
Kjemisk-biologisk arbeidsmiljø

Arbeidsmiljømålinger er et samspill mellom utøvende 
yrkeshygieniker og utførende analyselaboratorium. Yrkes-
hygienikeren tilfører kompetanse og erfaring på arbeids-
prosesser, verneutstyr, helserisiko og regelverk, mens 
laboratoriet tilfører kompetanse på prøvetakingsmetode og 
analyseteknikk. I fellesskap utfyller de hverandre, og gjør 
det mulig å gjennomføre gode kartlegginger av kjemisk og 
biologisk eksponeringsrisiko.

Eurofins har stor erfaring med analyse av arbeidsmiljøprøver, 
og har en omfattende analyseportefølje. Analysene er i stor 

utstrekning akkreditert, og er anerkjent i bransjen som påli-
telige og troverdige. Vi har sterkt fokus på analytisk kvalitet, 
kundeveiledning, samt rask og effektiv utsendelse av godt 
prøvetakingsutstyr.

Eurofins leier ut moderne utstyr av god kvalitet. Pumper 
leveres fra SKC, og finnes i flere varianter. Under veiledning 
kommer vi frem til hvilken pumpe som passer det aktuelle 
analysebehov. Utstyr sendes raskt ut, og kan om ønskelig leve-
res ferdig innstilt. Kapasiteten er stor, og dekker de aller fleste 
oppdrag.
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Vårt kundesenter står til disposisjon for gratis vei-
ledning og støtte. Ta gjerne kontakt per telefon eller 
e-post, og få hjelp til valg av prøvetakingsutstyr og 
analyser. Tjenesten er kostnadsfri, og er til for å sikre 
effektiv og problemfri gjennomføring av feltarbeid.

Vår kompetanse - din ressurs

Grethe har bakgrunn fra Universitetet i Bergen som Cand.
mag. i analytisk kjemi. Hun har 8 års praktisk laboratorie-
erfaring med analyser innen fysisk-kjemiske og organiske 
analyser. Siden 2005 har hun utarbeidet analyserapporter 
innen miljøanalyser, og fra 2012 har hun jobbet på kunde-
senteret innen inneklima og yrkeshygiene. I dag innehar hun 
fagansvaret for inneklima og yrkeshygiene.

Rannveig har bakgrunn fra University of Missouri-Columbia 
med Bachelor i Food Science and Nutrition. Hun har 8 års 
laboratorieerfaring fra uorganisk analyse. Fra 2009 har hun 
vært kundeveileder på kundesenteret med vann, avløp og 
sigevann som arbeidsfelt. Fra mars 2015 er hun også kunde-
veileder for yrkeshygiene.  

Tormod har bakgrunn fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Universitet i Trondheim som Master of Science i molekylær-
biologi. Fra 2008-2013 jobbet han som laboratorietekniker 
og laboratorieleder innen petroleumsanalyse, og har siden 
2013 arbeidet med arbeidsmiljø og inneklima i Eurofins. Tor-
mod har bred praktisk laboratorieerfaring, med særlig mikro-
skopi og PCR. Fra 2015 overtok han som leder for avdelingen.
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