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I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedtema basert 
på kommentarene gitt av ledere og 
team på caseoppgaven «Det 

handler om å redde liv» i 
læringspakken for Q2, Unngå 

personskader. Det handler om å redde liv
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Velg to Livreddende regler som er relevante for deres lag / team / avdeling, og 
som dere vil reflektere over i denne læringspakken

386

465

585

740

Utkopling av sikkerhetssystemer

Isolering av energi

Arbeid i høyden

I skuddlinjen

Figuren viser antall team som har valgt hver enkelt regel:

190

212

218

255

288

Entring

Bilkjøring

Varmt arbeid

Arbeidsgodkjennelse

Sikre mekaniske løft
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I skuddlinjen Eksempler fra teamene på hvordan punktene etterleves i eget arbeid:

Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

244

268

358

390

459

579

Jeg posisjonerer meg for å unngå
kjøretøy

Jeg posisjonerer meg for å unngå
frigjøring av trykk

Jeg posisjonerer meg for å unngå
fallende gjenstander

Jeg tar aksjon for å sikre løse og mulig
fallende gjenstander

Jeg posisjonerer meg for å unngå
bevegelige objekter

Jeg etablerer og respekterer avsperrede
områder og ekskluderingssoner

«Vi har A-standard som holdning. Vi klarer å identifisere risiko og sette korrekte tiltak.»

«Sperrer av stort område; bruker vakt for å påse at uvedkommende kommer i skuddlinjen.»

«Respekterer avsperringer. Respekterer rød sone. Har alltid ryggen fri.»

«Ved demontering er man oppmerksom på signaler som indikerer at det er trykk tilstede, f. 
eks lyd og motstand i gjenger.»

«Vi er flinke til å posisjonere oss for å unngå eksponering av trykk. F.eks åpner bolter på 
motsatt/over/under side av hvor vi er posisjonert.»

o Ta hensyn til samtidige 
operasjoner

o Være oppmerksom på 
omgivelsene

o Være ekstra oppmerksom på 
posisjonering ved trykksatte 
systemer; hengende last / 
løfteoperasjoner

o God planlegging, risikovurdering 
og førjobbsamtale

o Følge prosedyrer og sjekklister

o Opprette og respektere sperringer

o Sikre utstyr / verktøy og andre løse 
gjenstander
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Årsaker teamene oppgir til at det er vanskelig å etterleve disse 
punktene i eget arbeid:

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å 
etterleve?

o Manglende eller mangelfulle 
sperringer

o Mangler oversikt over andre aktiviteter 
/ operasjoner i området

o Vanskelig å komme til for å identifisere 
og sikre mulig fallende gjenstander

o Verktøy / utstyr ikke tilpasset arbeid i 
høyden

o Utfordrende å identifisere / forutse 
mulig fallende gjenstander / 
bevegelige objekter

o Vanskelig å identifisere hvor det er 
trykk

o Utforming av arbeidsområde og / eller 
utstyr kan gjøre det vanskelig å 
posisjonere seg riktig

I skuddlinjen

«Det kan være vanskelig å identifisere hvilke gjenstander som utgjør en potensiell fare, da det ikke er 
så lett å se om de er løse hvis de er i høyden. De kan også ligge skjult (...).»

«Ikke alt av verktøy og utstyr som er forberedt for høydesikring. Vanskelig å forutse alle mulige 
bevegelser hele tiden.»

«Because pressure release can occur from unexpectes sources. Trapped pressure can be invisible.»

«Vanskelig å etterleve at man ikke skal etterleve å gå under hengende last, spesielt med bevegelser 
på innstallasjon. Monteringsløft med forskjellige deler som medfører at man kommer under hengende 
last.»

«Har ikkje oversikt over alle samtidige operasjoner i området.»

72

72

173

194

304

304

Jeg posisjonerer meg for å unngå kjøretøy

Jeg etablerer og respekterer avsperrede
områder og ekskluderingssoner

Jeg posisjonerer meg for å unngå bevegelige
objekter

Jeg tar aksjon for å sikre løse og mulig fallende
gjenstander

Jeg posisjonerer meg for å unngå frigjøring av
trykk

Jeg posisjonerer meg for å unngå fallende
gjenstander
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Arbeid i høyden Eksempler fra teamene på hvordan punktene etterleves i eget arbeid:

Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

«Lager og bruker løfteplaner, sjekklister etc.; Sikrer verktøy ved arbeid i høyden.; Benytter redskap 
som fallnett, verktøysikring, avsperring.; Sikrer at avsperring har nødvendig og riktig omfang / 
størrelse; Flinke til å bruke klatrelag.»

«Kamerat sjekk & bruk av verktøy fra høydeskap. Loggføring av alle verktøy i høyden.»

«Kontrollerer at fallsikringsselen er godkjent for bruk ved å sjekke årstall og måned på sele. Den er 
merket med årstall/måned den går ut.»

«Sjekke sertifisering og tilstand på utstyr. Årlig kontroll.» 

«Verktøy/materiell skrives inn og ut ved arbeid i høyden. Benytte sikringsnett som supplement.»

«Before starting work, I secure all materials and check their condition. when working at height, I 
check the condition of the harness and whether all tools have a safety rope»

o Bruke rett utstyr/verktøy for arbeid 
i høyden

o Loggføring av verktøy/utstyr 

o Korrekt sikring av verktøy/utstyr

o God planlegging

o Følge rutiner, prosedyrer og 
sjekklister

o Førbruksjekk og kameratsjekk

o Inspisere og vurdere tilstand på 
utstyr

219

404

456

Jeg fester meg 100% til godkjente
forankringspunkter når jeg arbeider utenfor

beskyttede områder

Jeg sikrer verktøy og arbeidsmaterialer for å
forhindre fallende gjenstander

Jeg inspiserer fallsikringsutstyret før bruk
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Årsaker teamene oppgir til at det er vanskelig å etterleve disse 
punktene i eget arbeid:

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å 
etterleve?

o Manglende forståelse / kunnskap 
om sikre forankringspunkt, og / 
eller hjelpemidler for å få det til

o Tilgjengelig verktøy / utstyr ikke 
tilpasset arbeid i høyden

o Mangel på godkjente festepunkt

o Vanskelig å vurdere styrke på 
festepunkt (ikke merket)

o Vanskelig tilkomst

Arbeid i høyden

«Fordi ikke alle områder er designet for å klatre i. Enkelte områder har kun himmelen over 
seg. Ingen struktur. Andre områder har ikke gode festepunkt i nærheten av arb.området.»

«Ikke lett alltid å vite hva som tåler 1000kg punktbelastning. Ofte er det utfordrende å finne 
forankringspunkt som passer med arbeidsoperasjon. Kunnskap og tilgjengelige 
hjelpemidler er lite opplyst.»

«Manglende kunnskap, mangel på gode innfestingspunkter, trangt/vanskelig tilkomst»

«Vanskelig å sikre materiell i høyden da det ikke er utformet for sikring.»

«Feste verktøy: klønete å få utført jobben med festeanordninger. Det blir dårleg tilkomst 
med fallsikringsline påmontert, enkelte verktøy er ikkje godt tilrettelagt for feste og sikring.» 

61

158

428

Jeg inspiserer fallsikringsutstyret før bruk

Jeg sikrer verktøy og arbeidsmaterialer for å
forhindre fallende gjenstander

Jeg fester meg 100% til godkjente
forankringspunkter når jeg arbeider utenfor

beskyttede områder
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Isolering av energi Eksempler fra teamene på hvordan punktene etterleves i eget arbeid:

Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

«Vi søker arbeidstillatelse på jobb vi skal utføre, vi definerer hvilket utstyr det skal jobbes på, hvilke 
energikilder er tilstede, hvordan skal vi fjerne disse kildene og sikre oss at de ikke kan kobles inn 
under arbeid på aktuelt utstyr.»

«Under FJS skal operatør vise at det er trykkløst på 2 uavhengige plasser for bleed. Ved elektrisk 
utlåsing skal det være test av utstyret som viser at det ikke er energi.»

«bruker ICC / SCC  aktivt, og måler spenning, sjekker for "0-energi" iht prosedyre.»

«Vi utarbeider isoleringsplan, her identifiserer vi alle energikilder. Koordinering med andre jobber i 
området (...) Bekreftelse at farlige energikilder har blitt isolert, ICC med merking/reimer og 
verifisering av flere. Hengelås på motor og test start for bekrefting.» 

«Forsikre seg om at utstyret er trykkavlastet. Utlåsing av energi/elektrisk - personlig lås. Fysisk test 
av startknapp. Gå gjennom isoleringsplan samen med drift og eget arbeidslag - felles forståelse av 
isoleringen.»

«Gode isoleringsplaner. God tid til å utføre oppgaven. Tilstrekkelig kompetanse»

o Førjobbsjekk og kameratsjekk

o Korrekt merking og låsing

o Verifisere og demonstrere 
nullenergi / trykkløst før start

o God planlegging og forberedelse 
av jobben 

o Sikre rett forståelse / kompetanse

o Følge prosedyrer og sjekklister

175

194

305

Jeg har identifisert alle energikilder

Jeg bekrefter at farlige energikilder har blitt
isolert, avlåst og merket

Jeg har sjekket at energien er fjernet, eller
forsvarlig isolert, og testet om det er

restenergi i systemet
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Årsaker teamene oppgir til at det er vanskelig å etterleve disse 
punktene i eget arbeid:

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å 
etterleve?

o Krav og prosedyrer: vanskelig å 
finne frem til; vanskelig å forstå 
(språk / kompleksitet); vanskelig å 
holde oversikt over endringer

o Erfaring / kjennskap til utstyr og 
arbeidsområde

o Kompleks utforming / systemer

o Vanskelig å holde oversikt ved store 
isoleringer

o Mangler i design og merking

o Mangel på f.eks. bleed punkter eller 
vanskelig tilkomst

Isolering av energi

«Kan være vanskelig når isoleringer er store og går over flere skift, viktig at alle signerer for sine 
punkt og god handover.»

«Det kan være store systemer som eksempelvis arbeidsluft som går over hele FSU og det er 
vanskelig å få overblikk på de brukere som blir berørt»

«Verifisere alle energikilder, kan være vanskelig pga design (manglende bleed punkter), gamle og 
rustne ventiler, vanskelig tilkomst, trykk etter tilbakeslags ventiler som blir oversett under 
planleggingen.»

«ARIS er vanskelig å finne frem i. Vanskelig språk og rom for tolkninger.»

«Kan være vanskelig å finne krav. Vanskelig å finne frem i systemene. Mangler forståelse for 
risikoene. Manglende opplæring. Stort og komplekst anlegg med flere energikilder.» 

58

171

290

Jeg bekrefter at farlige energikilder har blitt
isolert, avlåst og merket

Jeg har sjekket at energien er fjernet, eller
forsvarlig isolert, og testet om det er

restenergi i systemet

Jeg har identifisert alle energikilder
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Utkopling av sikkerhetssystemer Eksempler fra teamene på hvordan punktene etterleves i eget arbeid:

Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

«Utkobling av sikkerhetskritisk utstyr - AT bekrefter sikkerhets kritisk utstyr. Kompenserende tiltak 
etableres. God kommunikasjon.»

«Bekreftende kommunikasjon mellom utførende og SKR - aktiv bruk av AT systemet. Bruk av SJA , A-
standard, FJS.»

«God dialog med kontrollrom, pågående aktivitet i området under utkobling av deteksjon system. 
tilstede tiden det er utkoblet»

«Bekreftende kommunikasjon. Godkjent arbeidstillatelse. God FJS med områdeoperatør / 
systemeier.»

«Ein innhenter tillatelse før ein entrer sperret område. Det er alltid skilt med radio og tlf. nr. for å 
kontakte arbeidslaget. Me søker å alltid oppdatere skiltet sperring med riktig avdeling og -firma ved 
ønske om entring.»

«Kompenserande tiltak på plass ved utkopling. Verifisere viktige inn-/utkoplingar.»

o Iverksette kompenserende tiltak

o Verifisere inn- / utkoplinger

o God planlegging og AT

o Følge prosedyrer og sjekklister

o God dialog med relevante parter

o Kontakte eier for tillatelse til å 
krysse sperring

68

152

201

249

Jeg innhenter godkjennelse før jeg avviker fra
prosedyrer

Jeg forstår og bruker sikkerhetskritisk utstyr
og prosedyrer som er relevant for min

arbeidsoppgave

Jeg innhenter godkjennelse før jeg kopler ut
eller overbroer sikkerhetsutstyr

Jeg innhenter godkjennelse før jeg går inn i
avsperret område
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Årsaker teamene oppgir til at det er vanskelig å etterleve disse 
punktene i eget arbeid:

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å 
etterleve?

o Uforutsette situasjoner / endringer 
underveis

o Kompetanse / erfaring med 
arbeidsoppgaven og / eller -
området

o Vanskelig å holde oversikt over 
gjeldende prosedyrer, ink. alle 
endringer

o Uklarheter i prosedyrer / krav

o Tidkrevende å få godkjent avvik, 
kombinert med opplevd tidspress 

Utkopling av sikkerhetssystemer

«Det er vanskelig å finne frem i et hav av prosedyrer/Aris vi skal følge daglig.»

«Det finnes mye krav rettet mot arbeidet vi skal utføre, tidvis motstridende krav.»

«Det kan være vanskelig å ha oversikt over alle endringer av prosedyrer og regler som gjelder.»

«Det er vanskelig å få tak i de personene som det gjelder i forberedelsen til arbeid.»

«Omfattende prosess å søke avvik fra prosedyrer. Selvpålagt stress»

«Under arbeid med sikkersystemer så kan det forekomme avvik fra prosedyrer som ikke er mulig å 
planlegge før start.»

«Ofte usikkert hva som er definert som sikkerhetskritisk utstyr og ikke. I tillegg til hva som er definert 
som arbeid og utkobling av sikkerhetskritisk utstyr. Ved f.eks. søknad på AT1 og AT2.»

46

95

166

168

Jeg innhenter godkjennelse før jeg går inn i
avsperret område

Jeg innhenter godkjennelse før jeg kopler
ut eller overbroer sikkerhetsutstyr

Jeg forstår og bruker sikkerhetskritisk utstyr
og prosedyrer som er relevant for min

arbeidsoppgave

Jeg innhenter godkjennelse før jeg avviker
fra  prosedyrer



Always Safe

Report by BehaviorLab

153

191

195

228

Jeg bekrefter at utstyret og lasten har blitt inspisert
og er egnet for den aktuelle bruken

Jeg opererer kun utstyr som jeg er kvalifisert til å
operere

Jeg etablerer og respekterer avsperrede områder
og ekskluderingssoner

Jeg går aldri under hengende last

61

61

66

143

Jeg opererer kun utstyr som jeg er kvalifisert til å
operere

Jeg går aldri under hengende last

Jeg etablerer og respekterer avsperrede områder
og ekskluderingssoner

Jeg bekrefter at utstyret og lasten har blitt
inspisert og er egnet for den aktuelle bruken

Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å etterleve?

Sikre mekaniske løft
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Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å etterleve?

Arbeidsgodkjennelse

127

128

131

138

152

Jeg er autorisert til å utføre arbeidet

Jeg bekrefter at risikoen er under kontroll og at
det er trygt å starte

Jeg har forsikret meg om det er nødvendig med
arbeidstillatelse

Jeg forstår arbeidstillatelsen

Jeg stopper og revurderer risikoen dersom det
oppstår endringer i arbeidsforholdene

25

35

48

87

139

Jeg er autorisert til å utføre arbeidet

Jeg forstår arbeidstillatelsen

Jeg har forsikret meg om det er nødvendig med
arbeidstillatelse

Jeg bekrefter at risikoen er under kontroll og at
det er trygt å starte

Jeg stopper og revurderer risikoen dersom det
oppstår endringer i arbeidsforholdene
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Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å etterleve?

Varmt arbeid

91

103

107

120

143

Før jeg starter varmt arbeid i farlig område,
bekrefter jeg at gass blir monitorert kontinuerlig

Jeg bekrefter at brennbart materiale har blitt
fjernet eller isolert før oppstart av varmt arbeid

Før jeg starter varmt arbeid i farlig område,
bekrefter jeg at det er utført gassmåling

Jeg identifiserer og kontrollerer tennkilder

Jeg innhenter tillatelse før oppstart av varmt
arbeid

27

27

48

82

96

Jeg innhenter tillatelse før oppstart av varmt
arbeid

Før jeg starter varmt arbeid i farlig område,
bekrefter jeg at det er utført gassmåling

Før jeg starter varmt arbeid i farlig område,
bekrefter jeg at gass blir monitorert kontinuerlig

Jeg bekrefter at brennbart materiale har blitt
fjernet eller isolert før oppstart av varmt arbeid

Jeg identifiserer og kontrollerer tennkilder
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Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å etterleve?

Bilkjøring

66

88

119

139

205

Jeg følger krav i utarbeidet kjøreplan

Jeg er i form, uthvilt og tilstede mens jeg
kjører

Jeg følger fartsgrenser, og reduserer farten
etter veiforholdene

Jeg bruker ikke mobiltelefon eller andre
enheter mens jeg kjører

Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte

26

52

66

99

106

Jeg bruker alltid sikkerhetsbelte

Jeg følger krav i utarbeidet kjøreplan

Jeg bruker ikke mobiltelefon eller andre
enheter mens jeg kjører

Jeg følger fartsgrenser, og reduserer farten
etter veiforholdene

Jeg er i form, uthvilt og tilstede mens jeg
kjører



Always Safe

Report by BehaviorLab

Hvilke av punktene i denne 
regelen er lettest å etterleve?

Hvilke av punktene i denne 
regelen er vanskeligst å etterleve?

Entring

85

87

89

135

141

146

Jeg bekrefter at en redningsplan er etablert

Jeg bekrefter at energikilder er isolert

Jeg sjekker og benytter pusteluft når det er
krav om dette

Jeg bekrefter at atmosfæren har blitt testet og
blir monitorert

Jeg har innhentet tillatelse til å entre

Jeg bekrefter at det er entringsvakt til stede

20

22

34

42

74

80

Jeg bekrefter at det er entringsvakt til stede

Jeg har innhentet tillatelse til å entre

Jeg sjekker og benytter pusteluft når det er
krav om dette

Jeg bekrefter at atmosfæren har blitt testet og
blir monitorert

Jeg bekrefter at energikilder er isolert

Jeg bekrefter at en redningsplan er etablert
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Hvor ofte opplever dere at det er et avvik mellom krav (og instrukser) 
og hvordan dere faktisk utfører arbeidet?

15%

35%
43%

6%

1%

Svært sjelden

Sjelden

Noen ganger

Ofte

Svært ofte

Figuren viser prosentfordeling basert på 1684 responser
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Har dere eksempler på krav som er vanskelige å forstå og/eller omsette til praksis?
Spørsmål stilt til de som har svart ‘Noen ganger’, ‘Ofte’ eller ‘Svært ofte’ på spørsmålet om hvor ofte de opplever avvik.

o Vanskelig å holde oversikt over gjeldende krav / 
prosedyrer, ink. alle endringer

o Noen krav / prosedyrer kan være vanskelige å 
forstå

o Krav / prosedyrer kan i noen tilfeller være for 
generelle og i andre tilfeller for omfattende / 
detaljerte

o Enkelte krav / prosedyrer kan være utdaterte / 
foreldet, eller det kan være usikkerhet om de er 
oppdatert etter nye kriterier / standarder

o Kart og terreng matcher ikke, design / utforming kan 
gjøre det vanskelig å etterleve krav / prosedyrer i 
praksis:

- Design av utstyr / verktøy / områder gjør det vanskelig å 
etterleve krav / prosedyrer

- Eldre anlegg: ikke designet i hht. nye krav / prosedyrer 
- Utdaterte krav / prosedyrer matcher ikke med oppdatert 

utstyr / verktøy / prosesser

o Mangel på opplæring / kunnskap

o Forskjellig forståelse, anvendelse og språk / 
terminologi på tvers av fagfelt og mellom ulike 
selskap

Generelle utfordringer i å forstå og/eller omsette krav til praksis:
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I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedtema basert 
på kommentarene gitt av ledere og 
lederteam på caseoppgaven 

«Dialog som verktøy for sikker 
jobbutførelse» i læringspakken for 

Q2, Unngå personskader. Dialog som verktøy for sikker 
jobbutførelse
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Hvor ofte opplever dere at det er et avvik mellom krav (og instrukser) 
og hvordan dere faktisk utfører arbeidet?

11%

31%

48%

8%

2%

Svært sjelden

Sjelden

Noen ganger

Ofte

Svært ofte



Hva er de viktigste årsakene til at det er et avvik mellom krav (og 
instrukser) og hvordan arbeid faktisk utføres?
Spørsmål stilt til de som har svart ‘Noen ganger’, ‘Ofte’ eller ‘Svært ofte’ på spørsmålet om hvor ofte de opplever avvik.

Sitater
«Mangelfull planlegging, endringer som er vanskelige å forutse, etterlevelse 
av komplekse krav, oppfølging  Mangelfull overlevering ("stafettpinne") fra 
forberedelse til utførelse»

«Mange og omfattende krav. Vanskelig å sikre at alle har tilstrekkelig 
kjennskap»

«Generelle prosedyrer/instrukser i enkelte tilfeller (one size fits all), ulik 
tolkning av innhold, og etablert praksis som er vond og vende»

«Der vi opplever avvik mellom krav og faktisk utførelse er på «enkle jobber» 
der det gjerne er endringer underveis. I stedet for å gjøre ny risikovurdering 
og tilpasse seg så gjør en short cuts»

«Det er nok en del som føler at vi har forventninger til at jobben skal gjøres i 
stedet for å si fra om vi kan gjøre jobben annerledes og på en sikrere måte»

«Most times, the person performing the job is different from the person who 
wrote the procedure»
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o Mangelfull planlegging

o Mangel på operativ erfaring / kompetanse

o Mangel på kompetanse og kjennskap til krav og instrukser

o Krav / prosedyrer kan være vanskelige å forstå; lite fleksible; for 
generelle; utdaterte

o Ulike forventninger mellom de som utformer krav versus utførende

o Manglende erfaringsoverføring og kommunikasjon

o Endringer underveis i arbeidsprosessen

o Arbeidsbetingelser

o Designutfordringer

o Stille avvik

o Følger forventninger i stedet for å vurdere sikrere måte å utføre på



Always Safe

Report by BehaviorLab

Hvordan sikrer vi som ledere at Livreddende regler blir brukt aktivt for å 
redusere risiko for personskader?

o Inkludere Livreddende regler i HMS-møter og 
andre relevante fora (f.eks. OIM velkomstmøte, 
avdelingsmøter, morgenmøter m.m.)

o Ta Livreddende regler med i planlegging av 
arbeidet (f.eks. AT, HAZOP, sjekklister osv.)

o Opptre som rollemodeller og bruke 
Livreddende regler mer aktivt i det daglige

o Bruke Livreddende regler aktivt i samtaler / 
dialog i felt

o Relatere Livreddende regler til krav / 
prosedyrer

o Operasjonalisere Livreddende regler i daglig 
arbeid

o Enkel og tilpasset formidling av Livreddende 
regler i form av f. eks. små kort man kan ta 
med seg, visuelt innhold til infoskjermer



Always Safe

I denne rapporten finner du en 

oversikt over hovedtema basert på 
kommentarene gitt av ledere og 
team blant driftsstøtte personell på 

caseoppgaven «Fra krav til praksis» 
i læringspakken for Q2, Unngå 

personskader. Fra krav til praksis



Always Safe

Report by BehaviorLab

Hvordan kan vi, gjennom vår støtte og planlegging, bidra til å redusere fare 
for personskader ut på våre installasjoner/anlegg/byggeplasser?

o Inkludere rett personell i planlegging (offshore, 
VO-tjeneste, operativt personell, leverandører)

o Et godt styringssystem som inneholder rette 
prosesser / krav / elementer

o Jobbe aktivt for å hente ut og benytte læring fra 
tidligere hendelser

o Sjekke planer og prosedyrer opp mot faktiske 
forhold der arbeidet gjennomføres (survey på site; 
gå gjennom design / utforming; bruke remote
metoder)

o Forstå og minimere endringer

o Sikre gode risikovurderinger; være kritisk og stille 
spørsmål

o Øke egen kompetanse / forståelse

o Sørge for tilstrekkelig tid til god planlegging og 
oversikt

o Bruke verktøy som Always Safe og Livreddende 
regler



Always Safe

Report by BehaviorLab

Hva er det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å redusere risiko for personskader 
hos andre vi støtter (offshore, anlegg, byggeplasser, leverandører)?

o God planlegging:
- Synliggjøre samtidigheter og risker
- Beskrive konkrete steg og komme med gode tiltak 
- Inkludere anleggsspesifikk kompetanse 

o God kommunikasjon og avsjekk med utførende 
personell

o Økt fokus på risiko
- Trene på identifisering av risiko / farer
- Forbedre kommunikasjon knyttet til risiko og resultat 

av risikovurdering begge veier (hav / land)

o Dele erfaringer og lære av hverandre

o Sørge for gode og riktige prosedyrer for jobben

o Unngå endringer av planer sent i prosessen

o Ved nødvendige endringer: stoppe jobben og sikre 
god endringsstyring med involvering av riktig 
kompetanse / personell

o Tydelige krav og godt samarbeid med leverandører

o Ærlig og åpen kommunikasjon

o Høyt fokus på LSR



Always Safe

I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedtema basert 
på kommentarene gitt av ledere og 
team blant kontorpersonell på 

caseoppgaven «Sikkerhet i alt vi 
gjør» i læringspakken for Q2, Unngå 

personskader. Sikkerhet i alt vi gjør



Always Safe

Report by BehaviorLab

Hva kan vi gjøre for å skape et miljø der alle kjenner seg trygge nok til å dele 
erfaringer, stille spørsmål og ta opp bekymringer?

o Bygge en åpen og inkluderende kultur der vi bryr oss om 
hverandre og alle blir involvert

o Ledere går foran som rollemodeller, er åpne og synlige, 
og stiller spørsmål

o Aktivt oppmuntre og sette av tid til diskusjon om HSSE 
utfordringer og problemstillinger

o Lytte og til spørsmål og tilbakemeldinger, ta det på alvor 
og følge opp

o Bruke erfaringer og «lessons learned» aktivt

o Tilrettelegge for god samhandling mellom avdelinger og 
miljøer (f.eks. hav / land)

Sitater
«Ledere har et spesielt ansvar for at alle kommer til og blir hørt. Viktig å lytte og 
ikke avfeie andres refleksjoner. Møteledelse som involverer møtedeltakerne.» 

«Respecting each other and allowing being open and honest without the risk of 
being criticized. Showing respect and taking care of each other»

«Oppmuntre og utfordre til at alle gjør kjent sine bekymringer, uavhengig av 
situasjon (formelt og uformelt). Fokus på god samhandling / dialog»

«Lytter til og respekterer personer som tar opp bekymringer og kommer med 
spørsmål»

«Å være åpne for tilbakemelding og kunne gi tilbakemelding på en god måte 
(ha en god intensjon bak) som skaper tillitsforhold»

«Positive feedback when people raise concerns»

«Focus on the real causes behind incidents and learning potential for similar 
operations»



Always Safe

Report by BehaviorLab

Hvilken atferd må vi forsterke på vårt kontor for å redusere fare for 
personskader?

o Styrke tilbakemeldingskulturen – si fra hvis vi observerer noe som 
kan medføre fare for personskade

o Øke kunnskap / bevissthet om hvilke risiko som finnes på kontoret

o Være mer oppmerksomme på omgivelsene våre og aktivt 
identifisere risiko

o Etterleve HSSE-prosedyrer og –regler

o Åpenhet om utfordringer

o Etterspørre og ta i bruk verktøy som sikrer god ergonomi 

o Sikre pauser mellom møter og unngå hastverk ved forflytning

o Unngå multitasking

o Jevnlige øvelser (rømningsvei, brannslukningsapparat)

o Fokus på transport til og fra jobb

o Etterleve hygieneregler

o Holde seg i rekkverk når man går i trapper

Sitater
«Don’t walk by and don’t feel ashamed to remind colleagues to pay attention 
to certain things. (…) In general, intervene when you see something»

Bli flinkere å gi beskjed hvis en ser uønsket atferd. Trene på å ta imot 
tilbakemeldinger, ikke oppfatte som kritikk.

«Knowing what the risks in the office are: Ergonomics, Trips and Falls »

«Åpen kultur hvor en snakker om utfordringer en har, både fysiske og 
psykiske»

«Ofte er det tette møter og folk må løpe til neste møterom for å rekke neste 
møte som kan skape farlige situasjoner. Er stressnivået for høyt er hodet 
ikke helt tilstede»

«Tenke seg godt om før man går ned trapp (holde i rekkverk, alltid ha en fri 
hånd), alternativt ta heisen»

«Ikke gå når en tekster og ringer med mobil. Vurdere å bruke sekk eller 
veske når en har mye som en skal ha med seg.»



Always Safe

Report by BehaviorLab

Hvordan kan vi bidra til å redusere fare for personskader for andre (på 
installasjoner/anlegg/byggeplasser/leverandører)?

o Utvikle bedre forståelse av operative settinger

o God planlegging, aktiv deltakelse i risiko-gjennomganger, 
sikre involvering av rett kompetanse

o Gi beskjed og iverksette tiltak når vi observerer risiko 

o Bidra til helhetlig HSSE tilnærming på alle nivå

o Sikre erfaringsoverføring og læring

o Fokus på sikkerhet i design

o Tenke sikkerhet og risiko på alle områder vi jobber med

o Aktivt bruke årshjulet og andre HSSE-ressurser

o Minimere bemanning i farlige områder

o Sikre grundig opplæring og kollegastøtte

Sitater
«Bruke verktøyene vi har og løfre frem f.eks slik som HSE årshjul for å sikre fokus. I ulike 
reviews -sikre at en trekker inn personer som har kjennskap og påvirkes av det en 
planlegger, designer, etc.»

«Be aware of the complexity. Start with priorities, ensure alignment of goals. Make sure 
the perspectives is aligned at both the management level and the workers level (…)»

«Hjelpe hverandre med å overholde regler og krav. Bidra med erfaringer og analyser 
knyttet til operasjoner, bruke data. Lytte til bekymringer, og følge opp disse (ta de på 
alvor)»

«Oppdatert dokumentasjon. Tørre å gi beskjed dersom en ser beslutninger som blir gjort
som kan medføre fare. I engineering - velge design som er sikker, sikre trygg tilkomst og
operasjon av utstyr. Følge spec'er og krav.»

«Share learnings/incidents from the past or from other facilities»

«Apply risk-based approach in our way of working. Apply an always safe approach in 
our decisions»

«Begrense timeantall offshore ved å gjøre mest mulig ved fabrikasjon på land. Gir 
redusert eksponering for helikopter reiser, kjemikalier, trykksatt utstyr, HC lekkasjer etc.»
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