
Sikkerhet i 
alle ledd

I denne oppsummeringen finner du en 
oversikt over hovedtema fra analyser av 

kommentarene gitt av ledere og team på 

spørsmål i caseoppgaven «Sikkerhet i 
alle ledd» rettet mot premissgivere.

Oppsummering:

Q1 Unngå storulykker

Always Safe

Report by BehaviorLab



Always Safe

«Hvordan kan du kjenne igjen risiko for en storulykke?»
Viktigste tema fra 
kommentarene på 
spørsmålet: 

Gjøre gode risikoanalyser
Gjøre gode risikoanalyser for å identifisere svakheter og 
risiko ved å sørge for god risikoforståelse; involvere rett 
kompetanse; sikre felles forståelse; følge med på 
relevant statistikk/indikatorer; og se helheten.

Være oppmerksom på svake signaler 
og avvik
Se hvordan svake signaler og avvik inngår i et større 
risikobilde; være aktivt på utkikk etter og fange opp 
svake signaler; unngå normalisering av avvik; håndtere/ 
lukke de signalene og avvikene som oppdages.

Holde god oversikt over barrierer og 
vedlikehold
Oversikt over tilstand og vedlikehold av utstyr og anlegg; 
god forståelse av barrierer; oversikt over barrierenes 
tilstand og svekkelser; samt hyppig barrieretesting. 
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Andre viktige tema:

Være oppmerksom på svakheter i 
sikkerhetskulturen
Være oppmerksom på lokal sikkerhetskultur, f. eks. 
dårlige holdninger, mangel på åpenhet, lite orden e.l.

Stille spørsmål og lytte aktivt
Aktivt stille spørsmål og si fra ved bekymringer; lytte til 
andres spørsmål og bekymringer; bidra til å skape 
åpenhet og takhøyde; ta tilbakemeldinger på alvor.

Være oppmerksom på situasjoner med høyt 
potensiale
Typiske situasjoner, aktiviteter eller arbeidsoppgaver 
med et høyere potensiale eller risiko for storulykke; 
ekstra oppmerksom ved endringer; sette enkelt-
elementer i sammenheng for å se helheten.

Sørge for god planlegging og oversikt
God planlegging og gjennomføring av arbeid; 
ressursstyring (tid og bemanning) og prioritering av 
oppgaver/aktiviteter; god oversikt over samtidige 
aktiviteter.
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«Samle de rette interessentene i de rette fora 
og evne å lytte - ha et robust oppsett for 
standardmøter. Også bruke Risk Assessment, 
HAZOP/HAZID som systematiske verktøy»

«En må fange opp svake signaler og se en 
helhet, eksempelvis gjentagende avvik som 
over tid kan svekke barrierer.» 

«En måte å kjenne igjen risiko for storulykke er 
å følge med på parametrene: (...) hvor mange 
svekkelser har man i  barrierer, utestående 
kritisk vedlikehold.»



Always Safe

«Hva er det viktigste tiltaket du/dere kan implementere for å
forbedre arbeidet med å forebygge risiko for storulykker?»

Viktigste tema fra 
kommentarene på 
spørsmålet: 

Bli bedre på å stille spørsmål og si i 
fra
Bidra til å skape en sterk og åpen sikkerhetskultur; å 
stille spørsmål, si i fra om bekymringer og å stoppe 
jobben ved usikkerhet eller feil.

Sørge for god opplæring, trening og 
erfaringsdeling
Bidra til å sikre god risikoforståelse, både hos 
premissgivere og blant utførende, gjennom god 
opplæring og trening; og gjennom deling og læring av 
erfaringer.

Sikre gode risikoanalyser
Gjennomføre gode risikoanalyser ved å benytte 
eksisterende systemer, verktøy og prosesser; 
involvere rett kompetanse; og sikre god dialog og felles 
forståelse.
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Andre viktige tema:

Sørge for god planlegging og prioritering
God planlegging og prioritering av arbeid og 
ressursbruk; tilstrekkelig og riktig bemanning; nok tid 
til å gjøre jobben forsvarlig; gode sikkerhetsrutiner.

Være oppmerksom og handle på avvik og 
signaler
Oppmerksom på omgivelsene for å oppdage feil, 
mangler eller avvik; handle på avvik / svake signaler; 
melde inn observasjoner; oppfølging og behandling 
av identifiserte avvik.
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«Underbygge åpen kultur som gir muligheten 
for å stille spørsmål og stoppe jobben hvis en 
er usikker - må være greit å "Si ifra"»

«Som premissgivere er det viktig at vi forstår 
hvilke risikoer arbeidet innebærer og hva vi kan 
påvirke i utførelsen av vårt  arbeid samt ta 
læring og forbedre arbeidsprosessene.»

«Riktig personell i planmøter (SSEP ing). 
Kvalitet i WR dokumenter. Presentere 
risikobildet i sep møter og land/hav møter. 
Forbedre kvalitet i erfaringsoverføring, 
check/act.»
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Kontakt oss på alwayssafe@behaviorlab.no hvis du har spørsmål om denne oppsummeringen
eller hvordan du kan få tilgang til egne data fra Always Safe.
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