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Kjære alle sammen
Anniken Sandvik

M
ed dette nummeret overtar 
undertegnede som redaktør i 
Ramazzini. Jeg vil takke styret 
for tilliten og gleder meg til 
oppgaven. Tusen takk til Håkon 
Lasse Leira for innsatsen som 

redaktør i forrige periode! Det har vært en stor 
glede å ha fått muligheten til å samarbeide med 
ham. Vi kommer til å savne deg i redaksjonen, 
Håkon Lasse! Kristin Planting Mølmann ønskes 
hjertelig velkommen som nytt redaksjonsmed-
lem. For øvrig er jeg takknemlig for fortsatt å 
ha med meg Ole Jacob Møllerløkken og Petter 
Kristensen som begge er erfarne i arbeidet med 
Ramazzini. Vi tar derfor fatt på 2018 med godt 
mot!

Årets første nummer har temaet arbeidsulyk-
ker. Dette er et felt der legene tradisjonelt i liten 
grad har vært involvert. Med tanke på den store 
betydningen forebygging av arbeidsulykker har 
både for folkehelsen og samfunnsøkonomien, 
mener jeg imidlertid at dette er et felt der leger, 
og særlig arbeidsmedisinere, i aller høyeste grad 
bør komme på banen. 

Yogindra Samant og Cecilie Åldstedt Nyrønning 
fra Arbeidstilsynet peker på mulige årsaker til at 
utenlandske arbeidstakere har økt risiko for ska-
der. Ikke minst gjør de rede for tiltakshierarkiet 

for skadeforebygging og poengterer at det har 
mye større forebyggende effekt å prioritere kol-
lektive vernetiltak fremfor de individrettede. Det 
er utrolig viktig at vi som medisinskfaglige råd-
givere bruker denne kunnskapen i det praktiske 
arbeidet. De ansattes sikkerhet skal ikke gjøres 
avhengig av den enkeltes årvåkenhet! Sammen 
med Tor Erik Danielsen og Ebba Wergeland 
presenterer jeg resultater fra et kvalitetsprosjekt 
om Arbeidstilsynets ulykkestilsyn. Erfaringene 
fra prosjektet viste at arbeidsgivere ofte peker 
på den såkalte «menneskelige faktor» som 
årsak til arbeidsulykker og at man ofte foreslår 
forebyggende tiltak langt ned i kontrollhierarkiet. 
Det er interessant å se hvordan Oddfrid Aas har 
tilsvarende erfaringer fra sine undersøkelser av 
arbeidsulykker i landbruket. Bøndene er også 
raske til å forklare ulykker med egen uoppmerk-
somhet og er i mindre grad bevisste på å finne 
frem til barrierer som kan forebygge ulykker til 
tross for menneskelige feil.  For øvrig ser vi at 
Ramazzini tar seg opp som debattforum. I dette 
nummeret finner du kommentarer til to av arti-
klene som sto i nummer 4-2017 om henholdsvis 
graviditetspolitikk og helsekontroll av asbestek-
sponerte ansatte. 

God lesning!
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Nytt medlem 
i redaksjonskomitéen

Redaksjonen

K
ristin Planting Mølmann er nytt 
medlem i redaksjonskomitéen. 
Kristin bor i Tromsø med samboer 
og tre barn. Hun er utdannet lege 
ved Universitetet i Tromsø. Hun har 
jobbet noe i nevrologi og allmenn-

praksis før hun startet i arbeidsmedisinen i 2010. 
Hun har erfaring fra en privat bedriftshelsetje-
neste og jobbet to år ved Arbeids- og miljøme-
disinsk avdeling i Tromsø før hun begynte som 
bedriftslege for UNN HF, der hun har jobbet siden 
2012. 
Innenfor arbeidsmedisin har Kristin særlig 
interesse for gravide ansatte, ansatte med 
arbeidsrelaterte psykiske plager og muskel-skje-
lettplager og ansatte som utsettes for vold og 
trusler. For øvrig er hun opptatt av global helse 
og miljømedisin, der hun særlig engasjerer seg i 
utfordringer knyttet til plast i verdenshavene og 
barnearbeid. 
Vi er takknemlige for at Kristin ønsker å bruke 
sitt engasjement i arbeidet med Ramazzini og 
ønsker henne hjertelig velkommen i redaksjons-
komitéen!

Redaksjonen
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A
ntallet arbeidsskadedødsfall i 
Norge har gått ned de senere år, 
fra 53 dødsfall i 2011, 44 dødsfall i 
2014 til 25 dødsfall i 2016. Denne 
reduksjonen skyldes primært at 
antallet norske arbeidstakere som 

omkommer har gått ned. Samtidig har vi ikke 
sett den samme positive utviklingen for de uten-
landske arbeidstakerne, slik at andelen uten-
landske arbeidstakere blant de som omkommer 
har økt for samme periode. 

I ca. 2006, da Direktoratet for Arbeidstilsynet 
i Trondheim begynte systematisk å registrere 
«statsborgerskap» som en variabel i innrappor-
teringen for arbeidsskadedødsfallene, ble det 
ikke registrert noen dødsfall blant utenlandske 
arbeidstakere. I gjennomsnitt for perioden 2011-
2016 utgjør utenlandske arbeidstakere 24 % av 
dødsfallene, mens i 2016 var andelen utenland-
ske arbeidstakere blant arbeidsskadedødsfal-
lene 40 % (1).

Risikofaktorer for utenlandske arbeidstakere
Arbeidstilsynet har brukt epidemiologiske 
metoder, blant annet insidens og relativ risiko, 
for å sammenligne risiko for skader og arbeids-
skadedødsfall for utenlandske og norske 
arbeidstakere. Vi har også forsøkt å se nærmere 
på faktorer som påvirker skaderisiko særlig for 
utenlandske arbeidstakere.

Arbeidstilsynet publiserte i 2012 en analyse 
som viser at utenlandske arbeidstakere hadde 

høyere risiko for å skade seg på jobb enn norske 
(2). Dette gjaldt både dødsfall og ikke-dødelige 
skader. Våre data viste at risikoen for alvorlige 
skader blant utenlandske arbeidstakere var 1,46 
ganger høyere sammenlignet med norske. Risi-
koen for arbeidsskadedødsfall var 1,26 ganger 
høyere for utenlandske arbeidstakere. Faktorer 
som bidro til økt skaderisiko for de utenlandske 
arbeidstakerne var at de i stor grad er ansatt i 
høyrisikonæringer, har mer overtids- og skiftar-
beid (tidspress), får dårlig sikkerhetsopplæring 
og har dårlige norskferdigheter.  

I 2017 analyserte Arbeidstilsynet dødsfallsdata 
for utenlandske arbeidstakere innen bygg- og 
anleggsnæringen. Rapporten indikerte at 
utenlandske arbeidstakere hadde 1,3-1,6 ganger 
høyere risiko for å omkomme i arbeidsulykke enn 
arbeidstakere født og oppvokst i Norge (3). De 
utenlandske arbeidstakerne som omkom var i 
større grad ansatt i høyrisikonæringer, andel inn-
leid arbeidskraft var høyere, og arbeidstakerne 
var yngre (< 30 år), hadde kortere ansettelsestid 
hos arbeidsgiver, og mange behersket ikke språ-
ket sammenlignet med de norske omkomne. 
Videre viste analysen at utenlandske arbeidsta-
kere utfører mer risikofylte arbeidsoppgaver på 
en byggeplass enn sine norske kolleger.

Arbeidstilsynet har i 2018 sett på alle dødsfal-
lene blant utenlandske arbeidstakere i perioden 
2011- 2016. For denne perioden ble det registrert 
totalt 234 arbeidsskadedødsfall i det landba-
serte arbeidslivet, hvorav utenlandske arbeids-

Utenlandske arbeidstakere skader seg oftere på jobb enn norske:

Risikoreduksjon skal 
forebygge arbeidsskader for alle

Yogindra Samant, Overlege, Arbeidstilsynet 
Cecilie Åldstedt Nyrønning, Seniorrådgiver, Arbeidstilsynet 



6

takere utgjorde 24 % (N = 55) av disse dødsfal-
lene. Trenden i Figur 1 viser en gradvis økning 
i andelen av dødsfallene blant de utenlandske 
arbeidstakere.

Risikoen for å omkomme i arbeidsskadedøds-
fall ble estimert til å være 1,4 ganger høyere 
for utenlandske arbeidstakere enn for norske 
arbeidstakere for perioden 2011-2016. Utenland-
ske arbeidstakere fra EU-landene i Øst-Europa 
skiller seg spesielt ut med 3,2 ganger høyere 
risiko for å omkomme i arbeidsskadedødsfall 
enn de norske arbeidstakerne. Analysen viser 
størst forskjell i risiko mellom norske og uten-
landske arbeidstakere i de to hovednæringene 
transport og lagring, og jordbruk, skogbruk og 
fiske.  

Både fra internasjonal forskning og fra Arbeids-
tilsynets egne analyser av arbeidsskader og 
-ulykker blant utenlandske arbeidstakere kan 
det pekes på mange årsaker til ulykkene eller 
felles trekk ved arbeidsulykkene. Blant annet 
er ansettelse i høyrisikonæringer, midlertidige 
ansettelser (innleie), korte ansettelsesperio-
der, lange arbeidsdager, unge arbeidstakere og 

manglende språk- og kulturforståelse trekk som 
går igjen (1-7).

Mangel på språk- og kulturforståelse kan være 
faktorer som påvirker skaderisiko. Arbeidstil-
synet erfarer at språk- og kommunikasjons-
problemer kan være en vesentlig risikofaktor, 
men samtidig har vi ingen data som tyder på at 
mangel på språk- og kulturforståelse har vært 
direkte årsak til skadene eller dødsfallene som 
er registrert. Kilskar m. fl. viste i sin undersøkelse 
at manglende språkforståelse blant utenlandske 
arbeidstakere var en årsak til irritasjon og mer-
arbeid blant norske arbeidstakere, men at dette 
neppe hadde direkte negativ innvirkning på 
sikkerheten (8). Arbeidstilsynet har sett at dårlig 
språkforståelse og mangelfull kunnskap om 
rettigheter gjør de utenlandske arbeidstakerne 
mer utsatt for utnytting (9,10). Useriøse aktører 
pålegger sine ansatte lange arbeidsdager, lav 
lønn, tilbyr mangelfull opplæring og generelt 
uforsvarlige arbeidsvilkår og -miljø.

Et annet aspekt som bidrar til økt skaderisiko er 
arbeidsgivere som ikke følger HMS-regelverket. 
I Riksrevisjonens rapport ble det omtalt at dette 

Figur 1 Utvikling av arbeidsskadedødsfall blant norske og utenlandske arbeidstakere (2011-2016)

7
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er særlig aktuelt på arbeidsplasser med mange 
utenlandske arbeidstakere (11). Denne rappor-
ten viste også at mer enn 50 % av sakene som 
Arbeidstilsynet anmeldte til politiet 2. halvår 
i 2014 gjaldt personskader eller dødsfall som 
følge av arbeidsulykker.  

Bygg- og anleggsnæringen sysselsetter omtrent 
63 000 utenlandske arbeidstakere. Tilsynsdata 
fra Arbeidstilsynets satsning i denne næringen 
viste minst ett brudd på kravene i arbeidsmil-
jøloven i 46 % av tilsynene i satsningen (10). Et 
spesifikt eksempel, i 54 % av tilsynene i nærin-
gen ble det avdekket at arbeidsgiver ikke hadde 
sørget for at arbeidsområder ble sikret med 
rekkverk eller andre vernetiltak. 

Tilsynsdata og Riksrevisjonens rapport anty-
der at økt risiko for skader blant utenlandske 
arbeidstakere må forklares med flere faktorer 
enn kun manglende språk- og kulturforståelse. 
Mangel på etterlevelse av HMS-regelverket 
bidrar til økt ulykkesrisiko – både for de norske 
og de utenlandske arbeidstakerne. 

Forebygging:
Skadeforebygging handler om å redusere over-
føring av farlig energi fra en energikilde over til 

kroppen, eksempelvis energioverføring fra et 
båndsagblad til en hånd. Hvis sagbladet uten 
vern kommer i kontakt med en hånd, kan det 
bli en traumatisk håndskade, og i verste fall en 
amputasjon. Det er energien som ikke tåles av 
menneskekroppen som fører til skade eller døds-
fall. Reduksjon i skader og dødsfall som følge av 
arbeidsulykker kan oppnås hvis energioverføring 
til kroppen hindres eller reduseres ved bruk av 
barrierer (12). Dette grunnleggende prinsippet i 
skadeforebygging ble fremmet av William Had-
don Jr., lege og forsker ved skadeforsikringsin-
stituttet i USA.  Denne forebyggingstilnærmin-
gen om barrierer mot farlig energi er til dels 
integrert i det som kalles Tiltakshierarki (Hierar-
chy of Controls) som er vist i Figur 2.

Forebygging av fallskader er godt egnet til å 
demonstrere tankegangen bak tiltakshierar-
kiet. Fallskader er den skadetypen som opptrer 
hyppigst i bygg- og anleggsnæringen, både 
for norske og utenlandske arbeidstakere. Som 
eksempel kan vi se på en arbeidstaker som skal 
jobbe med takstein tre meter over bakken. Han 
har hjelm som personlig verneutstyr, og benytter 
en stige til å klatre opp på taket. Det er bra at 
han har hjelm, men hjelmen vil ikke kunne fore-
bygge et eventuelt fall. En hjelm kan redusere 

skadene for en arbeidstaker 
som rammes av en fallende 
gjenstand, men en hjelm kan 
ikke forebygge en traumatisk 
skade eller dødsfall forårsaket 
av fall fra høyden. Det betyr 
at individrettede tiltak (hjelm) 
som finnes nederst på stigen 
i tiltakshierarkiet har mindre 
skadeforebyggende effekt. 
Hjelmbruk krever dessuten 
en aktiv handling fra hver 
enkelt arbeidstaker. En slik 
aktiv handling er avhengig 
av individets atferd, holdning 
og motivasjon. Vi vet det er 
menneskelig å feile. Det skjer 
ofte at noen glemmer å bruke 
hjelm eller med overlegg lar Figur 2 Tiltakshierarki for skadeforebygging
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være å bruke den. Dette er dokumentert både 
for norske og utenlandske arbeidstakere i en 
kvalitativ undersøkelse gjennomført i bygg- og 
anleggsnæringen (8).

Derimot vil bruk av kollektive vernetiltak, for 
eksempel stillas med rekkverk, kunne verne 
arbeidstakere tilstrekkelig mot fall. Stillas med 
rekkverk skaper en barriere mellom mennes-
ket og den farlige energien (tyngdekraften). 
Når rekkverket er på plass, kreves ingen aktiv 
handling fra hver arbeidstaker som jobber i høy-
den. Det er et systemansvar og det må være en 
forutsetning at rekkverket er riktig montert før 
arbeidstaker skal begynne med jobben i høyden. 
Det mest effektive skadeforebyggende tiltaket 
vil på den måten være ivaretatt på systemnivå 
for alle arbeidstakere og ikke overlatt  
til enkeltindividet.

Opplæring, gode arbeidsrutiner, og personlig 
verneutstyr vil selvfølgelig også være viktig 
for å forebygge skaden. Men, som det vises til 
i tiltakshierarkiet, kollektive vernetiltak (stillas 
med rekkverk) er en vesentlig forutsetning for 
å forebygge at fallet inntreffer. Opplæring, og 
arbeidsrutiner i seg selv, uten fysiske barrierer 
som stillas med rekkverk, kan ikke forebygge at 
fallet inntreffer. Stillas med rekkverk betraktes 
som et tiltak på systemnivå som gir alle som 
jobber i høyden like mye beskyttelse fra et fall 
uavhengig av hjelmbruk, kjennskap til arbeids-
rutiner, sikkerhetskompetanse eller språk. 

For å oppsummere, effektiv skadeforebygging 
krever at kollektive vernetiltak i øverste del av 
hierarkiet prioriteres foran personlig verneut-
styr. Denne tilnærmingen er like effektiv for alle 
arbeidstakere uansett alder, kjønn og nasjona-
litet. Derfor er dette prinsippet integrert i både 
arbeidsmiljøforskrifter og EUs arbeidsmiljødirek-
tiv (13,14). 

Betraktninger rundt språk, kultur 
og manglende oppmerksomhet:
Arbeidstilsynet er kjent med tilfeller hvor 
arbeidstakere ble skadet selv om tiltakshierar-

kiet ble anvendt, og kollektive vernetiltak var 
på plass. Det er grunn til å anta at kommunika-
sjonssvakheter grunnet mangel på språkfor-
ståelse eller kulturforskjeller ligger bak. Dette 
kan jobbes med på sikt gjennom kulturtilpasset 
opplæring og tydelig sikkerhetskommunika-
sjon på et språk de utenlandske arbeidsta-
kerne forstår. Bedrifter kan bygge to-språklig 
kompetanse som for eksempel norsk og polsk 
sikkerhetskommunikasjon, eller legge til rette for 
språknøytrale virkemidler som kan anvendes til 
opplæringsformål.  

Kulturelle faktorer som kan påvirke sikkerhe-
ten for utenlandske arbeidstakere inkluderer: 
hvordan de forstår arbeidet, deres forhold til sine 
kolleger og arbeidsgivere, hvordan den forståel-
sen kan sammenlignes med deres opplevelser 
fra hjemlandet, hvordan de oppfatter farene på 
jobb i forhold til andre risikoer de møter hver dag 
(for eksempel arbeidsledighet, fattigdom eller 
utsendelse) og hvordan de tilpasser seg farer på 
arbeidsplassen. 

Det at man lærer seg språk og kultur er viktige 
ferdigheter, men det forebygger ikke fallet fra 
høyden og vil heller ikke virke som en barriere 
mot farlig energi. Imidlertid vil språkbeherskelse 
og kulturforståelse være viktige ferdigheter for å 
sikre felles risiko- og HMS-forståelse i en bedrift 
med både utenlandske og norske arbeidstakere. 

Lange arbeidsdager og nattarbeid øker ulyk-
kesrisiko fordi man blir utslitt og uoppmerksom 
over tid (15). Det er ikke uventet at en utmattet 
arbeidstaker blir uoppmerksom og skader seg. 
Utenlandske arbeidstakere havner ofte i slike 
situasjoner fordi de selv ønsker å jobbe mye på 
kort tid (de kan være i landet på korttidsopphold) 
eller det er tidspress for å levere et produkt eller 
en tjeneste. I visse tilfeller jobber utenland-
ske arbeidstakere lange arbeidsøkter utover 
arbeidstidsbestemmelsene, noe Arbeidstilsynet 
avslørte i sin satsing mot sosial dumping. 

Utenlandske arbeidstakere jobber ofte fra et 
oppdrag til det neste. De jobber lange dager, hel-
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ger og natt, og vil gjerne vise seg som produktive 
for å sikre at de blir vurdert for neste oppdrag 
i et konkurranseutsatt arbeidsmarked.  Denne 
strategien kan være effektiv for å sikre neste 
oppdrag, men kan føre til økt skaderisiko over 
tid. Arbeidsgivere som ønsker å skape et trygt 
arbeidsmiljø, må gjenkjenne disse mekanis-
mene slik at de kan tas opp under opplæring, og i 
en-til-en samtaler med arbeidstakerne.

Slurv med sikkerhet
Det finnes dessverre tilfeller hvor arbeidstakere 
slurver med sikkerheten og skader seg. Det 
kan være mange grunner til det, men et kjent 
moment blant arbeidstakere (også utenlandske) 
er akkordlønn som belønner mer produksjon på 
mindre tid (tidspress). Da vil forebyggende tiltak 
kunne redusere produksjonen og dermed hindre 
belønning. Dette gjelder eksempelvis innen 
dykkevirksomhet, der lønn er avhengig av fangst. 
Dykkerne har dermed et insentiv for lange og 
hyppige dykk, og kan da utsettes for både trykk-
fallsykdommer og dødsfall som følge av dette. 
Gravseth mfl. har trukket frem tidspress som et 

eget moment som svekker sikkerhet i en studie 
blant bygg- og anleggsarbeidere (16). 

Veien videre: 
Utenlandske arbeidstakere utsettes for mange 
typer risikofaktorer og riktig bruk av tiltakshi-
erarkiet i skadeforebyggende arbeid er fort-
satt fundamentalt. Vi bør fortsette å prioritere 
kollektive vernetiltak over individrettede tiltak for 
størst mulig forebyggende effekt. Bedriftshelse-
tjenester, som er pålagt i bransjer med høy risiko 
for arbeidsskader, har en viktig rolle i å formidle 
dette budskapet til sine medlemsbedrifter.  
Arbeidsgivere må ta spesielt høyde for kulturelle 
faktorer og språk i opplæringen og i sikkerhets-
kommunikasjon. Myndighetene må fortsette 
å veilede (seriøse) arbeidsgivere og håndheve 
regelverket mot de useriøse aktørene for å sikre 
bedre etterlevelse av HMS-regelverket. 

Vi takker Torstein Kvakland ved Kommunika-
sjonsavdeling i Arbeidstilsynet for verdifulle 
innspill til denne artikkelen. 
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A
rbeidsulykker antas å utgjøre 
ca 12 % av alle ulykker i Norge 
[1]. Arbeidsskader rammer ofte 
unge mennesker og kan derfor 
føre til en stor reduksjon i antall 
yrkesaktive år og store sam-

funnsøkonomiske kostnader. Arbeidslivet er en 
velegnet arena for forebygging av skader, fordi 
reguleringer her på en effektiv måte kan nå store 
deler av befolkningen.  Det er sannsynligvis en 
stor underrapportering til Arbeidstilsynet og NAV 
av arbeidsskader i Norge [2]. Generelt er dette et 
felt med stort behov for bedre kunnskap, både 
om arbeidsskaders forekomst og utbredelse og 
om potensiale for forebygging. 

Arbeidstilsynet i Oslo ønsket å kvalitetssikre sine 
tilsyn ved arbeidsulykker og ba om assistanse 
fra Seksjon for miljø- og arbeidsmedisin ved Oslo 
Universitetssykehus. Det er ønskelig at Arbeids-
tilsynets virksomhet i størst mulig grad kan 
fungere som effektiv forebygging i arbeidslivet 
og dermed også som effektivt folkehelsearbeid. 
Dette har faglig interesse utover Arbeidstilsy-
nets egen virksomhet. Vi vil i denne artikkelen 
presentere hovedresultatene fra prosjektet. 
Resultatene finnes også tilgjengelige i en intern 
rapport ved Arbeidstilsynet i Oslo og ved Seksjon 
for miljø- og arbeidsmedisin [3].

Problemstilling
Målsettingen med prosjektet var å undersøke 
hvordan tilsyn fra Arbeidstilsynet påvirker forlø-
pet i etterkant av en arbeidsulykke. Vi ønsket å 
vinkle undersøkelsen slik at den kunne gi noen 
svar på hvordan tilsynet påvirket både den 
skadde arbeidstakeren og forholdene i bedriften. 
Relevante spørsmål var for eksempel hvorvidt 
den skadde arbeidstakeren kommer tilbake i 

samme jobb som før skaden og hvilke forebyg-
gende tiltak som ble gjort i bedriften. 

Gjennomføring
Vi valgte å konsentrere undersøkelsen om 
ulykkeshendelser med truck der det var person-
skade. Vi antok at denne avgrensningen ville gi 
et utvalg bedrifter fra relevante bransjer som 
også er forpliktet til å ha bedriftshelsetjeneste 
med arbeidsmedisinsk kompetanse. I tillegg 
tenkte vi at alvorligheten av personskader ved 
truckulykker vanligvis er av en grad som gjør det 
sannsynlig at tilrettelegging på arbeidsplassen 
er aktuelt.

Arbeidstilsynet i Oslo hentet med følgende 
utvalgskriterier 22 saker fra sitt register:
• Ulykkesdato før 2014
• Det hadde vært meldt om truckulykke 
 med personskade til Arbeidstilsynet
• Arbeidstilsynet hadde vært på tilsyn eller 
 hadde hatt annen kontakt (per brev eller 
 telefon) med bedriften i forbindelse 
 med ulykken. 

Få bedrifter samtykket til deltakelse. Vi endte 
opp med 10 bedrifter. Det ble gjort intervju med 
en person som ifølge bedriften hadde HMS-an-
svar der. Eksempler på stillingsbetegnelser hos 
dem vi intervjuet er HMS-ansvarlig, HS-manager, 
HMS-koordinator, personalsjef eller HR-leder. 
Det er altså ledelsens oppfatning av situasjonen 
som fremkommer i undersøkelsen. Intervjuene 
ble foretatt i perioden april-desember 2016 og 
ble gjort ved hjelp av et spørreskjema utformet 
for studien. Ved noen bedrifter fortalte de om 
mer enn en ulykke med truck. Vi valgte da å 
registrere også disse hendelsene. Samlet ble det 
derfor fylt ut spørreskjema for 15 ulykkeshendel-
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ser. Ved 7 av disse hadde Arbeidstilsynet vært 
på fysisk tilsyn, ved 8 av ulykkene hadde det 
vært annen kontakt (per brev eller telefon). 

Resultater
Skademekanismen ved de fleste ulykkene var 
kollisjon eller fall/velt med truck. Den vanlig-
ste skaden var fotskade eller annen skade på 
underekstremiteter. I de fleste tilfeller var skaden 
av et slikt omfang at det ble tilkalt ambulanse 
eller at arbeidstakeren ble sendt til legevakt. 
De fleste bedriftene hadde meldt skaden som 
yrkesskade til NAV (9 av 15), men nesten ingen  
(13 av 15) visste hvorvidt skaden hadde blitt god-
kjent som yrkesskade. 

Når det gjaldt den skadde arbeidstakeren, hadde 
de aller fleste kommet tilbake i samme arbeid 
som før ulykken (10 av 15) og var fremdeles 
ansatt i samme bedrift. Vi fant to tilfeller der 
arbeidstakeren ikke lenger kunne utføre samme 
arbeid som før ulykken. I det ene tilfellet hadde 
man ikke funnet tilrettelegging mulig og den 
skadde arbeidstakeren var blitt sagt opp fra 
bedriften to år etter ulykken. I det andre tilfel-
let hadde den skadde måttet søke seg over til 
annen stilling i bedriften på lik linje med andre 
arbeidssøkere. I forløpet etter arbeidsulykkene 
hadde virksomheten tilrettelagt arbeidet for 
den skadde i 5 av 15 tilfeller. Dette hadde dreiet 
seg om omplassering til fysisk mindre krevende 
arbeidsoppgaver for en periode. I 8 av tilfellene 
var tilrettelegging ikke gjort. I disse tilfellene 
hadde enten skaden vært av et så lite omfang at 
arbeidstakeren kunne utføre sine arbeidsoppga-
ver som før, eller arbeidstakeren hadde vært 100 
% sykemeldt inntil han eller hun kunne gjenoppta 
sine vanlige oppgaver. 

Det kom frem at bedriftshelsetjenesten i liten 
grad var involvert ved arbeidsulykker, både når 
det gjaldt råd om forebygging av ulykker og i 
oppfølging av den skadde arbeidstakeren. De 
fleste fortalte at representant fra bedriftshel-
setjenesten kom i kontakt med arbeidsulykker 
gjennom deltakelsen i Arbeidsmiljøutvalget. 
Ulykken hadde ikke medført endring i hvordan 

man brukte bedriftshelsetjenesten i noen av 
bedriftene. 

I de fleste tilfellene (11 av 15) ble det gjort risiko-
analyse av arbeidsprosesser i etterkant av ulyk-
ken. I de fire tilfellene der slik risikoanalyse ikke 
var gjort, begrunnet man dette med at ulykken 
hadde vært et «hendelig uhell» eller at årsaken 
til ulykken var at en arbeidstaker hadde vært 
uoppmerksom eller ikke hadde fulgt rutinene. 
Man vurderte det ikke som at eventuell endring 
av arbeidsprosesser ville kunne forebygge denne 
typen ulykke. 

I de 11 tilfellene der det hadde vært gjort risikoa-
nalyse av arbeidsprosesser, hadde dette ført til 
endring av arbeidsprosesser for virksomheten 
som helhet i fire av tilfellene. I tre av disse fire 
tilfellene hadde Arbeidstilsynet vært på fysisk 
tilsyn (figur 1). 

Når det gjelder de fire tilfellene der risikoanaly-
sen førte til endring av arbeidsprosesser, hadde 
det i to tilfeller vært gitt pålegg fra Arbeidstilsy-
net. I det ene tilfellet var det et konkret pålegg 
om at det måtte installeres stoppeklosser i 
lasteportene på lageret, slik at lastecontainerne 
ikke kunne gli ut fra porten. Det andre tilfellet 
dreide seg om en ulykke der to ryggende trucker 
hadde kollidert.  I det tilfellet var det gitt pålegg 
om å vurdere forebyggende tiltak. Bedriften 
valgte å sette opp speil i taket for å redusere 
risikoen for kollisjoner ved rygging og innførte 
egne kjørebaner for truck. I de andre tilfellene var 
det ikke gitt pålegg, men bedriftene hadde selv 
innført endringer i arbeidsprosesser. En bedrift 
valgte etter en ryggeulykke med truck å male 
opp egne kjørebaner for truck og å markere egne 
fotgjengerbaner. I det siste eksemplet hadde en 
arbeidstaker blitt skadet av fallende last. I dette 
tilfellet endret man intern arbeidsflyt slik at 
lasten skulle kjøres direkte til hovedlageret uten 
omlasting på mellomlager. 

I de aller fleste av tilfellene (10 av 15) ble det 
gjort en eller annen form for forebyggende tiltak 
i bedriften i etterkant av ulykken. Det var ingen 
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Figur 1: Antall tilfeller der risikoanalysen førte til endring av arbeidsprosesser for virksomheten som helhet. 

forskjell i dette avhengig av om Arbeidstilsynet 
hadde vært på fysisk tilsyn eller om det hadde 
vært annen type kontakt. Av de 10 tilfellene 
var det kun tre som var resultat av pålegg eller 
varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet. De fleste 
av de forebyggende tiltakene gikk ut på å påvirke 
arbeidstakernes adferd: gjentatt sikkerhetsopp-
læring, oppfrisking og påminning om rutiner. 
Mange informerte om ulykken på informasjons-
møter og noen viste videoopptak av ulykken 
for de ansatte for slik å øke bevisstheten om 
sikkerhetsrisiko. 

Vi spurte til slutt om HMS-ansvarlig opplevde 
noen endring i egen holdning til skadeforebyg-
ging etter kontakten med Arbeidstilsynet. Her 
svarte 6 ja og 8 nei. Blant ja-svarene fremkom 
det at man opplevde at åpenhetskulturen i 
bedriften hadde blitt bedre eller at man hadde 
blitt raskere med å gi tilbakemelding til ansatte 
som meldte avvik. Andre opplevde at de hadde 
blitt mer bevisste på ulykkesrisiko i bedriften. 
De som ikke opplevde noen endring av egen 

holdning, baserte dette på en vurdering av at 
ulykken ikke kunne ha vært forebygget, den ble 
enten oppfattet som lite alvorlig eller som et 
«hendelig uhell». Andre fortalte at de allerede 
var svært oppmerksomme på skadeforebygging 
og de mente at egne rutiner for dette var gode 
nok i utgangspunktet. 

I forbindelse med intervjuene kom det også frem 
noen erfaringer og refleksjoner rundt Arbeids-
tilsynets rolle som gikk utover spørsmålene 
i spørreskjemaet. De fleste ga uttrykk for at 
de opplevde kontakten med Arbeidstilsynet 
som konstruktiv og at den ga grobunn for gode 
refleksjoner rundt ulykkesforebyggende arbeid 
i bedriften. I flere bedrifter oppga også leder/
HMS-ansvarlig at de opplevde Arbeidstilsynet 
som et aktuelt sted å søke råd dersom de var 
usikre på noe i sitt eget arbeidsmiljøarbeid. 
Særlig for bedrifter som er del av internasjonale 
konserner, var Arbeidstilsynet en viktig referanse 
for norsk regelverk. Enkelte hadde hatt negative 
erfaringer med Arbeidstilsynet og opplevde at 
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inspektøren hadde en «ovenfra- og ned»-hold-
ning eller oppførte seg som «bedrevitere». Det 
må også bemerkes at flere opplevde det som 
negativt at Arbeidstilsynet ikke hadde kommet 
på tilsyn i forbindelse med en ulykke, eller at 
de hadde kommet lang tid etterpå. Dette ble 
opplevd som at Arbeidstilsynet ikke tok ulykken 
tilstrekkelig på alvor. 

Diskusjon
Undersøkelsen vår var av begrenset omfang, 
men gav oss et interessant innblikk i ulykkes-
forebygging i et utvalg bedrifter i bransjen lager/
logistikk. Det var sannsynligvis en betydelig 
seleksjon av bedrifter som lot seg intervjue. Det 
er grunn til å tro at dette i hovedsak var bedrifter 
som selv har en oppfatning av at de håndterer 
ulykker på en tilfredsstillende måte. De fleste 
bedriftene som sa seg villige til å delta i under-
søkelsen var store bedrifter med flere hundre 
ansatte. Gjennomsnittlig antall ansatte for 
bedriftene som deltok i undersøkelsen var 287 
(variasjonsbredde 10-600).

Det er en svakhet ved studien at det bare er 
arbeidsgiversiden som er intervjuet. Årsaken til 
at dette ble gjort, var for å holde undersøkelsen 
innenfor rammene av en kvalitetsstudie. Inter-
vjuer med de skadde arbeidstakerne ville ha gitt 
tilleggsinformasjon, men ville ha stilt andre krav 
til personvern og etisk godkjenning. For øvrig 
er det sannsynlig å anta at intervjuobjektene 
kan ha forsøkt å fremstille egen bedrift i mest 
mulig fordelaktig lys. Mange kan ha oppfattet vår 
undersøkelse som en forlengelse av Arbeidstil-
synets tilsyn. Dette kan ha påvirket svarene og 
skapt manglende rom for fullstendig åpenhet. 

De fleste av de skadde arbeidstakerne var 
tilbake i samme jobb som før ulykken. Tilrette-
legging til mindre fysisk krevende arbeid så ut 
til å ha fungert godt for en periode. I tilfeller der 
arbeidstakeren fikk en varig funksjonsnedset-
telse, så det derimot ut til å være større proble-
mer med å få til tilrettelegging. To arbeidstakere 
måtte slutte i jobben på grunn av skader etter 
arbeidsulykken. 

Når det gjelder endringer i bedriften i etterkant 
av en arbeidsulykke, ble det i de fleste tilfeller 
gjort forebyggende tiltak. De aller fleste av disse 
tiltakene rettet seg inn mot opplæring eller 
bevisstgjøring av arbeidstakerne. Det var færre 
tiltak som rettet seg inn mot fysiske arbeidsmi-
ljøfaktorer eller som tilstrebet å eliminere eller 
erstatte en fare i arbeidsmiljøet. Av de bedrif-
tene der det var gjort endringer av arbeids-
prosesser for hele bedriften i etterkant av en  
truckulykke, var det flest bedrifter der  
Arbeidstilsynet hadde vært på fysisk tilsyn. 
Dette kan indikere at et besøk fra inspektører 
i Arbeidstilsynet setter i gang gode prosesser 
i bedriftene slik at man tenker forebygging på 
mange nivåer, og ikke utelukkende iverksetter til-
tak på individnivå. Kun ved ett av disse tilfellene 
hadde inspektørene gitt et konkret pålegg om 
endring av det fysiske arbeidsmiljøet. I de øvrige 
tilfellene hadde bedriftene kommet frem til fore-
byggende tiltak etter egen vurdering. En svensk 
studie kan understøtte våre funn:  
I en undersøkelse av forebyggende tiltak etter 
muskel- og skjelettskader fant man at tilsyn fra 
det svenske arbeidstilsynet i større grad førte 
til tiltak som reduserte arbeidsbelastningen for 
alle arbeidstakerne i en virksomhet (primærfore-
byggende tiltak), mens det ikke var noen forskjell 
sammenliknet med kontrollgruppen med tanke 
på reduksjon av arbeidsbelastningen for den 
enkelte skadde arbeidstakeren [4]. 

Ved de aller fleste intervjuene fremkom det 
etter intervjuers oppfatning både direkte og 
indirekte informasjon om at man vurderte «den 
menneskelige faktor» som en sentral årsak ved 

Det er naturlig at man finner 
menneskelige feil forut for de fleste 
arbeidsulykker. Dette bør likevel 
ikke føre til at forebygging av 
ulykker utelukkende går ut på å 
påvirke menneskelig adferd.
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ulykkene. Dette kom frem både ved samtale 
rundt ulykkesmekanisme og i fremstillingen av 
de forebyggende tiltakene som hadde blitt iverk-
satt. Materielle forhold, organisering av arbeid 
eller tidspress og stress ble sjelden trukket frem 
som årsaksfaktorer eller som mulige felt for 
ulykkesforebygging. Vi opplevde at HMS-an-
svarlig ofte hadde fokus på å argumentere for 
at bedriften hadde hatt gode arbeidsrutiner på 
plass, og at det ble pekt på at årsaken til ulykken 
var at arbeidstakerne ikke hadde fulgt rutinene 
eller hadde vært uoppmerksomme. I tilfeller der 
man oppfattet at ulykken skyldes menneske-
lig svikt eller der ulykken ble oppfattet som et 
«hendelig uhell», hadde ledelsen i bedriften 
ofte vurdert det som at det ikke var nødvendig 
å gjøre risikoanalyse eller forebyggende tiltak. 
Man ga uttrykk for en holdning om at ulykkene i 
slike tilfeller i liten grad kunne forebygges med 
andre tiltak enn å friske opp sikkerhetskurs eller 
å minne om rutiner. Vi oppfatter dette innblikket 
i holdningene til ulykkesforebygging som det 
viktigste funnet i undersøkelsen. Ulykker vil som 
regel ha årsaker på alle nivåer; både materielle, 
organisatoriske og menneskelige faktorer. Det 
er naturlig at man finner menneskelige feil forut 
for de fleste arbeidsulykker. Dette bør likevel ikke 
føre til at forebygging av ulykker utelukkende 
går ut på å påvirke menneskelig adferd. Ved 
kun å peke på menneskelig svikt eller at rutiner 
ikke ble fulgt, kan ledelsen fraskrive seg ansvar 
og offeret sitter igjen med skylden for ulykken. 
Mest effektiv forebygging oppnår man ved å 
konstruere maskiner og organisasjon slik at 
menneskelige feilhandlinger får mindre alvorlige 
konsekvenser. 

Basert på erfaringene fra denne undersøkel-
sen mener vi det kan være grunn til å anbefale 

at Arbeidstilsynet ved sine tilsyn oppfordrer 
bedriftene til bred risikovurdering, årsaksana-
lyse og vurdering av forebyggende tiltak ved 
alle arbeidsulykker, også ulykker som oppfattes 
som «hendelige uhell» eller der en menneske-
lig feilhandling har vært involvert. Til hjelp ved 
slike vurderinger bør kompetansen i bedrifts-
helsetjenestene kunne utnyttes i større grad. Vi 
mener også det er viktig å oppfordre bedriftene 
til forebygging på flere nivåer samtidig, slik at 
man unngår tiltak som kun går ut på å påvirke 
adferd hos den enkelte arbeidstaker. Ved slik 
informasjon og rådgivning kan forhåpentlig både 
Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenestene bidra 
til mer effektiv skadeforebygging i arbeidslivet. 
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L
andbruket er en bransje med store 
utfordringer når det gjelder arbeids-
miljø, sikkerhet og helse. Bønder er 
utsatt for så å si hele spekteret av 
arbeidsmiljøpåvirkninger. De har 
mange forskjellige og sammensatte 

arbeidsoppgaver og arbeidssituasjoner, og de 
har stor uforutsigbarhet. Det siste gjelder ikke 
minst i forbindelse med håndtering av dyr. De 
fleste bønder er selvstendig næringsdrivende, 
og mange arbeider alene. Arbeidsmiljølovgiv-
ningen stiller strenge krav til arbeidsgivere, 
men mye av denne lovgivningen gjelder ikke for 
selvstendig næringsdrivende. I bransjens eget 
kvalitetssikringssystem (KSL), som nesten alle 
bønder bruker, stilles det imidlertid krav til både 
produksjon, dyrevelferd og arbeidsmiljø (1). 

Ulykkes- og skaderisiko
Av Arbeidstilsynets statistikk går det fram at 
landbruket gjennom lang tid har vært den bran-
sjen, av landbaserte næringer, som har hatt flest 
arbeidsrelaterte dødsulykker i forhold til antall 
sysselsatte. Når det gjelder andre arbeidsrela-
terte skader i denne bransjen, har det imidlertid 
vært mangel på kunnskap og oversikt. Behovet 
for mer kunnskap på dette området ble bekreftet 
i en rapport fra Norsk senter for bygdeforskning 
(nå Ruralis) i 2009 (2).  Samme år – men uav-
hengig av denne rapporten – ble vår avdeling 
kontaktet av en gruppe som jobbet for «Nullvi-
sjonen for ulykker i landbruket». Denne gruppen 
var etablert i 2003 med tanke på å forebygge 
ulykker i landbruket og besto av representanter 
fra Nord-Trøndelag bondelag, Arbeidstilsynet 
i Midt-Norge, Landbrukets HMS-tjeneste (nå 
Norsk landbruksrådgivning – HMS) og forsi-
kringsselskapet Gjensidige. De tok kontakt med 
oss for å få bistand i det videre arbeidet med 

ulykkesforebygging. De opplevde at det var nød-
vendig med en atferdsendring hos bøndene og 
ønsket å få innspill til hvordan man skulle oppnå 
dette. Dette var for oss starten på et godt og 
spennende samarbeid med de nevnte organi-
sasjonene og et interessant arbeid med temaet 
ulykker og skader i landbruket.

Prosjekter
For å kunne drive god skadeforebygging, er det 
viktig å ha kunnskap både om omfanget av ska-
der/ulykker og om bakenforliggende faktorer. For 
å skaffe slik kunnskap gjennomførte vi derfor i 
perioden 2010-2011 en undersøkelse om ulyk-
ker og skader blant bønder i Trøndelag (3). Det 
ble sendt ut spørreskjema til alle gårdbrukere i 
Trøndelag (ca. 7000), og vi fikk en svarprosent på 
42 %. I tillegg gjennomførte vi gårdsbesøk hos 
58 av de bøndene som hadde besvart spørre-
skjemaet og som hadde samtykket i at vi kunne 
komme. 

Med bakgrunn i arbeidet med denne under-
søkelsen, ble vår avdeling senere involvert i et 
tilsvarende prosjekt ledet av Norsk senter for 
bygdeforskning og i samarbeid med Internati-
onal Research Institute of Stavanger (IRIS) (4, 
5). Dette var et landsomfattende prosjekt som i 
tillegg til en spørreundersøkelse også inneholdt 
dybdeintervjuer med bønder og gjentakende 
intervju med deltakere og kursledere på HMS-
kurs. Også i denne undersøkelsen ble det sendt 
ut ca. 7000 spørreskjemaer, og det var samme 
svarprosent her som i det forannevnte prosjek-
tet. 

Noen resultater fra prosjektene
Hovedhensikten med disse undersøkelsene var, 
som nevnt, å skaffe kunnskap som grunnlag for 

Arbeidsrelaterte skader og 
ulykker i landbruket 
Oddfrid Aas, Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital
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forebygging. I begge prosjektene kom det fram 
nyttig informasjon om skadeforekomst og bak-
enforliggende faktorer, og jeg vil her trekke fram 
noen hovedfunn. I de to undersøkelsene rappor-
terte henholdsvis 9 og 6 % av respondentene 
at de hadde vært utsatt for minst en arbeids-
relatert skade i løpet av de siste 12 måneder.  
Omtrent 2/3 av de rapporterte skadene hadde 
vært av en slik alvorlighetsgrad at de hadde 
medført legekonsultasjon og/eller sykehusinn-
leggelse. Håndtering av dyr og maskiner var de 
situasjonene som flest ulykker/skader var knyt-
tet til, med mellom en tredel og en firedel hver. 
Det var høyere skadeforekomst i onnetider enn 
ellers i året (ca. 30 % av ulykkene). Fjøs/drifts-
bygninger var de stedene der det hadde skjedd 
flest ulykker/skader (ca. 30 % av ulykkene). I den 
siste spørreundersøkelsen stilte vi blant annet 
spørsmål om organisatoriske og psykososiale 
forhold. Slike faktorer viste seg også å være av 
stor betydning. Arbeidstid, stress, mental helse 
og økonomiske bekymringer var alle faktorer 
som påvirket risiko for ulykker. Stress ble defi-
nert ut fra spørsmålene «Hvor ofte må du jobbe 
videre selv om du er svært sliten?» og «Hvor ofte 
har du så mye arbeid å gjøre at arbeidssituasjo-
nen din blir oppjaget og masete?» Spørreunder-
søkelsen viste at det var betydelig høyere andel 
skader/uhell blant dem med høyt selvopplevd 
stressnivå enn blant dem med middels eller lavt 
stressnivå. 

Det er så å si ingen risikofrie soner i arbeidet på 
en gård. Men vi ser likevel at ulike gjøremål og 
situasjoner medfører større risiko for ulykker og 
skader enn andre. 

Produktkvalitet, dyrevelferd og arbeidsmiljø
Som nevnt tidligere, har landbruket et eget kva-
litetssikringssystem for produksjon, dyrevelferd 
og arbeidsmiljø. Vårt inntrykk fra gårdsbesøkene 
var at det i dette systemet var lagt stor vekt på 
produktkvalitet og dyrevelferd, noe som selvsagt 
er viktig, mens det så ut til å være mindre fokus 
på bondens egen helse og sikkerhet. Et eksem-
pel som styrket dette inntrykket, var at flere 
nye driftsbygninger - og driftsbygninger under 

planlegging på det tidspunktet- ikke hadde gode 
løsninger når det gjaldt helse, miljø og sikkerhet. 
Dette tolket vi som mangel på god rådgivning 
når det gjaldt HMS-tenkning i planlegging av nye 
bygg. 

Bondens egen skyld?
Noe som var spesielt interessant da vi så på 
besvarelsene i den landsomfattende spørre-
undersøkelsen, var hva bonden selv mente var 
årsak til den rapporterte ulykken/skaden. Her var 
det også selvsagt mange forskjellige svar, alt fra 
teknisk feil og værforhold til manglende verne-
utstyr og psykisk ubalanse. Men de faktorene 
som ble oppgitt som årsak i de fleste sakene, 
var «uoppmerksomhet» (ca. 40 %), «hastverk» 
(ca. 20 %) og «tok unødig sjanse» (ca. 15 %). I 
dybdeintervjuene som ble gjort med grupper 
av bønder, kom det også ofte fram at bonden 
mente at uhell/skader som hadde skjedd, var 
hans/hennes egen feil. Han/hun hadde vært 
uoppmerksom, hadde gjort noe dumt osv.
På oppfølgingsspørsmålet om hvilke tiltak som 
ble gjennomført etter ulykken/skaden, svarte 
over halvparten «større aktsomhet». Til sam-
menligning svarte knapt 7 % utbedring av feil 
ved maskiner og knapt 3 % endringer av bygnin-
ger eller anlegg. Bøndenes egen konklusjon er 
altså at når det skjer ulykker, er det deres egen 
feil, og løsningen er å skjerpe seg. Er det virkelig 
så enkelt – og så vanskelig? 

Holdninger og atferd
Det er viktig at bøndene er bevisste på risikofor-
hold, og den enkeltes holdninger påvirker gjerne 
atferden. I den siste undersøkelsen fant vi en økt 
andel ulykker blant bønder som sa seg helt eller 
delvis enig i at ulykkesrisikoen var vanskelig å 
eliminere. 

Det arrangeres fra tid til annen større kampanjer 
for å rette oppmerksomheten mot ulykkesrisiko. 
Den siste store kampanjen mot ulykkesrisiko 
i landbruket, ble gjennomført i perioden 2012-
2014, i et samarbeid mellom staten og de største 
aktørene i norsk landbruk. Det er delte meninger 
om hvor stor effekt slike kampanjer har, og det 
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varierer nok, men vi har vel en oppfatning av at 
det hjelper å rette oppmerksomheten mot uhel-
dige forhold. Effekten viser seg imidlertid ofte å 
være kortvarig. En av anbefalingene som ble gitt 
i den oppsummerende rapporten fra den siste 
undersøkelsen vår, var at man må sørge for å ha 
kontinuerlig oppmerksomhet på temaet.  Norsk 
landbruksrådgivning HMS er en viktig aktør som 
bidrar til dette, men det er viktig at faglagene 
(Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbru-
karlag) og andre aktører også er engasjert. I 2017 
hadde Arbeidstilsynet spesielt fokus på forebyg-
ging av ulykker i jordbruk og skogbruk (6).

Konkrete forslag til forebyggende tiltak
De omtalte undersøkelsene har gitt oss mye 
kunnskap både om forekomst av skader og ulyk-
ker og om bakenforliggende faktorer. Utfordrin-
gen framover blir å bruke denne kunnskapen til 
forebygging. Her trengs det innsats fra mange 
ulike aktører.  I begge prosjektene som er omtalt 
her, var både Arbeidstilsynet og sentrale aktører 
i landbruket representert, enten i prosjektgruppa 
eller i referansegruppa. Dette har sikret at kunn-
skapen er formidlet videre til instanser som har 
påvirkningsmulighet.

Den innledende problemstillingen som førte til 
vårt engasjement i dette temaet, var hvordan 
få bonden til å endre atferd. Våre undersøkelser 
har vist at bøndene selv i stor grad mener at de 
bare «må skjerpe seg». Ut fra de opplysningene 
som er kommet fram, er det imidlertid mye 
konkret å ta tak i. I andre bransjer satses det i 
stor grad på strukturelle og regulatoriske tiltak 
for å forebygge sykdom og skader. Kunne det 
ha vært gjort mer av dette også innen landbru-
ket? Slike tiltak kan bidra til at konsekvensen av 
menneskelig svikt og ubetenksomhet reduseres. 
Forslag om lovreguleringer er sjelden populære, 
men det kan likevel være noe å vurdere. Det er 
vist i andre sammenhenger at lovreguleringer er 
effektive tiltak for å endre folks atferd og dermed 
også folks holdninger. Ett eksempel på dette er 
røykeloven, et annet er påbudet om bruk av sik-
kerhetsbelte i bil. Det er påbudt med setebelte 
også i traktorer, men det er ikke påbudt å bruke 

det. Hadde det vært en ide å påby at beltet også 
skal brukes? 

Med bakgrunn i at de fleste skadene skjer inne 
i fjøs/driftsbygninger og at dyr er involvert i ca. 
1/3 av alle ulykkene/skadene, ser vi for oss at det 
ville være god forebygging i å innføre obligato-
risk HMS-rådgivning og godkjenningsordning 
av arbeidsmiljø i forbindelse med planlegging 
og bygging av nye driftsbygninger samt ved 
ombygginger. Ved relativt enkle tiltak (men som 
sikkert koster litt), kan konsekvensen av dyrs 
uforutsigbarhet reduseres. Ett slikt eksempel 
er å installere fanghekker i oksebingen slik at 
oksen(e) kan gjøres fast hvis bonden må oppi 
bingen, et annet er å lage drivganger i fjøset slik 
at dyrene som skal føres ut i slaktebilen, ikke har 
mulighet for å snu seg og komme imot den som 
går bak for å jage.

Når vi vet at landbruket er en av bransjene med 
de største utfordringene når det gjelder arbeids-
miljø, sikkerhet og helse, er det et stort tankekors 
at det fortsatt ikke står på listen over bransjer 
som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste. 

En gladnyhet til slutt:
Mens denne artikkelen er under arbeid, kom-
mer det et nyhetsoppslag om at det i 2017 var 
registrert bare 3 arbeidsrelaterte dødsulykker i 
landbruket i Norge, noe som er rekordlavt. La oss 
håpe dette er tegn på at det er en positiv utvik-
ling på området. 
 

Referanser
1. https://www.matmerk.no/ksl 
2. Storstad O, Logstein B, Almås R, Spissøy A, Johnsen TP. 

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket. En kunnskapsstatus. 
Rapport 11/09 Norsk senter for bygdeforskning 2009   

3. Aas O, Haugen M, Rian PO, Svendsen K, Løvås G, Slåstad S, 
Vikan JG, Heiberg AM, Hilt B. Skadefri bonde. En undersø-
kelse om forekomst av personskader i landbruket, årsaker 
og muligheter for forebygging. Rapport 2011

4. Storstad O, Holte KA, Aas O. Ulykker og arbeidsmiljø i 
landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold, 
Bygdeforskning rapport 10/2013

5. Follo G, Aas O, Almås R, Holte KA, Kjestveit K, Logstein B, 
Storstad O Ikke en bonde å miste - om ulykker og arbeids-
evne i landbruket. Rapport 3/2016

6. https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/statistikk/
arbeidsskadedodsfall/Arbeidsskadedodsfall-2016/



18 19

I Ramazzini nr 4/2017 skriver Petter Kristensen 
om to strategier for å sikre gravide en trygg 
arbeidsplass: forbud mot risikabelt arbeid 
og individuell risikovurdering. Han mener at 
Arbeidstilsynet på uheldig måte prioriterer for-
budsstrategien, og at individuell risikovurdering 
er best. 

I Kardemomme by er antakelig arbeidsgivers 
individuelle risikovurdering bedre enn forbud. 
Men de fleste gravide har ingen arbeidsgiver 
som er skikket til å gjøre en slik risikovurdering. 
En individuell risikovurdering forutsetter dessu-
ten kunnskap om den enkeltes helse og tidligere 
svangerskap som ingen arbeidsgiver skal ha 
tilgang til. Så lenge bedriftshelsetjenesten er 
markedsstyrt og mangler kvalitetskontroll, samt 
sliter med taushetsplikt og sakkyndigrolle, kan 
heller ikke de få ansvaret. Risikovurdering er 
ingen verdifri øvelse. Vurderingen avhenger av 
hva man mener er akseptabel risiko – i dette 
tilfellet for fosteret. 

Derfor må den individuelle risikovurderingen skje 
i forbindelse med svangerskapskontrollen, ikke 
på bedriften. Da dette ble bestemt i forbindelse 
med innføringen av svangerskapspenger, mente 
kritikerne at risikovurderingen var for vanskelig 
for svangerskapskontrollen. Den måtte gjøres av 
arbeidsmedisinere. Mangel på arbeidsmedisi-
nere la den diskusjonen død. Etter min mening er 
det heller ingen grunn til å særbehandle arbeids-
miljørisiko med tanke på den uendelige meng-
den andre risikoforhold som svangerskaps-
kontrollen må vurdere. Tone Eriksen skriver 
om svangerskapspenger i samme nummer av 
Ramazzini, og understreker at svangerskaps-

kontrollen bør kjenne arbeidsplassen. De bør 
etablere kontakt med lokale bedrifter for å få 
vite hva slags tilrettelegging som tilbys gravide, 
og bedriftshelsetjenestene bør på sin side gjøre 
bedriftens tilbud kjent for svangerskapskontrol-
len. Noen steder fungerer dette, særlig i små 
og oversiktlige kommuner. Ikke minst skjer det 
takket være mange ildsjeler blant jordmødrene.

Men de fleste bedrifter mangler gjennomtenkt 
policy overfor gravide ansatte. De har ikke 
engang den generelle oversikten over mulige 
risikoforhold som de er forpliktet til å ha. Det 
gjelder også arbeidsgivere med mange kvinne-
lige ansatte, for eksempel i helseinstitusjoner, 
detaljhandel og industri. Og det gjelder ikke 
minst de små og mellomstore bedriftene, der 
storken er en mye sjeldnere gjest. 

Der bedriftshelsetjenesten har en faglig fri og 
uavhengig stilling og god arbeidsmedisinsk 
kompetanse, og der bedriftseierne gjennom 
praksis har vist at de finner gode løsninger for 
gravide, vil det hele løse seg uten at noen har 
behov for å vifte med lov eller forskrifter. Men 
dette er ikke det normale. Det er nok mer vanlig 
at arbeidsgiver risikovurderer ut fra hva han vet 
om tanta si: hun hadde svangerskapsforgift-
ning, men sto i jobb til hun fødte. Han vet også 
at graviditet ikke er en sykdom, og den som ikke 
er fornøyd, kan finne seg en annen jobb. I denne 
delen av arbeidslivet nytter det ikke med annet 
enn «forbudslinja», uansett hvor firkantet den er.

Kristensen synes ikke sykehus skal basere 
seg på «forbudslinja». Jeg tror det ligger kloke 
overveininger bak når de gjør det. Det er en 
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sikrere barriere mot uheldig eksponering enn 
hva interne, individuelle risikovurderinger noen 
gang kan bli. Når noen har hastverk, eller det 
skjer uforutsette ting, er det sikrere med firkanta 
forbud enn med ad hoc risikovurderinger. 

Har du budsjettansvar for helseinstitusjonen 
eller avdelingen og bemanner med mange 
ufaglærte for å spare penger, må det forbud til 
for at de to-tre sykepleierne skal slippe å hånd-
tere cytostatika når de er gravide. Og når vikar-
budsjettet er brukt opp må det forbud til for å 
hindre at den gravide radiografen – bare hvis hun 
vil selvfølgelig – overtar en nattevakt på røntgen. 
Det skjer jo så lite da, ingen eksponering hvis det 
ikke kommer inn noe akutt.

Arbeidsgiver skal vurdere arbeidsforholdene, 
ikke kvinnen individuelt. Hvis bedriften har 
vurdert risikoen ved kvinnens arbeidsforhold, er 
dette nyttig kunnskap for svangerskapskontrol-
len. Men svangerskapskontrollens (jordmor eller 
leges) vurdering av enkeltsaker kan ikke overprø-
ves av bedriftseier, bedriftshelsetjeneste, NAV 
eller Statens arbeidsmiljøinstitutt. Faglig uenig-
het må håndteres på generelt grunnlag. I beste 
fall kan det i neste omgang gi bedre vurderinger 
eller bedre arbeidsforhold for gravide. 

En stor norsk studie av sammenhengen mellom 
tilrettelegging av arbeidsforholdene og syke-
fravær i graviditeten, viste at 40% av de gravide 
mente de ikke trengte tilrettelegging, verken 
for seg selv eller fosteret, 30% fikk tilrettelagt 
arbeidsforholdene og 30% fikk ingen tilrette-
legging selv om de mente at de trengte det (1). 
Deres egen og arbeidsgivers risikovurdering 

stemte åpenbart ikke overens. Kanskje ingen 
av dem hadde rett, men arbeidsgiver hadde 
styringsretten. Dermed ble det mer sykefravær 
i stedet.
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Det er flott at Ebba Wergeland tar opp sider ved 
gravidepolitikk i arbeidslivet. Beskrivelsen hun 
gir er en del av virkeligheten og hører med. Men, 
hun gir meg inntrykket at innlegget mitt i nr 
4/2017 (1) befant seg i en grøft. Dersom hennes 
intensjon var å få temaet opp av grøfta, er mitt 
spørsmål om ikke det hele ender i den andre 
grøfta. Derfor dette svaret på hennes kommen-
tarer.

Det overordnede prinsippet i dag er at arbeidet 
for gravide (og andre) skal risikovurderes og at 
denne skal være konkret. Min angivelige kritikk 
av Arbeidstilsynet gjelder på ingen måte nåvæ-
rende prioriteringer, men den forbudslinja som 
ble uttrykt i flere forskrifter for noen tiår siden. 
Dette var en tid da både Ebba Wergeland og jeg 
arbeidet i Arbeidstilsynet, så det kan kanskje 
være grunn til å kritisere oss for det ansvaret vi 
eventuelt kan ha hatt.

Ebba Wergeland argumenterer for at den indivi-
duelle risikovurderingen av gravide skal utføres 
på svangerskapskontrollen. Der kjenner man 
den gravide og hennes helse. Men for meg er det 
åpenbart at det kan forekomme uheldige sider 
ved bruk av tilretteleggingsskjema 474. Den gra-
vides lege eller jordmor gir av og til sjablongmes-
sige eller dårlige anvisninger på tilrettelegging. 
Den viktigste grunnen er mangelfull kunnskap 
om arbeidet og arbeidsplassen. Dette kan gi 
arbeidsgiver et dårlig utgangspunkt for tilrette-
legging. Jeg mener det ikke er riktig å sidestille 
alle oppgavene til svangerskapskontrollen. Av 
alle hensyn som svangerskapskontrollen skal 
risikovurdere og gi råd om, angår den gravides 
arbeid et område som er regulert annerledes 

enn hennes fritid og tid i heimen. På arbeidsplas-
sen er det en arbeidsgiver med et formelt ansvar 
som også omfatter den gravide og gravidite-
ten. Dessuten vil de fleste gravide arbeide på 
plasser med en bedriftshelsetjeneste. De skal 
dermed ha tilgang på spesiell kompetanse på 
risikovurdering av gravides arbeid. Dette vil etter 
min mening gi en god mulighet for at gravide-
politikken ikke bare bygger på erfaringene til 
tanta til sjefen. Kanskje det viktigste elementet 
i en gravidepolitikk er trepartsamtalen hvor den 
gravide, leder og representant for bedriftshelse-
tjenesten setter seg sammen for å identifisere 
problemene og mulighetene for løsninger. Les 
om erfaringene fra Ahus (2). Trepartsamtalen er 
et opplegg som ideelt sett burde sys sammen 
med svangerskapskontrollens arbeid, men som 
uansett har sin berettigelse selv når en slik kon-
takt ikke er etablert. Hva så med arbeidsplasser 
uten tilknytning til en bedriftshelsetjeneste? 
Jeg mener at det uansett vil være viktig at den 
gravide og leder snakker sammen om proble-
mene og løsningene der dette er mulig. Dette 
er av potensiell nytte selv om betingelsene for 
risikovurdering kan være mangelfulle.

Jeg er uenig i Ebba Wergelands påstand om at 
sykehusene viser klokskap når de baserer seg på 
en forbudslinje. Gjengangere for gravide helsear-
beidere er problemer med nattarbeid og turnus, 
håndtering av cytostatika og narkosemidler. 

Gravides turnus og nattarbeid kan utmerket 
godt håndteres ved hjelp av trepartsamtaler. 
Erfaringene fra Ahus er et overbevisende eksem-
pel på at det er mulig å få til gode løsninger (2). 
Arbeidstidsordninger er muligens et eksempel 
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på at kombinasjon mellom forbud og individuell 
risikovurdering kan være gunstig. En policy med 
fritak for (forbud mot) nattevakter fra uke 28 kan 
kombineres med individuell fleksibilitet gjennom 
trepartsamtaler. Da kan fritak komme før uke 
28 for de som trenger det og etter uke 28 hos de 
som ser seg best tjent med det. 

Etter min mening viser eksemplet med cyto-
statika problemene med forbudslinja enda 
klarere. Den viktigste rasjonelle begrunnelsen 
for at gravide bør ha særegne regler er at mange 
cytostatika har et mutagent potensiale. Men 
dette er en begrunnelse som teller for ikke-gra-
vide også, selv om konsekvensene av en skade 
kan være mer alvorlig ved eksponering under 
graviditet enn ellers. Man kan argumentere for 

at en løsning som ikke er trygg nok for en gravid 
heller ikke er trygg nok for den ikke-gravide som 
skal overta oppgaven. Nei, da bygger jeg heller 
på Ebba Wergelands klassiske påstand om at 
den gravide er arbeidslivets kanarifugl. Et hel-
seforetak kan ikke være fornøyd med internkon-
trollrutinene for cytostatikahåndtering før det 
er trygt nok for den som ikke er gravid. Forbud 
for gravide kan bli en lettvintløsning som heller 
undergraver enn løser problemer.
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V
emund Digernes fastslår i Ramazzini 
nr. 4/2017 bedriftslegenes ansvar for 
å sørge for at helseundersøkelsen er 
i tråd med den medisinske og tek-
nologiske utvikling, og konkluderer 
med at CT-undersøkelse av tidligere 

asbesteksponerte arbeidstakere er «state of the 
art». Bedriftslegenes ansvar for å sørge for dette 
er spesielt viktig når faglig ansvarlige myndig-
heter er fraværende.

Som representanter for det nasjonale kompetan-
sesenteret for arbeidsmiljø og helse, og således 
premissleverandører for myndighetsorganer med 
ansvar for risikohåndteringen vil vi gjerne benytte 
anledningen til å oppsummere vårt ståsted i 
denne svært kompliserte problemstillingen.

Vi deler Vemund Digernes’ ønske om å sørge 
for at de som i tidligere tider har vært betydelig 
eksponert for asbest i sitt arbeid, og dermed har 
en øket risiko for å få lungekreft, skal få en best 
mulig oppfølgning. 

Digernes konkluderer med at denne oppfølgnin-
gen bør inneholde undersøkelse med compu-
tertomografi (CT) av lungene som forebyggende 
helseundersøkelse. Vi er i tvil om CT er den beste 
oppfølgningen for denne gruppen, og vi er helt 
sikre på at dette ikke skal gjøres i regi av bedrifts-
helsetjenesten. 

Vi vil gjerne presisere at vårt innlegg i diskusjonen 
gjelder CT-undersøkelse av symptomfrie per-
soner, som heller ikke har patologiske utslag på 
spirometri, altså såkalt screening av friske perso-
ner. Når det gjelder oppfølgning av lungesympto-
mer og –funn hos de ansatte, er CT en utmerket 
undersøkelse.

STAMI har de senere år fulgt nøye med på 
internasjonal litteratur som omhandler radio-
logisk tidligdiagnostikk av lungekreft. Selv om 

yrkeseksponering for asbest og andre støvtyper 
er utgangspunkt for vårt engasjement, er likevel 
røyking den alt overveiende viktigste årsak til 
lungekreft, og yrkeseksponeringer vil svært 
sjelden ha annet enn en medvirkende rolle. Derfor 
er det relevant å følge litteraturen som omhand-
ler screening med lavdose CT-undersøkelse av 
storrøykere. Her har en amerikansk undersøkelse 
i 2011 (NLST) vist at dødelighet av lungekreft ble 
redusert med 20% i den screenede gruppen.[1] 
Disse resultatene er foreløpig ikke replikert i noen 
annen studie.

Vi har valgt å være forbeholdne med hensyn til å 
anbefale denne metoden brukt i helseundersøkel-
ser av friske. Det er flere grunner til dette:

Falsk positive funn
-  Lavdose CT av lungene er en relativt uspesifikk 
 metode, som, selv om man har strenge krav til 
 fortolkningen, vil gi en andel falsk positive funn 
 på opp til 95%. 

-  I NLST-studien ble det i løpet av tre årlige 
 undersøkelser påvist funn hos rundt 40% av 
 de undersøkte, og andelen falsk positive funn 
 lå på rundt 95%. De fleste av disse fikk dermed 
 en ekstra dose røntgenstråler i forbindelse 
 med oppfølgningen, og en del måtte også 
 gjennomgå bronkoskopi/biopsier for å avkrefte 
 diagnosen. Det er derfor svært viktig å avgrense 
 den screenede gruppen til individer som har en 
 reelt sterkt forhøyet risiko for lungekreft.

Overdiagnostikk
-  Overdiagnostikk innebærer at man gjennom 
 screening diagnostiserer et tilfelle av lungekreft 
 som ikke ville gitt klinisk sykdom i pasientens 
 levetid. Etter NLST-studien beregnet man at 
 overdiagnoseraten var 18,5%, eller 1,38 tilfeller 
 av overdiagnostisert lungekreft for hver person 
 man reddet fra å dø av lungekreft.

Om computertomografi 
for tidligdiagnostikk av lungekreft
Merete Drevvatne Bugge, overlege, PhD og Karl-Christian Nordby, avdelingsdirektør, PhD
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Balansering av hensyn
-  Selv om vårt anliggende er de asbest-
 eksponerte, er det storrøykerne som har den 
 største risikoen for å få lungekreft, og som 
 derfor ville kunne ha nytte av CT-screening. 
 Det kan være vanskelig i et arbeidsmiljø å 
 forklare prioritering av avanserte helse-
 undersøkelser av røykere fremfor ikke-røykere 
 med samme eller kanskje også høyere yrkes-
 eksponering. Dette vil igjen kunne føre til at 
 ikkerøykende yrkeseksponerte med lav risiko og 
 derav følgende ugunstig balanse mellom 
 ulemper og fordeler ved CT-screening får 
 foretatt CT-undersøkelser som på gruppebasis 
 blir helsemessig overveiende helseskadelig. 

-  Strålehygieniske aspekter ved CT-undersøk-
 elsene, med økt kreftrisiko som følge av 
 tilleggsdoser med ioniserende stråling ved 
 oppfølgning av reelle eller falske positive funn, 
 må vurderes nøye opp mot gevinsten ved tidlig 
 oppdagelse av operable lungekrefttilfeller

Redusert dødelighet ikke bekreftet i Europa
-  Det er kun denne ene (NLST-)studien som har 
 vist redusert mortalitet etter CT-screening. 
 Flere europeiske studier har vært gjennomført 
 i de siste årene, uten at man så langt har kunnet 
 reprodusere de amerikanske funnene. Vi venter 
 fortsatt på de endelige resultatene fra 
 NELSON-studien, som er en stor europeisk 
 studie, og som bør ha statistisk styrke til å 
 kunne trekke konklusjoner om redusert 
 dødelighet, dersom dette oppnås.

Infrastruktur og kompetanse
-  Norske og nordiske spesialistmiljøer innen 
 radiologi, lungemedisin og onkologi arbeider 
 med spesifikasjon av inklusjonskriterier og 
 kriterier for oppfølgning, dersom et screening-
 program for lungekreft skal igangsettes. [2] 
 Også i disse miljøene er man avventende, og vil 
 se hva som kommer ut av NELSON-studien. 

 Dersom et slikt program kommer i gang, vil det 
 være naturlig å inkludere personer med en 
 betydelig tilleggsrisiko på grunn av f.eks. 
 asbesteksponering, og hvor kravet til røyke-
 historie blir noe redusert i forhold til den 
 generelle befolkningen (f.eks 20 pakkeår 
 istedenfor 30).

- For at et program med tidligdiagnostikk av 
 lungekreft ved CT-undersøkelse skal fungere, 
 er man avhengig av det finnes et velfungerende 
 system for oppfølgning av funn, både reelt 
 positive og falsk positive. Faglige grunner taler 
 for at slik screening, dersom den innføres, må 
 foregå ved sentre som tar et integrert ansvar for 
 seleksjon av kandidater til screening, gjennom-
 føring av CT-undersøkelser og oppfølgings-
 undersøkelser, og som dertil kan følge opp og 
 evaluere effekten av screeningprogrammet 
 på lang sikt. Tilfeldig screening med oppfølging 
 innen det vanlige helsevesenet vil vanskelig 
 kunne dekke disse behovene og vil i verste fall 
 ha dårligere balanse mellom ulemper og mulige 
 fordeler for de som deltar i screeningen. Det er 
 også en risiko for at oppfølgning av falsk 
 positive funn fra screening kan trekke ressurser 
 i helsevesenet bort fra pasienter som trenger 
 behandling.

Forebyggelse av yrkeseksponering for kreftfrem-
kallende stoffer og røykeslutt er de viktigste tiltak 
vi kan anbefale for å beskytte våre ansatte mot 
lungekreft.
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Foranledningen til mitt innlegg om helseundersø-
kelser av asbestarbeidere var Ebba Wergelands 
artikkel i Ramazzini (2016-2) om «bølgene» av 
asbestsykdom med bemerkningen om at registre 
over asbestarbeidere ikke redder liv. Dette i 
kontrast til nyheten fra Sveits om at CT-under-
søkelser av asbestarbeidere er livreddende. Mitt 
budskap gikk til bedriftshelsetjenestene som har 
ansvar for helseundersøkelser av asbestarbeidere 
og andre med risiko for lungekreft. Det omfat-
tende tilsvaret fra nasjonal kompetent myndighet 
gir anledning til å kommentere deres manglende 
bistand i en lang og kritisk periode for asbestar-
beidere. Manglende bistand har dessverre også 
gitt føringer for bedriftshelsetjenestene.

Dersom en i Norge hadde fulgt anbefalingene fra 
Helsinkikriteriene, ville en i løpet av de siste 5-6 
årene forhindret død av lungekreft hos en del av 
de ca 3-400 årlige tilfellene blant tidligere asbe-
starbeidere.

Med en godt utbygd bedriftshelsetjeneste, 
«ubenyttede» registre over asbesteksponerte og 
gode ressurser i 2. linjetjenesten (arbeidsmedisin, 
røntgen og kirurgi) burde infrastrukturen i Norge 
være av de beste i Europa for en rask start av et 
slikt tilbud. Et engasjement fra faglig ansvarlig 
myndighet kunne bestått av informasjon, felles 
retningslinjer og kriterier, kompetanseoverføring 
fra andre land og følgeforskning. Helsinkikriteri-
ene legger vekt på at en slik nasjonal koordine-
rende rolle ved etablering av helseundersøkelser 
av asbestarbeidere er viktig. 

Om helseundersøkelser, risiko og røking
Når det gjelder vern av arbeidstakeres helse er 
yrkessykdom likestilt med ulykker. Vernet består 
av forebyggende tiltak mot eksponering, men 
også forebyggende overvåkning av arbeidstake-

res helse. Ved påvist risiko for helseskade skal alle 
med samme eksponering ha tilbud om helse-
undersøkelser. Dette er en rettighet forankret i 
lovgivning, tilbudet skal derfor ikke underkastes 
kost-nytte vurdering. 

Risikobaserte helseundersøkelser er en grunn-
stein i bedriftshelsetjenestens virksomhet, 
målgruppen er arbeidstakere uten sykdomstegn. 
Metode og nytteverdien er grundig beskrevet i 
regelverk og veiledninger og burde være kjent for 
ansatte ved STAMI, det er galt å omtale denne 
oppgaven som «screening av friske».  

At røking er en medvirkende årsak til lungekreft 
hos asbestarbeidere svekker ikke rettigheten til 
forsvarlig forebyggende helsehjelp. Å hevde at 
storrøkere har høyest risiko er galt, asbestarbei-
dere som røker har 5 ganger høyere risiko enn 
røking alene. Potensialet for helsegevinst hos 
asbestarbeidere er langt høyere enn det som er 
funnet ved NLST-undersøkelsen og som forven-
tes ved av Nelson-undersøkelsen. Erfaringene fra 
Sveits tyder også på dette.

Om CT som metode for bedriftshelsetjenester
Røntgenundersøkelser av lungene har vært et 
viktig verktøy i arbeidsmedisinsk forskning og 
praksis. Det har gitt kunnskap om helseskade og 
om grenseverdier for sikker eksponering.  CT er en 
videreutvikling som ikke kan neglisjeres. At meto-
den gir muligheter for livreddende påvisning av 
lungekreft, har vært motiverende for en påskyn-
det innføring av metoden i europeiske land på 
grunn av bølgen av asbestkreft. Den har også gitt 
resultater ved påvisning av annen yrkessykdom 
hos asbestarbeidere. I et videre perspektiv vil CT 
bli en viktig metode ved lovpålagte helseundersø-
kelser også ved andre eksponeringer, både lunge-
karsinogener og ved agens som kan gi støvlunge. 

Om computertomografi 
for tidligdiagnostikk av lungekreft 
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Definisjonen på støvlunge som yrkessykdom 
vil nok bli endret og vi vil se ett nytt grunnlag for 
grenseverdier. Metoden er kommet for å bli.

Hvorfor har det gått galt
Tilsvaret fra kompetent myndighet beskriver 
det tankegodset som har resultert i denne 
situasjonen. 

Istedenfor å følge verdigrunnlaget for tradisjonell 
arbeidsmedisin som førte frem til Helsinkikrite-
riene og anvendelsen av disse, har en ved hver 
korsvei valgt å passivt la seg styre av en debatt 
om det er hensiktsmessig å utvikle et CT-tilbud 
for røkere, en langtrukket debatt der kost-nytte 
vurderinger er sentrale og arbeidervern er fravæ-
rende. 

En rekke milepeler og varsler er blitt neglisjert:

• I løpet av de siste 10 årene har europeiske 
 land etablert tilbud til asbestarbeidere 
 basert på CT-undersøkelser. 

• Et EØS-tillegg (2009) til asbestforskriften gav 
 presisering av ansvar og en oppfordring til å 
 vurdere CT ved helseundersøkelser av 
 asbestarbeidere.

• NLST undersøkelsen (2011) påviste økt 
 helsegevinst ved økt risiko, dette gav en god 
 indikasjon på at asbestarbeidere ville ha 
 særlig nytte av helseundersøkelser.

• Den vitenskapelige konferansen i Helsingfors 
 i 2014 med drøfting av dagens kunnskap og 
 utarbeiding av de normgivende 
 Helsinkikriteriene. 

• Erfaringer blant annet fra Nelson-
 undersøkelsen viser at tidligere bekymringer 
 for overdiagnostikk, falske positive funn og 
 strålebelastning var overdrevet og lar seg 
 håndtere.

Et spørsmål i Stortinget (Jan Bøhler. Mai 2016) 
om situasjonen for asbestarbeidere førte til et 
oppdrag til en ekspertkomite (under føring av 
nasjonal kompetent myndighet) om å gi svar på 
om CT-undersøkelser nå er dagens medisinske 
standard på området. Istedenfor et hurtig svar, 
bevilget ekspertkomiteen seg en tenkepause som 
nå har vart i 2 år i påvente av resultater av en CT 
undersøkelse av røkere (Nelson-undersøkelsen).  
De burde vite at de gjenstående resultatene fra 
Nelson-undersøkelsen har interesse for kost-
nytte vurderinger av screening av røkere, de har 
kun begrenset relevans for asbestarbeidere. 

Ansvarsfraskrivelsen
Det alarmerende i kommentarene er ideen om 
at eventuelle CT-undersøkelser av eksponerte 
arbeidstakere bør inngå i et screeningprosjekt av 
røkere. Det innebærer at en setter ILO-konvensjo-
ner, EØS-regelverk, Arbeidsmiljølov, Arbeidstil-
syn, arbeidsmedisin og BHT og partssamarbeid 
til side, og satser på en visjon av et prosjekt som 
neppe vil bli realisert i vår tid. 

Er det egentlige motivet bak dette forslaget at 
nasjonal kompetent myndighet nå forsøker å 
distansere seg fra sitt ansvar?
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F
ortellerstemmen i romanen er slik 
leseren forstår det en kvinne ansatt 
i Arbeidstilsynet. Romanen er 
bygget opp av en rekke korttekster 
som veksler mellom skildringer av 
industri og natur på Vestlandet, 

hverdagsliv og samliv i en leilighet og kjølig 
beskrivende tekster fra offisielle rapporter om 
arbeidsulykker. Hovedpersonen steller med 
planter som også får en plass i romanen. Tema-
ene veves sammen: her er planter som dør av for 
mye vann, men som kan erstattes med nye plan-
ter. Hovedpersonen søker kjærligheten, men ble 
erstattet av en annen hos ham hun helst ville ha. 
I rapportene fra arbeidsulykkene omtales uten-
landske arbeidstakere som erstattes med nye 
når de får alvorlige skader eller dør. Det hava-
rerte kjærlighetsforholdet sammenlignes med 
en ulykke med foreløpig uklart skadeomfang. 

Forfatteren setter de kjølige og distanserte 
beskrivelsene i rapportene opp mot virkelighe-
ten i de smertelige tapene arbeidsulykker med 
skade eller død innebærer for enkeltpersonene 
som berøres. Her ligger det også under et sinne 
og en avmakt. Forfatteren tegner omrisset av et 
rituelt spill rundt arbeidsulykker: man gjør grans-
kninger, skriver rapporter og fordeler ansvar og 
skyld – men uten at dette egentlig fører til noen 
forbedring av arbeidsforholdene. Ikke minst illus-
trerer hun hvordan bedriftene lett kan fraskrive 
seg ansvaret ved å legge skylden på den innleide 
arbeidstakeren som ikke fulgte prosedyrene eller 
ikke hadde forstått opplæringen. 

Sentralt i romanen er temaet sosial dumping 
og hvordan forholdene for arbeidere i beman-
ningsbyråer lett kan gå under radaren. Det er 
tragikomisk svart når hovedpersonen foreslår 

overfor sin ledelse å lage en egen kategori av 
arbeidsulykker med betegnelsen «innleid arbei-
der (utenlandsk)». 

Som et overordnet tema i romanen står behovet 
for å bli sett og å bety noe for noen – og hvor 
enkelt det er å distansere seg fra andres ulykke: 
«Det er bare å åpne avisene, alt står der, inn-
leide industriarbeidere dør rett som det er. Les 
nøye, forestill deg, så føler du på det, du også, 
og jeg forstår godt om du vil la være, bare scrolle 
nedover forsiden på vei til noe annet, å ikke bli 
berørt, ikke på en så fin dag, ikke rett før legge-
tid» (s 155). 

Romanen behandler et svært aktuelt tema og 
anbefales for alle arbeidsmedisinere. 

Anniken Sandvik
 

BOKANMELDELSE 

Hendelser uten navn
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Styrets spalte
ved Kjersti Oddvarsdatter Sæther

8. og 9. februar samlet 26 tillitsvalgte i ulike 
tillitsvalgtroller i Namf og Nfam seg til den årlige 
konferansen på Losby gods. At det er spennende 
tider for bedriftsleger og bedriftshelsetjenesten 
gjenspeilte seg i temaene som ble tatt opp: 
utdanning, arbeidsbetingelser, etiske dilemmaer 
innen faget, forhandlinger og lønnsforhold. 
Noen av hovedmomentene fra de ulike innle-
derne gjengis her som smakebiter på framtidens 
utfordringer innen faget vårt: 

I sitt velkomstinnlegg trakk Tone Eriksen (leder 
Namf) fram at det var et utfordrende mandat 
arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har 
gitt ekspertgruppen som utreder alternative 
modeller til BHT-ordningen. Godkjenningsord-
ningen, krav til spesialist i arbeidsmedisin i BHT 
og tilskuddsordninger til små og mellomstore 
bedrifter er forhold som kan bli omfattet av 
ekspertgruppens anbefaling til arbeidsmi-
nisteren. For å kunne stå sterkere og samlet har 
de ulike faggruppene samlet seg i en profe-
sjonsstyrt interesseorganisasjon for BHT. Kjersti 
Skantze representerer arbeidsmedisinerne fra 
styret. Tone oppfordret også alle bedriftsleger til 
å delta i lønnsundersøkelsen for Namf-medlem-
mer som kommer før sommeren.

Erik Dahl-Hansen (Norsk industri/NHO) slo fast i 
sitt innlegg om «Bedriftsleger - fri og uavhengig 
stilling»: I am influenced. Han mente med det 
at tillit til partene er det som er essensielt. Og at 
når bedriftslegens råd er basert på faglig inte-
gritet, kan gjensidig avhengighet være en styrke 
og ikke en trussel - med referanser til filosofen 
Arne Johan Vetlesen i tillegg til Gandhi, Mandela 
og Lennon.

Wenche Thomsen (LO) fastholdt at virksomhe-
tene og arbeidstakerne trenger en fri og uav-
hengig BHT, en BHT som jobber på gruppenivå 
og at arbeidsgivers bruk av BHT må avgrenses 
mot livsstilsområder og individrettede tiltak som 
ikke er relatert til arbeid eller arbeidsplassen. 
LO mener derfor at anbud og andre tilbud om 
tjenester kun skal inneholde forskriftsfestede 
oppgaver, sa Wenche. LO ønsker samtidig at 
organisatoriske og psykososiale forhold vektleg-
ges i enda større grad når arbeidsgiver ber om 
bistand fra BHT. 

Som oppfølger til Erik Dahl-Hansens innlegg var 
det gruppearbeid om etiske utfordringer innen 
arbeidsmedisinen. Her ble det blant annet fore-
speilet økt etterspørsel etter helseundersøkelser 
for å sortere arbeidstakere i et arbeidsmarked 
der arbeidsplasser og ikke arbeidskraft vil være 
mangelvare. Gruppebesvarelsene vil inngå 
som del av et svar til legeforeningen på dennes 
oppfordring om å kartlegge de viktigste etiske 
utfordringene innen eget fagområde. 

Hans-Magne Gravseth, leder av spesialitetsko-
miteen, foredro om det nye utdanningsløpet. 
Størst bekymring ble knyttet til at useriøse 
bedriftshelsetjenester kan ansette leger rett 
etter medisinstudiet (uten det som vil til-
svare dagens turnus) dersom de ikke krever 
at bedriftslegen inngår i et spesialiseringsløp. 
En annen utfordring er at det er høyst uklart 
hvordan veilederfunksjonen av LIS-leger i BHT 
skal lønnes. Det kan også stilles spørsmål ved 
hvem som skal være ansvarlig for godkjenning 
av utdanningsplan i BHTer som ikke er ledet av 
arbeidsmedisinere.

Legeforeningens sekretariat ved juristene Hanne 
Gillebo-Blom og Espen Slettmyr bidro med gode 
faglige innlegg om henholdsvis tillitsvalgtrollen 
og bistand fra Legeforeningen. Oppfordringen til 
alle medlemmer må være å bruke Legeforenin-
gens avdeling for juss og arbeidsliv! Enten saken 
gjelder konflikter med arbeidsgiver eller som 
arbeidsgiver, saker der du må svare i media, i til-
synssaker osv. osv. Og for alle tillitsvalgte - delta 
på tillitsvalgtkursene!

Til slutt ønsker styret å gratulere nye godkjente 
spesialister i arbeidsmedisin: 
Tor Martin Bjuland, Bato Hammarström, Mari 
Kopreitan Nordseth, Olav Sande Eftedal, Henry 
Aglen, Tonje Strømholm, Jose Hernán Alfonso, 
Signe Lohmann-Lafrenz, Anniken Sandvik, Hans 
Magne Gravseth, Helene Høyvik Rossebø, Toril 
Synnøve Nilsen, Per Thomas Hultstedt, Kristin 
Hildegard Hovland, May Trude Johnsen og Trude 
Duelien Skorge.




