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Anyone can sell
a product.
We’ll help you find
the right solution.
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OM: 
SKYDDA

Skydda Norge er Nordens ledende leverandør 
av PPE- og HMS-løsninger for industri- og 
byggesektoren. Vi er også en del av Bergman 
& Beving konsernet som forsørger industri- og 
byggesektoren i Nord-Europa med verktøy, 
forbruksmateriell og komponenter.

Vår misjon er enkel: Ingen skal komme til 
skade når de arbeider. Vi vil at alle skal komme 
hjem like hele som da de gikk på jobben. 

I Skydda Norge vet vi at glade og fornøyde 
mennesker som trives på jobben, også arbeider 
sikrere. Derfor skal – og må – HMS være enkelt 
og lønnsomt. Kunstige krav til helse, miljø og 
sikkerhet skaper unødvendig misnøye, irritasjon 
og kostnader. 

Gjennom unik rådgiving og skreddersydde 
løsninger, gjør vi i Skydda Norge våre kunders 
hverdag enklere, sikrere og mer lønnsom. 

Vi får til dette takket være en unik kompetanse 
og erfaring som spenner over flere tiår. I tillegg 
har vi produktene som gjør det lett å få til helse, 
miljø og sikkerhet i praksis.

For det skal være enkelt å være trygg.

Nye Skydda 

Ny leverandør - Moldex

Produktnyhet - UVEX

Musikk på øret = full guffe på jobben

Dette må du vite om hørselvern

Å være trygg skal være enkelt

Produktnyhet - Zekler 36 Visible 
Edition

Guide: Høst- og Vinterhansker

Redder andres liv - lærer selv å bli 
trygg på jobben

Cresto: Inspector - Ny inspeksjons- 
database for fallsikring

Tar ingen sjanser i smørebua

Dette må du vite om åndedrettsvern

UVEX: Vintersko - Uvex 2

UVEX Coating - Linseteknologi

Team Skydda
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NYE SKYDDA:

Dropper priskrig - går for 
skreddersøm
Mens konkurrentene fokuserer på produkter og pristilbud, 
bygger Skydda Norge - Nordens fremste leverandør av 
HMS-løsninger og verneutstyr - ny identitet rundt unik kom-
petanse og fagkunnskap.

1. april i fjor forlot Skydda svenske B & B Solutions, og startet 
tilværelsen som eget uavhengig selskap i Norge. 
– Vi er allerede markedsledende på løsninger og produkter 
for personlig verneutstyr og arbeidsklær i Nord-Europa. Som 
eget aksjeselskap er vi blitt enda klarere i forhold til hva vi 
tilbyr kundene våre, vi er blitt en enda tydeligere merkevare 
og har styrket vår posisjon i markedet ytterligere, påpeker 
daglig leder Vegard Aune i Skydda Norge AS.

Selskapet, som har hovedkontor på Kolbotn, omsetter for 
omlag 250 millioner kroner årlig, og er anerkjent for sin 
sterke kompetanse og fagkunnskap.

Ny visjon
Aune opplyser at Skydda for et halvt års tid siden gjennom-
førte en grundig analyse av markedet. Denne avdekket at 98% 
av selskapets konkurrenter brukte arbeidsklær som innpass 
hos kundene. Skydda velger derfor i stedet å fokusere på sin 
sterke posisjon som verneutstyrsleverandør.

– Det aller viktigste med denne prosessen har vært å løfte 
frem Skydda med en ny visjon: «The workplace safety 
expert», understreker Aune, for han utdyper:
 
Egen identitet 
– Mens konkurrentene våre fokuserer på produkter og 

TEKST: PREBEN SPARRE ENGER | FOTO: SKYDDA NORGE/MEDIAMENN
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pristilbud, skal Skydda, gjennom vår unike kompetanse og 
fagkunnskap, tilby skreddersydde løsninger innen rådgivning, 
opplæring og informasjon rundt bruk av verneutstyr, sier han.

– Nå har vi i ett år vært et fullblods selskap med egen 
identitet, og har for alvor tatt eierskap til alle kundeavtaler. 
Vi skal snart lansere en helt ny e-handelsplattform, som vil 
bedre tilgjengeligheten av produkter og tjenester. Kundene vil 
også merke at vi kommer til å ha økt fokus på Skyddas egne 
varemerker Guide, L.Brador og Zekler, konstaterer Vegard 
Aune.

Samarbeid med skiforbundet
De siste årene har selskapet blitt svært profilert gjennom sitt 
samarbeid med Norges Skiforbund og langrennslandslaget, 
hvor Skydda blant annet jobber svært tett med smøreteamet 

med å videreutvikle informasjon og opplæring av bruk av 
verneutstyr i smøreboden.

– Norges Skiforbund har som mål å befeste sin posisjon som 
verdens beste langrennsnasjon. Skyddas mål er å være best 
i Norden på HMS-løsninger og verneutstyr. Gjennom felles 
verdier og ambisjoner har vi stadig utviklet oss sammen, 
forklarer Vegard Aune.•

“Nå har vi i ett år vært et fullblods selskap med egen identitet, 
og har for alvor tatt eierskap til alle kundeavtaler”
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NY LEVERANDØR: 

Moldex´ produkter er bransjeledende innenfor design og visjonen er å skape sikkerhetsprodukter som er like behagelig som de er 
trygge. Bedriftens kontinuerlige innovasjonarbeid over 35 år, gjør at de i dag holder 84 patenter, og har mer enn 450 ansatte på åtte 
steder i Europa. Disse dyktige medarbeiderne utvikler, produserer og markedsfører personlig verneutstyr som er i samsvar med 
europeiske standarder. Strenge kvalitetskrav sikrer funksjonalitet, holdbarhet og høy ytelsesevne.

Fra åndedrettsvern med ekstremt lav pustemotstand til hørselsvern som holder komfortabelt hele dagen. Utvalget av premium 
åndedretts- og hørselsvern er et resultat av år med intensiv forskning og utvikling. Moldex tar også miljøet på alvor. Samtlige 
produkter og emballasje har siden 2008 vært uten PVC, og alle bruksanvisninger, intruksjonsmanualer og faktaark er printet på 
resirkulert papir.

I en verden av personlig verneutstyr, fokuserer Moldex på bærekraftig 
innovasjon, design og funksjonalitet.

Produktene beskytter ikke bare arbeiderne 
- de har også høy komfort, lengre levetid og tåler daglig slitasje.
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uvex phynomic LITE

uvex phynomic 
X-FOAM HV

uvex phynomic PRO

uvex phynomic C3

PRODUKTNYHET:

ekstra lett arbeidshanske 
med utmerket tørrgrep

smidig og slitesterk 
arbeidshanske

smidig arbeidshanske 
med behagelig 
bambusfiber ekstra lett skjære-

beskyttelseshanske 
med utmerket tørrgrep

UVEX - nå også 
med hansker
MILJØ OG HELSE I FOKUS MED 
DERMATOLOGISK TESTEDE HANSKER!

Nye UVEX Phynomic
• kommer i 11 ulike hanskemodeller for ulike  

utfordringer og bruk
• Frie for løsemidler (f.eks. DMF og TEA)
• Øko-Tex standard 100 sertifisert
• Dermatologisk testet ved ProDerm insituttet
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Musikk på øret =
full guffe på jobben!
Vil ikke sjefen la deg høre på musikk på jobb? Da bør du vise ham dette: Forskning viser nemlig at 
musikk gjør deg mer effektiv, mer konsentrert og bedre på å samarbeide.

TEKST: PREBEN SPARRE ENGER | FOTO: SKYDDA NORGE/MEDIAMENN

markedssjef Karoline Klatran i Skydda Norge. Selskapet er 
ledende på levering av HMS-løsninger og personlig verneuts-
tyr til industri- og byggebransjen. 

Lar seg ikke forstyrre
Marie Strand Skånland tok i 2014 doktorgrad om musikk og 
helse ved Norges musikkhøgskole, og kunne konstatere at 
bærbare musikkspillere hjelper til med å mestre stress og 
urolige omgivelser. For enkelte blir musikken et slags 
lydspor til arbeidet som hjelper dem med å ikke bli forstyrret.
– Dette gjelder kanskje spesielt i åpne kontorlandskap eller 
i andre omgivelser der det er ulike ting som kan stjele fokus, 
sier hun til tu.no.
– Dersom den enkelte selv får velge musikk, kan musikken 

«Musikk tel arbe’», synger Vazelina Bilopphøggers. Og 
Toten-bandet er inne på noe: Nye studier utført ved Universi-
tetet i Sheffields musikkfakultet i Storbritannia viser nemlig 
at du føler deg bedre på arbeidsplassen dersom du får ha 
go´låta på øret - og følgelig også utfører en bedre jobb. 
Studien viser at 80 prosent av arbeiderne som deltok i 
undesøkelsen hørte på musikk mens de jobbet.

Bruker høretelefoner 
- Vi vet at det spilles mye musikk rundt om på arbeidsplas-
sene i Norge også. Ettersom den personlige smaken gjerne 
varierer fra Metallica til Marcus og Martinus, velger de fleste 
klokelig nok å høre på musikk med høretelefoner - både for 
å skåne andre og for å kunne konsentrere seg bedre, sier 
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bidra til å gjøre arbeidet mer lystbetont, og dermed også 
hjelpe til å øke effektiviteten, fortsetter hun.

Industriarbeider og vokalist
Hos Benteler Automotive på Raufoss, opplever 
industriarbeider Kent Erik Thorvaldsen at arbeidshverdagen i 
praksis blir mange hakk bedre med gode toner på ørene. 
- Det er ikke bare i teori og doktorgrader at musikk skaper 
større arbeidsglede og fokus. Spesielt når man skal jobbe 
over lengre tid i eget selskap eller utføre oppgaver som er litt 
monotone, opplever jeg at god musikk øker konsentrasjon og 
prestasjonsevne, sier Thorvaldsen. Ved siden av jobbens som 
sveiser hos Benteler er han også vokalist i The Jelly Roll Men 
– et av Norges mest anerkjente bluesband.
- I og med at jeg hører mye på gammel blues når jeg jobber 
også, kan du gjerne si at jeg bruker øretelefoner for å skåne 
kollegaer for min litt sære musikksmak. Little Walter har 
positiv innvirkning på meg, men jeg har respekt for at andre 
jobber bedre med annen type musikk. Derfor er hørselvern 
med mulighet for DAB- eller streaming ganske genialt, 
smiler Thorvaldsen.

Trådløs – ikke rådløs
Karoline Klatran i Skydda Norge, 
får daglige henvendelser fra 
kunder og forbrukere som ønsk-
er å kombinere vern av hørselen 
på arbeidsplassen med gode 
musikkopplevelser.

- Da er det en glede å kunne 
fortelle at det finnes mange gode 
produkter på markedet som gjør 
begge deler. Nå får du trådløse 
øreklokker som støtter 
streaming og DAB-teknologi, 
og som gir endeløs tilgang på 
musikk og radio når du er på 
jobben. De fleste av disse mod-
ellene kommer også med taleforsterker, som gjør at man i tillegg 
til å ta vare på hørsel og bli underholdt, får med seg telefon-
samtaler, alarmer, viktige beskjeder, tale og lyder fra 
omgivelsene – for eksempel trafikk.•

Karoline Klatran, Markkedsansvarlig i 
Skydda Norge

“For enkelte blir musikken et slags lydspor til arbeidet som 
hjelper dem med å ikke bli forstyrret”
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Udempet støy og valg av hørselvern
DETTE MÅ DU VITE OM HØRSELVERN:

Hvilke støynivåer og regler gjelder på 
arbeidsplassen?
Nedstående eksempler beskrives ut fra de svenske innsats- 
og grenseverdiene. Undersøk hva som gjelder i det landet 
eller på den arbeidsplassen du skal bruke vernet, da det kan 
være andre krav som gjelder der.

Høyeste tillatte støynivå for når støybekjempende tiltak, 
informasjon og opplæring må gjennomføres og hørselvern 
skal være tilgjengelig for arbeidstakeren:

• Daglig støyeksponeringsnivå LEKS,8h: 80 (dB)
• Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)

Høyeste tillatte støynivå for når hørselvern må brukes, støy-
kjempende tiltak, informasjon og opplæring samt hørsel-
undersøkelse tilbys:

• Daglig støyeksponeringsnivå LEKS, 9h: 85 (dB)*
• Maksimalt A-veid lydnivå LpAFmaks: 115 (dB)**
• Impulstoppverdi LpCpeak: 135***

Høyeste tillatte støynivå i hørselvernet (når du har valgt 
hørselvernet og regnet ut hvilket nivå du får inn på øret):

• Daglig støyeksponeringsnivå LEKS,8h: 85 (dB)*
• Maksimalt A-veid lydnivå LpAFmaks: 115 (dB)**
• Impulstoppverdi LpCpeak: 135 (dB)***

OBS! Ved støynivåer over 95dB må en nøyaktig støymåling til 
for at du skal kunne velge riktig hørselvern.

Hvordan kan du vite hvilket beskyttelsesnivå du behøver?
Valget av hørselvern gjøres med grunnlag i noen få 
parametere - vernets komfort, bruksområde og hviken støy 
du må beskytte deg mot. Dempingen skal verken være for 
høy eller for lav. Når du skal velge hørselvern må du først 
skaffe tilveie informasjon om støyens karakter - lydnivå 
(dB), varighet, frekvensinnhold (Hz) og eventuelle innslag av 
impulslyd - for på en så sikker måte som mulig å kunne velge 
riktig beskyttelsesnivå.

Andre forhold å tenke på ved valg av hørselvern
Tenk at det kan være motiverende å bruke hørselvern selv i 
støy med relativt lave lydnivåer, omkring 75-80dB(A). Dette 
fordi særskilt følsomme personer kan risikere å få støy-
skader selv ved lavere nivåer enn de øvrige innsatsverdiene. 
Bruk i disse lavere nivåene kan også være aktuelt for 
personer som samtidig er eksponert for ototoksiske stoffer 
eller for støy og vibrasjoner (Ototoksiske stoffer er 
kjemiske stoffer som ved innånding eller hudeksponering kan 
skade eller forandre inneøret eller hørselnervens funksjon 
eller struktur og derigjennom forårsake akutt eller kronisk 
hørselnedsetting og/eller balanseforstyrrelser).

At hørselvernet tilbyr god komfort er natuligvis viktig, likeså 
at du får riktig dempingsnivå og at det finnes et hørselvern 
som passer deg i ditt arbeide.

Tenk også på at hår og skjeggstubb kan føre til at støy “lekker 
inn” og dermed påvirker dempingsverdien negativt.

Når man kombinerer hørselvern med annet verneutstyr er 
det viktig at ikke hørselvernets demping ikke reduseres på 
grunn av kombinasjonen.

• Hørselvernet skal brukes under annet  verneutstyr og 
luer.

• Ved bruk av åndedrettsvern er det viktig at åndedretts- 
vernets bånd ikke hindrer øreklokkens tetningsringer i 
å tette godt mot huden.

• Vernebrillens stenger kan redusere dempingsevnen 
dramatisk. For å unngå dette er det viktig at du velger 
vernebriller med tynne stenger i riktig størrelse.

• Når det gjelder hørselvern for montering på hjelm 
skal man alltid velge kombinasjoner som er særskilt 
utprøvd og godkjent for bruk sammen.

• Ved bruk av ansiktsvisir er det viktig at visiret passer 
til det øvrige utstyret og at det ikke kommer i kontakt 
med noen del av hørselvernet.

* Daglig støyeksponeringsnivå LEKS,8h = gjennomsnittlig verdi 
målt over 8h.
** Maksimalt A-veid lydnivå LpAFmax = dette maksimalnivået 
må ikke i noe tilfelle overstiges (ved øret) enten med eller uten 
hørselvern. Disse verdiene måles med A-filter, som best avspeiler 
hvoran øret oppfatter lyd.
*** Impulstoppverdi LpCpeak = impulslyd er til forskjell fra 
maksimalt A-veid lydnivå en meget sterk, høy lyd av kort varighet, 
f.eks. et geværskudd, som oftest er for raskt til at vi kan oppfatte 
det virkelige nivået. Det er dette som gjør impulslyd ekstra 
farlig. impulslyd måles med C-filter. C-filter brukes også ved 
HML-beregning fordi det til forskjell fra A-filter tar større hensyn 
til bl.a. lavfrekvent støy.
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  Visste du at...
• det koster minst 10 ganger mer å rehabilitere en hørselskadet 

person enn å forebygge skaden?

• støy fungerer på en måte som radioaktiv stråling? Vi tåler kun en 
begrenset dose hver dag.

• støydosens størrelse avhenger av tid og lydnivå?

• det er hørselcellene lengst inne i øret som skades, og de kan 
aldri leges? Skaden blir permanent.

• et komfortabelt hørselvern, avpasset etter det støynivået man 
oppholder seg i, er den beste garantien for at man bruker hør-
selvernet 100% av arbeidstiden, og dermed får en sikker beskyt-
telse mot hørselskader?

• et annet viktig aspekt for å oppmuntre til 100% bæretid er at 
brukeren har et hørselvern som gir god taleoppfattelse?

Bæretid 100%
Gir forventet beskyttelse.

Bæretid 99%
5 minutter “slurv” i løpet 
av dagen minsker hørse-
lens effekt merkbart.

Bæretid 90%
Man kan ikke lenger 
forvente seg noen sikker 
beskyttelse.

Hvordan avsløre skadelig støy?
Skadelig støy er en kombinasjon av det faktiske lydnivået og den tiden man eksponeres for det. 
Som et eksempel kan det nevnes at man ved 15 minutters opphold i 100 dB A-veiet lydnivå blir 
utsatt for samme dose støy som 8 timer i 85 dB A-veiet lydnivå. Det er derfor viktig å danne seg 
et bilde av all støy på arbeidsplassen.

dB (A)

140

130

120

110

100

90

80

70

Gjennomsnitt i
industrien

Eksponering over lengre tid kan 
forårsake middels til alvorlig 
hørselskade. Vær ekstra nøye med 
hørselvern

Støvsuger

Eksponering under lengre tid kan 
forårsake lettere hørselskade. 
Hørselvern anbefales.

Eksponering over lengre tid kan forårsake 
middels til alvorlige hørselskader. Vær 
ekstra nøye med hørselvern.

Kort eksponering kan forårsake 
permanent hørselskade.

Startende jetfly

Smerteterskel
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Å være trygg skal være enkelt 

Før helga gikk oljeleverandør og IKM-sjef Ståle 
Kyllingstad hardt ut mot HMS-kjøret i egen bransje. Den 
profilerte næringslivslederen uttalte til Dagens Næringsliv at 
urimelige interne krav skapte absurde situasjoner og var svært 
lite verdiskapende.

- Min oppfating er at det finnes en rekke bedrifter som har 
skapt seg kunstige krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). 
Dette skaper unødvendig misnøye, irritasjon og kostnader. 
Trygghet på arbeidsplassen skal være enkelt og lønnsomt, 
sier Vegard Aune, sjef i Skydda Norge - Nordens ledende 
leverandør av verneutstyr og HMS-løsninger.

I DN-intervjet, definerte Ståle Kyllingstad HMS som ”At folk skal 
være like friske når det går hjem fra jobb, som da de kom”.

- Verre er det ikke. Vi må bli kvitt mystifiseringen rundt dette, 
understreket Kyllingstad - og viste til at han hadde mottatt 
rapporter på over femti sider da en ansatt var misfornøyd 
med vernesko og vernehansker.

Videoen av Kyllingstad som hudfletter egen bransje ble 
forøvrig sett av over 40 000 samme dag som den ble lagt ut.

Vegard Aune i Skydda Norge deler IKM-sjefens oppfatning.
- Det bygges opp noen hierarkier i 
enkelte bedrifter og HMS-avdelinger 
som gjør at selv de enkleste grep 
blir omfattende og vanskelig. Det er 
farlig og unødvendig utvikling. I de 
aller fleste tilfeller holder det lenge 
å gjøre en risikoanalyse sammen 
med en ekspert, sammenholde 
resultatet med kravene i henhold til 
Arbeidsmiljøloven  og gjøre en avtale 
med en god HMS-leverandør om 
levering av det som trengs. Eller 
aller helst fjerne hele risikoen 
forklarer HMS-eksperten.

Aunes tips er å erkjenne at ikke alt HMS-arbeid relatert til 
verneutstyr er livsviktig:
- I henhold til forskriftene operer vi med tre kategorier, der 
1 er ”enkle produkter» ”-kun egnet til å beskytte mot mindre 
risiko, 2 er produkter som krever en form for tredjeparts 
godkjenning, men der bruken ikke er forbundet med stor 
helserisiko. Eksemeplvis vernesko, hjelmer og hørselvern. 
I kategori 3 finner vi utstyr som er helt avgjørende for liv og 
helse. Dette kan være åndedrettsvern, fallsikring eller 
spesialprodukter (hansker) for håndtering av kjemisk avfall. 
Det sier seg selv at hvis du lager et system der disse 
kategoriene behandles likt, så sløser du med både tid og 
ressurser.

- Mitt råd er å jobbe tett med din verneutstyrsleverandør og 
bruk den kompetansen de besitter til å finne trygge løsninger 
for de ansatte og bedriften.•

- Blir trygghet på arbeidsplassen for komplisert, går det utover det som egentlig er formålet: 
å gi de ansatte en sikker og trivelig hverdag, sier HMS-ekspert Vegard Aune.

TEKST: Pål Tømmerhoel FOTO: Skydda Norge

Vegard Aune, sjef i Skydda Norge
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Zekler 36 - Visible Edition
PRODUKTNYHET:

Zekler 36, den superlette vernebrillen, kommer nå også med brillestenger 
i synlighetsfargene oransje, gul og hvit. 

Best i test 
hos Byggnads- 

arbetaren!



14

HANSKER SOM HOLDER 
VANNET UNNA I HØSTVÆRET
Regn og ruskevær er et gitt innslag i vårt norske høstklima. Ikke alltid så moro 
for den som arbeider ute, men med bekvemme og vanntette hansker på 
hendene blir det en betydelig mer trivelig opplevelse. Nedenfor følger noen tips 
til vanntette hansker fra Guide som passer ulike behov, men med det til felles at 
de holder hendene varme og tørre.

GUIDE 775W
Smidig og vanntett hanske i syntetisk lær.

GUIDE 585W
Heldyppet, vanntett hanske i lateks, med 
megetgodt grep.

GUIDE 590W (NYHET!)
Dobbeldyppet vinterhanske som sitter bekvemt 
samtidig som smidigheten og beskyttelsen mot 
vann gjør sitt for en bra arbeidsdag.

GUIDE 22W
Vår varmeste vind- og vanntette 
hanske med bra grep. En fantastisk 
beskyttelse mot surt vær.

GUIDE 18W Outdry
Smidig hanske med bra fingerfølelse, slitestyrke 
og med den innovative Out-Dry-teknologien som 
beskytter utmerket mot vann.
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VARME HANSKER FOR EN 
BEDRE ARBEIDSDAG I VINTER
De nordiske vintrene kan være snøglitrende, solfylte og aldeles fantastiske...når man står på 
ski eller tar en tur i fjellet. Samtidig vet alle som har arbeidet ute vinterstid at kulde og vann 
kan være upraktisk når spikeren skal slås i, når takplaten skal festes eller gipsplatene skal 
bæres inn. Da er det ikke bare slitestyrke, grep og smidighet som er viktig for hanskevalget. 
Kvailteten på beskyttelsen mot kulde og vann utgjør en betydelig forskjell for din arbeidsdag. 
Vinterhansker fra Guide er derfor en god garanti mot våte og kalde hender. 

GUIDE 5003W (NYHET!)
En varm, tøff, vanntett og vinterfóret hanske 
som både beskytter mot kulde og vann, 
samtidig som den er smidig å jobbe med. Har 
til og med touch-funksjon!

GUIDE 5004W (NYHET!)
En varm og tøff vinterhanske for deg som 
har behov for å synes ekstra godt i mørket og 
arbeider i riktig kalde miljøre. Har til og med 
touch-funksjon!

GUIDE 770W
En moderne vinterhanske i syntetisk lær, som 
både tåler og beskytter effektivt mot vann. 
Oversiden er i varmebestandig bomull som 
tåler lettere sprut av gnister.

GUIDE 13W
En vellykket kombinasjon av smidighet og varme gjør 
Guide 13W til et meget godt vintervalg. Slitesterk og 
med et ekstra godt grep!

GUIDE 5148W
Varm og tøff arbeidshanske som er 
vannavstøtende og helfôret med et mykt 
fleecemateriale.



16

Redder andres liv – 
lærer selv å bli trygg på jobben
– Grunnen til at vi ikke slår oss ihjel hver dag på jobb er fordi vi har en god 
plan, sier helikopterpilot Jens Fjelnset.

– Det er ofte fritidsulykker vi rykker ut på, men det hender 
også at det er arbeidsulykker. Det kan være en arm som er 
kappet av, klemskader og slike ting. Men mitt generelle 
inntrykk er at arbeidsfolk er flinke til å ta vare på seg selv, 
sier pilot Fjelnset.

Nylig var han og flere av kollegene i Norsk Luftambulanse 
på fallsikringskurs - såkalt mast- og stolpekurs - i regi av 
Cresto på AAK Safety treningsleir i Vestfold. 

- Under kyndig ledelse av fallsikringsinstruktør Benny 
Uppstad ble det to svært lærerike dager, forteller Fjelnset, 
som til daglig  er stasjonert på Evenes i Nordland. For 
arbeidere som selv skal sørge for at andre redder liv og 
lemmer er det selvsagt særdeles viktig å ha stort fokus på 
egen sikkerhet. 

Prosedyrer og ryggmargsfølelse
– Dere skal berge mennesker i akutte situasjoner. Hvordan 
tar dere vare på deres egen sikkerhet?
– Mye handler om sikkerhet og at vi har en plan. Nå kan vi 
ikke detaljforklare alle scenarioer vi kan komme opp i, så 
vi har ingen tradisjonell redningsplan. Men planer har vi.       

Det ligger i prosedyrene våre og er allerede tatt høyde for. Vi 
har grundige sjekklister som har samme funksjon. I det hele 
tatt vil jeg påstå at det også sitter i ryggmargen på meg og 
kollegene. 

– Vi trener dessuten veldig mye, og fokuset er hele tiden på 
nødprosedyrer. 

Pilot Jens Fjelnset forklarer at det alltid er tre ombord i 
luftambulansehelikoptrene: piloten, redningsmann og lege. 
Kommunikasjonen mellom de tre går som regel på hånd-
signaler, i tillegg til bruk av trådløs, muntlig kommunikasjon. 

Men nettopp fordi denne kan svikte, er det livsviktig at også 
kroppsignalene er innøvd og forstått av alle ombord.
– Vi har ulike yrker, men rollene sklir inn i hverandre. Vi 
hjelper hverandre innen hverandres fagfelt. Det dreier seg 
om basale ferdigheter, som kjennskap til utstyret og 
assistanse under gjennomføringen av oppdragene.

Matnyttig kurs
De ansatte i Norsk Luftambulanse redder og berger liv, men 
det kan de selvsagt ikke gjøre uten å ta vare på sine egne. 

TEKST: JOHN BERGE | FOTO: SKYDDA NORGE/MEDIAMENN
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– Den store bonusen med kurset vi hadde nå er at alt er 
direkte overførtbart med de vi gjør i jobben, sier Jens 
Fjelnset.

– Er dere mer HMS-bevisste enn andre arbeidstakere, tror 
du? 
– Det er klart: jobber du på postkontoret er du mindre utsatt 
enn vi er. Så vi er nødt til å ha fokus. Konsekvensene er veldig 
store hvis ikke tar hensyn. Grunnen til at vi ikke slår oss ihjel 
hver dag er på grunn at vi har en god plan! 

Instruktør Benny Uppstad fra utdanning og utstyrs-
produsenten Cresto skryter av Fjelnset og kollegene hans.

– Dette er noen usedvanlige trivelige karer, som virkelig tok 
kurset på alvor. Dette er heltene mine, sier Uppstad.

Avgjørende med redningsplan
Benny Uppstad poengterer at det er alfa og omega at 
bedriftene har en redningsplan som er praktisk gjennom-
førbar, og som de ansatte faktisk kjenner godt til.

– Mange firma er flinke til å bruke fallsikrings- og verneutstyr 

og gi utdanning til personalet. Men det kan skje ulykker selv 
med verdens beste sikkerhetsanalyse. Det er som kjent denne 
Murphys lov som gjelder. Alt som kan gå galt, går galt.

– Desverre syndes det en del med redningsplan. Det er det 
ikke alle som har. Når det smeller, da må det gå fort. Skal man 
berge liv og begrense skadeomfanget, må alle ansatte vite hva 
de skal gjøre. Det er viktig å få ned evakuerings- og 
behandlingstiden.

Uppstad forteller at produsentene av rednings- og verneutstyr 
nå stiller krav til at man kan bruke utstyret.
– Det holder ikke bare å kjøpe det, og så tro at alt er i orden. 

Fallsikringsinstruktør hos Cresto sier at han ofte foretrekker å 
være tilstede på de faktiske arbeidsplassene for å bistå 
bedriftene med gode råd og veiledning.
– I forhold til en redningsplan er det viktig med et slik overblikk, 
eller at jeg har gode bilder av lokasjonen de jobber eller stedet 
de er på.

Færre dødsfall
Statistikken fra de siste årene er gledelig med hensyn til at an-
tall dødsulykker i arbeidslivet synker. I 2016 var det 25 arbeids-
relaterte dødsfall, mens tallet har vært nesten dobbelt så høyt 
så sent som i 2013.•

Når ulykker skjer - store eller små - har tiden 
alt å si. Vet alle på arbeidsplassen hva som skal 
gjøres, hvem som skal gjøre det og i hvilken 
rekkefølge, kan det være forskjell på liv og død, 
understreker Uppstad, som lister opp følgende 
punkter enhver redningsplan bør inneholde:

• Hvordan sørge for egen sikkerhet?
• Hvem redder?
• Hvordan redder vi?
• Hvor finnes førstehjelpsutstyr?
• Rømnings/evakueringsvei?
• Hvem tar kontakt med/tar imot  

medisinsk personell?

Redningsplan på 1-2-3



18

Den nye versjonen av Inspector – Crestos webbaserte database, har et helt nytt, 
brukervennlig grensesnitt. Viktige nyheter, statistikk og brukeres status vil nå være 
tilgjengelig på hjemmesiden. 

Nyheter i Pro-versjonen er også muligheten til å registrere våre faste 
fallsikringsinstallasjoner (Installering), eksportere produktdata til Excel og tilgang til 
supportdokumenter (Treningsdokumenter). 

Som bruker av Pro-versjonen kan du også registrere kundespesifikke revideringer i 
tillegg til å legge til dine egne dokumenter og bilder assosiert med dine egne 
produkter. Inspector Pro sender som vanlig ut påminnelser for kommende 
inspeksjoner eller når det er tid for ny trening. Inspector Pro tilbyr en komplett løsning 
som gir deg full kontroll på din Helse Sikkerhet og Miljø (HSM) innen fallsikring.
 

Ny inspeksjonsdatabase fra Cresto
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Tar ingen sjanser i smørebua
Alle har ikke smørebuss, men alle kan beskytte seg. Norges smøresjef Knut Nystad lar aldri 
folkekrav om edelt metall gå på bekostning av helsa til de som smører gullski for Marit Bjørgen & co.

- Det er ingen god idé å trekke inn fluorrøyk i lungene, selv 
om du ikke dør av det der og da. Derfor bruker vi beskyttelses-
masker med oksygen når vi legger pulver på skiene. Det blir 
som å bruke kondom, man gjør det for å beskytte seg, sier 
smøresjef Knut Nystad. Selv om illustrasjonen er lagt fram 
med glimt i øyet, er meningen bak blodig alvor. 

Langrennsmamma døde 
I fjor høst døde en langrennsmamma fra Asker av nyrekreft. 
Den 49 år gamle trebarnsmoren tilbragte utallige timer i 
smørebua, og var helt til det siste overbevist om at det var 
innholdet av giftig fluor i skismøringen som tok livet hennes. 
Saken har fått stor oppmerksomhet, og rettet fokus mot 
sammenhengen mellom fluor i skismøring og kreft. 

Forskerne sikre på sammenheng 
Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) publiserte i 2009 en 
rapport som konkluderte med at fluorforbindelser hoper seg 
opp i kroppen. Den gang var forskerne usikre på de helse-
messige langtidsvirkningene, men i dag er det medisinske 
miljøet sikre på at dette kan forårsake kreft i nyrene, lungene 
og skjelettet. 

Verneutstyr viktig 
Uten det riktige verneutstyret puster man inn giftstoffer fra 

damp og støv under behandling av ski. Denne risikoen er 
ikke blitt tatt skikkelig på alvor i langrennsmiljøet. Nå maner 
eksperter og fagmiljø til langt høyere fokus på helsesikkerhet 
i smørebuer og smøretelt over det ganske land. 

Sikkerhet foran gull 
Under hele verdenscupen jobber Knut Nystad og 10-12 
ansatte på spreng i den toppmoderne smøretraileren til det 
norske langrennslandslaget, for å sikre Marit Bjørgen, Martin 
Johnsrud Sundby og resten av landslaget optimale ski hver 
gang de stiller start. Arbeidsdagene er lange, og jobben kan 
være direkte livsfarlig dersom det ikke tas forholdsregler. 

Smøretraileren har fått mye oppmerksomhet på grunn av 
størrelsen og prislappen på flerfoldige millioner kroner, men 
Nystad mener det er en helt riktig og nødvendig investering. 
Ikke minst av hensyn til dem som arbeider i smøreteamet. 

Investering i helse 
- Norges Skiforbund Langrenn er blitt kritisert for å bruke så 
mye penger på smørebussen, men vi har faktisk ikke råd til å 
la være å investere i menneskers helse, påpeker Knut Nystad 
alvorlig. Alt som smeltes inn i skiene - det være seg glider, 
klister, festesmøring eller fluor - danner gasser. Røyken 
inneholder meget farlige stoffer, som er både kreftfrem-

TEKST: Pål Tømmerhoel FOTO: Skydda Norge
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kallende og kan gi fertilitetsproblemer. Når dette så børstes 
av, så virvler man opp bittesmå partikler som blir hengende i 
luften i de små og ofte tette smørebodene eller teltene. 
Partiklene er mikroskopiske, og kun profesjonelle 
vernemasker er gode nok for å hindre at man puster inn 
giftpartiklene. Nystad samarbeider tett med langrennslands-
lagets sponsor Skydda Norge, som leverer HMS-løsninger og 
produkter for personlig verneutstyr. Smørebussen er derfor 
godt ventilert, i tillegg til at benker 
og utstyr er av god kvalitet, slik at de 
ansatte unngår varige belastnings-
skader. 

Utstyr og opplæring 
Regionssjef Bård Kulseth i Skydda 
bekrefter at det ved skismøring først 
og fremst er viktig å beskytte seg mot 
innsmelting av smøreprodukter - samt 
børsting av ski. 
- Jeg er ofte på skirenn, og prater 
jevnlig med smørere på proffe og semiproffe langrennsteam. 
Mange forteller at de rett og slett har besvimt i smørebodene 
på grunn av alle gassene. De beskriver også influensa- 
lignende symptomer når man ikke beskytter seg 

tilstrekkelig med punktavsug og vernemasker. Det er 
forvarsler vi må ta på alvor, mener Kulseth. 

Folkepakken 
Han påpeker at man ikke trenger en egen HMS-utstyrt 
smørebuss til mange millioner kroner for å kunne smøre ski i 
trygge omgivelser. 
- For privatpersoner som smører og vokser av og til - og 
under kortere tid - anbefaler vi en halvmaske med utbyttbart 
filter. Det finnes gode startkit klart til bruk for rundt 1000 
kroner, sier Kulseth. 

Han trekker fram den svenske produsenten Sundström, som 
lager en Premium Plus-pakke som passer for hobbysmørere 
og langrennsforeldre. Halvmasken leveres med en støvtett 
boks, riktig kombinasjonsfilter som beskytter like mye mot 
gasser og partikler, samt renseserviett. Ved riktig vedlikehold 
har utstyret en levetid på 10-20 år. 

Smøresjef Nystad anbefaler alle som smører ski å investere 
i slikt utstyr. - Masken er enkel å bruke, og det er en god og 
billig investering i egen sikkerhet, påpeker Knut Nystad.•

Bård Kulseth, regionssjef i 
Skydda Norge

VIFTEDREVET: 
Dette er en batteripakke 
man bærer på ryggen, med 
tilhørende slange som går opp i 
ansiktsmasken.

PREMIUM PLUS PACK: 
Dette er en høykvalitets halvmaske 
med tilbehøret du trenger for en 
trygg og effektiv hverdag. Masken kan 
brukes sammen med briller.

VÅRE SMØREPAKKER:
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DETTE MÅ DU VITE OM ÅNDEDRETTSVERN:

Risikoanalyse - valg av åndedrettsvern
I alle situasjoner hvor det foreligger fare 
for skadelige partikler eller gasser, skal 
arbeidstaker bruke åndedrettsvern. 
Åndedrettsvernet skal være tilpasset 
brukeren og arbeidsoppgaven. Enkelte 
typer luftforurensninger kan skade 
øynene, eller ved spesielt høye 
konsentrasjoner - også tas gjennom 
huden. Der slik fare er tilstede, skal 
åndedrettsvernet kombineres med 
øyevern. eventuelt beskyttelsesklær/-
hansker.
 

Oksygeninnhold under 19% 
I arbeidsmiljøer hvor oksygeninnholdet i luften er under 19%, eller 
hvor oksygeninnholdet ikke er målt, må det brukes åndedrettsvern 
med trykklufttilslutning.
Oksygenmangel 
Åndedrettsvern med filter må ikke brukes ved oksygenmangel.
Hvilke skadelige stoffer finnes i arbeidsmiljøet? 
- Er disse stoffene farlige? 
- Hvilke hygieniske grenseverdier finnes for hver av disse stoffene? 
- Finnes disse stoffene i gass eller partikkelform? 
- Hvor høy er konsentrasjonen av hver av disse stoffene?
Eksplosjonsfare? 
Forekommer arbeid i miljøer der fare for eksplosjon er tilstede skal 
eksplosjonssikkert utstyr (Ex) brukes. Jfr. ATEX-direktivet 94/9/EC 

Disse spørsmålene skal være besvart før 
åndedrettsvern velges:

Åndedrettsvern finnes i flere varianter

 Filtrerte halvmasker - Denne type åndedrettsvern består bare - eller for det meste - av filter- 
materiale. Luften passerer filtermaterialet ved innånding. Utånding passerer gjennom filtermaterialet 
eller gjennom utåndingsventil.

Halvmaske - Innåndingsluften passerer gjennom ett eller flere filter før den kommer inn i selve 
masken via en innåndingsventil. Utåndningsluften går gjennom en utåndningsventil. Når filteret er 
fullt, skrus dette av masken og byttes i et nytt. Innåndingsluft kan også tilføres via trykkluft eller vifte. 
Masken dekker hake, munn og nese.

Helmaske - Denne masketypen brukes på samme måte som en halvmaske. Den dekker øyne, nese, 
munn og hake. Filter med standardgjenger benyttes.

Viftedrevet åndedrettsvern - Innåndingsluften går via en vifte med ett eller flere filter, til hjelm, 
ansiktsskjerm, eller hette. Viften er batteridrevet. Utåndningsluften passerer gjennom utåndings- 
ventiler. Det kan kun benyttes filter av samme type som utstyret er testet og godkjent sammen med 
(systemtestet). Høyest komfort gis gjennom overtrykk.

Åndedrettsvern for trykkluft - Trykkluftsrensing er påkrevd før luften når brukeren. Luftstrømmen 
er enten konstant eller regulerbar med ventil. Alt ustyr som tilkobles i etterkan av trykkluftrenseren 
skal være testet og godkjent mot hverandre, dvs. slange, belte, regulator og åndedrettsvern (system-
testet).

Tenk på følgende for å nå høyeste beskyttelsesfaktor:
• Tetthet mot ansiktet
• Funksjonstest av ut- og innåndingsventil

• Riktig filter med tilstrekkelig kapasitet

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.
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Oversiktsregler - filterbeskyttelse
Åndedrettsvern kan deles inn i 2 hovedgrupper

1. FILTERBESKYTTELSE
Luften går gjennom et filter som renser luften. 
Kan kun brukes ved normalt oksygeninnhold i luften.

Mot gass/damp Mot partikler Mot gass og partikler  
kombinert

2. TRYKKLUFTSYSTEM/PRESSLUFTAPPARARER
Luft fra uforurenset kilde, Verneutstyret er uavhengig av 
omgivende luft.

Bærbart åpent eller 
lukket system

Trykkluftsapparat med 
slange

Partikkelfilter klassifiseres avhengig av filtreringsgrad i henhold til EN 143:200 og EN 149.

GASSFILTER:

Etter metning av gassfilteret skjer gjennomslag i akselerende fart.
Filteret bør byttes i god tid før metning.

• Bruk kun filter fra uåpnet forpakning, og hvor ‘best før’-dato ikke er passert
• Filterbeskyttelse kan kun brukes når det er klare varselegenskaper som smak eller lukt
• Gassfilter beskytter kun mot gass

Fargekode Gassfilter type Bruksområde

A

AX

B
E
K

HG

Organiske gasser og damp med kokepunkt over 65 C,  
f.eks. løsemidler som lakknafta og tolven.

Organiske gasser og damp med kokepunkt mindre enn eller lik 65 C. 
Begrenset brukstid. Se bruksanvisning.

Uorganiske gasser og damp f.eks, klor, blåsyre, svovelsyre.

Sure gasser, f.eks. svoveldioksyd.

Amoniakk og visse aminer.

Kvikksølv. Begrenset brukstid. Se bruksanvisning.

BRUN

BRUN

GRÅ

GUL

GRØNN

RØD

FARGEKODE FILTERKLASSE FILTRERINGSGRAD 
(NaCl) tørre partikler

FILTRERINGSGRAD 
(parafinolje) våte partikler

EN 143 EN 143 EN 149 EN 143 EN 149 EN 143 EN149
Hvit P1* FFP1* 80% 80% 80% 80%
Hvit P2** FFP2** 94% 94% 94% 94
Hvit P3*** FFP3*** 99,95& 99% 99,95% 99%

* Ikke mot væskeaerosoler, radioaktive- og kreftfremkallende stoffer, mikroorganismer (bakterier, virus, 
sporer) eller mot biokjemiske stoffer (ensymer, hormoner).
** Ikke mot mikroorganismer (bakterier, virus, sporer) eller mot biokjemiske stoffer (ensymer, hormoner).
*** Beskytter mot alle typer partikler.

• En høyere klasse dekker også inn de lavere, dvs. P3 dekker inn både P1 og P2.
• Filteret skal byttes når filteret er skadet eller ved økt pustemotstand.
• Partikkelfilter beskytter kun mot partikler.
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UVEX 2
KRAFTIG VERNESKO FOR TØFFE  MILJØER

Uvex 2-serien bygger på den suksessfulle Uvex 1-serien som er 
designet for å sette ny standard igjen. Den robuste Uvex 2-serien med 

S3-klassifisering har blitt optimalisert til å passe i industrien. De er 
ideelle for arbeid innen transport, logistikk, energi, mekanisk industri 

samt bygg og anlegg. God passform, lett vekt og eksepsjonelle 
pusteegenskaper. 

VERNESKOLETT 6503

VERNESKO 6502
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uvex supravision sapphire
Overflatebehandlede linser er svært ripebestandige på begge sider og gir utmerket motstandsdyktighet mot 
kjemikaler. Overflatebehandlingssystemet, som er forbedret ved hjelp av nanoteknologi, gir nå klart forbedrede 
klebefrie egenskaper, og er dermed også enklere å rengjøre. Vann- og oljeholdig smuss blir dermed enkle å fjerne.

uvex supravision excellence
Overflatebehandlede linser er antiduggbehandlet (i minst 16 sekunder) på innsiden, mens utsiden er svært ripe- og 
kjemikaliebestandig. Antiduggegenskapene er permanente, selv etter gjentatt rengjøring. Linsene er også utrolig 
enkle å rengjøre og er mindre mottakelige for smuss med sin klebefrie nanoteknologi.

uvex supravision plus
Overflatebehandlede linser har avanserte antiduggegenskaper (i minst 30 sekunder) på begge sider, og er 
ripebestandige og antistatiske. Antiduggegenskapene er permanente selv etter gjentatt rengjøring. Dette 
linsebelegget er egnet for områder med høy fuktighet.

uvex supravision variomatic
Overflatebehandlede linser er fargeskiftende filtre som automatisk blir mørkere når de utsettes for UV-stråler (Innen 
10 sekunder), og blir lysere når eksponeringen reduseres (etter 30 sekunder). Nå tilgjengelig med den velprøvde 
teknologien uvex supravision excellence. Spesielt egnet for arbeidsplasser der du ofte veksler mellom inne- og 
utendørs miljøer, fra mørke til lyse forhold

VANLIGE OVERFLATEBEHANDLINGER:

SPESIELLE OVERFLATEBEHANDLINGER:

uvex supravision clean
Overflatebehandlede linser er autoklaverbare og kjemikaliebestandige. Duggfrie på innsiden og usedvanlig 
ripebestandig på utsiden. Anti-duggegenskapene varer i minst 10 autoklaverbare sykluser. Overflatebehandlingen 
garanterer fullstendig beskyttelse mot dugg og optimalt syn.

uvex supravision extreme
Overflatebehandlede linser er ripebestandige på utsiden og har et permanent antiduggbelegg på innsiden. Linsene 
dugger ikke ettersom belegget aldri når mettningspunktet. Særlig egnet for arbeidsmiljøer med langvarig 
eksponering for kondens og smuss.

UVEX
Coating - linseteknologi
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Team Skydda:

Vegard Aune
CEO Skydda Norge

Ole Ragnar Skredderberget
Salgssjef

Karoline Klatran
Markedsansvarlig

Paul-Erik Markussen
Regionsansvarlig Nord-
Norge

Bård Kulseth
Regionsansvarlig Øst-Norge

Trygve Olsen
Regionsansvarlig Vest- og 
Midt Norge

I Skydda Norge er vi glade mennesker – og glad i mennesker. For oss er det 
nemlig én ting som er viktigere enn alt annet: trygghet på arbeidsplassen. 
 
Hver eneste dag jobber alle våre ansatte for at de som arbeider innenfor industri, bygg og anlegg og 
oljebransjen skal gå hjem fra jobb like uskadet som da de kom.Og vi vet hva vi driver med. Blant våre 
medarbeidere finner du bransjens mest kompetente og erfarne rådgivere innenfor helse, miljø og sikkerhet. 
 
Å jobbe med oss betyr at du får tilgang til unik kunnskap og erfaring. Vi er bransjeledende på tjenester og 
service, og som kunde hos oss får du tilgang til markedets beste produktsortiment. I Skydda Norge anbefaler 
vi alltid riktig produkt basert på ditt behov. Og vi er lette å jobbe med!
 
Smarte verktøy og kunnskapsrike ansatte gjør at Skydda Norge er alltid er tilgjengelige på en hurtig og 
effektiv måte. For helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen må være enkelt, effektivt og lønnsomt. Dét kan 
du være trygg på at vi i Skydda Norge tar på alvor. 



27

Marianne Petersen
Markedskoordinator

Roar Lundsbakken
Innesalg/Teknisk support

Tore Sogn
Innesalg/Teknisk support

Dan Henriksen
Business Controller

Hannah Grøttum
NOBB- og registeransvarlig

Espen Jensen
Key Account Manager

Roger Zonbrandt
Head of Assortment & 
Purchasing

Anita Heede
Innesalg/Retur &  
reklamasjoner



28

Kontaktinfo:
Skydda Norge AS
E-post: post@skydda.no
Tlf: 22 88 44 10

SKYDDA.NO


