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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 «Trygg og effektiv 

med digitale verktøy» rettet mot alt personell.

Oppsummering:

Q1 Unngå storulykker

Trygg og effektiv 

med digitale verktøy
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Prosentvis svarfordeling på spørsmålet:

17%

24%

43%

14%

3%

I svært liten grad

I liten grad

I noen grad

I stor grad

I svært stor grad

Basert på 751 teamresponser 

«I hvilken grad vil du si at dere har tatt i bruk digitale hjelpemidler 
relevant for styring av storulykkesrisiko?»
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«Nevn ett eller to eksempler på digitale verktøy eller hjelpemidler 
som ville bidratt best til å redusere risiko for storulykker?»

Blant de som ‘I liten grad’ har brukt digitale verktøy 
relevant for håndtering av risiko for storulykker:

Blant de som ‘I stor grad’ har brukt digitale verktøy 
relevant for håndtering av risiko for storulykker:

«Nevn ett eller to eksempler på digitale verktøy eller hjelpemidler 
som har bidratt best til å redusere risiko for storulykker?»
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«Hva har vært viktige suksesskriterier for en vellykket
implementering av disse verktøyene?»

Viktigste tema fra 
kommentarene på 
spørsmålet: 

God opplæring og trening
God opplæring og trening i bruk av verktøyet; og god 
kommunikasjon og støtte før og underveis (treningsteam 
og superbrukere) i implementeringsprosessen.

Praktisk nytteverdi og rett 
funksjonalitet
At verktøyet og dets funksjonalitet gir en opplevelse av
økt effektivitet og nytteverdi for brukerne.

God planlegging og oppfølging
God planlegging av utviklings- og implementerings-
prosessen; tilstrekkelig med tid og ressurser; og at det 
foretas oppfølging av implementering og bruk (etablere 
rutiner og vaner).
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Andre viktige tema:

Synlig forankring og engasjement
Forankring og engasjement på alle nivå; med særlig 
fokus på leder; åpenhet for, og vilje til, å ta i bruk nye 
digitale verktøy.

Høy grad av brukersentrering
Involvering og brukermedvirkning i utviklings- og 
pilotfase for å sikre et brukervennlig verktøy.

Report by BehaviorLab

«Gi brukeren opplæring og innføring i disse 
systemene og hvordan man bruker å navigerer i 
disse.»

«En får god kontroll på at alle regler overholdes. 
God oversikt over om vedlikeholdsprogram 
overholdes.»

«Må settes av tid når vi implementerer noe nytt, 
spesielt viktig for offshore/skift rotasjon - må gå 
over lang nok tid»

Blant de som ‘I stor grad’ har brukt digitale verktøy relevant for håndtering av risiko for storulykker:



BehaviorLab

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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