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Gudmor-tjeneste:
risikosport for
ordførere?

entusiasme på seg oppgaven, uten kanskje helt å
forstå hva dette innebar.

Refleksjoner omkring skipsdåp og en cruise-medisinsk
sykemelding.
Mottakelsen hos Bergens ordfører i Haakonshallen var
et spesielt hyggelig og innslag under åpningen av det
trettende symposiet om maritim helse (ISMH13) den
22 juni 2015. Kongehuset hadde takket nei til å delta,
men det var ikke uventet at ordføreren, som er
landskjent for å stå på som ambassadør for byen sin
24/7, ville ønske deltakerne med følge velkommen.
Bergen markedsfører seg som både turistby og Norges
sjøfartshovedstad, det er den norske havnen som har
flest anløp av cruiseskip, og det er der Norsk Senter for
Maritim Medisin ligger. Men de færreste på
mottakelsen fikk med seg at velkomsten skjedde ved
stedfortreder, og saken omtales her fordi den
utløsende årsak til ordførerens sykemelding var
maritim-medisinsk relatert.
Selv om cruiseindustrien blomstrer som aldri før, er
det lenge mellom hver gang det kommer et nytt
cruiserederi. Mens det tidligere var ganske mange
cruiseskip med norsk flagg, var det inntil nylig ingen
igjen, og på tross av regjeringenes ivrige framstøt har
det ikke vært registrert et eneste cruiseskip i Norge de
siste ti år.
Nå hadde det seg slik at en tidligere Bergensborger har
hatt stor suksess med elvecruise og nylig hadde startet
et nytt rederi med havgående cruiseskip. For å skape
blest om egen virksomhet og samtidig gjøre litt stas på
Bergen, diskuterte rederen med
Bergensrepresentantene på en internasjonal
cruisemesse i Miami om det kunne være aktuelt å få
døpe det første skipet i Bergen på selveste 17. mai
2015 - med ordføreren som gudmor, - i stedet for
under sjøsettingen fra verftet nær Venezia året før.
Ordføreren så på dette som enda en god anledning til
å skape blest om Bergen og tok med velkjent

For mange er champagnen det viktigste ved en
skipsdåp. Som Paul F. Taylor har sagt: ” If you ever
have trouble opening a bottle of champagne, my
advice – hit it with a ship. I´ve seen people do that. It
works.” Av og til er det forresten slett ikke så enkelt:
Da prinsesse Ingrid Alexandra to uker før (4. mai 2015)
døpte redningsskøyta Elias, for øvrig hennes første
offisielle oppdrag, måtte det tre forsøk til før flasken
knuste mot skutesiden. På tross av den gode moral
(”mindreårige og alkohol hører ikke sammen”), var
dette ikke bra for skipet. Ifølge sjømannsovertro betyr
det hell og lykke når flasken knuser på første forsøk.
Og man trenger kanskje ikke være spesielt overtroisk
for å tvile på arbeidet til et verft som ikke engang
greier å arrangere problemfri flaskeknusing under
dåpen?
Selv når majesteter døper, går det ikke alltid helt etter
planen. Da Dronning Elizabeth den Annen i sin tid var

Denne publikasjon kan leses på http://www.nfmm.no

gudmor for cruiseskipet som skulle hete Queen
Elizabeth, døpte hun det i stedet etter seg selv, og
dermed måtte navnet omgående endres overalt til
Queen Elizabeth 2nd (QE2). Det ble et meget kostbart
total.
Å være gudmor innebærer mer enn å kaste
champagne, ønske hell og lykke og be om høyere
makters beskyttelse for skipet og alle som er ombord.
Tradisjonelt er hun skipets ´sponsor´, og det forventes
ikke mindre enn at hun gir en del av seg selv til skipet
og ”advocate for its continued service and wellbeing”,
i følge Wikipedia.
I mange land, bl.a. Italia, er det tradisjon at skipet
døpes ved sjøsetningen. Det er en stor og viktig
hendelse for verftet, som selvsagt inviterer gudmoren
og forventer at hun kommer. Transporten skal rederen
sørge for.
Videre forventes det også at gudmoren og hennes
følge reiser en tur med skipet, aller helst på
jomfruturen.
Da hustruen til USAs tidligere president Jimmy Carter
døpte det som den gang var verdens største
cruiseskip, Sovereign of the Seas, stilte RCCL (etterpå
en tid kalt Roselyn Carter´s Cruise Line) under
jomfruturen fra Miami flere titalls lugarer til
disposisjon for presidentens følge, som besto av slekt,
venner og sikkerhetsstyrker.
Og da Dame Julie Andrews døpte Crystal Serenity
disponerte hun over 20 jomfrutur-lugarer for sitt
selskap, men endte med å avlyse alle – angivelig fordi
det ikke passet frisøren hennes å reise da.
Men tilbake til den aktuelle skipsdåpen i Bergen. Den
skulle egentlig skjedd kl. 17 på Festningskaien, men så
stakk skipet en halvmeter for dypt til å kunne ligge
der. Etter samtaler med Havnevesenet ble man enige
om å la skipet og dåpen bli en del av
kveldsarrangementet. I stedet for 17.mai komiteens
alternativ med en times diskotek på Festplassen før
fyrverkeriet, ble det skipsdåp, og rederen betalte både
for fyrverkeri og en konsert med kjente artister med
tilknytning til Bergen.
Endringen førte til klager fra småbåteierene som ikke
fikk tilgang til Vågen, og dermed negative oppslag i
pressen som ”Mannen som kjøpte 17. Mai” og
”Kuppet 17. Mai feiringen”
I ettertid har også ordføreren fått hard kritikk for sin
rolle som gudmor for cruiseskipet, og det har vært
rene heksejakten i nasjonal og lokal presse. Det var en
mager trøst at hun fikk full støtte av Bergen
rederiforening som mente at ordføreren fortjener
honnør fordi hun jobbet hardt for å få rederiet til å
velge norsk flagg og Bergen som hjemsted. Foreningen

påpekte at dette er en mye større fordel for Norge og
Bergen enn den mulig økte markedsføringseffekt dette
kan ha for rederiet.
Konfrontert av pressen med korrupsjonsanklager og
krigsoverskrifter som ”Ordfører sto på for reder etter
luksustur” , husket ordføreren feil og rotet med
reisedetaljer og tidspunkter. Dermed ble hun også
stemplet som løgner.
Ikke særlig overraskende førte mobbingen til
langtidssykmelding; ”a cruise casualty of a different
kind…”
Under sykemeldingen la ordføreren seg flat i en
tårevåt og nærmest Clintonsk pressekonferanse, vist
direkte på flere TV-kanaler, hvor hun beklaget sin
klønete oppførsel, under henvisning til personlige og
familiære utfordringer i tillegg til mediekjøret omkring
dåpen.
Er det overhodet grunn til kritikk av ordførerens rolle
som gudmor i dette tilfellet? Kun dersom man synes at
alle utgifter i forbindelse med arbeid som kan være
det minste lystbetont skal dekkes av egen lomme.
For alle med kjennskap til skipsbygging er det klart at
skipets gudmor forventes å delta på sjøsettingen. At
gudmor ble fraktet til Italia på reders bekostning må
være selvsagt . At reder ordnet med privatfly og lot
henne få følge av sønnen er hyggelig , men egentlig
saken uvedkommende. Bortsett at jeg personlig liker
den ordningen mye bedre enn om hun hadde reist på
business-klasse for mine skattepenger, slik jeg ser (fra
min vanlige sjømannsplass bak forhenget på
økonomiklasse) at alle norske politikere og byråkrater
ellers gjør på utenlandsreiser med fly.
På pressekonferansen i etterkant påpekte ordføreren
spesielt at hun hadde tatt ut ferie fra ordførerjobben i
tiden hun var på invitert cruise som gudmor. Men var
det nødvendig? Denne turen var også en del av
gudmor-tjenesten for ordføreren, som nok ville
fortsette å promovere Bergen under cruiset. Eller
forventes det at alle som reiser verden rundt på
reiselivsmesser og annet og ”selger” Norge som
turistland og næringspartner gjør dette i sine ferier og
kun for egen regning?
Hvilke fordeler har Bergen hatt eller kan få som følge
av ordførerens aktiviteter?
Selv om det ikke kan ´kreves´ av en ordfører å døpe et
skip med alt det medfører, er det meget god
markedsføring av byen, ikke minst når det ifølge
rederiforeningen gjøres med ”en entusiasme ,
profesjonalitet og by-patriotisme som er
beundringsverdig.”
Å få skipsdåpen til Bergen og få lagt festlighetene til
nasjonaldagen burde være en ”win-win” situasjon for

DoCumentum Navale 20. Årgang. Nr 1. Side 2

reder og by; gratiskonsert med lokale artister og
fyrverkeri var ekstra bonus.
Ordførerens gudmor-gave på 1/2 million kroner ble
gitt til et frivillig motiveringssenter for rusavhengige i
Bergen.
Videre var altså ordførerens gudmor-aktiviteter sterkt
medvirkende til å få registrert et – og kanskje med
tiden flere - cruiseskip i norsk register som
hjemmehørende i Bergen, noe som gir betydelige
inntekter til stats- og kommunekasse, samt bedre
norsk kontroll med sikkerhet og driftsaspekter.
Nå er det riktignok ”studier” som viser at den enkelte
cruiseturist ikke legger igjen så mye penger per
besøksdag i Bergen. Men de undersøkelsene tar ikke
hensyn til andre inntekter, som havneavgifter og loslønninger, og slett ikke til de reklame-effekter det kan
gi at fornøyde turister og mannskap fra hele verden
skryter av Bergen og de norske fjordene til alle dem de
senere møter.
Bergen ikke bare som anløpshavn, men som snu-havn
gir betydelige ekstrafordeler. Det fører til flere anløp i
omkringliggende norske havner. For Bergen selv betyr
det at mesteparten av passasjerene og noe mannskap
skiftes ut hver gang skipet anløper, hvilket kan
medføre nærmere 1000 hotellovernattinger enten før
eller etter hvert cruise, samt atskillig pre- og postturisme i Norge.
Og ved ”turn-around” trenger skipet all verdens
forsyninger, som proviant, drikkevarer og drivstoff,
samt hjelp fra de forskjelligste lokale
serviceinstitusjoner, så mulighetene for økte inntekter
er legio dersom byen griper sjansen og legger
forholdene til rette..
I år har det nye cruiseskipet åtte anløp i Bergen. Neste
år kommer rederiets andre cruiseskip, og da blir det 18
anløp, - dersom rederen på tross av årets velkomst
fortsatt skulle være interessert. Det er imidlertid nok
av attraktive havner i andre land som står i kø for å
ønske nye skip velkommen.1

1

Det sies gjerne at det bare er én ting som er verre enn politikere
som ikke gjør noe, og det er politikere som gjør noe. Dette tilfellet er
et unntak fra regelen.
Interessekonflikter: Forfatteren kjenner verken ordføreren eller
rederen som omtales, men har størsteparten av livet vært involvert i
cruiseindustrien på forskjellige måter. Han har deltatt i lønnet
arbeid på mange sjøsettinger, skipsdåper og jomfruturer og må
derfor oppfattes som sterkt forutinntatt. Ingen har bedt ham skrive
dette innlegget og han har ikke mottatt verken moralsk eller
økonomisk støtte i den anledning. Meningene som uttrykkes i dette
innlegget er utelukkende hans egne.

Professor Eilif Dahl
eilifdahl@hotmail.com
Norsk Senter for Maritim Medisin Haukeland
Universitetssykehus, Bergen

Referat
Vellykket gjennomføring av det
trettende internasjonale symposiet om
maritim helse, 22-26 juni 2015 i
Bergen

Bergen viste seg værmessig fra sin beste side da det
13. Internasjonale symposiet om maritim helse
(ISMH13) ble avviklet der i tidsrommet 22-26 juni
2015. Bare én gang ble det bruk for regn-ponchoene
som alle deltakerne fikk utdelt første dagen, men det
var til gjengjeld under spaserturen fra
kongresshotellet Radisson Blu Bryggen til Fløibanen i
anledning gallamiddagen. Utsikten ved ankomst Fløien
ble dermed lite å skryte av, men i løpet av festen
klarnet det opp, og Bergen fra oven var desto mer
spektakulær på hjemturen.
ISMH arrangeres hvert annet år i forskjellige land, nå
på oppdrag fra International Maritime Health
Association (IMHA), som ble stiftet i Oslo under det 4.
Symposiet i 1997. For to år siden ble Symposiet holdt i
Brest, og denne gang var det altså Bergens tur.
Vertskap var Norsk senter for maritim medisin
(NSMM) ved lederen Dr. Alf Magne Horneland, som de
siste to år også har vært IMHAs president. Dr. Tim
Carter ledet programkomiteen som hadde lagt opp et
omfattende og detaljert program. Det lot seg
gjennomføre etter planen uten problemer selv om Tim
selv ikke kunne delta. Han var dessverre sykemeldt i
England med reiseforbud. Praktisk gjennomføring av
arrangementet var ved Fjell & Fjord Konferanser AS
for, mens nøkkel-medarbeidere fra NSMM, godt
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forberedte møtelederne og disiplinerte forelesere
sørget for grei avvikling av de forskjellige faglige og
sosiale aktivitetene.
Symposiet samlet over 200 deltakere fra 40 land.
Under mottoet ”Healthy seafarers – healthy shipping”
var det fem plenum-møter med fellesforelesninger i
storsal, 12 mindre møter med forelesninger parallelt i
tre eller fire seminarrom, samt to bolker med
diskusjon av postere. I tillegg var det lagt opp til fem
workshops, hver på halvannen time. Den ene av disse,
”Hyperbaric and diving medicine”, ble gjennomført
samtidig med IMHAs generalforsamling, mens de fire
andre, som var planlagt like etter generalforsamlingen
ør lunsj, ble dessverre stygt amputert fordi
generalforsamlingen varte mye lenger enn planlagt.
Og det var viktige emner forsinkelsen gikk ut over:
”Evacuation, port health care and repatriation”,
”Fitness assessment – validity, equity and efficiency”,
”Ship sanitation – water, infection controls” og ”Ship
medicine chest”.

Hovedtema for plenumsmøtene var: ”Healthy
shipping”, ”Healthy seafarers and healthy passengers”,
”Perspectives on maritime health”, ”Healthy fisheries”
og ”Cruising and passenger shipping”.
Emnene for parallell-møtene var ikke mindre
interessante. De tre første parallell-møtene var om
”Infectious diseases”, ”Development of remote care”
og ”Occupational risks to health”. De tre neste
omfattet ”Physical demands at sea and their
measurements”, ”Telemedical maritime assistance
service (TMAS)” og ”Wellbeing, gender and culture. Så
kom ”Maritime medical practice and care at sea 1”,
”Risk management at sea” og ”Chronic diseases in
seafarers”, og tilslutt; ”The cruise sector”, ”Fishing” og
”Maritime medical practice and care at sea 2”. Slik ble
de fleste viktige felt innen maritim-medisin dekket,
men det var mange som gjerne skulle deltatt på flere
av de møtene som pågikk parallelt.

Det lar seg ikke gjøre å gi noe godt referat fra de
forskjellige seksjonene, ikke minst fordi mange fant
sted samtidig. Men det syntes å være enighet om at
presentasjonene var meget interessante og jevnt over
holdt en høy faglig standard. Abstract-boken omfatter
112 sammendrag, hvorav 26 gjelder postere. En del av
dem er vel generelle, men annet er ikke å vente når de
må innleveres relativt lang tid i forveien før mange av
studiene er ferdige. Det syntes imidlertid å være en
betydelig standardheving i forhold til foregående
symposier, og mange av innleggene fortjener klart et
større publikum. Forskning har liten hensikt dersom
ikke resultatene bringes videre og deles, så publisering
er helt avgjørende. Forfatterne oppfordres derfor
sterkt til å bearbeide presentasjonene sine slik at de
kan publiseres i internasjonale fagtidsskrifter. Ikke
minst er” International Maritime Health”, IMHAs
offisielle forskningstidsskrift, meget interessert i å
motta kvalitetsartikler om maritim medisin og helse.
For å inspirere til mer og bedre maritim-medisinsk
forskning ble det arrangert et eget møte (”Meeting of
Nordic and IMHA Maritime Health Researchers”) i
forkant av Symposiet. Dette var en videreføring av et
dansk initiativ som to ganger tidligere, i Esbjerg og i
Gøteborg, har samlet nordiske maritim-medisinske
forskere for å la dem legge fram egne prosjekter med
tanke på nye ideer, konstruktive tilbakemeldinger og
mulig multisentersamarbeid. Også denne gang ble det
presentert interessante prosjekter med stort
samarbeidspotensiale, og tillegg var det et meget
nyttig innlegg om hva man i praksis bør legge vekt på
når man vil søke om midler til forskningsprosjekter fra
internasjonale maritime stiftelser og organisasjoner.
Under andre halvpart av dette forskningsmøtet ble det
redegjort for arbeidet til” IMHA Research”, og
diskusjonen etterpå dreide seg mest om hvordan et
samarbeid mellom de nordiske forskerne og IMHA
mest hensiktsmessig kan foregå. Det ble ingen klar
konklusjon, bortsett fra at en gruppe spesielt
interesserte personer fra begge grupper skal prøve å
finne fram til en felles plattform før neste symposium.
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Verdensomspennende internasjonalt samarbeid er
helt avgjørende for at arbeid med maritim medisin og
helse kan lykkes, og symposier som 13 ISMH er en god
anledning til å knytte personlige kontakter over
landegrensene. De forskjellige sosiale aktivitetene
under årets symposium bidro til dette, som
mottakelsen hos ordføreren i Håkonshallen,
midtsommernattsfeiring med verdens største St. Hansbål (18 m) i Laksevåg, fjord-cruise med lokal
sightseeing utfra Bergen havn og gallamiddag med
selvbetjening på Fløien. Viktigst for sosial og faglig
interaksjon er imidlertid hyppige og lange nok
kaffe/te-pauser, og det ble mange gode anledninger til
å treffe og diskutere med andre deltakere mellom
slagene. Men det blir aldri tid nok, og nær toppen av
ønskelisten min for det neste symposiet, 14 ISMH i
Manila om to år, er et litt mindre tettpakket faglig
program uten for mange parallelle møter, og minst
like hyppige, men enda litt lengre kaffe/te pauser.
Professor Eilif Dahl
eilifdahl@hotmail.com
Norsk Senter for Maritim Medisin Haukeland
Universitetssykehus, Bergen

Referat
ISMH, 22-26 juni 2015 i Bergen
For første gang siden 1997 ble IMHA-symposiet holdt i
Norge. I SAS-hotell Bryggen i Bergen, der alle møtene
ble holdt og der også de fleste bodde. 186 deltakere
fra 41 land blant annet Japan, Kina, Kuwait og Iran. Det
ble holdt både fellesmøter og møter der enkelte tema
ble behandlet og diskutert. Takket være en dyktig
ledelse og en flink stab, ble det hele avviklet 100 %
perfekt.

ugunstig, da våre vedtekter fra 1997, ifølge
advokatutredningen, ikke lenger er i samsvar med den
nye belgiske loven der alt må leveres på det lokale
språket, ikke engelsk.

Jeg hadde på forhånd sendt "mail" til noen
medlemmer for å høre deres mening, da jeg var litt
skeptisk og mente at alt har fungert meget bra hittil
med servicen fra Antwerpen, at vi visste hva vi hadde,
ikke hva vi vil få. De to som svarte, var enige med meg.
På møtet kom det fram at den "nye" loven var fra
2002 og ikke har skapt problemer. Dr Rob Verbist i
Antwerpen (som var blant dem som i 1997 var med å
formalisere IMHA, skrive vedtektene osv. og som
senere var president) opplyste at han ikke har hatt noe
problemer med myndighetene og hadde oversatt det
som trengtes, og også ville gjøre det i fremtiden uten
godtgjørelse. På møtet sa jeg at jeg er den eldste, for
lengst pensjonert og ikke en gang lege, altså ikke noe å
høre på, men at jeg mener "if it ain't broke, don't fix
it". Styrets forslag ble nedstemt med god margin. (Og
jeg fikk etterpå en del av skylda for det.)
Jeg har ingen problemer med å forstå
styremedlemmenes skuffelse, men flertallet har talt.

Også etter-møte-kveldene var deg sørget for:
Mottagelse i Haakonshallen av vise-ordføreren. En
galla-middag på Fløyen (der jeg ikke deltok),
tradisjonelt St. Hansbål i Laksevåg: 18 meter høyt satt
sammen av sildetønner, Fjordtur med veteranskipene
D/S " Stord 1", M/S "Granvin" og D/S "Oster". Og
været ble bedre enn spådd, bare en dag med litt regn.
På selve medlemsmøtet ble det en lang diskusjon om
sekretariatet skulle flyttes fra Antwerpen til London.
Styret har brukt mye tid og penger på å overbevise
medlemmene at dette ville være gunstig av flere
grunner: Nærmere de institusjonene vi samarbeider
med, billigere, mer sentralt (selv om stedet lå et godt
stykke utenfor London City) og at Antwerpen er

Som ny president - uten motkandidat - ble Dr Ilona
Denisenko valgt. Hun har vært medlem siden 1997 og
har vært styremedlem i flere år.
Neste møte blir i Manila om to år.
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Ralf Stahlke
E-mail: ralf.stahlke@gmail.com

Fra
Norsk Senter for Maritim Medisin

MOSH guidelines
The ILO guidelines for implementing the occupational
safety and health provisions of the Maritime Labour
Convention, 2006.

Bakgrunn

allerede dette feltet godt. Betydeningen ligger i at det
nå sikres en «level playing field» for aktørene i
shipping-industrien.
Der er å håpe at dette representerer et
paradigmeskifte internasjonalt, når det gjelder å
etablere anstendige arbeids- og levevilkår ombord i
shipping-industrien generelt.
Noen rederier har vært eksemplariske, og har allerede
en høy standard. De har ettertraktede arbeidsplasser.
Men i shipping-industrien sett under ett, er det
gjennomsnittlig ikke så bra, og det finnes en rekke
eksempler på alvorlige brudd på menneskerettigheter,
nærmest slaveri, i enkelte rederier og bransjer. Å sette
en internasjonal minstestandard har derfor vært
maktpåliggende for ILO, og vi er altså endelig der.
Der er å håpe at disse guidelines vil bli implementert i
flest mulig nasjoner snarest mulig. Da først kan vi
snakke om en ærlig konkurranse på like vilkår. Det vil
selvsagt alltid være noen etternølere, og erfaringene

Det er alminnelig kjent at skal man oppnå forbedring i
arbeids- og levevilkår, og dermed bedre helse og
trivsel for sjøfolk, er man nødt til å gå veien om heving
av felles internasjonale minstestandarder.
Konkurransen i skipsfartsnæringen gjør at rederne for
det meste søker billigste alternativ, og det er gjerne
bekvemmelighetsflagg, med lave skatter, lave avgifter,
enkle reguleringer og – lave standarder.
Standarder for «Maritime Occupational Safety and
Health» (MOSH) er ikke noe unntak.
ILO har som FNs organ for arbeidslivet hatt et sterkt
engasjement for å bedre sikkerhet og helse på
arbeidsplassene – også for sjøfolk - i mange år. Men
innsatsen har vært fragmentert, med mange ulike
konvensjoner som hver for seg fokuserte på ulike
typer arbeid og arbeidsplasser.
Etter hvert har det blitt komplisert å holde seg
orientert om hva som skjer. Det vil si – inntil Maritime
Labour Convention (MLC) kom i 2006.
I kjølvannet av MLC har det kommet flere guidelines
for å definere hva som er en akseptabel
minstestandard i henhold til konvensjonen. En av disse
veiledningene er regler for helseundersøkelse av
sjøfolk – som leserne trolig etter hvert kjenner godt,
fordi de er blitt akseptert av Norge som vår egen
standard for helseundersøkelsen.
Nå har vi også fått MOSH guidelines. Endelig har vi fått
etablert en minstestandard for arbeidslivet – en sjøens
arbeidsmiljølov.
Den store betydningen ligger ikke i at dette vil endre
norsk regelverk. Den norske Skipsarbeidsloven og
Skipssikkerhetsloven med ASH-forskriften dekker

har vist at det ikke alltid går så raskt å implementere
fornuftig regelverk i de ulike sjøfartsnasjonene.
Maritime Labour Convention, 2006 (MLC 2006) trådte
i kraft den 20. august 2013. Norge har ratifisert
konvensjonen. Den samler alle tidligere maritime
konvensjoner fra ILO, oppdaterer standardene og har
sterkere regler for hånd-hevning enn de gamle
konvensjonene. Det var ett ønske både fra
arbeidsgiver-hold og arbeidstaker-hold at denne
konvensjonen skulle se dagens lys.
Konvensjonen er delt i fem kapitler, og omhandler
minimumskrav, ansettelsvilkår, forpleining og losji,
helse, velferd og sosial sikkerhet, samt etterlevelse og
håndhevning.
I Regulation 4.3 i MLC 2006 finner vi regelen som
MOSH guidelines er hengt opp i. Der heter det at
Formålet er «To ensure that seafarers’ work
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environment on board ships promotes occupational
safety and health.»



Hvorfor MOSH guidelines?









Det viktigste i utviklingen av de nye
minimumsstardene er å bringe tidligere ILO OSHprinsipper (Occupational Safety and Health = OSH) opp
til dagens standard. Dessuten dekker de nye
standardene områder som ikke tidligere var dekke av
ILO standarder.
Formålet med disse standardene er å assistere
medlemsstatene i å implementere OSH-kravene fra
MLC 2006, og gi praktisk tilleggsinformasjon som skal
reflekteres i nasjonale lover og andre tiltak for å bedre
MOSH. Det handler altså om implementering av
Regulation 4.3. i MLC 2006, og en del andre relevante
krav, f.eks. under Regulation 3.1 og 1.1.

Innholdet i MOSH guidelines
Det gis selvsagt først en introduksjon, og man har en
utførlig beskrivelse av hvordan OSH-prinsipper skal
forstås i maritim sektor, og hvordan de bør appliseres.
Ansvaret til de maritime administrasjonene omtales til
liks med ansvaret til redere og sjøfolk. Kravet om
sikkerhetskomite ombord omhandles utførlig i kapitel
5.
Ulike risker ved arbeidet ombord omtales,
rapportsystemer og undersøkelser etter
arbeidsulykker, skader og sykdom omtales. Det er
velkjente arbeidsmedisinske prinsipper som er omtalt,
tilpasset maritim sektor.
Kapitlet om risikohåndtering omtaler velkjente
områder som:















Eksponering for skadelige faktorer i
omgivelsene
Støy
Vibrasjon
Kunstig belysning
Ultrafiolett lys
Ikke-ioniserende stråling
Ekstreme temperaturer,
Iboende risiko knyttet til det å arbeide
ombord på skip
Strukturelle egenskaper ved skip,
asbestrelatert risiko
Arbeid i trange rom
Bruk av maskineri og utstyr
Spesiell risikohåndtering under dekk.
Farlig last og ballast



Mental helse i forhold til
arbeidssituasjonen
Vold på arbeidsplassen
Nødprosedyrer og ulykkesrespons
Andre former for risiko
Biologisk risiko
Kjemisk risiko
Tobakksrøyking
Alkohol- og stoff-misbruk og –
avhengighet
Fatigue

Videre omhandles trening og instruksjon for sjøfolk, og
spesielle grupper av personell vies oppmerksomhet.
Det er altså satt minstestandarder på en rekke
områder. Selv om man kunne ønske at disse var
tydeligere striktere på mange områder, så vel som mer
detaljerte, er det å oppnå en omforent
minstestandard på disse områdene et meget viktig
første skritt for å løfte «level playing field» til et
høyere og mer anstendig nivå.

Konklusjon
Jeg anbefaler alle å sette seg inn i guidelines. Det var
interesante diskusjoner i Geneve da disse guidelines
ble vedtatt, og det er en stor glede å konstatere at vår
egen professor Tim Carter var instrumentell i den
avgjørende fasen for å sikre at gode guidelines ble
utformet.
MOSH guidelines er nok et – lite – skritt i retning av å
bringe sjøfolks helse og velferd på et anstendig nivå.
Det var på høy tid, og vi håper de blir implementert av
flest mulig snarest mulig.
Leiar Alf Magne Horneland
amho@helse-bergen.no
Norsk Senter for Maritim Medisin
Leiar i Fagnemnda, Sjøfartsdirektoratet
President i International Maritime
Health Association

Faglitteratur
I denne spalten ønsker redaktøren og henlede
oppmerksomheten på interessant faglitteratur.
Leserne bes sende innspill til spalten pr e-post til
redaktøren.
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Dødelighet ved senkning av
handelsskip
Salvador, Erik Myrvang. 2006. En risikoanalyse av
dødeligheten ved senkningen av norske handelsskip
under Den andre verdenskrig. UIO, masteroppgave.
A risk analysis of mortality as a result of the sinking of
Norwegian merchant ships during World War 2
Background. To what degree would it be possible to
use carefully recorded historical material in modern
day risk assessments? I wanted to find out if it was
possible to use the merchant marine records from the
Second World War as a basis for gathering statistical
data on possible risk factors to survival in maritime
disasters. Furthermore I wanted to find out if any
single factor could pose a higher risk of mortality than
others. My main hypothesis was that an orderly
conducted evacuation of the ship, as opposed to a less
orderly one, would significantly reduce lethality
amongst the crew members during the sinking of a
merchant vessel. Furthermore I hypothesised that
both fire onboard and a short time from attack to
complete sinking, would greatly increase the death
rate amongst the crew members, to a higher degree
than the other supposed risk factors.
Material and methods. I chose 100 well documented
sinking reports from the Of these 40 were randomly
selected. For each of these the following variables
where registered: whether the ship was sunk during
daytime or at night. If lifeboat manouvers where held
prior to the sinking or not. Was the ship sunk while
sailing in a convoy, or was it sailing alone. Was it sunk
in summertime or during wintertime. What the
weather was like at the time of sinking. What kind of
cargo the ship was carrying, divided into high or low
risk cargo. How fast the ship sunk. If or not during the
sinking, fire broke out. And finally, if the ship was
evacuated in an orderly fashion or not, with a
complete or partial collapse of command structure.
After this the absolute numbers of casualties for each
sinking was registered and these numbers where
recalculated and presented as average percent values
for each of the variables. Calculations were then made
to establish a possible significant relationship between
assumed risk factors and actual mortality.
Results. It was found that the average percent of
casualties for evacuations that were performed in an
orderly fashion numbered 8 %, while those that did
not had an average mortality rate of 43 %. This was
found to be a significant difference, and the other
assumed risk factors could not in a substantial manner
account for the differences in mortality after being
corrected for through a regression analysis.

Furthermore it was indicated that amongst the other
assumed risk factors, only a night time sinking and
sailing in a convoy seemed to significantly increase the
risk of mortality.
Interpretation. The state of evacuation, independent
of other assumed risk factors, seems to greatly
influence the mortality rate during a sinking. Also
being sunk whilst sailing in a convoy or being sunk
during night time, can be assumed to increase the
mortality rate amongst crew members.
Fra professor Jørgen Riis Jepsen ved Centre of
Maritime Health and Society i Esbjerg har vi fått
følgende innspill til denne spalten.
Xaver Baur, Lygia Therese Budnik, Zhiwei Zhao,
Magne Bratveit, Rune Djurhuus, Louis Verschoor,
Federico Maria Rubino, Claudio Colosio, Jorgen R
Jepsen: Health risks in international container and
bulk cargo transport due to volatile toxic compounds.
Journal of Occupational Medicine and Toxicology
2015, 10:19
To ensure the preservation and quality of the goods,
physical (i.e. radiation) or chemical pest control is
needed. The dark side of such consents may bear
health risks in international transport and production
sharing. In fact, between 10 % and 20 % of all
containers arriving European harbors were shown to
contain volatile toxic substances above the exposure
limit values. Possible exposure to these toxic
chemicals may occur not only for the applicators but
also the receiver by off gassing from products, packing
materials or transport units like containers. A number
of intoxications, some with lethal outcome, occur not
only during the fumigation, but also during freight
transport (on bulk carriers and other transport
vessels), as well as in the logistic lines during loading
and unloading. Risk occupations include dock-workers,
seafarers, inspectors, as well as the usually
uninformed workers of importing enterprises that
unload the products. Bystanders as well as vulnerable
consumers may also be at risk. Ongoing studies focus
on the release of these toxic volatile substances from
various goods. It was shown that the half-lives of the
off-gassing process range between minutes and
months, depending on the toxic substance, its
chemical reactivity, concentration, the temperature,
the contaminated matrix (goods and packing
materials), and the packing density in the transport
units. Regulations on declaration and handling
dangerous goods are mostly not followed. It is obvious
that this hazardous situation in freight transport
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urgently requires preventive steps. In order to
improve awareness and relevant knowledge there is a
need for more comprehensive information on
chemical hazards and a broader implementation of the
already existing regulations and guidelines, such as
those from ILO, IMO, and national authorities. It is also
necessary to have regular controls by the authorities
on a worldwide scale, which should be followed by
sanctions in case of disregarding regulations. Further,
fumigated containers must have a warning sign
corresponding to international recommendations and
national regulations, and freight documents have to
indicate any potential hazard during stripping the
goods.
Jørgen Riis Jepsen, Zhiwei Zhao, Wessel M. A. van
Leeuwen: Seafarer fatigue: a review of risk factors,
consequences for seafarers’ health and safety and
options for mitigation. International Maritime Health
Journal 2015;66/2:106-17.
Background: The consequences of fatigue for the
health and safety of seafarers has caused concern in
the industry and among academics, and indicates the
importance of further research into risk factors and
preventive interventions at sea. This review gives an
overview of the key issues relating to seafarer fatigue.
Materials and methods: A literature study was
conducted aiming to collect publications that address
risk factors for fatigue, short-term and long-term
consequences for health and safety, and options for
fatigue mitigation at sea. Due to the limited number of
publications that deals with seafarers, experiences
from other populations sharing the same exposures
(e.g. shift work) were also included when appropriate.
Results: Work at sea involves multiple risk factors for
fatigue, which in addition to acute effects (e.g.,
impaired cognition, accidents) contributes through
autonomic, immunologic and metabolic pathways to
the development of chronic diseases that are
particularly prevalent in seafarers.
Conclusions: Taking into account the frequency of
seafarer fatigue and the severity of its consequences,
one should look into the efficacy of the current
legislative framework and the industry’s compliance,
the manning of the international merchant fleet, and
optimised working, living and sleeping conditions at
sea. Considering circumstances at sea, e.g. working in
shifts and crossing time zones, that cannot be altered,
further assessment of the potentials of preventive
interventions including fatigue prediction tools and
individual fatigue mitigation management systems is
recommended.
Tim Carter & Jørgen Riis Jepsen: Exposures and
health effects at sea: Report on the NIVA course:

Maritime Occupational Medicine, Exposures and
Health Effects at Sea. Elsinore, Denmark, May 2014.
International Maritime Health 01/2014; 64(3):114121.
The presentations and discussions summarised
provide an overview on the current state of
knowledge on a wide range of occupational health
risks to which seafarers are exposed. The definition of
an occupational risk for a seafarer poses problems as
their ship provides both their working and their living
environment and, because of its mobility, can expose
them to diverse climatic and infectious risks.
Knowledge about levels of exposure to potential
health risks in seafarers is limited when compared to
those working ashore while, because of a pattern of
working that is often temporary and insecure, there is
little valid long-term information on ill-health that can
be related to risks at sea and in port. The data that do
exist mainly come from developed countries,
especially those in North Western Europe and
extrapolation from these populations to the Asian
seafarers who now crew most ships is of uncertain
validity. This course, run by the NIVA Foundation and
supported financially by the Nordic Council of
Ministers, provided a first opportunity to draw a wide
range of information and experience together to
review exposure and health risks in seafarers. As a
result it provided both a forum for deciding on future
needs for investigation and gave those attending a
range of insights that can help inform their own
practices.
Jensen A, Jepsen JR: Vibration on board and health
effects. International Maritime Health 2014;65(2):5860.
There is only limited knowledge of the exposure to
vibrations of ships' crews and their risk of vibrationinduced health effects. Exposure to hand-arm
vibrations from the use of vibrating tools at sea does
not differ from that in the land-based trades.
However, in contrast to most other work places,
seafarers are also exposed to vibrations to the feet
when standing on vibrating surfaces on board.
Anecdotal reports have related the development of
"white feet" to local exposure to vibration, e.g. in
mining, but this connection has not been investigated
in the maritime setting. As known from studies of the
health consequences of whole body vibrations in landtransportation, such exposure at sea may affect ships'
passengers and crews. While the relation of back
disorders to high levels of whole body vibration has
been demonstrated among e.g. tractor drivers, there
are no reported epidemiological evidence for such
relation among seafarers except for fishermen, who,
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however, are also exposed to additional recognised
physical risk factors at work. The assessment and
reduction of vibrations by naval architects relates to
technical implications of this impact for the ships'
construction, but has limited value for the estimation
of health risks because they express the vibration
intensity differently that it is done in a medical
context.
Balazs Adam, Hanna Barbara Rasmussen, Randi
Nørgaard Fløe Pedersen, Jørgen Riis Jepsen
Occupational accidents in the Danish merchant fleet
and the nationality of seafarers. Journal of
Occupational Medicine and Toxicology 01/2014;
9(35).
Background: The aim of the study was to examine
occupational accidents reported from non-passenger
merchant ships registered in the Danish International
Ship Register in 2010-2012, with a focus on analysing
nationality differences in the risk of getting injured in
an accident.
Methods: Data about notified occupational accidents
were collected from notifications sent to the Danish
Maritime Authority and from records of contact with
Danish Radio Medical. Events were matched by
personal identification and accident data to create a
unified database. Stratified cumulative time spent on
board by seafarers was used to calculate accident
rates. Incidence rates of different nationalities were
compared by Poisson regression.
Results: Western European seafarers had an overall
accident rate of 17.5 per 100000 person-days, which
proved to be significantly higher than that of Eastern
European, South East Asian and Indian seaman
(adjusted incidence rate ratio 0.53, 0.51 and 0.74,
respectively), although differences decreased over the
investigated period. Smaller but in most cases still
significant discrepancies were observed for serious
injuries. The back injury rate of Western European
employees was found especially high, while eye
injuries seem to be more frequent among South East
Asian workers. Conclusions: The study identified
substantial differences between nationalities in the
rate of various accidents reported from merchant
ships sailing under the Danish flag. The differences
may be attributed to various factors such as safety
behaviour. Investigation of special injury types and
characterisation of effective elements of safety culture
can contribute to the improvement of workplace
safety in the maritime sector.
Balazs Adam, Randi Nørgaard Fløe Pedersen, Jørgen
Riis Jepsen. Regulation and practice of workers'
protection from chemical exposures during container

handling. International Maritime Health 01/2014;
65(3):149.
Introduction/Background: Fumigation of freight
containers to prevent spread of pests and off-gassing
of freight are sources of volatile chemicals that may
constitute significant health risks when released. The
aim of our study is to investigate the regulation and
practice of container handling in Denmark with focus
on preventive measures applied against chemical
exposures.
Methods: A comprehensive systematic search of
scientific literature, legislation and recommendations
related to safe work with transport containers from
international and Danish regulatory bodies were
performed. The practice of container work was
investigated in a series of semi-structured interviews
with key informants including managers and safety
representatives of organisations that handle
containers. Results: Although several international and
national regulations and local safety instructions relate
to container handling, the provided information is not
sufficiently detailed to conduct safe practice in many
aspects. In accordance with the scientific literature,
the interviewees estimate that there is a high
frequency of containers with hazardous chemical
exposure that are regarded as potentially damaging to
health, although recognisable health effects are rare.
There is limited knowledge about the types of
chemicals, which mostly cannot be measured by
available devices at the worksite. Passive ventilation
and personal protective equipment are typical
preventive measures in practice, but their use is not
consistent and does not necessarily ensure adequate
protection.
Conclusions: Hazardous chemical exposure from
containers does constitute a risk, about which,
however, managers, workers, even occupational
health professionals have limited knowledge. Detailed
risk assessment and specific instructions on risk
management are needed for safe handling of
transport containers.
Thomas Rødgaard Poulsen, Hermann Burr, Henrik L
Hansen, Jørgen R Jepsen: Health of Danish seafarers
and fishermen 1970-2010 – what have register-based
studies found?
Background: This study aimed to review Danish
register-studies on seafarers’ and fishermen’s health
and safety.
Methods: Register-based or register-linked studies
from 1970 until 2012 were identified and reviewed.
Four categories of studies were included: mortality,
hospitalization, specific diagnoses and conditions and
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accidents. Standardized risks estimates were typically
calculated by comparison with the total Danish
working population.
Results: Elevated rates were found in all four
categories. For mortality male seafarers had excess
rates of accidents, cirrhosis of the liver, cancer, and
suicides, and fishermen of accidents and
cardiovascular disorders. Female seafarers in maledominated occupations also had increased mortality
rates. Elevated hospitalization rates for male seafarers
were particularly prominent for endocrine/nutritional
conditions, cervical discopathy, gastrointestinal and
cardiovascular diseases, cancers, hearing impairment,
and injuries, and for female seafarers cancers,
circulatory and genitourinary diseases and injuries.
Fishermen had increased hospitalization rates for
cardiovascular diseases, bronchitis, emphysema, lung
cancer, gonarthrosis, thoracolumbar discopathy,
rotator cuff syndrome, carpal tunnel syndrome,
injuries and hearing impairment. Specific diagnoses
and conditions: There was an elevated risk of
tuberculosis, hepatitis B and certain cancers for male
seafarers, and of obesity and occupational accidents
for both fishermen and seafarers.
Conclusions: In spite of safety measures and
significant structural changes in the Danish merchant
and fishing fleet, the spectrum of health indicators
continues to indicate considerable risk factors in the
maritime environment and/or the lifestyle of seafarers
and fishermen. Future monitoring of fishermen’s and
seafarers’ health will remain essential for
implementing appropriate preventive measures.
Scandinavian Journal of Public Health. 01/2014;
Sanne Fribo Møller Pedersen, Jørgen Riis Jepsen: The
metabolic syndrome among Danish seafarers.
International Maritime Health. 11/2013; 64(4):18390.
Representing a cluster of risk factors related to insulin
resistance, the metabolic syndrome (MS) is defined by
a constellation of increased waist circumference in
combination with dyslipidaemia, hyperglycaemia,
and/or increased blood pressure. MS is a strong risk
factor for a number of chronic diseases, including
diabetes and cardiovascular conditions. Approximately
1/5 of Danish adults have MS, which has an etiological
relation to nutritional factors, sleep patterns, workrelated stress, fatigue, and physical activity - all of
which are critical issues at sea. Out of 655 Danish
seafarers attending medical fitness examination by
seafarers'doctors in 4 clinics, 524 participants (mean
age of 38.5 years) underwent waist circumference
measurements and provided questionnaire
information about their workplace on board and their

consumption of tobacco and alcohol. Blood samples
were taken if waist circumference was increased. MS
was defined according to the International Diabetes
Federation as central obesity in combination with 2
out of the following conditions: elevated triglycerides,
blood pressure, fasting plasma glucose, and reduced
HDL-cholesterol (or treated hyperlipaemia or
hypertension, or previously diagnosed type 2 diabetes,
respectively). The crude baseline prevalence of MS
was 25.9 % among male and 10.7 % among female
Danish seafarers. 30.6 % were current smokers. The
alcohol consumption was comparable to that of Danes
ashore, but exceeded recommendations of 18.6 %. MS
was increased in this young group of seafarers.
Seafarers with MS were advised to 10 % weightreduction, physical activity 1/2 hour/day, reduced
intake of saturated fat and increased fibres indiet,
smoking cessation, and control of alcohol
consumption as an intervention measure. Follow-up
will take place after 2 years.
Tomas Breidahl, Michael Christensen, Jørgen Riis
Jepsen, Jens-Peter Johansen, Oyvind Omland: The
influence of ship movements on the energy
expenditure of fishermen. A study during a North Sea
voyage in calm weather. International Maritime
Health. 01/2013; 64(3):114-20.
Former studies of professional fishing activities have
indicated that movements of a ship, in itself, may
increase the energy expenditure in addition to the
traditional work carried out by fishermen. We have
studied the effects of exposure to the ships movement
during calm weather by examining the crude relation
between the ship movement and the energy
expenditure of the fishermen, thus ignoring the
various tasks undertaken on board. We have recruited
4 fishermen on 2 contemporary steel trawlers who
participated during the whole study period. Each of 4
participants recorded his activities and health
conditions once an hour in a registration scheme for 4
days. Estimations of energy expenditure were done
with a bodymonitoring system (SenseWear Pro 3)
carried as an armband, placed at the surface on the
right upper arm. Measurements of sea movements
were obtained by a gyroscope placed in the vessels
wheelhouse during fishing expeditions in the North
Sea off the coast of Bergen. Data were analysed by
linear regression. The exposure monitored in calm
weather conditions was small for all measurements of
heelingand pitch being less than 10o for both vessels.
However, the fishermen's energy expenditure was
influenced by these minor sea motions. Trends were
seen in the individual graphs with increasing energy
expenditure at higher exposures. Our data suggest
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that even the heel and pitch in calm weather have an
impact on the fishermen by increasing their energy
consumption, but without any observation of
discomfort or negative health outcomes. This study
has demonstrated the feasibility of the applied
methods, which should be repeated with larger
samples and in rough weather.
Daniel F Borch, Henrik L Hansen, Hermann Burr,
Jørgen R Jepsen: Surveillance of maritime deaths on
board Danish merchant ships, 1986-2009.
International Maritime Health. 01/2012; 63(1):7-16.
A previous study demonstrated a high death rate
among seafarers signed on Danish ships during the
years 1986-1993. This study aimed to examine and
analyse the subsequent development until 2009. A
total of 356 fatalities were identified from data
supplied from the Danish Maritime Authority, an
insurance company, and other sources. Maritime
deaths among seafarers signed on Danish ships
comprise deaths from 1) accidents, suicides and
homicides; and 2) disease on board. Deaths due to
2) occurring ashore within 30 days after signing off
were included. The overall and mode-specific death
rates were calculated for three eight-year
observation periods. The rates for work-related
fatal accidents were compared with the rates for
land-based trades. All categories of maritime deaths
were significantly reduced from 1986 to 2009 - in
particular during the last eight-year period
(Accidents 1986-1993: 66.6 per 100,000 person
years, 2002-2009: 27.0 per 100,000 person years,
diseases 49.5-26.1, suicides 14.4-7.8). In spite of the
remarkable improvement since 1986, seafarers
remain in 2002-2009 more than six times more
likely to die from occupational accidents (including
shipwrecks) than do workers ashore. The
favourable trend of maritime deaths in the Danish
merchant fleet may be due to 1) preventive
measures - e.g. interventions relating to vessel
safety, work environment, and improved medical
care on board - and to 2) technological and
organizational changes - e.g. newer and larger
vessels in the Danish merchant fleet, changed
composition of the workforce, and reduced shore
leaves. The persisting excess risk warrants further
preventive actions.
Hansen HL, Jepsen JR, Hermansen K: Factors
influencing survival in case of shipwreck and other
maritime disasters in the Danish merchant fleet since
1970. Safety Science 01/2012; 50:1589-1593.
During the last 40 years, merchant ships have
become safer and a number of new safety measures
have been introduced. The purpose of the first part
of this study was to investigate the trend of fatalities
due to maritime disasters in the Danish merchant

fleet over a 40-year period from 1970 to 2009,
during which a total of 146 seafarers lost their lives.
The relative risk of fatal accidents in the period
1990–2009 compared with the period 1970–1989
was 0.81 (CI: 0.58–1.14). The second part of the
study focuses on seafarers who abandoned a
merchant ship in the period from 1990 to 2009. The
purpose was to investigate factors influencing
survival. During the 20-year period 44 incidents
were identified involving a total of 267 seafarers.
Among these, 51 did not survive. The fatality risk
for seafarers on small and large ships was 3.68 and
0.64 per 1000 years at risk, respectively. Among the
171 seafarers who were rescued dry, one was
injured and did not survive (0.6%). Out of 64
seafarers ending up in the water, 18 (28%) did not
survive. Among the remaining 32 seafarers, 23 were
with great certainty inside the vessel when it sank
and another nine may have remained inside the
sinking vessel. None of these survived. Suboptimal
organisation of the evacuation process was of
importance in some cases. Survival suits and
automatic emergency transmitters (EPIRB’s) have
been shown to work in practice but their
introduction has had limited influence on survival
statistics.
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Organisasjonen ble etablert i Oslo i 1997 - på et møte
arreangert av Norsk Forening for Maritim Medisin.
Vårt fokus på internasjonalt samarbeide er like sterkt i
dag som for 18 år siden - og NFMM er det første
kollektive medlemm i IMHA.
Engasjer deg og ta del i dette virktige arbeidet
fremover!
President
Jan Sommerfelt-Pettersen
jan@sommerfelt-pettersen.no

På nettstedet - www.nfmm.no - kan alle medlemmer
oppdatere sine personalia og kontaktopplysninger.
Vennligst husk å holde dine kontaktopplysninger
oppdaterte.
Presidenten sender ut elektroniske meddelelser til
medlemmer og interesserte fra tid til annen. Vil du stå
på listen er skjer påmelding på nettsiden.
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