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Ble alvorlig lungesyk 
etter å ha jobbet i 
fuktskadet kjeller
Lokalene Stig W. Johansen (56) jobbet i viste seg å ha alvorlige fukt- og soppskader, og for 
fire år siden ble han alvorlig lungesyk. Arbeidstilsynet vurderer å anmelde arbeidsgiveren.
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Stig W. Johansen jobbet som daglig leder på en ungdomsklubb i Narvik i flere år. Lokalene var nede i en kjeller, som viste seg å ha 

alvorlige fukt- og soppskader. Johansen husker at taket lekket, og at de ansatte måtte tømme bøtter som fanget opp vannet hver 

gang de kom på jobb. 

For fire år siden ble han akutt syk og innlagt på sykehus med 70 prosent oksygenopptak. I dag er Johansen lungesyk 

med diagnosen kols og astma.

Han blir andpusten og sliten for den minste anstrengelse, og er avhengig av sterke astmamedisiner for å fungere i hverdagen. 

Når det er fuktig ute, hender det han også må ta en kortisonkur.

Ikke trodd
Det begynte med piping i brystet og tung pust.

Johansen hanglet i noen år, og måtte til slutt sove sittende for å unngå trykk på brystet. Han har aldri røyket, og alltid har trent og 

tatt vare på helsen sine. Fire andre kolleger er også blitt syke.

- Det verste er at jeg aldri får helsen min tilbake, og det føles ikke bra å ikke bli trodd, sier Johansen.

Frøydisbraathen
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I over fire år har han kjempet for å få 

godkjent sykdommen sin som en 

yrkesskade av Nav, og for å få 

yrkesskadeerstatning fra Protector, 

forsikringsselskapet til arbeidsgiveren, 

Narvik kommune.

De har avslått søknaden, til tross for at 

både fastlegen og to lungeeksperter ved 

ulike sykehus mener det er forholdene på 

Johansens jobb som er årsaken til at han er 

blitt syk, skriver Fagbladet, som tidligere har 

omtalt saken.   

Ingen tvil
Arbeidstilsynet skriver i en nylig offentliggjort rapport om saken at «det burde være liten tvil om at forholdene i kjellerlokalene har 

vært meget dårlige og med stor sannsynlighet har ført til helseplager som er alvorlige for dem som er berørt. Disse kan ikke 

bagatelliseres og beskrives som plager».

Tone Hegghammer i Arbeidstilsynet står bak rapporten.

- Dette er en svært alvorlig sak, og etter vår oppfatninger det ingen tvil om at de ansatte har jobbet i et svært fuktig miljø. Det 

finnes mye dokumentasjon som påviser at for høy fuktighet i arbeidslokaler er farlig og kan føre til lungesykdom, sier Hegghammer.

- Spesielt alvorlig blir det når det i denne saken er en person som i utgangspunktet var frisk og i god form og ikke har røyket, sier 

han. 

Trenger du råd om jobb og karriere? Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål!

- Undervurdert risiko
Hegghammer sier at fuktighet i arbeidslokaler er en undervurdert risikofaktor.

- Mange er klar over at sopp- og muggskader er farlig, men også fuktighet er en helsemessig risikofaktor som ofte er 

undervurdert, sier Hegghammer.

Arbeidstilsynet er nå i ferd med vurdere tilbakemeldingen etter at Narvik kommune fikk varsel om pålegg. Tilsynet skal i løpet av 

kort tid vurdere om kommunen skal få pålegg og om den skal anmeldes.

Yrkesskadeforsikring
For Stig Johansen er det viktigste å bli 

trodd, slik at han får utbetalt 

yrkesskadeforsikring av arbeidsgiverens 

forsikringsselskap, Protector.

Til nå har forsikringsselskapet avvist 

at Johansens lungesykdom er 

yrkesrelatert, i strid med to uavhengige 

spesialisterklæringer fra to leger.

Johansen er 50 prosent ufør, selv 

om han ikke burde jobbet i det hele 

tatt, ifølge ham selv.

- Jeg ville helt sikkert fått hundre 

prosent uføretrygd fra Nav, men det har 

jeg rett og slett ikke råd til, uten at jeg får 

yrkesskadeerstatning fra Protector. 

Derfor tvinger jeg meg på jobb, og de andre dagene har jeg ingen krefter igjen til familen, forteller Johansen.

Vil ta saken til trygderetten
Fredrik Messel, direktør i Protector, kan ikke kommentere Johansens sak på grunn av taushetsplikten, men sier på generelt 

grunnlag:

- Det er viktig for oss hva det offentlige konkluderer med, særlig i tilfeller der man ikke har dommer fra lignende saker å se til, sier 

Messel.  

Nav Klagenemnd vurderer nå saken på nytt. Dersom Johansen får avslag igjen, ønsker han å ta saken til trygderetten.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook!

Les også

Smarttelefoner gir flere musesyken
Les fysioterapeutens ti råd mot plagene.

Les også

Her er nesten ingen gravide syke lenger
Enkle grep holder de gravide i jobb.

Ledige Stillinger
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Nordic HR Coordinator 
Planning, Training, Education and Development 

Kategorisjef Småelektrisk og 

Hvitevarer 
med erfaring fra kategoriarbeid hos kjede eller 

leverandør, er forhandlingsvant og har relevant 

utdannelse på bachelornivå. 

Selger - personbildekk 

Vestlandet 
Arbeidet består i målrettede besøk ute hos våre 

eksisterende forhandlere, samt oppsøkende 

salg overfor potensielle nye forhandlere i 

distriktet. 

Salgscontroller 
med ansvar for å utarbeide/videreutvikle gode 

salgsrapporter og utvikle gode kontrollverktøy 

for vår kundeservice 

Salgssjef Bedrift 
Vi ønsker å styrke vår posisjon inn mot SMB 

markedet 

SE ALLE STILLINGER

Prosjektrådgiver Sydhavna 
il du være med på å skape og realisere Oslos 

nye godshavn? 

AFIS-fullmektiger 
har bl.a. som hovedoppgave å yte 

trafikkinformasjon til luftfartøy på flyplassen 

Førstekonsulent/rådgiver - 2 

vikariat 
primært medarbeidere med høyere utdanning 

samt relevant erfaring fra offentlig sektor og det 

aktuelle arbeidsområdet. 

Rektor 
Rektor ansettes på åremål for 4 år. Tiltredelse 

01.08.2013 

Rådgiver - jurist 

personellsikkerhet 
Juridisk rådgivning innen Sikkerhetsloven og 

personellsikkerhet, herunder 

rådgivning/veiledning/ kvalitetssikring i 

personellsikkerhetssaker. 

SE ALLE STILLINGER

Various positions in 

Sandnessjøen 
Take a position on the development of northern 

Norway’s oil adventure 

Gruppeleder Kraftlinjer til 

Energidivisjonen 
en utadvendt og drivende bygningsingeniør med 

teoretisk bakgrunn innen konstruksjonsteknikk 

og minimum 3 års erfaring fra prosjektering av 

kraftlinjer 

Take a position on the 

development of northern 

Norway’s oil adventure -

Tromsø 
Take a position on the development of northern 

Norway’s oil adventure 

Software R&D Engineer 
Autonomous underwater vehicles 

Senior driftsingeniør -

DBA/applikasjonsdrift 
Statnetts IKT-divisjon 

SE ALLE STILLINGER

Profilerte selskaper
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1. http://www.aftenposten.no/jobb/Smarttelefoner-gir-flere-musesyken-6988881.html

2. http://www.fagbladet.no/nyheter/article6231213.ece

3. http://appub1.aftenposten.no/jobb/eksperter/

4. http://www.aftenposten.no/jobb/Her-er-nesten-ingen-gravide-syke-lenger-6990144.html

5. http://www.facebook.com/AftenpostenJOBB?ref=hl
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