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I denne delen av rapporten finner du
en oversikt over hovedkategorier
basert på kommentarer gitt av
ledere og team på caseoppgaven “Observasjon i felt”,
sammen med beskrivelser av
innhold og illustrerende sitater.

Observasjon i felt

Always Safe

Observasjon i felt: Hovedkategorier
Hva er de største utfordringene/
hindringene vi opplever hos oss
med tanke på å observere og
rapportere farlige forhold?

Hvordan løser vi best disse
utfordringene/hindringene?

Hvilke forventninger har du til din
leder når du skriver en observasjon?

1

Normalisering av risiko

Åpen og trygg sikkerhetskultur

Gi tilbakemelding

2

Mangel på kompetanse/erfaring

Økt fokus og oppmerksomhet

Ta aksjon

3

Manglende tilbakemelding og
oppfølging

Opplæring og trening

Ta observasjonen på alvor

Always Safe

Observasjon i felt
Denne delen beskriver de 6 største kategoriene som til sammen utgjør 74% av
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva er de største utfordringene/hindringene vi opplever
hos oss med tanke på å observere og rapportere farlige
forhold?»
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Hva er de største utfordringene/hindringene vi opplever hos
oss med tanke på å observere og rapportere farlige forhold?

15%
Normalisering
av risiko

14%
Mangel på
kompetanse eller
erfaring

12%
Manglende
tilbakemelding og
oppfølging

12%
Tids- og
arbeidspress

11%

10%

Frykt for
konsekvenser

Mangel på
fokus

De 6 hovedkategoriene utgjør 74% av teamresponsene.
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Utfordringer / hindringer for observasjon og rapportering:

Normalisering av risiko
Denne kategorien handler om
at man kan se seg blind på
omgivelsene sine i rutinejobber

og kjente arbeidsområder;
farlige forhold kan oppfattes
som normale over tid; og det
kan oppstå akseptert praksis

Sitater
«Mange repeterende arbeidsoppgaver, rutine jobber som gjør deg blind.»
«Oppfatter ikke små endringer over tid (rutine). Blir blind når man går oppi det samme hver
dag»
«utfordringen er at vi blir vant med farene og reflekterer ikke på de og opfatter dem ikke som
risiko lenger.»
«Vi går i samme område hele tiden, vanskelig å observere. Du ser ikke skogen for bare trær.»
«"Det går sikkert fint". "Sånn har det alltid vært".»
«Stille avvik. Brudd på prosedyrer som blir gjort over tid.»
«Jeg tror utfordringen hos oss ligger i det som ble sagt her med at en tilpasser seg farene
rundt seg.»
«Du ser deg blind i egne områder/på egen plattform.»

og stille avvik.
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Utfordringer / hindringer for observasjon og rapportering:

Mangel på kompetanse eller erfaring
Denne kategorien handler om
kompetanse i observasjonsteknikk; å vite hva man skal se
etter og hvordan rapportere det;

til krav og prosedyrer; og til

Sitater
«Inneha kunnskap til å observere farer. Klare å se hele bilde»
«kunnskapen og erfaringen kan være manglende for å oppdage farlige forhold.»
«Hvis man er ny på en installasjon er det vanskelig å høre etter lyder/vibrasjoner om de er
unormal.»
«Erfaring og det å ta seg tid til å observere. Har gått en del med personell som har 20 år meir
erfaring enn meg og ser tydelig at erfaring har stor betydning for å kunne observere PDO eller
andre potensielle farer.»

verktøy/utstyr som brukes. Det

«Hvis du ikke forstår hvordan et værktøj virker er det vanskeligt at observere noget. hvis du
jobber ud fra prosedyre kan du nemt se om noget ser anderledes ud end det burde være.»

handler og om å være ny i

«Leverandører reiser rundt på forskjellige plattformer der lite tilhørlighet og dermed vanskeligere
og oppservere unormale forhold om bord.»

jobben eller å jobbe i nye

«People being unfamiliar with some of the areas and worksites on a platform.»
«Usikker på hvordan det skal være, så vanskelig å oppdage om noe er feil.»

områder.
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Utfordringer / hindringer for observasjon og rapportering:

Manglende tilbakemelding og oppfølging
Denne kategorien handler
om at mangel på tilbake-

Sitater
«Vi føler at de største utfordingene/hindringene hos oss er oppfølgning av rappoterte
forhold ikke blir tatt tak i.»
«Gitt melding før men ingen aksjon / repsons. Opplever at rapporting ikke nytter»

melding og oppfølging av
innmeldte observasjoner
reduserer motivasjon for å

observere og rapportere.

«For få rapporter fordi motivasjonen daler veldig fort uten tilbakemeldinger på rapporter.»
«Liten / dårlig tilbakemelding, tar for lang tid å gjøre noe med ting som blir rapportert inn.»
«På mange plasser er det veldig dårlig tilbakemelding på det en skriv og da mister en
motivasjonen. Mange har opplevd at saker og ting aldri blir gjort noe med.»
«Vi føler at det ikke skjer noe når det blir rapportert uønsket tilstand på ting. Lite
tilbakemeldinger på RUH'er og hvilke tiltak som blir gjort.»
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Utfordringer / hindringer for observasjon og rapportering:

Tids- og arbeidspress
Denne kategorien handler om
at det kan være utfordrende å
ta seg tid til å observere /

rapportere i en travel arbeidshverdag; noen opplever også

at man tenker drift fremfor
sikkerhet.

Sitater
«For stor arbeidsmengde til å ta nok tid til å vurdere risiko. Føler kanskje et for stort tidspress i
forhold til hva som kreves for operasjon.»
«Tid til gode runder i anlegget. (...) høyt arbeidspress/ lav bemanning gjør at man "ofrer" de
gode tidkrevende rundene i anlegget.»
«Man kan være veldig fokusert på oppgaven som skal gjøres, og det kan være en travel
hverdag som gjør at man ikke får med seg farlige forhold, eller glemmer å registrere det i
ettertid.»
«Tiden er ofte knapp. Vi seie jo alltid at vi skal ta oss tid til sikkerhet, men vi går nok glipp av
mange gode observasjoner når man går rundt på en plattform, fordi man ikkje tar seg tid til å
sjå etter farer.»
«Tidspress (opplevd eller reelt). Ulike signaler mellom det som blir sagt (vi har tid til å jobbe
sikkert) og det som blir opplevd ("Nå har vi det forferdelig travelt").»
«Tenker drift fremfor sikkerhet. Tidspress, inntjening. manglende ressurser.»
«Tar seg ikke tid, til å "oserver", men er fokusert på neste AT»

Report by BehaviorLab

Always Safe
Utfordringer / hindringer for observasjon og rapportering:

Frykt for konsekvenser
Denne kategorien handler om
frykt for at rapportering kan bli
møtt med negative reaksjoner
eller medføre negative
konsekvenser for den/de det

gjelder; det kan gi en selv eller
andre ekstraarbeid; og
prosessen kan oppleves

Sitater
«Alle kjenner alle, kan bli vanskelig å rapportere kvarandre. Ved store prosjekt kan det vere litt
terskel på å rapportere noko på "eigaren" av utstyret.»
«Vegrer seg for å skrive synergier, kan bli en gapestokk selv om det blir sagt at en ikke blir det,
(...) andre føler kanskje at en er "ute" etter noen hvis de får en synergi på arbeid de utfører»
«Noen ganger medfører en rapportering så mye mye granskinger, intervjuer og fokusering i
lang tid at det blir en personlig belastning. Det kan medføre at terskelen for å rapportere blir
mye høyere.»
«Noen safekkort/RUH kan oppfattes som negative for riggens renome.»
«redd for konsekvenser/dårlig PR, ting går ut av proposjoner/blir blåst opp»
«*Kan slå tilbake på oss som rapporterer *Vil ikke sladre på god kollega»
«At man gjerne er redd for at andre medarbeidere skal bli sinte dersom man rapporterer til
ledelsen og gjeldende person får større konsekvenser»
«Redd for personlig payback, ved rapportering mot annen avdeling»

omfattende.
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Utfordringer / hindringer for observasjon og rapportering:

Mangel på fokus
Denne kategorien handler
om at man ikke er

Sitater
«Stort sett går en fra A til B og tenker på jobben som skal utføres og kanskje ikke alltid får med
seg alt som foregår rundt forbi.»
«Skylapper, fokus kun på eget arbeid»

tilstrekkelig fokusert på

«Fokus på oppstart og utførelse av jobb tar fokus vekk med tanke på observasjons teknik.»

farlige forhold i jobb-

«"Autopilot" - Man er gjerne fokusert på den oppgaven man skal utføre, og glemmer å
observere avvik ol.»

situasjonen, da fokuset oftest

«Personnell er ikke fokusert nok/ har ikke etablert rett perspektiv-"ikke skrudd på" til å fange
opp farlige forhold»

er på arbeidsoppgaven.

«Det kan være vanskelig å observere farlige forhold hvis du ikke er helt påskrudd. Du regner
som regel med at de du jobber med har full kontroll.»
«Fokus på selve jobben kan ta bort fokus på observering i området.»
«Travelt opptatt med oppgaven og bli ferdig. Tenker allerede på Neste oppgave. Ikke dønn
tilstede.»
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Observasjon i felt
Denne delen beskriver de 6 største kategoriene som til sammen utgjør 66% av
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan løser vi best disse utfordringene / hindringene?
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Hvordan løser vi best disse utfordringene / hindringene?

21%

Åpen og trygg
sikkerhetskultur

11%

10%

9%

Økt fokus og
oppmerksomhet

Opplæring
og trening

Ta seg tid

8%
God
kommunikasjon
og dialog

7%
Tilbakemelding
og oppfølging

De 6 hovedkategoriene utgjør 66% av teamresponsene.
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Løsninger på utfordringer / hindringer:

Åpen og trygg sikkerhetskultur
Denne kategorien handler om
viktigheten av å ha en åpen
og tillitsfull sikkerhets-kultur

der det er rom for diskusjon
og spørsmål; det oppleves
trygt å rapportere; og det er

en positiv holdning til
sikkerhet.

Sitater
«God takhøyde. En kultur for å bry seg. Lov og komme med 'dumme’ forslag.»
«vi må skape en kultur hvor det er takhøyde for å si ifra. Ved å ha et miljø hvor vi fokuserer på at
rapporteringen ikke er personkritikk men for å fremme læring»
«At avdelingen sammen jobber for å skape et miljø som gjør at vi har lav terskel for å rapportere.»
«No Blame Policy»
«Skape tillit på tvers av lag. Unngå heksejakt.»
«Ledelsen bør opmuntre til at man rapporterer. De skal skabe en kultur hvor det er gott at
rapportere. Det skal være muligt at være anonym ved rapportering.»
«Det er viktig at både ansvarlige ledere og de mer erfarene arbeiderene går forran som gode
eksempler og står for den kulturen man ønsker å ha i bedriften.»
«Kommunisere tillit/åpenhet, mindre publisitet rundt lokal rapportering, kollektiv avstraffelse/må ikke
forekomme, all dumskap krever ikke tiltak»
«Snakke sammen og være villig til å lære. (...)Tørre å si fra»
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Løsninger på utfordringer / hindringer:

Økt fokus
Denne kategorien handler
om økt oppmerksomhet /

Sitater
«Gjennom å hver dag ha øynene åpne og ha riktig mindset og holdning til å oppdage
faresituasjoner»
«kommunikasjon i gruppene, motivasajon i fra ledere fortløpende, høyt fokus.»

fokus på observasjon; det å
være påskrudd og se etter
mulige farer i omgivelsene

sine.

«være obs med å se etter farer/ risiko hverdag, før hver job osv. diskuter med kolleger og
planlegg.»
«Være bevist på observasjons teknikk i forbindelse med oppstart av jobb og under utførelse.
Kan for eksempel velge et tema som skal være fokus under arbeid og gange til og fra.»
«endre fokus, snakke om dette, tilrettelegge/påminne hverandre om dette, snakk med andre i
samme område/operatør drift eks.»
«Bruke alle sanser, mer målrettede inspeksjoner (fokus områder)»
«ta seg tid til å "skru" seg på og bruker egne sanser for å oppdage unormaliteter»
«Forsøke å flytte fokus fra kun jobbrelatert til litt mer observasjon underveis.»
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Løsninger på utfordringer / hindringer:

Opplæring og trening
Denne kategorien handler om
erfaringsoverføring, opplæring

Sitater
«Erfarent og uerfarent personell bør jobbe sammen slik at kompetanse overføres og nye øyne
kan avdekke farlige forhold.»

og trening på hva man skal se

«Enklere rapporteringsmåte/ jevnlig opplæring. erfaringsoverføring, informere om relevante
observasjoner»

etter og hvordan; og i bruk av

«Bevisstgjøring ift. farlige forhold. Repetisjon/ påminnelser. Kjenne godt til hvordan man
melder fra om farlige forhold, registrering av disse.»

rapporteringsverktøy. Den

handler og om god kjennskap

«skaffe seg god oversikt over farer ift jobben som skal utføres, fjs, erfarings overføring»
«sette seg inn i prosedyrer. Tilegne seg kunnskap om prosesser og funksjon av hvordan ting
skal være. Hvet du ikke hvordan noe skal fungere, ser du heller ikke alltid hva som er galt.»
«Ta godt imot nye og gi god opplæring.»

til verktøy/utstyr, krav og
prosedyrer.

«Trene på observasjonsteknikk.»
«Training on safety reporting and evaluating worksites/equipment.»
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Løsninger på utfordringer / hindringer:

Ta seg tid
Denne kategorien handler

Sitater
«Sette av litt tid ila dagen til observasjon.»

om å ta seg tid til å
observere og rapportere; og

å aktivt sette av tid gjennom
planlegging og prioritering.

«Prioritere og sette av tid til observasjonsrunder»
«Ta seg tid og rapportere der og da.»
«ta oss tiden det trengs, gå systematisk til verks, planlegge for observasjonsrunde»
«Tidspress kan løses med god planlegging, lige i forkant hele veien. Alltid sett avt tid til å sikre
løse gjenstander når det observeres.»
«Sette av tid til og gjennomføre gode inspeksjoner i kjente og mindre kjente områder. Fortsette
med ukentlige rutiner med PDO sjekker i andres områder.»
«Ift tispress: planlegge bedre for å unngå shortcuts.»
«Take our time to observing the area and focusing on it»
«Observe 20 second time out or 360 evaluation prior to task.»
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Løsninger på utfordringer / hindringer:

God kommunikasjon og dialog
Denne kategorien handler
om å kommunisere relevant
informasjon; snakke om
utfordringene sammen; og

Sitater
«God kommunikasjon mellom disipliner, om du er usikker på noe du observerer kan du da
sjekke det med andre disipliner»
«Ved å snakke mer sammen og at ledere snakker tilbake.»
«Ved å spørre og snakke fint med kollegaer vil vi kunne klare unngå at farer lever videre.»
«ved at tage samtaler jevligt og f.eks bruge SAZ (...) på denne måde er man ekstra
opmærksom ude i feltet. da man må tage en snak inden jobbet startes.»
«kommunikasjon i gruppene»

legge til rette for dialog og
diskusjon i teamet.

«snakke om dette, tilrettelegge/påminne hverandre om dette, snakk med andre i samme
område/operatør drift eks.»
«Ha en god dialog innad i arbeidslagene.»
«Diskutere med de andre på skiftet om det er noe spesiels en skal se på.»
«Refleksjon hver dag i laget på de siste 24 timers observasjoner, der vi ser gode bilder, faktiske
forhold og lærer av dette.»
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Løsninger på utfordringer / hindringer:

Tilbakemeldinger og oppfølging
Denne kategorien handler om å
øke motivasjon for observasjon

og rapportering gjennom å gi
tilbakemeldinger og synliggjøre

Sitater
«At det blir tatt aksjon og får tilbakemeldinger at dei har gjort noe med det som du har
rapportert inn»
«Tilbakemeldinger. Sørge for at de som har ansvar faktisk gjør noe med det.»
«Spesifikk tilbakemelding og vise hva rapporting har hjelpt med.»
«Få tilbakemelding på observasjoner. Raskere tilbakemelding/avklaring på observasjoner.
Positivt med flakslodd premiering.»

oppfølging og aksjoner på

«Erkjennelse av å gjøre en forskjell (Tilbakemelding)»

observasjoner som meldes inn.

«man må få annerkjennelse for at man rapporterer og det som blir rapportert må det gjøres
noe med.»
«Gi tilbakemelding til melder om hva som er gjort event. skal gjøres.»
«gi oversikt over hva som har blitt gjort, gi tilbakemelding og at det skjer noe»
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Observasjon i felt
Denne delen beskriver de 4 største kategoriene som til sammen utgjør 87% av
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvilke forventninger har du til din leder når du skriver en
observasjon?»

Always Safe

Hvilke forventninger har du til din leder når du skriver en
observasjon?

33%
21%
Gi tilbakemelding

Ta aksjon

18%
Ta observasjonen
på alvor

15%
Følge opp

De 4 hovedkategoriene utgjør 87% av teamresponsene.
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Forventninger til leder:

Gi tilbakemelding
Denne kategorien handler

Sitater
«Jeg forventer en tilbakemelding iblandt hvor arbeidet jeg gjør blir lagt merke til og at det blir
utbedret.»

om forventningen om at

«At det gis tilbakemelding om hva som skjer videre med observasjonen»

ledere skal gi tilbake-

«Tilbakemelding på hva som blir gjort og eventuelt hvorfor eventuelt ting ikke blir utført. Med
andre ord en åpen dialog.»

meldinger på de

observasjonene som
meldes inn.

«Forventer at det blir tatt tak i, at vi får en tilbakemelding på hva som ble gjort med
problemmet/observasjonen.»
«At vi får tilbakemelding på det vi har skrevet og at vi får informasjon om det er utført tiltak og i
så fall hvilke tiltak. Når vi ikke får tilbakemeldinger på det vi skriver føler vi at vi bare skriver for
at vi skal hjelpe noen med å få høy observasjons statistikk, ikke for å bidra i
forbedringsarbeidet. Da faller lysten og inspirasjonen til å rapportere »
«Tilbakemelding på observasjonen, og ett enkelt sammendrag på hvilke tiltak som er gjort/skal
gjøres.»
«To provide feedback on the observation, (...) you know your observations are being looked
into and discussed which in turn makes it worth while»
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Forventninger til leder:

Ta aksjon
Denne kategorien handler
om forventningen til at
ledere tar aksjon og setter
tiltak på innmeldte

observasjoner; og at dette
synliggjøres.

Sitater
«Iverksette tiltak på forhold som blir rapportert.»
«At lederen tar tak i saken og starter en aksjon.»
«Forventer at avvik blir fulgt opp med aktuelle tiltak, erfaringsoverføring, viktig at forberdingstiltak
deles med andre»
«Vi forventer at lederen tar aksjon og utbedrer det som er rapportert. Vi forventer en
tilbakemelding på at aksjonen/r er startet og tilbakemelding på dette blir gitt.»
«At de rette folk bliver send ud og checke om alt er som det skal være. og at efter følgene man
får tilbagemelding om der var noget galt eller alt var som det skulle være»
«Jeg forventer at den blir tatt til følge og at de farlige forholdene faktisk blir fikset. Jeg vil også
forvente å få en kort tilbake melding når det er fikset og hvordan det ble gjort.»
«forventer konkrete tiltak som følge av observasjonene som meldes inn.»
«Forventer at det blir tatt aksjon eller viderformidlet til riktig mottaker»
«der det kreves aksjon utover det den enkelte kunne gjøre selv blir tatt tak i»
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Forventninger til leder:

Ta observasjonen på alvor
Denne kategorien handler om
forventningen til at ledere tar

Sitater
«At det som rapporteres blir lest og tatt seriøst.»
«At det blir tatt aksjon. Blir tatt seriøst - uansett innhold.»

innmeldte observasjoner på

«At rapporten/observasjonen blir tatt på alvor.»

alvor; leser og vurderer hver

«At den blir mottatt, lest, forstått og at det kommer oppfølging dersom det behøves.
Dersom det er noe uklart så må lederen ta kontakt for å få klarert det før man eventuellt
stenger den ut.»

enkelt observasjon; lytter til
innmelder; og at
observasjoner ikke avfeies

«At det blir tatt alvorligt og det blir tatt videre handlinger. Ta det opp på et møte slikt at
andre kan få det med seg, og hendelsen ikke skjer igjen.»
«At den blir tatt seriøst og ikke bagatellisert med begrunnelse i f.eks uønskede kostnader
forbundet med utbedring.»

eller bagatelliseres.
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Forventninger til leder:

Følge opp
Denne kategorien handler
om forventningen til at ledere

Sitater
«Oppfølging. Følge opp at man får responsen tilbake på kort som er sendt til
landorganisasjonen»
«oppserversjonene blir lagt inn i systemet.»

skal ta observasjonen videre

«At RUH blir i varetatt og registrert i Synergi slik at det blir tatt aksjoner.»

i systemet og følge opp

«lederen etterspør saksbehandlere om tilbakemelding hvis det går for lang tid... Ofte så
går det for lang tid fra rapportering til tilbakemelding, gjennomløpstid må kortes ned.»

saksgangen.

«At han følger opp og tar nødvendige tiltak videre i organisasjonen. At han støtter
utfordringer/observasjoner som blir rapportert.»
«En rapportering bliver ikke kun set af din leder, men præsenteret for management på
riggen.»
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I denne delen av rapporten finner
du en oversikt over hovedkategorier basert på kommentarer
gitt av operative ledere på
caseoppgaven “Sterkere
observasjonskultur”, sammen med
beskrivelser av innhold og
illustrerende sitater.

Sterkere
observasjonskultur

Always Safe

Sterkere observasjonskultur: Hovedkategorier
Hva er det viktigste vi som ledere kan gjøre for å
opprettholde motivasjonen til å observere og
rapportere farlige forhold?

Hvordan sikrer vi at gode observasjoner
deles med laget?

1

Gi tilbakemeldinger

Bruke møter

2

Opptre som rollemodell

Felles gjennomgang og diskusjon

3

Sette fokus på temaet

Tilgjengeliggjøre informasjon

Always Safe

Sterkere observasjonskultur
Denne delen beskriver de 6 største kategoriene som til sammen utgjør 72% av
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva er det viktigste vi som ledere kan gjøre for å opprettholde motivasjonen til å observere og rapportere farlige
forhold?»

Always Safe

Hva er det viktigste vi som ledere kan gjøre for å opprettholde
motivasjonen til å observere og rapportere farlige forhold?

20%

Gi tilbakemeldinger

18%

Opptre som
rollemodell

10%

9%

9%

Sette fokus
på temaet

Være
synlig

Følge
opp

6%
Sørge for
opplæring
og trening

De 6 hovedkategoriene utgjør 72% av teamresponsene.
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Det viktigste ledere kan gjøre for å motivere til observasjon og rapportering:

Gi tilbakemeldinger
Denne kategorien handler
om å motivere gjennom å
gi tilbakemeldinger på

innmeldte observasjoner,
både direkte til innmelder
og/eller i plenum.

Sitater
«Gi gode tilbakemeldinger på observasjoner. Vise at det skjer noe, da føler man at man er
med å bidrar til sikkerheten»
«Having good feedback on observations keep motivation up and make troops feel that
observations are important and never left unheard.»
«Ta i mot observasjoner på en positiv måte og gi positiv tilbakemelding.»
«(...) ikke minst at det blir gitt tilbakemeldinger på observasjonene til de som har rapportert
den og til andre slik at alle ser at dette virker.»
«gi tilbakemeldinger på observasjoner - både på ting som må korrigeres og ros til gode
positive kort»
«Leder må ta tak i innholdet i det som rapporteres i obskortene. Minimum er å gi den
forventede skriftlige tilbakemeldingen i kortet. det er også viktig å gi ros for rapportering.»
«Følge opp OBS kort og sørge for at tilbakemelding blir gitt. (...) Gi tilbakemelding raskest
mulig.»
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Always Safe
Det viktigste ledere kan gjøre for å motivere til observasjon og rapportering:

Opptre som rollemodell
Denne kategorien handler
om å motivere gjennom å

Sitater
«Ledere er rollemodeller, vi må velge å være gode rollemodeller. Skrive gode
observasjonskort selv»
«Ledere må være ute i felt og gjøre observasjoner og registrere på samme måte.»

opptre som rollemodell og

«Være rollemodeller, delta aktivt selv i arbeidet med observasjoner»

selv være aktiv i å

«Vise selv at vi rapporterer. (...) Må vise et personlig engasjement. Ledere må vøre en god
rollemodell»

observere og rapportere

«Bidra til å bygge opp sikkerhetskultur ved å vise selv et engasjement, ved å delta i
obsrvasjonsrunder, involvere verneombud og øvrige i arbidet med sikkerhet.»

farlige forhold.

«Delta aktivt i felt og observere og vise oss som en rollemodell for at vi også tar sikkerhet på
100 % alvor og ikke bare sitter i en kontorstol og snakker om det.»
«være en rollemodell i felt - ta i bruk verktøyene som finnes (f.eks. OBS kort).»
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Det viktigste ledere kan gjøre for å motivere til observasjon og rapportering:

Sette fokus på temaet
Denne kategorien handler

Sitater
«Gi gode tilbakemeldinger og jevnlig ha dette som tema.»

om å motivere gjennom å
sette større fokus på
temaet og oppfordre til /
etterspørre observasjoner.

«Må oppfordre formenn og operatører over tid til å rapportere.»
«Snakke om det ofte og ta det opp i 2 minuttere hele tiden.»
«Jevnlige påminnelser om viktigheten og hensikten av rapportering og observasjon.»
«Være positiv, og oppfordre alle til å skrive, det er til vårt alles beste»
«Ta det opp og snakke om det jevnlig på morgenmøter og i gjengsamtaler. Ha fokus på
hvorfor det er dette er viktig (å obserbere og rapportere farlige forhold), hvorfor er dette viktig
for den enkelte og hvorfor det er viktig min kollega ? Trekk fram og eksempler som viser at det
er viktig for oss å ta HMS arbeid alvorlig»
«Fremsnakke rapportering. (...) Ha fokus på hensikt med rapportering som er å ta ut læring,
og hindre at noen skader seg.»
«Etterspørre observasjoner - ha det som en del av daglig agenda med avdelingen.»
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Det viktigste ledere kan gjøre for å motivere til observasjon og rapportering:

Være synlig
Denne kategorien handler

Sitater
«Være involverende selv som leder (...) ved å bruke tid ute i den "spisse" enden»

om å motivere gjennom å
være til stede i felt; vise
engasjement; snakke med
utførende personell; og

være tilgjengelig for å
svare på spørsmål.

«Som ledere må vi være synlige, vi er for mye på eget kontor.»
«komma sig ut på arbeidsplassen og delta med arbeiderne ha en god dialog»
«Motivere ved å være tilstede selv - delta på obervasjonsrunder"
«Leader shall be a role model & he shall have regular visits to workplace & communicate to
people, showing consideration and caring about what is going on.»
«Ut og møte dine medarbeider, delta og vise interesse for arbeidet»
«Continue our regulars offshore visits, showing interest, asking questions, walk the talk and be
out in the field and talk with the workers»
«Være i felt og vise engasjement, bry seg!»
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Det viktigste ledere kan gjøre for å motivere til observasjon og rapportering:

Følge opp
Denne kategorien handler

Sitater
«Følge opp de observasjonene som kommer med gode tiltak»

om å motivere gjennom å
følge opp innmeldte

observasjoner og ta aksjon
på disse, og synliggjøre
dette.

«Jeg mener det viktigste for motivajonen må være å synliggjøre for personell at observasjoner
faktisk blir fulg opp og gjort noe med.»
«følge opp de rapporteringer som blir gjort, slik at hver enkelt føler de blir hørt.»
«Gjøre noe med det som rapporteres, slik at vi viser at vi tar det på alvor.»
«Important observations should be noticed and the necessary actions should be taken.»
«Følge opp - gode tiltak. PDCA vise at det skjer.»
«Indentifisere tiltak og informere om status.»
«Behandle obs kort før kveldsmøte og påse at alle blir tatt aksjon på.»
«etterspørre / mase om tilstandsrapporter, følge tett opp at tiltak faktisk utføres - vise at vi tar
gjennomføring av tiltakene alvorlig.»
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Det viktigste ledere kan gjøre for å motivere til observasjon og rapportering:

Sørge for opplæring og trening
Denne kategorien handler

Sitater
«Tilføre informasjon og kunnskap om hvordan man kan identifisere avvik. »

om å motivere gjennom å
legge til rette for god
erfaringsoverføring,
opplæring og trening i

observasjon og rapportering.

«Trene på observasjonsrunder»
«Forklare viktigheten av sammenhengen mellom observasjoner og faktiske hendelser.»
«kurs og eksempler på hvor galt det kan gå, slik at det ikke bare blir noe som blir snakket om
f.e som en myte, men at det blir billedlige eksempler.»
«Trene på observasjonsteknikk. Ikke bare "nesen i sky" - også se det som ligger rett foran oss
på bakken.»
«Sørge for opplæring og kompetanse i bruk av verktøy/Synergi.»
«Observasjonsteknikk: Sette fokus på hva du ønsker å se etter. (Eks.vis fallende gjenstander,
eller sperringer)Trening på dette er viktig.»

Report by BehaviorLab

Always Safe

Sterkere observasjonskultur
Denne delen beskriver de 4 største kategoriene som til sammen utgjør 84% av
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan sikrer vi at gode observasjoner deles med
laget?»

Always Safe

Hvordan sikrer vi at gode observasjoner deles med laget?

38%
19%

19%
8%

Bruke
møter

Felles gjennomgang
og diskusjon

Tilgjengeliggjøre
informasjon

Gjennom
tilbakemeldinger

De 4 hovedkategoriene utgjør 84% av teamresponsene.
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Hvordan sikre at gode observasjoner deles med laget:

Bruke møter
Denne kategorien handler
om å jevnlig dele
innmeldte observasjoner i
ulike møtearenaer.

Sitater
«Ha dette oppe som tema i kveldsmøter hvor vi gjennomgår alle observasjoner og bli enige om
hvilke vi tar videre med hele teamet.»
«Ta ut viktige saker på tavlemøte og videre ut på 2 min.»
«Hele tiden ha det oppe i morgenmøter der vi har alle samlet.»
«Hms møter , handovere , velkommen ombord møter»
«Regelmessige avdelingsmøter hvor observasjoner og behanlingen/konklusjoner av disse gås
gjennom»
«Highlight observations in tool box talk and meetings»
«Å ta opp de observasjonene som blir gjort i grupper eller gjengsamtaler som morgenmøter,
HMS samlinger etc. slik at alle får det med seg og rapporterende ser at dette er ting som er
viktig nok til at det blir satt av tid til gjennomgang.»
«Ta opp i kveldsmøte og si hva som skal videre, velge ut de med informasjon som bør deles Ta
opp i handover og morgenmøte»
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Hvordan sikre at gode observasjoner deles med laget:

Felles gjennomgang og diskusjon
Denne kategorien handler
om å gjennomgå og
diskutere innmeldte

Sitater
«gå igjennom alle rapporter på morgenmøter, ta dette verbalt og la personel delta i en diskusjon
rundt dette, ikke bare sleng ut rapportene og satse på at de får det med seg, la alle involvere
seg»
«Dra frem de observasjonen med potensiale / Gode observasjoner.»
«Kommuniser med laget og ta opp enkelte ting sammen i ett rom.»

observasjoner i teamet; og

«Gode samtaler der observasjoner taes opp og diskuteres - fokus på kontinuerlig forbedring»

trekke frem de gode

«Få i gang en diskusjon på møtene med laget, gjerne med noen spørsmål som er laget i
forkant.»

observasjonene.

«Løfte gode observasjoner i morgenmøte med operatører»
«Reviewing inputs with team and highlighting learnings applicable»
«Observasjoner som er gjort i løpet av jobben, diskuteres forløpende i kaffepauser etc.»
«Sette av tid til å diskutere observasjoner og hendelser i laget.»
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Hvordan sikre at gode observasjoner deles med laget:

Tilgjengeliggjøre informasjon
Denne kategorien handler om å
gjøre informasjon om innmeldte

Sitater
«Ha gode rutiner for informasjonsflyt og deling, ta den nødvendige tiden som trenges for å
forsikre oss om at informasjonen når ut.»

observasjoner tilgjengelig i

«Infotavler, ferskvare fra dagen i forveien. Lesson learn og handover er et virkemiddel for deling
av læring.»

ulike format og kanaler/steder

«Alle observasjoner med kommentarer sendes ut elektronisk til alle disipliner (daglig) - Utskrift av
observasjoner med kommentarer legges i kaffesjapper for gjennomlesning»

slik at det blir lett å få med seg

«Lage "one pager" / Quick share med bilder etc og sende ut til alle. Rapporter med kommentarer
legges ut i kaffesjapper etc.»

(f. eks. i pauserom, ved kaffe-

«Gjennom å rapportere med bilder som igjen brukes i oppstartssamtaler og gjengmøter.
Rapporter bør lagres for å kunne tas frem å brukes som læring ved en sinere anledning.»

automater, på mail m.m.).

«ipader tilgjengelige i "cofee shops" med lett tilgang til observasjoner på installasjonen,
oppmuntre til å sjekke jevnlig, egne Teams sider for avdelinger hvor relevante observasjoner er
tilgjenglige.»
«Utarbeidelse av Safety alerts/HMS Meldinger der hvor man har behov for å ta ut læring og
informasjon mellom skift/installasjoner.»
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Hvordan sikre at gode observasjoner deles med laget:

Gjennom tilbakemeldinger
Denne kategorien handler

Sitater
«Gi tilbakemeldinger i plenum, belønne gode observasjoner»

om å dele gode

«vi snakker om observasjonen og gir tilbakemelding til laget om videre behandling»

observasjoner gjennom å

«Det viktigste er delingen som skjer fysisk der man også kan motta tilbakemeldinger
direkte der man også kan få reaksjoner på observasjonene»

gi tilbakemeldinger på

«Oppsøke de som har skrevet onbservasjon selv og gi tilbakemelding direkte «
«Gi personlig tilbakemelding / diskutere med laget»

observasjonene i plenum.

«provide feedback of observation. - recognizing in front of the group the good catches. best card of the week/month, kind of the reward in terms of recognition "certificate" or other
means of reward. - improve the visibility of best cards written for all the group, make it
public.»
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I denne delen av rapporten finner du
en oversikt over hovedkategorier
basert på kommentarer gitt av
premissgivere på caseoppgaven
“Observasjon i design og
engineering”, sammen med
beskrivelser av innhold og
illustrerende sitater.

Observasjon i
design og engineering

Always Safe

Observasjon i design/engineering: Hovedkategorier
Hva er det viktigste vi i design/engineering kan gjøre
for å bli bedre på å identifisere potensielt fallende
gjenstander og andre farlige forhold?

Hvordan kan vi bruke tidligere erfaringer/læring mer
aktivt for å identifisere og fjerne potensielle farer?

1

Rett involvering

Gjennomgå observasjoner og læringer

2

Safety in design

Registrere læring

3

Gode risikovurderinger

Lære av hverandre

Always Safe

Observasjon i design og engineering
Denne delen beskriver de 6 største kategoriene som til sammen utgjør 72% av
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva er det viktigste vi i design/engineering kan gjøre for å
bli bedre på å identifisere potensielt fallende gjenstander
og andre farlige forhold?»
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Hva er det viktigste vi i design/engineering kan gjøre for å bli bedre på å
identifisere potensielt fallende gjenstander og andre farlige forhold?

16%
Rett
involvering

14%
Safety
in design

13%
Gode
risikovurderinger

10%

10%

9%

Kompetanse

Læring og
forbedring

Kjennskap
til det fysiske
miljøet

De 6 hovedkategoriene utgjør 72% av teamresponsene.
Report by BehaviorLab

Always Safe
Det viktigste design/engineering kan gjøre for å bli bedre på å identifisere farlige forhold:

Rett involvering
Denne kategorien handler

Sitater
«(...)sikre at alle relevante fagdisipliner er tilstede i ulike reviews (HAZID/HAZOP osv)»

om å involvere rett

«Involvering av drift i design review, inklusive tid nok til forberedelse og aktiv deltakelse.»

kompetanse til rett tid;

«Constructability reviews - include operations, construction, all stake holders to participate in
review»

spesielt å involverer drift,

«Tidlig involvering av de som skal installere utstyret samt operere det.»
«Få input fra sluttbruker og tidligere erfaringer for å utvikle optimalt produkt/løsning»

og å involvere de tidlig nok

«We need to involve operational personnel more than we are doing today, at the right time, and
when we are developing projects.»

i prosessen.

«Ha de riktig/kompetente personer til stede i safety reviews og har satt seg inn i jobben på forhånd vel forberedt. (...)- kan bli bedre. Få innsill fra alle disiplinene.»
«sørge for at de rette folkene og fagene er med»
«Involvering fra drift i engineering er utrolig viktig. Den operasjonelle erfaringen er avgjørende for å
finne de gode løsningene i design.»
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Det viktigste design/engineering kan gjøre for å bli bedre på å identifisere farlige forhold:

Safety in design
Denne kategorien handler

Sitater

om å identifisere og redusere

«Ha med tanken at "dette er en jobb som skal utføres i høyden", designet for det, det kommer med
løfteører etc. Gi gode og "permanent tilgang. Design ikke bare for bruk med tanke på f.eks løfteører
tenk også på installasjonsfasen.»

mulige risiko ved å vurdere

«Sikre god tilkomst til utstyr som designes og tenke på hvordan utstyret skal vedlikeholdes.»
«Ved design av utstyr tar i betraktning håndterbareheten av designet.»

praktiske aspekter som

material-bruk, installasjon,

«Design solutions to secure skims etc. from falling. Design hatches which are secured or swinging
instead of loos, to avoid it from falling when bolts are removed. Weight balanced lifting lugs and
slings to avoid it from tipping during lifting. Design construction and inspection friendly design. Easy
to install and to inspect/maintain.»

tilkomst, håndtering, bruk og

«Think through all phases of the project (transport, lift, installation, maintenance etc.). Inherently safe
design. i.e. permanent means of handling and maintenance»

vedlikehold i designfasen.

«Design som gir sikker og god tilkomst til utstyr. Tilstrebe at instrumenter plasseres for god tilkomst.»
«try too keep the equipment on the ground level, understand the material handling in design phase equipment to be lifted and tools/equipment to be used for lifting, construction friendly design (avoid
lifting, where possible)»
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Det viktigste design/engineering kan gjøre for å bli bedre på å identifisere farlige forhold:

Gode risikovurderinger
Denne kategorien handler
om å sørge for gode
risikovurderinger i møter

Sitater
«Risk assess the areas of concerns to identify the potential falling hazards.»
«Fokus på fallende gjenstander i design av engineering arbeid, ta med erfaring fra drift i layout
og HAZID møter. Stille kritiske/kontroll spørsmål til layout design om du er i tvil.»
«I forbindelse med HAZID/HAZOP og HSE Layout gjennomgang er det viktig å være godt
forberedt og delta aktivt ved å stille spørsmål.»

og gjennomganger

«Aktiv deltagelse i Hazid/hazop/risikogjennomganger møter i fagene. Melde inn i ettertid - risiko
og tiltak.»

(design review, HAZID,

«Have the right kind of people involved from all aspects/disciplines (both from engineering and
offshore personnel) of the project in the reviews/HAZID/HAZOP. Need engaged people, and
documentation ready in advance so involved personnel can review and be prepared for the
meetings.»

HAZOP, o.l.).

«Det viktigste man kan gjøre i design/engineering er tenke risiko gjennom hele kjeden (...) en
viktig barriere er at man adresserer tanker man har om elementer som ikke virker helt optimalt,
slik at man kan gjøre de nødvendige endringene som trengs før det går ut.»
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Det viktigste design/engineering kan gjøre for å bli bedre på å identifisere farlige forhold:

Kompetanse
Denne kategorien handler om
god risikoforståelse, kunnskap

om hvordan utstyr og

Sitater
«For å kunne se farer må en ha kompetanse på område. Har en de ikke selv må en involvere de
som hare den erfaringen.»
«Forståelsen av hva som kan løsne.»
«know and understand the company's requirement.»

løsninger fungerer i praksis,

«Introduction of external coaching/training, to improve our observation techniques»

kjennskap til prosedyrer og

«As a Structural Engineer, i need to understand my product thoroughly and all possible events
which can be hazardous.»

regler, og kompetanse i

«Gjøre seg kjent med utstyret / funksjonsmåte av utstyret.»

observasjonsteknikk.

«Increase competence. And getting the right competence for the different positions. Ensure that
our people get the right experience through rotation and handling different tasks and roles.»
«That all participants know the company’s requirements for both a review and the material they
are going through including government and working environment requirements.»
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Det viktigste design/engineering kan gjøre for å bli bedre på å identifisere farlige forhold:

Læring og forbedring
Denne kategorien handler

Sitater
«Ta med læringer og erfaringer fra andre prosjekter.»

om å sikre læring og
forbedring/utbedring

gjennom å sikre erfaringsoverføring og læring fra
tidligere hendelser.

«Use past learnings/experiances to reflect on our upcoming operations. Can we do anything
differently to reduce potential?»
«check synergy cases if anything is identified and implement the same, learning from each
other»
«Design/engineering kan bli bedre på å tilegne seg kunnskap om hendelser på installasjoner,
slik at erfaringer gjort i følge med hendelser kan føres tilbake til forbedringer i design
(Erfaringsoverføring).»
«Dra inn historikk og læring fra jobber med lignende risiko bilde.»
«Utilze synergy and experience from other projects, use checklists.»
«capture leanings and experience and best practice from others»
«Hente ut informasjon fra synergi på ting som har falt ned basert på dårlig design»
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Det viktigste design/engineering kan gjøre for å bli bedre på å identifisere farlige forhold:

Kjennskap til det fysiske miljøet
Denne kategorien handler
om å gjøre seg kjent med
miljøet løsningen(e) skal

Sitater
«Sørge for at kart og terreng stemmer - samsvar mellom designunderlag og forhold på
innretningen.»
«Site visit på et tidlig stadium, slik at lokale (udokumenterte forhold) kan tas tidlig hensyn til fra
starten.»
«Foreta offshore survey for å sjekke ut i felt. Bli kjent med aktuelt område.»

benyttes i gjennom befaring

«sende designere offshore på survey. Designere har helheten i prosjektet. Viktig at de som
planlegger jobbene kommer seg offshore - kartlegging av jobben / farer etc.»

i felt, sammen med bruk av

«Gjøre gode og nyttige observasjoner på installasjonen for å vudere best mulige løsninger før
design og installasjon av nytt utsyr med tanke på at nytt utstyr ikke skaper hendelser som kan
føre til risiko for fallende gjenstander eller kommer konflikt for å skade personell eller utstyr ved
installasjon.»

digitale verktøy (som 3D-

«Ensure use of correct model (3D models)»

modeller m.m.).

«Økt bruk av livestreaming i felt fra surveyer for å inkludere flere i miljøene rundt engineering.»
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Observasjon i design og engineering
Denne delen beskriver de 6 største kategoriene som til sammen utgjør 75% av
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi bruke tidligere erfaringer/læring mer aktivt
for å identifisere og fjerne potensielle farer?»
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Hvordan kan vi bruke tidligere erfaringer/læring mer aktivt for
å identifisere og fjerne potensielle farer?

25%
13%
Gjennomgå
observasjoner
og læringer

Registrere
læring

12%
Lære av
hverandre

11%
Aktivt søke
opp læring

8%

7%

Erfaringsoverføring
på tvers

Ta aksjon
på læringer

De 6 hovedkategoriene utgjør 75% av teamresponsene.
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Hvordan bruke erfaringer/læring mer aktivt for å identifisere og fjerne farer:

Gjennomgå observasjoner og læringer
Denne kategorien handler
om å gjennomgå tidligere
observasjoner og læringer,

gjerne i designreviews og
andre møter/gjennomganger, for å identifisere
potensielle farer.

Sitater
«Gjøre en systematisk gjennomgang av erfaringer og Inkludere de i tidlig design/
engineeringfase (eks: tidlig-HAZID/design review) og dokumentere hvordan læringspunktene
blir vurdert og ivaretatt.»
«Strukturert og systematisk bruk av læring tidlig i prosjektet (e.g. del av krav for å passere DG).»
«Sharing previous experience in the early engineering phase would let identify and remove the
potential hazards easily.»
«Som del av design gjennomgang med involverte disipliner bør tidligere erfaring og "lesson
learns" trekkes frem og gjennomgås.»
«Synergi og Lesson Learn kan brukes i review (Hazop/Hazid)»
«Aktiv deling/bruk av OnePagere på hendelser og sjekke om det er tilsvarende forhold hos oss.»
«Gjennomgang av aktuelle hendelser i synergi og læringspunkt. Strukturert erfaringsoverføring i
fra andre prosjekter.»
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Hvordan bruke erfaringer/læring mer aktivt for å identifisere og fjerne farer:

Registrere læring
Denne kategorien handler om å
sikre at observasjoner, erfaringer
og læring registreres i relevante
system; og at registreringene er

av god kvalitet med gode

Sitater
«Dele erfaring; lage lessons learned, after action reviews»
«Sørge for at "Lessons Learned" blir registrert under prosjektgjennomføring, summert etter
prosjektslutt og lagret på en slik måte at det er lett tilgjengelig for fremtidige prosjekter.»
«Sette i system tilbakemeldinger fra virkelige hendelser offshore som kan være nyttig i design
fasen. Denne info bør gå til relevante disipliner i alle prosjekter.»
«We should always record lessons learnt in projects in registers and any dangerous situation we
notice or any scope of improvement for safety, in synergi/ HSSE registers.»
«Lage seg en «database» som belyser farer for en spesifikk type jobb eller ett spesifikt område.»

beskrivelser og gjerne bilder

«Sikre kvalitet i erfaringer som skrives offshore slik at læring kan tas tilbake til planlegging.»

eller illustrasjoner; systemene må

«Ja, vi skal lage en erfaringsrapport men vi er ikke alltid gode nok på dette. Ankepunkt er at
systemet ikke er veldig brukervennlig...»

og være enkle i bruk.

«Sikre at tidligere erfaringer/observasjoner er arkivert på en slik måte at de er søkbare og lett kan
finnes i systemet.»
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Always Safe
Hvordan bruke erfaringer/læring mer aktivt for å identifisere og fjerne farer:

Lære av hverandre
Denne kategorien handler
om å lære av hverandre
gjennom involvering,
samarbeid og dialog i

prosjekt (erfarne kolleger,

Sitater
«Bruker mye personlige erfaringer, deler erfaringer på tvers. Har en god kultur for å diskutere og
dele erfaringer i prosjektene.»
«Må sette av tid til å ta læringer og snakke med folk. En må snakke med folk og ikke tro at
læringene ligger i systemet. Sikre kontinuitet til nøkkelpersoner.»
«Er du i tvil diskuterer du med andre kollegaer som har vært borti lignende situasjoner.»
«share and discuss with team about the experience.»
«ask or have a dialogue with people who have experienced this especially people on site»
«foresee project team workshop with participation of an senior experts (guest from outside the
project) to jointly review key points.»

driftspersonell,

«Ved å løfte blikket fra design bordet og involvere drift fra tidlig design fase til ferdigstillelse kan vi
sammen optimalisere leveransen.»

fagpersoner m.fl.).

«Dele erfaringer aktivt. Lære av hverandre. Sjekke med bruker, hvilke erfaringer har en.»
«Samtidig er erfaringsoverføring i avdeling og rett involvering av eget personell (plattformspesifikk)
særdeles viktig.»
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Always Safe
Hvordan bruke erfaringer/læring mer aktivt for å identifisere og fjerne farer:

Aktivt søke opp læring
Denne kategorien handler
om å bruke eksisterende

Sitater
«Søke bredt i Synergi for å se om man kan finne relevante hendelser / registreringer som kan
være nyttige for dette designet / prosjektet»
«søke opp tidligere saker fra synergi- bruke de kildene som vi har for å lære»

systemer og aktivt søke opp

relevante læringer; og gjøre
seg bedre kjent med

«Risikovurderinger i arkiv - søk opp tidligere ved tilsvarende oppgaver.»
«Bruke Synergi arkiv til å finne lignende hendelser som kan brukes til læring.»
«Aktiv søke erfaringer i tilgjengelige systemer for erfaringsdeling. F.eks synergi, safteyallerts,
erfaringsmeldinger etc.»
«Bruke Synergi, tidligere hendelser. Bruke Risk register fra tidligere prosjekter»

hvordan søke opp

«Bruk synergi. Trenger bedre informasjon om hvordan bruke synergi, søkefunksjon på «lessons
learned» hadde vært supert. - Lettere tilgjengelig lessons learned»

informasjon i systemene.

«Grensesnitt for å hente ut erfaringsrapporter- bli bedre i dette. hva og hvordan søke»
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Always Safe
Hvordan bruke erfaringer/læring mer aktivt for å identifisere og fjerne farer:

Erfaringsoverføring på tvers
Denne kategorien handler

Sitater
«sitat standardisering i våre operasjoner, fagmøte på tvers av installasjoner, drift og prosjekt.»

om å dele erfaring og
læring på tvers av selskap,

prosjekter, disipliner og
fag (m.m.).

«Få etablert et Lesson learned, erfaringsoverførings system fra et prosjekt til et nytt prosjekt
som fungerer. Ikke bare internt i Modification Aliance på tvers av andre prosjekter»
«Encourage informal interviews (peer-to-peer) between projects of different execution stages.
Ensure that cross-communication is established between all phases of project lifetime across
various projects, including R&D, warranty, service, operation etc).»
«Experience transfer across teams and across companies / operators»
«Erfaringsoverføringsmøter mellom OC/PC og aktiv bruk av erfaringsmodul i Wellcom for å
sikre læring fra operasjon tilbake til planlegging.»
«erfaringsoverføring i kompetansegrupper -bli flinkere å dele på tvers av fag.»
«Forbedre deling av enkelt operasjoner på tvers i avdeling og organisasjon(er)»
«Bruke leverandører for å få overført erfaringer fra drift til leverandøren.»
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Always Safe
Hvordan bruke erfaringer/læring mer aktivt for å identifisere og fjerne farer:

Ta aksjon på læringer
Denne kategorien handler
om å ta aksjon og
forbedre/utbedre design

med bakgrunn i tidligere
læringer.

Sitater
«lukke læringssløyfen- for eks med After action review fra prosjekt til drift- ikke kopiere samme
løsning men forbedre og lære fra tidligere erfaringer»
«ta inn god erfaringsoverføring samt identifisere potensielle farer fra andre prosjekt som har
utført en risko og gjøre tiltak i egne prosjekt.»
«I tillegg må erfaringer tilbakeføres fra brukerne til engineering slik at man ikke kopierer
løsninger som man trodde virket.»
«Vi lærer av erfaringer. Det oppstår nye og gode erfaringer hele veien som vi må ta med oss
videre i vår utvikling og design.»
«Check-Act - at erfaringsmeldinger blir sjekket ut på en "ordentlig måte"»
«Discuss previous experiences and identify any engineering change that could remove a
potential hazard.»

Report by BehaviorLab

Always Safe

I denne delen av rapporten finner du
en oversikt over hovedkategorier
basert på kommentarer gitt av
kontorpersonell på caseoppgaven
“Observasjon i kontormiljø”,
sammen med beskrivelser av
innhold og illustrerende sitater.

Observasjon i
kontormiljø

Always Safe

Observasjon i kontormiljø: Hovedkategorier
Hva slags risiko eller farer kan
være tilstede på kontoret?

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å bli bedre på å
observere og rapportere farlige forhold?

1

Snublefare

Bli flinkere til å observere i praksis

2

Ergonomi og arbeidsstilling

Øke fokus og oppmerksomhet

3

Inneklima og arbeidsforhold
(luft, lys, støy)

Ta ansvar

Always Safe

Observasjon i kontormiljø
Denne delen beskriver kategoriene som utgjør teamresponsene på spørsmålet:

«Hva slags risiko eller farer kan være tilstede på kontoret? »
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Hva slags risiko eller farer kan være tilstede på kontoret?
14%
13%
12%

9%
8%

4%
3%
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Always Safe

Observasjon i kontormiljø
Denne delen beskriver de 6 største kategoriene som til sammen utgjør 72% av
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva er det viktigste vi kan gjøre for å bli bedre på å
observere og rapportere farlige forhold?»
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Always Safe

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å bli bedre på å
observere og rapportere farlige forhold?

21%

Bli flinkere til
å observere
i praksis

18%
Øke fokus
og oppmerksomhet

16%
Ta ansvar

7%

5%

5%

Bli flinkere til
å rapportere
observasjoner

Bidra til
en god
sikkerhetskultur

Gi tilbakemelding

De 6 hovedkategoriene utgjør 72% av teamresponsene.
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Always Safe
Det viktigste kontorpersonell kan gjøre for å bli bedre på å observere og rapportere:

Bli flinkere til å observere i praksis
Denne kategorien handler om å

Sitater
«Bruke sansene - se, lukt, føl , hør. Reflekter over det du ser.»

bli flinkere til å observere og

«Being aware and focused on looking for potential hazards and dangers.»

identifisere mulige farer i

«Bruke sansene våre, syn, lukt, se etter farlige forhold, bry oss om kollegaer og
arbeidsplassen.»

praksis; gå runder; bruke

«Gå ut oftere å se etter PDO, være obs på hva skal se etter, spesielt etter dårlig vær.»

sansene mer aktivt; se etter

«Å faktisk se seg rundt. Ofte går man på "autopilot" når man henter kaffe, er på vei til og fra
jobb, til et møte eller til et annet kontor. Hvis man faktisk tenker over; er det noe på min vei nå
som kan være en fare? «

mulige farer når en beveger

seg rundt på kontoret, osv.

«Man må bli bevisst og oppmerksom på at farlige forhold eksisterer overalt hvor man ferdes, og
bestemme seg for aktivt observere og lete etter disse farene og rapportere de.»
«Make a conscious decision when you get up in the morning to be present and observe (...)
You can decide in advance what you will look for - then you can be more targeted in seeing
something and saying something»
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Always Safe
Det viktigste kontorpersonell kan gjøre for å bli bedre på å observere og rapportere:

Øke fokus og oppmerksomhet
Denne kategorien handler
om å øke fokus og opp-

Sitater
«Høyne fokuset ved å ha temaet som et punkt på faste møter. Premiering for ukens/månedens
observasjon.»
«Informere i enheten om hvordan man rapporterer og hvordan blir det fulgt opp.»

merksomhet omkring

observasjon og rapportering;
og generelt være mer
oppmerksom på egne

omgivelser i det daglige.

«Være mentalt tilstede. Ta opp og snakk om det man ser.»
«Vær bevist på dine egene omgivelser og ta ansvar for egen og andres sikkerhet.»
«Fokusere på sikkerhet og varsle om farer og mangler på kontoret og ellers på avdelingen.»
«Vi kommer fort inn i rutiner der vi bare starter på dagens gjøremål uten å observerer. Her kan
vi henge opp "små remindere" i kontormiljøet for at alle bidrar.»
«Minne hverandre på å obserevere og rapportere»
«beslutte seg for at i dag skal jeg se etter litt ekstra»
«fokusere på å observere, ta time out, sette det på agenda»
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Always Safe
Det viktigste kontorpersonell kan gjøre for å bli bedre på å observere og rapportere:

Ta ansvar
Denne kategorien handler om å

Sitater

ta ansvar for observasjoner;

«If you find something that is not right, it is important not only to report it but also to make
sure it is fixed. This behavior ensures a safe environment.»

stille spørsmål og si i fra; rette

«Don't just walk by. "If you see it you own it". Care about it.»
«Rapportere i synergi eller til lokal verneombud. Sørg for at tiltak blir utført.»

opp i ting som kan ordnes

umiddelbart; rapportere og
melde fra om saker til riktig

person/ressurs; og etterspørre

«Skape en kultur om at vi sier i fra/utbedrer fortløpende»
«Si i fra dersom det er et alvorlig farlig forhold. Gjøre handling, være PÅ! Tenk, hva kan
konsekvensen være?»
«Make it a habit to act immediately - do it right there - right then»
«if you see something, have a conversation with the person involved.»

oppfølging av innmeldte saker.
Report by BehaviorLab

Always Safe
Det viktigste kontorpersonell kan gjøre for å bli bedre på å observere og rapportere:

Bli flinkere til å rapportere observasjoner
Denne kategorien handler om å
bli flinkere til å faktisk
rapportere inn det man

observerer; å ta seg tid til å
rapportere; og å rapportere
både åpenbart alvorlige saker,

Sitater
«Mange er gode på å observere, men dårlige på å rapportere. Bestem deg for et antall
rapporter du skal rapportere i løpet av en måned og gjør det.»
«Minne hverandre på at observasjoner skal rapporteres i Synergi, fortelle hverandre hva vi ser,
og leve etter regelen om at ser du et problem, så eier du det.»
«Tror også det er viktig at man senker terskelen på hva man rapporterer inn og ikke tenker;
"nei, dette er jo sikkert bare en fillesak, ikke vits i å si noe." eller "Dette har sikkert noen andre
rapportert om, ikke vits i at jeg også gjør det". Jeg tror det trengs en holdningsendring for
rapportering; ingen sak for liten og ingen for stor. Det er de små tingene som blir rapportert
som ofte gjør en forskjell.»
«Faktisk rapportere observasjoner, ikke bare se dem og ikke rapportere dem inn»
«Rapporter selv når en ser noe. Ikke regne med at andre tar dette for deg»

men også saker som kan virke
mindre alvorlige.
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Always Safe
Det viktigste kontorpersonell kan gjøre for å bli bedre på å observere og rapportere:

Bidra til en god sikkerhetskultur
Denne kategorien handler om å
bidra til en god og åpen

Sitater
«Tørre å gi beskjed til de man ser gjøre noe som kan føre til en potensiell fare eller risiko. Jobbe
med å bygge dette inn i organisasjonskulturen slik at det blir en del av noe "man bare gjør".»

sikkerhetskultur på kontoret;

«Vær oppmerksom og ta tak i dårlig oppførsel og være en god kollega. Vi som sitter i
lederteamet tar beslutninger som påvirker langt ut i org, så da er det spesielt viktig at vi er i
balanse som ledere og tar vare på våre folk.»

det skal kjennes trygt å stille

«Skape en kultur for å skrive observasjoner på kontoret»

spørsmål og si i fra; og

«Ha en åpen kultur rundt observasjoner (...) Ikke ha en kultur hvor man får beskjed om at ting
allerede er "bestemt"»

observasjon og rapportering er

«Bidra til en kultur som fremhever observerende adferd»

viktige verktøy for å identifisere

og utbedre farlige forhold.

«Det viktigste vi kan gjøre er å ta vårt lederansvar for å bidra til bedre sikkerhetskultur både med
hensyn til rapportering og observasjon. Vi må øve på å gi og ta imot tilbakemeldinger og varsler.
Vi må gjøre sikkerhetskultur naturlig for folk gjennom å bestemme, synliggjøre, måle og skape
forpliktelse hos de ansatte samt gå foran med et godt eksempel. Vi må skape tillitsforhold og
psykologisk trygghet for utveksling av informasjon.»
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Always Safe
Det viktigste kontorpersonell kan gjøre for å bli bedre på å observere og rapportere:

Gi tilbakemeldinger
Denne kategorien handler om
at det å få tilbakemeldinger på
innmeldte observasjoner øker
motivasjonen for å fortsette å

rapportere observasjoner.

Sitater
«Tilbakemelding på observasjonskort fra leder og HMS avdelingen. Hva tiltak er blitt gjort.»
«At man vet at observasjonene blir tatt alvorlig og følges opp videre»
«Noen må ta ansvar for å håndtere observasjoner på kontoret. Ha et fora for tilbakemelding av
observasjoner på kontoret.»
«Ta tilbakemeldinger på alvor, melde inn og følge opp. Dernest tilbakemelding til den/de som
har meldt inn.»
«Ledere må følge opp og gi tilbakemelding på innmeldte observasjoner"
«Sikre at vi har et system for å behandle slike henvendelser og gir tilbakemelding til den som
rapporterer.»
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