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Høring av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene
Det vises til brev av 29. mai 2017 vedrørende høring av forslag til endringer i
arbeidsmiljøforskriftene. Forsvarsdepartementet har innhentet uttalelser fra etatene i
forsvarssektoren i anledning høringen.
Forskriftsfesting av innholdet i begrepet «alvorlig skadet»
Forsvarets sanitet (FSAN) er fagmyndighet for sanitets- og veterinærvirksomheten samt
bedriftshelsetjenesten i Forsvaret. FSAN har i sin uttalelse blant annet stilt spørsmål ved om
formuleringen av psykisk skade, jf. høringsforslaget § 14-8 bokstav j, er hensiktsmessig:
FSAN ser videre at det kan oppstå utfordringer med tanke på område «psykiske
skader» i oversikten over alvorlige skader. FSAN støtter likevel at også psykisk skade
skal inkluderes i begrepet «alvorlig skade». Prinsipielt synes det riktig og i takt med
samfunnsutviklingen å sidestille psykisk og kroppslig skade. Det er imidlertid sider ved
begrepet «psykisk skade» som gjør dette praktisk vanskelig. Årsakene til psykiske
plager beskrevet som psykiatriske diagnoser er kun sjelden enkle og entydige, oftest
kompliserte og sammensatte. Det betyr at både situasjon og forhistorie ved hendelsen,
samt håndteringen av hendelsen og videre oppfølging har betydning for hvorvidt det
etter en hendelse utvikles en psykisk skade. En slik reaksjon skal pr definisjon gå over.
I prinsippet er en akutt reaksjon på en alvorlig hendelse å betrakte som en naturlig
reaksjon på en unaturlig hendelse. I denne sammenheng definerer man en skade som
alvorlig når den har medført varig eller lengre tids arbeidsudyktighet. Dette innebærer
at selv en alvorlig reaksjon rett etter en hendelse ikke kan betraktes som en alvorlig
skade. Dersom reaksjonen ikke går over, skal man nytte andre diagnoser. Kun da vil
det bli relevant å beskrive dette som en psykisk, alvorlig skade.
På denne bakgrunn vil man fraråde å åpne for «akutte psykiske skader eller
ettervirkninger» under pkt j. Man anbefaler heller formuleringen: «psykisk skade som
kan oppstå som følge av alvorlige og potensielt livstruende hendelser som arbeidstaker
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har blitt utsatt for». Åpning for både «akutte reaksjoner», såkalte «psykiske
ettervirkninger» og også at det å være vitne til en alvorlig hendelse kan medføre
alvorlig skade, vil bli feil.
l samsvar med definisjonen på «alvorlig skade», bør man begrense «psykisk, alvorlig
skade», til personer som får «varig eller lengre tids arbeidsuførhet» på grunnlag av
psykiatrisk diagnose, som igjen må knyttes til en alvorlig hendelse. Det vil være klare
utfordringer med tanke på det å melde en slik potensiell psykisk skade umiddelbart,
siden man umiddelbart etter hendelsen ikke vil vite hvorvidt dette faktisk vil utvikle seg
til en skade. Man vil umiddelbart etter en hendelse kun ha mulighet til å melde en
potensiell skade etter en potensielt alvorlig belastning med en påfølgende normal
psykisk reaksjon.
FSAN har videre fremhevet at forslaget til opplisting i § 14-8 også bør omfatte trykkskader.
Selv om forslaget ikke er uttømmende mener FSAN at farepotensialet som ligger i dykking,
flyvning, samt arbeid i museumsanlegg for spesielt bevaringsverdig materiell, bør reflekteres
i listen. FSAN har på denne bakgrunn foreslått en ny bokstav k, som lyder:
«k. skader som skyldes endring i omgivelsestrykk eller redusert oksygennivå»
Ut over ovennevnte har departementet ingen merknader til høringsnotatet.
Med hilsen

Severin Vikanes (e.f.)
avdelingsdirektør
Fredrik Irgens
underdirektør
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