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Hvem tåler det – og hvem tåler det ikke?



Vi trenger gravejournalistene!



Marienborg-saken 

http://www.skup.no/metoderapporter/2011/2011-44%20D%C3%B8den%20p%C3%A5%20Marienborg.pdf

http://www.skup.no/metoderapporter/2011/2011-44 D%C3%B8den p%C3%A5 Marienborg.pdf


http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10226237.ece

Uten en presse som har samvittighet skjer lite

http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article10226237.ece


Asle Hansen og Dagbladet 

http://www.skup.no/metoderapporter/2003/2003-09%20Giftoljeskandalen.pdf

http://www.dagbladet.no/emne/oljemarerittet

http://www.skup.no/metoderapporter/2003/2003-09 Giftoljeskandalen.pdf
http://www.dagbladet.no/emne/oljemarerittet


Hvor lenge holder helsa?

Yrkesgrupper

• Operatør

• Mekanikere

• Forpleining

• Hotell/renhold

• Sveisere

• Anlegg/gruve/boring

• Maling/stillas/isolering

• Arbeidsledelse

• Transport/maritimt 
logistikk

• Helsesektor

• Kontorarbeid

• osv

• osv

Helseffekter

• Belastningsskader …………

• Hand Arm virbrasjonsskade
(HAVS)

• Hjerte- og karlidelser ………

• Kreft ….

• Diabetes ……….

• Lungelidelser ……….

• Stress

• Ødelangt hørsel ……………….

• Tinnitus

• Astma og allergi ……….

• Nevrologiske effekter ……….

• Hjerneskader ………..

• Smertehelvete ………….

• osv

• Død

• Skiftarbeid

• Eksos

• Støy

• Ensidig  og hard belastning

• Boreslam

• Produksjonskjemikalier

• Malings-/rengj/sandbl-

kjemikalier

• Steikeos

• Sveiserøyk/sliping

• Blykromat 

• Rengjøring /vaskekjemikalier

• Benzen

• Hydrokarboner fra formasjon

• Avluftning fra smøresystem

• Organofosfater

• Bruk motorolje 

Påvirkning



Hvor god er dokumentasjonen?



Måledata fra et langt arbeidsliv

Kartleggingsdata blir tillagt stor vekt ved en utredning.

Hvor mye av eksponeringen som en arbeidstaker er blitt 
utsatt for er blitt virkelig kartlagt? Hva mangler ved  
arbeidsplassvurderingen over 10 - 20 – 30 - 40 år?



Den lange vegen i yrkessykdomssaker: 
De store smertene - de mange årene – de uendelig mange brevene – den 
ufattelig lange ventetiden – den store motstanden – den dårlige økonomien 
– den store urettferdigheten



Hva er konsekvensen av manglende 
godkjenning av yrkessykdom?

• Økonomisk havari

• Familiehavari

• Feildiagnoser og feilbehandling 



Ordtak: Det er bedre at ti skyldige går fri enn at en 
uskyldig blir dømt.

MEN – i godkjenning av yrkessykdom kan det virke 
som det er omvendt.

Kan ikke underkjenning av reell yrkessykdom 
sammenliknes med et justismord?

Det  må være rett til gjenopptagelse når feil avdekkes eller ny 
kunnskap om helseskade blir kjent bli kjent!



Standardiserte løsemiddelår



KONTAKTLIM med n-heksan

• 1 1973 var den administrative normen for n-heksan 
500 ppm. 

• I 1980 var normen redusert til 100 ppm

• Den er gradvis blitt nedjustert til 20 ppm. 

• Det vil si at den administrative normen er redusert 
med 95%

• Heksan var svært mye benyttet som tynner i lim, 
lakk maling og avfettingsmidler.

• Heptan har i mange tilfeller erstattet n-heksan, men 
det er glemt at n-heksan tidligere var det som ble 
benyttet



PL-400
12.11.1997

n-heksan 10 – 30%



PL-400
23.11.2007

Heptan 10 – 25%



STANDARDISERTE LØSEMIDDELÅR
helt uten rot i det faglige!

• Er ”litt” Lynol på en fille en eksponering som kan 
regnes som ubetydelig?

• YL gruppe, Yrkeshygienisk luftbehov YL. Lynol er i YL gruppe 5 med et 
yrkeshygienisk luftbehov på 8000 – 8800 m3/l.  

• Avdampningen fra 1 desiliter på en klut krever dermed 800 kubikkmeter luft 
for at omgivelsene skal komme ned på administrativ norm. 

• Jobber en i et rom på 100 m3 med dårlig ventilasjon vil bruk av en desiliter 
kunne gi en overskridelse av den administrative norm på 8 ganger når jevnt 
fordelt.

• Det vil si at en kan bli påført dagsdosen i løpet av 1 time

• I tillegg er Lynol et løsemiddel som gir hudopptak. Bare hender har stort 
opptak. 

• Her er det heller ikke tatt hensyn til effekten av kortvarig høy eksponering



Toxic Effects of Chemical Mixtures
• ABSTRACT. Exposures to chemical mixtures have reportedly 

produced unexpected effects. Examination of new case 
studies, as well as those previously reported, shows that 
when the of chemicals that include lipophilic and 
hydrophilic species, the lipophiles facilitate the absorption 
of the hydrophiles at enhanced levels and produce effects 
that are not expected from an individual chemical. These 
effects include enhanced acute and chronic responses, 
low-level concentration response, and unexpected target 
organ attack. Octanol:water partition coefficients are predictive of 
relative lipophilicity and hydrophilicity. The findings have implications 
for safe drinking water standards, air quality standards, safe industrial
and environmental exposure levels, product formulation, product
labeling, and protocols for toxicity testing of chemical products.
HAROLD I. ZELIGER
Zeliger Chemical, Environmental
& Toxicological Services
West Charlton, New York

Archives of Environmental Health
January 2003 [Vol. 58 (No. 1)]



Effekter fra eksponering under norm

Groups 4 and 5. Mutti et al.31 described CNS effects that resulted from 
exposure of shoemakers to n-hexane [3.90], cyclohexane [3.44], 
methylethyl ketone (MEK) [0.29], and ethyl acetate [0.73]. All 4 
chemicals were present in concentrations below TLVs when measured in 
the workers’ breathing zones. Valentini et al.32 reported peripheral 
neurotoxicity following exposure of a shoemaker to MEK [0.29], ethyl
acetate [0.73], cyclohexane [3.44], n-heptane [4.66], and isomers of 
hexane and cyclohexane. All exposures were below the TLV. 

The authors hypothesized that MEK might have potentiated the 
neurotoxicity of n-heptane, just as it does for nhexane. Both of these 
studies demonstrated the onset of neurotoxic effects from exposures to 
low-level chemical concentrations.



COCKTAIL-EFFEKTEN



http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-711

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_155.pdf

http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-711
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_155.pdf


Mange skjær i sjøen ved valg av 
åndedrettsvern

Åndedrettsvern



Åndedrettsvern – bruk og begrensninger
Krav ved bruk av filtermasker

• Være glattbarbert

• Bruke riktige filter og filterkombinasjoner

• Kjenne type og konsentrasjon av 
forurensningen

• Kjenne lufttemperatur og luftfuktighet

• Ha helt klare rutiner for filterbytte

• Gjennomføre tilpasningstester

• Vedlikeholde utstyret

• Kjenne luktgrensene for stoffene

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77748

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77748


Vanskelig farvann –
”Ansiktshår” krever forklaring



Filtermasker 
og ansiktshår 

kan IKKE
kombineres!



Uttesting av maskelekkasje i laboratorium.
Resultat av måling av  maskelekkasje bruk av skjegg eller være 
glattbarbert

GLATTBARBERTE

• halvmasker, 

• helmaske. 

HELSKJEGG

• Halvmaske

• Helmaske

GJENNOMSNITTLIG 

BESKYTTELSESFAKTOR

• 2950

• > 10.000

• 12 

• 30 

(Tallene er gjennomsnitt og 
kunne være betydelig dårligere)

Effect of Facial Hair on the Face Seal of Negative-Pressure Respirators.
Am. Ind. Hug. Assoc. J. 45(1):63-66 (1984).
O.T. Skredtvedt and J.G. Loschiavo



Støvfilter er ikke gassfilter
gassfilter er ikke støvfilter



Mekanisk 
partikkelfilter

Elektrostatisk 
partikkelfilter

Gassfilter

Støvfilter er ikke gassfilter – gassfilter er ikke støvfilter

• Partikkelfilter stopper aerosoler ”mekanisk” (gjelder ikke elektrostatiske 
filtre), mens gassfilter ”absorberer” forurensningen (kjemiske og fysiske 
mekanismer). 

• Gassfilter gir ikke beskyttelse mot aerosoler (partikler). Støvfilter gir ikke 
beskyttelse mot gass, 



Mekanisk filter



Elektrostatisk filter

Ladet overflate.
Partiklene ”klistrer” 

seg til overflaten.
Ladningen 

forsvinner fort ved 
bruk eller pga  

luftfuktigheten



Gassfilter er ikke støvfilter

Aktivt kull

Gassfilter gir ikke
beskyttelse
mot aerosoler (partikler, 
sprøytetåke osv.)



Damp slipper igjennom. 
Partikene/dråpenene er for 
store for membranen

Gore-Tex analogien –
hvorfor aerosoler ikke 
stoppes av gassfiltret



Konsentrasjonsangivelser av kjemisk eksponering

Grenseverdier oppgis i 
parts pr million (ppm) eller 
milligram pr. kubikkmeter 
(mg/m3 ) 

1 ppm er en gassboble på 
1 cm3 (1 milliliter) tynnet ut i 
1m3. 

1volum% = 10000 ppm

1 kubikkmeter (m3) 
= 1000 liter



Forbindelse
Konsentrasjon

parts pr. million (ppm) Volum%

Risikotrappen

Ref; “Forskrift om tiltaks og  Grenseverdier 2014. Eksplosjonsgrenser hentet fra “NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (1990) og  “Sources of Ingition” (J.Bond 1991)                
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UEL, LEL. Upper/Lower Expl. Level

Grenseverdier

Karbonmonoksid (74 UEL)

Metanol (36 UEL)

Metan (15,0 UEL)

Karbonmonoksid (12,5 LEL)

Propan (9,5 UEL)

Benzen (7,9 UEL)

Xylen (7,0 UEL)

Metanol (6,0 LEL) 

Metan (5,0 LEL)

Propan (2,1 LEL)

Benzen (1,3 LEL)

N-heksan  (1,1 LEL)

Metanol (100 ppm)  HE

Xylen (25 ppm)
Karbonmonoksid (25 ppm) 

Ammoniakk (25 ppm) 

n-Heksan (15 ppm) 
H2S (10 ppm)  T

Maursyre  (5 ppm) E

Blåsyre (5 ppm) HT

Benzen (1,0 ppm) GHK
Nitrogendioksid (0,6 ppm)

Ozon (0,1 ppm) 

Fosgen (0,05 ppm)  TE

Diisocyanater (0,005 ppm) A4



Romvolum 1000 m3

20 m

10 m5 m

Beregning av konsentrasjon

20m x 10 m x 5m = 1000m3



Hvilke konsentrasjoner får vi når 1 kg av 
løsningsmiddelet toluen blir fordampet i rom på 
1000 m3?

1 kg = 1000 gram = 1000000 milligram 
Vekten av 1 ppm = 3,83 mg/m3

Dersom dette rommet var uten ventilasjon ville 
det være fordelt 1 gram toluen pr. kubikkmeter 
(1000 mg/m3 ).

Dette gir en konsentrasjon på 

1000 mg/m3/3,83 mg/m3 = 261 ppm

Adm.norm toluen 25 ppm)



www.msanorthamerica.com/

Beregning av filterlevetid

http://www.msanorthamerica.com/




208 min
RH40%



168 min
RH60%



Toluen OSHA PEL 200 ppm, Norsk administrativ norm 25 ppm

112 min
RH80%



Luktesansen



Normalfordeling (nesten alle er normale)

2%
2%

96% definert som 
”normale”

Overfølsomme til
lukt

Ute av stand til 
å kjenne lukt

”Normal” luktesans

Normalområde



Forskjell på folk

I gruppen av ufølsomme for lukt 
inkluderes mennesker som er 
ANOSMISKE (ute av stand til å kjenne 
lukt) og HYPOSMISK (delvis ute av stand 
til å kjenne lukt).

Odor Thresholds for Chemicals with Established Occupational Health Standards. American Industrial Hygiene Association, 1995. ISBN 0-932627-34-X



Forskjell på folk

I den sensitive gruppen hører folk som 
er HYPEROSMISKE (veldig følsomme) 
og folk som er blitt sensibilisert til 
spesielle lukter gjennom gjentatte 
eksponeringer.
En person kan være hyposmisk til en 
lukt, og hyperosmisk til en annen lukt.

Odor Thresholds for Chemicals with Established Occupational Health Standards. American Industrial Hygiene Association, 1995. ISBN 0-932627-34-X



Luktesansen har dårlig evne til å varsle om helsefarlig
konsentrasjon av industrikjemikalier!

Kjemikalie

(grenseverdi i ppm)

Nedre 

grense

Øvre grense Geometrisk 

middelverdi

n-heksan

Benzen (1)

Xylen (25)

Toluen (25)

Styren (25)

-

34

0,06

0,16

0,17

-

119

40

37

1,9

Ingen verdi 

(referanseverdi 65-

246 ppm)

61 d

20d

1,6

0,14 d

Ammoniakk (25)

Aceton (125)

0,04

3,6

53

653

17 d

62 d

Diklormetan (15)

H2S  (10) 

1,2

0,001

440

0,13

160 d

0,0094 d

Odor Thresholds for Chemicals with Established Occupational Health Standards. American Industrial Hygiene Association, 1995. ISBN 0-932627-34-X



Lukttrøtthet (odor fatigue)
3 minutter i lukten fører til at en
persons oppfatning av lukt
redusere med omkring 75%

Odor Thresholds for Chemicals with Established Occupational Health Standards. American Industrial Hygiene Association, 1995. ISBN 0-932627-34-X



Hudkontakt og hudopptak



Sammensetning av Ibux gel:
Virkestoff i 1g gel: Ibuprofen 50 mg
Andre innholdsstoffer er: 
Hydroksyetylcellulose, benzylalkohol, 
isopropanol, natriumhydroksid og renset 
vann. 

1000 mg 50 mg virkestoff tilsvarer tilsetning 5% Ibuprofen

Kan det samme skje med Bisfenol A?

Hudopptak: Eksempel hudplaster
det samme gjelder for idustrikjemkalier



Hudopptak

http://www.skcltd.com/PDF/skin.pdf

http://www.skcltd.com/PDF/skin.pdf




http://www.skcltd.com/PDF/skin.pdf

http://www.skcltd.com/PDF/skin.pdf


http://membership.acs.org/c/chas/skineye/klingner.pdf

Fundamentals of Dermal 

Exposure

Thomas D. Klingner Colormetric 

Laboratories, Inc.

http://membership.acs.org/c/chas/skineye/klingner.pdf


http://membership.acs.org/c/chas/skineye/klingner.pdf

http://membership.acs.org/c/chas/skineye/klingner.pdf


Eksempel på hudopptak

• Styren brukes i framstilling av polyester, 
og er det som gir den karakteristiske 
plastlukten. Styren på hud fører til et 
kraftig hudopptak, og vil gi et veldig stort 
bidrag til den totale kjemiske 
belastningen. 

• *En teskje (3 milliliter) styren sølt på 
huden, kan gi samme dose som å puste 8 
timer i luft med en forurensing på 50 
ppm. 

• Administrativ norm for styren er 25 ppm. 

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html


Hudopptak

Faktorer som påvirker hudopptak
Ren og tørr hud gir mindre hudopptak 
enn avfettet og tynnskrubbet hud. 
Svette og varme øker hudopptaket. 
Kommer det kjemikalier inn i hanskene, 
kan varmen og fuktigheten femdoble 
hudopptaket. Bruk aldri hanskene flere 
ganger om du ikke er absolutt sikker på 
at hendene er rene.

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html

Rydd opp. Hudopptak av kjemikalier 
http://www.safe.no/news.cfm?id=2147

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html
http://www.safe.no/news.cfm?id=2147


Kjemiske hansker finnes ikke

Det finnes ikke kremer som erstatter bruk av 
hansker. Ingen barrierekremer fortjener å bli 
kalt "kjemisk hanske". Hvis en mekaniker 
smører seg inn med barrierekrem etter å ha 
fått olje på hendene, kan det faktisk føre til økt 
hudopptak. Fuktighetskremer og 
barrierekremer må bare brukes på ren hud.

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html

Rydd opp. Hudopptak av kjemikalier 
http://www.safe.no/news.cfm?id=2147

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html
http://www.safe.no/news.cfm?id=2147


Varmt arbeid!
Termisk dekomponering av maling

Present knowledge regarding exposure and possible health

effects of “hot work” in coated metal parts offshore

http://www.ptil.no/getfile.php/PDF/Vedlegg7.pdf



Varmt arbeid som sveising, sliping, brenning, 
skjæring og kutting utføres over alt, og kan 
medføre stor helsefare. 
Pust aldri inn røyken fra maling! 

Foto: Halvor Erikstein



Blyholdig maling.
Blykromat er benyttet som pigment i 
en rekke malinger. Oljeselskapene 
etablerte policy mot bruk av blyholdig 
maling etter pålegg fra Oljedirektoratet 
tidlig 90-tall. Skip og borerigger 
fortsatte bruken. 

Blykromatpigmentert toppstrøk
(10-30 vektprosent bly)



Eksempel på oppbygging av malingssystemer

Toppstrøk

Stål

”Primer”

Mellomstrøk

400 mikrometer tilsvarer 0,4 liter på 1m2

?
Polyuretan, 
fluoruretan
epoxy
polyester,
vinyl (pvc),
akryl, 
alkyd,……

Mellomstrøk

400 mikrometer



Tykkelse 100 mikrometer

0,10m

0,10m

Tetthet =1 mg/m3

= 1000 mg = 1 gram

Administrativ norm  MDI 0,05mg/m3.Tilbakedanningsgrad 1%.

Ved en tilbakedanningsgrad på 1% fra 1gram blir det dannet 
(1000mgx1%)=10mg.  Luftfortynningsbehov blir 10mg/0,05mg/m3 = 

200 m3

EKSEMPEL PÅ LUFTBEHOV VED TERMISK 
DEKOMPONERING (BRENNING) PÅ  MDI-BASERT 
POLYURETANMALING; 

0,10m x 0,10m x 0,000001m x1mg/m3100 mikro



Eksempel på farlig 
og forfeilet 

substitusjon:
Isocyanatbasert 
maling ble lenge 
markedsført som 

”miljøvennlig” pga 
lavt innhold av 

VOC. Isocyanater 
ble derimot ikke 

nevnt…….

1990



http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/10/28/210664/leger-er-darlige-til-melde-fra-om-arbeidsrelatert-sykdom

http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2014--1955-9.pdf

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2010/09/28/leger-melder-ikke-arbeidsrelatert-sykdom/

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/10/28/210664/leger-er-darlige-til-melde-fra-om-arbeidsrelatert-sykdom
http://tidsskriftet.no/sites/tidsskriftet.no/files/pdf2014--1955-9.pdf
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2010/09/28/leger-melder-ikke-arbeidsrelatert-sykdom/


Arbeidsmiljølovens 
§ 5-3 Leges meldeplikt

• (1) Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap 
om at arbeidstaker lider av en yrkessykdom som er 
likestilt med yrkesskade etter folketrygdloven § 13-4, 
eller annen sykdom som legen antar skyldes 
arbeidstakers arbeidssituasjon, skal gi skriftlig melding 
om det til Arbeidstilsynet.

• (2) Dersom arbeidstaker gir sitt samtykke, skal 
arbeidsgiver underrettes om sykdommen.

• (3) Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om omfanget og gjennomføringen av 
meldeplikten, herunder at den skal omfatte nærmere 
angitte sykdommer som kan antas å skyldes arbeidets 
art eller forholdene på arbeidsplassen.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_5#%C2%A75-3

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62/KAPITTEL_5#%C2%A75-3


Det er lett å skylde på fastlegene for manglende 
meldinger, men hvilken forutsetning har de for å 
melde mistanke om yrkessykdom? 

Er det ikke informasjonen fra det oss (det profesjonelle HMS apparatet) 
som svikter når den som er syke ikke selv kopler arbeidsbetinget sykdom til 
jobben? 



https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19102716/27-10-2016#t=28m3s

Kreftforeningen advarer mot for lite oppmerksomhet om 
sammenheng mellom yrkeseksponering og kreft. 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19102716/27-10-2016#t=28m3s


https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa02040817/08-04-2017#t=17m1s

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/nnfa02040817/08-04-2017#t=17m1s


De involverte som kan bidra til 
bedre rapportering 

• Arbeidstaker

• Arbeidsgiver

• Bedriftslege

• Bedriftshelsetjeneste

• HMS avdeling 

• Trygdesystem

• Tilsynsmyndighet

• Fastlege



Photo: Halvor Erikstein, halvor@safe.no

• Kunnskap

• Ressurser

• Belønning

• Mot

• Tilbakemelding

• Oppmuntring

Hva er det de mangler som ikke 
melder mistanke om yrkessykdom?



http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html

http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/12/20/486661.html


1988 ”MS”1991 ”MS”
1988 ”MS”1987

5 turbinteknikere fra Statfjord 
Tre  levd med multiple sclerose (MS) diagnoser i mer enn 20 år, men 
mener de er feildiagnostisert. 
To ble sendt til undersøkelse med mistanke om MS.
Alle er sikre på at det var jobben som har forårsaket helseskadene

ANDRZEJ

HARRY
CHARLES

MOGENS TORLEIF



Studie av feildiagnostisering av MS

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27581217

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27581217


http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/luften-i-kabinen-kan-vaere-livsfarlig-kendt-flyselskab-laver-opsigtsvaekkende-aendring/6843869

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/luften-i-kabinen-kan-vaere-livsfarlig-kendt-flyselskab-laver-opsigtsvaekkende-aendring/6843869


Om helsefarlig eksponering fra turbinoljer

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/april/Informasjon%20til%20Sikkerhetsforum%209%20april%202015%20Halvor%20Erikstein.pdf

http://www.ptil.no/getfile.php/Presentasjoner/Sikkerhetsforum/referater_2015/april/Informasjon til Sikkerhetsforum 9 april 2015 Halvor Erikstein.pdf


http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237714

http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236084

https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/foredrag/2015/kjemikaliedagene-2015/kjemikaliedagene-2015_elizabeth-ravn.pdf

http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/category379.html#_Toc440357147

Aktivitetsforskriften 

Grenseverdier for kjemikalier

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=237714
http://www.arbeidstilsynet.no/forskrift.html?tid=236084
https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/foredrag/2015/kjemikaliedagene-2015/kjemikaliedagene-2015_elizabeth-ravn.pdf
http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/category379.html#_Toc440357147


Styringssløyfer for kartlegging av kjemisk eksponering.  

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77741

http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77741


De mange ukjente og diffuse utslipp som ikke blir tatt hensyn til.

?



Merking av avluftingspunkter (venter)

DATA PÅ UTSLIPPSKILDER 
Volum av utslipp
Kjemiske forbindelser?
Sammensetning
Spredning
Kartlegginger
Risikovurderinger
Helsefare
Helseovervåkning



?

Ukjent og umerket



Merking av avluftingspunkter (venter)

DATA PÅ UTSLIPPSKILDER 
Volum av utslipp
Kjemiske forbindelser?
Sammensetning
Spredning
Kartlegginger
Risikovurderinger
Helsefare
Helseovervåkning



Det er mye som fortsatt ikke kan måles!
Fravær av bevis, 
er ikke bevis på fravær


