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Husum og Wergeland (red):
Kamp mot helsefarlig arbeid (1975)
Delfil 4

Del 4:
Hva kan gjøres?
Pga størrelsen er boka lagt ut i fem deler.
Øvrige filer finnes på
www.ebbawergeland.no/boker/
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TVERS IGJENNOM LOV TIL SEIER
Tvers igjennom lov til seier!
Ikke går der andre veier
til vårt drømte, frie land.
Før vi tramper ned og skaffer
vei i lovens paragrafer
er vi treller alle mann.
La dem rase. La dem true.
Ikke vil vi la oss kue,
svarer vi dem koldt og kort.
Om I bjeffer, om I snerrer,
ennu er dog, høye herrer
våre henders arbeid vårt.
Ennu er en streikebryter
fredløs niding tross han nyter
vern fra selve kongens råd.
En forræder kaller vi ham,
tross medaljen I kan gi ham,
med samt ros for tapper dåd.
Før vi tramper ned og skaffer
vei i lovens paragrafer,
er vi treller alle mann.
Reis all kraft som klassen eier!
Tvers igjennom lov til seier!
Støtt oss, den som kan!
RUDOLF NILSEN
(Dette diktet ble skrevet til den store bygningsarbeiderstreiken i 1928.
Streiken var rettet mot arbeiderfiendtlige lover, særlig mot voldgiftslova
fra 1927, og førte til at denne lova ble opphevet.)
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1970: Streikende sporveisarbeidere i Oslo demonstrerer mot Arbeidsrettens
klassej us.
(Foto: Klassekampen)

Borgerjus og klassesamarbeidsbyråkrati kan aldri sikre arbeiderklassen
mot helsefarlig utbytting. Men det er nødvendig å kjenne de mulighetene en kan gjøre bruk av. I denne delen har vi derfor et eget kapitel
om jus, og vi ser også på hvilke krav som bør stilles til bedriftslegeordningen.
Det er viktig å være uavhengig av borgerlige »eksperter», og sjøl kunne
gjøre en systematisk kontroll av arbeidsmiljøet. En del hjelp vil dere ha
av kapitlet om sjekklister og målemetoder.
De dårligste løsningene har vi satt til slutt i denne delen: personlig
verneutstyr og førstehjelp!
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KAPITTEL 22

JUS PÅ ARBEIDSPLASSEN

I første del av boka tar vi opp hvordan lover og avtaler i hovedsak er
blitt til hinder for miljøkampen og hele den faglige kampen. Det er
likevel klart at lov- og avtalefestete rettigheter kan være til hjelp eller
nyttig å kjenne til i konkrete saker. Tildels omfatter lovverket
rettigheter som arbeiderklassen har vunnet gjennom langvarig kamp.
Når dette skrives, er den nye arbeidsmiljølova ennå ikke trådt i kraft.
Vi har derfor forsøkt å få med både bestemmelsene i arbeidervernlova
som gjelder nå, og i forslaget til den nye arbeidsmiljølova.
Mange ting vil du nok lete forgjeves etter, for vi har bare plass til
noen av de viktigste bestemmelsene. Hvis du ikke finner svar på
spørsmålene dine her, så skriv til innsenderspalten i Klassekampen og se
om ikke juristene der kan hjelpe deg (Adresse, se •Hvem gjør hva.) Du
kan også få bra hjelp om du kontakter

Fri rettshjelp for kvinner
Boks 6898
St. Olavs plass
Oslo 1, telefon (02) 33 00 70
eller
Jus-buss
Karl Johans gt. 37
Oslo 1, telefon (02) 33 61 51
o Rett til å nekte farlig arbeid

o Hvis arbeideren mener »at han ikke kan fortsette arbeidet uten fare
for liv eller helse, skal han avbryte arbeidet», sier arbeidsmiljølova
(§ 11). Altså lovfestet rett og »plikt» til å nekte helsefarlig arbeid.
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Men arbeidet skal bare avbrytes »inntil arbeidsgiveren eller den han
bemyndiger har avgjort om arbeidet kan fortsette». Denne bestemmelsen, som betyr at arbeidskjøperen kan sende en arbeider tilbake
til farlig arbeid, er så grov at den antakelig blir fikset opp litt i den
ferdige lova.
Arbeidervernlova har ingen tilsvarende lovbestemmelse, men i Fribergs kommentarutgave av lova er retten til å nekte farlig arbeid slått
fast slik: »En arbeidstaker har ikke plikt til å utføre arbeid som han
mener er for farlig for ham. Det vil ikke være i strid med hans
lydighetsplikt etter arbeidsavtalen eller krenkelse av arbeidsgiverens
styringsrett etter tariffavtalen å nekte å utføre slikt arbeid. Arbeidstilsynet bør kontaktes i slike tilfelle.»
Verneombud får etter arbeidsmiljølova rett til å stanse arbeid hvis
han/hun mener det er »umiddelbar fare» for arbeidernes liv eller helse
(§ 27) Stansen skal straks meldes til »arbeidsgiver», som imidlertid
ikke kan kreve arbeidet igangsatt igjen, sjøl om han måtte mene det
var »ufarlig». Her er det Arbeidstilsynet som skal ta stilling til om
arbeidet skal fortsette eller ikke. Hva arbeiderne sjøl mener, bryr ikke
lova seg om. Etter hovedavtalen (§ 7a, 1) kan verneombud stanse
arbeid til »arbeidsgiver» har avgjort om det var nødvendig, altså like
råttent som det arbeidsmiljølova sier om den enkelte arbeiderens
»rett» (se foran).
Retten til å stanse arbeidet blir begrenset til situasjoner med
»umiddelbar helsefare» (gassforgiftning, ulykker på dårlig sikret stillas
osv.), og gjelder ikke fare for seinskader av dårlig arbeidsmiljø.
Vemeombudet blir ikke erstatningsansvarlig for skade eller økonomisk tap for kapitalen som følge av stansen, uansett om Arbeidstilsynet mener stansen var »berettiget» eller ikke.
Opplysnings-, opplærings- og merkeplikt
Etter arbeidervernlova har »arbeidsgiveren» opplysnings- og opplæringsplikt, det vil si plikt til å opplyse arbeiderne om farene ved
arbeidet og sørge for »den rettleiing og øvelse som er nødvendig for å
unngå farene.» (§ 5,1). Dette siste bør for eksempel gjelde opplæring
i •førstehjelp for bedriftens regning.
Ved framstilling eller bruk av helsefarlige stoffer har »arbeidsgiver»
plikt til å merke beholderne med stoffenes navn (ikke salgsnavn, men
virkelige, kjemiske navn som de vi bruker på stoffene her i boka) og
passende advarsel (på norsk! ) (§ 5,4). Dette er en lovbestemmelse
som »sover» helt til dere vekker den til live sjøl ved å kreve at den blir
fulgt.
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Merkeplikt og opplysningsplikt kan ikke brytes under henvisning til
patenter og produksjonshemmeligheter.
Arbeidsmiljølova har de samme bestemmelsene om opplysnings- og
opplæringsplikt (§ 8,h) og merkeplikt (§ 15,1). I tillegg blir bedrifter
som framstiller eller bruker helsefarlige stoffer pålagt å lage kartotek
over dem, opplysning om sammensetning, virkninger, forebyggende
tiltak og førstehjelp (se -giftkartotek). Og de plikter å ha nødvendig
utstyr for å forhindre skadevirkningene (§ 15,1). De kan altså ikke
lenger la være å merke bokser og fat og unnskylde seg med at de ikke
vet hva de inneholder.
Det finnes også bestemmelser om merking i »Forskrifter om gifter»,
»Forskrifter om helsefarlige stoffer» og »Forskrifter om merking av
maling, lakk, lim o.1.», som er trykt i noen små hefter som dere får
gratis ved å ringe eller skrive til Helsedirektoratet. De to første gir
regler for merking av en hel masse stoffer som er oppført i lister i
forskriftene. »Giftlista» omfatter slikt som blyforbindelser, fenol,
metanol osv. Lista over »helsefarlige stoffer» omfatter blant annet
desinfeksjonsmidler, eksplosjonsfarlige stoffer, etsende stoffer, frostvæsker og løsemidler. »Forskrifter om merking av maling osv.»
påbyr nøyaktig merking med navn, advarsel og YL-gruppe av alle
produkter som inneholder • organiske løsemidler og som omsettes i
pakninger på over en liter.
Der arbeidervernlova/arbeidsmiljølova går lenger i krav om merking
enn forskriftene, er det lovene som gjelder.
Overtidsarbeid og nattarbeid

Før overtidsarbeid settes i gang »bør bedriften i alminnelighet
konferere med arbeidernes tillitsmenn om nødvendigheten av det».
(Arbeidervernlova § 25,2).
Overtidsarbeid skal ikke overskride 20 timer (på særlige vilkår
30 timer) i to på hverandre følgende uker. Det skal ikke i noe tilfelle
overskride 250 timer per år. (§ 26).
Bedrifter som »har behov for en lengre arbeidstid» enkelte tider av
året kan søke om dispensasjon fra overtidsbestemmelsene (og får det,
se s.
). (§ 26,5).
Nattarbeid kan »hvis det er særlig påkrevd» drives i fire døgn uten at
det er sluttet avtale om nattarbeid og uten at tillatelse fra
Arbeidstilsynet foreligger, men søknad må »sendes tilsynet uten
opphold». (§ 20). (Se også kapitlet om •skiftarbeid.)
Forslaget til arbeidsmiljølov som foreligger når dette skrives inneholder ikke nye bestemmelser om arbeidstid.
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ER DET LOV Å TVINGE FOLK
TIL Å JOBBE OVERTID?
Jeg er ansatt ved Ringnes
Bryggeri i Oslo. Ved denne fabrikken har de gjennomført noe som
kalles tvungen overtid, på fire
timer pr. uke, fordelt på en time
pr. dag. Vanlig arbeidstid er fra kl.
7.00 til 16.00 dvs. 42 1/2 timer pr.
uke. I stedet jobber jeg nå altså
46 1/2 time pr. uke.
Da jeg trodde 42 1/2 time pr.
uke var lovbestemt arbeidstid i
Norge, lurer jeg på hvilken rett
bedriften har til å tvangspålegge
overtid, og hvis den kan, hvor mye
det er tillatt (hvis det fins noen lov
om dette). De fleste som jobber
her godtar overtidsplikten uten
videre — men er veldig usikre på
hvor mange timer den egentlig
består i.
Jeg er ikke interessert i å jobbe
overtid og lurer på om det er
muligheter å slippe eller hvilke
tiltak som kan settes i verk for å
fjerne en slik tvangslov.
Et par spørsmål til slutt: Hvis
det er en lov eller innført praksis
at det er en plikt å arbeide så og så
mye overtid, hvordan og når har
dette kommet i stand og hvilke
partier støtter sn slik arbeiderfiendtlig politikk?
Hilsen L.A.
SVAR:
Etter arbeidervernlovens paragraf 25 er det fastslått at overtidsarbeid bare kan finne sted i følgende tilfeller:
a) Når uforutsette hendinger eller

forfall blant arbeiderne har forstyrret eller truer med å forstyrre
den jevne drift.
Når overtidsarbeid trengs for at
ikke anlegg, maskiner, råstoffer
eller produkter skal ta skade.
Når det har oppstått uventet
eller særlig arbeidspress.
Når offentlige eller almene
interesser eller andre omsyn særlig
krever det. — —
I statens transportbedrifter,
herunder Postverket og Telegrafverket, når den overordnede tjenestemyndighet av omsyn til
driftsforholdene mener bruk av
overtid er nødvendig.»
Det er bare i disse tilfellene
arbeidere over 18 år kan settes til
overtidsarbeid. Imidlertid skriver
du ingen ting om hva bedriftens
begrunnelse for å pålegge overtid
er. Men det vanlige i den slags
produksjon du driver, er at
bedriftsledelsen begrunner overtiden
med »særlig arbeidspress». (jfr. pkt.
c ovenfor). Dette uttrykket er
svært upresist og sier ingen ting
om hvordan dette særlige arbeidspresset skal ha oppstått. Og i
realiteten innebærer dette at arbeidervernlovens § 25 i svært liten
grad verner arbeidstakerne mot å
bli pålagt overtid. I praksis er det
også antatt at økt salg p.g.a.
sommersesongen gir rett til å
pålegge overtid med den begrunnelse at det er oppstått særlig
arbeidspress. Men for at dette ikke
skal bli et fast tillegg til den
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vanlige arbeidstiden, har arbeids- timer overtid i uka ikke mot arbeitilsynet praktisert den regelen at dervernloven § 26 som setter
pålagt overtid p.g.a. særlig arbeids- grenser for hvor mange timer overpress ikke kan pågå lengre enn i en tid en bedrift kan pålegge en
ansatt å jobbe. Utgangspunktet her
tremåneders periode.
Imidlertid avgjør ikke loven noe er at overtidsarbeidet ikke må
om plikten til å jobbe overtid. overstige 20 timer i en hvilken som
Dette er et spørsmål som må løses helst 2-ukers periode og ikke over
ut fra hva som står i tariff — eller 250 timer i kalenderåret.
Det er klart at disse tildels
arbeidsavtalen. Du må derfor
undersøke om dette er regulert uklare bestemmelsene i arbeidergjennom det avtaleverket som fins vernloven langt på veg er en uthufor din arbeidsplass. Imidlertid er iing av 42 1/2 timers uka. Det er
det antatt at dersom avtaleverket derfor viktig å få inn bestemmelser
ikke inneholder noen regler om i tariffavtalen som begrenser plikdette, så er de ansatte etter pålegg ten til å jobbe overtid. I denne
fra bedriftslederen nødt til å forbindelsen kan det også nevnes
utføre overtidsarbeid innenfor de at da arbeidstiden ble senket til
grenser arbeidervernloven setter. 42 1/2 time i 1968, ble også
Dersom vilkårene i arbeidervern- rammen for bruk av overtid
lovens § 25 er oppfylt og det faste utvidet(! ).
tillegget i arbeidstiden ikke varer
Fra Råd og Rett i
ut over tre måneder, strider fire
Klassekampen nr. 23, 1975

Bruken av Arbeidstilsynet
Hvem som helst kan klage på helsefarlige arbeidsforhold til Arbeidstilsynet, som har til oppgave å påse at arbeidervernlova/
arbeidsmiljølova blir overholdt. Melderens navn skal holdes hemmelig, om han/hun ikke sjøl uttrykkelig samtykker til at det blir
kjent, eller »meldingen viser seg å være ugrunnet» (§ 59). Det siste for
å hindre at folk klager hvis de ikke er bombesikre på at det er livsfare
ute og går!
Både arbeidervernlova (§ 10) og arbeidsmiljølova (§ 26,3) pålegger
verneombudet å underrette Tilsynet hvis »arbeidsgiver» ikke »innen
rimelig tid» har tatt hensyn til en melding fra verneombudet om
farlige forhold.
I instruksen for arbeidstilsynene (som du får gratis fra Direktoratet
for Statens Arbeidstilsyn, se -Hvem gjør hva.) heter det at distriktstilsynet bør foreta inspeksjonen uanmeldt. Om det kommunale heter
det at det skal inspisere uanmeldt.
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Tilsynet kan gi muntlige henstillinger (»klapp på skuldra»), eller
skriftlige pålegg. Pålegg skal ha tidsfrist hvis det er forhold på
arbeidsplassen som må forandres. Tidsfristen kan forlenges en gang.
Hvis forandringene ennå ikke er gjort, kan Tilsynet helt eller delvis
stanse produksjonen, eller »arbeidsgiveren» kan ilegges straff. Etter
forslaget til arbeidsmiljølov, skal Arbeidstilsynet kunne ilegge dagsbøter hvis pålegg ikke blir fulgt (§ 56).
Ved »overhengende fare» kan Arbeidstilsynet gi pålegg om tiltak
straks, uten ytterligere tidsfrist.
Klage på Tilsynets vedtak og pålegg, ankesaker, kan reises av
arbeiderne på samme vis som arbeidskjøperen. De rettes til overordnet arbeidstilsyn, eller til Direktoratet for Arbeidstilsynet, innen
3 uker (hvis det ikke spesielt er gitt lengre klagefrist i pålegget).
(§ 56).
Bedriften plikter å legge fram Tilsynets pålegg for tillitsmennene
(§ 56).

Verneombud, kneblingsbestemmelser og streikerett.

Verken arbeidervernlov eller arbeidsmiljølov gir verneombud og
hovedverneombud klar stilling som tillitsmann, knyttet til forening/
klubbstyre. Tvert imot gjør lova verneombudet til en slags løpegutt
for arbeidsleder eller verneleder. Etter hovedavtalen (§ 11) har
verneombud samme vern som tillitsmenn mot oppsigelse.
Arbeidervernlova påbyr »verneutvalg» på arbeidsplasser med over
100 ansatte (§ 11). Arbeidsmiljølova sier det skal være et slikt utvalg
(nå kalles det »arbeidsmiljøutvalg») der det er mer enn 50 ansatte.
Utvalget skal bygges etter klassesamarbeidsprinsippet, med representanter for arbeidere, kapital og verne/helsetjenesten ved bedriften.
Ingen av gruppene skal ha reint flertall (§ 23).
Arbeidervernlova har ingen spesielle bestemmelser om taushetsplikt
for verneombud og medlemmer av verneutvalg. Arbeidsmiljølova sier
at det kan fastsettes slike regler av regjeringen seinere. En klart
lovfestet taushetsplikt ville sikkert møtt motstand, i stedet tar de nå
sikte på å smugle den inn bakveien (§ 24, § 26).
Det er allerede straffbart (straffelova § 294) å gjøre »uberettiget»
bruk av forretnings- eller driftshemmeligheter. Borgerskapets domstoler avgjør hva som er »uberettiget» bruk. Sjøl uten nye bestemmelser har altså kapitalen mulighet til å sette munnkurv på arbeidernes tillitsmenn.
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Taushetsplikt for medlemmer av arbeidsmiljøutvalget: » ... og så vil jeg ønske
arbeidernes representant spesielt velkommen til møtet.»
(Fra Marxistisk Forum)

Tariffavtaler og andre arbeidsavtaler mellom arbeidere og bedriftsledelse kan ikke settes opp slik at de blir dårligere for arbeiderne enn
arbeidervernlova/arbeidsmiljølova, men det kan avtales bedre vilkår.
Hovedavtalen (§ 2) og arbeidstvistlovas (§ 6) »fredsplikt» vil også
gjelde arbeidsmiljøsaker. I en tariffperiode er altså streiker eller
liknende aksjoner nesten alltid »ulovlig», uansett om de er rettet mot
alvorlige helsefarlige forhold. (Et unntak kan være nye helsefarer,
dersom slikt arbeid eller slik fare ikke var aktuelt ved tidligere
tariffoppgjør.)
Den eneste »kampen.» på miljøsaker som lovverket gir adgang til i
tariffperioden (bortsett fra politiske streiker), blir altså stort sett å
reise saker i miljøutvalget eller å klage til Arbeidstilsynet!
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Helsekontroll — miljøkontroll
Etter arbeidervernlova (§ 8) kan Direktoratet for Arbeidstilsynet
påby at det skal være bedriftslege eller føres legetilsyn med
arbeiderne ved en bedrift. Etter arbeidsmiljølova (§ 8) plikter
»arbeidsgiveren» å sørge for fortløpende kontroll med arbeidsmiljøet
og arbeidernes helse »når det kan være fare for at påvirkninger i
arbeidsmiljøet kan utvikle helseskader på lang sikt», — og når kan det
ikke det? (Se også •bedriftshelsetjenesten).
Direktoratet for Arbeidstilsynet har utarbeidet nærmere regler for
arbeid som medfører spesiell helserisiko (fare for silikose, blyforgiftning osv.). Disse skal finnes og gjøres kjent på de arbeidsplassene der
de er aktuelle. Du får tilsendt en oversikt over hva slags arbeid de har
regler for, ved å skrive dit.
Graviditet, fødsel, amming
Oppsigelse under lovfestet svangerskaps/barselpermisjon er ugyldig
(Arbeidervernlova § 31,2). Graviditet er ikke »saklig grunn» for
oppsigelse. Etter arbeidsmiljølova skal oppsigelse under graviditet
primært tolkes som oppsigelse på grunn av graviditet, altså usaklig
(§ 46).
Verken arbeidervernlova eller arbeidsmiljølova gir rett til lønn under
permisjonen, og da hjelper det ikke så mye om arbeidsmiljølova
utvider adgangen til permisjon fra 12 (unntaksvis 18) uker (§ 31) til
46 uker for de to foreldrene tilsammen (§ 31).
Det er heller ikke lovfestet rett til permisjon fra arbeid som kan være
skadelig for mor eller barn (foster), bortsett fra at det i begge
lovtekstene pålegges arbeidskjøperen å »tilrettelegge arbeidet under
hensyn til den enkelte arbeidstakers alder, kyndighet og forutsetninger ellers» (§ 8,e i arbeidsmiljølova). Se •særvern for kvinner.
KAN LEGEN NEKTE MEG SYKEPENGER?
TIL RÅD OG RETT!
Jeg har vært syk i 3 mnd. Legen
som behandlet meg, gjorde lite for
å undersøke hva som feilte meg.
Jeg ba om å få bli undersøkt ved
en poliklinikk, men han la ut om
hvor lang tid alt slikt tar. Jeg var
»bare husmor» med permisjon fra

jobben i et år (morspermisjon), så
jeg forlangte ingen sykemelding.
Siden har jeg fått vite at jeg
muligens hadde rett på sykepenger
siden jeg ble syk innen 6 uker
etter at arbeidsforholdet mitt opphørte, og ba om sykeattest. Dette
nektet legen å gi meg. Han sa at
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om jeg skulle ha sykepenger var et
medisinsk og ikke et juridisk
spørsmål. Har en lege rett til å
nekte å skrive ut en sykeattest når
jeg vitterlig var alvorlig syk, fordi
han mener at jeg som hjemmeværende ikke har rett til penger?
Er det ikke Trygdekassen som skal
avgjøre et slikt spørsmål? Denne
sykeattesten trenger jeg også i
forbindelse med studiene mine,
som jeg jo ikke kom igang med
ordentlig dette semesteret. Hva
kan jeg gjøre dersom han fortsatt
nekter? Har en del resepter han
har utskrevet o.l.
Hilsen I., Asker.
SVAR:
Loven sier at du har rett til
sykepenger »til og med fjerde
søndag kl. 24 etter at arbeidsforholdet er opphørt». Det vil si at
hvis du ble syk innen 4 uker etter
at du startet på permisjonen, har
du iallefall rett til noe sykepenger.
Ingen lege kan nekte deg det. De
kan la være å skrive ut sykepengeattest, men det er trygdekontoret
som avgjør hva du har rett til.
Trygdekontoret har etter loven
plikt til å fortelle folk hva slags
trygder osv. de har krav på. I ditt

tilfelle skal du gå og snakke med
raskest mulig.
trygdekontoret
Kanskje henviser de deg til en
annen lege for å få en uttalelse før
de bestemmer seg. Slike uttalelser
har du rett til å få se selv.
Det går ikke fram av brevet ditt
når du fødte, men vi går ut fra at
du har fått barselpenger, som
utbetales 72 dager, hvorav minst
36 dager etter fødselen. Størrelsen
tilsvarer vanlige sykepenger, og så
lenge du har krav på sykepenger,
har du også krav på barselpenger.
Den attesten du trenger for
studiet, burde du kunne få uten
videre av den vrange legen du alt
har vært hos. Der gjelder det jo
ikke penger, bare en bekreftelse
på at du har gått til behandling en
viss tid. Men kanskje er det likevel
enklere å gå til en annen lege, ta
med reseptene og forklare saken.
Siden du er student, kan du jo
bruke helsetjenesten på Blindern.
Hvis du ikke får ordnet opp i
dette likevel, får du ta kontakt
med oss igjen, så skal vi forsøke å
hjelpe.
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 46, 1974

o Yrkesskade -- yrkessykdom
»Godkjent» yrkesskade etter Folketrygdlova er skade eller sykdom
som skyldes arbeidsulykke — det vil si at den er påført deg under arbeid
i arbeidstida, og følger etter en uvanlig påkjenning eller belastning, eller
etter et plutselig og uventet uhell.
En del sykdommer, »godkjente» yrkessykdommer, gir også rett til
yrkesskadetrygd, se •yrkessykdom.
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Det er opp til deg sjøl å bevise at du har krav på yrkesskadetrygd, om
du får sykdom eller blir skadd på jobben. Slik sikrer lovverket at færrest
mulig skal få noen nytte av regler som kanskje tar seg bra ut på papiret.
Det blir reine nådegaven å få »godkjent» ødelagt helse som yrkesskade
eller yrkessykdom.
Kommer du gjennom nåløyet, har du rett til yrkesskadetrygd:
Alle utgifter til lege, medisin, behandling hos fysioterapeut eller
mensendieck-sykegymnast og innkjøp og vedlikehold av proteser eller
av andre hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden, betales av
trygden. For å få dekning for slike utgifter må du gjøre legen
oppmerksom på at det er snakk om yrkesskade. Resten ordnes ved
kontakt med trygdekontoret.
Får du betydelige varige skader, har du rett til årlig yrkesskadeerstatning livet ut, eller om du vil det, et tilsvarende engangsbeløp. Denne
retten har du sjøl om du kommer i arbeid, og uavhengig av om du har
hatt økonomiske tap eller utgifter etter yrkesskaden.
Blir du ufør av yrkesskaden, får du uførepensjon (se seinere) på litt
gunstigere vilkår enn ellers: beløpet beregnes på en litt fordelaktigere
måte, og du får uførepensjon utbetalt sjøl om uførheten ikke er varig,
hvis den er satt til over 15 %.
Er du etter legens vurdering blitt mindre enn 30 % ufør, blir
yrkesskadetrygden betalt ut som et engangsbeløp. Størrelsen på
beløpet avhenger av hvor ufør du er blitt.

SKADD PÅ JOBBEN — HVILKE
RETTIGHETER HAR VI DA?
En leser ber om opplysninger
om erstatning og økonomisk
støtte etter arbeidsulykke. Han
arbeidet i gruve da det skjedde:
»Jeg ble satt til takrensking
sammen med en erfaren gruvearbeider. Det var meninga at jeg
skulle utføre denne oppgaven i
prøvetida. Senere skulle jeg få
opplæring i anna gruvearbeid. Jeg
hadde hele gruva som arbeidsplass.
Jeg har hørt at uerfarne takrens-

kere i begynnelsen skal få en ort
de kan lære å kjenne godt, som
arbeidsplass. Noen ganger beordret stigeren oss til å renske på
spesielle steder. Andre ganger
utførte vi takrenskinga der vi sjøl
fant det nødvendig.
I gruva der ulykken skjedde var
det svært usikkert fjell. Det har
gått flere ras.
Ulykka skjedde under takrensking. En steinblokk falt ned og
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(Foto: Klassekampen)

knuste høyre fot. Den ble siden
amputert like under kneet.»
Ettersom denne leseren hadde
flere spesielle spørsmål han trengte svar på, har vi sendt ham brev
privat med mer detaljerte opplysninger enn det vi kan få med her.
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TRYGDERETTIGHETER
Det han har krav på er for det
første folketrygdens ytelser ved
yrkesskade:
a) Fri legehjelp, full dekning av
utgifter til medisiner, protese,
fysikalsk behandling o.l.
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Yrkesskadeerstatning, enten
som en årlig sum eller som et
engangs beløp. Størrelsen avhenger av uførhetsgraden som skaden
medfører.
Uførepensjon gis om ikke
uførheten
er
varig,
dersom
evnen til å forsørge seg er nedsatt
med 15 % eller mer. Beløpet
beregnes etter noe fordelaktigere
regler enn vanlig uførepensjon.
Folketrygdens ytelser til attføring blir også aktuelle:
avløser
Attføringspenger
sykepenger etter et år, tidligere
dersom de er høyere enn sykepengene. De utbetales i ventetid
før attføring eller passende jobb,
og under behandling og attføring.
Attføringshjelp skal gjøre
det lettere å komme i eget arbeid,
og kan f.eks. omfatte tilskudd til
opplæring, kurser o.l., tilskudd
eller lån til flytting, endring av
bolig, bilkjøp osv.
ERSTATNINGSKRAV
Erstatning av bedriften kan bli
aktuelt, dersom det kan sies at
arbeidsgiver har vist »grov uaktsomhet» — å sette en uerfaren
mann i farlig arbeid kan regnes
som grov uaktsomhet, men det er
det som kjent juristene som
avgjør. Vi har rådet leseren til
snarest å søke »fritt rettsråd» ved
fylkesadministrasjonen, finner de
der at erstatningskravet bør reises,
søker de justisdepartementet om
»fri sakførsel». Det er viktig å ta
dette opp raskt, ellers kan »passivi-

11. — Helsebok

tet» brukes av motparten som
argument for å avvise erstatningskravet! En eventuell erstatning
kan omfatte forskjellen mellom
trygdeytelser og reelt økonomisk
tap, og i tillegg erstatning for »tort
og svie».
YRKE — UTDANNING
Når det gjelder yrkes- og utdanningsmuligheter etter en slik
skade, har vi rådet til at han
oppsøker arbeidskonsulent på
arbeidskontoret på hjemstedet, og
drøfter planer og muligheter der.
Arbeidskonsulenten har oversikt
over opplæringstilbud, attføringsinstitusjoner, økonomiske stønadsordninger osv.
Innsenderen, og andre i samme
situasjon bør altså:
Oppsøke arbeidskonsulenten
på arbeidskontoret, og drøfte
yrke/utdanning med ham/henne.
Ringe/skrive eller gå innom
(eller i
fylkesadministrasjonen
Oslo/Akershus, Kontoret for fri
rettshjelp) og få dem til å skaffe
juridisk rådgiving når det gjelder
sjansene for å nå fram med erstatningssak.
3) Gå på trygdekontoret og få
dem til å gi beskjed om alle
rettigheter til ytelser etter folketrygden, og nødvendige søknadsskjema. Trygdekontoret har plikt
til å gi folk opplysninger om
hvilke rettigheter de har.

Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr.20, 1974
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Lang tids sykdom eller uførhet — attføring
Det er bare unntaksvis at helseskadene du får i jobben blir »godkjent»
som yrkessykdom. De vanligste plagene (som magekatarr, muskelsmerter, vond rygg osv.) gir ikke rett til yrkesskadetrygd. Likevel er slike
sykdommer og skader, spesielt i • skjelettImuskelsystemet den viktigste
årsaken til langvarig sykefravær og nedsatt arbeidsevne. Etter Folketrygdlova har du krav på attføringsstønad hvis du har vansker med å få
tak i eller beholde egnet arbeid på grunn av langvarig sykdom eller
nedsatt arbeidsførhet. Lovteksten sier at det skal være hjelp til å
komme i arbeid.
Sykepenger betales bare ut i 312 dager, etter det kan du som regel få
attføringspenger som en slags »forlengete sykepenger». Snakk med
legen som sykemelder deg i god tid før de 312 dagene er gått.
Attføringspenger er dagpenger som svarer til størrelsen på uførepensjonen.
Du kan også få attføringspenger så lenge du »gjennomgår attføring»,
det vil si behandling, opplæring, trening osv., som kan gjøre det mulig
for deg å skaffe deg jobb, eller beholde en jobb. Under slik attføring
har du også krav på attføringshjelp: opphold i sykehus eller
attføringsinstitusjon hvis det er nødvendig, eller tilskudd til slikt som
kurser, trening, spesielle tekniske hjelpemidler, ombygging av huset,
innkjøp av bil osv., eller til flytting hvis du må flytte for å få jobb.
Hvis du samtidig har krav på både sykepenger og attføringspenger
skal du ha den høyeste av ytelsene.
(1 praksis drives det nesten ikke aktiv attføring for folk med
langvarig arbeidsuførhet. De aller fleste ender på uførepensjon hvis de
ikke klarer å skaffe seg arbeid sjøl.)
Er du over 18 år og skade eller sykdom gjør deg mer enn 50 %
arbeidsufør (vurdert av lege), har du rett til uførepensjon. (Slik
prosentregning er sjølsagt temmelig skjønnsmessig, det kan være stor
forskjell på to legers vurdering. Likevel blir tallene tillagt så stor vekt
at det kan avgjøre både om du har rett til penger i det hele tatt, og
hvor mye du får.) Ved yrkesskade gjelder ikke aldersgrensen på 18 år.
Det heter at attføring skal være forsøkt først, men det betyr
sjelden noe, hvis arbeidskrafta di ikke lenger er etterspurt av
kapitalen. I tillegg til uførepensjon, har en rett til tillegg på visse
vilkår hvis en har ektefelle eller barn å forsørge.
Hvis du har varig sykdom eller skade, kan du få noe som kalles
grunnstønad, som er et årlig beløp på et par tusen kroner. Trenger du
særskilt tilsyn eller hjelp i huset, kan du få hjelpestønad som er litt
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større enn grunnstønaden. Du kan få hjelpestønad og grunnstønad
samtidig, eventuelt i tillegg til attføringspenger eller uførepensjon
hvis du har krav på det.
Om førtidspensjonering, se seinere i kapitlet.
o Når har du krav på trygd?

En av mange måter til å undertrykke arbeiderklassen under kapitalens
diktatur, er borgerjusens villnis av paragrafer og regler som gjør at det er
nesten umulig å vite hva en har krav på og når en blir snytt. Det en må
gjøre når en skal ha svar, er å spørre på trygdekontoret. DE HAR
PLIKT TIL Å OPPLYSE FOLK OM HVILKE RETTIGHETER DE
HAR.
En undersøkelse som ble gjort i et boligområde i Oslo for ei tid siden,
viste at stat og kommune skyldte folk penger i massevis. Dette var

penger som de færreste visste de hadde krav på (Eskeland/Finne:
Rettshjelp, Oslo 1974).

Sosialhjelp (tegnet av Storm P., før han ble borgerskapets vitsemaker.)
Tegninga illustrerer prinsippet for statens og monopolkapitalens trygdepolitikk.
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Trygdehetsen som Arbeiderpartiet med Odd Højdahl har drevet i
spann med Anders Lange de siste åra, har gjort stor skade. Mange kvier
seg for å hevde sin soleklare rett til økonomisk stønad.
Det er like galt å rette trygdehetsen mot deg sjøl som mot andre, og
ha >dårlig samvittighet> for å få igjen litt av alt det du har arbeidet inn
for stat og kapital gjennom åra.
o Anke
Trygdesaker kan ankes. Det meste blir avgjort på skjønn, og ankesak
kan føre til at vedtakene blir gjort om. Du har 6 ukers frist fra den
dagen du får skriftelig beskjed om et vedtak etter Folketrygdlova, for
eksempel et vedtak på om en sykdom er »godkjent» som yrkessykdom,
om du har rett til attføringspenger, eller liknende. Trygdekontor og
arbeidskontor (etter hvem som har behandlet saken) har plikt til å
hjelpe deg å anke. (Når vi understreker plikt, er det ikke fordi vi mistror
alle som arbeider på disse kontorene, men fordi det der som ellers vil
være noen som er mer lojale mot stat og kapital, enn mot dine
interesser.)
»ARBEIDSGIVEREN FASTSETTER
NÅR FERIEN SKAL TAS»
Jeg er ansatt på en sosialmedisinsk institusjon, nærmere
bestemt et daghjem for psykisk
utviklingshemmede. Mitt spørsmål
gjelder hvorvidt arbeidsgiveren har
lov til å pålegge de ansatte å ta alle
fire ferieukene i sommerferien.
Jeg har alltid trodd at man kunne
ta den siste av de fire ferieukene i
løpet av vinteren. Kan arbeidsgiveren pålegge de ansatte å ta fire
ukers fellesferie? Finnes det noen
regler for fordeling av ferieukene?
K.
SVAR:
I ferielovens paragraf 4 står det
at »arbeidsgiveren fastsetter når
ferien skal tas». Dette innebærer
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at dersom arbeidskjøperen ønsker
det og ikke har avtalt noe annet
med de ansatte, kan hån kreve at
disse tar hele ferien i sammenheng
i sommerhalvåret. Dette er et utslag
av bedriftseierens styringsrett over
bedriften, og forteller forsåvidt
med enkle ord hvem som har
makta her i landet. Arbeidskjøperen er imidlertid forpliktet
til på forhånd å drøfte feriens
plassering, oppsetting av ferielister
og mulige seinere endringer av
disse med arbeidstakerne eller
deres tillitsmenn. Det arbeidstakerne har krav på er imidlertid
at 18 dager av feriene skal gis i
sammenheng i tidsrommet 16. mai
til 30. september.
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Spørsmålet
om
alle feriedagene må tas i sammenheng
er imidlertid noe som kan reguleres gjennom tariff- eller arbeidsavtalen. Disse avtalene går foran
ferielovens bestemmelser. Du bør
derfor undersøke om dette er
regulert gjennom det avtaleverket
som er på den arbeidsplassen du
jobber.
Lov om ferie er av 14. november 1947. Retten til fire ukers

ferie kom ikke inn i loven før i
1964. Loven sikrer de arbeidstakere som faller inn under den
noen minsterettigheter, og er forsåvidt et ørlite innhugg i arbeidskjøperens styring. Men at den ikke
behøver å stille arbeiderne særlig
sterkt viser tilfellet ovenfor.

Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 22, 1975

Oppsigelser og avskjed
Om oppsigelsesfrist sier arbeidervernlovas § 41: »For arbeider som
etter å ha fylt 21 år har vært tilsatt minst fire år i sammenheng i
samme bedrift, gjelder en oppsigelsesfrist på minst 1 måned til utløp
ved slutten av en kalendermåned.» For folk som har vært ansatt
sammenhengende i minst 10 år gjelder en frist på 2 eller 3 måneder
avhengig av om de er over 50 eller over 60 år.
For arbeidere som faller utenom disse betingelsene gjelder en
oppsigelsefrist på 14 dager for folk på time-, dag-, uke-, eller
akkordlønn og 1 måned for folk på måneds- eller årslønn. Men disse
bestemmelsene kan endres ved skriftlig avtale, tariffavtale eller i
arbeidsreglementet.
Under oppsigelsestida gjelder arbeidsavtalen fullt ut slik at arbeideren har rett til lønn slik avtalen bestemmer.
I forslaget til arbeidsmiljølov (§ 41), er det satt opp nye oppsigelsesfrister:
— For alle arbeidere uansett alder og ansettelsestid, 1 måned.
— Etter 5 års sammenhengende ansettelse minst 2 måneder, etter
10 år 3 måneder.
- Etter 10 års sammenhengende ansettelse: minst 4 måneder for
arbeidere over 50 år, 5 måneder over 55 år og 6 måneder over 60 år.
(Sjøl kan arbeidere over 50 år si opp med 3 måneders oppsigelsesfrist.)
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I fem dager streiket arbeiderne ved Bergen Jersntøperi — mot en åpenbart politisk
oppsigelse av en nyansatt. Bedriftsledelsen ble tvunget til å gi seg.
Et eksempel på solidaritet og kampvilje som det står respekt av! — Og mens de ventet
på ledelsens nederlag, blomstret kulturen i deres rekker.
(Foto: Bergens Tidende)

o Etter arbeidervernlova blir arbeidskjøperen erstatningspliktig om han
sier opp en arbeider uten »saklig grunn». Han kan også bli dømt til å
ta inn arbeideren igjen. Denne regelen gjelder etter lovendring i mars
1975 alle arbeidere, uansett ansettelsestid (§ 43). Også under
prøvetida gjelder det samme vernet. Men forslaget til arbeidsmiljølov
svekker vernet under prøvetida kraftig. Etter den skal oppsigelse
under prøvetida bare være ulovlig om arbeideren kan bevise at den
»skyldes utenforliggende forhold eller er vilkårlig» (§ 44).
o Hva er »saklig grunn» til oppsigelse? Det er det etter lova domstolene
som avgjør, etter at arbeideren har reist sak. Rasjonalisering og
driftsinnskrenking, såkalt »moralsk svikt», brudd på »lydighetsplikt»
og »manglende samarbeidsevne» er eksempler på hva som er blitt
regnet som »saklig grunn» av domstolene.
Mer pålitelig enn borgerjusen er den metoden som blant annet
alkbeickrne ved Bergen Jernstøperi brukte i januar 1975 mot en
politisk oppsigelse av en arbeider under prøvetida. Fem dagers
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»ulovlig» sitdown-aksjon tvang bedriften til å trekke oppsigelsen
tilbake.
I utkastet til arbeidsmiljølov er det foreslått at driftsinnskrenkning og
rasjonalisering ikke skal regnes som »saklig grunn» hvis det »etter
omstendighetene finnes rimelig at arbeidsgiveren skaffer arbeidstakeren et annet arbeid i bedriften som han er skikket for.»(§ 43) Det er
domstolene som finner ut om det er »rimelig». Det er også foreslått at
arbeidere over 50 år med mer enn 10 års ansettelsestid skal gis et ekstra
vern mot oppsigelse i forbindelse med overdragelse av bedriften.
Saker om usaklig oppsigelse hører under vanlig domstol, ikke under
Arbeidsretten (den behandler stort sett bare saker som gjelder
tariffavtalen). I arbeidsmiljølova er det foreslått at arbeideren skal
kunne kreve slike saker forsøkt løst ved forhandlinger. En kan da
ikke prøve saken for retten før forhandlinger er forsøkt. Det blir også
foreslått at slike saker skal over til »lokale arbeidsretter» og at anker
skal gå til Arbeidsretten.
Etter arbeidervernlova er det ulovlig å bruke sykdommen som
oppsigelsesgrunn mot sykmeldt arbeider de første 3 månedene av
sykefraværet. Vilkåret er at arbeideren er over 20 år og har minst
2 års sammenhengende ansettelsestid. Etter 10 års sammenhengende
ansettelse gjelder oppsigelsesforbudet det første året (§ 44). »Gjentatt
sykefravær» og »nedsatt arbeidsførhet» kan likevel regnes som »saklig
grunn».
Oppsigelsesforbudet er altså kraftig uthult!
Etter forslaget til ny arbeidsmiljølov, er det nok med 6 måneders
ansettelse, og oppsigelsesforbudet er utvidet til 6 måneder. Oppsigelsesforbud i 1 år gjelder allerede etter 5 års ansettelse. Det er heller
ikke lenger nødvendig å være fylt 20 år.
Ved skade/sykdom som du har pådratt deg i jobben, skal
oppsigelsesforbudet etter forslaget gjelde et år uansett ansettelsestid.
Hvis oppsigelse i tida da oppsigelsesforbudet gjelder skal være
lovlig, må det kunne bevises at den ikke skyldes sykdommen.
Også i den nye lova er oppsigelsesforbudet uthult med de samme
unntakene som i den gamle og noen til.
Hvis hendinger som ikke kan forutseer (force majeure) gjør det
nødvendig at driften helt eller delvis blir innstilt, kan oppsigelsesfristen kortes ned til sju dager, ved brann til fjorten dager.
Oppsigelsesfristen kan ikke kortes ned ved konkurser, eller hvis
stansen skyldes at produksjonsutstyret til arbeidskjøperen ikke kan
brukes (§ 42). Dette er ikke endret i arbeidsmiljølova.
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Avskjed har øyeblikkelig virkning. Arbeideren må slutte uten noen
frist og har ikke krav på lønn etter avskjedstidspunktet. Etter § 47 i
arbeidervernlova skal vilkår for avskjed fastsettes i arbeidsreglementet, i arbeidsmiljølova forslås det en egen paragraf som regulerer
adgangen til avskjed.
Permittering, førtidspensjonering og arbeidsløshet
Ved permitteringer gjelder ingen bestemmelser i arbeidervernlova.
Hovedavtalen (§ 14 og 15) sier at før det gis varsel om permisjon,
skal det konfereres med tillitsmennene. Ved permitteringer skal det
gis 14 dagers varsel hvis ikke lov, avtale, arbeidsreglement eller
sedvane (det vil si langvarig praksis) gir adgang til å bruke kortere
varsel. Kommer det oppsigelse i permitteringstida, har en rett til lønn
for den oppsigelsestida som gjelder.
For lønn under permittering, finnes det ingen klare bestemmelser
som generelt gir rett til dette. I enkelte tariffavtaler er det fastslått
lønn under visse sorter permittering (for eksempel har murernes
tariffavtale en slik bestemmelse).
Førtidspensjonering kan brukes av kapitalen til å kvitte seg med
arbeidere for å rasjonalisere, men også for å bli kvitt arbeidere som
kan lage »trøbbel». Etter Folketrygdlova (Kap. 8) har kapitalen
anledning til å førtidspensjonere arbeidere over 64 år på grunn av
»alderssvekkelse». Lova sier: »Ved bedømmelse av i hvilken grad
ervervsevnen skal anses nedsatt, tas hensyn til den trygdedes reelle
muligheter for ervervsinntekt eller innsats i et arbeid som høver for
ham, sammenlignet med tilsvarende muligheter før han ble ufør eller
alderssvekket.»
Hvis altså bedriftslegen i samråd med bedriftsledelsen finner ut at
en arbeider ikke klarer jobben godt nok etter deres krav, kan
arbeideren erklæres alderssvekket og presses ut på trygd. Arbeideren
vil få utbetalt trygd tilsvarende uførepensjon. I slike tilfeller er det
ikke engang nødvendig å forsøke attføring først.
Ved arbeidsløshet er det en del vilkår for å få utbetalt dagpenger. Av
de viktigste vilkårene er disse:
En må ha hatt en minsteinntekt på 6 000,- siste avsluttede
kalenderår, eller i gjennomsnitt for de siste tre åra.
En må være villig til å ta »høvelig arbeid». Hva som er »høvelig
arbeid» er det arbeidskontoret som bestemmer
dette stort sett
uansett hvor langt borte fra hjemmet det finnes »høvelig arbeid».
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En må ikke ha sluttet i tidligere arbeid »uten grunn». Hva som er
»uten grunn» er det arbeidskontoret som bestemmer.
En kan ikke nekte å delta i yrkesopplæring eller omskolering hvis
myndighetene setter slikt i gang — uansett hvor meningsløse
oppleggene måtte være.
Dagpenger ved arbeidsløshet kan bare gis i 21 uker pr. år. Er en
over 50 år, kan dagpenger gis i 30 uker. På grunn av alle oppsigelsene
og permitteringene i 1975 har regjeringa fått igang en særordning slik
at dagpengene kan forlenges i 19 uker for folk under 50 år og
10 uker for folk over 50 år. Om dette blir en permanent ordning, skal
avgjøres i Stortingets høstsesjon 1975. Monopolkapitalen får fortsette sin spekulasjon med arbeidsplassene, mens staten demper de
verste virkningene — med arbeidsfolks skattepenger.
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KAPITTEL 23

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

I 1966 var det en meningsundersøkelse på norske arbeidsplasser om
synet på bedriftslegeordningen. Det viste seg at de som var mest
fornøyd var bedriftsledelsen og bedriftslegene sjøl. Bare et mindretall av
arbeiderne var tilfreds med ordningen.
Bedriftshelsetjenestens oppgave skal være å verne arbeidernes helse.
Når arbeiderne ikke er fornøyd, betyr det at bedriftslegeordningen er
dårlig, uansett hva andre måtte mene.
Vi tror ikke at et godt arbeidsmiljø er avhengig av gode bedriftsleger.
Men vi tror heller ikke at det er noen vinning å vende bedriftslegeordningen ryggen.
Hvis bedriftslegen (og bedriftshelsetjenesten)
sørger for kartlegging og hyppige kontroller av arbeidsmiljøet med
målinger og vurdering av farlige forhold, sammen med verneombud
og fagforening
sørger for opplæring i vernearbeid og førstehjelp i samarbeid med
fagforeningen
driver målrettete undersøkelser av arbeidernes helse ut fra de spesielle
helsefarene som finnes i hver jobb
rapporterer til verneombud og fagforening om overhyppighet av
sykdommer som kan skyldes arbeidsforholdene
sammen med verneombud og fagforening utformer krav om forbedringer ut fra hensynet til arbeidernes helse, og ikke ut fra »økonomiske hensyn» — da kan bedriftslege og bedriftshelsetjenesten være
til nytte for fagforeningen i kampen for bedre arbeidsmiljø.
Dette krever at de som arbeider i bedriftshelsetjenesten har gode
kunnskaper om yrkesmedisin og arbeidsmiljøproblemer, men det krever
først og fremst at de i arbeidet velger å tjene arbeiderklassen. Og det
krever ansettelsesvilkår som sikrer dem mot å miste jobben i en
konfliktsituasjon hvor de står på arbeidernes side mot bedriftsledelsen.
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Situasjonen i dag
Flertallet av bedriftslegene er over 50 år (1971), mange har bedriftslegejobben »på si» for ekstrainntektens skyld. Bare 3 av 100 er heltidsansatt. Det stilles ingen krav til spesielle kunnskaper for å få bedriftslegejobb. Bedriftshelsetjenesten bygger på en frivillig rammeavtale
mellom Den norskyLegeforening, LO og NAF. Etter den blir bedriftslege og annet helsepersonell ansatt av bedriftsledelsen. Fagforeningen
har ingen innflytelse utover det at »de ansatte skal få anledning til å
uttale seg om søkerne». Det finnes en veiledende lønnsskala for bedriftsleger, men om bedriften er fornøyd, kan de »smøre på» ekstra både med
lønn og gaver. Det sier seg sjøl at bedriftslegene og bedriftshelsetjenesten på denne måten i hovedsak blir kapitalens lojale hjelpere.
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1 en del byer finnes det legekontorer hvor en lang rekke bedrifter
kjøper helsekontroll av arbeiderne til stykkpris. Med 10 — 20 kroner i
takst for hver blodprøve, kan dette lett utarte til reine kjøttkontrollfirmaer med maksimal profitt som viktigste målsetting. For arbeiderne
er slike kontroller lite verdt, hvis de ikke blir kombinert med kontroller
av arbeidsmiljøet. (Felles bedriftshelsetjeneste for flere bedrifter er ikke
nødvendigvis en dårlig ting. Det kan iblant være eneste muligheten som
småbedrifter har til å få en forsvarlig ordning.)
Kan en god bedriftslege være nøytral?
1 en utredning for LO om bedriftslegeordningen, skriver overlege S.
Haivei i 1973:
»Legene har i sin alminnelighet i vårt land en så høyverdig yrkesetisk
holdning, at de i de aller fleste situasjoner ventelig vil se objektivt på de
problemer som de møter og de avgjørelser som skal tas.»
Og i den nyeste instruksen for bedriftslegen, innafor rammeavtalen
som er nevnt foran, heter det:
»Bedriftslegen skal være bedriftens objektive sakkyndige i helse- og
hygienespørsmål og må derfor ha en fri og uavhengig stilling både
overfor arbeidsgiver og de ansatte.»
Objektiviteten stikker likevel ikke dypere enn at Bedriftslegerådet
(samarbeidsorganet for de tre organisasjonene bak rammeavtalen) i
1971 gjorde vedtak om at en bedrift kunne nekte offentliggjøring av en
yrkeshygienisk undersøkelse som bedriftslegen hadde gjort, hvis undersøkelsen »inneholder noe som kan skade bedriftens anseelse . . .».
Falconbridge-rapporten om kreftfare i nikkelraffinering kunne altså
vært hemmeligholdt etter dette vedtaket.
Og hva slags »nøytralitet» er det som får bedriftslegen til å legge fram
slike »egenerklæringer» til underskrift som den som er gjengitt på fig. 37.
Den ble brukt iallefall på Norsk Hydro og Norsk Jernverk fram til 1973.
(Da grep Arbeidstilsynet inn etter en artikkel i Klassekampen.) Den som
skriver under lover faktisk å godta oppsigelse hvis det viser seg at
han/hun skulle bli syk på grunn av arbeidsforholdene, for eksempel få
vansker med skiftgangen etterhvert (punkt 3 i erklæringen).
La oss tenke oss at en bedriftslege ved hørselundersøkelse finner tegn
til larmskadd hørsel hos 300 av 1000 arbeidere. Er forholdene bra nok?
Bedriftsledelsen vil spare støyisolering og sier: Bruk hørselvern. Bedriftslegen vet at hørselvern ikke er 100 % effektivt, at det for mange er
svært ubehagelig eller til og med farlig å bruke, og at det alltid vil være
noen som av en eller annen grunn ikke bruker det. Bedriftslegen vet at
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NORSK HYDRO

Egenerklæring ved ansettelser.

Denne erkIkring skal undertegnes av enhver før ansettelse i Norsk Hydros tjeneste.
Undertegnes i legens påsyn ved første gangs undersøkelse.

Jeg er klar over at tilfredsstillende erklæring fra bedriftslegen er betingelse for ansettelse.

Jeg erklærer at jeg har gjort bedriftslegen oppmerksom på enhver sykdom, skade eller
svekkelse som jeg vet om å ha hatt. Jeg har ikke noe imot at bedriftslegen før ansettelse
og senere får opplysninger om mine helseforhold i trygdekassen og eventuelt hos
behandlende lege.

Hvis jeg på grunn av fortiet sykdom e. I. skulle bli syk eller uskikket for det arbeid
som jeg etter ansettelsesvilkårene er forpliktet til, er jeg oppmerksom på at jeg må
slutte mitt arbeid hvis bidriften skulle forlange det. Det samme gjelder hvis det viser
se g at jeg ikke tåler skiftarbeid eller andre forhold som har forbindelse med arten av
arbeidet ved fabrikkene.

Ved eventuell forfremmelse gis bedriftens ledelse adgang til å innhente ovplysrLinger hos
bedriftslegen om jeg helsemessig er skikket for det nye arbeid.

Fig. 37. Egenerklæring ved ansettelser — bedriften tiltvinger
seg rett til helseopplysninger.

hørselvern er en dårlig nødløsning. Hva sier den »nøytrale» bedriftslegen? Bruk hørselvern. Det blir »for dyrt» å dempe støyen.
Hvilken side velger bedriftslegen og bedriftshelsetjenesten når
arbeidernes og bedriftsledelsens interesser står mot hverandre? For å få
en bedriftshelsetjeneste som er bedre i samsvar med arbeidernes interesser, må
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o fagforeningen (eller flere mindre fagforeninger i samarbeid) kunne
kontrollere ansettelser, oppsigelser og stillingsinstrukser for de som
arbeider i bedriftshelsetjenesten
o bedriftshelsetjenestens ansatte kan lønnes av bedriften eller av kommune/stat (men de som tror at såkalt »offentlig» bedriftshelsetjeneste
i seg sjøl kan sikre en bra ordning, hopper bukk over erfaringene med
statlig/kommunalt arbeidstilsyn).
BEDRIFTSLEGEN — LEGE ELLER SPIONSJEF?
Jeg har noen spørsmål i forbedriftslegebindelse
med
ordningen på bedriften der jeg
jobber, Freia.
Det foregår en omfattende registrering av folks sykdommer.
den
vanlige
helseUtenom
kontrollen er det særlig to måter
dette foregår på.
o Når vi har vært sykmeldte
skal vi fylle ut et skjema og si hva
som har feilt oss.
Utsatte arbeidssteder kan registreres på annen måte, og legen er
ikke mer interessert i forholda enn
at han ikke en gang kontakter folk
som er blitt alvorlig skadet i
ulykke på bedriften.
o Det andre forholdet gjelder
korte velferdspermisjoner. I tariffavtalen 1974 ble det tariffestet at
vi skal ha betalt for behandling
hos tannlege og lege (spesialist)
når det ikke er mulig å få time
utenfor arbeidstiden. Men hos oss
er det fremdeles en betingelse at vi
får anvisning fra bedriftslegen.
Står det en lege (ansatt av
arbeidsgiveren) helt fritt å foreta
slik registering av arbeidernes
sykdom? Er det ikke fritt opp til
den enkelte hvilken lege en vil
oppsøke?
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o Et annet spørsmål gjelder graviditetstester. Når vi begynner på
bedriften er vi igjennom en legeundersøkelse før vi blir fast ansatt.
Må blant annet levere urinprøve,
men har legen uten videre lov til å
bruke den til å undersøke om du
er gravid? Det er i hvert fall et
eksempel her på at vedkommende
fikk vite at hun var gravid gjennom bedriftens oppsigelse.
Freia-arbeider
(Brevet er noe forkortet)
Svar:
Bedriftslegens instruks er utarbeidet som en del av en frivillig
overenskomst mellom LO, NAF
og Legeforeningen om bedriftslegeordningen. En omarbeidet utgave er underveis, men dette
svaret bygger på den gamle instruksen, ettersom det gjelder
praksis mens den var gyldig.
EGENMELDING TIL
BEDRIFTSLEGEN
Registrering av årsakene til
sykefravær kan brukes til å kartlegge miljøproblemer på arbeidsplassen.
Men i instruksen står det også:
»Bedriftslegen skal, helst i samarbeid med bedriftsledelsen og de
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ansattes tillitsmenn søke å bekjempe kamuflert og uberettiget
sykefravær». Mange steder samarbeider bedriftslegen og personalavdelingen slik at folk nektes
tvangsomplasseres
eller
jobb,
trygdes mot sin vilje, under
påskudd av at de er »medisinsk
uskikket» for jobben. Fraværsregistreringen uthuler dessuten det
vernet du har ved at legen din
utenfor bedriften ikke kan gi
opplysninger til bedriftslegen eller
andre uten din tillatelse (taushetsplikt etter paragraf 14 i loven om
legers rettigheter og plikter).
Likevel anbefaler bedriftslegeinstruksen til og med at plikten til
å opplyse bedriftslegen om grunnen til sykefraværet tas inn i
arbeidsreglementet.
Dette utarbeides som en avtale
mellom bedrift og tillitsmenn, og
skal godkjennes av Direktoratet
for Arbeidstilsynet. Det kan
»under visse forutsetninger», som
det heter, godkjennes mot arbei-

dernes vilje. Brudd på arbeidsreglementet vil kunne brukes som
»saklig» grunn for oppsigelse.

HVA SIER
»ARBEIDERVERN»LOVEN?
I kommentarene til Arbeiderom
paragraf
50
vernlovens
arbeidsreglementets gyldighet, står
det:
»Arbeidstilsynsrådet har godkjent reglements-bestemmelse om
at arbeidere før ansettelse kan
skje, må la seg undersøke av
bedriftslegen og oppgi enhver
sykdom, skade eller svekkelse han
vet å ha lidd av. Iverksetter
bedriftslegen undersøkelser etter
ansettelsen, er arbeideren pliktig
til å underkaste seg disse. ønsker
arbeideren for sitt vedkommende
denne undersøkelse foretatt av
annen lege, skal resultatet av
undersøkelsen meddeles bedriftslegen».
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Melding om fravær på grunn av sykdom eller skade
Skal fylles ut etter sykefravær og leveres til bedriftslegekontoret
i lukket konvolutt med navn på den meldingen gjelder.
Navn:

Arb.nr.:

født:

har vært borte fra arbeidet fra

til og med den

I

på grunn av

1

Sykdommens eller skadens att.

Mener De at sykdommen skyldes arbeidet ? ja — nei
Hvis skade, er den oppstått under arbeidet i bedriften ? ia — nei
Har De vært behandlet av lege ? ja —nei
Hvis ja, hvilken lege
den

..19
Underskrift

1
Tapte
arbeidsdager

Fylles ut av bedriftslegen
4
5
2
3
Arbeids- Yrkes- Diagnose- Stilling
skade

sykd.

I

6
Alder

7
Kjønn

gruppe

Enerett Liv og Helar, Fabritius å Sønnen Forlag, I.nr.

34

8
Ektesk.
stilling

9
Bedr.
nr.

Fylles ikke ut
10
11
Nærings- Fylle
gruppe

Trykt hos Fabrittus & Sønner 7.71. 300 000

Fig. 38. Egenmelding om sykdom — omgår legenes taushetsplikt.

Slik er altså »arbeidervern»loven. Den setter til side den
beskyttelsen som legenes taushetsplikt skal gi pasientene, for å gjøre
det lettere for bedriftslegen å være
spionsjef
for arbeidskjøperen.
(Om det var for arbeidernes beste
det var tenkt, behøvde det vil ikke
stå »må la seg undersøke», »pliktig
til å underkaste seg» osv.)
En samlet boikott av ordningen
med egenmelding, vil det være
vanskelig for arbeidskjøperen å
gjøre noe med. Det er vel den
eneste måten å stoppe råttenskapen på uten å risikere represalier.
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RETT TIL FRITT
LEGEVALG
Etter den gamle bedriftslegeinstruksen,
skal
bedriftslegen
Når
normalt ikke behandle.
behandling likevel skjer som et
unntak, er betingelsen »at den
ikke bryter med prinsippet om
fritt legevalg». Du skal ha full rett
til sjøl å velge hvilken lege som
skal bestemme om spesialisthenvisning er nødvendig. Det er
brudd på bestemmelsen om »fritt
legevalg» hvis Freia krever at
bedriftslegen skal henvise, for at
dere skal få velferdspermisjon med
lønn når dere skal til spesialist.
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Det er som du skriver »fritt opp til
den enkelte hvilken lege en vil
oppsøke».
BEDRIFTSLEGENS
TAUSHETSPLIKT
Spørsmålet ditt om graviditetstesten er litt uklart. En normalt
hederlig lege vil vel ikke gjøre en
prøve som pasienten av en eller
annen grunn sier nei til. Men det
viktigste er at legen i alle fall ikke
har rett til å fortelle andre enn

den det gjelder om resultatet av
prøven. Hvis det du skriver betyr
at bedriftsledelsen hadde fått
beskjed uten jentas godkjenning,
er det klart brudd på taushetsplikten som gjelder like fullt for
bedriftslegen som for andre leger.
Brudd på loven om taushetsplikt
for leger kan straffes med bøter
eller fengsel inntil 3 måneder.
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 5, 1975

I klippet fra Klassekampen er det snakk om den tidligere instruksen for
bedriftsleger. I 1975 er det kommet en ny, som ikke skiller seg så mye ut fra den
gamle utover litt endret ordbruk, og utvidet rett til behandling. Den tidligere
formuleringen om »uberettiget sykefravær» er pyntet litt på, men ellers uendret.
Også den nye instruksen holder fast ved »retten til fritt legevalp. Instruksene for
de ansatte i bedriftshelsetjenesten står i heftet »Den norske bedriftshelsetjenesten», utgitt av Styret for bedriftshelsetjenesten, og fåes ved henvendelse dit.
Adressen er Gydas vei 8, Oslo 3.

Bedriftslegens taushetsplikt
Mange veit av bitter erfaring at bedriftslegens opplysninger om
sykdom og fraværsårsaker kan »sive ut» til bedriftsledelsen og føre til at
arbeidere får sparken, blir »anmodet» om å søke trygd eller satt på
»attføring» mot sin vilje. Eller til at folk som er uønsket for bedriften
ikke får jobb når de søker, »av helsemessige grunner».
Som klippet fra Klassekampen forteller fra Freia, er det også vanlig at
de som har vært borte fra jobben må fylle ut en egenmelding til
bedriftslegen om årsaken til fraværet. (Se fig. 38.)
Det er helt klart at dette dels er uthuling, dels brudd på lova om
legers taushetsplikt. Denne lova gjelder også mellom leger innbyrdes, og
for bedriftsleger like fullt som for andre.
En bedriftslege som finner sykdom hos en arbeider, kan diskutere
med arbeideren sjøl, eventuelt rå han/henne til å forsøke å finne annet
arbeid eller om nødvendig søke trygd. Men det er lovbrudd å la slike
opplysninger gå videre til bedriftsledelsen, og det er lovbrudd når andre
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leger eller trygdekontor gir bedriftslegen opplysninger når den det
gjelder ikke uttrykkelig godkjenner (altså ikke under press går med på)
at opplysningene blir gitt videre. Når en skriver under egenerklæringer
som gir bedriftslegen adgang til alle slags helseopplysninger, skjer det
under tvang ( fig. 37).
Her får bedriftslegen »klippekort» til alle opplysninger fordi en er
nødt til å skrive under for å få jobb. Det er en grov uthuling av lova om
taushetsplikt.
Som vanlig er lova ingen garanti for arbeidsfolks rettigheter. Det er
fagforeningen som må sørge for å rydde ut slike egenerklæringer og
egenmeldinger, og kvitte seg med leger som bryter taushetsplikten.
Skal bedriftslegen drive behandling?
I sin nye »miljøoffensiv» har LO-ledelsen laget et stort nummer av at
de vil forbedre bedriftslegeordningen. Konkret betyr dette foreløpig at
bedriftslegen etter den nye instruksen har fått utvidet adgang til å »gi
enklere behandling», syk- og friskmelde.
Dette kan komme til å bety en videre svekking av bedriftslegeordningen. For riktignok er det rimelig at en skal slippe å sitte hele
dagen på et venteværelse »ute på byen» for å få penicillintabletter, når
det finnes bedriftslege på plassen. Men den store svakheten med
ordningen i dag er likevel ikke at det er for lite behandling, men at det
er for lite forebyggende arbeid, kartlegging av miljøproblemer og
målrettet helsekontroll. Den nye ordningen med utvidet rett til behandling kan komme til å svekke den forebyggende siden enda mer, hvis ikke
fagforeningene skjerper krava til denne delen av bedriftshelsetjenestens
arbeid.
At bedriftslegen kan syk- og friskmelde er også en lettvintere løsning,
fordi en slipper å måtte vente i timevis hos andre leger. Men det åpner
samtidig for nye muligheter for bedriften, til å la bedriftslegen »vurdere
sykefraværet hos de ansatte» som det heter i instruksen, for å »foreta
undersøkelser av personer ved mistanke om uberettiget sykefravær».
Det kan også fort bli til at bedriften ikke godtar andre sykemeldinger
eller spesialisthenvisninger enn de bedriftslegen skriver ut.
Hva bør kreves av bedriftshelsetjenesten?
I innledningen til dette kapitlet pekte vi på en del arbeidsoppgaver for
bedriftshelsetjenesten. En kan sette opp tre hovedområder for arbeidet
(i prioritert rekkefølge):
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kartlegging og kontroll av helsefarer i arbeidsmiljøet
opplæring i vernearbeid og førstehjelp
målrettet helsekontroll, og spesiell registrering av tegn på sammenheng mellom sykdom og arbeidsforhold.
Mange vil mene at det er en fordel om en kan få sydd et sår eller
behandlet en skade, men stort sett kan dette gjøres like bra eller bedre
på sykehus, hvis det ikke ligger for langt unna. Det bør iallefall ikke ta
tid fra de andre oppgavene.
Sjøl om det er en fordel å ha en god bedriftslege, kan det meste av
arbeidet gjøres av andre enn leger — teknisk personale (»yrkeshygieniker»), fysioterapeut, mensendiecksykegymnast og sykepleier. De to
første og viktigste punktene kan fagforeningen langt på vei greie i egen
regi, særlig hvis noen av verneombudene kan få litt praktisk opplæring
av folk som kan dette arbeidet. Still krav om bevilgninger til fagforeningen, slik at den kan betale egne fagfolk. Det er viktig å huske på at
en aktiv og sterk fagforening er en bedre garanti for helsemessig
forsvarlige forhold enn en bedriftslege noen gang kan bli.
o Kartlegging og kontroll
Det står til og med i arbeidervernlova (§ 5, punkt 1) at »Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeiderne blir gjort kjent med de farer som
arbeidet måtte føre med seg, og for at de får den rettleiing og øvelse
som er nødvendig for å unngå farene.»
Det skulle være et sjølsagt krav at en får vite hva slags risiko en
utsetter seg for i en jobb, så en slipper å håndtere ukjente stoffer, og
slipper å måtte lære av dyrekjøpt erfaring.
Dette betyr at bedriften må kartlegge helsefarene og få dem vekk,
eller sørge for tilstrekkelige vernetiltak. Om slik kartlegging står det mer
under -støy, -ergonomi, -forhåndsprøving, -arbeidsulykker, • merkeplikt, -førstehjelp, -målemetoder og -sjekklister. Her skal vi bare nevne
at et krav bør være et internt giftkartotek for alle stoffer en kan bli
utsatt for. Det skal være lettilgjengelig og lettforståelig for alle som
jobber i bedriften, og inneholde opplysninger om skadevirkninger,
nødvendige vernetiltak, eventuell førstehjelp osv. (se også -hva bestemmer om et stoff er farlig? )
Når miljøet er kartlagt og de akutte problemene løst eller på vei mot
løsning, må miljøet kontrolleres regelmessig for å unngå at forholdene
av en eller annen grunn forverres. Verneombudene bør kreve adgang til
-måleutstyr og praktisk opplæring, slik at de sjøl kan kontrollere. Men
ansvaret for regelmessig kontroll ligger og skal ligge på bedriften.
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o Opplæring
Det er viktig å sikre både verneombud og andre rett og mulighet til å
skaffe seg opplæring på LO-kurser, felles kurser som flere fagforeninger
går sammen om osv. I tillegg trengs opplæring internt i bedriften, fordi
alle steder har sine spesielle, lokale problemer.
Alle, ikke bare verneombudene, bør få opplæring i nødvendige
førstehjelpru tiner. (Se kapitlet om -førstehjelp). Slik opplæring må
følges opp med jevnlige øvelser, ellers er den bortkastet.
Opplæring kan gis av bedriftshelsetjenesten, og ikke nødvendigvis av
en lege. Men det kan også trekkes inn fagfolk utenfra, eventuelt folk
som fagforeningen sjøl velger. Svakheten med folk utenfra, er sjølsagt at
de ikke kjenner de lokale forholdene i bedriften.
o Målrettet helsekontroll
Med dette menes helsekontroll for -risikogrupper og risikojobber,
helsekontroll som har en bestemt hensikt, og ikke bare er slumpmessig
og overflatisk kontroll av alle uansett jobb og helse.
Helsekontroll ved ansettelsen er egentlig bare nødvendig for jobber
der det stilles særlige krav til god helse. Varme og tunge jobber passer
for eksempel dårlig for folk med svakt hjerte, og en kranfører bør ikke
ha dårlig syn eller sykdommer som gjør at han/hun kan få et plutselig
illebefinnende oppe i krana. På avdelinger med støy må hørselen
kontrolleres ( -hørselkontroll). Der det er mulighet for lungeskade må
det gjøres -hingefunksjonsprøver osv.
Ved å bla gjennom kapitlene om de enkelte organene i kroppen,
finner du på slutten av hvert avsnitt -rimelige krav til helsekontroll. Det
er vanskelig å gi råd som holder for alle, men det er iallfall forslag som
kan tilpasses.
De fleste av kontrollene kan utføres av en bedriftssykepleier, eventuelt i samarbeid med en lege som vurderer resultatene.
Bedriftslegen er strengt tatt bare nødvendig for den som tilhører
risikogruppene og lurer på om det er nødvendig å skifte jobb. Eller når
det skal vurderes om sykdommer kan ha sammenheng med arbeidet.
(Svært mange bedriftsleger er riktignok imponerende oppfinnsomme
når det gjelder å finne forklaringer som ikke har med jobben å gjøre.)
Bedrifter som Ikke har bedriftslege

- Om en får bedriftslege bare et par timer i uka, bør tida først brukes til
det som her er kalt »kartlegging og kontroll», seinere også til opplæring.
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Om en ikke får bedriftslege, kan annet helsepersonell og teknisk
personell løse mange av de samme oppgavene.
Mange bedrifter har fysioterapeut/mensendiecksykegymnast. De kan
gjøre en bra jobb hvis de settes inn på forebyggende arbeid, istedenfor å
bruke hele arbeidstida til å massere og gni når skaden alt er skjedd. Det
de vet mest om er arbeidsstillinger ( • ergonomi), arbeidsteknikk, og
forebygging av sykdommer i -skjelett/muske/systemet.
Hva kan fagforeningen gjøre?
Ved siden av å stille krav til hvordan bedriftshelsetjenesten skal
arbeide, kan
egen også føre sin egen kontroll med miljøet.
Adgang til måleutstyr og opplæring av medlemmene slik det er nevnt
her, er en måte. De kan også kreve bevilgninger fra bedriftens budsjett
til å engasjere sine egne fagfolk som kan vurdere problemene i bedriften
og gi råd og opplæring
En kampkraftig fagforening er viktigere enn en god bedriftshelsetjeneste, en fagforening ledet av klassesamarbeidsfolk er et atskillig
større problem enn en dårlig bedriftshelsetjeneste.
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KAPITTEL 24

HVORDAN BEDØMME ARBEIDSPLASSEN

Tekniske målinger

En måte å kartlegge miljøproblemene på er ved hjelp av tekniske
målinger. Det kan være bra å vite litt om hvordan det gjøres, for å
kunne vurdere resultatene som en får lagt fram for seg, og for å kunne
gjøre kontrollmålinger sjøl om nødvendig.
En fullstendig vurdering av arbeidsmiljøet må bygge på tre slags
kontrollmetoder:
arbeidernes egen vurdering og erfaring
tekniske målinger
medisinsk undersøkelse av de som arbeider der
Det betyr blant annet at om folk blir dårlige er arbeidsmiljøet dårlig,
sjøl om legene ikke finner noe galt, og resultatene av de tekniske
målingene er »tilfredsstillende». Det er svært ofte slik at ekspertene
trenger ti—tjue år for å bli enige med seg sjøl og hverandre om at det
faktisk var noe i klagene fra arbeiderne.
Først når både medisinske undersøkelser, tekniske målinger og
arbeidernes egne vurderinger tyder på at forholdene er bra, er det bra.
(Iallfall til vi får kunnskap om tidligere ukjente seinskader.)
Hvem skal måle?
Det blir ofte framstilt som om tekniske målinger er innviklete greier
som krever mye spesialkunnskap. Stort sett er det svært så enkelt å
skaffe seg et inntrykk av forholdene i arbeidsmiljøet. Enten ved hjelp av
skjønn og tommelfingerregler som vi for eksempel gir for -støyvurdering. Eller med måleapparater. De fleste typene måleutstyr er lette
å håndtere når en bare får litt opplæring.
342

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

En spesialist kan gi gode råd både om hvordan en bør måle og om hva
svarene betyr. Men det hjelper ikke med spesialister hvis de har mer sans
for bedriftens budsjett og sin egen karriere, enn for hva som gagner deg
og arbeidskameratene best. Når de skal vurdere hva som er »bra nok» er
det klassestandpunktet deres som avgjør. Uansett hvor mye »spesialister» de er. Derfor er det viktig at dere kan kontrollere mest mulig sjøl,
blant annet med tekniske målinger.
Du sitter med spesialkunnskap på et område der de andre er
amatører: du kjenner arbeidsplassen, jobben, bruken av stoffer, maskiner osv. Du vet mye om hva som er bra og hva som er dårlig uten å
måle. Hvis spesialistene ikke er villig til å ta hensyn til det dere sier om
forholdene, kan du også slå fast med det samme, at dette er folk som
egentlig gir blaffen i hvordan dere har det.
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Uansett hvem som måler, må en ikke bli så betatt av apparatene at en
stoler mer på dem enn på vett og sanser. Tekniske målinger er bare en
av flere metoder for den som skal vurdere arbeidsmiljøet.
Korttids- og langtidsprøver
Målingene kan gjøres som kortvarige prøver, stikkprøver som sier oss
hvordan det var akkurat i måleøyeblikket, eller langtidsprøver som
forteller om ,&nnomsnittsniwiet eller registrerer forandringene i nivået
for eksempel over hele arbeidsdagen, med små og store »topper» (se
fig. 39).
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Fig. 39. Stikkprøver og gjennomsnittsnivå
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Stikkprøvene er nyttige for å gi inntrykk av hvor nivået ligger og hva
slags problemer som finnes. De kan også brukes til å kontrollere at
• takverdien ikke overskrides. Istedenfor langtidsprøver kan en ta
mange stikkprøver fordelt over flere dager og flere tider på dagen. På
den måten kan en få et inntrykk av hvordan forholdene skifter, og hvor
gjennomsnittsnivået ligger.
De -yrkeshygieniske grenseverdiene gjelder for gjennomsnittsnivået
gjennom en 7-8 timers dag og 40-timers uke.
Regelmessig kontroll er nødvendig
Alle målinger har feilkilder. De tallene en får ut kan være gale av
mange grunner: feil med måleapparatet, feil ved avlesning, feil beregninger, feil vurdering av resultatet, feil klassestandpunkt! Forholdene
skifter dessuten fra dag til dag og fra time til time, med produksjonsvolum, vær, årstid osv. Derfor er det ikke nok å ha målt en gang. I
arbeidslokaler der det kan være helseskadelige forhold, skal det gjøres
regelmessige kontrollmålinger, sjøl om en enkelt måling eller serie av
målinger var »tilfredsstillende». Forholdene kan helt uventet forandre
seg.
Målemetoder

Vi går kort gjennom noen vanlige målemetoder som kan komme til
nytte. I tillegg til en slik innføring trengs erfaring og praktisk trening.
Instruksjon kan en vel enklest få av de som selger utstyret. Hvis
bedriften alt har måleutstyr, må en kreve at verneombud eller andre får
adgang til det, og opplæring i å bruke det.
o Gass/damp
Indikatorrør er små glassrør fylt med stoff som skifter farge når en
suger forurenset luft gjennom røret med ei håndpumpe (se fig. 40). Det
er spesielle rør for hver gass, et for -kullos, et for • oson osv., og det
finnes rør for de aller fleste gassene som kan være aktuelle å måle.
Lengden av det stykket som skifter farge etter ett (eller et bestemt
antall: ti—tjue) pumpeslag tilsvarer et visst ppm-tall som vi kan avlese
på røret.
Disse rørene er greie til stikkprøver, men de kan være temmelig
unøyaktige. Resultatene kan påvirkes av om det er tørr eller fuktig luft,
og om det er andre gasser i lufta sammen med den vi skal måle. En serie
med stikkprøver gir bedre grunnlag for å bedømme forholdene enn en
enkelt prøve.
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Fig. 40. Indikatornar med håndpumpe

Kullrør er glassrør fylt med »aktivt kull»-pulver som trekker til seg
gassene når lufta suges gjennom røret. (Det er samme typen kull som
brukes i gassmaskefiltret.) De blir spesielt brukt til å måle løsemiddeldamper, og kan brukes både for korttids- og langtidsprøver. Korttidsprøver tas med samme type håndpumpe som for indikatorrørene, mens
langtidsprøver for eksempel kan tas med røret festet på kragen og
koblet til ei bærbar pumpe som du går med hele dagen (om pumper, se
avsnittet om støvmåling). På den måten trekker røret til seg de samme
gassene/dampene som du puster inn. Hvis en vet hvor mye luft som er
gått gjennom røret, kan en både for korttids- og langtidsprøvene
bestemme innholdet i lufta ved å bestemme hvor mye som er blitt
sittende på kullpulveret. Undersøkelsen av kullpulveret må gjøres i
laboratorium, (for eksempel på Yrkeshygienisk institutt, se •Hvem gjør
hva). Apparatet som brukes kalles gasskromatograf.
En kan også suge opp en bestemt mengde av lufta på ei gasstett
sprøyte, og analysere denne luftprøven direkte på gasskromatograf.
Det finnes måleapparater der en kan lese rett av pa en skala hvor mye
det er av den gassen eller den typen gasser apparatet er laget for
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å måle. Det finnes også apparater som kan følge gassnivået slik at
når som helst kan lese av på skalaen hvor mye det akkurat da er i
rommet. Og det finnes apparater som utløser alarm når gassmengden
når et visst nivå. (Farlig å stole på, alle apparater kan klikke! ).
For stikkprøver og lettvint kontroll, er indikatorrørene greiest.
Utstyret er enkelt, bruken lett å lære, og en kan lese av resultatet med
det samme.
Enkelte gasser kan være vanskelige å måle uansett utstyr. Særlig hvis det er gasser
som kan skade i svært små mengder, slik at en må måle ned i tiendedels ppm og
mindre.
Vanskene med å måle var en av de mange innvendingene som plastindustrien i
USA kom med da grenseverdien for vinylklorid i 1974 ble satt ned til 1 ppm.
Men straks det ble etterspørsel etter målemetoder, slik at det var lønnsomt å
utvikle dem, gikk sjølsagt fabrikantene av måleutstyr i gang. Kapitalismens
allmenne lov gjelder også for den teknologiske utviklingen: drivkraften er ønsket
om størst mulig profitt. Det som er »teknisk umulig> blir mulig når det blir
lønnsomt. Et annet eksempel på dette er hvordan det nå plutselig dukker opp
forskjellige erstatningsstoffer når det begynner å bli snakk om forbud mot •asbest.

o Støv
Det finnes dessverre ingen lettvint målemetode som tilsvarer gassindikatorrorene. Støv må samles på en eller annen form for filter (se fig.
4!) og seinere undersøkes i laboratorium. (For eksempel Yrkeshygienisk institutt, se -Hvem gjør hva). Hva slags stoff inneholder
støvet, hvor mye støv er det, hvordan er fordelingen på -grovstøv og
-finstøv? Er det -asbest eller -kvarts i støvprøven? I kapitlet om støv
nevner vi noen »tommelfingerregler» for vurdering av støvmengden.
Fordi sjøl små støvmengder kan være farlig og ofte vanskelig å merke
(se -støv) er det desto viktigere med regelmessige målinger ved hjelp av
filter. For eksempel der det kan være fare for støv som gir -støvlungesykdom, eller -kreftframkallende støv.
Mens korttidsprøver tas på et bestemt prøvested, kan langtidsprøvene
både for gass og støv tas både som stasjonære (stillestående) prøver og
som person-prøver. Stasjonære prøver tas med pumper som står på faste
målepunkter i rommet hele tida, stasjonære pumper. Personprøver tas
med bærbare pumper som kan festes i beltet eller som en liten ransel på
ryggen. Filteret festes på kragen slik at den lufta det tas prøve av mest
mulig likner den du puster inn.
Å ta person-prøver stadig vekk, er for tungvint. Men det bør iallefall
gjøres en eller to ganger for å sammenlikne med resultatene fra de
stasjonære prøvene. Hvis de gir et brukbart bilde av forholdene, kan de
brukes til kontrollmålinger. Ikke sjelden ligger resultatene av de
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Fig. 41. Pumpe med støvfilter

stasjonære prøvene et godt stykke under person-prøvene. De kan altså
gi inntrykk av at forholdene er bedre enn de i virkeligheten er.
o Støy
Støy kan måles med decibelmeter (eller lydnivåmåler), se fig. 42.
Målingen skal gjøres i nærheten av øret for å gi best mulig inntrykk av
støypåvirkningen. En mikrofon fanger inn lyden, og på skalaen kan du
direkte lese av . dB(A) hvis A-filteret er koblet inn. For å få en virkelig
kartlegging av støyforholdene, behøves • oktavbåndsanalyse som kan
gjøres med samme apparat (presisjonslydnivåmåleren).
For å få gjennomsnittsverdier for dB(A) for en dag, er det laget
dosimeter som kan bæres i lomma, og hvor en kan lese av et
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Fig. 42. Støymåler

gjennomsnittstall ved arbeidsdagens slutt. Disse dosimetrene har en del
svakheter, men kan være nyttige hvis støyforholdene er svært skiftende.
De enkle reglene vi gir for støyvurdering
•
i kapitlet om støy, kan
imidlertid være vel så pålitelige som måleapparatene.
Dersom du mener at støyen er skadelig når du bedømmer den etter de
reglene, kan ingen motbevise det med decibelmeter eller dosimeter.

Fig. 43. Universallysmåler
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Vibrasjon
Her er det uenighet både om målemetoder og vurdering av måleresultatene. Det beste er å holde seg til reglene i kapitlet om • vibrasjon.
Belysning
Lysmåling kan gjøres med en såkalt uniyersallysmåler som måler lux
og • luminans samtidig, (se fig. ) eller med luxmeter og luminansmeter
hver for seg. -Lux-tallet kan måles ved å plassere et lysømfintlig
element på den flaten en vil undersøke. Belysningsstyrken mot flaten
(lux-tallet) kan avleses på en skala på måleapparatet. Luminansen kan
måles ved å rette universalmåleren som et fotoapparat mot flaten som
skal undersøkes. Skalaen viser luminans for den delen av flaten vi ser i
søkeren. Hvis det er forskjellige luminanser i søkeren samtidig, viser
skalaen gjennomsnittsluminansen.
Klima
Fuktighet måles med hygrometer som gir fuktighetsprosenten
direkte på en skala, eller med psykrometer, som består av to termometer,
det ene med kula i en fuktig tøybit (se fig. 44a). Når fuktigheten
fordamper fra tøyet, avkjøles det våte termometeret. Jo tørrere luft, jo
kraftigere avkjøling på grunn av fordampningen. Av temperaturforskjellen mellom de to termometrene kan vi derfor beregne luftfuktigheten ved hjelp av ferdige omregningsskjema (se fig. 45).
Trekk kan vurderes ved å måle lufthastigheten.
Hastigheten på luftstrømningene i rommet bør ligge rundt 0,2 meter i
sekundet for at det skal kjennes behagelig ved lett arbeid og normal
romtemperatur (rundt 20°C). Ved høyere temperaturer eller tungt
arbeid, kan lufthastigheten godt være høyere uten at det gir ubehag.
Tvert om, det hjelper kroppen av med varmeoverskuddet.
Lufthastigheten måles nøyaktig med anemometer som gir deg antall
meter i sekundet (m/sek) på en skala. Det er tilstrekkelig med et
røykrør for a vurdere hastighet og strømningsretning bra nok til å
oppdage hvor trekken kommer fra (eller at viften ikke virker).
Ved å blåse luft gjennom det med en gummiballong (se fig. 44b) får
du ut en røykdott, og bevegelsen i røyken følger luftstrømningene i
rommet. På den måten kan du kartlegge dem sånn omtrentlig.
Varmebelastning kan du beregne ved hjelp av en varmeindeks, som
kan bestemmes med billige og enkle måleinstrumenter. Den kan brukes
til å kartlegge varmebelastete arbeidsplasser når kroppen ikke straks
varsler med ubehag.
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Fig. 44b. Røykrør

Fig 44a. Slynge-psykrometer
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Indeksen kalles Swedish Wet Bulb Globe Temperatur Index
(SWBGT). Til å måle den, brukes »det våte termometeret» på •psykrometeret som brukes til å måle fuktighet (se foran). For varmeindeksen,
er det »våttemperaturen» termometret viser som vi er interessert i. Den
blir et kombinert mål for lufttemperaturen og luftfuktigheten.
Globe-termometeret (se fig. 46) består av et vanlig termometer som er
stukket ned i ei svartmalt, matt kule. Vitsen med kula er at den samler
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Fig. 46. Globe-termometer

opp • strålevarmen, derfor blir »globtemperaturen» et kombinert mål for
lufttemperatur og strålingsvarme.
Tallet for varmeindeksen (SWBGT) får vi fram med dette regnestykket:
0,7 x »våttemperaturen» på psykrometeret
+ 0,3 x »globtemperaturen» på globtermometeret
Eks.: Det våte termometeret på psykrometeret viser 20°C, globtermometeret viser
30°C. Da får vi at varmeindeksen blir:
0,7 x 20 = 14
+ 0,3 x 30 = 9
= 23

Varmebelastningen er også avhengig av •luftstrømningshastigheten.
Regnestykket foran gjelder for arbeidsplassforhold som er vanlige der
varmeproblemene er aktuelle, med hastigheter over 0,5 meter i sekundet. Om lufta er nærmest »stillestående» (hastigheter under 0,5 meter i
sekundet), legger en 2 til summen i regnestykket. I eksemplet vårt vil
det si at indeksen blir 25 istedetfor 23.
12. — Helsebok
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Fig. 47. Grenseverdier for varmeindeks/varmebelastning
Disse grensene skal gjelde for de fleste akklimatiserte, mannlige arbeidere,
8-timers dag og 5-timers uke. Det er regnet med en pause i løpet av dagen på
omtrent 30 minutter, og to på 15 minutter. For kvinner og uakklimatiserte menn,
senkes grensen 1-2°C.

Grenseverdiene for varmeindeksen (se fig. 47) er satt slik at de skal
passe de fleste -akklimatiserte personer som får tilstrekkelig • vcesketilførsel. De garanterer ikke mot ubehag eller helserisiko for alle. Folks
reaksjon på varmebelastningen kan være svært forskjellig. (Se kapitlet
om -varme).
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Når en ikke er fullt akklimatisert, må grenseverdiene senkes med 1
eller 2 grader. Kvinner bør ha 1-2 grader lavere verdier enn menn.
Varmeindeksen og grenseverdiene må bare brukes til å peile inn
arbeidsplasser med høy belastning. Grenseverdiene for varmebelastning
har de samme svakhetene som andre grenseverdier. De er minstekrav og
ingen garanti for at alt er bra.
Stol Ikke blindt på tall!

Det er farlig å overvurdere betydningen av måleresultater. Både
teknikken bak målingene og vurderingen av tallene kan ofte diskuteres.
Derfor bør en i allefall først ta hensyn til om forholdene gir merkbare
plager og forbedre slik at ubehaget blir vekk. Så kan en seinere måle om
det var nok. Tusenvis og titusenvis av arbeidere kunne spart liv og helse
om en hadde hatt gode arbeidsforhold som mål, istedenfor mer eller
mindre »vitenskapelige» grenseverdier som seinere viste seg å være gale.
(Se -yrkeshygieniske grenseverdier).
Råd om innkjøp av måleutstyr kan dere få fra Arbeidstilsynet,
Yrkeshygienisk institutt og Vern og Velferd. (Se -Hvem gjør hva?).
Noen vanlige merker og omtrentlige priser (1975)
Støymålinger (Bruel & Kjær) 2 000-9 000 kr. (ulike typer)
Dosimeter (Bruel & Kjær) 4 000-5 000 kr.
Universallysmåler (Hagner) 2 000 kr.
Håndpumpe for indikatorrør (Dråger) 700-800 kroner.
Pakninger a 10 rør for en bestemt gass (Dråger) 60-100 kr.
Røykrør (ballong og 10 rør) (Dråger) 100 kr.
Slyngepsykrometer (Casella) 100-150 kr.
Globe-termometer 100-150 kr.
Forhandlere av dette utstyret finner du i yrkeslista i telefonkatalog
fra nærmeste større by under Måleinstrumenter eller Laboratorieutstyr.
Sjekklister for kontroll av arbeidsplass

Når du skal bedømme en arbeidsplass, kartlegge farlige forhold og se
hva slags krav som må stilles, er det nyttig med ei sjekkliste, ei
huskeliste som sikrer at du ikke glemmer eller overser noe, og som du
seinere kan bruke til å kontrollere om krava er fulgt opp.
Slike sjekklister kan du lage sjøl, tilpasset de arbeidsmiljøproblemene
dere har. I kapitlet om arbeidsulykker finner du forslag til ei •sjekkliste
for ulykkesrisiko. Her har vi satt opp forslag til ei mer allmenn
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sjekkliste. For de fleste punktene er det vist til andre kapitler i boka
som du vil ha nytte av å lese når du skal avgjøre om forholdene er som
de bør være.
Vi har satt opp seksten punkter, men du må sjølsagt stryke og føye til
andre etter hva som er viktig på arbeidsstedet ditt.
For hvert punkt skal du vurdere:
— om det er helsefare eller skaderisiko slik forholdene er nå
og hvis svaret er ja,
hvilke forandringer som bør gjøres straks
— hvilke forandringer som bør gjøres på litt lengre sikt, for eksempel
ved ombygging eller nyinnkjøp. (Noter det du kommer fram til
etterhvert.)
Hvis du skal kartlegge mange jobber (fler enn din egen) eller hvis du
skal legge fram lista for andre, lønner det seg å lage en kort
arbeidsbeskrivelse eventuelt tegne en skisse av arbeidsplassen. Det
hjelper på hukommelsen. Arbeidet kan for eksempel gjøres ved at
verneombudet får hver enkelt til sjøl å sette opp sjekkliste for sin plass,
eller at fire—fem arbeidskamerater hjelper hverandre med å sette opp
slike lister. Så kan en etterpå i fellesskap drøfte hvilke krav en skal
stille
Sjekkliste for kontroll av en arbeidsplass
Arbeidsstillingen
(Er arbeidsstillingen god, er det muligheter for å sitte, er
arbeidshøyden riktig? Se kapitlet om -ergonomi)
Golvplassen
(Er det trangt, lett å snuble, glatt, kaldt golv, dårlig underlag for
føttene?)
Spaker, pedaler, ratt, verktøy
(Er de gode å håndtere, god plassering, for tunge, dårlige håndgrp?
Se kapitlet om •ergonomi)
Tungt arbeid, tunge løft
(Se kapitlet om • ergonomi og om -forebygging av skader i
skjelettImuskelsystemet.)
Belysning
(Er det nok lys, blendingsfri belysning, god fargesetting? Se
kapitlet om • belysning.)
Måleinstrumenter og signaler
(Er de lette å avlese/oppfatte?)
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Krav til oppmerksomhet
(Er arbeidet så ensformig at det virker trøttende og setter ned
oppmerksomheten, eller er det tvert imot urimelig store krav til
anspent oppmerksomhet? Begge deler kan øke risikoen for
-arbeidsulykker.)
Støy
(Er det irriterende eller skadelig støy? Se kapitlet om -Støy)
Luftforurensing
(Hva slags -luftforurensing, hva slags kontroll, regelmessige
• mdlinger? Er -ventilasjonen tilfredsstillende?)
Klima
(Er det behagelig • klima — eller problemer med varme, kulde,
luftfuktighet, trekk?)
Skadelige stoffer
(Kjenner dere virkningene og nødvendig vernetiltak, eventuelt
-førstehjelp? Er stoffene tilstrekkelig merket? (Se -merkeplikt.)
Ulykkesrisiko
(Er det risiko for • arbeidsulykker — se -sjekklista for ulykkesrisiko.
Er det • brannfare, -eksplosjonsfare, fare for gasslekkasjer o.l.? Kan
dere gi nødvendig -førstehjelp?)
Arbeidstid/arbeidstakt/pauser
(Er det problemer med • skiftarbeid, • overtid, -nattarbeid, oppdrevet arbeidstempo, -akkord, for få eller for korte pauser?
Skikkelig pauserom?)
Arbeidstøy/verneutstyr
(Sørgr bedriften for godt nok -verneutstyr? Er vedlikehold og
reinhold tilfredsstillende? Er det felles vask av arbeidstøy? — Felles
vask er spesielt viktig der det kan sitte igjen helsefarlige stoffer på
tøyet, for eksempel • kreftframkallende stoffer.)
Risikogrupper
(Er det spesielle forhold som nå gjør jobben/arbeidsplassen uegnet
for eksempel for • eldre, -gravide, eller for personer med spesielle
sykdommer ( • risikogrupper)? Kan det rettes på?)
Ytre miljø
(Er det problemer når det gjelder det ytre miljøet — luftforurensing, støy, utslipp fra avsug eller til kloakk — hvor blir det av
avfallet?)
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Slik kan lista se ut, ei liste for hver arbeidsplass som blir vurdert:
Navn på arbeidsplassen:
Kort arbeidsbeskrivelse (eventuelt skisse):
Forhold som
må forandres

Forandringer
straks
I på litt lenger sikt
(sett tidsfrister)

Arbeidsstilling
Golvplassen
3. Spaker, pedaler,
ratt, verktøy
osv.

Hva slags forandringer?

Hvis du ved hjelp av sjekklista, • tekniske målinger eller på andre
måter finner fram til forhold som betyr helserisiko eller mye ubehag,
kan forandringene skje på flere måter. Det er farlig å komme med
detaljforslag, for da får du bare skylda om resultatet ikke blir som det
skal, men du kan iallefall se på hva slags løsninger som kan tenkes. Kikk
gjennom denne lista, og se hva slags krav dere kan stille:
Kan helsefarlige stoffer eller utstyr byttes ut med mindre farlige
erstatninger?
Kan arbeidsprosessen/utstyret endres slik at ubehaget/helsefaren blir
borte?
Kan prosessen lukkes inn med innkapsling/innebygging (eventuelt
med lokalt avsug hvis det gjelder luftforurensing)?
Kan generelle tiltak i lokalet hjelpe, (for eksempel ventilasjon, eller
lydabsorberende materiale i tak og vegger)?
Kan utstyr eller prosess fjernstyres slik at en slipper å arbeide i
området der det er helsefare?
Kan det lages egne kabiner som isolerer de som arbeider i lokalet
mot ubehag og helsefare (for eksempel støyisolerte kabiner, avkjølte
kabiner, kabiner med frisklufttilførsel)?
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Kan arbeidet gjøres i et mindre lokale slik at færrest mulig blir
utsatt for ubehag — eller kan arbeidet utføres på ei tid da de fleste
har fri?
Hvis ingen tekniske tiltak er tilstrekkelig til å få vekk helsefaren,
må en ty til nødløsningen, • personlig verneutstyr.
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KAPITTEL 25

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Mange bedrifter »løser» arbeidsmiljøproblemene ved å dele ut verneutstyr og siden legge skylda på arbeiderne som ikke bruker utstyret.
Samtidig er verneutstyret mange steder mangelfullt. Det som blir delt
ut er tildels ubrukelig, og krav om nytt utstyr må kjempes igjennom.
Uansett masketillegg, ulempetillegg og hva de nå heter alle femtiørene, så er det billigere å henge på folk verneutstyr enn å forbedre
miljøet på andre måter. Men det er også klart at verneutstyr er
nødvendig iblant.
Kravene til bruken av verneutstyr bør være:
o Bedriften skal sørge for at alt verneutstyr som trengs for best mulig
og behageligst mulig vern, stilles gratis til rådighet for arbeiderne.
I arbeidervernlova heter det: »Hensiktsmessig personlig verneutstyr skal om
nødvendig stilles til arbeidernes rådighet der det med rimelighet kan kreves, og
hvor det ikke kan tas andre forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern mot
ulykker eller helseskader» (§ 5, punkt 4.).

Mye personlig verneutstyr er tungvint, plagsomt og for noen til og
med helsefarlig å bruke (filtermasker og tungt utstyr for hjerte- og
lungesyke.) Derfor skal bruken av slikt utstyr være sjelden og
kortvarig.
Personlig verneutstyr kan ikke erstatte teknisk miljøforbedring, der
tekniske løsninger er mulig. La ikke midlertidige nødløsninger (verneutstyr) bli varige løsninger.
Verneutstyret må være nøye tilpasset den som skal bruke det, hvis
det skal være effektivt. Det skal ikke være allemannseie.
Verneutstyret skal være valgt slik at det passer akkurat for forholdene der det skal brukes, luftforurensingstypen, støytypen,
strålingstypen.
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o Bedriften må sørge for at verneutstyret kontrolleres, reingjøres,
holdes vedlike og fornyes etter et fast skjema.
o Ettersom det er tillatt å selge all slags ubrukelig og dårlig verneutstyr,
må bedriften kunne dokumentere at utstyret de kjøper inn er
godkjent av Direktoratet for Arbeidstilsynet, for bruk akkurat under
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slike forhold som dere har. (Det hjelper jo for eksempel ikke med en
godkjent gassmaske mot støv.)
Om regler for prøving og godkjenning, se veiledning nr. 10, 1974 fra
Statens arbeidstilsyn, (best. nr . 250) som du får tilsendt gratis. NB!
Avsnittet om masker inneholder feil.
Forhandlere av verneutstyr finner du under Verne- og sikkerhetsutstyr i yrkeslista i en telefonkatalog.

Godkjent av
Direktoratet for Arbeidstilsynet

Fig. 48a. Arbeidstilsynets godkjenningsmerke for verneutstyr
Det er ficke nok at utstyret er godkjent, det må være godkjent for det dere skal
bruke det til,

re

NS

Fig. 48b. Nordisk standardmerke for vernehjelm
Hjelmer merket med dette merke, godkjennes av Direktoratet for arbeidstilsynet. Det er ilcke nok at hjelmen er godkjent, det må også være en type som
svarer til skaderisikoen der du arbeider: fallende gjenstander (type A), fallende
gjenstander og klemskader (type B), eventuelt mot varmestråling i tillegg (type
AV og BV).
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Masker
Det er to forhold som gjør bruk av maske i en eller annen form
nødvendig: surstoffmangel, og helseskadelig luftforurensing.
o Surstoffmangel:
Når surstoffmengden i lufta er lavere enn omkring 17 vol%,
behøves ekstra tilførsel. (Det normale innholdet i lufta er
21 vol%.) Surstoffmangel kan spesielt forekomme i lasterom, tanker
eller andre trange rom hvor surstoffet er brukt opp på grunn av brann,
forråtnelse, rusting eller ved at andre gasser har fortrengt surstoffet (se
også • surstoffmangel og -kvelende gasser). Under slike forhold trengs
maske med tilførsel av friskluft, fra beholder med komprimert luft eller
kompressor, trykkluftmaske (pressluftmaske).
o Helseskadelig luftforurensing:
Trykkluftmaske (se foran) er den sikreste og ofte også den
behageligste løsningen, fordi den ikke er tung å puste i, en får ingen
filtermotstand. Med denne masken er en uavhengig av lufta omkring,
(hvis det ikke er stoffer som trenger gjennom huden). Men det må sikres
at den lufta som blir tilført masken er rein.
Hvis det er mangel på surstoff (se foran), hvis gassmengden er over
2 vol% (20 000 ppm) eller støvmengden mer enn 200 ganger -grenseverdien, må trykkluftmasker alltid brukes. Likedan ved arbeid i trange
rom, tanker, rørledninger o.l.
Sandblåserutstyr består av en spesiell sandblåserhjelm og
verneklær som hindrer det farlige -finstøvet i å trenge inn. Annet enn
spesialutstyr må ikke brukes til sandblåsing eller til reingjøring etter
sandblåsing. (Se -Silikosefarlig støv)
Filtermasker kan under vanlige forhold (se unntak under
trykkluftmaske foran) brukes mot all slags helseskadelig luftforurensing, hvis en velger riktig filter og maskekropp etter forholdene.
Hvis det er om å gjøre å unngå all kontakt med et stoff, gir ikke
filtermaskene tilstrekkelig sikkerhet. Da må det brukes trykkluftmasker.
Filtermaskene består av to deler som skal være klart atskilt: maskekroppen og filteret (patronen, »cartridgen»).
Det finnes masker der disse to delene går over i hverandre f.eks. filter
av gummisvamp, gasbind eller cellulose som festes foran nese og munn
med strikk bak i nakken. Iblant ligger filteret i en liten ramme av metall
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Slike masker, der
maskekroppen og filter
går i ett, gir bare falsk
trygghet. Hvis en først
må bruke masker, skal
de være effektive.
(Foto: Fotogruppe 72)
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eller liknende som strikken er festet til. Slike masker er nærmest
ubrukelige, de gir falsk trygghetsfølelse og må aldri godtas!
Maskekroppen er enten hel- eller halvmaske.
Halvmasken dekker nese og munn, og nedre kant skal gå under haken
og slutte tett der. Svakheten med halvmaskene blir da øvre kant som
ligger over neseryggen og som det er vanskelig å få til å slutte tett. Litt
lekkasje vil det bli.
Helmasken dekker hele ansiktet, og kan vanligvis tilpasses så den
slutter praktisk talt tett. Skjegg gjør masken utett. Det samme gjør
briller, hvis en ikke får helt spesielle, tynne stenger på de brillene som
skal brukes under masken.
Filtrene finnes i forskjellige typer etter hva de skal beskytte mot.
Støvfilter beskytter ikke mot gass, og gassfilter ikke mot støv.
Filter mot gass og damp. Disse kan utstyres med en spesiell
filterpose som hindrer tilstopping av filtret med grovstøv. Filtrene har
begrenset levetid, sjøl om de ikke blir brukt. Gasser og damper med
typisk lukt varsler om at filtret må skiftes straks, når en kjenner lukta
gjennom det. Ellers må en få oppgitt holdbarheten fra forhandleren av
maskene. For gasser/damper som trenger lett gjennom huden, (- hudopptak), er det sjølsagt ikke nok med filtermaske.
Filter mot støv. Her finnes det tre undergrupper, etter hvor farlig
støvet er, fra 2 a for -»inert» støv til 2 c for eksempel for -radioaktivt
støv. Slike filter bør byttes når en merker at pustemotstanden øker.
3. Filter mot blanding av gass/damp og støv. Dette er filter som er
sammensatt av et filter fra gruppe 1, og et fra 2 a, 2 b eller 2 c. Slike
filter kan også være aktuelle for å verne mot • sprøytetåke.
Øvelser — legekontroll
Der det kan bli aktuelt å bruke maske i forbindelse med ulykker eller
under spesielle forhold ellers, er det nødvendig å øve inn bruken på
forhånd.
Den som regelmessig må bruke filtermaske under arbeid, skal først ha
legekontroll for å sikre at hjerte og lunger tåler belastningen. Slik
legekontroll bør gjentas regelmessig, for eksempel årlig (det kommer litt
an på alder, helse og arbeidsforhold).
Øyevern

Vernebriller er ofte lite populære fordi de er av dårlig kvalitet, med
billige glass som lett skrapes opp og med brytning i glassene som gjør
det umulig å se skarpt.
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I første omgang må sjølsagt sprut-, splint- og strålerisikoen bekjempes
direkte, med avskjerming, omlegging av arbeidsmetoder osv., slik at ikke
synet behøver å gå om noen skulle glemme brillene.
Men vernebriller blir likevel ofte nødvendig, og da gjelder det å få
briller som er gode å ha på, med klare glass som ikke forstyrrer synet,
eventuelt optiske glass for den som ellers behøver briller. Alminnelige
briller kan ikke brukes som vernebriller. Kontaktlinser må aldri brukes
uten vernebriller pa en industriarbeidsplass. Vernebriller som fordreier
synsinntrykket omtrent som når du låner en annens lesebriller, er
ubrukelige. Dårlig syn på grunn av dårlige vernebriller øker risikoen for
ulykker.
Støvtette og gasstette briller er ubehagelige å ha på mer enn for kort
tid. Slike briller har lett for å dugge, men det finnes antiduggmidler som
en kan bruke til å pusse brilleglassene med.
Sveisebriller kan leveres med forskjellig mørkhetsgrad i glassene alt
etter hva slags sveising de skal brukes til. Den ultrafiolette strålingen
stanses stort sett av vanlig vindusglass (ikke av plast), men de mørke
glassene er nødvendig for å beskytte mot blending fra den sterke
lysstrålingen, og mot varmestrålene (infrarød stråling).
Solbriller som sveisebriller er ikke bra nok. Det er ikke en gang
sikkert at de beskytter mot ultrafiolett stråling, og iallefall ikke mot
sprut, lys- eller varmestråling. (Se også kapitlet om -sveising).
Det finnes mange typer glass for vernebriller, etter hva de skal
beskytte mot: forskjellige typer stråling, splinter, sprut fra smeltet
metall eller fra etsende væske. Pass på at de vernebrillene dere får er
laget og godkjent akkurat for det dere skal bruke dem til.
Hansker
Som annet verneutstyr må også hansker velges ut så de passer for den
jobben de skal brukes i. Det kan være ulike krav til slitestyrke, varmeog kjemikaliebestandighet i forskjellige jobber. Den som selger hansken
må kunne dokumentere at den tilfredsstiller de krava som stilles.
Tilfeldige gummihansker som går i oppløsning når de blir tilsølt med
kjemikalier, eller lærhansker som påfører deg eksem, kan være verre enn
ingenting.
Kjemikalier som trenger gjennom hud • hudopptak) vil gjerne også gå
gjennom hansker. Hvis hanskene søles til innvendig, er det »ideelle
forhold» for hudskade og hudopptak. Da gnis stoffene inn i huden, som
attpåtil gjerne er litt svett inni hansken og mindre motstandsdyktig.
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Derfor er det svært viktig å holde hanskene reine, og heller skifte
ofte. Arbeidere i sprengstoffindustrien, som håndterer stoffer som
• nitroglykol, bør for eksempel skifte til reine hansker minst en gang om
dagen for at ikke hanskene i seg sjøl skal bli et arbeidsmiljøproblem.
En må også stadig kontrollere at hanskene er hele. Hullete hansker må
kastes. Det lønner seg å ha reservehansker innafor rekkevidde så en kan
skifte straks om hansken skulle gå i stykker.
Hvis en bruker væsker eller pulver som en må unngå å få på huden,
må hanskene ha skikkelige mansjetter oppover armene. En må også
passe på å håndtere stoffene slik at det ikke kommer noe i »glippen»
mellom erme og mansjett (for eksempel unngå å måtte heve armene slik
at det renner væske nedover mansjettene). Ta hanskene minst mulig av
og på mens arbeidet pågår, for da er det lett å søle på huden. Ermene
bør trekkes utenpå mansjettene, eventuelt kan en bruke løse ermebeskyttere.
Tøyhansker kan gi tilstrekkelig vern mot kutt og sår fra skarpe kanter,
og det finnes også tøyhansker som kan brukes til å håndtere varme
gjenstander.
Gummihansker gir lett eksem, sjøl om det kan hjelpe litt å bruke tynne
bomullshansker inni. De bør likevel unngås hvis det ikke er nødvendig
for å motstå spesielle kjemikalier.
Lærhansker er vanligvis garvet med -krom som kan gi -allergisk eksem,
spesielt om en svetter mye på hendene (svetten løser ut kromen fra
læret). Kromgarvete lærhansker bør vanligvis unngås som arbeidshansker.
Plasthansker gir svært sjelden eksem. Som med gummihansker blir en
lett ganske svett, men det hjelper å bruke bomullshansker inni, eller å ta
pauser og »lufte» hendene iblant. Ofte er det ikke nødvendig å ha plast
annet enn på gripesiden, mens oversiden av hansken kan være av tøy.
Dette gir mindre problemer med svetting.
Hvis det dreier seg om kortvarige jobber, er det greiest å bruke
engangshansker av plast som kastes etter bruk.
Pass på å få hansker av en plasttype som tåler de stoffene som
brukes! En hanske som forvandles til en seig masse når du soler
kjemikalier på deg, kan gi hudskade istedenfor vern.
Om hudvern, se også om •forebygging av hudsykdommer.
Verneutstyr ved sveising

Se kapitlet om •sveising.
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Hørselvern
Gode øreklokker kan dempe støyen 25-50 dB, forskjellig for forskjellige -frekvenser. Glassdun (»hørselvatt») demper bare 10-20 dB og
plastpropper eller skumgummipropper et sted midt imellom. Dempingsvirkningen varierer mye med hva slags støy det gjelder, og med
forskjellige typer og merker av hørselvern. Derfor bør det gjøres
-oktavhdiulsanalyse av støyen før en velger verneutstyr, og forhandleren
av utstyret må kunne legge fram dempingskurven (Se fig. 49.) for de
ulike typene dere skal velge mellom.
NB! En slik dempingskurve blir gjerne satt opp som gjennomsnittseffekten ved perfekt tilpasning av klokker eller propper. Det betyr at
slett ikke alle vil ha så godt vern av utstyret som kurven da viser. Derfor
må en velge hørselvern med en (gjennomsnitts-)dempingskurve som
ligger godt over det som er nødvendig etter støyforholdene. For
hørselvatt kan det ikke settes opp pålitelige dempingskurver.
Glassdun/hørselvatt er bare brukbart så lenge støynivået ikke er over
70-90 dB (A). Ved kraftigere støy og -slagstøy gir de dårlig beskyttelse. Over 100 dB (A) omtrent, gir ikke noe hørselvern full sikkerhet,
og ved langvarig støy over 120 dB (A) er risikoen for hørselskade
betydelig, sjøl med de beste øreklokkene.
Det kan ikke understrekes ofte nok at hørselvern er en nødløsning,
nødvendig iblant, men dårlig. (Se også kapitlet om -støy. )
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Fig. 49. Støydempingskurve for en bestemt type høreklokker.
Kurven viser resultatene etter at 21 personer har prøvd klokkene, og her er det
satt opp punkter for hver person. Dempingsvirkningen ved 4 000 Hz varierer for
eksempel fra knapt 30 dB hos en av forsøkspersonene til nesten 55 dB hos den
forsøkspersonen i gruppen som oppnår den beste dempingen av støyen.
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Arbeidstøy
Er også verneutstyr. Det beskytter mot • kulde, • varme, mot
stråling for eksempel under • sveising, mot skitt og mot helseskadelige
stoffer. Derfor er det viktig at dere krever hensiktsmessig arbeidstøy, og
at bedriften har ansvaret for vedlikehold og reinhold av arbeidstøyet
som av annet verneutstyr. Visse helseskadelige stoffer er det umulig å
fjerne fra arbeidstøyet uten spesialrensing (• olje, • tjærestoffer — som
kan gi både eksem og hudkreft), og stoffene kan dessuten bety
helsefare for familien om arbeidstøyet trekkes hjem (• asbest).
Du skal ha rett til å være ferdig med jobben når arbeidstida er slutt.
Tid til vask og dusj for å få vekk skitt fra arbeidsplassen må ligge
innafor arbeidstida.

Dårlig eller slitt verneutstyr kan være verre enn
ingenting! Denne stø ylen ble utlevert som vernefottoy
på en oljeboringsplattform. Bildet viser hvordan den så
ut etter at arbeideren hadde fått en kabel over foten.
Arbeidskjøperen sparte noen kroner på å holde dårlig
utstyr. Arbeideren ødela foten for livet.
(Foto: Klassekampen)

369

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

KAPITTEL 26

FØRSTEHJELP

Praktisk førstehjelp må læres inn ved jevnlige øvelser, lagt opp etter
den typen skader og ulykker som kan skje på hver arbeidsplass. En kan
ikke lese seg til slikt. Dessuten må hovedvektc legges på å iorebygge
skadene og få vekk farene før de lager ulykker. Derfor har vi her bare
tatt med de viktigste reglene som må følges for å sikre effektiv
førstehjelp hvis ulykken likevel skjer.
Hovedreglene:

Kartlegging av arbeidsplassen: hvilke stoffer er i bruk, hva slags gasser
og væsker kan en bli utsatt for, hva slags arbeidsulykker kan skje (alt
fra sveiseblink til eksplosjoner) (se •sjekklister).
Oppsetting av rutine for hvordan forskjellige forgiftninger og skader
skal behandles. Dette omfatter også opplegg for varsling av lege, eller
om nødvendig transport til nærmeste lege eller sykehus. En bør også
sikre seg at leger og sykehus kjenner til hva slags skader som kan skje,
slik at de er i stand til å behandle for eksempel spesielle forgiftninger
som kan forekomme.
Utstyret må være i orden: vasker med reint vann, eventuelt nøddusj,
utstyr for øyeskylling (fontene eller skylleflaske), nødvendig redningsutstyr (for eksempel spesialbåre for transport av skadde fra
trange rom, gjennom luker osv.) og åpent førstehjelpskap med det
som trengs for de skadene som kan tenkes å skje.
Opplæring av nyansatte og reglemessige øvelser for alle, ikke bare for
verneombud eller spesielle førstehjelpere. Det hjelper lite med god
planlegging og godt utstyr når ingen kan bruke det. (Se • bedriftshelsetjenesten).
Ta det med ro og bruk hodet om uhellet er ute. Det er langt viktigere
å handle riktig enn å handle raskt.
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Førstehjelp ved spesielle skader:
o

Småsår: Vaskes i reint vann og forbindes med rein bandasje straks.
Sår er inngangsport til kroppen for bakterier og giftstoffer. Dyrebitt
og sår som kan ha vært forurenset med jord eller gjødsel, skal
legebehandles på grunn av faren for stivkrampe. Husk at stikksår
nesten alltid er forurenset og kan være nokså store sjøl om de virker
ubetydelige. De bør derfor alltid vurderes av lege.

o øyeskader:
Etsende og irriterende stoffer i øyet: skyll grundig i 10-15
minutter med vann, eller om en har det, »fysiologisk saltvann» som
svir mindre (fåes på apoteket). Der det er fare for slike skader, må
det være øyefontene eller skylleflaske like ved. Fortsett å skylle øyet
med omtrent ti minutters mellomrom under transporten til lege eller
sykehus.
»Rusk på øyet», • splintskader, • sveiseblink: ukyndige forsøk på å
fjerne det en tror er »rusk i øyet», kan ødelegge synet. Splinter kan
trenge inn i øyet med så stor hastighet at den som er skadet ikke
merker det med det samme. Det kan være vanskelig å utelukke at det
som virker som sveiseblink kan være annen øyeskade. Slik skade kan
sjølsagt også komme samtidig med sveiseblink.
Derfor skal alle slike øyeskader snarest undersøkes av lege, også
vanlig sveiseblink. Lokalbedøvende dråper eller lameller skal i det

Den magnetiske
Øyerenser
Et hendig lite instrument for d fjerne jern- og stålpartikler fra øyet.
Uunnværlig for verksteder og bedrifter i jern- og
stålbransjen hvor man kan risikere å få øynene
skadet ved meisling — slipning eller annet arbeide.
Den magnetiske Øyerenser består av 3 deler. Den ene
ende er en sterk permanent magnet, den annen ende er
en fjærlett plast bøyle for å fjerne andre partikler, og
den mellomste del holderen.
Det hele på størrelse av en alminnelig kulepenn. Leveres
med futereal. Kan også leveres med lupe.

Uansvarlig — ikke uunnværlig! øyeskader skal behandles av lege, synet ditt er for
mye verdt til at du skal la ukyndige stelle med det.
Annonser som dette (fra Vern og Velferds blad nr. 1/75) kan gjøre stor skade.
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hele tatt ikke brukes, annet enn av legen i forbindelse med undersøkelsen. Sjøl om det bare er mistanke om splintskade skal øyet
røntgenundersøkes.
Ved øyeskade skal en ikke forsøke å vrenge øyelokket eller
liknende, bare dekke forsiktig over øyet med en steril (=fri for
bakterier) bandasje, gaskompress eller liknende og hjelpe den som er
skadd til lege. Sterile forbindingssaker kan kjøpes på apotek.
Øreskader: Hørseltap etter kraftige smell/eksplosjoner skal legeundersøkes straks. Sveiseglo i øret (» • sveiselopper») skal undersøkes
ved spesialavdeling på sykehus (øre-nese-hals-avdeling) umiddelbart.
For sein eller forsømt behandling kan føre til varig hørseltap.
Brudd- og leddskader i armer og bein: Hvis det er nødvendig å
transportere den som er skadd for å komme fram til kyndig hjelp,
spjelkes armen eller beinet uten å forandre på stillingen bruddet står
i, slik at en hindrer bevegelse i leddet ovenfor og nedenfor skaden.
Åpne brudd (sår over bruddfeltet) dekkes med steril bandasje.
Hodeskader:
— Uten bevisstløshet: den som er skadd kjøres hjem og tar det med
ro en eller flere dager. Kvalme, brekninger eller døsighet noen timer
etter skaden kan være tegn på alvorlig skade og krever sykehusinnleggelse. I forbindelse med en hodeskade kan det også bli skade i
halshvirvelsøylen (smerter i nakken, »ran> følelse i fingre og tær) og
da er det nødvendig med legeundersøkelse, eventuelt røntgenbilde av
nakken. Er du i tvil så hold pasienten i ro og få tilkalt lege. Pass i
såfall på at hodet ikke blir bøyd framover, hold det eventuelt fast,
med pasienten liggende. — Med bevisstløshet: transport til sykehus
straks. Om behandling av bevisstløse, se seinere.
— Med bevisstløshet: transport til sykehus straks. Om behandling av
bevisstløse, se seinere.
o Blødning: Hardt trykk direkte på det blødende stedet vil som regel
stanse blødningen. Såret forbindes med bandasje som opprettholder
trykket, for eksempel med en fyrstikkeske eller en gasbind-rull mot
såret. Turnike (avsnøring ovenfor blødningen) må bare brukes i
ytterste nødsfall, strammes kraftig, og ikke sitte sammenhengende
mer enn i høyden en time.
Blødning med mørkt blod kommer fra vener, og stanser som regel
om en holder det blødende stedet høyt.
o Forfrysning: Lokal frostskade viser seg ved at huden blir helt hvit.
Den forfrosne delen (ører, kinn, fingre) dekkes med klær eller
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liknende, og en bør raskest mulig komme i hus. Den forfrosne
kroppsdelen skal vanligvis ikke varmes opp utenfra, men fra blodet.
Derfor er behandlingen varm drikke og generell oppvarming av hele
kroppen. Eventuelt kan det varmes opp hud mot hud, men aldri gnis,
og aldri oppvarming i varmt vann eller over ovn. Ved kraftig
forfrysning er det nødvendig med sykehusbehandling.
o Forbrenning: Hvis klesplagg ikke sitter fast i såret, fjernes de med en
gang. Hvis klærne sitter fast, så la de sitte.
Små brannsår skylles eller dyppes i kaldt vann i 10-15 minutter,
helt til det ikke lenger gjør vondt når en avbryter avkjølingen.
Blemmer skal ikke stikkes hull på.
Hovedfaren ved store forbrenninger er sjokk (se seinere) på grunn
av at kroppen mister væske gjennom brannsåret. Ved større forbrenninger skal den som er skadd derfor helst ligge med beina høyt og
hodet lavt. Ved forbrenninger som tar mer enn en tiendedel av
kroppsflaten (tilsvarer omtrent hudoverflaten på en arm) er det
ubetinget nødvendig med sykehusbehandling på grunn av denne
sjokkfaren.
Sjøl små forbrenninger bør legebehandles hvis de tar huden over
ledd. Dette er fordi arrvevet etter brannsår ellers kan gi skrumping i
huden og tilstivning av leddet.
Under transporten til lege eller sykehus skal brannsåret ikke dekkes
med annet enn eventuelt et reint/sterilt laken el.l. Salver, eggehvite,
smør osv. må ikke brukes.
o Tilsøling og sprut på huden: Skyll straks med rikelige mengder vann.
Tilsølte klær fjernes og huden under spyles med vann. Det bør alltid
være nøddusj der det kan skje slike ulykker med farlige stoffer.
Noen stoffer tas opp gjennom huden (se lista under •hudopptak)
og kan skade resten av kroppen. Ved tilsøling med disse stoffene kan
øyeblikkelig sykehusbehandling være nødvendig. Der noen av disse
stoffene brukes, skal de derfor være tydelig merket med hva en skal
gjøre om en får det på huden. (Tilsøling med -fenol kan for eksempel
være livsfarlig, sjøl i små mengder. Noen dråper -flussyre kan gi store,
smertefulle sår sjøl om huden virker uskadd like etter skaden.) Er
dere i tvil om hva som skal gjøres, så kontakt lege eller sykehus
straks, sjøl om skaden virker ubetydelig.
o Etsskader på huden: Fjern tilsølte klesplagg umiddelbart, og skyll
huden med vann i 10-15 minutter. Også små skader skal legebehandles. For øvrig som forbrenning, se foran.
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Svelging av giftig stoff eller væske: I arbeidsmiljøet vil dette være en
sjelden form for forgiftning, og som regel er det små mengder en får i
seg. For sikkerhets skyld bør en ikke forsøke å framkalle brekning.
For hvis det er etsende stoffer (syrer, lut o.l.) som skader slimhinnene, vil brekninger øke risikoen for skader av spiserøret. Stoffet
kan dessuten komme over i luftrøret og gå til lungene og mange av
væskene som brukes kan gi lungeskade (bensin, white spirit o.l.). Gi
3-4 spiseskjeer medisinsk kullpulver (fåes på apoteket) utrørt i litt
vann, det bremser opptaket av stoffet i kroppen. Transport til
sykehus straks. Sørg for å kjenne virkninger og riktig førstehjelp for
stoffer som ved uhell eller feiltakelse kan bli årsak til forgiftning.
Gassforgiftning: Den skadde skal raskest mulig bæres ut i frisk luft og
transporteres videre til sykehus. Sjøl om det er viktig å handle raskt
må en passe på at ikke flere blir gassforgiftet under redningen. Den
som er skadd skal ligge/sitte helt i ro. Hvis pusten er dårlig skal en
vanligvis bruke munn-til-munn-metoden, men hvis det kan være
snakk om -irriterende gasser, kan munn-til-munn-innblåsing øke
faren for -lungeødem. Fordi gassene har forskjellig virkning og kan
kreve forskjellig behandling, skal virkning og behandling være kjent
for alle som arbeider der det kan skje gassforgiftning. Nødvendig
redningsutstyr må være på plass, vedlikeholdt og i bruk ved regelmessige øvelser. NB. Les spesielt om behandling av skader av
-irriterende gasser. (Ikke alle gasser varsler med lukt. Mistenk alltid
gassforgiftning om noen plutselig blir dårlige, spesielt i trange eller
avstengte rom, tanker o.l.) (Se også tabellen over •gasser.)
Elektrisk støt: Slå av strømmen hvis det er mulig. Ta ikke i en som
ligger i kontakt med strømførende ledning eller maskin. Få han/
henne unna ved hjelp av et klesplagg, et tørt trestykke, plastslange
eller annen tørr, ikke-ledende gjenstand. Transporteres straks til
sykehus. Der det er fare for skader på grunn av elektrisk støt, er det
nødvendig å kunne gjenoppliving ved hjelp av munn-til-munnmetoden og hjertemassasje.
Hvis den som er skadet er ved bevissthet, skal det gis natriumbikarbonat (kjøpes på apotek) sammen med litt vann raskest mulig
etter ulykken (4-6 gram i 1/3 1 vann) for å forhindre nyreskade.
Dette må derfor være tilgjengelig i åpent skap der slike ulykker kan
inntreffe.
Bevisstløshet: Forsøk aldri å vekke en bevisstløs. Gi aldri mat eller
drikke, heller ikke om han/hun begynner å våkne. Få ut gebiss og
eventuelle matrester av munnen og sørg for frie luftveier ved å bøye
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Fig. 51. Stabilt sideleie

hodet bakover (se fig. 50). Transport til sykehus på båre i stabilt
sideleie (se fig. 51). Det er viktig å lære seg riktig behandling av
bevisstløse ved praktiske øvelser. Viktigst: frie luftveier!
»Sjokk»: I medisinsk språkbruk betyr sjokk en tilstand da det av en
eller annen grunn er for lavt trykk i blodomløpet. Sjokk i forbindelse
med skader kan for eksempel skyldes store indre eller ytre blødninger
eller væsketap ved forbrenning (se foran). Symptomene er bleik hud,
kaldsvetting, rask, svak puls, uklarhet. Ved sjokk i forbindelse med
skade transporteres den skadete til sykehus med beina hevet og hodet
lavt
Katastrofesituasjoner med mange skadde: Tilkall lege og ambulanse
umiddelbart, og gi beskjed til nærmeste sykehus. Hovedproblemet er
å prioritere de som er skadd, de som trenger hjelp straks og de som
kan vente. Det er lett å overse de som har store indre skader og som i
større grad trenger rask hjelp enn andre med store, men overflatiske
sår. Også de med store forbrenninger og brudd trenger raskt hjelp på
grunn av sjokkfaren (store indre blødninger fra for eksempel lårbeinsbrudd).
Om behandling av blødninger, bevisstløse osv. se foran.
På alle arbeidsplasser der det kan skje slike større ulykker, må det
sørges for opplæring og praktiske øvelser, slik at en eventuell ulykke
får minst mulig skadevirkninger.
Gjenoppliving: Munn-til-munn-metoden og hjertemassasje er beskrevet i alle slags håndbøker om førstehjelp, så vi skal ikke gjenta
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det her. Det er viktig å vite når og hvordan disse metodene brukes,
fordi de når som helst og hvor som helst kan komme til nytte. Om
det ikke skjer en arbeidsulykke, kan det være hjertet som svikter hos
en av arbeidskameratene en dag, og da kan kunnskapen om enkel
gjenoppliving være livreddende. (Se fig. 50).
Førstehjelpskurs
Et førstehjelpskurs på arbeidsplassen bør omfatte:
Behandling av blødninger og brudd
Behandling av bevisstløse
Når og hvordan en skal bruke munn-til-munn-metoden og hjertemassasje.
Spesiell opplæring i førstehjelp for de ulykkene som kan tenkes å
skje i akkurat den bedriften eller den avdelingen. (Dette betyr at
skaderisiko, farlige stoffer osv. må kartlegges — og det er alltid bedre
å fjerne faren enn å ta sjansen på å kunne behandle skaden! )
Varslings- og meldingsrutiner. (Hvem skal varsles, når og hvordan?)

Samtlige arbeidere skal ha denne opplæringen, ikke bare verneombud
og spesielle førstehjelpere. Og fordi det er en nødvendig kunnskap i
jobben, hører kurset hjemme på betalt arbeidstid. Regelmessige »repetisjonsøvelser» er nødvendig for å holde kunnskapene ved like.
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Del 5:
Skadevirkninger i de
enkelte organene
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For å forstå hvordan arbeidsforholdene kan virke inn på kropp og
helse, er det nødvendig å vite litt om de viktigste organene i kroppen,
hvilke funksjoner de har i helheten, hvordan de svarer på påkjenninger,
hva slags skader som kan ramme dem. Og hvordan en etterhvert kan
merke følgene av disse skadene på helsa. Det kan også være nyttig å vite
litt om hva legekontroll og medisinske undersøkelsesmetoder kan si om
forholdene i organene.
Med slike kunnskaper kan du stille krav om nødvendig helsekontroll,
uten å la deg lure til falsk trygghet. Det hjelper deg også til å oppdage
tegn på helseskade i tide, hvis andre tiltak for kontroll og forebygging
svikter.
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KAPITTEL 27

LUNGENE OG LUFTVEIENE

Når vi puster inn, føres lufta gjennom nese eller munn ned i luftrøret
som deler seg i to grener, bronkiene, en til hver lunge. Bronkiene
forgrener seg videre og blir tynnere og tynnere, helt til de ender i
lungeblærene, alveolene. Disse er ikke mer enn en brøkdel av en
millimeter i tverrsnitt. De får lungene til å minne om svamper eller
enorme drueklaser med bittesmå druer, i alt er det flere hundre
millioner slike alveoler. Til sammen utgjør de en kontaktflate mot lufta
på noe sånt som 100 kvadratmeter, eller som gulvflaten i en rommelig
leilighet.
Alveolene er omspent av et tett nett av mikroskopisk tynne blodårer,
kapillærer. Alveoleveggen og kapillærveggen danner til sammen en
skillevegg på bare noen tusendels millimeter mellom blodet i kroppen
og lufta vi puster inn i lungene. Over denne blod/luft barrieren foregår
det som er lungenes viktigste funksjon: gassvekslingen mellom blodet og
lufta — surstoff (oksygen — 0 2 ) fra lufta til blodet, kullsyre (karbondioksyd — CO 2 ) fra blodet til lufta. Surstofftilførselen er nødvendig
hvis kroppen skal kunne forbrenne næringsstoffene og holde alle
livsnødvendige prosesser i gang. Kullsyren er sluttproduktet i forbrenningen, som kroppen må kvitte seg med etterhvert som det dannes.
Men det er ikke bare livgivende surstoff som når lungene. I løpet av
en vanlig åtte timers arbeidsdag puster vi inn noe slikt som ti tusen liter
luft. På mange arbeidsplasser er den full av gass, støv og røyk som er alt
annet enn livgivende.
Forurensingene i lufta kan skade direkte der de kommer i kontakt
med luftveiene og lungene. Men lungenes enorme kontaktflate mot
lufta, gjør dem også til den viktigste inngangsporten for skadelige
stoffer fra arbeidsmiljøet til resten av kroppen. Støv, gass og damper
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Fig. 52a. Lungene
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Fig. 52b. Snitt gjennom lungevev
som pustes inn kan godt passere luftveiene og lungene uten spor av
lokal skade. Skadevirkningene kommer når de tas opp av blodet, eller
føres med blodet til andre organer i kroppen. •Luftforurensing.)
Luftmengden vi puster inn kan mer enn tidobles i tungt arbeid i
forhold til hvile. Jo tyngre fysisk arbeid, jo verre utsatt blir du altså for
skadelige stoffer som måtte finnes i lufta.
Luftveiene og lungene har sine forsvarssystemer. Hårene og slimhinnene i nesa fanger opp de største støvkornene, men kan til gjengjeld
sjøl ta skade av støvet som fester seg der. Under tungt arbeid vil de fleste
puste gjennom munnen, og »silen» i nesa mister sin betydning.
Helt ned til de minste bronkiegrenene, er luftveiene dekket av
slimhinner med små flimmerhår som hele tida står og slår i retning
oppover fra lungene. De er dekket av et tynt slimlag som fanger opp de

Fig. 52c. Alveoler omspent av kapillærer
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fleste fremmede partiklene som følger med lufta vi puster inn. Flimmerhårene og slimlaget utgjør til sammen »flimmerhårheisen», et slimteppe
som frakter partiklene det fanger opp vekk fra lungene oppover mot

SUN LUFT

Fig. 52d. »Flimmerhårheisen»
svelget med en fart på en centimeter i minuttet. Derfra fjernes de når vi
svelger, eller de kan hostes og harkes videre opp og spyttes ut.
Men slimproduksjonen som holder slimteppet ved like kan bli for
kraftig til at flimmerhårene greier å drive heisen effektivt. Dette skjer
når luftveiene utsettes for stadig irritasjon over lang tid, og du merker
resultatet: stadig hoste og oppspytt. • Irriterende gasser, luftveisinfeksjoner og sigarettrøyk kan forstyrre flimmerhårenes rytmiske
bevegelser. Enten forbigående etter kortvarig påvirkning, eller varig, hvis
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påvirkningen er svært kraftig eller langvarig. Dette kan være en del av
forklaringen på at storrøykere vanligvis er mye mer utsatt for å få
luftveissykdommer enn ikke-røykere i samme arbeidsmiljø.
Nede i alveolene finnes spesielle celler (makrofager) som kan »spise»
de partiklene som når helt ned dit, og siden bevege seg bort til
flimmerhårheisen og fraktes ut med den. Eller de følger lymfen til
lymfeknuter i nærheten av lungen der partiklene kan lagres livet ut.
Men langt fra alt støvet fjernes fra lungene. Det er først og fremst
størrelsen på støvkornene, men også formen på dem, forholdene i
luftveiene og hvor ofte og dypt en puster inn som avgjør hvor mye som
når ned til alveolene, og hvor mye som blir der (• støv). Etter et langt liv
i kullgruvene er gruvearbeiderens lunger like svarte som det støvet han
har pustet inn i årevis. Støperiarbeideren som puster inn kvartsholdig
støv fra støpesand eller sandblåsing, blir ikke kvitt det så lett når det
først er havnet i alveolene. Når makrofagene »spiser» dette spesielle
støvet, går de til grunne og frigjør stoffer som igjen virker skadelig på
lungevevet. Denne evnen kvartsstøvet har til å ødelegge makrofagene
kan være noe av mekanismen bak utviklingen av -støl/lungesykdom.
Dersom vi blir utsatt for en kraftig irriterende gass, vil vi uvilkårlig
holde pusten. Små muskler som ligger rundt de minste bronkiegrenene
kan trekke seg sammen og lukke dem som svar på slik irritasjon.
Irritasjon av luftveiene får oss også til å begynne å hoste. På den måten
kan vi rense ut overskudd av slim som dannes, sammen med fremmede
stoffer som har løst seg eller er blitt fanget opp i slimteppet.
Luktesansen er til god hjelp for å oppdage om det er fare på ferde.
Plutselig og kraftig lukt kan få oss til å holde pusten automatisk, slik at
vi unngår å få i oss det som lukter, enten det er gass eller damp. Men
luktesansen kan lammes dersom påvirkningen blir for kraftig. • Svovelvannstoff (hydrogensulfid — H 2 S) er blant de gassene som kan bli
»luktløse» på denne måten når mengden i lufta går over et bestemt nivå,
eller når luktesansen har vært påvirket ei tid. Det er dessuten stor
forskjell på hvor god luktesans folk har.
Dessverre finnes det nok av både gass, damp og støv som skader lenge
før de lukter eller irriterer på annen måte. • Nitrøse gasser som dannes
ved gassveising kan en puste inn i dødelige mengder uten å merke det.
Damp fra løsemidlet • bensen kan gi blodsykdom sjøl om påvirkningen
har vært nesten umerkelig. • Kvartsholdig støv kan gi støvlunge (silikose)
sjøl om du verken ser det eller merker noe støvproblem på arbeidsplassen. For det er akkurat det støvet som er så fint at det ikke sees, og
13. — Helsebok
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så lett at det kan sveve langt vekk fra der det dannes, som også når helt
ned i alveolene forbi alle sperringer.
Lungene er spesialiserte organer, utviklet i samsvar med oppgaven:
surstoffopptak - kullsyreutskillelse. De har forsvarssystemer som verner mot skade fra ytre påvirkning, og de har reservekapasitet å gå på. I
verste fall kan vi klare oss med en eller en halv lunge. Men de er ikke
støvfilter som kan skiftes ut. De er ikke søppelkasser for skitt og
forurensing i lufta, uansett hvor »uskadelig» støvet eller røyken blir
påstått å være. Og du trenger dem når du blir pensjonist også.
Arbeidskjøperen spør ekspertene hvor mye skitt lungene dine kan tåle
og får svaret som •yrkeshygieniske grenseverdier. For deg er det ikke
spørsmål om hva lungene dine kan tåle, men hva de har godt av.
Skadevirkninger fra arbeidsmiljøet

Straksskader
Når vi puster inn -irriterende gasser som klor (C12 ), ammoniakk
(NH3 ) eller svoveldioksyd (S0 2 ), løses gassene opp i slimet i de fuktige
luftveiene og vi får en etsende oppløsning som skader omtrent som en
forbrenning. Støv og røyk kan også inneholde stoffer som gir samme
etsvirkning når de løses i slimet (- formalinplast, •fluorider, vaskepulver).
Dersom det er små mengder og skaden bare rammer de øvre delene av
luftveiene, merker vi det bare som en sårhet i halsen, kanskje litt hoste
eller bronkitt (irritasjon eller betennelse i bronkiene). Motstandskrafta
mot smittestoffer kan settes ned. Dersom de skadelige stoffene når helt
ned i selve lungen, fører »brannskaden» til at det begynner å sive ut
væske i lungeblærene (alveolene) fra kapillærene. Blod/luft-barrieren
ødelegges. Alveolene fylles med væske og den normale gassvekslingen
forstyrres, det blir som drukning på tørt land. Uten rask legebehandling
er denne tilstanden som kalles lungeødem, livsfarlig.
Hvor langt ned skaden når, bestemmes først og fremst av hvor raskt
gassen/støvet løses i vann, det vil si i slimlaget i luftveiene. Tungtløselige
gasser som for eksempel nitrøse gasser når lenger ned enn lettløselige
gasser som formalin før den siste resten er løst i slimlaget. Derfor er det
mye større risiko for lungeødem om du utsettes for nitrøse gasser.
Formalin irriterer nese og hals, men når nesten aldri lenger ned, i alle
fall ikke til lungene. Akkurat for disse to gassene kommer enda en
viktig forskjell til. Formalin lukter så ille at du stikker av hvis du kan
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før det er fare på ferde, mens du kan stå og puste inn livsfarlige
mengder av nitrøse gasser uten å merke noe.
Mengden er også viktig. Blir påvirkningen kraftig nok, kan også
stoffer som vanligvis ikke når lungene, gi lungeødem. Sjøl -løsemiddeldamper kan gi lungeødem om det blir mye nok av dem.
Det er viktig å huske på at utsivingen av væske i lungene tar tid. Det
kan gå mange timer, en sjelden gang inntil to døgn, fra gasspåvirkningen
til de alvorlige sykdomstegnene melder seg med pustevansker og
surstoffmangel. Og den minste fysiske anstrengelsen i mellomtida
forverrer forløpet av sykdommen!
Derfor skal alle som har vært utsatt for et kraftig gassgufs, spesielt av
kjente • irriterende gasser:
Holde seg absolutt i ro (ikke gå en gang)
Ha legetilsyn straks
3. Være i kontakt med lege som kan komme ved minste tegn til
forverring.
Enkelte av de lungeirriterende gassene (nitrøse gasser, oson) kan gi

tilbakefall etter fra 2 til 6 uker, sjøl om symptomene like etter skaden
var så ubetydelige at de ikke ble tatt hensyn til. Derfor er det viktig å
etterkontrollere den som har vært utsatt for gasspåvirkning.
Om ikke lungeskaden er så kraftig at det blir lungeødem, kan
resultatet istede være en slags kjemisk lungebetennelse (pneumoni),
som er alvorlig nok og krever samme legetilsyn. Spesielt • kadmiumholdig røyk er kjent for å gi en kjemisk lungebetennelse, som kan være like
farlig som lungeødemet. Også mangan kan gi lungebetennelse, såkalt
manganpneumoni. Ikke bare blant arbeiderne, men også blant de som
bor i nærheten av bedriften og utsettes for manganutslippet i røyken.
• Metallfeber er også først og fremst en lungeskade. Sykdommen
minner mest om et akutt influensaanfall, men kan også forveksles med
de første tegnene på lungeødem eller kjemisk pneumoni. Det kan være
livsfarlig å ta feil og tro at det er »bare metallfeber», hvis det i
virkeligheten for eksempel er en kadmiumpneumoni etter sveising på
kadmiert metall. • Teflonfeber er et eksempel på at disse forskjellige
formene for straksskader ikke må sees skarpt atskilt. Teflonrøyk kan
både gi teflonfeber — og lungeødem. I tillegg til egenskaper ved stoffene
og gassene: irritasjonseffekt, mengde og påvirkningstid — spiller sjølsagt
også helsa og sårbarheten hos den som utsettes for påvirkningen en rolle
for hva slags følger den får.
De fleste straksskadene går tilbake uten å gi varig skade, dersom de
kommer under legebehandling i tide. Men ved svært kraftig påvirkning
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eller dårlig behandling, kan lungenes funksjon og motstandskraft mot
skade bli varig svekket. Det samme gjelder om straksskadene stadig
gjentar seg..
Allergiske lungesykdommer
De allergiske lungesykdommene skyldes at kroppen opparbeider en
slags overfølsomhet, allergi, for bestemte stoffer. Når du først er blitt
allergisk, skal det bare små mengder av stoffet til for å utløse sykdom.
Det tar gjerne en viss tid før kroppen utvikler overfølsomhetsreaksjonen. Den kan melde seg etter at du har jobbet med stoffet i flere
år. På den måten er den en seinskade. Men er først grunnlaget for
reaksjonen dannet i kroppen, kommer den raskt som straksskadene. Det
kan være høysnue og astmaanfall som etter hvert kan føre til varig
lungeskade, spesielt -emfysem. Eller allergisk lungebetennelse som kan
utvikle seg til invalidiserende -fibrose.
Allergiske sykdommer er først og fremst sykdommer i luftveiene,
lungene og huden ( • allergisk eksem). Det er der det er mest kontakt
med fremmede stoffer.
Tab. 12. Stoffer som kan utløse allergiske lungesykdommer.
Allergisk lungebetennelse:
muggent høy, bark og andre plantestoffer
middbefengt korn og mel
fjærkregjødsel (duer, høns)
forurenset luftfukter eller air-conditionsystem.
Allergisk astma
støv fra ull, fjær, pelsverk, korn og mel
isocyanater (i polyuretanplast)
varmespaltingsprodukter av -polyvinylklorid (plastfolie)
»biologiske» enzymvaskemidler
gummi (gummi/arabicum, tragant gummi)
støv fra visse tresorter (bl.a. rød cedar, Libanon cedar)
platina, selen, iridium, osmium (metaller)
piperazin (i farmasøytisk industri)
flussmiddel med aminoetyl etanolamin (aluminiumslodding)
parafenylendiamin (fargestoff, farging av hår og pelsverk)
diazometan (i kjemisk industri)
trimetylbensen ? (løsemiddel)
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Seinskader
Seinskadene i lungene er av to slag. Enten summen av mange små eller
store straksskader som til slutt gir varig skade, slik som ved kronisk
bronkitt. Eller resultatet av en lang sykdomsprosess som går videre når
den først er sett i gang av skadelig påvirkning, slik som ved støvlunge og
lungekreft.
Når luftveiene og lungene daglig utsettes for irritasjon av gass eller
støv, øker slimproduksjonen. I første omgang gir det bedre beskyttelse
mot irritasjonsvirkningen, men etterhvert kan det bli så mye slim at det
hindrer luftpassasjen, slik at en stadig blir gående og hoste. Luftveiene
blir mer mottakelige for katarr og infeksjonssmitte. Hoste og oppspytt
blir kronisk, det har utviklet seg kronisk bronkitt. Stadig hoste og
slimopphoping gjør at alveolene blir utsatt for stadig høyt trykk, og kan
gå i stykker. Disse sprengte alveolene kan ikke lenger fungere i
gassutvekslingen mellom blod og luft, og danner etterhvert store
oppblåste, uelastiske områder i lungene, lungeemfysem. Denne skaden
kan følge etter mangeårig kronisk bronkitt, men det har også vist seg at
langvarig påvirkning av visse stoffer, spesielt -kadmium, kan gi slik
skade.
Enkelte støvsorter gir en særlig alvorlig reaksjon i lungevevet om de
kommer i kontakt med det. De setter i gang vekst av arrvev i selve
lungen, slik at det fine svampnettverket av alveoler blir stivt og
tjukkvegget, og slik at gassene ikke lenger passerer raskt nok mellom
blod og luft. Tung pust er det typiske tegnet på sykdommen. Dette
kalles fibroseutvikling, på grunn av det fibrete arrvevet. For noen
støvsorter stanser denne utviklingen hvis kontakten med støvet stopper,
Men for
og går tilbake uten merkbare plager, • )godartet) fibrose.
andre støvtyper, spesielt for kvartsholdig støv, hjelper det bare litt å
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Fig. 52e. Fibrose og emfysem
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avbryte kontakten. Sykdomsprosessen fortsetter omkring det kvartsstøvet som alt har satt seg fast i lungen, og det utvikler seg støvlungesykdom (pneumokoniose). All slags støv kan gi fibrosereaksjon om
påvirkningen blir kraftig nok, men det behøver ikke å føre til dårligere
lungefunksjon, og det går vanligvis tilbake av seg sjøl. Det er likevel
viktig å huske at det ikke går noen skarp grense mellom skadelig og
uskadelig støv. Støv som vanligvis er lite skadelig kan ha uheldig
virkning på lunger som på forhånd er skadd eller som som samtidig er
utsatt for andre skadelige stoffer.
Lungefibrose på grunn av jernoksydstøv er for eksempel regnet for å
være uten betydning for lungefunksjonen, sjøl om det er tydelig fibrose
på røntgenbildet. Det er kanskje riktig for reint jernstøv. Men ved
undersøkelser av sveisere har det vist seg at det en trodde var
jernstøvfibrose, siderose, ikke var så uskyldig likevel. Flere hadde
nedsatt lungefunksjon, noe som »etter boka» ikke hørte til. En forklaring kan være at de har vært utsatt for mange forskjellige påvirkninger sammen med jernstøvet (og det er vel det vanlige). Kanskje blir
virkningen en annen da.
Det er bedre å slå fast at lungene ikke skal være filter verken for
»farlig» eller »ufarlig» støv og gass. Så slipper en å finne ut seinere at det
som var ufarlig i går, ikke er så ufarlig likevel.

Silikosefarlig støv
kvarts
tridymitt
kristobalitt
kiselgur (diatomitt)
opal
kvarts i blandingsstøv

++
+++
+++
0?
++
+ (++ ..)

Ved oppvarming omdannes kvarts og
kiselgur til kristobalitt og tridymitt
Annet støv kan påvirke
sykdomsforløpet

Annet støv som kan gi støvlunge
aluminium (metallisk og -oksyd, bauxitt) visse typer er særlig
virksomme
asbest
gir økt kreftrisiko i
tillegg
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beryllium

talkum (magnesiumsilikat)
silisiumkarbid (»karborundum»),kaolin
og grafitt

jernoksyd

kullstøv (spesielt kullgruvestøv) . .

lungeskade som en
del av en sykdom i
hele kroppen, se tabell i kapitelt om
-metaller
kan inneholde asbest
og kvarts
antakelig avhengig av
kvartsinnhold
-siderose, lenge regnet for »inert», men
nedsatt funksjon er
påvist
lenge regnet for
»inert», men støvkan
lungesykdom
forekomme

»hardmetall» (wolframkarbid og kobolt, eventuelt tilblandet andre metalstøvlunge,
ler
sjelden
bronkitt på grunn av
kobolt er vanligere
Se også på de enkelte stoffene etter
registeret bak i boka
Er støvet blitt farligere med åra?
Den norske grenseverdilista er oversatt etter ei amerikansk liste fra
ACGIH (se kapitlet Yrkeshygieniske grenseverdier). Her er det som er
skjedd på støvfronten i denne lista i løpet av 13 år:
Grenseverdi for -»inert» støv
Grenseverdi for • amorf kiselsyre
Støv skal regnes som
silikosefarlig når innholdet
av kvarts er over

1974
1961
10
mg/m3
50 mg/m 3
7 mg/m3
20 mg/m 3

50%

1%
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Støvet er sjølsagt ikke blitt farligere, men kunnskap og krav har gjort
det nødvendig å senke grensene. Grenseverdier er altså ingen »vitenskapelige fakta», og slett ikke sikre grenser mellom farlig og ufarlig.
Tab. 14.
Hvor finnes kvarts?
Slipemidler, polermidler
Keramisk industri
Støperiarbeid
Ovnsmuring
Granittskjæring
Gruvearbeid

Veiarbeid
Sandpapirproduksjon
Sandblåsing
Tunnelarbeid
Anleggsarbeid
Tilsetning til asfalt, maling og plast

Hvor finnes asbest?
Varmeisolasjon
Bremsebelegg
Asbesttekstiler
Pakninger
Asbestsement (»eternit»)

Bygningsplater
Filter
Tilsetning til asfalt, maling og plast

SILIKOSE — »STØVLUNGE»
Silikose — støvlunge eller steinstøvlunge er en lungesykdom som
skyldes arbeid i støv som inneholder krystallinsk kiselsyre' . Når
dette støvet kommer ned i lungene, utløser det bindevevsvekst,
fibrose. Denne bindevevsveksten
fortsetter uansett om en slutter å
arbeide i det farlige støvet, og
erstatter etterhvert det normale
lungevevet med stivt, arrlignendevev.
Først etter at sykdommen har
utviklet seg en tid, kan den oppdages på røntgenbilder. Og det
varer gjerne enda lenger før den
fører til merkbare plager. Først
tyngre pust ved anstrengelser,
seinere også i hvile.
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Silikosen er altså en sykdom
som det er lite å gjøre med når
den omsider oppdages. Derfor må
den først og fremst unngås! Heldigvis utvikler den seg iblant så
langsomt, at den ikke fører til
alvorlig besvær sjøl om den er
påvist på røntgen.

HVA SLAGS STØV
ER FARLIG?
Krystallinsk
kiselsyre finnes
som kvarts, og mindre vanlig som
tridymitt og kristobalitt. De to
siste formene har til gjengjeld
kraftigere
silikoseframkallende
virkning.
Om kvarts varmes opp omkring
1 000 gr. — 1 500 gr. C omdannes
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den til tridymitt og kristobalitt.
(Også ikke-krystallinsk (amorf)
kiselsyre kan omdannes ved oppvarming og blir krystallinsk. Slik
omdanning til farligere former kan
være akutell f.eks. i støperier.
Det er bare det fineste støvet
som trenger ned i lungene, det
som består av støvkorn som er så
små at de ikke kan sees. Dette
stØvet er så lett at det kan spres
langt bort fra selve støvkilden.
Derfor kan det være silikosefare
der en verken ser støv, eller venter
å finne det. Ved å suge lufta gjennom et spesielt filter samler en
opp en støvprøve og kan måle
både støvmengden og kvartsinnholdet i støvet.
Slike målinger bør kreves på alle
arbeidsplasser hvor det støver fra
håndtering av stein, grus eller sand
for å slå fast om det er silikosefare
der. Eksempler på utsatte arbeidsplasser: Jern- og stålstøperier
(støping, rensing av gods, ovnsreparasjon osv.) anleggsarbeid (veitunnelarbeid) steinknusing
og
(granitt, kvarts eller sandstein),
gruvearbeid, keramisk industri,
sandblåsing, bruk av kvartsmel
som tilsetning i plast- og gummiindustri.

eksempel). Rensing av gods kan
også skje i særskilt ventilerte kabiner slik at stØvet ikke sprer seg i
hele lokalet, for det er lettere å
beskytte en person inne i kabinen
enn tjue i et tort lokale. Fukting
og støvsugingsanlegg demper også
støvmengden. Påmonterte punktavsug på bor og slipemaskiner er
effektivt i mange tilfeller.
Regelmessige støvmålinger er
nødvendig for å sikre at forholdene er under kontroll (husk,
det farlige støvet kan ikke sees! )
Som siste utvei kan en bruke
spesielle stØvfiltermasker, som må
reingjøres og kontrolleres regelmessig. Det kan være problematisk å beskytte seg 100 % effektivt med dem, og de er tunge å
arbeide med slik at det behøves
mye lavere tempo og flere pauser.
krever
(Sandblåsing
spesielt

HVA SLAGS KONTROLL
BØR KREVES?

De som alt er i arbeid bør regelmessig få kontrollert at det ikke er
oppstått slike sykdommer som
gjør dem særlig sårbare.
For direkte silikosekontroll anbefales vanligvis røntgenbilder av
lungene før ansettelse — neste
gang etter fem år, seinere hvert
tredje år. Skjermbildefoto er en
enklere form for røntgenbilder

I første omgang bør silikosefarlig materiale erstattes med mindre farlige produkter der det er
mulig, slik som når kvartsholdig
støpesand erstattes med olivinsand.
Støvende prosesser kan kapsles
inn (lukkede transportbånd for

• verneutstyr)

Helsekontroll er viktig ved nyansettelse, for å hindre at folk
med kroniske hjerte- eller lungesykdommer utsettes for silikoserisiko. Den som har hatt tuberkulose, bør også unngå slikt arbeid i
alle fall hvis det ikke er helt sikkert at sykdommen er overstått
for godt.
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som ikke er gode nok til slik
kontroll.
De som har bruk for å vite mer
om silikose, og som leser svensk,
kan be en bokhandel bestille et
hefte utgitt av svensk LO: »Silikos» (bokfiirlaget Prisma). Den
koster rundt en tier, og er ikke så
verst.
Ved å skrive til Direktoratet for
Statens Arbeidstilsyn, Oslo 3, får

dere gratis rundskriv nr. 134, 140
og 165, som handler om forebygging av silikose.
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 35, 1974
NOTE
Ikke-krystallisnk kiselsyre, blir ofte
regnet som »inert». Men skillet mellom
de to typene er ikke klart.
Amorf kan være iblandet krystallisnk,
og kan dessuten omdannes ved oppvarming. En bør derfor regne med en
viss, om enn liten, silikosefare.

Lungekreft er en sykdom som vi er vant til å sette i samband med
røyking, men den kan også skyldes andre former for forurensing av
lufta til lungene. Spesielt stor blir risikoen når du både røyker og
arbeider en plass med kreftframkallende stoffer i lufta.
Asbest, tjæredamper, kromater, arsenforbindelser, nikkelforbindelser
og mineraloljetåke (f.eks. fra skjærolje eller formolje) øker risikoen for
lungekreft.
Ved å puste inn asbeststøv kan det foruten lungekreft oppstå kreft i
bindevevet som omgir lungen (lungesekken), og i bindevevet i bukhulen.
Denne spesielle krefttypen (mesoteliom) er svært sjelden. Det er
en har oppdaget sammenhengen i det
derfor
kanskje
hele tatt. I motsetning til de andre formene for lungekreft på grunn av
stoffer i arbeidsmiljøet, er den ikke vanligere hos røykere enn hos
andre.
Kreft i nese og bihuler er heller ikke knyttet til røyking. Det er
normalt sjeldne kreftformer, men det er funnet uvanlig mange tilfeller
blant arbeidere i nikkelraffinerier og blant de som arbeider med
kromater.
Se også • kreftframkallende stoffer.
Årsaker til kreft i luftveiene
(nese, bihuler, strupe, lunger)
Årstallene angir når stoffet første gang ble oppdaget som kreftframkallende hos mennesker. I parentes er oppført andre kreftformer som
kan forekomme.
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arsen 1822 (hud, lever)
asbest 1935 (bindevev, tarm)
kromater, kromfargestoffer 1935
nikkelforbindelser (som nikkeloksyd og nikkelkarbonyl) 1932
sennepsgass 1959
isopropylolje (produksjon av isopropylalkohol) 1947
tjærestoffer 1876 (hud)
mineralolje (som oljetåke) 1876 (hud)
radioaktive stoffer (uran, radon i gruver osv.) 1879 (bindevev, hud, benmarg, knokler)
bisklorometyleter (BCME) (kan dannes av en blanding av formalin og
saltsyre) 1973
klorometyleter? (oftest forurenset med BCME)
stoffer som dannes ved oppvarming og ufullstendig forbrenning av kull,
petroleumsprodukter, gass, plantestoffer (treverk, tobakk) og animalske
stoffer (steking av fisk og kjøtt i næringsmiddelindustri)
stoffer i bensin- og dieseleksos

FORBY ASBEST!
Danske arbeidere oppnådde i
fjor å få totalforbudt bruken av
asbest og asbestholdig isolasjonsmateriale. Det svenske bygningsarbeiderforbundet har reist samme
krav: forby bruk av asbest!
Det var Dansk Arbejdsmandsog
Specialarbejder
Forbund
(DASF), og lsoleringsarbejdernes
Fagforening som forlangte loven
om totalforbud. Fordi de sikkerhetsreglene som fantes, og som vi
stadig nøyer oss med her i landet,
ikke beskyttet mot kreftfaren.
Hvis de da ble overholdt i det hele
tatt! I Sverige avviste Riksdagen
et lignende krav fra Byggnadsarbetarfbrbundet. 1Arbeidstilsynet syntes det greidde seg med
en beskjeden innstramning av sik-

kerhetsreglene, som entreprenørforeningen foreslo.
Asbestose og lungekreft
Når noen arbeider med asbest,
dannes det et støv av asbestfiber
som trenger langt ned i lungen og
ikke kan hostes opp. Det asbeststøvet som en gang er pustet inn,
blir i lungene livet ut. Der virker
det inn på vevet omkring, det blir
en unormal bindevevsøkning som
litt etter litt ødelegger lungen.
Først etter flere år blir forandringen
merkbar, det blir
vanskelig å puste. Asbestose, som
denne sykdommen kalles, er en
slags støvlungesykdom, den ligner
litt på silikose. Dessuten kan
asbeststøvet gi en spesiell type for-
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tykninger i lungesekken som fører
til brystsmerter og i verste fall til
en stiv »panserlunge».
Men i tillegg har en forlengst
oppdaget at den som har vært
utsatt for asbeststøv får lungekreft
og bindevevskreft mye oftere enn
andre. Kreftsykdommen melder
seg 10-30 år etter at asbeststøvet
kom i lungene. Forbruket av
asbest har økt enormt i industrien
de siste tiårene. Antakelig har vi
enda ikke sett de alvorligste følgene av dette, på grunn av den
langsomme utviklingen av sykdommen.
Forby asbest!
Sjøl med totalforhud nå, vil det
være nødvendig med strenge kontrolltiltak for å hindre skade. Demontering og reparasjon som
medfører riving i gammel asbest

gir et særskilt farlig finfordelt
asbeststøv som trenger helt inn i
de mikroskopiske endegrenene av
luftveiene. Dette gjør det nødvendig med ventilasjon og innkapsling av arbeidsbord. For
eksempel. Men først og fremst må
fortsatt bruk av asbest forbys også
i Norge! 2

Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 17, 1973

2

I
Riksdagen lot forbundsformannen
(sosialdemokrat)
være å stemme for kravet fra
sitt eget forbund, fordi partifellene i regjeringa gikk imot!
Sjøl om et slikt forbud kan bli
markspist av dispensasjoner,
(slik det har vist seg i Danmark)
vil det gjøre det enklere å begrense . bru. ken, og kreve effektiv rensing av lufta.

Hvordan oppdages lungeskaden?

Hoste, tung pust, kortpustenhet, oppspytt og brystsmerter er plager
som følger sykdom og skader i lunger og luftveier. Men mange av disse
plagene merkes først når det er kommet så langt at det er vanskelig å
gjøre noe med sykdommen. Derfor behøves det regelmessig legekontroll
for eksempel årlig når det kan være spesiell fare for utvikling av
lungesykdom. Det vil si på arbeidsplasser med mye dritt i lufta. Eldre,
eller folk som på forhånd har dårlig lungefunksjon slik at de er særlig
utsatt, behøver kontroll sjøl om de ikke står på de verste plassene.
Røntgenkontroll av lungene brukes der en frykter støvlunge eller
lungekreft. Men disse sykdommene kan være kommet langt før bildene
viser noe. Heller ikke andre prøver kan gi varsel i tide, så her må
hovedsaken være å hindre at folk får i seg det farlige støvet.
Røntgenfotografering betyr i seg sjøl en (svært liten) helserisiko på
grunn av strålingsdosen, så det skal ikke gjøres oftere enn nødvendig. På
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Spirometri

(Foto: Thomas Bergman)

arbeidsplasser der en frykter silikose kan det for eksempel være passe
med kontroll ved ansettelsen og etter 5 år, seinere hvert tredje år, litt
etter forholdene.
Skjermbildekontroll er en metode med små røntgenbilder til tuberkulosekontroll og ikke så pålitelig til kontroll av støvlunger. Dessuten er
strålingsdose større enn ved vanlig røntgen. Derfor bør i alle fall
kvinner som kan være • gravide, alle som på forhånd er utsatt for
-radioaktiv stråling i arbeidet og alle som skal ha kontroll på grunn av
fare for støvlunge kreve vanlig røntgenbilde i stedet for skjermbilde som
rutinekontroll.
For å undersøke lungefunksjonen, er det vanlig å måle hvor mye luft
du greier å trekke inn i lungene i et drag. Dessuten måler en hvor kvikt
og fullstendig du greier å blåse denne lufta ut igjen. Metoden kalles
spirometri eller vitallogram. Iblant bruker en litt andre mål, men
hovedsaken er at en får greie på om lungene blir stivere, mindre
tøyelige, slik som ved fibrose. Eller om det er rom for mindre luft i dem
som etter tuberkuloseoperasjon. Eller om luftpassasjen ut er hindret,
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slik som ved kronisk bronkitt. Oftest finner en ved lungesykdom en
blanding av disse forskjellige formene for nedsatt funksjon.
En enkelt slik måling sier lite. Det er den regelmessige oppfølgingen
fra år til år, som kan gi varsel om begynnende sykdom.
Dersom • gassutvekslingen blir dårligere, kan det vises ved å måle
mengden av surstoff og kullsyre i blodet, men slike målinger gjøres
vanligvis bare i sykehus. Det er ikke noen brukbar metode for
rutinekontroll på arbeidsplassen.
Dette er rimelige krav til -helsekontroll:

Ved risiko for lungeskade/lungesykdom, uansett årsak: Årlig legekontroll med spirometri (halvårlig kontroll av de som er utsatt for
stoffer som kan gi allergiske lungesykdommer). Teknisk miljøforbedring er viktigst.
Ved risiko for lungefibrose dessuten:
Røntgenbilde vanligvis hvert tredje år eller sjeldnere.
Ved risiko for lungekreft og støvlunge (lungefibrose som ikke går
tilbake når kontakten med stoffet avbrytes):
Regelmessig røntgenbilde gir ingen garanti mot sykdom, og det gjør
ingen andre kontrollmetoder heller. Tekniske tiltak som får stoffene
vekk fra deg, er hovedsaken.
Nyansatte, eldre, personer med hjerte- eller lungesykdommer og
storrøykere: spesiell kontroll som legges opp etter hver enkelts
arbeidsforhold og helsetilstand.

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

