen
i en slags beredskapstilstand, klar til å møte særlig krevende situasjoner.
Når arbeidspresset er for høyt, når arbeidet er risikofylt fra time til
time, når en stadig jobber overtid, når en hele tida går og lurer på
hvordan en skal få endene til å møtes økonomisk, når en står i støy,
støv, gass eller varme dag ut og dag inn, kort sagt — når kroppen stadig
står i høyspenn, da kan det som skulle være en tjenelig reaksjon under
ekstrapåkjenninger, i stedet føre til skade og sykdom, til stressykdommer.
Helseskadelig stress i arbeidslivet er ikke noe moderne fenomen. Alt i
1852 skrev Eilert Sundt om et nytt akkordsystem ved Røros kopperverk at han regnet med høyere dødlighet på grunn av det »langt
haardere Arbeide som nu finder Sted end under det eldre, mindre
ansporende Lønningsprincip».
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I en undersøkelse som svensk LO gjorde blant medlemmene i 1970,
viste det seg at tre av fire LO-medlemmer syntes jobben var stressende,
om enn i forskjellig grad. En av åtte (15 %) hadde hatt sykefravær på
grunn av trøtthet eller stress det siste året. De årsakene som ble nevnt
oftest, var høyt arbeidstempo, luftforurensing, støy, fortjenesteproblemer og fysisk slitsomt arbeid.
Nesten 20 %, altså hver femte hadde betydelige »stressplager» med
stadig trøtthet, fordøyelsesbesvær, nervøsitet og søvnvansker. Spesielt
utsatt var de som hadde hardt oppskrudd arbeidstempo, eller som var
truet av omplassering eller nedgang i lønn. Farlig arbeid, luftforurensing, støy og fysisk tungt arbeid så også ut til å slå ut i »stressplager».
I den norske-LO-undersøkelsen fra 1972 ble det ikke spurt om stress,
men 12 % mente de hadde pådratt seg nervøse plager på jobben.
Arbeidstempo var dessuten blant de årsakene som flest (20-25 %) ga til
egen eller arbeidskameraters sykdom og skade. Arbeidstempo er i følge
denne undersøkelsen et arbeidsmiljøproblem for hele 37 % av LOmedlemmene. (Se fig. 1, 2 og 4.)
Stressplager/stressykdommer er blant de mest utbredte helseskadene
som arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene påfører arbeidsfolk som klare
uttrykk for monopolkapitalens utbytting.
Hva er stressykdommer?

Der hvor stressreaksjonen er med på å drive fram eller legge
grunnlaget for en sykdom, kaller vi det stressykdom. Stressykdommene
kommer som en slags overdrivelse og fastfrysing av den vanlige
stressreaksjonen. Beredskapen mot påkjenninger skyter over målet og
fører til helseskade.
Magesår er et eksempel på en stressykdom. Sjølsagt kan andre forhold
enn stress i jobben virke inn på tendensen til å få slik sykdom. Arvelige
forhold, kost- og røykevaner, og stress utafor arbeidsplassen spiller inn.
Men hvis det er mye magesårsykdom på en arbeidsplass der en også kan
peke på forhold som skaper stress, da må det regnes som stressykdom
og yrkessykdom inntil noen kommer med en mer sannsynlig forklaring.
(Ingen stressykdommer er »godkjent» som -yrkessykdom etter lova.)
Hjerte- og karsykdommer
Høyt blodtrykk kan være forbigående — om du er spent på resultatet
av blodtrykksmålingen kan det være nok til at blodtrykket stiger, som
tegn på en liten stressreaksjon. Om du hviler noen minutter går det ned
igjen. Men lang tids stress ser ut til å kunne gi varig høyt blodtrykk.
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(Foto: Jean Hermanson)

Hjertekrampe (angina pectoris) og hjerteinfarkt, regnes også av mange
med som »stressykdommene». Risikoen kan øke på grunn av forandringene som stressreaksjonen gir i kroppen: høyt blodtrykk, økende
mengder fettstoff i blodet, og økt tendens hos blodplatene til å klumpe
seg sammen og tette igjen blodårene.
Du finner mer om disse sykdommene i kapitlet om • hjertet og
karsystemet.
Fordøyelsesplager
Smerter i magen som kortvarig tak eller knip er noe som alle kan ha
av og til. Hos skiftarbeidere og arbeidere på stressfylte arbeidsplasser ser
vi oftere enn vanlig plager med stadig rumling, knipsmerter over øvre
del av magen og oppblåst, gassfyllt mage. Ofte følger vedvarende eller
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periodevis løs avføring (diare) til dels med slimet avføring disse
magesmertene. Plagene er vanligvis værst ettermiddag og kveld.
En vet ikke nøyaktig hva slike plager skyldes, men trolig er årsaken at
muskelspenningen i tjukktarmsveggen blir for stor. Og da blir tjukktarmens elting av maten forstyrret - resultatet er plagene som er nevnt
ovenfor.
Tjukktarmen er et organ som er svært ømfindtlig for psykiske
påkjenninger og for stress. De samme nervene som kontrollerer tjukktarmsmuskulaturen kontrollerer også muskulaturen i magesekken og
utskillelsen av syre i magesekken. Når dette nerveapparatet irriteres og
stimuleres av stress av forskjellig slag vil derfor ofte »syre-plager» og
magekatarr komme i tillegg til tjukktarmsplagene. Men en grundig
avklaring av symptomene og undersøkelse hos lege kan klart skille
mellom fordøyelsesplager med grunnlag i tjukktarmen og plager med
utgangspunkt i magesekk/tolvfingertarm. Dette er viktig da behandlingen av de to typene sykdom er forskjellig.
Tjukktarmsforstyrrelsene som vi har nevnt er ingen livstruende
sykdom. Men det er en sykdom som må taes alvorlig, for jo lenger du
går med plagene, jo vanskeligere er det å bli kvitt sykdommen. Og for
den som har denne sykdommen, er plagene alvorlige nok. Selv om det
kan være vanskelig å finne årsaken til fordøyelsesplagene da symptomene varierer mye fra arbeider til arbeider, skal en derfor ikke la seg
avspise med lettvint prat om »nervøse magenerver» og et klapp på
skulderen.
Diettliste og omlegging av spisevanene er ofte nødvendig for å
behandle sykdommen. Bruk av medisiner som nedsetter muskelspenningen i tarmveggen kan også være nødvendig. Og enkelte ganger
kommer en ikke utenom overføring til mindre stressende arbeid. Bruk
av nerveberoligende medisin (»Valium», »Vival», »Librax» osv.) er kortsynt og dårlig behandling. En kortvarig bedring vil oftest følges av nye
plager så snart en slutter med nervetablettene.
Magekatarr og magesår kan det bli om syreutskillelsen i magesekken
blir for kraftig. Syren irriterer slimhinnen i magesekken og tolvfingertarmen og det kan bli katarr eller sår.
Symptomene er velkjente: halsbrann, sure oppstøt, smerter en stund
etter måltidet, sugsmerter i mellomgolvet når en er sulten — smerter
som lindres av litt mat, melk eller syrenøytraliserende midler (»Marshallhjelpa»). Plagene er vanligvis verst morgen og formiddag.
Uregelmessig kosthold, røyking og mye alkohol er forhold som kan
være med og legge grunnlaget for sjukdommen ved siden av stress.
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kontroller
patientens
tabletforbrug
Omkring halvdelen af alle patienter, der SEREPAX har klinisk udmærket sig ved en
soger læge, har nervøse lidelser med hurtig og selektiv angsteliminerende virkangst og spEerujingstilstande som domi- ning samtidig med, at det næppe påvirker
nerende symptomer.
arbejdskapaciteten.
ndringer i milieu eller arbejdsvilkår er
sjældent praktisk gennemførlige. Derimod
kan det ofte lykkes at hjælpe patienten Med SEREPAX 2 ugers dosispakning sikigennem en kritisk periode ved medika- res tillige en korrekt dosering i den kritiske periode.
entel behandling.
Serepax forhandles I følgende pakninger:
Serepax 42 stk. (2 ugers dosispakning)
Serepax 100 stk glas
(til individuel dosering)

Fig. 35. Kjemisk »tilpasning» av arbeidere

Denne annonsen fra det danske Ugeskrift for Læger viser hvordan den
farmasøytiske industrien profitterer når stressen på arbeidsplassene øker. Endringer i miljø eller arbeidsvilkår »er sjelden praktisk gjennomførlige». Iallfall er
det mer praktisk om folk demper stress og problemer med alkohol og tabletter,
istedenfor å stille krav. Og legg merke til, at SEREPAX »neppe påvirker
arbeidskapasiteten»!

For å slå fast om det er blitt sår på slimhinnene må det
røntgenundersøkelse til. Undersøkelse på blod i avføringa er også viktig.
Men en røntgenundersøkelse kan ikke utelukke at det finnes et mindre
sår sjøl om røntgenlegen ikke kan se noe på bildene. Et blødende
magesår krever sykehus-opphold og iblant operasjon. Magesår som
stadig kommer tilbake kan også kreve operasjon.
Behandlingen er diett, regelmessig kosthold, syrenøytraliserende
medisin og eventuelt andre medisiner. Men det kan være vanskelig å
unngå å få katarr eller sår på nytt om en ikke også får endret på
stressende arbeidsforhold.
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Hodepine og muskelsmerter
Særlig nakke/skulder-muskulaturen svarer på stress med stramninger,
en »strammer seg opp», »biter tenna sammen» og er i »helspenn»
bokstavelig talt. Disse muskelstramningene merker du som verkende
nakke og skuldre og hodepine, spesielt når du er trøtt og sliten. Ufarlige
saker? Småting? Kanskje, særlig for den som ikke har kjent det sjøl.
Men disse plagene går tusenvis av arbeidere rundt med, takket være
utbyttinga de er utsatt for på jobben. Det er ingen småting. ( — Disse
sykdommene er grundigere behandlet i kapitlet om -skjelett/muskelsystemet.)
Nervøsitet og søvnproblemer
Rastløs, irritabel, vansker med å slappe av og få sove, dødssliten når
endelig helga kommer, kranglete hjemme, oppfarende overfor ungene —
dette er da ingen sykdom? Nei, men det er plager som er vanlige, og
som kan gjøre livet surt ikke bare for deg. men også for resten av
familien og kanskje føre til alvorlige problemer der etterhvert. Hvem tør
kalle det »småting»?
Samhold og kamp er bedre enn Valium
Mange regner stressplagene som noe en får »leve med», »det følger
jobben akkurat som stemplingsuret gjør det». »Fyren er nervøs, han får
slappe av litt», sier noen. Det er klart at noen tåler mer og noen mindre.
Men skal en godta arbeidsforhold som bare de mest robuste slipper fra
uten plager? Beroligende medisiner (Valium, Stesolid, Vival osv.) og
sovemedisin sløver folk ned, demper plagene — men løser på lengre sikt
ikke problemene for deg, bare for arbeidskjøperen. I Tyskland har de
nylig funnet på en blanding av beroligende medisin og sovemedisin som
skal være så bra for skiftarbeidere — en tablett før du går på skift, en
når du kommer hjem og skal sove. Er det denslags »drugging» en skal
godta? Skal en til evig tid holde kjeft og hive i seg medisiner for å tåle
stadig hardere utbytting?
Stress kan gi mange plager som i seg sjøl kan virke nokså ubetydelige.
Men de rammer mange, og kan være forvarsler om mer alvorlige
sykdommer om noen år. Ingen må slå seg til ro med å »leve med» slikt.
Sjølsagt kan også andre ting enn jobben være årsak til stress. Men det
frikjenner ikke arbeidsplassen. Det blir bare desto viktigere å få vekk
stress der årsakene kan møtes med felles kamp mot utbyttinga, mot
tempojag, akkord og dårlig arbeidsmiljø.
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Plager og sykdommer som kan skyldes stress, eller forverres av stress
Manglende matlyst
Vekttap
Fordøyelsesplager
»Nervøs mage»
»Tarmkatarr»
Magesår (sår på tolvfingertarmen)
Hodepine
Nakke/skuldersmerter
Anspenthet
Rastløshet
Irritabelt humør

Søvnvansker
Dårlig hukommelse
Unormal trøtthet
Migrene
Høyt blodtrykk
Hjerteinfarkt
Hjertekrampe (angina pectoris)
Astma
Hudkløe og eksem
Skjelving
Hjerteklapp

Noen årsaker til stress på arbeidsplassen:
Oppskrudd arbeidstempo
-Akkord (og andre prestasjonslønnsystemer)
Ensformig arbeid
Fysisk hardt arbeid (• tungt arbeid, -varme)
• Overtid, nattarbeid
-Skiftarbeid
Uro for omplassering, eller for nedgang i lønn
Utrygge arbeidsplasser (permitteringstrusler)
-Luftforurensing
-Støy (svært vanlig og viktig årsak til stress)
Varme, kulde, trekk eller fuktighet — ubehagelig •klima
Risikofylt arbeid (fare for -arbeidsulykker)
— og andre ekstra påkjenninger
Forsvar normalarbeidsdagen!

Kampen for normalarbeidsdagen tok ikke slutt med lovfestingen av
åttetimers-dagen i 1919. Tvungen og »frivillig» overtid, rasjonalisering og
akkordlønn er blant kapitalens forsøk på å undergrave det som ble
vunnet. For arbeidskjøperen gir det mulighet for økt utbytting — for
arbeiderklassen økt slit på helse og krefter.
Overtidsarbeid

Økte levekostnader og skatter uten at lønnsøkninga holder følge, gjør
at mange må gå på overtid for å få endene til å møtes. Mange steder blir
dessuten arbeiderne stadig presset til overtid.
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Overtidsarbeid er en belastning på toppen av en slitsom arbeidsdag, og
derfor en langt større påkjenning enn de to eller tre timene isolert sett.
Og resultatene kan melde seg som stressykdommer: det er funnet økt
hyppighet av både høyt blodtrykk og hjerteinfarkt blant arbeidere som
har unormalt lang arbeidsuke.
I en undersøkelse fra svensk treforedlingsindustri viste det seg å være
dobbelt så høyt skadetall på overtid som på ordinær arbeidstid.
Å la seg presse til overtidsarbeid for at kapitalen skal kunne holde
fristene sine og unngå bøter for sein levering, det er å betale med egen
helse for å sikre kapitalen ubeskåret profitt av arbeidet ditt.
I stedet må kampen reises for lønnsøking, slik at overtid blir
unødvendig.
Rasjonalisering og tidsstudier

Avisa Dunderlandsdølen skriver i februar 1907:
»Fra Sulitjelma meddeles at arbeiderne har dannet en fagforening paa 1500
medlemmer. Aarsagen til denne massesammenslutning er den, at directionen
paabød et nummerskilt som de skulle forevise stigerne morgen, middag og aften
for at vedkommende lettere kunde kontrollere, at de modte op i rette tid.»

Arbeiderne i »Laplands Helvete» gikk til streik mot disse »slavemerkene», og bedriften måtte gi opp forsøket på å innføre forløperen
for stemplingsuret.
Med åra har overvåkingen og rasjonaliseringa tatt andre former, og
blitt mer tilslørt og fordekt. Stoppeklokka og filmapparatet er tatt i
bruk. Men med samme hensikt: maksimal utbytting av arbeideren i den
tida han eller hun jobber. I dag som i 1907 er det et problem for
kapitalen å få arbeiderne med på slike ordninger. Uten LO-ledelsens
helhjerta innsats ville det vært enda vanskeligere.
11929 skrev LO-sekretariatets utredere:
»Det er klart at rasjonaliseringen utnyttes av den herskende klasse. Og at først
under arbeiderklassens styre, under socialismen, vil rasjonaliseringen bli et middel
til å fremme det arbeidende folks interesser og heve folkets levestandard.» (Fra
heftet »Rasjonaliseringsspørsmålet».) Rasjonaliseringen kunne ikke forhindres,
men en måtte »søke å råde bot på» de ulemper som rasjonalisering under
kapitalismen nødvendigvis måtte føre med seg.
I 1940 var tonen blitt mer positiv:
»Komiteen er av den oppfatning at fagorganisasjonen ikke kan motarbeide
rasjonalisering i seg sjøl og at en ikke kan kreve forbud eller legge hindringer i
veien for denne. Rasjonalisering består for en stor del i innføring av nye
produksjonsmetoder, som fører til en økning av produksjonsmengden i forhold til
anvendt arbeid. Rasjonaliseringen danner derfor en av forutsetningene for en
høyning av den alminnelige levestandard.»
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Sulitjelma-arbeidere i streik 1907. Innfelt »slavemerket».
(Foto: Tiden norsk forlag)
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Og videre:
»Komiteen er av den oppfatning at fagorganisasjonen ikke uten videre (vår uth.)
kan godta tidsstudier — —». (Fra »Rasjonaliseringen og arbeiderne».) Men bare
fagorganisasjonen fikk »føre kontroll» med rasjonaliseringa, var alt vel. Hva slags
kontroll?
I 1947 skriver endelig LO og NAF i fellesskap om rasjonalisering i heftet
»Retningslinjer for bruk av arbeidsstudier». Det er seinere revidert en rekke ganger,
og vi siterer fra den siste utgaven (1972):
»Under henvisning til Hovedavtalens Del B -- Samarbeidsavtalen — § 32, hvor det
bla. heter at bedriftsutvalget skal arbeide for en mest mulig effektiv produksjon
og for sunn og riktig rasjonalisering, vil partene medvirke til innføring og bruk av
arbeidsstudier som et hjelpemiddel i rasjonaliseringsarbeidet og til fastsettelse av
akkorder.
— Under studiene forutsettes at alle parter lojalt medvirker til å oppnå et riktig
resultat.»

LO-ledelsen har åpent erklært seg for lønnssystemer bygd på tids- og
arbeidsstudier, slik som for eksempel MTM-systemet (Metode—Tid-Måling) der rasjonaliseringseksperten står og finmåler tida du bruker
helt ned i tusendels sekunder. Han kan justere måleresultatene ettersom
han mener du lå over eller under »middels» dyktighet og innsats under
målingene (se fig. 36) og desimalregner seg fram til et standardtidsskjema for hva han mener »en jevnt flink arbeider med normal ytelse»
trenger på jobben.
Fig. 36. Justeringstabell for arbeidstidsmålinger
Slike »justeringstabeller» kan rasjonaliseringsekspertene bruke når de vurderer
om innsatsen din var middels eller dårlig. Etter den kan de justere desimalene sine
opp og ned, for »sunn og riktig rasjonalisering> som det står i Hovedavtalen.
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Ved å sette opp akkordsystemet etter slike standardtider kan en få
presset alle som ikke holder stoppeklokketempoet til å yte mer enn de
har krefter og helse til. Og slik får en resultatene av rasjonaliseringen:
-stress, økt skaderisiko (se eksemplet fra skogbruket i kapitlet om
-arbeidsulykker), uro for omplassering og nedgang i lønn, utrygge
arbeidsplasser og tvangstrygding for de som ikke greier å henge med.
Den politikken som har lagt forholdene til rette for kapitalens
akkordsystemer og rasjonaliseringstiltak, er ikke noen »arbeidsulykke»,
men uttrykk for ei klar linje fra ledelsen i Arbeiderpartiet og LO, fra
mellomkrigstida med »klassesamarbeidets grunnlov» Hovedavtalen, fram
til i dag. Kampen mot slike metoder til å intensivere utbyttinga må
derfor bety et like klart brudd med denne kiassesamarbeidspolitikken.
Akkord og prestasjonslønnssystemer

En dansk undersøkelse (1960) av akkordarbeidere viste at 20 % hadde
for stor utskillelse av magesyre, magekatarr eller magesår. Til sammenlikning var det 5 % av befolkningen ellers som hadde tilsvarende plager.
En undersøkelse fra svenske treforedlingsbedrifter kom fram til at det
var fire ganger så mye arbeidsskader ved akkordbedrifter som ved
fastlønnsbedrifter av tilsvarende type. (Ved overgang fra blandakkord
(med akkord-del på 50 %) til rein akkord, økte antallet arbeidsskader
med 100 %).
En svensk LO-undersøkelse om stress i arbeidslivet, fra 1971, viser at
det er like mye psykisk stress på arbeidsplasser med blandakkord, som
der det er reine akkordavtaler.
Slike eksempler viser hvordan akkordsystemene øker helsefarene i
arbeidet. Det er grunn til å regne akkorden (og liknende prestasjonslønssystemer) som en av de viktigste årsakene til stress og stresssykdommer på arbeidsplassene.
I Kapitalen viser Marx hvordan akkordsystemene brukes til å
intensivere arbeidsintensiteten og dermed øke utbyttinga:
»Fordi kvaliteten og intensiteten av arbeidet her blir kontrollert gjennom selve
lønnsformen, blir en stor del av arbeidsovervåkingen overflødig. — —
Når akkordlønna en gang er fastsatt, har naturligvis arbeideren sjøl interesse av
å spenne arbeidskrafta si så hardt som mulig, noe som gjør det lettere for
kapitalisten å øke arbeidets normale intensitet. Likedan har arbeideren personlig
interesse av å forlenge arbeidsdagen, fordi han dermed øker dag- eller ukelønna si.
——
Men det større spillerommet som akkordlønna gir den enkelte arbeideren, har
på den ene siden en tendens til å utvikle individualiteten hans og dermed også
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Fra Sauda-streiken i 1970. Arbeiderne propaganderer for streiken.
(Foto: Klassekampen)
følelsen av frihet, sjølstendighet og sjølkontroll, mens det på den andre siden
oppmuntrer den innbyrdes konkurransen mellom arbeiderne. Akkordlønna har
derfor en tendens til, samtidig som den hever visse individuelle arbeidslønner, å
senke selve gjennomsnittslønna. — - akkordlønna er den lønnsformen som passer best for den kapitalistiske
produk sjonsmåten.»
(Fra Kapitalen, kap. 19)

Fordi det nettopp premierer den økte arbeidsinnsatsen som skaper
økt profitt og samtidig tjener til å splitte arbeiderne i innbyrdes
konkurranse, er akkordprinsippet det ideelle lønnsprinsippet for kapitalen.
Det har da også vært mye motstand mot slike systemer. Fra de siste
åra er Kiruna-arbeidernes streik i 1969-1970, Sauda-streiken i 1970 og
de svenske skogsarheidernes streik våren 1975 de best kjente eksemplene på aksjoner der kampen mot akkordlønnssystemer har vært ført til
seier. (Se også skadestatistikk fra Kiruna før og etter streiken, i kapitlet
om •arbeidsulykker).
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Tidsstudier

På enkelte arbeidsplasser er det over mange år kjempet fram
akkordsystemer med en akkord som er så romslig at det er mulig for
alle arbeiderne, også de eldre, å oppnå en brukbar lønn med rimelig
arbeidsinnsats uten stress og jag. Men det er viktig å understreke at
dette ikke gjelder flertallet av akkordsystemer.
Blandakkordsystemer
For å møte motstanden mot akkord blant norske arbeidere, har LO-ledelsen
gått inn for bonusavtaler og produktivitetsavtaler og kalt dette for »fastlønnssystemer». I heftet »Lønnssystemene i Jern- og metallindustrien» fra 1973, utgitt av
Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, kan vi lese, at det særlig er i de siste åra at
det har vært stor overgang til det de kaller »fastlønnsavtaler»:
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Årstall for oppretting
av fastlønnsavtalene
Før 1955
1955-59
1960-64
1965-69
1970-72

Antall
avtaler
15

12
16
34
109

Hva slags »fastlønnsavtalen> er dette? Mønstret strekes opp i »Produktivitet,
likhet, fastlønn», utgitt av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund. Avtalene blir
knyttet til reine produktivitetsavtaler (les: rasjonaliseringsavtaler), og de skal
følges opp med en rekke tiltak for å øke utbyttinga, blant annet egne
produktivitetssekretærer/tillitsmenn i klubben. Punkt 2 i standardutkastet til
»fastlønnsavtale» begynner slik:
»Forutsetningen for avtalen er at arbeidet utføres i akkordtempo, og at alle
medvirker til å legge forholdene til rette for et godt arbeidsmiljø og en rasjonell og
effektiv produksjon.»
Iblant legges avtalene opp med en fast grunndel, og det blir beregnet bonus etter
produksjonsstørrelse. Hovedsaken er at disse »fastlønnsavtalene» i kjerna er
akkordsystemer uansett hva slags navn som blir satt på dem.

Lønn basert på jobbvurdering

For få år siden utarbeidet forbundsledelsen i Jern og Metall et
standardisert forslag til lønnssystem basert på jobbvurdering. I standardopplegget blir hver enkelt arbeidsplass vurdert med hensyn til støy,
støv, tungt eller lett arbeid, klima, arbeidstempo osv. Hver enkelt av
disse miljøfaktorene vurderes ut fra en poengskala og det samla antall
poeng som en viss arbeidsplass får, bestemmer så lønna til den som
arbeider der.
På dette viset får arbeideren ei noenlunde bra lønn om han/hun
jobber i støy og mye støv, med hardt arbeidstempo og mye tunge løft,
høy temperatur og elendig ventilasjon. Mens en arbeider som (kanskje
gjennom kamp) har fått en arbeidsplass med gode miljømessige arbeidsforhold kommer ut med elendig lønn.
Bortsett fra at dette er et forsøk på å splitte opp arbeidsstokken og
samholdet etter tradisjonelt akkord-mønster, er dette et farlig framstøt
fra forbundsledelsen for å »kjøpe opp» arbeidernes misnøye med
arbeidsmiljøet og demme opp for den voksende miljøkampen i Jern og
Metall. Systemet må avvises i sin helhet slik fagforeningene ved flere av
Oslos største jern og metall-bedrifter har gjort.
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I to måneder våren 1975, streiket svenske skogsarbeidere for månedslønn og vant.
Nu hiirs våre Kister
Fdrra året dog trettio mån i skogen.
Vade dag skadas tjugo mån i skogen.
Fdrra året tjånade bolagen 70.000 kronor per man i skogen.
15.000 mån har lagt ner verktygen: "Nu hdrs våra rister".
På TV får vi nu se det som aldrig visast på TV fiirr:
1.10 m snudjup
1.50 per tråd
80 tråd
120 kronor per dag.
Det år en bild av den fullståndiga fiirnedringen,
och jag gråter når jag ser det
och tånker:
"får ni inte bort ackordet nu
låter jag dig inte gå ut i skogen mer".
Men ni kommer at få bort ackordet nu.
Ni har råckt varandra hånderna och kommit overens
Nu får det vara nog
nu gåller det att segra eller dd.
Ja, ni kommer att segra nu.
Jag ser det på beslutsamheten i ditt ansikte
och jag hdr det på kamraternas nister når de ringer.
Ni har rest er ur fiirnedringen och ni år stolta.
Det kommer att bli en hårlig tid.
Det kommer att bli underbara dagar når du far till jobbet
utan att jag innan kvållen våntar telefonsamtalet från akuten.
Kanske du rentav kommer att vara pigg på kvållarna?
SKOGSARBETARHUSTRU -75
(Fra Gnistan nr. 20, 1975)
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KAPITTEL 19

SKIFTARBEID

Skiftarbeid ødelegger både helse og familieliv. Enhver arbeider vet
det. Men på stadig fler arbeidsplasser innføres skiftgang og arbeidet for
å sikre skiftarbeiderne bedre vilkår har gjort små framganger. Hvorfor?
Fordi skiftgang betyr en enorm rasjonalisering av produksjonen og en
enorm økning av kapitalens profitter. Marx skriver:
»Den kapitalistiske produksjonen har (derfor) en iboende drift til a
tilegne seg alle døgnets 24 timer.» Hver time maskinene står er for de
som eier maskinene tapt profitt av en times arbeid.
Fordi mange av våre største skiftarbeidsplasser er såkalte »hjørnesteinsbedrifter» uten konkurranse om arbeidskrafta. Hele bygda står og
faller med bedriften. Og disse monopolbedriftene er en sterk og
velorganisert fiende for fagforeningene.
Fordi skiftarbeidet i seg sjøl legger store hindringer i veien for
fagforeningsarbeidet. Og fordi det lett skaper motsetninger innafor
arbeidsstokken — for eksempel mellom folk på dagtid og de som må gå
»rund-skift». Det er også vanskelig å enes om en skiftplan som er den
gunstigste for alle arbeidernes behov.
Men først og fremst bærer sosialdemokratene i LO-ledelsen ansvaret
for at stadig fler trekkes inn i et nedslitende skiftarbeid. LO-ledelsen har
gjennom alle år »uttrykt sympati» med skiftarbeidernes krav — men
hand i hand med monopolkapitalistene sørget for å drive gjennom
skiftarbeid på stadig flere bedrifter og slå ned de kampene skiftarbeiderne har reist. (Vi går grundigere inn på dette seinere i kapitlet).
Skiftarbeidernes kamp er nødvendig og rettferdig. Bare ved å sette
hardt mot hardt vil kampen vinne fram. Skiftarbeiderne er utålmodige
-- og har grunn til det.
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Skiftarbeiderne — gruppe med store problemer

LO-undersøkelsen fra 1972 viste at omtrent hvert sjette LO-medlem
er skiftarbeider, med toskift, treskift, helkontinuerlig treskift (også kalt
fireskift) eller varierende skiftbytte. Ved siden av mange industribedrifter, er skiftarbeid vanlig i transport, telekommunikasjon, politi og
helsevesen.
I sammenlikning med andre arbeidere, viser LO-undersøkelsen at
skiftarbeiderne er spesielt utsatt på flere måter. På spørsmål om de
hadde problemer på grunn av arbeidstida, fordelte svarene seg slik (i
prosent):
Andelen med problemet i hver gruppe (i %)
Arbeidstidsproblemer
Dagtid Toskift Treskift Varierende
skiftbytte
Ingen problemer
85
44
19
20
Ser for lite til familien
4
17
26
20
Dårlig kontakt med venner
2
15
29
21
Vansker med fritidssysler
3
55
32
34
Langvarig trøtthet
2
11
14
21
Problemer med søvnen
1
15
45
32
Dårlig appetitt
3
11
3
Magebesvær
1
8
32
20
Problemer med nervene
1
4
14
14
Mage- eller tarmsår
2
1
4
5
Andre problemer
4
1
5
2
Mens bare 1 av 100 dagtidsarbeidere hadde problemer med søvnen,
hadde nesten halvparten (45 %) av treskiftarbeiderne slike problemer.
Omtrent en tredjedel av treskiftarbeiderne syntes de fikk for liten tid til
venner og aktiviteter utenom jobben. Dette var også et stort
problem for toskiftarbeiderne.
I undersøkelsen ble treskift og helkontinuerlig skift slått sammen.
Den som går helkontinuerlig er antakelig aller verst stilt, ettersom til og
med helgene blir ødelagt.
Resultatene fra LO-undersøkelsen stemmer med andre undersøkelser
av skiftarbeidernes problemer.
o Søvnforstyrrelser kan en finne hos 60-90 % av de som arbeider
nattskift. Spesielt blir det lite søvn etter nattskiftet. Gjennomsnittet
kan ligge på 6 timer eller mindre, helt ned til 4 timer. Forstyrrende
trafikkstøy og dårlig isolerte leiligheter gjør vondt verre.
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Sykefraværet er gjerne mindre enn hos dagarbeidere. Det er ikke så
rart som det høres ut, for sykdom fører gjerne til at en bytter til dagtid
hvis det er mulig. Det er bare de friskeste som kan fortsette med skift
over lang tid. Skiftarbeiderne er også avhengig av hverandre for
avløsning. Derfor går de kanskje på jobb når de burde holdt seg
hjemme, for ikke å lage vansker for en arbeidskamerat.
Fordøyelsesplager av forskjellig slag er vanlig. Når det gjelder magesår
kan skiftarbeid forverre eller utløse sykdommen, spesielt hos folk som
allerede har tendens til slike plager (magekatarr, halsbrann o.l.).
Det har vært mye diskusjon om skiftarbeid virkelig er »årsak» til
magesår. Mange er sjølsagt interessert i å framstille denne lønnsomme
utbyttingen av arbeidskrafta som ufarlig, og påstår støtt at det ikke er
»bevist» at skiftarbeid gir magesår. »Det må forskes — (og imens
fortsetter vi som før)».
Det er tull å lete etter en »årsak» til sykdom, uavhengig av alle andre
forhold, arbeidsmiljø, levevis, egenskaper i kroppen. Som vi skriver om i
del 2 av boka Kroppen og arbeidsmiljøet, er sykdom kroppens svar på
summen av ytre påkjenninger, og egenskaper i kroppen er med på å
bestemme hvordan vi skal tåle påkjenningene. Ingen enkeltforhold kan
utnevnes som eneste årsak til en sykdom, uavhengig av alt annet. Derfor
vil en aldri greie å »bevise» noen slik fullkommen årsakssammenheng,
uansett hvor lenge en forsker! Det betyr ikke at skiftarbeid er ufarlig.
Vi vet at skiftarbeid er med på å øke sjansene for å få magesår, og det er
det som interesserer oss.

Skiftgang, spesielt nattarbeid er en form for stress, og mange av de
typiske skiftplagene kan vi kjenne igjen som -stressreaksjoner.
Irritabelt humør, unormal trøtthet og nervøse plager går igjen i
undersøkelser av skiftarbeidernes situasjon. Slike plager kan forklares på
mange måter: konstant søvnunderskudd, ujevn døgnrytme for kroppen
og vansker med å leve et normalt liv for den som må jobbe når andre
sover.
Skiftarbeid er ikke bare et problem for skiftarbeideren sjøl. Ofte kan
det nesten være verre for familien. Fordi det ødelegger mulighetene til å
være sammen, gjøre noe sammen, gå ut til venner sammen. Den som er
gift med en skiftarbeider kan vanskelig sjøl ta jobb hvis de har små
unger. Det blir å gå innestengt hjemme, og ta en stor del av ansvaret for
unger og husholdning alene — omtrent som i pendler-familien, eller der
ektefellen er til sjøs.
Skiftgang er også et viktig hinder for fagforeningsarbeid. Ofte må
møtene holdes i to omganger, det er vanskelig å få tid og krefter til å
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stille på møtene, treffe arbeidskameratene privat, studere og skolere seg.
Dette kan være en av grunnene til at skiftarbeiderne så lenge har funnet
seg i at krava deres gang på gang blir satt til side. Det har vært mye
misnøye, men lite organisert kamp for bedre forhold.
Hvorfor er nattarbeid helsefarlig?
De forskjellige organene og prosessene i kroppen følger en biologisk
rytme gjennom døgnet som gjør oss til typiske »dagdyr». Kroppen er
tilpasset arbeid og aktivitet om dagen. Pulsen er raskere, surstoffopptaket høyere, sukkerinnholdet i blodet (energikilde til muskelarbeid
osv.) høyere enn om natta. Magen skiller ut mer syre og fordøyelsessafter, leveren og nyrene arbeider på topp, kort sagt: alle viktige
funksjoner følger stort sett en kurve som er lavest seint på natta og
tidlig på morgenen og høyest utpå ettermiddagen.
Om natta innstiller disse funksjonene seg på et lavere nivå, et
hvilenivå. Kroppen bygger opp energi og overskudd til neste dag.
Den biologiske rytmen kan bare brytes fullstendig hvis en reiser til et
annet sted på kloden som har dag når vi har natt. Det er ikke nok å snu
opp ned på dag og natt ved hjelp av kunstig lys, for rytmen er også
bundet av rytmen i det livet folk omkring lever. Den blir for eksempel
ikke borte under mørketida nordpå.
Rytmen kan »flates ut» litt hvis en går lenge på nattarbeid, men
fullstendig tilpasning ser ut til å være umulig. Når skiftarbeideren
tilpasser seg, betyr det altså ikke at kroppen har omstilt seg, men at
arbeideren har vent seg til å leve i stadig kollisjon med den rytmen som
er innebygd i kroppen.
Skiftarbeideren må spise når utskillelsen av syre og fordøyelsessafter
skulle være lavest.
Skiftarbeideren går i full aktivitet når hjerte og lunger er innstilt på å
arbeide på hvilenivå.
Skiftarbeideren skal være årvåken og reagere raskt på farlige
situasjoner, mens hjerne og nervesystem er innstilt på søvn og hvile.
(Undersøkelser har vist at feilreaksjoner er vanligst fra midnatt og
framover på morgenen, altså når hjerneaktiviteten normalt skulle vært
på det laveste).
Kroppens biologiske rytme er en del av det fine samspillet som er
betingelsen for liv, helse og arbeid. Skiftarbeid, spesielt nattarbeid, som
forstyrrer denne rytmen, vil alltid være en påkjenning på kroppen. Litt
etter litt kan den bane vei for sykdom og helsesvikt ( •stressyk282
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dommer), sjøl om kroppen tilsynelatende uten problemer tilpasser seg
de unormale kravene til ytelser i årevis.
Risikogrupper
Noen vil av forskjellige grunner være spesielt utsatt for skadevirkninger av nattarbeid eller skiftarbeid. (Sjølsagt kan mange som teoretisk
tilhører disse • risikogruppene greie seg både like bra og bedre enn
andre, men de har større sjanse enn andre for å ta skade av skiftgangen).
Unge (under 25), fordi de vanligvis har vanskeligere for å ordne seg
med regelmessige kostvaner, søvn, osv. enn eldre arbeidskamerater
med familie.
Eldre (over 50), fordi det med alderen blir vanskeligere og vanskeligere å tilpasse seg den unormale døgnrytmen.
De som har fordøyelsesplager, magekatarr, magesår — eller alvorlige
nervøse plager. Skiftgang (nattarbeid) kan forverre situasjonen.
De som på forhånd har søvnvansker — eller som bor slik at de
vanskelig kan sove om dagen. De blir ekstra utsatt for å komme i
søvnunderskudd.
De som har sykdommer som kan forverres av uregelmessig levevis,
spesielt sukkersyke og epilepsi, men også »• stressykdommer» og
• hjertesykdommer (som angina pectoris og hjerteinfarkt). Det er
fornuftigst å drøfte saken med den legen en går til kontroll hos.
Hva slags skiftplan er best?
Det finnes ingen »medisinsk riktig» skiftplan. Lange perioder mellom
skiftbytte utnytter kroppens muligheter til å innstille seg mer på den
unormale arbeidstida. Men denne tilpasningen blir likevel aldri fullstendig, og det er ikke en gang noen opplagt fordel at kroppsrytmen blir
påvirket på denne måten. Mange mener tvert imot at det er bedre jo
kortere tid kroppen følger den unormale rytmen, før den går tilbake til
det normale.
Stressproblemene og påkjenningen blir mindre hvis en tar hensyn til
hva folk helst vil ha sjøl. Det kan være lokale forhold som gjør den ene
eller den andre skiftplanen mest fordelaktig. Spesielt kommer lokale
forhold inn når det gjelder hvordan fritida skal fordeles — på sjelden
»langfri» eller på hyppigere fridager fordelt utover ukene.
Sjøl om det ikke finnes noen ideell skiftplan, finnes det bra og dårlige
skiftplaner. Bra skiftplaner har:
o minst mulig nattarbeid (det behøver ikke nødvendigvis
være like mye natt som formiddag og ettermiddag).
283

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

lengst mulig fri i skiftbytte (minst 72 timer etter natt og
minst 32 timer ellers kan være et minstekrav, men jo mer
jo bedre).
størst mulig andel normal dagtid av den totale arbeidstida.
størst mulig valgfrihet, (blant annet mulighet til å gå
dagtid hvis skiftgangen blir for hard, og aller helst
mulighet til å velge skiftplan som passer den enkelte).
Det er viktig at krava blir diskutert i detalj slik at en kan samle seg om
en plan (hvis det ikke er slike forhold at arbeidet kan organiseres med
flere skiftplaner og valgmuligheter). Uenighet innafor fagforeningen om
hvilken skiftplan en skal velge kan brukes (og er blitt brukt) til å splitte
felles aksjoner for bedre skiftplan.
Store ord — og enda større svik
I LO/DNAs »Fellesprogram for et bedre arbeidsmiljø» fra 1973, heter
det vakkert:
»En rekke undersøkelser, og også LOs egen undersøkelse, har vist at skiftarbeid
medfører spesielle problemer. I planlegging og arbeidsordning bør en derfor søke å
unngå at det blir behov for skiftarbeid. Både når det gjelder skiftarbeid og
overtidsarbeid bør en stramme inn på lovbestemmelser og praksis.
Der skiftarbeid ikke er til å unngå må det treffes tiltak som kan redusere
påkjenningene ved skiftarbeid. Dette vil gjelde både arbeidstid og andre forhold på
selve arbeidsplassen. Det må imidlertid i stigende grad også gjelde utenfor
arbeidsplassen, idet samfunnet for øvrig må ta mer hensyn til skiftarbeiderne og
deres behov, både i utforming av bomiljøer, tildeling av tomter og boliger og i
utforming av service og fritidstilbud.»

I forbindelse med nedsettingen av arbeidstida for skiftarbeidere ved
tariffrevisjonen i 1970, ble NAF og LO enige om en tekst som ikke tar
seg fullt så godt ut:
»Partene er enige om at det i forbindelse med nedsettelsen av arbeidstiden er av
betydning at produksjonsmidlene utnyttes mest mulig effektivt. Landsorganisasjonen og forbundene erklærer seg derfor rede til å medvirke aktivt til

opprettholdelse av igangværende skiftarbeid i tariffperioden og til igangsettelse av
skiftarbeid der hvor økonomiske eller produksjonsmessige hensyn tilsier det.» (Vår
utheving.)

Hvilket av disse sitatene stemmer best med LO-ledernes praksis? Er
statsbedriftene, der de sjøl sitter med i styrene, eksempler på hva det vil
si å »søke å unngå at det blir behov for skiftarbeid»? Tar de hensyn til
skiftarbeidernes behov »i utforming av bomiljøer»? La oss se på to slike
bedrifter, Årdal og Sunndal Verk og Norsk Jernverk.
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En undersøkelse ved Årdal og Sunndal Verk fra 1971 viste at en
tredjedel av skiftarbeiderne der bodde i hybelhus eller brakke, og en
tredjedel i blokkleilighet — med støy fra trappeoppgang og naboleiligheter. Over halvparten av skiftarbeiderne som hadde barn, bodde slik.
I langtidsplanen for Norsk Jernverk, som ble lagt fram for Stortinget i
1973, (St.prp. nr. 17, 1972-73) heter det klart og greitt:
»... alle beregninger er basert på dagens skiftordning i Rana — at selskapet for
oppredningsverk, stålverk og valseverk har dispensasjon for 4 skifts drift. Hvis
Jernverket for disse avdelingene må gå over til 3 skifts drift, vil dette i betydelig
grad påvirke resultatet — som vil bli forverret med i størrelsesorden 20 mill. kr . pr.
år.»

Planen forutsatte at staten overtok en gjeld på flere hundre millioner
kroner, og garanterte for lån inntil 50 millioner. Men å »stramme inn»
på skiftarbeidet var for dyrt. Eller rettere sagt, 4 skifts driften var for
lønnsom. Hvis det ville »koste» 20 mill. kr . å gå over fra 4-skift til
3-skift, betyr jo det det samme som at å beholde 4-skift ga en netto
gevinst på 20 mill. kroner, på skiftarbeidernes bekostning.
I 1969/70 aksjonerte arbeiderne ved A/S Syd-Varanger gruver i
Kirkenes for 38 timers uke og treskiftsordning, mot 42 timers uke og
helkontinuerlig skift. Forbundsformann Øistein Larsen gjorde hva han
kunne for å få stoppet aksjonen og ga klar beskjed om at LO ikke
kunne støtte den.
I 1970 vedtok arbeiderne ved Norsk Jernverk å gå mot 4 skiftsordningen. Igjen sto LO- og DNA-pampene på motsatt side, og greidde å
splitte enheten og hindre at krava gikk igjennom. Det blir fortalt at
nestformann i Jern og Metall, Lars Skytøen, benyttet besøket i Mo til å
belære Jernverksarbeiderne om det han kalte »den fruktbare spenningen
mellom arbeid og kapital».
Hvor står Arbeidstilsynet?
Hvor står Arbeidstilsynet i kampen for å begrense skiftarbeidet?
Oppgaven deres er å sørge for at arbeidervernlova blir overholdt. Og den
er som andre lover, den kan forandres etter herskerklassens behov. I
bestemmelsene om nattarbeid er det kommet inn noe som har lite med
arbeidervern å gjøre. Det heter her at Direktoratet for arbeidstilsynet kan
tillate nattarbeid: »når nattarbeid av særlige økonomiske grunner må
ansees påkrevd». (§ 20, d.) Og når er ikke skiftarbeid økonomisk
påkrevd?
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La oss se på Arbeidstilsynets praksis:
I 1974 gikk det slik med bedrifter som søkte Direktoratet for Statens
arbeidstilsyn om dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelsene i lova:
256 søkte for nattarbeid,
256 fikk innvilget søknaden
293 søkte for søndagsarbeid,
291 fikk innvilget søknaden
188 søkte for overtidsarbeid,
183 fikk innvilget søknaden
(Kilde: Arbeidstilsynets årsmelding for 1974).
Still krav!
Skiftarbeid betyr enorm profitt for arbeidskjøperne. De får maksimal
avkastning på kapitalen som er lagt i maskiner og utstyr. Og den tida
som brukes effektivt for produksjon på hvert skift øker, fordi en slipper
igangkjøring og oppvarming — det kan bli et par timer på skiftet.
For arbeiderne betyr det en ting: hardere utbytting. Helsa slites
fortere ned, den ubekvemme arbeidstida går utover forholdet til familie
og venner. For dette får de et »skifttillegg» som er en latterlig liten del
av det arbeidsinnsatsen virkelig er verd. (Ellers ville ikke skiftgang lønne
seg så godt for kapitalen.)
Når det blir sagt at det er for dyrt å endre skiftplanen eller gå over til
dagtid, betyr det i virkeligheten at det er for lønnsomt å drive med den
skiftplanen som er i gang. Det lønner seg å la skiftarbeideren betale med
helseskade og familieproblemer.
Noe skiftarbeid vil alltid være nødvendig, av tekniske eller samfunnsmessige grunner. Men en behøver ikke å ha full produksjon på natta
fordi om smelteovnene skal holdes varme. Det er heller ikke nødvendig
for eksempel å la røntgenavdelingene på sykehusene gå på treskift med
jevnt kjør døgnet rundt. Likevel er det foreslått slik skiftgang på
sykehusene, for å få en mer effektiv utnytting av apparatene. Skal en
først gå med på nattarbeid når det er økonomisk gunstig for
arbeidskjøperne, slik »arbeidervern»-lova sier, finnes det få
arbeidsplasser som ikke egner seg for helkontinuerlig drift! Og
arbeidskjøperne presser på for å få utvidet omfanget av skiftarbeid.
Siden tariffrevisjonen i 1970 har de som vi viste foran også LO-toppens
velsignelse, svart på hvitt.
Det er viktig å være på vakt mot slike forsøk — å kjempe for å rydde
ut mest mulig av skiftarbeidet, og mot innføring av skiftarbeid på nye
områder. Men samtidig må det reises krav for bedre forhold for de som
går skift. De må sjølsagt tilpasses lokale behov og styrkeforholdet
mellom partene.
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Dette er viktige krav for å bedre arbeidsforholdene, sette grenser for
utbyttinga og spare helsa:
Solide skifttillegg er et nødvendig og riktig krav så lenge skiftarbeidet
ikke kan unngås. La målestokken for krava være de kjempeprofittene
kapitalen får ved at de kan utnytte maskiner og utstyr døgnet rundt.
lengre ferie — eventuelt lagt til skoleferien
kortere arbeidstid
fridager i skiftbytte (spesielt viktig etter nattskift)
rett til dagtid uten nedgang i lønn, f.eks. ved 50 års alder
tilskudd/lån til enebolig, tildeling av tomter eller egnete boliger (men
unngå den typen låneordninger som binder en til å gå skift eller til å
bli ved bedriften til lånet er betalt — eller lån som kan sies opp av
bedriften ved »ulovlig» streik! )
fagforeningsmøter, gruppemøter osv. på betalt arbeidstid
et par timers søvn på hvilerom under nattskiftet
kollektiv transport fra og til alle skift
kantinetjeneste for alle skift
daghjem som er åpne på tider som passer med skiftene
flere dagtidsjobber! Konkurransen om få dagtidsjobber som mange
behøver både av helsemessige grunner og av hensyn til familien, blir
brukt til å splitte arbeiderne. Det hender at det å søke dagtid så og si
blir fordømt blant arbeiderne sjøl. Hvem tjener på det? Alle skal ha
rett til å velge dagtid.
mange stiller krav om forskning omkring skiftarbeidernes problemer.
Vær klar over at behovet for forskning systematisk brukes som
påskudd for å la være å gjøre noe med problemer som du sjøl kjenner
bedre enn noen forsker. Forskning kan være nyttig, men ikke i stedet
for forbedringer. Vi vet at skiftarbeid er helsefarlig.
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KAPITTEL 20

ARBEIDSULYKKER

Annenhver dag mister en arbeider livet i en arbeidsulykke. Daglig blir 60-70 så hardt skadd at de må være borte fra jobben mer enn 10 dager
(det er betingelsen for å havne i Rikstrygdeverkets statistikk over
yrkesskader). Enkelte av disse blir helt eller delvis invalidisert for resten
av livet på grunn av skaden.
Tar vi med skader med kortere sykefravær, kommer vi opp i noe slikt
som 200 registrerte skader daglig. I tillegg kommer alle de skadene som
ikke blir meldt som arbeidsulykker, eller som ikke gir fravær i det hele
tatt, men som litt etter litt setter spor likevel. Ikke i statistikken, men i
kroppen: kroniske smerter, nedsatt førlighet, svekket helse og arbeidsevne.
Alle disse tusener av arbeidsulykker er en av de største og farligste
truslene mot norske arbeideres helse. Å se på arbeidsulykker som »noe
som alltid har forekommet — og aldri kan utryddes» — det er knefall for
kapitalens spekulasjon i arbeidernes helse.
Hvem har ansvaret?

200 arbeidsulykker daglig.
De fleste kan unngås.
Din omtanke gjør utslaget.
(Gjennomgangsfrase i en serie TV-innslag
høsten 1974, laget av Arbeidstilsynet og
Vern og Velferd i fellesskap).
Slik plasserer Arbeidstilsynet og Vern og Velferd ansvaret for
arbeidsulykkene. Prøv ikke å reise krav om tryggere arbeidsforhold —
du har bare deg sjøl å takke om du blir skadd.
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I 1845 skrev Friedrich Engels om arbeidsskader på en litt annen måte:
»Dersom et menneske skader et annet så hardt at det fører til døden, kaller vi
det uaktsomt drap. Men dersom gjerningsmannen på forhånd visste at skaden ville
være dødelig, kaller vi det mord.
Det er også mord hvis samfunnet ) utsetter hundrevis av arbeidere for slike
forhold at de er dømt til en unaturlig og alt for tidlig død. Det er en død like
brutal som om de ble stukket ned eller skutt.
... Det er mord hvis samfunnet er fullt klar over at tusenvis av arbeidere ikke
unngår å bli ofret så lenge forholdene får fortsette.
... Men hvis samfunnet myrder en arbeider, er det med et knivstikk i ryggen
som arbeideren ikke kan forsvare seg mot. Umiddelbart virker det ikke som et
mord i det hele tatt, for ansvaret kan ikke plasseres på noen enkeltperson. Alle er
ansvarlige og likevel er ingen ansvarlige. For det ser ut som om offeret døde en
naturlig død. Hvis en arbeider dør, er det ingen som legger ansvaret på samfunnet,
sjøl om noen kanskje ser at samfunnet har latt være å sørge for å hindre
dødsfallet. Ikke desto mindre er det mord.»
Fra boka »Arbeiderklassens vilkår
i England», som kom ut i 1845
Myten om »menneskelig svikt» er reaksjonær og livsfarlig

»Anslagsvis 75 % av alle arbeidsulykker skyldes menneskelig svikt» —
har du hørt den leksa før? Det har vært et viktig punkt i propaganda og
kursvirksomhet om arbeidsulykker både fra Arbeidstilsynet, Vern og
Velferd, og andre liknende organisasjoner. Mye snakk om psykologi og
ulykkesfugler. Det som mangler for å få skadetallene ned er »holdningsendring» og »økt vernebevissthet», får en vite. Og vel å merke, det er
aldri direktørens »vernebevissthet» som trenger oppussing, det er
arbeidsfolk som må ta seg sjøl i nakken.
I stedet for å reise kampen mot arbeidsvilkår som gjør deg trøtt og
sein i avtrekket, og får deg til å gjøre flere tabber enn nødvendig — i
stedet for å kreve sikring av arbeidsplasser, maskiner, kjøretøy og
verktøy, retter denne propagandaen pekefingeren mot den som blir
utsatt for arbeidsulykken: »De fleste kunne vært unngått. Din omtanke
gjør utslaget». Med andre ord, du har deg sjøl å takke for at det gikk
som det gikk.
Er arbeidsfolk spesielt sløve og tankeløse? Er det virkelig slik at den
viktigste årsaken til skadene, det viktigste å rette kampen mot — er din
og arbeidskameratenes mangel på omtanke? Er det på den måten vi får
skadetallene nedover?
Engels forklarer sjøl i en fotnote at han med »samfunnet» mener herskerklassen.

10. — Helsebok
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Et eksempel på Vern og Velferds kampanjer mot arbeidsulykker -

Bekymring har aldri hjulpet noen.
Går noe galt hjelper det ikke å gi seg
over. Prov heller å finne årsaken til bekymriagene. Iler er noen gode råd —
husk dem:
V:er omgjengelig. Kontakt med venner
hjelper deg å glemme dine sorger.
La ikke frykt bestemme dine handlinger. Den tapreste er den som moter
vanskene trass i frykt.
Konsentrer deg om ditt arbeid når du
arbeider. Konsentrer deg om leken når
du leker.

Utfor ditt arbeid og din lek naturlig.
Unngå sammenblanding.
3. Bruk din forstand. Den sunne hjerne
er den som brukes meget.
6. Bring deg selv under kontroll. Fremelsk ikke hat, frykt eller sinne.
d. Vær modig, ha selvtillit. Du kan om
du prøver.
Snu aldri ryggen til situasjoner som
må ses i øynene.
Lur deg ikke fra ansvar. Det forer deg
ikke noe sted.
10. Vær ikke bare selvopptatt.
V TRYGG PRAKSIS

Kort nr. 15

Vern og Velferd
Det arbeiderfiendtlige innholdet i disse kampanjene er klart: For det
første pekes det ikke på hvorfor folk gjør tabber og handler »uomtenksomt): Trøtt på overtid, nattskift, uforsvarlig tempojag på grunn av
akkord eller rasjonalisering, dårlig og slitt verktøy, dårlig konstruerte
maskiner osv. osv.
For det andre legges skylda på den som blir skadd, de retter
oppmerksomheten bare mot forhold som er umulige å utrydde (nemlig
det at folk gjør tabber iblant).
Men ingen kampanjer peker på hva som skulle vært gjort for å gjøre
tabber ufarlige, hvordan arbeidsplassene kan sikres slik at tabber ikke
fører til ulykker.
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Arbeidere er ikke mer enn andre mennesker vaksinert mot å gjøre
dumheter, ta sjanser, feilbedømme en situasjon. Det er umulig å
utrydde »menneskelig svikt».
De som likevel holder liv i myten om »menneskelig svikt» er mer
interessert i å dekke arbeidskjøperen enn i å hindre arbeidsulykker. Og
propagandaen har vært effektiv. Mange velmenende kursledere og
mange arbeidere har godtatt »menneskelig svikt»-forklaringen. Fordi
tankeløsheten ofte er det første som slår en i øynene med det samme en
begynner A lete etter årsaker. Og fordi vernearbeid som andre
arbeidsmiljøsaker stadig blir framstilt som politisk nøytrale, »reint
faglige» problemer hvor det ikke skulle være mulig for klasseinteresser å
stikke hodet fram. Det er nødvendig å kvitte seg med slike illusjoner, og
avsløre »menneskelig svikt»-pratet som det det virkelig er, reaksjonær
tenkning og livsfarlig avsporing av vernearbeidet.
Lær av ulykkene — og av tilløp til ulykker

En arbeidsulykke har ikke en, men mange årsaker. Den som vil skyve
skylda vekk fra arbeidskjøperen, legger vekt på andre ting enn den som
først og fremst vil hindre nye ulykker.
Arbeideren som får handa mellom to valser kunne latt være å stikke
den inn — sånn sett er det typisk »menneskelig svikt». Men helt fra de
første slike valsene ble satt igang for kanskje hundre år siden, har nå
folk likevel i tankeløshet stukket handa inn — og ødelagt seg for livet.
Hvis målet var å unngå skade, skulle erfaringene for lengst ha ført til at
valsene ble utstyrt med automatisk stopper eller liknende vern. Det er
kyniske folk som i stedet nøyer seg med å sette opp en plakat til tjue
øre over maskinen: »Tenk — omtanke gir sikkerhet.» »Bli ikke
ulykkesfugl».
De vanlige skademeldingene blir fylt ut av formann eller av verneleder
som har ansvaret for skadestatistikken i bedriften. Skjemaene har
rubrikk for »hovedårsak» og »annen årsak».
Fordi formannen oftest på forhånd har fått lære at de fleste ulykkene
skyldes menneskelig svikt, krysser han eller hun sjølsagt lett av på farlig
handling som hovedårsak. Når så statistikken blir gjort opp, kan alle se
at det er »vitenskapelig bevist» i år igjen: de fleste skadene hadde »farlig
handling» — »menneskelig svikt» som hovedårsak!
Mot denne meningsløse registreringen kan du bruke din egen
vitenskap — som ikke spør etter »hovedårsak», men etter hvor det nytter
å sette inn mottiltakene. Ikke bare skader skal undersøkes, men også
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Vern og Velferds plakater

(Foto: Fotogruppe 72)

tilløp til skader: alle de gangene det går bra, så vidt, — alle gangene det
kunne gått galt, hvis ikke —.
Mange steder konkurrerer avdelingene om å ha lavest mulig skadetall.
Ja, de »flinkeste» får kanskje til og med premie av bedriften — bare for å
banke løgnen inn ennå en gang: »Din omtanke gjør utslaget» — Bedriften
er uten ansvar.
Slike konkurranser fører til at tilløp til skader ikke blir registrert. Det
blir om å gjøre å holde statistikken fin, kanskje lar en til og med være å
si fra om skader hvis de ikke er for alvorlige. Slike konkurranser er
arbeidsfolk dårlig tjent med. Det interesserer ikke oss å legge skjul på de
farene som finnes på arbeidsplassen. En alvorlig skade som såvidt blir
unngått, er en viktigere erfaring for oss enn en mindre skade som havner
i statistikken. Godt vernearbeid er ikke et spørsmål om å være flink til å
redde skinnet i siste øyeblikk, men om å forutse farene og stille krav i
tide.
o Først må kampen reises mot arbeidsforhold som øker sjansen for
»menneskelig svikt» (p.g.a. trøtthet, støy, stress, dårlig lys, hastverk).
I neste omgang må den rettes mot arbeidsforhold som gjør at
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»menneskelig svikt», tabber eller forglemmelser (som alltid skjer før
eller siden) skal betales med blod: maskiner uten sikring, stillaser
uten rekkverk, slipeskiver uten avskjerming, dårlig kontroll og vedlikehold av maskiner, kraner osv.
Alle skader og tilløp til skader skal undersøkes. Ikke for å skyve
skylda over på arbeideren, men for å finne ut hvordan skaden kan
unngås, sjøl om folk fortsetter å gjøre tabber.
Ulykkesrisikoen skal analyseres før nytt maskineri anskaffes og før
nye avdelinger bygges. De aller fleste arbeidsplassene har faremomenter innebygd allerede på papiret — konstruktøren er gjerne
verken utdannet eller betalt for å se etter dem. Krev å få lagt fram en
vurdering av farlige forhold på forhånd, krev å få inn ekspertise for å
vurdere planene der bedriften ikke sjøl kan legge fram en slik
vurdering, — sjøl om det fører til forsinkelser.
Let etter forhold som det kan gjøres noe med, i stedet for å jage
spøkelser som ingen vet hvordan ser ut: »vernebevissthet» og
»ulykkesfugler». La ingen avspore vernearbeidet med snikk-snakk om
»menneskelig svikt». Arbeidsplassen skal være så sikker at en
tankeløshet verken koster deg synet, høyre handa eller livet.
Verneombud og fagforening må sørge for at erfaringene som blir
gjort på en arbeidsplass om hvordan ulykkesrisikoen kan fjernes,
kommer til nytte for flere. De må også sikre at alle kjenner og bruker
-retten til å nekte farlig arbeid.
Rasjonalisering og skader — et eksempel fra skogbruket

Motorsaga som ble tatt i bruk omkring 1950 kunne gjort skogsarbeidet lettere og tryggere. I stedet ble det farligere. Skadene økte, samtidig
som stadig færre fikk arbeid i skogen. Takket være rasjonalisering med
profitt for de store skogeierne som eneste mål.
Antall 1000 i arbeid
Antall sager i bruk
Antall motorsagulykker
1951
3 000
8
1955
7 500
26
1958 25,4
26 000
29
1960-1970 Rasjonalisering: motorsaga skulle ikke lenger brukes bare
til kapping og felling, den ble eneste redskap for mange.
167
ca. 50 000
1967 12,6
1971 8,7
oppgave mangler
259
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Bruk retten til å nekte farlig arbeid!
(Foto: Fotogruppe 72)

Se på tidsrommet 1958-1967: Antallet arbeidsplasser ble halvert,
antallet motorsager doblet, og skadetallet nesten seksdoblet.
» — det riktig store hoppet i skadeprosenten kom da rasjonaliseringseksperten etterhvert fikk overbevist hoggeren om at øksa var overflødig
under tømmerhogst — motorsaga kunne klare saken alene.» H. Bråten,
arbeidsinspektør for skogbruket, i »Arbeidervern» nr. 2, 1973. (Tallene
er fra denne artikkelen, fra Arbeidstilsynets årsmeldinger og fra
Statistisk Sentralbyrå).
Erfaringene fra Kiruna: færre skader med fastlønn
Oversikten nedenfor viser antallet alvorlige, middels alvorlige og lette
ulykkestilfeller ved LKABs Kirunaavdeling 1969-72. Inndelingen er
gjort av vernetjenesten ved bedriften. Omslaget i skadetallene kom etter
overgang fra gruppeakkord til fastlønn fra 1970, et resultat av den store
gruvestreiken 1969-70. (Tallene viser ellers at det ikke er nok å se på
antall ulykker, hvis en vil se om forholdene forandrer seg. En må skille
mellom alvorlige og mindre alvorlige skader.)
294

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

<<

~m*

C

'Mx"'"~5).1n%:`.~.

Papiravfall hører hjemme i søppelkassa til høyre, ikke på oppslagstavla!
(Foto: Fotogruppe 72)

Alvorlighetsgrad
1969
Dødsfall
3
Alvorlige ulykker
88
Middels alvorlige ulykker 144
472
Lette ulykker'
Totalt
707

1970
2
16
66
520
604

1971
1
5
43
685
734

1972
1
4
37
625
667

1969-72
-95 %
-75 %
+30 %

1 Før innføring av fastlønn betydde det tap av fortjeneste å oppsøke
lege. Derfor lot mange med lettere skader være å få legebehandling, og
fikk heller ikke skaden registrert i statistikken.
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Kampen mot arbeidsulykker
Etter en ulykke, eller et tilløp til ulykke, skal dere alltid stille dette
spørsmålet:
HVORDAN KAN DERE HINDRE AT NOE LIKNENDE SKJER
IGJEN — HVA KAN ENDRES, SLIK AT DERE SIKRER AT TABBER
BLIR UFARLIGE?
Kampen mot arbeidsulykker må rettes inn mot tre hovedområder:
Få vekk farer som er »innebygd» i jobben ved å forandre maskin,
arbeidsstilling, arbeidsteknikk osv.
Krev grundig opplæring og trening, og tid til fornuftig planlegging av
uvante jobber. Uvitenhet og manglende erfaring kan føre til ulykker.
Bekjemp »menneskelig svikt»-propagandaen, og det reaksjonære og
farlige tenkesettet den står for.
Bekjemp alle arbeidsulykker som skyldes trøtthet og oppjaget tempo
ved å reise kamp mot overtid, akkord, rasjonalisering osv.
Den 11. desember 1972 omkom to mann av kullosforgiftning ved
Electric Furnace Products Company i Sauda
TO DREPTE OG ANSVAR
Mandag på ettermiddagskiftet
døde to mann på EFP.
Smertefritt gasset i hjel.
Smerten er for dem som
er etter.
Ulykken var selvforskyldt
lød dommen.
Vi vet det var ikke slik.
Bedriftens instrukser er klare.
Trygt kan de toe sine hender.
Ingen taler om kapitalismens
press på mennesket.
Skyv ansvaret på de døde.
Døde taler ilske.
Skal direktøren dø før dere forstår?
Må også han gasses?
Kjell Pettersen
(Fra samlingen, Arbeider til arbeider.
Forlaget Oktober, 1974)
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Sjekkliste for ulykkesrisiko
Her er ei liste over forhold du kan se etter når du leter etter årsakene
til ulykker. Den er ikke fullstendig, du kan bruke den som et utkast og
sette opp din egen etter de problemene som er viktigst der du arbeider.

Okt skaderisiko på grunn av
Årsak i
arbeidsmiljøet

Belysning
Varme
Kulde
Vibrasjoner

Støy
Luftforurensing

Årsaker
lokalt på
arbeidsstedet

Konstruksjon av
maskin/verktøy
Bruk av
maskin/verktøy
Arbeidsplass

Årsaker i
arbeidsopplegget

Lønnsystem
Tungt arbeid
Arbeidstakten

Ensformig arbeid
Arbeidsstilling
Skiftgang, nattarbeid, overtid
Uvant arbeid
Verneutstyr

Eksempler på skadeårsaker
Blending, dårlig lys.
Utmatting, fysisk overbelastning
Valne hender, stivere i bevegelsene
Lokalt: nummenhet
Helkroppsvibr: trøtthet,
manøvreringsvansker.
Vansker med å høre varselrop,
signaler, trøtthet, irritasjon
Oyeirritasjon, bedøvende og
irriterende damper og gasser
Manglende eller dårlig verneanordning
Maskinen belastes over det den er
konstruert for, verktøyet brukes til
annet enn det er laget for.
Trang plass, glatt golv, dårlig
oversikt over arbeidet
Prestasjonslønn (akkord)
Trøtthet, dårlig bevegelseskontroll
Tvangsstyrt av maskin, bånd eller
prosess, slik at arbeidstakten ikke
kan tilpasses naturlig rytme.
Minsket oppmerksomhet
Lett å gli, lett å forløfte seg
Trøtthet,
søvnmangel
Tabber på grunn av manglende
erfaring
Mangler, eller er for dårlig,
brukes ikke (hvorfor?)
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KAPITTEL 21

KREFTFRAMKALLENDE STOFFER

Det har vært tett med »avsløringer» av farlige arbeidsplasser de siste
åra. Ikke minst er »sjokkrapportene» om kreftfare blitt godt førstesidestoff: Falconbridge, PVC-fabrikken, Eternitfabrikken —. Arbeidstilsynet
og bedriftene virker like forbløffet hver gang, og det dukker opp nye
regler, legekommisjoner og komiteer på løpende bånd, slik at ingen skal
være i tvil om at »man ser meget alvorlig på problemet».
1 virkeligheten har de ingen grunn til å virke forbløffet, som regel er
det saker de har kjent til lenge uten å gjøre noe med det. At asbest
(Eternitfabrikken) og nikkel (Falconbridge) kunne gi kreft har en for
eksempel kjent til siden mellomkrigstida. Nye stoffer kan sjølsagt
uventet vise seg å være farlige, ettersom de oftest ikke har vært
undersøkt tilstrekkelig før de tas i bruk. Men så lenge det heller ikke tas
hensyn til kreftfare som har vært kjent i flere menneskealdre, er det
klart nok at det ikke bare er mangel på kunnskap det står på!
Det blir regnet med at kontakt med kjemiske stoffer i dag er en
medvirkende årsak til mellom 70 og 90 % av alle nye krefttilfeller. Det
kan være stoffer vi får tilført gjennom luft, mat og vann, men for de
fleste industriarbeidere vil arbeidsmiljøet være det stedet der de kommer borti flest og mest av kjemiske stoffer.
Arbeidet for å bekjempe kreftsykdommene er et godt eksempel på
hvordan medisinsk arbeid og forskning nødvendigvis er styrt av den
herskende klassen, ikke av arbeiderklassens interesser. Når en ser hvor
lite av innsatsen som har vært satt inn mot kreftfarene i arbeidsmiljøet,
skulle en ikke tro at sammenhengen mellom arbeidsmiljø og kreft har
vært kjent i 200 år.
Petrokjemisk industri (oljeraffinering), gummi-industri, gass-, koks- og
asfaltproduksjon og metallurgisk industri (smelteverk — metallraffi298
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Fra PVC-fabrikken, Hydro, Herøya.
(Foto: Telemark Arbeiderblad)

nering) er eksempler på arbeidsmiljø der faren for kontakt med
kreftframkallende stoffer er stor. Men slike stoffer kan sjølsagt dukke
opp nesten i enhver produksjon. Kravet om full opplysning om stoffene
som blir brukt (se -Hva bestemmer om et stoff er farlig?), er derfor et
viktig krav også i kampen mot kreftfaren.
Glem ikke alt annet for kreftfaren

Sjøl om det er en bra ting at aviser og TV tar opp helsefarlige
arbeidsforhold, kan sensasjonsoverskriftene om kreftfare også ha en
dårlig virkning. Fordi det ser ut som om kreftfaren er selve hovedproblemet. Andre forhold som kan være like alvorlige eller verre, blir
glemt. For å bruke et litt ekstremt eksempel: Fordi om solskinn betyr
en liten fare for hudkreft, er de fleste anleggsarbeidere utsatt for mye
alvorligere helsefare på grunn av sprengning, støv, støy, risting fra
pressluftbor osv.
På samme måte var kanskje skiftarbeid, støy og eksplosjonsfare større
problemer enn kreftfaren på PVC-fabrikken på Herøya, men det fikk
ikke de store overskriftene.
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Med dette mener vi ikke at kreftfaren ikke skal tas alvorlig, bare at en
ikke skal glemme andre forhold som kanskje ikke er så »godt stoff»,
men som kan være alvorligere trusler mot helse og trivsel hvis det ikke
blir gjort noe med dem.
Hvilke stoffer er farlige?

Det meste vi vet om kreftfare, har arbeidsfolk fått betale med livet
for. En del kunnskap bygger på -dyreforsøk. Et stoff som gir kreft hos
en eller to dyrearter bør regnes som mulig kreftframkallende for
mennesker, til det motsatte er bevist. De seinere åra har en funnet fram
til enklere testmetoder som nokså raskt kan gi mistanke om kreftfare.
Fordi det vanligvis tar lang tid (15-40 år) fra kontakten med det
kreftframkallende stoffet til sykdommen melder seg, er det temmelig
kynisk å skulle ha »bevis» for at et stoff gir kreft hos mennesker før en
gjør noe med det. Ettersom det kan være nok med bare noen måneders
kontakt, skal det ofte også godt gjøres å lete seg fram til årsaken, tretti
år tilbake i tida. Etterhvert har en nå likevel fått slike bevis, og kan
snakke om sikre kreftframkallende stoffer, som asbest, mineralolje osv.
Ved hjelp av dyreforsøk og spesielle tester, kan en skille ut en gruppe
til, sannsynlig kreftframkallende stoffer. Slike forsøk må høre med i
forhåndsprøving av stoffer som blir brukt eller skal tas i bruk.
En kan også snakke om en tredje gruppe, (men grensene mellom
gruppene flyter! ) mulige kreftframkallende stoffer, der det enda er
gjOrt for lite utprøving, eller der dyra kanskje har vært utsatt for stoffet
på en måte som har lite å gjøre med den kontakten mennesker har med
det. Slik som når mus får leverkreft etter å ha vært foret med
trikloretylen, eller kreft i bindevevet av å få sprøytet inn -polyurethan-skum i magesekken.
Men hva kan folk som jobber med slike stoffer gjøre for å slippe å bli
førstesidestoff og forsøkskaniner?
Det er umulig å forby et hvert stoff som er mistenkt for å gi kreft og
det har heller ikke noen hensikt. (Mer om dette i -Hva bestemmer om
et stoff er farlig?) Når det gjelder de mulige kreftfremkallende stoffene
kan vi møte problemet:
o med et allment krav om kontroll av virkningene av
kjemiske stoffer før de blir godtatt brukt og videre
utprøving hvis det melder seg mistanke om kreftfare
(eller annen helsefare). (Se • Ilva bestemmer om et stoff
er farlig? )
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o ved å holde fast ved at verken lunger, hud eller resten av
kroppen skal være noe slags oppsamlingssted for kjemiske stoffer, uansett hva -yrkeshygieniske grenseverdier
til enhver tid ligger på. Vel kan ikke en tungindustri
bygges om til en blomsterbutikk, men det er forskjell på
skittent og reint der også.
Når det gjelder de sikre/sannsynlige kreftframkallende stoffene, er det
også av betydning å vite om de er sterkt eller lite kreftframkallende.
Hvis et stoff er så svakt kreftframkallende at det ved vanlig bruk vil ta
100 år fra kontakten til sykdommen melder seg, er det jo ikke så ille
likevel. (Se også -Hva bestemmer om et stoff er farlig). Men for hele
gruppa må en
ikke godta noen grenseverdi over null
kreve vernetiltak som hindrer kontakt
kreve forbud der det ikke lar seg gjøre å gjennomføre
effektive vernetiltak
o Ingen grenseverdi
Det går ikke an å sette noen sikker grenseverdi for kreftframkallende
stoffer. Det er som med røyking, sjøl en sigarett daglig betyr en liten
økning av faren for lungekreft. I blanding med andre stoffer kan
dessuten den kreftframkallende virkningen bli forsterket, og en vet lite
om hvilke blandinger som kan være farlige.
)Kokarsinogenen (betyr med-kreftframkallere) er stoffer eller påvirkning som forsterker virkningen av kreftframkallende stoffer uten
nødvendigvis sjøl å være kreftframkallende. Det er lite en vet ennå om
hvilke som har denne virkningen. En regner med at -irriterende gasser
(som svoveldioksyd — SO 2 , nitrogendioksyd — NO 2 og oson — 03 ) kan
ha slik virkning i luftveiene, antakelig også støv som irriterer. -Asbest og
ultrafiolett stråling ( • hudkreft) kan gi kreft alene, men de kan også
kraftig forsterke virkningen av andre kreftframkallende påvirkninger. Et
eksempel på dette er den store økningen av lungekreftfaren for røykere
som samtidig jobber med asbest.
Uansett om det finnes en grenseverdi i listene eller ikke, skal en aldri
godta noen fast nedre grense for kreftframkallende stoffer.
Kravet skal hele tida være: fortsatte forbedringer, uten noen nedre
grense.
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Asfaltering — en av mange jobber der en kan bli utsatt for kreftframkallende stoffer.
(Foto: Fotogruppe 72)

o Vernetiltak
Der kreftframkallende stoffer ikke kan byttes ut, kan en ved hjelp av
vernetiltak få risikoen ned på »en-sigarett-nivå». I tillegg til vanlige
tekniske tiltak (automatisering, innkapsling, avsug osv.) for å hindre at
stoffene kommer i kontakt med kroppen, er det viktig med hyppig skift
av arbeidstøy, vask av arbeidstøy i bedriften, gode vaskemuligheter etter
arbeid (dusj) osv. der det finnes muligheter for hudkontakt. Legekontroll er det ofte mye snakk om, men det er bare ved fare for • hudkreft
at det har noen særlig hensikt. Yrkesbetinget hudkreft kan helbredes
fullstendig hvis den blir oppdaget i tide. For andre kreftformer (lunge,
magesekk, urinveier osv.) må alt satses på å hindre at de oppstår. Siden
de fleste yrkesbetingete kreftformene utvikler seg så langsomt må
dessuten legekontroll nesten fortsette livet ut om den skal ha noen
hensikt. Sjøl om en skifter jobb.
Målsettingen for alle forbud, regler og vernetiltak mot kreftframkallende stoffer er: ingen kontakt.
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»Det prinsipielt ønskelige når det gjelder et menneskes kontakt med stoffer en
vet kan fremkalle kreft, er imidlertid at en helt unnlater å utsette seg for slik
kontakt.
Dette standpunktet bygger først og fremst på et enkelt resonnement. Et
menneske er bygget opp av enkeltceller. Disse vokser og fornyer seg slik at de
holder kroppens forskjellige deler og organer i likevekt. Denne likevekt kan
forstyrres, noe som kan fremkalles bl.a. av visse kjemiske stoffer og også av stråler.
En teori for kreftutvikling innebærer at det under uheldige omstendigheter er
tilstrekkelig for at kreft skal oppstå, at det kreftfremkallende stoff medfører en
enkelt forandring i en enkelt celle. Det er derfor f.eks. klart at ethvert
røntgenbilde innebærer en risiko for å fremkalle kreft. Risikoen er imidlertid så
liten at vi i praksis ikke tar annet hensyn til den enn at vi unngår å ta unødvendige
røntgenbilder.» (Våre uthevinger.)

Slik står det ganske fornuftig i uttalelsen fra den legekommisjonen
som skulle vurdere helsefarene ved PVC-produksjonen på Herøya
høsten 1974. (Resten av uttalelsen hadde riktignok lite med »det
prinsipielt ønskelig» å gjøre. (Se -Hva bestemmer om et stoff er
farlig.)

Sjøl om mekanismene bak kreftutviklingen ennå er uklare, er det som
sies her grunnlaget vi må holde oss til når vi skal stille krav. Det er helt
klart at jo mindre en blir utsatt for, og jo kortere tid påvirkningen varer,
jo mindre er sjansen for kreft. Som det står: »— vi unngår å ta
unødvendige røntgenbilder». På samme måte vil det være bedre, jo mer
en unngår kontakt med de kreftframkallende stoffene. Det er på denne
bakgrunnen en må se PVC-arbeidernes krav høsten 1974 om kortere
arbeidstid og lengre ferie — som Hydro svarte på med stengning av
bedriften og med å trekke inn legekommisjonen som en slags »nøytral»
instans som kunne velsigne fortsatt drift.
o Forbud

Noen stoffer er så kraftig kreftframkallende at det vanskelig går å
beskytte seg. De bør forbys i det hele tatt. 1 motsetning til Sverige (se
seinere) har vi ingen slike forbud i Norge. Arbeidstilsynet har regler som
skal følges ved bruken av bensen, krom og asbest, (Bestillingsnr. B 135,
B 136 og A 235) men de blir verken overholdt eller håndhevd. Fordelen
med forbud er at kontrollen blir enklere. Om stoffet unntaksvis må
brukes, kan en stille særlig strenge krav til vernetiltak. I Danmark er det
forbud mot bruk av asbest, men det hjelper lite så lenge det blir gitt
dispensasjoner fra forbudet til hvem som helst. Forbud i seg sjøl er altså
ikke nok, hvis en ikke ser til at de blir fulgt og »hjelper» Arbeidstilsynet
med å håndheve disse.
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I den svenske grenseverdilista fra 1974, er kreftframkallende stoffer
satt opp i tre grupper etter hvor strenge regler som gjelder for dem.
Denne inndelinga betyr ikke at de som har fått vanlige grenseverdier er
»ufarlige», bare at de som setter opp lista mener det er rimelig at
arbeidsfolk godtar den risikoen som følger bruken av disse stoffene. De
som er forbudt eller bare tillatt på særvilkår, er stort sett sterkere
kreftframkallende stoffer. I tillegg til denne oversikten kan du også se
på oversiktene på stikkordene -lungekreft, -hudkreft og • kreft i
urinveiene.
Forbudt i Sverige:

Tillatt på særvilkår:

Vanlig grenseverdi:

2-acetylaminofluoren arsenikk (og uorganiske
arsenforbindelser, ikke
arsin)
benzidin og -salter auramin
asbest(bortsett fra krokidolit)
dianisidin
bis-klormetyleter
bensen
(demetoxibenzidin)
metylklormetylete r diazometan
beryllium
beta-naftylamin
4-dimetylaminoazo
dioxan
bensen
4-nitrodifenyl
3,3'-diklorbenzidin
p-fenylendiamin
dietylsulfat
hydrazin
dimetylsulfat
kobolt
kromater (tungtløselige
etylenimin
forbindelser)
nikkel (metall og tungtløseetylenthiourea
lige forbindelser)
metylen-o-kloranilin
nikkelkarbonyl
(MOCA)
metylen-o-kloranilin
vinylklorid
metylnitrosourea
(MNU)
alfa-naftylamin
N-nitroseodimetylamin
(dimetylnitrosamin)
1,3-propansulton
beta-propiolakton
propylenimin
o-tolidin
(dimetylbenzidin)
4-aminodifenyl
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Mulige kreftframkallende stoffer
Stoffene på denne lista har gitt kreft hos forsøksdyr. Det betyr ikke
nødvendigvis at de også gir kreft hos mennesker, men det gir grunn til
mistanke, forsiktighet og videre undersøkelser. En del av stoffene kan
du finne mer om andre steder i boka ved å slå opp i registeret bakerst.

kobolt
kadmium
selen
bly
tetraklorkullstoff
kloroform
trikloretylen
dietylenglykol
karbamater
kloropren
nitrosaminer
hydrazin
tannin (garvesyre)
p-phenetylurea (dulcin)
cyclamat
safrol
dihydrosafrol
plast
propylenimin
propansulton
epoxyder, laktoner,
peroksyder
forskjellige fargestoffer

metallegeringer
metallegeringer
metallegeringer, gummiindustri
bensin, maling
løsemidler
frostvæske
gummiindustri
gummiindustri (råstoff for neopren)
gummiindustri, nitrittholdig kjøtt
gummiindustri, insektgift, medisiner
kaffe, te, garving
søtningsstoff
søtningsstoff
smaksstoff
smaksstoff
kjemikalier i industrien
kjemikalier i industrien
kjemikalier i industrien, plastproduksjon
mat, kosmetikk

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