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Verneutstyr fra industrien vs fortsatt produksjon
Jeg viser til møtet med politisk ledelse i HOD 3. mars, der Christian Cramer i NHO
overleverte liste med tall fra NSO om masker mm tilgjengelige hos medlemsbedrifter.
Deretter opplyste jeg om at vi hadde en egen undersøkelse blant dels andre medlemmer,
men kun om lager av masker. Dette lovet jeg komme tilbake til, men trengte vite på hvilket
detaljnivå dere ville ha denne informasjonen, ettersom noen har 1-2 stk, mens andre har
flere.
Dere er sikkert kjent med at vi i dag har fått Janus til å stille opp med produksjon av
munnbind, som det nå er manko på i norsk helsevesen.
Les mer her: https://www.norskindustri.no/bransjer/teko/aktuelt/janus-vil-lage-munnbind-tilhelse-norge/
Vi er videre i dialog med Helsedirektoratet også om andre bedrifter som kan stille opp,
herunder sykehusfrakker.
Norsk Industri har flere industribedrifter som bruker ulikt verneutstyr i ulike prosesser. Vi
sendte en forespørsel til tre bransjer om de har støvmasker. Vi har fått svar tilbake fra de
fleste. Hovedinntrykket er at bedriftene ikke har store lagre med masker. Mens de i i
normalsituasjon får jevnlige leveranser, opplever de, fra om lag tre uker tilbake, at dette har
stoppet opp siden mange masker produseres i Kina.
Med tanke på at situasjonen kan kreve at bedriftene må levere verneutstyr til
helsemyndighetene, er det viktig å avklare tidlig om man ser for seg en cut-off grense i
forhold til hvor mye man har på lager. I tillegg vil ledelsen, partene i arbeidslivet,
vernetjenesten, tilsynsmyndigheter og bedriftshelsetjeneste samarbeide om hvordan man i
en slik situasjon kan innrette seg for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Verneutstyret er
mange steder påbudt for å beskytte de ansatte mot eksponeringer i arbeidsatmosfæren. Vi
vil vurdere løsninger for å kunne holde produksjonen i gang, men det kan bli nødvendig med
redusert aktivitet.
Da Norsk Industri ikke ønsker unødvendig redusert aktivitet i industrien når den stiller opp for
storsamfunnet, ber vi derfor om dialog før det går ytterligere henvendelser til bedriftene. I
første runde spurte vi kun etter masker, men vi antar at også annet verneutstyr kan bli
etterspurt.
Kontaktperson
Kontaktperson i Norsk Industri om lager av masker og verneutstyr, samt fortsatt produksjon
er fagsjef og lege Erik Dahl-Hansen, tlf. 90782601, e-post: edh@norskindustri.no.

