
Helseundersøkelse av
ansatte som arbeider med

miljøkartlegging og
forurenset grunn

Eirik Rudi Wærner
Hjellnes Consult AS

95865272
eiw@hjellnesconsult.no

• Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjennomgår egnet
helseundersøkelse hvis arbeidstaker kan utsettes for farlige kjemikalier
på en slik måte at det kan forårsake helseskade.

• Egnet helseundersøkelse skal kunne påvise sykdom eller helseeffekt
forårsaket av de aktuelle kjemikaliene og gi grunnlag for forebyggende
tiltak i virksomheten eller andre tiltak som kan redusere arbeidstakerens
risiko for helseskade.

• Helseundersøkelsen skal utføres før arbeidstakeren begynner arbeidet
med farlige kjemikalier, og deretter med regelmessige mellomrom.
Legen avgjør hyppigheten av og innholdet i undersøkelsen på bakgrunn
av eksponeringens type, nivå og varighet, og på bakgrunn av
arbeidstakerens helsetilstand.

• Arbeidstaker skal informeres om kravet om helseundersøkelse før
arbeidet tildeles.

I hht. Forskrift om utførelse av
arbeid:

§ 3-20.Helseundersøkelse av arbeidstakere som kan
utsettes for farlige kjemikalier

• Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som kan bli eksponert
eller har vært eksponert for støv med asbestfiber i arbeid for
arbeidsgiveren, gjennomgår egnet helseundersøkelse av lunger og
luftveier.

• Helseundersøkelse skal foretas før arbeidstakerne settes til arbeid hvor
de kan bli eksponert for støv med asbestfiber. Denne undersøkelsen
skal omfatte røntgenundersøkelse av lungene. Helseundersøkelse skal
deretter foretas minst hvert tredje år. Legen avgjør om det er nødvendig
med hyppigere helseundersøkelser og innholdet i undersøkelsene på
bakgrunn av arbeidstakernes helsetilstand og eksponeringens nivå og
varighet.

• Ved arbeidsforholdets opphør, avgjør legen om det er behov for
ytterligere helseundersøkelser. Dersom det er behov for videre
oppfølging, skal arbeidstakerne ha skriftlig orientering om dette.

§ 4-13.Helseundersøkelse av arbeidstaker utsatt for
støv med asbestfiber

• Usikkert om noen av våre ansatte blir utsatt
for farlige konsentrasjoner

• Kan komme inn i rom med fritt asbest
• Kommer i nærkontakt med mange farlige

stoffer
• Føre var!



• Spirometri/lungefunksjonstest (årlig)
• Skjermbilde (hvert 3.  år)
• Blodprøve: (hvert 5.  år, eller etter behov)
• Bly
• Kvikksølv
• PCB
• Klorparafiner

Ledelsen har akseptert

Relevant for miljøkartlegging:

• Ikke bestemt hva vi skal sjekke enda

Forurenset grunn:

Det var det hele!


