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DØDSFALL PÅ JOBB: Kværner Stord flagget på halv stang etter dødsulykken i fjor. Foto: Ove A. Olderkjær

førstehjelp
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Livet som ikke 
kunne reddes

Når ulykken rammer underleverandører og 
arbeidstakerne ikke snakker norsk, blir  

oppfølgingen ekstra vanskelig. 
Tekst: Ingeborg Altern

Det er lørdag formiddag, 7. mars 
2015. På et møterom hos Kværn

er på Stord sitter fire industri vernere, 
fire vitner, en tolk og industri vern
leder Alf Strand. Legen fra bedrifts
helsetjenesten kommer inn, han har 
snakket med legevakta: Livet til den 
forulykkede ville ikke vært mulig å 
redde.

– Å få bekreftet at utfallet var gitt, 
at det ikke var noe de kunne gjort an
nerledes som kunne gjort at han var 
i live, var viktig å høre for dem som 
fikk ham fri og for dem som prøvde å 
gjenopplive ham, forteller Strand.

Viktig samtale
Han mener samtalen denne lørdagen 
var vesentlig for alle involverte. 

– Man må ikke tro at med en gang 

blålysene er slått av, så er det tilbake til 
normal drift. En må sette seg ned og 
snakke med hverandre, både samme 
dag og i dagene som følger. Ledere n 
må også snakke med de involverte én 
og én, kanskje spesielt dem som er 
stille. Er vi observante vil vi fort se om 
noen går i kjelleren, tror Strand. 

Trenger folk ekstra oppfølging vil 
Strand melde fra til bedriftshelse
tjenesten. Samtidig understreker han 
at det er viktig å ikke overdrive:

– Vi må finne en balanse der vi ikke 
hiver bensin på bålet. Vi skal ikke 
 plage dem som ser ut til å takle det 
greit. Etter noen uker er det naturlig å 
redusere oppmerksomheten. 

Kjent redningstjeneste
Ett år er gått. Alle i innsatsmannskapet 

som var med å gi førstehjelp er fortsatt 
aktive i industri vernet. De fire vitnene 
var alle utlendinger og ansatt i andre 
bedrifter, mindre virksomheter uten 
eget industri vern. Strand var med på 
den første oppfølgingen av disse, men 
vet ikke hvordan de har det i dag. 

Strand fremhever at mannskapet 
hans er erfarne folk:

– Folkene vi har med i industri
vernet er veldig dedikerte, har lang 
erfaring, er kunnskapsrike og flere er 
med i Røde Kors hjelpekorps på fri
tiden. Vi er åpne med hverandre og 
oppdaterer hverandre på hvordan vi 
har det.

Han forsøker å ta vare på det gode 
miljøet og gi styrkene faglig påfyll 
med kurs kjørt av brannvesen og am
bulansetjenesten.
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– Mange av oss som deltar i industri
vern eller offentlige nød etater på Stord 
kjenner hverandre og er trygge på hver
andre. 

Ulykken
Den fatale ulykken skjedde noen hun
dre meter fra hovedanlegget til Kvær
ner, på et demoleringsområde for hug
ging av oljeplattformer. 

– Det var bare to personer på jobb, 
de var innleid gjennom et lokalt firma. 
Begge var flinke folk vi har brukt en pe
riode, og som vi stolte nok på til å la dem 
arbeide alene en lørdag, sier Strand.

Det er mest store maskiner som gjør 
demoleringsarbeidet, men noen opp
gaver må løses med håndmakt, og det 
var i en slik operasjon det gikk galt: En 
plate på 2,4 tonn veltet over den ene 
mannen.

– Arbeidskameraten ropte på hjelp 
og tre menn fra nabovirksomheten kom 
springende. Med hjelp av en person
løfter fikk de løftet plata vekk fra man
nen. De varslet også portvakta på det 
interne nødnummeret.

Vakta alarmerte industri vernet og til
kalte offentlig ambulanse. 

– Da de fire fra industri vernet an
kom ulykkesstedet to minutter etter at 
alarmen gikk fant de mannen frigjort, 
men livløs. De startet umiddelbart med 
hjertelungeredning og koplet opp 
hjertestarteren. Da ambulansene ankom 
cirka 10 minutter senere ba de industri
vernerne om å fortsette med gjenopp
livingen, forteller Strand og legger til:

– Siden legen og ambulansefolkene 

ikke syntes det var nødvendig å ta over 
vet vi at våre mannskap gjorde alt etter 
boka. Det har vært godt for dem å vite.

Til slutt måtte de likevel gi opp og leg
en fra legevakta erklærte mannen død.

Polske arbeidere
Industrivern leder Strand ble raskt vars
let og ankom skadestedet etter rundt 30 
minutter.

– Det var kaotisk og vanskelig å få 
et overblikk. Vi klarte å samle de fire 
vitnene og fikk tak i en norsktalende 
polakk som jeg visste var på jobb på 
hoved anlegget. Med ham som tolk fikk 
vi snakket om det som hadde skjedd. 
Det var ikke et intervju om hendelses
forløpet, men en debrif. Og vi fikk greie 
på at den forulykkedes kone og barn 
bodde i Polen. 

Strand er usikker på hvem som vars
let kona – det ble håndtert via politiet, 
men vet at hun fikk tilbud om å bli flydd 
til Norge umiddelbart, noe hun takket 
nei til.

– Mannens nærmeste kollega hadde 
en forferdelig tung dag, vi prøvde å ta oss 
av ham, men var avhengige av tolk en. 

De polske arbeiderne tok også vare 
på hverandre, og etter hvert kom daglig 
leder fra vedkommendes firma og tok 
seg av ham. 

Vanskelig for tolken
Lørdagen gikk med til å avgi forklaring 
til politiet og Arbeidstilsynet, og Strand 
har i ettertid tenkt at de burde skaffet 
en profesjonell tolk som kunne avlastet 
 deres lokale polakk:

Kværner verft
Bygger oljeplattformer og 
moduler.

Kapittel 3-virksomhet med 
forsterkning innen førstehjelp, 
brannvern, miljø- og kjemika-
lievern og røykdykking. De har 
også redningsstab og orden 
og sikring.

2.000 sysselsatte, 41 av disse 
er i industrivernet.

Ble industrivernpliktig i 1941.

Areal: 
 � Hovedanlegget: 318.000 m2 

 � Demoleringsanlegget: 
68.000 m2

«Selv én øvelse vil gi stor 
forskjell i hvordan vi klarer å 
håndtere en krise og etter-

virkningene av den»

førstehjelp
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– Vi utsatte tolken for vel mye press, 
han ble sittende hele lørdagen med oss 
og politiet. Det må ha vært belastende 
å gjengi øyevitneskildringene gang på 
gang.

Før Strand dimitterte innsats
mannskapet sitt måtte de love å være 
sammen resten av dagen og ta vare på 
hverandre. 

– Jeg ringte alle fire på søndag og 
det gikk greit med dem. Alle hadde 
sov et om natta, selv om de så bilder av 
det som hadde skjedd om og om igjen. 

De lovte å ringe tilbake om det var 
noe som var vanskelig. På tirsdag had
de de fire, Strand og portvakta et nytt 
debrifingsmøte med bedrifts legen. 

– Legen er dyktig, han kjenner oss 
godt, har holdt kurs for oss og har vært 
en god støtte for meg. Jeg har også lært 
av mine forgjengere og gjennom kurs 

og veiledning fra Senter for Krise
psykologi i Bergen. 

Etablering av krisestab
Mens industri vern lederen tok seg av 
sitt mannskap og vitnene, ble det eta
blert krisestab som hadde ansvar for å 
gi pårørende, presse og andre ansatte 
informasjon. Normalt samarbeider 
krisestaben også med den kommunale 
krisetjenesten og avklarer hvem som 
gjør hva. 

– I en tidligere ulykke hadde vi én 
pårørendekontakt per familie. De 
hadde ansvar for oppfølging gjennom 
hele forløpet og dét kunne bli en sterk 
belastning. Vi må være forsiktige og ta 
vare på våre hjelpere også. 

Det ble arrangert minnesamling 
både hos Kværner og hos den forulyk
kedes bedrift noen dager etter ulyk

ken. I tillegg ble det etter noen uker 
laget en informasjonspakke om hen
delsesforløp og tiltak, og denne ble 
gjennomgått av lederne til alle ansatte 
og underleverandører. 

– Krisestaben vår øver to ganger år
lig, som regel en bordøvelse der vi dis
kuterer oss gjennom en gitt hendelse. 
Har vi tenkt gjennom ulike scenar
ioer er vi litt forberedt. Husk at selv én 
øvelse vil gi stor forskjell i hvordan vi 
klarer å håndtere en krise og ettervirk
ningene av den, minner Strand om. 

Industrivernlederen oppfordrer an
dre virksomheter til å lage en oppføl
gingsplan.

– Vår er på knapt ei A4side, men 
den inneholder nok stikkord om hvem 
som har ansvar for hva og en sjekkliste  
– det er fort gjort å glemme viktige  
detaljer.  ¢

ERFAREN: Industrivernleder Alf Strand. STORT ANLEGG: Kværners verft ligger på en odde på Stord. Foto: Aerophoto

SKADESTEDET: Platen som veltet over arbeidstakeren veide 2,4 tonn. Foto: Kværner


