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

kommentarene gitt av ledere og team på 

spørsmål i caseoppgaven «Stopp 
jobben» rettet mot utførende personell.

Oppsummering:

Q1 Unngå storulykker

Stopp jobben
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«Hva kan du / teamet gjøre for å fange opp risikoen
for en storulykke? »

Viktigste tema fra 
kommentarene på 
spørsmålet: 

Stille spørsmål og si i fra
Stille spørsmål og si i fra hvis det er noe man ikke 
forstår, hvis man er usikker eller hvis noe ikke føles 
riktig.

Se etter svake signaler og avvik
Observere svake signaler og avvik; aktivt se etter det 
uvanlige eller unormale, etter forandringer eller avvik i 
omgivelsene eller på utstyr.

God planlegging og risikoforståelse
God planlegging av jobben og gjennomgang av risiko; 
og felles forståelse for eventuell risiko som er involvert.
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Andre viktige tema:

Stoppe opp ved endringer og revurdere 
risiko
Kontinuerlig risikovurdering; revurdering av risiko ved 
endringer i jobb eller omgivelser.

Holde fokus og være dønn tilstede
Være fullstendig tilstede når man utfører en jobb; 
være årvåken og aktivt følge med på omgivelsene.

Rapportere observasjoner
God rapporteringskultur; gi beskjed hvis noe ikke 
føles / ser riktig ut; skape en trygghet i at rapportering 
blir godt mottatt; gi tilbakemeldinger i etterkant.

Etterleve krav og prosedyrer
Følge krav og prosedyrer; men også utfordre og 
utbedre krav og prosedyrer.
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«Reager om noe ikke føles riktig, still spørsmål 
og få klarhet.» 

«Høre etter uvanlige lyder. Se etter uvanlige 
ting, og hvis man lukter HC så er det viktig å 
spore opp lekkasjen.»

«SJA - alle som er med på jobben deltar og får 
samme bilde av risiko for jobben.» 
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«Hva er det viktigste tiltaket du/laget kan implementere for å
forebygge storulykker?»

Viktigste tema fra 
kommentarene på 
spørsmålet: 

Stille spørsmål og si i fra
Stille spørsmål og si i fra hvis man er usikker eller lurer 
på noe, eller hvis noe ikke ser riktig ut; bidra til å skape 
et trygt miljø slik at terskelen for å si i fra senkes.

Stopp jobben ved uklarheter eller 
endring
Stoppe jobben og revurdere risiko hvis noe er uklart;
hvis man er usikker; hvis det er noe som ikke ser riktig 
ut; eller ved endringer.

God planlegging og koordinering
Ta seg god tid til planlegging og gjennomgang av 
jobben, involvere alle i prosessen, og skape forståelse 
for hva som skal gjøres og hvordan.
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Andre viktige tema:

Erfaringsoverføring og læring
Sikre informasjonsdeling og erfaringsdeling i jobben; 
at en lærer av dette; skape bedre system for deling/ 
overføring av erfaringer.

Være oppmerksom på avvik og 
uregelmessigheter
Være oppmerksom, ha fokus på omgivelsene og gjøre 
løpende risikovurderinger.
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«Spør om en lurer på noe. Svare konstruktivt på 
alle spm.» 

«Stopp hvis noe er uklart eller det er svake 
signaler.»

«Planlegge jobben godt, vurdere alle sider av 
jobben. Er det konflikter med annen pågående 
aktivitet. Gode pre-jobb møter i forkant.»

Felles forståelse av arbeidsoppgaven
Forsikre at involvert personell har en felles forståelse 
av oppgave, betingelser og risiko.

Løpende risikovurdering av jobber
Foreta løpende risikovurderinger av jobben og 
omgivelsene; alltid være bevisst på potensiell risiko.

Bruke nok tid for å jobbe sikkert
Bruke tid og gjøre jobben riktig; ikke la seg stresse/ 
presse for å bli ferdig med en jobb på bekostning av 
sikkerhet.
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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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