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I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedkategorier 
basert på kommentarer gitt av 
ledere og team på case-

oppgaven “Risikostyring”, sammen 
med beskrivelser av innhold og 

illustrerende sitater. Risikostyring
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16%

7%

18%

Utførende personell Operative ledere Premissgivere Kontorpersonell



Velg en helse- og arbeidsmiljørisiko fra egen arbeidshverdag 
som dere ønsker å diskutere i laget / teamet:
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32%
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16%

3%
1% 1%

Støyeksponering Ergonomi Psykososialt /
Organisatorisk arbeid

Kjemisk eksponering Belysning Vibrasjon Annet



Ranger fasene i styringssløyfen etter hvor gode dere er i teamet / laget på å 
gjennomføre dem, med utgangspunkt i valgt arbeidsmiljørisiko
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Andel team som er mest gode på: Andel team som er minst gode på:

7%

5%

29%

59%

Korrigering

Kontrollering

Utføring

Planlegging

48%

25%

13%

14%

Korrigering

Kontrollering

Utføring

Planlegging



Hva er det viktigste dere kan gjøre som team/lag for å bli 
bedre på å planlegge?

De 5 hovedkategoriene utgjør 71% av teamresponsene.

Sikre rett 
forståelse

Proaktiv planlegging 
og tilrettelegging
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12% 10%

Evaluering
og læring

Riktig utstyr og 
hjelpemidler

29%
11%

*De som har svart at de er minst gode på planlegging

8%

Involvering
og samarbeid
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å planlegge: 
Proaktiv planlegging og tilrettelegging

Være proaktive, sette av tid

til planlegging og sørge for 

at temaet kommer på 

agendaen, identifisere 

risiko, tilrettelegge arbeidet 

og planlegge tiltak. 

Sitater

«Vi kan bli bedre på planlegging ved å tilrettelegge arbeid sånn at man unngår belastninger.»

«Bli bedre på å benytte støykart og identifisere områder med høy støyeksponering før arbeidet påbegynnes.» 

«Inspeksjon / bedre oversikt over arbeidssted før en utarbeider arbeidstillatelse.»

«Først å få dette på agendaen under planlegging, og diskutere problemstilling. Etablere dette som en KPI 
(ledende) som da måler hvor ofte denne risikofaktoren blir vurdert under planleggingsfaser.»

«Ta med ergonomi som tema i FJS»

«Sette av tid til å planlegge arbeidsoperasjoner slik at arbeidsmiljørisiko kan bli ivaretatt på en god måte.»

«De som tilrettelegge jobber må gjøre feltbefaring for å få på plass assistanse operasjoner som for eksempel  
stilas. (...) Fordele belastende jobber mellom arbeidstokken.»

«Identifisere risiko under planlegging. Tiltak for å redusere risiko»

«Foreta en skriftlig A-standard på jobben i en tidlig planleggingsfase. Gjennomgå beste praksis for utførelse av 
jobben» 
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å planlegge: 
Sikre rett forståelse

Sikre (felles) forståelse av 

jobben, risikoene som er 

involvert og hvordan de kan 

mitigeres, gjennom god 

informasjon og opplæring, 

åpen dialog og diskusjon i 

teamene, samt dialog og 

samhandling på tvers.

Sitater

«Bruke faste møter i teamet til å diskutere utfordringer mht ergonomi/støy/annet.» 

«Felles forståelse av operasjonsmodellen. Mangler felles "knagger" til å gjøre samme saker likt» 

«Ha forståelse av risikobildet, compliance and leadership.»

«Have an open and continuous dialogue (...); Early alignment with stakeholders and leaders ; Ensure common
understanding of expectations to the deliveries»

«The implementation team should roll out a package regarding what we can do to improve the psychosocial work
environment»

«Opplæring innen entringsrutiner; Opplæring innen kjemikalier» 

«Ha en dialog i planleggingsfasen med Plattformens ergonomigruppe.»

«Savner at Natt- og dagskift kan sitte sammen for gjennomgang av 4 ukers plan  - dette gir en god måte å 
prioritere hvilke jobber som må startes planlegging på først.»

«Discuss in sector meetings ; Ensure that this is addressed in various forums»
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å planlegge: 
Evaluering og læring

Evaluere jobben etter 

utføring, dokumentere og 

videreføre læring; gjøre 

erfaringsoverføring og ta 

med læring fra tidligere 

jobber inn i nye prosjekter. 

Sitater

«Fullføre sirkelen og evaluere arbeidet slik at PM / arbeidsprosess blir oppdatert.» 

«Følge opp det som er meldt i fra WEHRA forrige gang, sjekke hva som er blitt utført; Dokumenter læring - kan vi 
gjøre noe bedre neste gang?»

«Gi tilbakemelding på gode løsninger som er benyttet. Kom med forslag til endringer»

«Use time on learning and implement improvements from previous check-acts»

«Evaluering etter fullført jobb - bringe erfaringer med seg til nye jobber»

«Ta med erfaringer fra forige plan og prosjekter inn i nytt prosjekt. God evaluering av et prosjekt, for å ta ut 
læring.»

«Erfaringsoverføring ved arbeid og bruke dette til neste gang. Endre arbeidsbeskrivelse, legge inn endringer og 
forbedring.»

«Legge inn erfaringsoverføring når en jobb gjøres, hente ut og bruke denne når tilsvarende jobb skal 
planlegges.»

«Lære fra andre anlegg/installasjoner; ønsker mer proaktiv tilnærming fra SSU med tanke på hva faget kan tilby»
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å planlegge: 
Riktig utstyr og hjelpemidler

Vurdere jobben og arbeids-

stedet med fokus på mulig 

helse- og arbeidsmiljørisiko, 

og tilrettelegge med riktig 

utstyr og hjelpemidler. 

Sitater
«Se på arbeidsstedet med fokus på ergonomi. Tilrettelegge med riktig utstyr»

«Bli flinkere å bruke de muligheter en har i selskapet. Eksempel få inn en ergonom for gjennomgang av 
arbeidsplass.»

«Planlegge i forhold til lokasjon (hjemme / kontor). Riktig ergonomisk utstyr. Fysisk aktivitet, sittestilling.»

«Bli bedre på å bemytte støykart og idenifisere omårder med høy støyeksponering før arbeidet påbegynnes.; 
Tilgjenglighet på støykart / synlighet»

«Få en bedre oversikt over støy sonekart, feks på inn på COW.; Egen box for maks oppholdstid i støysone på AT 
skjema»

«Planlegge å stoppe støygenererende utstyr i området det skal jobbes i.; Notere i f.eks notifikasjon til utstyr det 
opprettes jobb på at det er ett området med høyt støynivå.»

«Bruke appen decibelz for å sjekke i området og beregne oppholdstid.»

«Sikre at de som søker AT bruker støykartene mer aktivt for å identifisere risiko ifm støy; Ha støykart synlig (...)»

«Fokus på gode tekniske løsninger på utstyr, slik at omgivelsesstøy i anlegg/samt egenprodusert støy kan 
reduseres.»
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å planlegge: 
Involvering og samarbeid

Involvere rett personell og 

kompetanse i planlegging 

av arbeidet, økt dialog og

samarbeid på tvers.

Sitater
«Sikre involvering og inkludering av teamet eller relevante fagområder. I dette så mener man at man inkluderer 
eksempelvis vernetjeneste, fagkompetent personell, ledere, helse - og arbeidsmiljø mv. »

«Tidlig involvering av alle aktuelle fagavdelinger; Fokus på alle disipliner sine jobb»

«involvere fagressurser innen psykososialt arbeidsmiljø»

«Arbeidstakermedvirkning, hensynta og styre inspill slik at det blir ivaretatt. »

«Involver personellet som skal utføre jobben i alle planleggingsfaser.; Ha en dialog i planleggingsfasen med 
Plattformens ergonomigruppe.»

«Bedre samordning mellom prosjektledere, og belastning av resurser.»

«Samarbeide med de som jobber på land, . for å få spes belastning  jobbene utover året som ligger i  planer.» 

«Ta utførende med i planleggingsfasen og valg av metode.»

«Økt sammarbeid mellom ledelsen og verneapparatet.»

«Ved design av strukturer så er det viktig at designet tar høyde for at det er god tilkomst for manuelt arbeid. 
Holdes presentasjon på design og hvordan jobben skal utføres med utførende personell.»



Hva er det viktigste dere kan gjøre som team/lag for å bli 
bedre på å utføre?

De 5 hovedkategoriene utgjør 78% av teamresponsene.

Bruke riktig utstyr 
og hjelpemidler

God planlegging
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20%
11%

Kommunikasjon
og samhandling

Fokus på og 
forståelse av risiko

23%
17%

*De som har svart at de er minst gode på utføring

7%

Evaluering
og læring
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å utføre: 
God planlegging

Sitater
«God planlegging, samhandling før jobben starter, gir godt resultat.»

«Check if the environment condition is safe for the planned job. Everybody is familiarised with the task and proper 
tool box talk has been done.»

«Planlegge hvis det er belastende arbeid som man eventuelt må rotere på. Vurdere om arbeide er nødvendig. 
Planlegge løfteoperasjoner, for å unngå unødvendige løft.»

«Større langsiktighet i planer mtp oppgaver og ressurser. Utfordre og prioritere oppgaver som kommer i linjen for 
å unngå overbelastning.» 

«Huske å ta med støy som tema i planleggingen.»

«put in practice and follow up what we have planned;»

«Jobbforbredelsen skal ha med informasjon om eventuelle farlige kjemiklaier, og deretter hensive til tiltak.»

«Etterleve tiltak i fht jobb som skal utføres.»

«Gjennomgå rutiner/krav/prosesser i planleggings fase. innhente datablad etc.; Gode gjennomganger med 
utførende i forkant.»

God planlegging av arbeidet, 

inkludert ressursstyring og 

rotasjon, tilrettelegge arbeidet 

og planlegge tiltak ut fra 

mulige risiko, sikre felles 

forståelse av jobben i forkant, 

og etterleve planer i praksis. 
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å utføre: 
Bruke riktig utstyr og hjelpemidler

Sitater
«Ta seg tid til å tilrettelegge for god ergonomi på arbeidsstedet. "Riktig verktøy til rett jobb".»

«Holde fokus på å variere sittestilling. Reise seg og gå litt rundt. Snakke med folk. »

«Kan fremskaffe utstyr som er bedre egnet for enkelte operasjoner. F.eks. bruke "terassevasker" istedet for 
høyttrykkspyler for å slippe oppvirvling og innånding.; Bruke EcoOnline og datablad aktivt dersom man er i tvil om 
et kjemikalie.; Bruke hanskeguide og maskeguide aktivt.»

«Place warning signs at entrance. Wear double hearing protection, if necessary. Look if there is a possibility for 
noise reduction. Minimize exposure time. Check your PPE like ear muffs. Ear plugs easily available.»

«Ha PVU lett tilgjengelig og sørge for å bytte filter på masken ofte.»

«Husk å bytte headsett ofte nok, i tillegg til putene.; bruke vernebriller som hindrer lekkasje av lyd inn i 
hørselsvernet.; ettespørre støydosimeter.»

«Korrekt løfteteknikk. Unngå dårlige arbeidsstillinger og for tunge løft (bruke hjelpemidler).»

«Være flinkere til å bruke tilgjengelige hjelpemidler, som f.eks yogaball, balasebrett og heve/senke-fuksjon»

«Kameratsjekk, i alle arbeidsoperasjoner som krever det»

Bruke riktig utstyr og 

hjelpemidler, samt rett 

teknikk, sikre at nødvendig 

utstyr og hjelpemidler er 

lett tilgjengelig, og at det 

vedlikeholdes jevnlig, 

benytte kameratsjekk.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å utføre: 
Fokus på og forståelse av risiko

Sitater
«Være oppmerksom på omgivelsene. Sjekke hvordan kollegaene har det..»

«Be aware of your surrounding as you get used to noise»

«Være bevist på kjemikalie eksponering ihht den jobben som skal utføres.»

« Støybildet kan forandre seg i samme område/over tid - holde seg oppdatert.»

«Fokus ved gjennomgang av jobber i Permit Vision»

«Det viktigeste for oss er at jobben er godt planlagt og sikker å utføre, alle innvolverte må ha forstått hva som skal 
utføres og hva slags risker vi har med å gjøre.» 

«The most important thing we have to do better is to understand the risks involved with the chemicals we use and 
to handle them as little as possible.»

«Forstå risiko og håndtere det med korrigerende tiltak.»

«Bedre på løpende vurdering av risikoer og metoder»

«Stoppe arbeidet viss forutstninger forandre seg,TOFS. Lage ny plan»

God kunnskap og 

forståelse av risiko, samt 

fokus og oppmerksomhet

på relevante risiko under 

utføring av arbeidet, stoppe

arbeidet og korrigere

underveis ved behov.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å utføre: 
Evaluering og læring

Sitater
«Evaluere etter utført jobb med laget som deltok.»

«Få tilbakemelding fra havet på jobber utført, hva misset vi på, forbedre?»

«Oppsummering av jobben, korrigere og oppdatere plan/prosedyrer.»

«Vi kan ta ut læring på valgt oppgave/ jobber. Legge til i tilbakemeldinger på jobber. (SAP)»

«Evaluere etter utført jobb for læring og formidling videre.» 

«Dele erfaringer i laget.»

«Erfaringer fra tidligere jobber. Dele erfaringer fra andre skift.»

«Læring av tidligere erfaringer. Korrigere underveis.»

Dele erfaringer i forkant av 

og underveis i arbeidet, 

oppsummere og evaluere

etter utført jobb, etterspørre 

tilbakemeldinger, og sikre 

videreføring av viktig 

læring.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å utføre: 
Kommunikasjon og samhandling

Sitater

«Clear communication to ensure the right prioritization; strengthen collaboration.»

«Åpenhet, lav terskel for råd og spørsmål mellom kollegaer, samt leder»

«Lav terskel for å gi konstruktive tilbakemeldinger til kollegaer; Skape forståelse og bygge kompetanse 
for hverandres arbeidsoppgaver»

«Increase "one to one" chats as a natural part of "business as usual".»

«Tydelig kommunikasjon. Bruke VO som kommunikasjonskanal dersom noe er vanskelig å ta opp.»

«Samarbeide godt i laget»

«Etablere tydeligere kommunikasjon mellom alle parter før testkampanjene. Sikre gode gjennomganger 
med testansvarlig og yrkeshygeniker med alle enheter.»

Bidra til å skape og 

opprettholde en åpen kultur

med god kommunikasjon

og samhandling, både 

under utføring av arbeid og 

generelt.



Hva er det viktigste dere kan gjøre som team/lag for å bli 
bedre på å kontrollere?

De 6 hovedkategoriene utgjør 77% av teamresponsene.

Bruke måleverktøy 
og kontrollere utstyr

Gjennomføre evaluering
og videreføre læring
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16%
8%

Planlegge kontroll 
og evaluering

Kultur 
og ledelse

21%
15%

*De som har svart at de er minst gode på kontrollering

9% 8%

Ta oss tidKommunikasjon 
og samhandling
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å kontrollere: 
Gjennomføre evaluering og videreføre læring 

Sitater
«Dokumentere for å ta læring på tvers av skift/lag; Bruke Obs kort for å dokumentere kontroll/læring - Følge TRIC»

«Bedre på tilsyn og afteraction rivue. Arbeidsmiljø med på afteraction reviue. Videreføre disse til neste gang 
jobben skal gjennomføres.»

«Tilrettelagt for feedback seanser/arenaer for tilbamelding. Økt bevissthet på å gi kontruktiv tilbakemelding.»

«Alltid evaluere gjennomførte oppgaver/endringer både med gode og dårlige resultater. Hente erfaringer fra 
tilsvarende prosjekter.Tiltak fra evalueringer meldes inn til forbedringstavle.»

«Proactively ask for feedback on improvement measures taken»

«Økt fokus på ergonomi gjennom pre-jobb møte i i de-brief etter ulike jobber. Funn til forbedring i de-brief må 
implementeres i prosedyrer for aktuell jobb.»

«Evaluer etter arbeid hva som eventuelt kan gjøres bedre og annerledes for andre tilsvarende jobber.»

«Det må legges inn et nytt trinn i AT prosssen der et er tvunget til å legge inn evaluering før en AT kan avsluttes 
som komplett. For eksemkpel med en del ledespsørmål/sjekkliste som må besvares.»

Gjennomføre evaluering av 

arbeidet, etterspørre 

tilbakemeldinger, trekke ut 

læring og videreføre denne 

gjennom f.eks. opp-

dateringer, tiltak, og 

forbedringsforslag.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å kontrollere: 
Bruke måleverktøy og kontrollere utstyr

Sitater
«Flinkar til å sjekke hverandre og kontrollere at vi følger det vi har planlagt. »

«Kameratsjekk, kollega-omtanke, bli bedre til å bruke verneutstyr.»

«Kameratsjekk, Bry seg, minne hverandre på å bruke hørselvern og ta tilbakemeldinger i beste mening»

«Kontrollere at kollega bruker dubble hørselvern. Kontrollere at det er tilgjengelige ørepropper før entring i 
støyutsatt område.Kontrollere at hygieneinnsats i hørselvern er av nyere dato.»

«Sjekk av utstyr i forhold til dato/sertifisering»

«Utføre kartlegging av støy, bruke korrekt utstyr og være nøye med å bruke det riktig.»

«Sette oss godt inn i bruken av verneutstyr.»

«Passe på hverandre om en gjør noe feil eller ikke bruker rett verneutstyr. Påse at vi bruker det beste mulige 
verneutstyr.»

«Få støykart og støymåler/støykalkulator inn som egen app på DFW.  Få støykart inn på PermitVision»

Kontrollere riktig bruk av 

korrekt utsyr, utføre kamerat-

sjekk, sjekke tilstand på utstyr, 

tilgang på måleverktøy, gjøre 

kartlegginger og sikre 

kunnskap om utstyr og 

hjelpemidler.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å kontrollere: 
Planlegge kontroll og evaluering

Sitater
«Legge bekreftelses aktiviteter i MIS og HAM plan, sørge for å bestille fagressurser til kontroll av tiltakets effekt.»

«Include an action during planning to do the check later.»

«Registrere den daglige støydosen vi blir utsatt for, dette vil gjøre at vi kan planlegge dagen bedre.» 

«Checks should be part of the plan. Tight deadlines could make it more challenging to check.» 

«Analysere bedre i forkant, identifisere utfordringer. Planlegge og utføre korrigerende tiltak. undersøke og 
kontrollere systematisk om tiltakene virker og korrigere om nødvendig»

«Det viktigste er at vi begynner å planlegge arbeidsoppgavene våre mht ergonomi. Og at vi begynner å sette 
tiltak som vi kan kontrollere om har ønsket effekt.»

«Avtale på forhånd at en skal stoppe opp for kontroll/løpende risikovurdering»

«Vi må ta kontroll helt fra starten og ikke tenke at kontroll er en evaluering etter endt arbeid, men et grunnlag for å 
korrigere helt fra planleggingsfasen i et oppdrag.»

Planlegge å gjennomføre

kontroll underveis og å 

gjøre evalueringer i 

etterkant av arbeidet,  

innlemme kontroll som en 

del av arbeidsrutinene. 
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å kontrollere: 
Kultur og ledelse

Sitater
«Vi som lederlag må være synlig ute og søkende i hvordan tiltak og plan blir implementert. (...) Vi må være 
modige nok til å stille vanskelig spørsmål. Vi må bygge gode relasjoner med personell som gjør at det er tillitt 
mellom gruppene som igjen gjør at det er ok å snakke om psykososiale utfordringer.»

«Creating verification culture in the work environment where all employees feel capable and confortable to check
and verify all aspects/stuff/tasks that they are involved every work day.»

«Lederteamet kan bli bedre til å ta en fot i bakken og tenke over hvordan vi kan følge opp gjennom å snakke med 
folk.»

«Forstå hverdagen ute, være tett på som ledelse, etterspørre, ordne opp i misforståelser»

«Trivsel og tillit for å ha et arbeidsmiljø der det er OK å si fra»

«Snakke med folk og bry oss om andres arbeidsforhold. Still spørsmål.»

«If you see something, be open and say something»

«Create a culture of openness with the extended team (Internal and External) - Win together, loose together no
blame culture»

Åpen kultur, med rom for å 

stille spørsmål og gi

tilbakemeldinger, synlig og 

engasjert ledelse som er 

tett på og bidrar til å bygge 

tillit.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å kontrollere: 
Kommunikasjon og samhandling

Sitater
«Samhandling og kommunikasjon; Diskutere i laget; Lytte mere til utførende»

«Kontrollere at arbeidslaget har forstått oppgaven og risikoene rundt arbeidet.» 

«Gode samtaler i felt. »

«Snakke sammen internt i avdelingen; dialog med leder; dialog med verneombud»

«Systematikk rundt werisk mtp både få info ut i linjen og kontrollere at det er kommunisert»

«Innformasjonsflyt - hvordan sikre innformasjon (innvolvere folk i møter, deling av innfo deles på tvers av 
leveranseenhetene)»

«Communication around changes; Include the "Why" to give context to the change, and allow people to influence
prior to decision is made»

«Forbedre kommunikasjon»

«Involvering av hele arbeidslaget for å diskutere om tiltak er gode.»

God kommunikasjon, 

samhandling og 

informasjonsflyt for å sikre 

at alle har rett forståelse, 

innhente tilbakemeldinger

og diskutere effekt av tiltak.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å kontrollere: 
Ta oss tid

Sitater
«Det viktigeste er at vi tar oss tid til å kontrollere at tiltakene har ønsket effekt. »

«Stoppe opp i jobben og tenke igjennom om dette kan gjennomføres på en annen måte for å redusere den 
ergonomiske belastningen.»

«Stoppe opp; ta seg tid.»

«Stanse arbeidsoperasjon viss me har dårlig ergonomi»

«Sette av nok tid for å evaluere utførte oppgaver.»

«Time to evaluate habits like do we sit too long in front of the desk/screens and look for possibilities to do it 
better.»

«Bruke TaTid aktivt»

«Stopp hvis usikker, diskuter med teamet»

«Sette av tid til å skjekke/kontrollere effekten av tiltakene.»

«Løpende risikovurdering - stopp opp ved behov og vurder/kontroller om jobben går som planlagt.» 

Sette av tid til å 

gjennomføre kontroller og 

evalueringer, stoppe 

jobben og revurdere 

underveis ved behov.



Hva er det viktigste dere kan gjøre som team/lag for å bli 
bedre på å korrigere?

De 5 hovedkategoriene utgjør 74% av teamresponsene.

Evaluering, læring 
og oppfølging

Åpen og 
trygg kultur

Always Safe

Report by BehaviorLab

23%

11% 9%

God 
planlegging

Bruke riktig utstyr 
og hjelpemidler

24%

*De som har svart at de er minst gode på korrigering

7%

Ta oss 
tid
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å korrigere: 
Evaluering, læring og oppfølging

Sitater
«Skrive tilbakemeldinger i SAP/Synergi for å kunne korrigere til neste gang jobben skal utføres. Følge opp 
aksjoner i etterkant og bidra til optimale løsninger for å unngå ergonomiske problemer.»

«erfaringsoverføring av korreksjoner som er kommet opp underveis i jobben.» 

«follow up post job, carrying out checks and recording AAR then act on them»

«If the solution is working, then share the results and continue working on the process of documenting and 
addressing hazards» 

«Debrief And Action improvements and lessons learnt.» 

«Bedre til å loggføre erfaringsoverføring. Slik at alle får høre om ting.» 

«Bli flinkere på å ta ut læring av gjennomførte oppgaver inn i nye oppgaver.» 

«Være flinkere til å ta en ettersamtale, evaluering etter jobben (...) Kan bli bedre på å oppdatere arbeids-
prosedyrer, spille inn forbedringer i ARIS eller evt. tiltaktskort for kjemikalier.» 

«Bli flinkere til AAR og ta det med inn i planlegging for lignende jobber»

Gjennomføre evaluering av 

arbeidet, hente ut læring og 

sikre erfaringsoverføring, 

følge opp gjennom bl.a. 

oppdateringer, tiltak og 

forbedringsforslag.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å korrigere: 
Åpen og trygg kultur

Sitater
«Ha takhøyde og trygghet for at alle våger å si stopp» 

«Åpenhet, lavere terskel for å korrigere og rettlede hverandre»

«En flad og åben kommunikationsform, hvor henvendelsen tages seriøst og konstruktivt.» 

«Si i fra i laget om du mener det skulle vert utført på en annen måte.» 

«Snakke sammen, gå igjennom alt og eventuelt tenke litt nytt. Stille spørsmål til andre som eventuelt har bedre 
erfaring» 

«We need to keep the good environment we have offshore with open doors between leaders and workers to listen 
their concerns and be sensible to the challenges they have been facing both in the work and in their private 
lives.» 

«Open discussions in the teams (put the topic on the agenda)»

«Synliggjøre farene som Obs kort,Synergi ; Passe på hverandre»

«Kommunikasjon; Måten vi korrigerer hverandre på ;Ta i mot konstruktive tilbakemeldinger. GI ros og ris for det 
som er bra/dårlig. » 

Åpen kultur der en trygt 

kan stoppe jobben, si i fra 

og stille spørsmål, gi og ta i 

mot tilbakemeldinger, og 

diskutere hvordan jobben 

kan utføres bedre.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å korrigere: 
God planlegging

Sitater
«Bli bedre å planlegge og korrigere slik at man blir flinkere å ta pauser og endre arbeidsstillinger. Gjerne før man 
merker konsekvensene av dårlig ergonomi. » 

«Målet er at jobben er så godt planlagt og gjennomføres på en slik god måte at korrigering ikke vil være 
nødvendig.» 

«Planlegging med støykart , sjekk av arbeidsområde under planlegging (...) stanse utstyr i område som arbeidet 
pågår i om mulig» 

«Vi som ledere må legge til rette for jobbrotasjon, forbedret arbeidsforhold, arbeidsstilling etc. Rotere mellom ulike 
typer arbeid, slik at en ikke gjør samme arbeidsoppgave hver dag gjennom hele offshore perioden.»

«Designated roles. Go trough job before and discuss improvments after job.» 

«Implement the noise exposure problem into the work planning.» 

«Bli bedre på planlegging/ oppdatere planer når omstendighetene endrer seg.»

«Plan sail-away considering offshore safety including working environment to remaining scope.»

«being better to plan for acceptable own workload (postpone/prioritise deliveries)»

Identifisere og mitigere

potensielle risiko under 

planleggingsfasen 

gjennom å tilrettelegge

arbeidet godt og eliminere

eller redusere eksponering 

eller belastning
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å korrigere: 
Bruke riktig utstyr og hjelpemidler

Sitater
«Do not take shortcuts with regards to use of hearing protection.» 

«Benytte seg av heve/senk bord. Rette innstillinger på stol og bord. Bestille spesial mus/div for å forebygge 
musearm/albue.» 

«Støymatter for reduksjon av støy fra ikke vurdert støykilde» 

«Ta i bruk utstyr og verkstøy som gjør at vi slipper å bruke kroppen i uheldige stillinger og løfte for høye vekter.» 

«Vurdere utstyr, nytt utstyr med mindre støy. Bedre hørselvern.» 

«Tilpasning av øreplugger -teste hos sykepleier hvilke øreplugger som gir best effekt for akkurat deg» 

«Sjekke om det finnes bedre verneutstyr og mer egnede kjemikalier som er mindre skadelige»

«Vurdere om de har riktig ergonomisk arbeidsplass på hjemmekontor og eventuelt låne kontorutstyr»

«Hver enkelt sjekker tilstand på sitt eget utstyr ( f.eks gyldighet år, godhet på utstyret )»

«Vedlikeholde hørselvern/øreklokker. Unngå vernebriller som lager støylekkasje ved øreklokker.» 

Bruke riktig utstyr og hjelpe-

midler for jobben, vurdere om 

det finnes nytt eller bedre

utstyr enn det en har i dag, 

bruke utstyr og hjelpemidler 

på riktig måte, samt sjekke 

tilstand på og gjennomføre 

vedlikehold av utstyr.
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Det viktigste laget / teamet kan gjøre for å bli bedre på å korrigere: 
Ta oss tid

Sitater
«Ta to, se etter endring, vurdere alternativer, utfordre på metode, ta seg tid til å hente korrekt korrigerende 
utstyr/materiell» 

«Hvis jobben ikke går etter planen, stopp opp og korriger» 

«Sette av tid til korrigering, evaluering, beslutte tiltak. Bli bedre/sette av tid til å komme tett på medarbeiderne for å 
forstå og avhjelpe utfordringer.»

«Vi må ta oss bedre tid til å utføre korrigerende tiltak, selv om jobben vi har tenkt å utføre vil ta lengre tid.»

«Ikke ta til takke med for dårlig resultat. Ta jobben med å gå gjennom prosessen på ny for å mitigere
arbeidsmiljørisiko.»

Ta 2 og stoppe opp, samtale med hverandre for å korrigere jobben ergonomisk.

«Som team kan vi forbedre oss ved å verifisere og ta korrigeringer underveis i prosessen, i stede for å vente til 
slutt for å se hvordan det gikk.»

«Korrigera tidigare, var kritiskt det till man gör och tänk efter om det finns ett bättre sätt.»

«Stoppe opp litt underveis i arbeidet og spørre /diskutere om det er noe vi kan gjøre bedre/lettere under jobben, 
eventuelt bruke hjelpemidler» 

Sette av tid til å evaluere

arbeidet og å beslutte og 

utføre tiltak, stoppe jobben 

og ta seg tid til å korrigere 

underveis.



Always Safe

I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedkategorier 
basert på kommentarer gitt av 
ledere og team på case-

oppgaven “Ensformig arbeid”, 
sammen med beskrivelser av 

innhold og illustrerende sitater. Ensformig arbeid

Report by BehaviorLab



Målgruppe:

Always Safe

Report by BehaviorLab

37%

11%

6%

47%

Utførende personell Operative ledere Premissgivere Kontorpersonell
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Ensformig arbeid: Hovedkategorier
Hva gjør vi i dag for å redusere 

ensformig arbeid?

1

2

3

Ta pauser gjennom arbeidsdagen for å 
avlaste og få variasjon.

Variere arbeidsstilling, rotere oppgaver og 
benytte utstyr og hjelpemidler for god 
ergonomi. 

Være i bevegelse og fysisk aktivitet gjennom 
arbeidsdagen. 

Hvilket tiltak mener vi vil ha størst effekt for å 
redusere ensformig arbeid?

Planlegge for og gjennomføre pauser 
gjennom arbeidsdagen. 

Report by BehaviorLab

Økt fokus på variasjon i arbeidsstilling, 
rotasjon av oppgaver og riktig utstyr og 
hjelpemidler for god ergonomi. 

Ta tid til å være i bevegelse og fysisk 
aktivitet gjennom arbeidsdagen. 
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Ensformig arbeid
Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva gjør vi i dag for å redusere ensformig arbeid?»

Report by BehaviorLab



Hva gjør vi i dag for å redusere ensformig arbeid?

De 5 hovedkategoriene utgjør 81% av teamresponsene.

Rotere på jobber og 
fordele oppgaver

Bruke riktig utstyr
og hjelpemidler

Always Safe

Report by BehaviorLab

18% 13%

Variere
arbeidsstilling

Ta 
pause 

14%
23%

UTFØRENDE PERSONELL

13%

Være i bevegelse
og fysisk aktivitet
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Det utførende personell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid: 

Rotere på jobber og fordele oppgaver 

Sitater
«Rotate driller with assistant driller, rotate floorhands.»

«We take turns as a group to carry out this activity to reduce the monotonous work.»

«Rullerer på oppgaver.» 

«Bytting av stasjoner (…), rullering i team.» 

«Litt rotasjon inne på lab, samt kontor/lab for å få litt mer variasjon.»

«Fordele arbeid over flere dager. Prøver å bytte mellom forskjellige personer  (men har begrenset antall).»

«Variere og dele opp oppgavene.»

«Bytter internt på oppgavene.»

«Rullerer på arbeidsoppgaver, f.eks. sitter en time hver med dp-pulten.»

«Arbeidslag som roterer på arbeidet.»

«Prøver å fordele arbeidsoppgavene slik at en får mest mulig variert arbeid ila en arbeidsdag.»

Tilrettelegge arbeidet 

gjennom å rotere på jobber 

og rullere på eller fordele 

oppgaver for å skape 
variasjon og redusere 

ensformig arbeid. 
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Det utførende personell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid:

Ta pause

Sitater
«Det letteste her er å ta pause.»

«Hviletid, pauser.»

«Viktig med pauser fra ensformig arbeid.»

«God tilrettelegging, og hyppige pauser.»

«Taking break after every one hour.» 

«Prøver å få tatt mikropauser for å få beveget seg litt.»

«Prøve å ta små pauser om en kan.»

«Forsøke å ta korte pauser fra PC, for kontrollrom er dette mere utfordrende.»

«Kaffepauser - både avbrekk og litt endring.» 

«Tar micropauser.»

Ta jevnlige pauser, 
mikropauser og andre 

former for avbrekk for å 

avlaste og få variasjon. 
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Det utførende personell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid:

Bruke riktig utstyr og hjelpemidler

Sitater
«Use technology if available.» 

«Matter på gulvet, skikkelige sko (…), tekniske hjelpemiddel.»

«Bruke maskiner der det er mulig.»

«Forbedre ergonomiske tiltak med utstyr og verktøy som er tilpasset jobben.»

«God tilgang til hjelpemidler.»

«Bruke de maskinene vi har til å jobbe smartere.»

«Erstatte med mer ergonomisk utstyr. Bygge om, modifisere tekniske hjelpemiddel.»

«Se på muligheter for nytt og bedre verktøy.»

«I SKR har vi fått gåbrett, step-maskin, slynge, kettlebell. har mulighet til å heve pulter.»

«Those painters need to replace the equipment they used (cherry picker needs to be replaced with other 
equipment that can be operated below instead of doing and riding with it while painting).»

Tilgang til og bruk av riktig
utstyr og hjelpemidler for å 

avlaste, gjøre jobben mer 

effektiv og / eller mer 

ergonomisk.  
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Det utførende personell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid:

Variere arbeidsstilling

Sitater
«De som har hev/senk pult kan variere mellom å stå og å sitte, minimerer arbeidsperioden i fastlåst stilling eller 
høyt tempo, avlasting.»

«Varierende arbeidsstilling.»

«Skyver vekk stolen og reiser oss opp og står med jevne mellomrom for å få i gang sirkulasjonen.»

«Fokusere på variasjon.»

«Ha mulighet til å heve eller senke arbeidsbord. Få arbeids-stykket ned eller opp i riktig høyde.»

«Arbeidsstillinger og fokus på ergonomi.» 

«Veksle av arbeidshøyde.» 

«Stand up from you chair and get some movement, raise your up your desk to standing position and move you 
legs and shake hands and other limbs.»

Være bevisst på og 
fokusere på å variere 

arbeidsstilling for å sørge 

for bedre ergonomi og 

redusert belastning. 
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Det utførende personell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid: 

Være i bevegelse og fysisk aktivitet

Sitater
«Working out in off time.»

«Lager mål som så får en opp av stolen og kroppen i bevegelse.»

«Være bevisst på å bevege seg.»

«Går en liten tur.»

«Går fram og tilbake til kaffetrakteren.»

«Bevege seg regelmessig. Gå en tur ut hvis mulig.»

«Prøver å reise seg å gå litt innimellom. Prøver å bøye og tøye litt. Særlig hendene /armene som blir belastet.»

«Ta en runde i kontrollrommet eller bevege seg rundt omkring, ta en tur ut, frisk luft.»

«Bruke trenings rommet på frivaktene. Benytte alle muligheter til å bevege seg på vakt.»

«Try to plan your day so you do not end up in front of the computer all, stand up at your work-station and stretch 
regularly.»

«Går til og fra jobb, tar ikke heis.»

Sørge for å få jevnlig 
bevegelse, velge 

alternativer som fremmer 
aktivitet for å få i gang 

sirkulasjon, få variasjon, 

frisk luft og redusere 

belastning, samt trene og 

holde seg fysisk aktiv.



Hva gjør vi i dag for å redusere ensformig arbeid? 

De 5 hovedkategoriene utgjør 83% av teamresponsene.

Always Safe
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Fysiske møter og
sosial interaksjon

Variasjon i arbeidsstilling 
og god ergonomi

Ta jevnlige
pauser

19%
9%

Være i bevegelse 
og aktivitet

Tilrettelegge 
møter

23%
13%19%

OPERATIVE LEDERE, PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL
*Målgruppene er slått sammen på grunn av likheter i responsene.
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid: 

Variasjon i arbeidsstilling og god ergonomi

Sitater
«Ergonomy - talk to specialists to get tips.»

«Bevege blikket litt utenfor skjermen. Heve/senke-pult.»

«Reise opp pult i kontoret (bedre ergonomi).» 

«Variere arbeidsstilling (sitte/stå).»

«Bedre tilpassing av arbeidsstillinger.»

«Bytte mellom sitte og stående stilling.» 

«Prøver å stå en del i løpet av arbeidsdagen.»

«Kan bli flinkere til å bruke aktivt heve / og senke pult - for å få i gang sirkulasjon, bevegelse.»

«Prøve å variere sittestillinger, og stå stillinger. Bytte hånd man bruker til musen, evt. forskjellige typer data mus.»

«Tilrettelegge for å kunne stå å jobbe. Bruke stoler som er godt tilpasset.»

«Forandre sittestilling. Endre pulthøyde.» 

Tilstrebe god ergonomi 

gjennom å variere og
tilpasse arbeidsstillinger, 

ved å f.eks. bytte mellom å 

sitte og stå, eller gjøre 

andre ergonomiske 

tilpasninger. 
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid:

Være i bevegelse og aktivitet 

Sitater
«Bevege oss mer, bruk trappene i stede for heisen.»

«Om jeg ikke bærer på kaffi så går jeg alltid trappene.»

«Reise seg opp for "bevege seg", hente noe å drikke.»

«Bøy og team 5-10 min innimellom.»

«Oppfordre til bevegelse.» 

«Tar en liten gåtur.»

«Get up and move around, go to the gym during lunch to break up the static position on the job.»

«Ta trappene istedenfor heisen.» 

«Gå en tur, hente kaffe i kantinen. Bøy og tøy i landskapet.» 

«Ta en tur ut i felt.»

«Står av og til, passer på å gå en tur i ny og ne.»

Sørge for å være nok i 
bevegelse og aktivitet 

gjennom dagen, ved å 

f.eks. velge alternativer

som fremmer bevegelse og 

gjøre små bevegelser

gjennom dagen. 
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid:

Ta jevnlige pauser

Sitater
«Ta jevnlig pause.»

«Ta lunsjpause- bruke kantina mer (…). Pausetrim.» 

«Micro pauses are important.»

«Mikropauser (hente kaffe/gå på do).» 

«Prøver å få til pausegym.»

«Put breaks in the calendar. »

«Block your agenda to "disconnect" and have some breaks.»

«Tar pause og tar en prat med en kollega (på kontor).» 

«Ta en kaffe (ikke ta med kaffe kanna inn på hjemmekontoret).»

«Oppmuntrer til å ta korte pauser.»

«Change the developed culture of not having respect for people having lunch.»

Planlegge for, oppfordre til

og gjennomføre større og 

mindre pauser gjennom 

dagen, inkludert sosiale 

avbrekk, samt vise respekt 

for hverandres pauser. 
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid:

Fysiske møter og sosial interaksjon

Sitater
«Inviter en kollega på en sightseeing på bygget.»

«Vi setter oss i sofaen innimellom og tar kaffe i sammen, ute og ser på jobber. Vi må si ifra til alle kollegaer når vi 
har samling i sofaen. Innimellom ta turen til kollegaer isteden for å sende mail og/eller bruke Teams.»

«Gå ut og snakke med folk i stede for å sende e-post, chat.»

«Gå å snakke med folk, i stedet for bare å skrive.» 

«Getting to know colleagues.» 

«Besøk en kollega istedenfor å sende e-post.» 

«Sende mindre mailer, og besøke en venn.»

«Nå når vi er tilbake på jobb går jeg av og til bort til de jeg vil snakke med i stedet for å ringe på teams.» 

«Try to meet other people in the offices to avoid monotonous work.»

«Gå en tur og hente kaffe, snakke med kolleger.»  

Bruke fysiske møter og 
sosial interaksjon med 

kollegaer for å skape mer 
variasjon og bevegelse i 

løpet av arbeidsdagen.
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell gjør i dag for å redusere ensformig arbeid:

Tilrettelegge møter

Sitater
«Fysiske møter når mulig.» 

«Try and encourage meetings not to be back-to-back but reduce to 55 mins so that there are 5 minutes in 
between to move.»

«Try to book meeting rooms.» 

«Try to reduce meeting time to required time instead of filling entire hour or half hour,»

«Forkorte møter med 5-10 min.» 

«Ta i bruk møterommene igjen ved siden av bruk av teams-møtene.»

«Turmøter istedenfor å sitte på møterom.» 

«Gjerne unngå for mange møter på Teams hvis man kan ta dem i et fysisk møterom.» 

«Meet in meeting-rooms - and not only virtual. Ensure a break between meeting, end 5 minutes before. Too many 
meetings. More usage of mandatory/optional to make it easier to evaluate participation.» 

«’Lyttemøte’ - ha teams på telefonen , gå en tur

Ha flere fysiske fremfor 

digitale møter, planlegge for 
pauser underveis i lengre 

møter, kortere møter for å 

tilrettelegge for pause 

mellom møter, samt 

kombinere møter med 
bevegelse. 
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Ensformig arbeid
Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvilket tiltak mener vi vil ha størst effekt for å redusere
ensformig arbeid?»
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Hvilket tiltak mener vi vil ha størst effekt for å redusere 
ensformig arbeid? 

De 5 hovedkategoriene utgjør 77% av teamresponsen.

Always Safe
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Rotere på jobber og 
fordele oppgaver

Variere
arbeidsstilling

12%
9%

Ta
pauser

Tilgang på og bruk
av riktig utstyr

og hjelpemidler

36%
11%

9%
Være i bevegelse 
og fysisk aktivitet

UTFØRENDE PERSONELL
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Det utførende personell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid: 

Rotere på jobber og fordele oppgaver

Sitater
«Having someone sharing the monotonous parts, doing something other that 'normal’.»

«Rullerer på oppgaver, men krever at vi er nok personell å rullere med.»

«Rullere på roller og oppgaver.»

«Sette opp mer variasjon i arbeidsplan slik at det blir mer variasjon. Både på lab og lab/kontor.» 

«Variere arbeidsdagen, snu på arbeidsoppgaver i løpet av dagen.»

«Da det vanskelig kan gjennomføres arbeidsrotasjon vil det beste tiltak være å få brutt opp arbeidsoperasjonene 
til kortere perioder.»

«Variere arbeidet. Bytte arbeid med kollega.»

«Planlegge arbeidet så godt det lar seg gjøre, for å få variasjon.» 

«Work with different tasks.»

«Variere sin arbejdsdag med forskellige arbejdsopgaver.» 

Planlegge og tilrettelegge

arbeidet med rotasjon og
fordeling av jobber og 

oppgaver der det er mulig 

for å skape variasjon og 

redusere ensformig arbeid.  
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Det utførende personell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

Ta pauser

Sitater
«Holde de nødvendige pauser.»

«Ta pauser.» 

«Jobbe frem en kultur for flere mikropauser, som nevnt tidligere. Vi har en tendens for å bli sittende  og "bare" skal 
gjøre ferdig…»

«Ta to (ta seg en pause).»

«Begynne med pausegym.»

«Er en individuell vurdering som vil være forskjellig, men viktig å legge inn pauser i arbeidsdagen.»

«Kaffepauser. Bytte ut en kaffepause med en kortrunde ute en gang i uka.»

«Fokus på pauser.»

«Ta pauser, ta ein tur.» 

Ta nok pauser, inkludert 
aktive pauser for å få frisk 

luft og bevegelse.  
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Det utførende personell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

Variere arbeidsstilling

Sitater
«Provide access to desks that can be raised.»

«Preventing measures. Ergonomic work-stations.»

«Dele opp større jobber, slik at belastningen ikke kommer på ett skift/en person (dele opp i områder og spre over 
lengre tid.» 

«Tilrettelegging for arbeidsstilling og variert arbeid.» 

«Tenke over arbeidsstilling både når man står og jobber ved benk og når man sitter ved PC.  Bli flinkere til å stå 
ved pulten i stedet for å sitte hele dagen på kontoret.»

«Tilrettelegge arbeidsplassen med tanke på ergonomi og høyde på skjerm. Finnes det noe regelverk ang. dette?»

«Være bevist på dette og variere arbeidsstillinger.»

«Skifte arbeidsstilling.»

«Riktig sittestilling v/kontorarbeid.» 

«Variere arbeidsstilling når det er mulig.»

Være bevisst på og sørge 

for god ergonomi gjennom 
variasjon i arbeidsstilling 

og ergonomisk tilpassede

arbeidsstasjoner. 
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Det utførende personell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

Tilgang på og bruk av riktig utstyr og hjelpemidler

Sitater
«Planning tasks and using technology in work processes to increase work efficiency by reducing the time spent 
on manual and repetitive tasks.»

«Bruke riktige og oppdaterte hjelpemidler.» 

«Anskaffe det beste som finnes av hjelpemidler.»

«Bruke sko med god demping, bytte sko, passe på at man ikke går med vernesko forlenge inne.»

«Alle bruker hjelpemidler og utstyr som gjør arbeidsprosesser mindre belastende.» 

«Bruke de hjelpemidler og teknikker vi har og velge imellom.»

«Riktig verktøy (stol/pult/mus).»

«Mye av dette vil løses ved hjelp av massasjestol og gode senger.»

«Bli flinkere/ta seg tid til å bruke hjelpemidler.»

«Riktig verktøy og utstyr til jobben (Vurdere beste alternativer, ha tilgjengelig flere alternativer).» 

Anskaffe og bruke utstyr

og hjelpemidler som gir 
bedre ergonomi og kan 

redusere belastning, samt  
effektivisere arbeidet.
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Det utførende personell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

Være i bevegelse og fysisk aktivitet

Sitater
«Trim kampanjer/trening.» 

«Moving and doing easy exercise to ensure body gets the circulation it needs.»

«Finne muligheter til å bevege seg under daglig arbeid.»

«Vær bevist på å bevege seg mer ila en arbeidsdag.»  

«Gå/sykle istedenfor bilkjøring. Benytt treningsrom.» 

«Bevege seg.» 

«Legge inn trening og fysisk aktiviteter i løpet av arbeidstiden.»

«Gå ein tur.»

Sørge for å være i bevegelse 

og fysisk aktivitet gjennom 

dagen ved å f.eks. gå en tur, 

gjøre små tiltak for å komme i 

bevegelse, få i gang 
sirkulasjon og fremme 

variasjon, og bruke tid på 
trening.



Hvilket tiltak mener vi vil ha størst effekt for å redusere 
ensformig arbeid?

De 5 hovedkategoriene utgjør 86% av teamresponsene.

Always Safe

Report by BehaviorLab

OPERATIVE LEDERE, PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL
*Målgruppene er slått sammen på grunn av likheter i responsene.

Variere og rotere på 
arbeidsoppgaver

God ergonomi og 
variasjon i arbeidsstilling

Planlegge for og 
gjennomføre pauser

17%

Være i aktivitet og 
bevegelse

29%
13%15% 12%

Fysiske møter og 
sosial interaksjon
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

God ergonomi og variasjon i arbeidsstilling

Sitater
«Gode ergonomiske stoler som gir god sittestilling for å forebygge muskel og skjelettplager.»

«Hjelpe hverandre til bevisstgjøre bruk av eks. hev / senk pulten.» 

«Using the ergonomic equipment more- changing to sit and stand while working.»

«Consider ergonomic setup at home office (comfortable chair, possibility to raise desk,  ergonomic way for using 
mouse / keyboard).»

«Change working position.»

«Økt fokus på riktig arbeidsstilling.» 

«Egne tiltak i forhold til å skifte arbeidsposisjon/sittestilling à skape variasjon og fleksibilitet i arbeidshverdagen.»

«Ergoriskvurderinger fra fagpersonell. Bevisst forhold til valg av tastatur, skjermer og annet dataverktøy. Belysning 
som har behagelig kontrast mellom skjerm og omgivelser.»

«Nyttiggjøre seg av ergonomi øvelser tilgjengelig på workplace.»

«Vi må tenke ergonomi - bruke BHTen. Forslag til AMU at de foreslår BHT har en dag med stands.»

Ha fokus på hva som utgjør 
god ergonomi, sørge for 
variasjon i arbeidsstilling 

gjennom dagen, tilrette-

legge arbeidet gjennom 

ergonomisk utstyr og 
hjelpemidler. 
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

Være i bevegelse og fysisk aktivitet

Sitater
«Bevege seg mer.» 

«Reise opp stå eller gå en tur.» 

«Ta seg en tur i felt.» 

«Bevege seg i ulke deler av et bygg. Bruk gjerne gym fasilitetene der du sitter.»

«Gå trappa isteden for heis, sørge for at kroppen beveges.»

«Gjeninnføre ukentlig yoga / aktivisering.»

«Pri.1 Bevegelse - Bevegelse – Bevegelse.» 

«Beveg kroppen for å få opp sirkulasjonen.» 

«Innføre rutiner for å bevege seg.»

«Bruk trimrom og fritidstilbud til å variere gjennom dagen (lunchtrening) og hjelpe til med å avlaste ensformig 
arbeid. Oppfordre til trim utenfor/i arbeidstid for både de som sitter på kontor og de som sitter på 
hjemmekontor/offshore/andre lokasjoner.» 

Være i tilstrekkelig aktivitet 

og bevegelse gjennom 

arbeidsdagen ved å gå

turer, reise seg innimellom, 

gjøre små tiltak for å 

komme i bevegelse, og 
trene. 
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

Planlegge for og gjennomføre pauser

Sitater
«Ta en liten pause hver time.» 

«Timely taking break while working, Discussion within break to fell relax.» 

«Ved dyp konsentrasjonsarbeid må man finne metoder for å ta pauser, f.eks. stoppeklokke/pomodoro/app eller 
påminnelse i kalender. Aksept fra ledelsen for å ta korte pauser (f.eks. 15 min bevegelse).»

«Sørge for gode pauser.(…) Si i fra når det er behov for pauser» 

«Booke ut tid i kalenderen til å få spist.» 

«Proper planning - with ENOUGH time for breaks.» 

«Take a break (walk for getting a coffee / drink, lunch break with walk).»

«Bryte opp i hverdagen med hyppige mikropauser.» 

«Mikropauser med gymnastiske øvelser.» 

«I make sure that I will not look at the computer screen continuously, I take away my eyesight from screen and 
look outside for few seconds.» 

Planlegge for tilstrekkelig 

med pauser gjennom 

arbeidsdagen for å få 
variasjon, pause fra skjerm 

og bevegelse. Ha respekt

for egne og andres pauser. 

Anvend digitale midler for 
påminnelse om pauser. 
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

Variere og rotere på arbeidsoppgaver

Sitater
«Mental variasjon - bevissthet på viktigheten av variasjon.» 

«Overføre  enkelte arbeidsoppgaver til land, innføre rotasjons stillinger (vil avhjelpe).»

«Variasjon i arbeid. Komme seg rundt og ut i anlegget.» 

«Få varierte oppgaver. Få andre arbeidsoppgaver som utfordrer deg på en annen måte. Søk aktivt andre 
oppgaven dersom du trenger endring.»

«Fordele repetitive oppgaver mellom flere.»

«Rotasjon/Rullering av ansvar/oppgaver (Logistikk har prøvd en periode).» 

«Jobbrotasjon, slik at flere kan dele på statiske og ensformige oppgaver.»

«Variere/bryte opp dagens oppgaver.» 

«For oss i den situasjonen vi har valgt, er tiltaket der vi bytter på hvem som har ansvar for DP det tiltaket som gir 
oss størst effekt for å redusere ensformig arbeid.»

«Eliminere oppgaver.»

Tilstrebe å variere 

arbeidsoppgaver gjennom 

dagen og uken, bytte eller
rotere på arbeidsoppgaver 

og eliminere unødvendige 

arbeidsoppgaver.  
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Det operative ledere, premissgivere og kontorpersonell mener vil ha størst effekt for å redusere ensformig arbeid:

Fysiske møter og sosial interaksjon

Sitater
«Go and talk to people rather than call or send e-mails.»

«Reise oss opp og oppsøke de man skal snakke med i stedet for å bli sittende ved pulten, og evt. sende epost.»

«Praktisere oppsøkende kontakt fremfor E-mail til nabokontoret.»

«Ta samtaler direkte instedet for å sende epost til kollegaer som sitter nært.»

«Vise interesse for hverandre.»

«Vi må si ifra til alle kollegaer når vi har samling i sofaen. Innimellom ta turen til kollegaer isteden for å sende mail 
og/eller bruke Teams.»

«I stedet for en tlf., ta med din kollega på gåtur for diskusjon.» 

«gå til folk som du skal snakka med.» 

«F2F conversations (work / leisure) instead only Teams conversations.»

«Ask you colleague to go for a coffee.» 

Sørge for flere fysiske 

møter og sosial interaksjon 

med kollegaer for å skape 

mer variasjon og 
bevegelse i løpet av 

arbeidsdagen.
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I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedkategorier 
basert på kommentarer gitt av 
ledere og team på case-

oppgaven “Tungt arbeid”, sammen 
med beskrivelser av innhold og 

illustrerende sitater. Tungt arbeid

Report by BehaviorLab
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Tungt arbeid: Hovedkategorier
Hva gjør vi i dag for å redusere 

ensformig arbeid?

1

2

3

Bruker utstyr og hjelpemidler for å redusere 
belastning

Sikre tilstrekkelig personell for jobben, ber 
hverandre om hjelp og samarbeider

God planlegging og utførelse av jobben for 
å redusere belastning 

Hvilket tiltak mener vi vil ha størst effekt for å 
redusere ensformig arbeid?

Tilgang på flere og bedre hjelpemidler og 
utstyr; og å bruke det som er tilgjengelig

God planlegging og tilrettelegging av 
jobben for å redusere belastning

Sikre god design gjennom involvering; og 
utbedre eksisterende løsninger som ikke fungerer

Report by BehaviorLab
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Tungt arbeid
Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva gjør vi i dag for å redusere tungt arbeid?»

Report by BehaviorLab



Hva gjør vi i dag for å redusere tungt arbeid?

Fokusere på
god ergonomi

De 5 hovedkategoriene utgjør 86% av teamresponsene.

Bruke utstyr
og hjelpemidler

God
planlegging

Always Safe

Report by BehaviorLab

22%
8%

Rett bemanning og 
godt samarbeid

Sørge for 
god tilkomst

34%
8%14%
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Det teamene gjør i dag for å redusere tungt arbeid: 
Bruke utstyr og hjelpemidler

Sitater
«Benytte hjelpemidler for å avlaste vekt, hjelpe/avlaste hverandre, jobbrotasjon, egnet stillas for jobben, pauser, i 
varme omgivelser er væskebalansen og restitusjon, god planlegging fra survey til utførelse, tilbakemelding på 
dårlige løsninger/gode løsninger.»

«Benytte seg av hjelpemidler som finnes, for eksempel. truck, pallejekk eller tralle.»

«we have lots of lifting tools like chain blocks, cranes, pad eyes aso to eliminate heavy lifts. as a last solution we 
ask colleagues for help.»

«Vi bruker de hjelpemidler vi har til disp.. Eks traller, teknisk utstyr. Hjelpe hverandre(teamwork).»

«I nevnte tilfeller er det per i dag ikke tilgjengelige hjelpemidler for å bedre løft ombord.»

«Bruk av riktig hjelpemidler.» 

«Bruke tilpasset og brukervennlig hjelpeutstyr»

«God erfaring med den eine ATEX godkjente pallejekken vi har. Skulle hatt fleire slike hjelpemiddel!
- ellers gjer vi jobben med det vi har.» 

Bruke utstyr og hjelpe-

midler, sikre at utstyr og 

hjelpemidler er lett 
tilgjengelig og lett å 
vedlikeholde. Det handler 

også om å ha god teknikk, 

og å benytte kameratsjekk. 
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Det teamene gjør i dag for å redusere tungt arbeid: 
Rett bemanning og godt samarbeid

Sitater
«Passer på å være flere personer på jobbene om nødvendig.»

«Samarbeide på tvers av avdelinger hvis tyngre jobber.»

«Ber om hjelp/assistanse.»

«Få hjelp av kollegaer.»

«Samarbeider, er flere personer.»

«Ber om hjelp (ekstra personer), flere folk under operasjon, hjelp fra kollegaer, hjelpe hverandre.)

«Hjelper hverandre med å løfte, bytter på om man er flere når store ventiler skal åpnes/stenges.»

«Gå sammen to og to - få hjelp.»

«Være flere om dem tyngste tingene.»

«Spre tungt arbeid litt utover.»

Sørge for at det er
tilstrekkelig personell for 

jobben, dele på oppgaver, 
samarbeide og hjelpe 

hverandre.
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Det teamene gjør i dag for å redusere tungt arbeid: 
God planlegging

Sitater
«God planlegging for å gjøre oppgavene så lette som mulig»

«god planlegging fra survey til utførelse.»

«Bruke A-standard handlingsmønster, ha en felles forståelse for ønsket oppnådd resultat.»

«Prøver å planlegge for bruk av traller, taljer, stillas.»

«God planlegging i jobb forberedelser der vi unngår blant annet tunge manuelle ventiler.»

«Planlegge plassering av lastbærer for best mulig logistikk .» 

«Planning to avoid or simplify tasks.»

«Make a risk assessment.»

«Planlegge godt kan redusere eller spre tungt arbeid litt utover.»

«God planlegging for å gjøre oppgavene så lette som mulig.»

«Planlegge godt for å hindre unødvendig tungt arbeid.»

Sørge for god planlegging 

og risikovurdering, slik at en 

kan redusere risiko og 

belastning gjennom bl.a. 

bruk av rett utstyr og teknikk, 

og sikre felles forståelse av 

jobben før utførelse. 
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Det teamene gjør i dag for å redusere tungt arbeid: 
Fokusere på god ergonomi

Sitater
«Løfte riktig.»

«Holde fokus, ikke stresse.»

«Better focus on ergonomics.»

«Bevisstgjøring av rett stilling.»

«Fokus på ergonomi.»

«Er bevist på løftestilling og god ergonomi.»

«Change working positions.» 

«Correct body positions, lifting techniques.»

«One thing at a time. Be good to yourself. Acknowledge your limits.»

«Vi trener og holder oss i god form.»

Ha fokus på ergonomi i 

jobben gjennom å sørge 

for god arbeidsstilling, ha 

god løfteteknikk, ta seg 
god tid til riktig gjennom-

føring og holde seg i form. 
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Det teamene gjør i dag for å redusere tungt arbeid: 
Sørge for god tilkomst

Sitater
«Modifisering av hjelpemiddel.»

«Bruk av stillas for å bedre tilkomst/ergonomi.»

«Stigetrapp for lettere tilkomst til ventiler.»

«Bruke tilkomst for å få rett arbeidshøyde.» 

«Noen steder kan gjerne rigging være vel så tungt som selve jobben. For lite fokus på ergonomiske 
langtidsskader. Er på en måte "akseptert" fordi det er vanskelige tilkomster. Har kjøpt inn noe lettere utstyr i stedet 
for tidligere tungt (eks. tankvifter, blindinger). Burde sett på muligheter for flere slike utskiftninger.»

«Vi bruker de hjelpemidler som vi har, det er generelt designet som gjør vi ikke kommer helt i mål hver gang.»

«Installasjon av utvendig heis har ført til mindre bæring i trapper.»

«Modifiserer anlegget der mulig.»

«Forbedret tilkomst til PSV’er og fått montert vindeltrapp istedenfor leider til områder som er ofte besøkt.»

«Lav terskel for å sette opp stilas for å gi gode arbeidsforhold.»

Sørge for god tilkomst til 

arbeidet med hensyn til 

ergonomi for best mulig 

utføring. Dette kan skje 

gjennom bygging av stillas, 

og gjennom modifikasjoner 

eller utbedring av utstyr og 

anlegg. 
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Tungt arbeid
Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvilket tiltak mener vi vil ha størst effekt for å redusere
tungt arbeid?»

Report by BehaviorLab



27%

Hvilket tiltak mener vi vil ha størst effekt for å redusere tungt 
arbeid?

Ergonomisk 
bevisstgjøring

De 6 hovedkategoriene utgjør 89% av teamresponsene.

Riktig utstyr og 
hjelpemidler

Design og 
utbedring

Always Safe

Report by BehaviorLab

23%
9% 8%

Åpen 
kommunikasjon 
og samarbeid

God planlegging og 
tilrettelegging

13%
8%

Jobbe 
smartere
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Hva teamene mener vil ha størst effekt for å redusere tungt arbeid:
Riktig utstyr og hjelpemidler

Sitater
«Bruke hjelpemidler til å frakte tungt utstyr.»

«Bruke utstyr til å utføre jobben.»

«Vurdere hvert enkelt tilfelle, og velge riktig tilgjengelig verktøy for oppgaven. Om dette ikke finnes, må en komme 
med forbedrings forslag på hvordan vi kan løse/gjøre dette bedre i fremtiden.»

«Nytte spesialtilpasset utstyr for jobben (løftebukker/jibber o.l).»

«Ikke bruke tyngre utstyr enn nødvendig. Bruke kran når det er mulig.»

«Få mer tilrettelagt utstyr for transport og håndtering av tunge løft.»

«Ta oss tid til å bruke de hjelpemidlene vi har.»

«Rett og egnet verktøy til oppgavene.»

«Ta seg tid til å bruke de verktøyene/hjelpemidlene som er tilgjengelig.»

Ha tilgang på og bruke 

riktig utstyr og hjelpemidler

for å redusere belastning 

ved tungt arbeid. Etter-

spørre tilrettelagt utstyr, og 
ta seg tid til å bruke det 

som er tilgjengelig. 
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Hva teamene mener vil ha størst effekt for å redusere tungt arbeid: 
God planlegging og tilrettelegging

Sitater
«Logistikkplanlegging (fra ting pakkes på land). Jobbplanlegging.»

«Bruke tid på planlegging og tilrettelegging.»

«Tid til å planlegge og koordinere jobben.»

«God planlegging under design og utførelse.»

«Planning the work and organized work area.»

«Planlegge hva slags hjelpemidler som kan brukes før jobben. F.eks. Bruke løfteutstyr på utstyret istedenfor 
manuelt løft.»

«God planlegging før arbeid starter.»

«Beregne bedre tid på jobbene så det er mulig å rigge til og benytte hjelpemidler ved litt tunge løft.»

«Bruk av risikovurdering.»

«Proaktiv planlegging med fokus på å redusere tungt arbeid.»

«Tidlig involvering av brukere i planleggingsfasen. personell med rett kompetanse i planleggingsfasen.»

God planlegging og 
risikovurdering for å 

redusere mengden tungt 

arbeid og å tilrettelegge

arbeidet gjennom god 
organisering og riktige 
hjelpemidler.
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Hva teamene mener vil ha størst effekt for å redusere tungt arbeid: 
Design og utbedring

Sitater
«God materialhåndteringsfilosofi i designfasen.»

«Install equipment in a suitable way so it is possible to repair by use of lifting gear.»

«Lighter equipment.»

«Forbedring av utstyr. Ergonomisk tilpasning.»

«Etablere vedlikeholdsvennlige løsninger i byggefasen. Eks hensiktsmessige løpekatter og løfteører over 
maskinene.»

«Operasjonelle hensyn i design.»

«Brukerinnvirkning i prosjekt og modifikasjoner for å sikre gode tilrettelagte løfteinnretninger riktig vedlikehold for 
å forhindre at utstyr ruster eller setter seg fast.»

«Bevisstgjøre feks. malerne at bolter og muttere ikke må males da dette gjør arbeidet tungt for mekanikerne (…). 
Tilrettelegge for god materialhåndtering .» 

«Gjøre bedre jobb i design fase av rigg.» 

«Brukere må få mere innflytelse tidlig i nye prosjekt, for å få bedre tilrettelagt design.» 

Riktig og godt design ved 

hjelp av involvering; 
utbedring av design / 

løsninger som ikke 

fungerer godt nok, samt 

sørge for god material-

håndtering og plassering. 
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Hva teamene mener vil ha størst effekt for å redusere tungt arbeid:
Åpen kommunikasjon og samarbeid

Sitater
«Kommunikasjon mellom engineering og site offshore,»

«Spille hverandre god.»

«Teamwork. Fordele arbeidsbelastningen på flere.»

«Lav terskel for å spørre om hjelp.»

«Godt samarbeid mellom avdelingene. Alle må være med å ta sin del slik at arbeidet fordeles på flere.»

«Viktig å si fra ved behov for å få hjelp til å gjøre jobber som er tunge og vanskelig tilkomster for en person.»

«Samarbeid om løft og rigging generelt.»

«Vil jobbe for å bedre "kulturen "for å si i fra. Måten vi vil jobbe med dette på i hverdagen er å bruke enkelte kaffe 
pauser til å ta opp temaet ved hjelp av VO og Safet Coach.»

«Samarbeide og utnytte den kapasiteten som finnes i teamet.»

«Se muligheter for å hjelpe andre avdelinger med å redusere tungt arbeid.» 

«Fordele oppgaver, rotere, fordele. Spørre/hjelpe hverandre.» 

Skape og opprette

holde en kultur for åpen

kommunikasjon der man 

kan si i fra og be om hjelp 

og samarbeider godt, både 

innad i team og på tvers av 

avdelinger og miljøer. 
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Hva teamene mener vil ha størst effekt for å redusere tungt arbeid:
Ergonomisk bevisstgjøring

Sitater
«Fokus på god ergonomi.»

«Fokusere på arbeidsstilling ved løft.»

«Ergo risk i krevende aktiviteter for å se på best mulig løsning. Ta vare på seg selv, vi er den siste barrieren.»

«Trening i arbeidstida - max 2 timer per tur. - rygg trening -forebygge sykefravær- løfteteknikk.»

«Ergonomisk bevisstgjøring/opplæring av ergonom. Lære løfteteknikker, hva som er viktig etc.»

«Tilrettelegge for best mulig ergonomi, eks stillas.» 

«Økt bevissthet og kunnskap om ergonom.» 

«Optimalisere løfteteknikk og plassering ifht. løfting.» 

«Være fokusert på å stå riktig og løfte riktig. (…) Være fokusert på riktig utførelse på de middels tunge løftene (25-
40kg).»

«Etterleve dagens krav til ergonomi når en installere nytt utstyr.»

Ha fokus på og tilrette-

legge for god ergonomi i 

arbeidsutførelsen gjennom 
teknikk og utstyr / hjelpe-

midler, inkludert opplæring 

i hva som er god ergonomi 

for de arbeidsoppgavene 

en jobber med.
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Hva teamene mener vil ha størst effekt for å redusere tungt arbeid:
Jobbe smartere

Sitater
«Se på muligheter til å fjerne belastning.»

«Eliminerings metoden er viktigste måten, men vanskelig.»

«Forsøke å eliminere bæreoperasjoner der en kan.»

«Think about if there is another way to do the job reducing the human contact.»

«Optimalisere antall løft, å få vekk unødvendige løft vil redusere belastningen.»

«Alternative løfte- eller transportløsninger.»

«Tilrettelegging av oppgavene, se på mulige fysiske endringer på arb.plassen.»

«Smart planning.» 

«Redusere vekten på det som skal håndteres.»

«Ikke bruke tyngre utstyr enn nødvendig.»

«Bruk tid i forkant av arbeidet for å vurdere hvor du har tungt arbeid og vurder best løsning for å utføre 
oppgaven.»

Forsøke å jobbe smartere 

gjennom å se på muligheter 

for å eliminere oppgaver, og 

se etter alternative løsninger 

for hvordan oppgaver kan 

håndteres. 
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