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I denne delen av rapporten finner du en oversikt over hovedkategorier basert på kommentarer
gitt av ledere og team på caseoppgavene “Observasjon av feil på PSV”, “Observasjon av feil
på åpent avløp” og “Brann på Tjeldbergodden” sammen med beskrivelser av innhold og
illustrerende sitater. Filmene i caseoppgavene har samme kjerneinnhold med litt ulike
eksempler som en inngang til diskusjon av spørsmålene i refleksjonsoppgaven.

Observasjon av feil på PSV

Observasjon av feil på
åpent avløp

Brann på Tjeldbergodden
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Målgruppe
Antall team som har registrert sine svar på caseoppgavene i denne delen

1109

226
115
60
Utførende personell

Ledere

Premissgivere

Kontorpersonell
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Hovedkategorier
Hva kan vi gjøre for å forstå
sårbarheter på våre
innretninger bedre?

Hvordan kan vi formidle disse
sårbarhetene bedre i våre
viktigste grensesnitt?

Hvordan kan vi forstå bedre
hvilke konsekvenser valgene vi
tar har for storulykkesrisiko?

1

Sikre rett kompetanse og god
forståelse

God kultur for observasjon og
rapportering

Øke kompetanse og forståelse

2

Gjennomføre testing,
inspeksjoner og rett vedlikehold

God kommunikasjon og
samhandling

Erfaringsoverføring og læring fra
hendelser

3

God kommunikasjon og
samhandling

Erfaringsoverføring og læring fra
hendelser

Kultur og samhandling
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Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva kan vi gjøre for å forstå sårbarheter på våre
innretninger bedre?»
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Hva kan vi gjøre for å forstå sårbarheter på våre innretninger
bedre?

29%

Sikre rett
kompetanse og
god forståelse

13%

11%

11%

9%

Gjennomføre testing,
inspeksjoner og rett
vedlikehold

God
kommunikasjon og
samhandling

Erfaringsoverføring
og læring fra
hendelser

Rapportere
og følge opp
observasjoner

De 5 hovedkategoriene utgjør 73% av variasjonen i teamresponsene.
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Hva laget / teamet kan gjøre for å forstå sårbarheter på
innretningen bedre
Sikre rett kompetanse;
systemforståelse; kjennskap
til innretningen; barriereforståelse; god opplæring; se
det store bildet.

Sikre kvalitet og sikkerhet på
anlegg og utstyr; kontroll og
kvalitetssikring ved testing
og inspeksjon; samt rett
vedlikehold.

God kommunikasjon og
samhandling på tvers; stille
spørsmål; tverrfaglig
diskusjon; og videreformidle
viktig informasjon.

Dele kunnskap og erfaringer i
mellom kollegaer, på tvers av
funksjoner og innretninger;
lære fra tidligere prosjekter
og hendelser.

Gjøre observasjoner;
rapportere feil og mangler;
følge opp og ta aksjon for
utbedring.

«Forstå hvordan og hvorfor sikkerhetssystemene våre er designet»

«Gjennomføre reelle tester av
sikkerhetsutstyr og sikkerhetskritiske anlegg, eksemplelvis ESDtester, delugetester og
inspeksjonsprogram.»

«Sikre god kommunikasjon på
tvers av avdelinger og
organisasjoner.»

«Overføre erfaring mellom
installasjonane. Overføre erfaring
mellom enkelt personar og resten
av organisasjonen.»

«Gjennomføre observere/våken og
rapportere.»

«Vi må kjenne til designet, og
spesielt forståelsen for barrierene
som ligger i designet»
«Sette seg inn i de ulike svekkelser
som innretningen har knyttet til
teknisk intigritet. Samt kjent med
kompenserende tiltak.»
«Opplæring, kursing og
bevistgjøring.»
«Sikre rett kompetanse til
nyansatte. (...) Søke multidisiplin
forståelse/systemforståelse.»
«Ha rigtig kompetanse og erfaring,
for å kunne forstå konsekvenser og
risiko.»

«inspisere/lete/søke, (...) barrierekartlegging for å avdekke "hull".»
«riktig valg av vedlikehold, riktig
vedlikeholdsstrategi.»
«Better focus on revising
maintenance & inspection plans
throughout the field of life to
capture e.g. changes in
performance, technical condition,
changed applications etc.»
«Gjennomføre befaringer»

«God samhandling mellom
operativt og ingeniør miljøet.»
«Keep asking questions to reveal
where the vulnerabilitioes are»
«Når arbeid planlegges må
samhandling mellom ulike
disipliner dyrkes frem slik at ledere,
operatører og utførende forstår
systemene og at de har mulighet til
å fange opp feilfunksjoner»
«communicating issues and
sharing cross assests of mitigative
steps from the project phase to
operations.»

«Ta ut læring og dele læring fra
hendelser.»
«Fagnettverksmøter. Gjerne ulike
skift sammen for å dele erfaringer.
Bidrar til gode diskusjoner. »
«Efaringsoverføring mellom de
forskjellige selskaper og
innretninger vil være med på å
skape bedre forståelse for sårbarheter som vi har i anlegget vårt.»
«Ta ut læring/erfaringsoverføring fra
tidligere hendelser»

«Opprette notifikasjon på feil, sikre
historikk i SAP.»
«Lytte til "weak signals" og ta
aksjon dersom ting ikke fungerer
som planlagt»
«Melde fra om feil/mangel på
utstyr. Ikke "godta" feil fra
designfasen, alt kan endres/
bygges om»
«Se rapporterte feil og mangler i et
større bilde. Ofte kan gjentatte feil
av samme type eller kategori være
symptomer på et større problem.»
«Raportere feil og mangler»
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Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi formidle disse sårbarhetene bedre i våre
viktigste grensesnitt (opp mot andre vi jobber med)?»
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Hvordan kan vi formidle disse sårbarhetene bedre i våre
viktigste grensesnitt (opp mot andre vi jobber med)?

23%

God kultur for
observasjon og
rapportering

19%

God kommunikasjon
og samhandling

14%
Erfaringsoverføring
og læring fra
hendelser

12%

9%

Overleveringer
og møter

Følge og utbedre
prosesser og
prosedyrer

De 5 hovedkategoriene utgjør 77% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan formidle sårbarheter bedre i de viktigste grensesnittene opp
mot andre
God kultur for observasjon
og rapportering; bruke de
relevante systemene aktivt,
f.eks. Synergi og SAP; og gi
gode beskrivelser.

God kommunikasjon og
informasjonsflyt; dialog og
samhandling på tvers; gode
felles system for
informasjon.

Dele erfaringer og kunnskap
på tvers; formidle læring fra
tidligere prosjekter og
hendelser.

Gjennomføre gode
overleveringer; samt benytte
etablerte møtearenaer.

Følge og utbedre relevante
prosesser og prosedyrer;
oppdatere aktuell
dokumentasjon.

«Korrekt rapportering i
SAP/vedlikeholdssystemet»

«God og nøyaktig kommunikasjon
rundt svekkelser. God og presis
kommunikasjon med land»

«God erfaringsoverføring på tvers
av skift og avdelinger ved jobber
som kan utføres flere ganger.»

«God handover mellom skiftene»

«Grundig gjennomgang av
firepunktsjekk, HAZOP, SJA der
dette er nødvendig..»

«Kommuniseres til rette
faggrupper, alle skift, ha en
bekreftende kommunikasjon.»

«Actively exchange lessons
learned between partners/
licenses.»

«Good dialogue between
technical integrity/project
personnel and operations .»

«Erfaringsoverføring, mellom skift,
avdelinger, land/hav.»

«Ved funn/observasjoner i felt, må
gode notifikasjoner utarbeides. De
beste løsnmingene får vi når vi har
gode feilbeskrivelser.»
«Bli bedre i obs kort
rapportering.»
«Melde fra om det en ser;
notifikasjoner, obs-kort, synergi.»
«Rapportering i synergi og OBSkort. Opprette notifikasjon ved feil
på utstyr»
«Sørge for å dokumentere feil og
mangler på en god måte feks med
bilder»

«Tilrettelegge informasjonsflyt
gjennom digitale løsninger som
lettere kan deles og brukes i
dialog internt og eksternt.»
«Felles oversikter og verktøy for å
visualisere svekkelser i anlegget.
For eksempel barrierepanel og
lekkasjelogg.»

«Bidra med egene erfaringer opp
mot prosjektene. Tidlig involvering
av dedikert driftspersonell»
«Lessons learned- and share/use
in future projects»
«Involvere oss i nye prosjekter, og
formidle / dele kunnskap.»

«Morgenmøter, HMS møter,
velkommen ombord møte. »
«Gode overleveringer i handover.
Disiplin møter (kranforum, etc.) »
«god handover, ta tid til å se over
jobbene og diskuter eventuelle
uklarheter»
«Utføre en felles oppgang når
opgaven er sluttført og
overleveres til drift»
«gjennomgå hendelser og
observasjoner i avdelingsmøter/
leverandørmøter»

«Utbedre feil, og oppdatere
prosedyrer/P&IDer når feil
oppdages.»
«A-standard på lavt nivå mellom
kollegaer, områdeteknikere.»
«Oppdatering av driftsprosedyrer
og systembeskrivelser. Oppdatere
krav i styrende dokumentasjon.»
«Gode rutiner for TIMPing og
levetidsvurderinger. (Teknisk
avd.)»
«AT behandlingen, A standard,
SJA»
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Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi forstå bedre hvilke konsekvenser valgene
vi tar har for storulykkesrisiko?»
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Hvordan kan vi forstå bedre hvilke konsekvenser valgene vi
tar har for storulykkesrisiko?

34%
18%
Øke kompetanse
og forståelse

Erfaringsoverføring
og læring fra
hendelser

13%
Kultur og
samhandling

11%
Risikovurdering
og evaluering

11%
prosesser og
prosedyrer

De 5 hovedkategoriene utgjør 87% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan laget / teamet kan forstå bedre hvilke konsekvenser
valgene de tar har for storulykkesrisiko
Økt kompetanse og
forståelse for system og
prosess; risikoforståelse;
barriereforståelse; og se det
store bildet.

Dele og lære fra erfaringer;
lære fra tidligere prosjekter
og hendelser.

Bygge og vedlikeholde en
trygg og åpen sikkerhetskultur; ta tid, stoppe opp og
stille spørsmål.

Gjennomføre gode
risikovurderinger og
evalueringer; og involvere
rett kompetanse.

Følge gode prosesser og
prosedyrer; sette seg inn i
relevant dokumentasjon;
bruke systemer og verktøy.

«Bedre systemforståelsen for å
kunne forstå konsekvenser»

«Erfaringsoverføring mellom
rutinerte medarbeidere og ny som
kommer til.»

«Viktig at det er lett å spørre
"dumme" spørsmål i lederlaget
dersom man er usikker. Trygghet i
laget og et lag sammensatt med
god flerfaglighet. »

«Flere må være involvert i å
vurdere risikobilde. Bruke
kompetansen til å utfordre og finne
tiltakene.»

«A-standard, god planlegging,.»

«Gode risikovurderinger før arbeid
utføres - SJA, Risk Assessment.»

«Endringstyring - sikre kjennskap til
konsekvenser av å ta noe ut av
planen. Vurdering av samtidighet i
Ops plan»

«Øke grunnleggende forståelse av
anleggets egenskaper og
oppbygging.»
«kompetanse/opplæring for å
forstå hele bildet »
«Forståelse av prosessen/
sammenhengen. Forstå design og
hvilke operasjonelle begrensninger
det setter»
«Barriere forståelse, ekstern og
intern trening.»
«Trening i lagene på forståelse
rundt konsekvens og
sannsynlighet.»

«Lessons learn og lære av andre
sine feil, sjekke tidligere after action
rewiev for å se om det er noe å
lære fra den.»
«se på tidligere store hendelser og
bli påminnet om viktigheten av å
unngå/ta lærdom for å unngå at
dette skjer igjen»
«Dra nytte av tidligere historier,
gjøre risikoanalyser. er det som
hendt relevant/sammenlignbart
med vårt system.»
«Erfaringsoverføring skift til skift og
drift til prosjekt»

«Takhøyde for å stille "dumme"
spørsmål. Sikre godt miljø for god
kommunikasjon.»

«total risikoanalyse, hva er det
verste utfallet.»

«(...) bygge en kultur hvor det er
lav terskel for å rapportere feil og
mangler. Fokusere på læring
istedet for skyld.»

«løpende risikovurderinger. ta av å
til ett skritt tilbake å vurder
situasjonen. »

«Åpen. modig. tett på,
omtenksom»

«Risk identification TBT & after
action reviews.»

«trygghet til å spør, styre, stoppe,
sjekke, - "er du i tvil så er det ingen
tvil". »

«Fokus på storulykkerisiko når vi
risikovurderer alle jobber vi
utfører.»

«Strong management of change
system Simops at the yards .»

«Bruke energihjulet, AT-systemet,
Simops, SJA etc.»
«Alltid sjekke dokumentasjon og
annen info om system en jobber
på, før jobbstart. »
«ARIS + prodedyrer/ arbeidsbeskrivelser/ Beste praksis.»
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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
“Identifisering av sårbarheter i
boring og brønn”, sammen med
beskrivelser av innhold og
illustrerende sitater.

Identifisering av sårbarheter
i boring og brønn
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Målgruppe
Antall team som har registrert sine svar på caseoppgaven i denne delen

279

41

Utførende personell

Ledere

31

38

Premissgivere

Kontorpersonell
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Hovedkategorier
Hva kan vi gjøre for å forstå
sårbarheter på våre
innretninger bedre?

Hvordan kan vi formidle disse
sårbarhetene bedre i våre
viktigste grensesnitt?

Hvordan kan vi forstå bedre
hvilke konsekvenser valgene vi
tar har for storulykkesrisiko?

1

Økt kompetanse og forståelse

God kommunikasjon og
samhandling

Gode risikovurderinger

2

Gode prosesser og
risikovurderinger

Følge relevante
prosesser og prosedyrer

Rett kompetanse og forståelse

3

Erfaringsoverføring og læring fra
hendelser

Erfaringsoverføring og
læring fra hendelser

Erfaringsoverføring og læring fra
hendelser
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Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva kan vi gjøre for å forstå sårbarheter på våre
innretninger bedre?»
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BORING OG BRØNN

Hva kan vi gjøre for å forstå sårbarheter på våre innretninger bedre?

25%

Økt kompetanse og
forståelse

23%

Gode prosesser og
risikovurderinger

13%
Erfaringsoverføring og
læring fra hendelser

12%

9%

God kommunikasjon
og samhandling

Vedlikehold,
oppfølging og
utbedring

De 5 hovedkategoriene utgjør 82% av variasjonen i teamresponsene.
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Hva laget / teamet kan gjøre for å forstå sårbarheter på
innretningen bedre
Sikre rett kompetanse;
kjennskap til innretningen;
systemforståelse; barriereforståelse; involvere rett
kompetanse til rett tid.

Gjennomføre gode
prosesser for risikovurdering, analyser og
evalueringer.

Dele kunnskap og erfaringer
på tvers; lære fra tidligere
prosjekter og hendelser.

God kommunikasjon og
samhandling; åpen dialog
og diskusjon; god handover.

Gjennomføre rett
vedlikehold; oppfølging av
observasjoner; aksjoner og
utbedringer.

«Understand systems, equipment
and processes to pinpoint
vulnerabilities»

«proper RA in design, Constr and
commis. correct process for DW
phase. correct doc for all work
order (handover)»

«More experience transfer btw
facilities and D&W»

«engage colleagues from other
disciplines, proper handover of
documentation, share our
knowledge in simple words»

«Sørge for at systemet fanger opp
og tar de nødvendige aksjonert på
funnene.»

«(...) involvement of expertise at
the right time early in the project»
«Sikre at personellet har
nødvendig opplæring og erfaring
slik at de utfører kvalitetsmessig
vedlikehold og drift»
«For å forstå sårbarhetane med
ett utstyr/anlegg må enn først ha
den grunnleggande forståelsen til
utstyret/anlegget.»
«Øke kjennskap til utstyr og
barrierer, med deres
begrensninger.»

«Gjennomføre analyser og gate
reviews på brønner.»
«Ved endringer i design eller ved
modifiseringer så er det anbefalt
at en MOC process blir benyttet.»
«Gjennomføre total risikovurdering
av installasjonen med jevne
intervaller.»
«Ha prosesser for å identifisere feil
- som Hazop, Risikovurderinger
osv.»

«sharing learning and relevant info
across people/teams/
organzations.»
«Dele læringer på tvers av industri
om design feil. »
«Dra med oss gode erfaringer fra
andre installasjoner»
«Learning from past accidents:
Understanding what has
happened, why it has happened
and what can be improved »
«Experience meetings - flow loop
from operation back to planning »

«Handover fra design til
operasjon.»
«Samhandling og åpen dialog
med alle involverte i operasjon
«Know your people, communicate
to understand strengths and
weaknesses. Bottom up feedback
from all personnel»
«Create a culture of
communication, discuss,
challenge, QC and share
knowledge, experience and
concerns »

«Utbedring av problemområder
HR kortene beskriver og få dette
utført så raskt og effektivt det lar
seg gjøre.»
«Etter teknisk modifikasjon må
dokumentasjonen oppdateres.»
«Viktig at vi vet levetiden på utstyr
og skiftes ut når det går ut på
levetid.»
«CHECK-ACT on maintenance
status and overdue critical
maintenance»
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Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi formidle disse sårbarhetene bedre i våre
viktigste grensesnitt (opp mot andre vi jobber med)?»
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Hvordan kan vi formidle disse sårbarhetene bedre i våre viktigste
grensesnitt (opp mot andre vi jobber med)?

24%

God kommunikasjon
og samhandling

20%

Følge relevante
prosesser og prosedyrer

18%
Erfaringsoverføring og
læring fra hendelser

13%

11%

Møter og
overleveringer

Observasjon og
rapportering

De 5 hovedkategoriene utgjør 86% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan formidle sårbarheter bedre i de viktigste grensesnittene opp
mot andre
Sikre god kommunikasjon og
samhandling på tvers; åpen
dialog; tydelig og forståelig.

Følge gode prosesser og
prosedyrer; dokumentering
og videreføring av
informasjon.

Gjennom erfaringsoverføring
internt og på tvers; formidling
av læring fra tidligere
prosjekter og hendelser.

Gjennom etablerte møtearenaer og gode
overleveringer.

Ved å rapportere
observasjoner og melde inn
forbedringsforslag.

«Land og hav. God kommunikasjon
mellom on og offshore»

«Risks and mitigations integrated
into the detailed operating
procedures for the Operations »

«A2A - dele med andre enheter
egne erfaringer og andres
erfaringer inn til oss.»

«If see something that can be
improve, report that and act on
that.»

«Risk registers throughout project.
Well handover document and
process.»

«Erfaringsoverføring, "lesson
learned", debrief, mentorprogram/
læringsintruks»

«Utilize safety meetings to broadly
distribute key information (such as
safety alerts from other rigs).
Quality handover process to
ensure current conditions are clear
between shifts/hitches»

«Sit down with all involved and
discuss operational programs and
risks. Verbal communication.
Highlight risks/important tasks in
the RAPS.»
«God åpen dialog for å få belyst
tema. Sårbarheter må tas på alvor»
«Clear and understandable
communication. Know your
audience. Highlight risks in an
understandable way»
«TIMP gjennomganger, inkluderer
også diskusjon om organisatoriske
barrierer. God styring av dialog
mellom stakeholdere»

«ensuring proper MOC process in
place»

«Erfaringsoverføring i form av
Synergi »

«Solid processes, A-Z
documentation.»

«Pre-job meetings are very
important. Should include previous
lessons and to raise awareness.»

«sårbarheter må implementeres i
prosedyrer og planer»
« Always check what kind of
deviations are in place. After action
reviews have a lot of involvement
from key stakeholders and should
help in identifying vulnerabilities.»

«Share learnings experiences
(document)»
«Intern læresløyfe i B&B, f.eks ved
Handover av brønner.»

«Rapportere / OBS-kort.»
«Synergi cards and observations.»

«Handovers - D&W and ops - D&W
and interventions etc. Also
between shifts and departments.»
«Safety meeting in all there
formats. Pre job meeting, toolbox
talks, after action reviews for
example.»
«Korrekt bruk av skriftlig handover
mellom dag/natt og mellom
skiftene.»
«Delta aktivt, utfordre og stille
spørsmål i risikoworkshops,
statusmøter, morgenmøter osv»

«Rapporteringssytem via Synergi,
starter med et OBS kort som kan
gå videre til synergi.»
«Gode forklaringer med bilder og
illustrasjoner når utfordringer/
forbedringsforslag meldes inn.
Lette å ta saken videre i neste
ledd»
«Registrere og dele observasjoner
daglig»
«Observasjonsteknikk og obskort.»
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Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi forstå bedre hvilke konsekvenser valgene
vi tar har for storulykkesrisiko?»
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Hvordan kan vi forstå bedre hvilke konsekvenser valgene vi tar har for
storulykkesrisiko?

24%

Gode
risikovurderinger

21%

Rett kompetanse
og forståelse

20%

Erfaringsoverføring og
læring fra hendelser

16%

9%

Kommunikasjon og
samhandling

Trygg
sikkerhetskultur

De 5 hovedkategoriene utgjør 90% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan laget / teamet kan forstå bedre hvilke konsekvenser valgene
de tar har for storulykkesrisiko
Gode risikovurderinger og
analyser; bruke scenarioer;
involvere rett kompetanse.

Sikre rett kompetanse hos
personellet; forstå systemer
og barrierer; se sammenhengene i verdikjeden.

Erfaringsoverføring på
tvers; og læring fra tidligere
prosjekter og hendelser.

God kommunikasjon og
samhandling; involvere rett
personell og kompetanse i
prosessen.

Trygg og åpen sikkerhetskultur; rom for diskusjon og
dialog; stoppe opp og stille
spørsmål.

«Sørge for at det blir foretatt
gode risikovurderinger for å
avdekke risiko og hjelpe oss i og
ta riktige valg.»

«Krever kjennskap og forståelse
for hele hendelseskjeden.»

«Lære fra brønner hvor risiko har
materalisert seg og blitt håndtert
(eks Stangnestind).»

«Communicate risks across
disciplines. Communicate clearly
the high risks to company
management»

«Åpenhet, kunne føle seg trygg
på at enhver kan stoppe en jobb
uten konsekvenser.»

«Gode risiko-analyser som får
frem så mange som mulig
forskjellige scenarier.»
«Include all necessary personnel
in risk based discussions, input
from all relevant stakeholders
toward the best decision.»
«Risk assess our choices, short
term and long term. »
«Viktig å se "utenfor boksen" for
å sikre at alle relevante
risikofaktorer er tatt med i
vurderingen»

«Need to know how the
operations and equipment work
together and how your actions
has an impact.»
«Systemforståelse, kunnskap,
opplæring»
«Barrriere forståelse, roller og
barrierens funksjon.»
«lære oss mer om prosessene, utstyret, spørre kollegaer om hjelp»
«god kjennskap til anleggene og
prosessene vi opererer; til
styringsystemene (...) forstå
endringer som lavere trykk,
høyere hastighet osv.»

«ta ut læring fra granskninger og
tidligere hendelser»
«Erfaringsoverføring ifra tidligere
ulykker og hendelser.»
«Continuously learn from major
accidents. Go through underlying
causes (dybdestudie) for the
incident and focus on how this
relates to your hub»
«Share experience, between
teams/assets/rigs»
«Læring fra andre jobber og
innretninger Erfaringsoverføring»

«be open and free in discussion»
«Well control forum hvor
operasjoner blir diskutert og
hvilke konsekvenser det gir.
Safety alerter som blir tatt opp i
HMS møte og oppstartsmøter»
«Ensure to involve the right
people in the discussions/risk
assessments. (...) Good
communication with the execution
team.»
«Styrke samhandling med andre
fagdisipliner, f.eks TI (Teknisk
Integritet).»

«lav tærskel for stop / sigefra ved
ussikerhed»
«no silly questions culture»
«Viktig at vi tar opp saker
(takhøyde) og setter av tid, ha
med rette personer i diskusjonen»
«Kontinuerlig fokus - innarbeidet i
daglige rutiner»
«Stille åpne kritiske spørsmål. Ta
tilbakemeldinger fra
leverandørene på alvor.»
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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
“Beslutningstaking i kontormiljø”,
sammen med beskrivelser av
innhold og illustrerende sitater.

Beslutningstaking
i kontormiljø
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Målgruppe
Antall team som har registrert sine svar på caseoppgavene i denne delen

321

170

107
81

Utførende personell

Ledere

Premissgivere

Kontorpersonell
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Hovedkategorier
Hvilke av våre arbeidsoppgaver kan
påvirke risiko for storulykke?

Hvordan kan vi forstå bedre hvilke
konsekvenser valgene vi tar har
for storulykkesrisiko?

1

Utforme og følge opp prosesser, prosedyrer og rutiner
for risikostyring, vedlikehold og endringer

Øke kompetanse og forståelse

2

Sette krav og standarder, utforme og oppdatere
dokumentasjon

Erfaringsoverføring og læring

3

Utforme og gjennomføre opplæring og formidle læring
fra hendelser

Involvering og samhandling
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Denne delen oppsummerer teamresponsene på spørsmålet:

«Hvilke av våre arbeidsoppgaver kan påvirke risiko for
storulykke?»
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Arbeidsoppgaver som kan påvirke risiko for storulykke
o Utforme og følge opp prosesser, prosedyrer og rutiner for
risikostyring, vedlikehold og endringer
o Sette krav og standarder, utforme og oppdatere dokumentasjon

«Definere riktig barriere og riktig inspeksjons og vedlikeholds aktiviteter for å ha kontroll på tilstand»
«Denne avdelingen (vi) setter en del av kravene for prosjekter. Det er viktig å sette gode krav (dermed sikrer vi
god risikovurdering og at ting gjøres i rett tid).»
«Kursing og trening av beredskapspersonell . Deling av læring fra hendelser og tilsyn hos partnere »

o Utforme og gjennomføre opplæring og formidle læring fra
hendelser

«Planning of jobs to be executed offshore. Prioritization of jobs, especially with a large maintenance/project
portfolio and limited POB availability»

o Planlegge og prioritere prosjekter og aktiviteter

«Legge til rette forholdene for etterlevelse av relevante krav for å styre storulykkerisiko gjennom bemanning og
ressurser, realistiske planer og hensiktsmessige kontrakt»

o Definere budsjett og sikre kapasitet og kompetanse

«Gjøre rett informasjon tilgjengelig til beslutningstakere»

o Kommunikasjon og samhandling

«Allerede i tidleg fase av prosjekter legger vi grunnlaget for et sikkert design. Tidlige miljø og
sikkerhetsanalyser.»

o Valg og utvikling av teknologi, design og utstyr

«I hendelsesoppfølging identifisere de bakenforliggende årsaker, og ikke minst følge opp at disse lukkes med
kvalitet.»

o Gjennom ledelse, sikkerhetskultur og arbeidsmiljø

«Hvordan ledelsen reflekterer over sikkerhet & kultur. Hvordan tar vi det videre ned i organisasjon.»

o Gjennomføre analyser og risikovurderinger

«prosesser knyttet mot risiko når vi går fra prosjekter til drift (som HAZID,risikovurderinger osv)»

o Gjøre verifikasjoner, kvalitetssikre og kontrollere

«Inspeksjon på riktig nivå for å sikre god oversikt over svake punkter i integriteten/rør. Resultatene må tolkes
riktig.»

Oppsummeringen utgjør 95% av variasjonen i teamresponsene.
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Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi forstå bedre hvilke konsekvenser valgene
vi tar har for storulykkesrisiko?»
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Hvordan kan vi forstå bedre hvilke konsekvenser valgene vi
tar har for storulykkesrisiko?

21%

Øke kompetanse
og forståelse

18%
Erfaringsoverføring
og læring

15%

14%

Involvering og
samhandling

Risikovurdering
og evaluering

11%
Kommunikasjon og
informasjonsflyt

De 5 hovedkategoriene utgjør 79% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan teamene kan forstå bedre hvilke konsekvenser valgene de
tar har for storulykkesrisiko
Øke kompetanse og forståelse
av risiko; hvordan arbeid gjøres
i praksis; forstå systemer og
barrierer; se det store bildet.

Lære gjennom erfaringsoverføring og fra tidligere prosjekter
og hendelser.

Involvering av rett kompetanse
og samhandling på tvers i
prosesser.

Gjennomføre gode risikovurderinger, analyser og
evalueringer.

Gjennom god kommunikasjon
og informasjonsflyt på tvers;
tydelig og forståelig.

«Sette oss inn i utstyret, systemet
det inngår i, hvilken funksjon det
har og om/hvordan det spiller inn i
en feil, fare og ulykkeshendelse.»

«Learn from others - where have
we gone wrong in the past? Listen
and ask questions.»

«Sikre god forståelse gjennom
samhandling og tett dialog med
relevante displiner»

«Proper risk assessment prior to
taking a decision.»

«Improve our communication with
stakeholders and delivery entities»

«Experinence transfer from other
projects»

«Grensesnittsarbeid / samhandling
& involvering av ulike disipliner »

«HAZID/HAZOP/risk assessment
and other formal project activities»

«Bruke rammeverk aktivt og ha
tydelig kommunikasjon av
vurderingene i det daglige
arbeidet»

«Ved å bruke erfaringsoverføring
mellom team og oppgaver, mellom
hav og land ("fra vugge til grav").»

«Innhente ekspertise fra andre
fagområder, herunder tredje part
og drift.»

«lære fra hverandre og dele læring
(...) lære fra andre operatørerdeling av Ptil tilsynsrapporter- og
se hva som har skjedd og ta
læring fra de»

«Være bevisst på å involvere de
som skal utføre en jobb og tar flere
utsjekk mot operative miljøer»

«More detailed knowledge on the
socpe/ challenge/ operation »
«Komplimentær kompetanse for å
forstå riskobildet (...) se det store
bildet og de enkelte konsekvensers
påvirkning på totaliteten.»
«Forstå risikobegrepet og hvordan
vi styrer risiko.»
«barriereforståelse på tvers av
organisasjonen hav/land.»
«Forstå mekanismene som påvirker
integritetet på annlegget over tid,
f.eks aldring.»

«LL from each Gate Review needs
to be performed and revisited as
the project moves forward. LL from
other similar projects needs to be
structured and improved»

«At vi blir involvert i møter der
kontrakter blir utformet. Viktig at vi
er med og diskuterer kapasitetsbehov (både HK og personell)»
«Større involvering av drift i
tidligfase.»

«Bruke a-standard handlingsmønster. Sjekke om valgene våre
er i henhold til risikovurdering og
krav i styringssystemet.»
«Kan ta en felles risikoanalyse på
totalbildet og konsekvenser i AMT»

«Holde folk informert og sørge for
god kommunikasjon»
«give or share with the suppliers
needed/critical information as early
as possible »

«Well planning should factor safety
and risk reduction and not just
target optimization.»

«God kommunikasjons flow med
utførende arb grupper »

«After Action reviews. Learn from
'good' and 'bad' things»

«Sørge for enkelt og forståelig
språk når vi snakker om sikkerhet.»

«Include consequence analysis in
all decision making for the project»

«clear communication from office
to operations»
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