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Q2 2022 Unngå personskader
Målet med læringspakken er å redusere risiko for
personskader ved å:

o Styrke proaktiv sikkerhet gjennom læring fra vanlig
arbeid
o Styrke oppmerksomhet på forhold som øker
og reduserer sannsynligheten for å gjøre feil
o Sikre effektiv bruk av Livreddende regler for ledere
og ansatte

Always Safe

Rapportens oppbygning
Den første delen av rapporten tar for seg Del 1 av læringspakken, som fokuserte på hvordan de ulike målgruppene kan
jobbe med å unngå personskader:
o Side 6: Utførende personell - Hvordan identifisere forhold som gjør det vanskelig å jobbe sikkert?
o Side 15: Operative ledere - Hvordan kan ledere bruke dialog for å unngå personskader?
o Side 24: Premissgivere - Hvordan kan premissgivere bidra til å forhindre personskader?
o Side 33: Kontorpersonell - Hvilken rolle spiller kontorpersonell i å forhindre personskader?

Den andre delen av rapporten tar for seg Del 2 av læringspakken, som fokuserte på effektiv bruk av Livreddende regler.
o Side 42: Effektiv bruk av Livreddende regler

Del 1:
Utførende personell

Del 1:
Operative ledere

Del 1:
Premissgivere

Del 1:
Kontorpersonell

Del 2:
Livreddende regler
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Del 1: registrerte teamresponser per målgruppe
2235

1291

Utførende personell

311

299

334

Operative ledere

Premissgivere

Kontorpersonell

Totalt
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Del 2: Hovedkategorier
UTFØRENDE PERSONELL
Hvilke utfordringer
opplever vi som kan
gjøre det vanskelig
å utføre jobben slik
den er beskrevet i
krav og instrukser?

OPERATIVE LEDERE

Hvordan kan vi bli
bedre på å
identifisere og forstå
feilfeller i ulike
arbeidssituasjoner?

Hvordan kan vi
legge bedre til rette
for å identifisere og
forstå feilfeller i ulike
arbeidssituasjoner?

Hva kan vi gjøre for
å lære fra vanlig
arbeid (inkludert å
formidle læringen
videre)?

1

Utfordringer med
bruk av krav og
instrukser
i praksis

Gode
forberedelser

Gode
forberedelser og
planer

Gjøre gode
evalueringer

2

Feil eller
manglende utstyr
og verktøy

Bygge og bruke
kompetanse,
forståelse
og erfaring

Tilstedeværelse
og nysgjerrighet i
felt

3

Manglende
ressurser og
kapasitet

Gjøre gode
evalueringer
og ta læring

Kompetanse,
forståelse og
engasjement

PREMISSGIVERE
Hva kan vi gjøre for
å forstå bedre
hvordan vårt arbeid
påvirker andres
forutsetninger for å
jobbe sikkert?

KONTORPERSONELL

Hva kan vi gjøre for
å fange opp mulige
feilfeller før de
treffer de som skal
gjøre jobben?

Hvordan kan vi bli
bedre på å
identifisere og forstå
feilfeller som
påvirker vårt eget
arbeid?

Hvordan kan vi bli
bedre på å
identifisere og forstå
feilfeller som
påvirker andres
arbeid?

Tilstedeværelse i
felt og samhandling med
utførende ledd

Sikre god
planlegging og
utførelse

Forståelse for
egen og andres
jobb

Kommunikasjon
og samhandling

Sørge for god
rapportering

Tilrettelegge for
god planlegging
og utførelse

Tilstrekkelig
kompetanse og
kapasitet

Læring fra vanlig
arbeid og tidligere
hendelser

Dele kunnskap og
erfaring

Dele og
etterspørre læring
og erfaring

Sikre riktig og
tidlig involvering

Erfaring og læring
fra tilsvarende
jobber og fra
hendelser

Tilstrekkelig
kapasitet og
kompetanse

Skape en åpen,
og trygg kultur
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I denne delen av rapporten finner du
en oversikt over hovedkategorier
basert på kommentarer gitt av
ledere og team på læringspakkens
del 1 for utførende personell,
sammen med beskrivelser av
innhold og illustrerende sitater.
Del 1: Utførende personell
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UTFØRENDE PERSONELL

Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvilke utfordringer opplever vi som kan gjøre det vanskelig å
utføre jobben slik den er beskrevet i krav og instrukser?»
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Hvilke utfordringer opplever vi som kan gjøre det vanskelig å
utføre jobben slik den er beskrevet i krav og instrukser?

18%

14%

Utfordringer med bruk
av krav og instrukser
i praksis

Feil eller
manglende utstyr
og verktøy

13%
Manglende
ressurser og
kapasitet

12%
Feil eller mangler i
design og
utforming

10%
Manglende eller
utilstrekkelig
organisering av arbeid

De 5 hovedkategoriene utgjør 67% av variasjonen i teamresponsene.
Report by BehaviorLab

Always Safe

Hvilke utfordringer opplever vi som kan gjøre det vanskelig å utføre
jobben slik den er beskrevet i krav og instrukser?

Side 1 av 2

Prosedyrer og krav stemmer ikke med
virkeligheten, de er vanskelig å finne og forstå,
omstendigheter endrer seg.

Feil på utstyr eller mangel på riktig utstyr eller
verktøy, samt utfordringer relatert til vedlikehold.

Manglende ressurser og kapasitet som f.eks.
personell, og/eller tilstrekkelig tid, opplevd stress
og press.

«Vanskelig å vite hvilke krav og prosedyrer som gjelder for
den jobben som skal gjennomføres i sin situasjon, spesielt
for de som er nye. (...) Er man sikker på at man har
oversikt over alle krav man må følge.»

«Vi opplever også at utstyr er feil klassifisert og at vi
dermed ikke utfører arbeid/vedlikehold ihht. krav og
regelverk.»

«Lite/manglende personell. Tilgang på riktig (...), ressurser,
personell etc. Tid tilgjengelig. Spørsmål om når en er
ferdig.»

«Utstyr/verktøy samsvarer ikke med verktøy tenk for
jobben.»

«Bemanning, tid til å sette seg inn i oppgaven.»

«Kravene er så omfattende at det ikke lar seg gjøre, da det
ikke alltid er praktisk gjennomførbart (...).»
«"Kart og terreng" stemmer ikke.»
«Unclear, conflicting requirements - standard
requirements vs specific requirements.»
«Kan være vanskelig å finne fram i styrende
dokumentasjon.»

«Ønskelig med at det blir spesifikk prosedyrer for hver
installasjon og ikke generell for flere i samme selskap.»

«Det kan være utfordrende å jobbe ihht instrukser dersom
vi blir pålagt å bruke hansker som ikke er egnet for
oppgaven som skal utføres.»

«Lite/manglende personell. Tilgang på riktig (...), ressurser,
personell etc. Tid tilgjengelig. Spørsmål om når en er
ferdig.»
«Endringer på bemanning gjør at mange oppgaver legges

«Gammelt og slitt utstyr, mangel på vedlikehold. Uegnet
verktøy.»

over på de som er igjen ombord på riggen.»
«Tiden strekker ikke til hvis man skal følge alle prosedyrer.»

«Manglende verktøy som tvinger en til å bruke feil verktøy
for jobben.»
«Utstyr som er beskrevet i instruks er gjerne ikke
tilgjengelig.»

«Lack of personnel, Time pressure.»
«Tidspress, både fra andre og fra oss selv.»

«Manglende ressurser og/eller materiell ombord.»

«Prosedyrer utviklet i land, ikke tilpasset offshore 100 %»
«Equipm. failure.»
«Vanskelig å forstå ordlyden i noen prosedyrer(mistolke).»
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Hvilke utfordringer opplever vi som kan gjøre det vanskelig å utføre
jobben slik den er beskrevet i krav og instrukser?
Design og utforming av utstyr og installasjon er
mangelfullt eller ikke godt egnet for arbeidet
som skal utføres, tilkomst eller vedlikehold.

Manglende eller utilstrekkelig organisering av
arbeidet, som f.eks. planlegging, oversikt og
rolle- og ansvarsforståelse.

«Dårlig kvalitet på prefab som kommer ut.»
«Utfordrande design på installasjon.»

«Jobbene planlegges av personer som ikke har
lokalkunnskap og kunnskap om den praktiske utførelsen
av jobben.»

«Dårlig design, tilkomst medfører at en bruker utstyr som
ikke er optimalt.»

«Utilstrekkelig planlegging. Lite konkret prioritering av
arbeidsoppgaver.»

«Opplever vanskelig tilkomst som kan gjøre det vanskelig.
Design på plattform gjør det vanskelig å jobbe iht krav.»

«Respektere rollefordeling som er avtalt.»

«Gammel installasjon design samsvarer ikke med krav.
Dårlig tilkomst.»
«Utdatert design på forskjellig ting.»
«Teknisk var ikke anlegget utformet slik at prosedyren
kunne utføres. Gamle anlegg som ikke er tilpasset dagens
krav.»
«Tilkomst og opphengspunkt stemmer ikke overens med
det utstyr mann skal jobbe på.»

Side 2 av 2

«For mange oppgaver på plan. Fokus på mange
oppgaver samtidig.»
«Planleggingen har ikke tatt høyde for hvordan anlegget er
designet (løftehøyde feks).»
«Dårlig planlegging av arbeidsdag gjør at vi til tider kan få
det hektisk.»
»Samtidige aksjoner eller høyt aktivitets nivå kan medføre
at en ikke kan utføre jobben i hht. plan eller instruks.»
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UTFØRENDE PERSONELL

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

«Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå
feilfeller i ulike arbeidssituasjoner?»
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Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå feilfeller i
ulike arbeidssituasjoner?

24%

Gode
forberedelser

15%

13%

Bygge og bruke
kompetanse, forståelse
og erfaring

Gjøre gode
evalueringer
og ta læring

11%
God samhandling
og kommunikasjon

10%
Sørge for
en åpen kultur

De 5 hovedkategoriene utgjør 73% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan kan vi ble bedre på å identifisere og forstå feilfeller i ulike
arbeidssituasjoner?
Sørge for god planlegging og forberedelser,
inkludert risikovurderinger og tilstrekkelig
med tid.
«Bruke tid i forkant, også på rutine oppgaver med
gjennomgang, A-standard, Fjs med alle involverte.»
«Ta den tiden det krever.»

Bygge og bruke kompetanse, forståelse og
erfaring i laget, og i organisasjonen.

«Erfaringsoverføring mellom kollegaer, disipliner og nytt
personell.»

Side 1 av 2

Gjennomføre gode evalueringer av jobber
og ta læring fra utført arbeid.

«Take the time to do AAR after each RAP completed.»
«Ta lærdom av jobber som har gått bra»

«Bruke den kollektive kompetansen.»
«Ask open questions in for example toolbox talks. (...)
Ensuring high quality HAZOP / HIRA / Safe Job analysis /
Management of change.»
«Dele opp oppgaven i mindre sekvenser for lettere å
oppdage eventuelle feller. Ta tid til å stoppe opp for å
replanlegge.»
«Ta den tiden det krever.»
«God planlegging. Bruk tid før man starter jobben, alle
skjønner scopet.»
«Med god planlegging, bruk av energihjul i felt før
planlegging. og Ved aktiv bruk av prejobb møter før jobb,
der alle involverte i jobben for en felles forståelse for hele
arbeidsomfanget.»
«Tilstrekkelig tid til planlegging, se på jobben i forkant.»

«Dele erfaringer i Toolbox Talk.»

«Ved å også evaluere jobben som har gått godt, og hvorfor
det gikk godt, og ikke bare evaluere hendelser.»

«Sette seg inn i jobben, forstå jobben - avdekke risiko.»

«One of the best ways to improve is to give and get
feedback from the field of any improvements that were
made during the execution of task to identify error traps to
improve in planning for future task.»

«Dele erfaringer om gode løsninger - (eventuelt og hva
som ikke fungerte).»

«Evaluere - snakke om det som ble gjort feil sist og om det
som gikk bra; hva gjorde vi rett?»

«Innhente erfaringer fra tidligere jobber.»

«Post work analyses, (...) Lesson learned.»

«Involvere riktig kompetanse.»

«Gå igjennom jobben i etterkant for å se om den gikk etter
planen.»

«Sette sammen team med både erfarent og uerfarent
personell.»

«Erfaringsoverføring. Lære av andre.»
«Viktig at alle forstår oppgaven i arbeidslaget.
Erfaringsoverføring til andre som trenger det.»

«Bli bedre på å lage After action review både når ting går
bra, og når ting går dårlig.»

Report by BehaviorLab

Always Safe

Hvordan kan vi ble bedre på å identifisere og forstå feilfeller i ulike
arbeidssituasjoner?
Sørge for god kommunikasjon, samhandling
og involvering.

Sørge for en åpen kultur hvor det er trygt å
stoppe jobben og si i fra.

«Være tydelig i kommunikasjon, repetere, undersøke at
andre har forstått og er informert.»

«Ensure diversity in teams and safe culture to enable open
communication and allowing people to ask questions.»

«Involvere hele laget. (...). Kommunikasjon (også på tvers
av disipliner/aktiviteter).»

«Good work environment, nobody is afraid to speak their
mind.»

«Lytte til utførende personell / personell som jobber direkte
med utstyr/anlegget i prosjekteringsfasen»

«Stille "dumme" / kritiske spørsmål. Hva er annerledes i
dag?»

«Dersom det er flere disipliner involvert i jobben er det
viktig å dra nytte av at de ulike disiplinene har ulike
bakgrunns kunnskaper som kan brukes for å indentifisere
og kartlegge aktuelle farer og feilkilder.»

«Lav terskel for å si stopp, vi tar en fot i bakken.»

«Ta med flere disipliner for å diskutere hvordan jobben
kan utføres sikkert.»
«Gi tilbakemelding til de som lager jobbpakkene, positive
og konstruktive.»
«Deltagelse fra alle involverte.»

Side 2 av 2

«Time-out om oppgaven forandres seg underveis.»
«Må ha et klima som gjør det naturlig og forventet å ‘si
ifra’»
«Bruke Stopp Jobben aktivitet mer aktivt når noe ikke går
helt etter plan.»
«Good work environment, nobody is afraid to speak their
mind.»
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I denne delen av rapporten finner du
en oversikt over hovedkategorier
basert på kommentarer gitt av
ledere og lederlag på
læringspakkens del 1 for operative
ledere, sammen med beskrivelser
av innhold og illustrerende sitater.

Del 1: Operative ledere
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OPERATIVE LEDERE

Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi legge bedre til rette for å identifisere og
forstå feilfeller i ulike arbeidssituasjoner?»
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Hvordan kan vi legge bedre til rette for å identifisere og forstå
feilfeller i ulike arbeidssituasjoner?

17%

13%

13%

12%

11%

Gode forberedelser
og planer

Tilstedeværelse og
nysgjerrighet i felt

Kompetanse, forståelse
og engasjement

Skape en
åpenhetskultur

Læring og erfaring
fra vanlig arbeid og
hendelser

De 5 hovedkategoriene utgjør 66% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan kan vi legge bedre til rette for å identifisere og forstå feilfeller
i ulike arbeidssituasjoner?

Side 1 av 2

Tilrettelegge for gode forberedelser og
planlegging av arbeid, gjennom å f.eks. gi
nok tid og ressurser til og sikre involvering.
«God planlegging i forkant er essensielt. Gi nok tid til
gjennomgang av tidligere jobber (gjennomgang av
erfaringsoverføringer).»
«Stille spørsmål ved planlegging av arbeid (skape og
etablere en felles forståelse). Etablere gode planer, slik at
mannskap er forberedt - ved endringer forvisse seg om at
en fanger opp endringer i risikobilde/svake signaler.»
«Good planning, we need to make an evaluation of the
work to be performed, review the workplace, identify
SIMOPS and plan the work according the the known
parameters we have during planning phase. A good plan
can eliminate challenges wrt the work is organized that
can be forseen when spending more time on the details.
«X-dicipline participation in toolbox talks & SJA's to bring
in ‘cold eyes’.»
«Invitere til involvering i fra personer som har ulik erfaring
i fra tilsvarende arbeidsplasser. La lav terskel for å
involvere alle i teamet.»

Være tilstede i felt, ha samtaler og vise
nysgjerrighet for menneskene og arbeidet.

Sørge for at personell har riktig og
tilstrekkelig kompetanse og forståelse for
arbeidet, samt engasjement.

«Lederne må være nysgjerrig og etterspørre
fremgangsmåte og personells syn på jobben.»

«Sørge for at det er rett kompetanse på de som utfører
jobbene.»

«Være tett på i felt, følge med på hvordan operasjonen
utføres, se om det er behov for eventuelle forbedringer,
tekniske/operasjonelle.»

«Få alle i arbeidslaget til å delta aktivt, forstå oppgaven og
risikoene.»

«Som lederer er det viktig å være nysgjerrig i samtale
med utførende personell - for å forstå omfang og
identifisert risiko.»
«Å være ute og stille spørsmål som hva er det som
gjorde at denne operasjonen har gått bra?»

«Kompetanse - vi som ledere må etterspørre kompetanse
hos de utførende og sikre at rett person er på rett jobb.»
«Sikre god opplæring og kompetanse på personellet.»
«Utførende har korrekt kompetanse og erfaring- må også
ha en tverrfaglig forståelse- vite når du skal be om
assistanse.»

«Være så tilstede og være ut i feltet og snakke med
arbeidsfolket og være interessert i hav de gjøre og hva
som kan forbedres og ta dette videre i linjen»

«Bidra til og sikre at kompetanse og opplæring gis slik at
lagene kan gjøre jobben sin.»

«Vær nysgjerrig som ledere og ønske å forstå
oppgavene. Stille åpne spørsmål.»

«Forsikre seg om at alle har forstått oppgaven siden like
operasjoner kan ha ulik utførelse på tvers av skift.»

«Rotate who leads the toolbox talks to enhance
engagement.»

«Sjekke at vi har den riktige kompetansen på plass for
arbeidsoppgaven som skal gjennomføres.»
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Hvordan kan vi legge bedre til rette for å identifisere og forstå feilfeller
i ulike arbeidssituasjoner?

Side 2 av 2

Bidra til å skape en åpen og trygg kultur
hvor det er trygt å si i fra, stille spørsmål og
stoppe jobben.

Ta og bruke læring både fra hendelser og
arbeid som går bra, sørge for evaluering av
utført arbeid og overføre erfaring og læring.

«Tørre og si at en ikke forstår.»

«Facilitate after action reviews, check with involved
personnel what has been done properly what can be
improved»

«Anerkjenne når laget stopper opp og undersøker, tar en
timeout når uforutsette ting skjer.»
«Åpenhet i arbeidslag og organisasjonen. Akseptert at enn
kan si STOPP i organisasjonen.»
«Åpenhetskultur: Kunne stille åpne spørsmål og ha høy
takhøyde. Rom for å stille spørsmål om de "normale"
jobbene blir gjort på den sikreste måten.»
«Skape tillit mellom ledere og medarbeidere gjennom:
´Open door policy’ , høyt under taket, ‘´No blame
culture’´.»

«Viktig med after review etter arbeidsoppgaven er løst, det
være seg TBT reviw, end of well rapporter, tidligere
operasjoner på aktuell brønn etc.»
«Erfaringslæring etter tilsvarende jobb ta ut læring også
der det går bra.»
«På slutten av dagen reflekter over hva som er gjort
bra/dårlig. Lære av jobbene som går bra.»
«Vi har et godt verktøy i After action review som vi og kan
ta med i mindre jobber. Ta ut læring.»

«Emphasize stop work authority.»
«Åpen rettferdig kultur.»
«Stille de rette og "dumme" spørsmål.»

«Ta seg tid til å gjennomføre en god etter-jobb samtale
med gjennomgang av læringsutbytte overføre erfaringer
fra forrige jobb til neste jobb involvere alle parter i arbeidet
til samtale og evaluering i arbeidet.»
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OPERATIVE LEDERE

Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva kan vi gjøre for å lære fra vanlig arbeid (inkludert å
formidle læringen videre)?»
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Hva kan vi gjøre for å lære fra vanlig arbeid (inkludert å
formidle læringen videre)?

23%

Gjøre gode
evalueringer

12%

12%

Sørge for god
rapportering

Dele og etterspørre
læring og erfaring

10%
Bruke erfaring fra
andre jobber eller
oppgaver

De 4 hovedkategoriene utgjør 57% av variasjonen i teamresponsene.
Report by BehaviorLab

Always Safe

Hva kan vi gjøre for å lære fra vanlig arbeid (inkludert å formidle
læringen videre)?
Sikre at arbeid evalueres etter utførelse,
legge til rette for gode diskusjoner og
læring.

Side 1 av 2

Tilrettelegge for og sikre god rapportering
og dokumentasjon av jobber, inkludert
tilløp/tilstand og positive erobservasjoner.

«Sette av tid til etterjobb-samtaler, evaluering.»

«Rapportere OBS kort i synergi»

«Check what has properly done, not only what was not
done well.»

«Rapportering bør bli en mer positiv ladet ord. Westcon
bruker eksempelvis Plass melding.»

«Debriefs post job - what went well, what could be done
better - build in to work management system.»

«Positive synergier? Gi positive tilbakemeldinger til
de/den som har varslet om hendelser/synergier.»

«Høste erfaringer "after action review" møte. Stille åpne
spørsmål gikk alt etter plan, hva var det som ikke gikk
etter plan kann vi gjøre det på en annen møte slik at
risikoen reduseres samt arbeidet blit letter neste gang.»

«Registrering av tilløp og tilstand, ikke bare skade.»

«Større fokus på siste del av A-standard
handlingsmønster.»

«Sikre god historikk over hvordan jobbe ble utført,
beskrive hvilke utstyr som er benyttet etc...»

«AAR - Gode diskusjoner i slutten av arbeidsdagen der
utfordringer som har oppstått i løpet av dagen. Og ikke
minst hvordan forhindre / sikre læring. Drift har en del å
gå på når det gjelder AAR.»

«Skrive observasjon ( synergi), slik at andre kan lære av
hva du gjorde bra.»

«Bruke egenevalueringer som et verktøy for å evaluere
operasjoner som går bra.»

«Skive god historikk og bruke historikk.»

«Bruker obs kort for å dele både positive og negative
erfaringer.»

«Bruke synergi og søke på ledeord i Synergi.»
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Hva kan vi gjøre for å lære fra vanlig arbeid (inkludert å formidle
læringen videre)?
Dele og etterspørre læring, kompetanse og
erfaring fra jobber og oppgaver, samt sikre
riktig involvering.

Hente erfaring fra tilsvarende jobber eller
oppgaver, deriblant beste praksis, rapporter
og vurderinger.

«Blanding av arbeidslag (kompetanse og erfaring).»

«Ledere må ha verktøy og sette av tid til å formidle læring
samt sikre implementering.»

«Erfaringsoverføring -ta med en ekstra som kan lære og
bidra med nye øyne.»
«Dele erfaringer i de ulike møtearenaer som både gir
læring, men også bevisstgjøring som fører til
egenrefleksjon.»
«Erfaringsoverføring, gode handovere, som ledere benytte
uformelle fora til å snakke om arbeid som fungerer/ikke
fungerer i det daglige.»
«Bruke riktige personer på det de kan best og lære av
disse.»
«Learn from safety observations and C&L model
assessments reviewed for learnings at end of job.»
«Ta oss tid til å ta ut læring og melde tilbake på f.eks SJA'
AT'er, M5'er mm. Vi må fortsette å sette fokus på dette og
etterspørre.»

Side 2 av 2

«Bruke system for "lessons learned" fra operasjoner som
ikke har medført hendelser. Spørre våre medarbeidere om
hva som gikk bra med denne oppgaven, hvorfor gikk det
bra, hva skyldes det.»
«Use x-industry lessons learned database actively in
planning work.»
«Se og trekke frem gode jobber og god praksis og
gjennomføringer.»
«Bruke og søke frem "lesson learned" mer aktivt
disiplinene i forberedelsene til ett arbeid.»
«Gå igjennom tidligere lik/lignende arbeidsoppgaver, gå
igjennom TBT review, end of well rapporter etc.»
«Start hver jobb med å sjekke om tilvarende jobb har vært
gjort tidligere, og lær av dem.»
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I denne delen av rapporten finner du
en oversikt over hovedkategorier
basert på kommentarer gitt av
ledere og team på læringspakkens
del 1 for premissgivere, sammen
med beskrivelser av innhold og
illustrerende sitater.

Del 1: Premissgivere

Report by BehaviorLab

Always Safe

PREMISSGIVERE

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

«Hva kan vi gjøre for å forstå bedre hvordan vårt arbeid
påvirker andres forutsetninger for å jobbe sikkert?»
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Hva kan vi gjøre for å forstå bedre hvordan vårt arbeid
påvirker andres forutsetninger for å jobbe sikkert?

17%

Tilstedeværelse i felt og
samhandling med
utførende ledd

11%
Tilrettelegge for god
planlegging og
utførelse

10%

9%

Sikre riktig og tidlig
involvering

Utbedre og oppdatere
prosedyrer og
dokumentasjon

De 4 hovedkategoriene utgjør 57% av variasjonen i teamresponsene.
Report by BehaviorLab
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Hva kan vi gjøre for å forstå bedre hvordan vårt arbeid påvirker
andres forutsetninger for å jobbe sikkert?
Være tilstede i felt og samhandle med
utførende personell, øke egen kompetanse
og forståelse for arbeidet.

Tilrettelegge for god planlegging og
gjennomføring av arbeid, risikostyring og
tilstrekkelig kapasitet og ressurser.

«Tettere dialog med den spisse enden - viske ut
grensesnitt hav-land, engineering-drift, boring/prod. (...)
Oftere besøke offshore/yards/ kontraktørkontor.»

«God planlegging – aktivitet og risikostyring (hovedplan,
operasjonsplan, AO plan). Bruke A-standard i
planlegging.»

«Bli bedre til å snakke med utførende/involvere for å
redusere avstanden mellom utførende og ledelse.»

«Sikre at man har tid i forkant til å få prosedyrer /
instrukser med rett kvalitet.»

«Gå igjennom prosedyre/aktivtet sammen med utførende,
forstå hverandres perspektiv. (...) Reise ut offshore og
forstå installasjon og faktiske forhold.»

«God tilrettelegging. forstå risikoen sammen med
utførende. Det kan være utførende som kjenner jobben
best.»

«Exposure of personnel to offshore operations. Rig
exposure to understand the situation on the actual rig (rig
up - assembly planning - racking capability, etc.)»

«Tid nok for å planlegge komplekse jobber.»

«Operative ledere og andre premissgivere (Ingeniører)
på land må være ute å snakke med arbeidslag og sikre å
få konstruktive tilbakemeldinger.»
»Legge til rette for at landbaserte personer kan komme
offshore i enkelte oppdrag/rotasjon/besøk - eksponere
kontorfolk for offshore!»

Side 1 av 2

«Avoid late changes - manage change when change is
needed - risk assess change properly.»
«Participation and proactiveness in a Safe Job Analysis
(SJA) prior to executing the work. Active participation in
HAZID and HAZOPS.»
«God planlegging og koordinering hvor man har
tilstrekkelig personell og nok tid.»
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Hva kan vi gjøre for å forstå bedre hvordan vårt arbeid påvirker
andres forutsetninger for å jobbe sikkert?
Sikre riktig og tidlig involvering av rett
personell og kompetanse.

Side 2 av 2

Utbedre og oppdatere prosedyrer, styrende
dokumentasjon, og rammebetingelser, samt
oppfølging av disse.

«Involvering av brukere tidlig (studie, designfase).»
«Involvere driftspersonell tidlig nok i modifikasjoner.»

«We as premiss providers must ensure that systems,
processes and requirements in place and is crystal clear.»

«Tidlig nok involvering av utførende personell hvis behov,
slik at forandringer kan gjøres.»

«Sørge for at prosedyrer og rutiner etc. forankres godt hos
de som skal bruke de .»

«Vi erfarer at involvering av personell med offshoreerfaring som aktive deltakere i prosjektorganisasjonen
tidlig i prosjektet gir svært positive effekter, vi må ikke
begrense oss til arbeidstakermedvirkning ved reviewer
eller for kommentar når design er nærmere ferdig.»

«Ved å tilnærme seg praktisk når man utarbeider nye
/oppdaterer prosedyrer. Benytte seg av fagarbeidere
under utarbeidelse.»
«Ta seg tid til å gjøre jobben med å behandle
forbedringsforslag til prosedyrer (IMP).»

«Premissgiver må involvere brukerne så langt det lar seg
gjøre, og lukke gapet mellom "work as imagined" og "work
as done.»

«Sørge for at systemet for å oppdatere prosedyrer er
enkelt.»

«Involvere utførende personell i planlegging og på DWOP
/ Risk assessments.»

«Procedures should be treated as live documents and
updated after being used from learnings.»

«Tdlig involvering av de som skal bruke utstyret - drift. (inkl
tidligfase).»

«Sikre at prosedyrer reflekterer faktiske forhold på
riggen.»
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PREMISSGIVERE

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

«Hva kan vi gjøre for å fange opp mulige feilfeller før de
treffer de som skal gjøre jobben?»
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Hva kan vi gjøre for å fange opp mulige feilfeller før de treffer
de som skal gjøre jobben?

17%

13%

13%

12%

Sikre god
planlegging og
utførelse

Tilstrekkelig
kompetanse og
kapasitet

Erfaring og læring
fra tilsvarende
jobber og fra
hendelser

Utbedring og
oppfølging i praksis

11%
Involvering og
samhandling

10%
Tilstedeværelse
i felt

De 6 hovedkategoriene utgjør 76% av variasjonen i teamresponsene.
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Hva kan vi gjøre for å fange opp mulige feilfeller før de treffer de som
skal gjøre jobben?

Side 1 av 2

Sikre god planlegging og utførelse; sikre
nok tid, gjøre gode risikovurderinger, ta
hensyn til endringer, samtidige jobber.

Sikre tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og
forståelse i arbeidet, inkludert forståelse for
roller og ansvar.

Hente læring og erfaring fra tilsvarende
jobber, jobber hvor det går bra og fra
hendelser.

«Sikre robust plan for aktivitetene som skal
gjennomføres.»

«Etablere klare roller og forutsetninger.»

«Bruke aktivt relevant Lessons learned/læring fra hendelser etc.
FØR aktiviteter/arbeidsoperasjoner. Oppfordre til OBS!
Kort/Lessons learned/ forbedringsforslag - også når det går
bra!»

«Gå ut og se hvordan området ser ut og ta med som en
del av planlegging. Mer tid til ledere/mellomledere slik at
de har mulighet å kunne gå ut og ta runden.»
«Bruk av verktøyet SJA. Sørg for at alle deltar. Bruk av Astandard.»
«Inspeksjon/befaring av arbeidssted før oppstart av
planlegging, riktig utstyr til rett jobb.»
«Participate actively in risk assessment prior to critical
jobs.»
«Identifisere endringer som kan være relevante for
operasjonen.»
«Ved planlegging og utførelse av AT , gjennomgå jobben
ute i felt under planleggingsfasen.»
«Sikre god oversikt over samtidige aktiviteter.»

«Opplæring av og tydelig forventning til ledrere oppfordring til å bruke tid der det kan gjøre en forskjell
(eks. i felt). Opplæring i Ta tit - intervener - rapporter.»
«Riktig kompetanse til jobben – bruke CAMS til å sikre
dette. Sikre gode beskrivelser av rolle og ansvar.»
«Rett kompetanse på metodevalg og riskgjennomganger.»
«Sikre riktig kapasitet og kompetanse for den som skal
utføre en jobb.»
«Sikre rett kompetanse for det som kommer ut fra
kontraktører, opplæring.»
«Sikre nok ressurser til at jobber kan planlegges robust og
godt nok i forkant.»
«Ha nok folk med rette kompetanse til å delta i review'er
som gjennomføres.»

«Lære av operasjoner vi gjør bra/mindre bra ved hjelp av
''Debriefs''/ Lessons learned.»
«Gjennomføre LEARN etter avslutning av jobber (feks
brønnprosjekter).»
«Bruke Synergi for å hente læring fra noe som har gått galt på
tilsvarende jobber tidligere.»
«God bruk av observasjoner – fange opp aktuelle observasjoner.
Læring fra jobben når den er utført - ref. læretrinnet i Astandard.»
«Fange opp læring, og få formidlet læring til rett personell.
Gjerne benytte "Picture book" el.l for å visualisere og formidle
læringer.»

«Need to look into all LL and also follow up. Take time to
do this."
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Hva kan vi gjøre for å fange opp mulige feilfeller før de treffer de som
skal gjøre jobben?

Side 2 av 2

Sørge for utbedring og forbedring av
prosesser og prosedyrer, samt verifisering
og oppfølging av dette.

Sikre involvering av riktig kompetanse og
personell i prosesser og utvikling /
utbedring.

Befaring i felt og samhandling med
utførende ledd, sikre forståelse for jobben.

«Sjekke at dokumentasjon som legges ved er relevant, rett
revisjon, rett utstyr etc.»

«Ensure the right competence is involved in risk
assessments, DWOPs, review processes etc.»

«Være der jobben gjøres gjøres – for å forstå bedre
hvordan jobben gjøres.»

«Følge opp etter læringer og sikre at det kommer i
systemene våre.»

«Well control seminars where all involved personell are
involved and get to know operations.»

«Well planned site visits, with proper briefing beforehand.»

«Bedre struktur på tilbakemeldinger/end of job reporter.»

«Involvering av utførende.»

«Gjennomgå prosedyren før den legges ut.»

«Involvement of crew going offshore - onshore and
offshore before performing work.»

«Inspeksjoner, site visits, dialog med utførende i forkant.»

«Tilrettelegge for at det er enkelt å rette opp i feil og gi
tilbakemeldinger om forbedringer.»
«System and layout reviews are key to reveal possible
weaknesses in design.»
«Verifikasjoner, arbeid i høyden: er det faktisk
gjennomførbart slik det er planlagt? (Mtp f.eks fallsikring).»
«Lessons learned må tas inn i styrende dokumentasjon slik
at forbedringer blir innarbeidet og prosedyrer blir
oppdatert/justert for å hindre feilfeller og forbedringer.»

«Be allowed to visit rig, not only on the yard - but also
during operations.»
«Full picture understanding.»

«Detaljert involvering i detaljplanlegging og risk møter ved
bruk av ny teknologi. Få rette brukere involvert i
utarbeidelse av Hazid, bridging dokument og well control
manual.»
«Premissgivere må da involveres før jobben skal gjøres
ved bruk av ny prosedyre. God dialog mellom land og
offshore.»

«Vi må være synlige og bevist på å være ute i anlegget
ofte og gjennom det sørge for åpen og ærlig dialog.»
«Frigi tid for førstelinjeledere slik at de kan være tilstede
med utførende (pågående initiativ).»
«Be om innspill fra de som utfører jobben.»

«Important to include interdisciplinary during reviews.
Relevant personnel must be included.»
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I denne delen av rapporten finner du
en oversikt over hovedkategorier
basert på kommentarer gitt av
ledere og team på læringspakkens
del 1 for kontorpersonell, sammen
med beskrivelser av innhold og
illustrerende sitater.

Del 1: Kontorpersonell
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KONTORPERSONELL

Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå
feilfeller som påvirker vårt eget arbeid?»
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Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå feilfeller
som påvirker vårt eget arbeid?

14%

Forståelse for egen og
andres jobb

13%

13%

Læring fra vanlig
arbeid og tidligere
hendelser

Tilstrekkelig
kapasitet og
kompetanse

11%
Sikre en trygg og
åpen kultur

De 4 hovedkategoriene utgjør 51% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå feilfeller som
påvirker vårt eget arbeid?
Sikre og øke forståelsen for egen og andres
jobb, samt felles forståelse for jobben som skal
utføres.
«Undersøke og forstå hele prosesser, mottaker av
jobben, hvem er sluttbruker.»
«Competance: make sure that the persons setting
requirements and guidelines understand the work.
Operational and technical experience.»
«Forstå hvordan jobben utføres i praksis.»
«Kontorpersonell som ikke kjenner offshore fasilitetene
må være søkende etter informasjon når en
lager/oppdaterer vedlikeholdsrutiner. (...) Felles forståelse
og samme tolkning av kommunikasjon.»
«Felles forståelser av prosedyrer lagd av kontor personell
for alle involverte stakeholders/roller, spesielt de
utførende skarpe enden.»
«Vi gjør kanskje ikke nok refleksjoner over eget arbeid.
Når vi utarbeider instrukser så ser vi kanskje ikke hvordan
dette passer offshore - viktig med samarbeid, involvering
og dialog.»

Side 1 av 2

Ta ut og dele læring fra vanlig arbeid og hendelser
og erfaringer, utføre gode evalueringer av arbeid,
sikre tilgang på historikk.
«After action review even when the outcome is positive.
Execute more the last part of Compliance and
leadership.»
«Review all activities, not just those that result in an
incident. Make this a way of working.»
«Ekte læring fra tidligere arbeid og prosesser "ikke
overordnet" men dypere læring.»
«Learning from incidents: capture and share learnings
across organizations/operators and partners.»
«Really capture lessons learned from jobs that went well;
Continuous improvement - allocate time for it!»
«Learn from success stories, and understand why it was
a success.»
«Ta oss tid til etterarbeid; after action review,
rotårsaksanalyser.»
«Øke fokus på sikkerhet i After Action reviews.»
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Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå feilfeller som
påvirker vårt eget arbeid?
Sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til
god gjennomføring av arbeid, som f.eks. tid,
opplæring og ressurser.

Skape og opprettholde en åpen og trygg
kultur hvor man kan si ifra og stille spørsmål.

«Due to tight deadlines, this can result in shortcuts which
can result in security or safety.»

«Åpenhetskultur, psykologisk trygghet er viktig og
fundamental for sikkerhet. Kultur for at gi beskjed, bringe
ting på bordet.»

«Ikke tilstrekkelig med ressurser i prosjektene til å gjøre
jobben som kreves.»

«Gjøre det mulig for operativt å si ifra om det ikke går
lengre; følge opp med full PDCA sløyfe.»

«Involve right personnel, secure capacity to prevent
accidents.»

«Focus on why an accident happened, not who.»

«Vi påser at vi har de nødvendige resurser og kompetanse
i alle ledd onshore og offshore. Påse at review blir utført at
det tar seg tid til dette og at vi har riktige deltakere.»

«Vi kan sammen ta ansvar for hverandre, bygge god kultur
og kommunisere det ut både internt med også ut til andre
avdelinger.»

«Hazard identification improvement, and look for traps,
and are they still relevant when operation start. Do we
have the right competence with us?»

«Si takk og ta godt imot når noen gjør oppmerksom på et
forhold i stedet for å feie det til side.»

«Repeat training to ensure that knowledge is refreshed not forgotten.»

Side 2 av 2

«Is the 'performance first' culture in conflict with the 'speak
out' culture?»
«Åpenhet, dialog, ha takhøyde til å si i fra.»

«Enough time to plan.»
«Appropriate experience of staff and their skills.»
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KONTORPERSONELL

Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå
feilfeller som påvirker andres arbeid?»
(Dette kan være f.eks. andre avdelinger, andre arbeidssteder, andre
bedrifter/leverandører.)
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Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå feilfeller
som påvirker andres arbeid?

23%

16%

Kommunikasjon
og samhandling

Dele kunnskap og
erfaring

13%
Skape en åpen, og
trygg kultur

12%

12%

Avklare og sikre
forståelse

Gode strukturer og
prosesser

De 5 hovedkategoriene utgjør 76% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå feilfeller som
påvirker andres arbeid?
Sørge for god kommunikasjon og
samhandling internt og på tvers, gi gode
tilbakemeldinger og ikke jobbe i siloer.
«Hvordan vi kommuniserer med andre i en stressende
situasjon er viktig å ha i mente for å unngå feil.»
«Systematisk samarbeid med leverandører, fortsette med
samhandlingsmøter med alle grensesnitt.»
«Jobbe tverrfaglig og i samarbeid med andre
avdelinger/linjer.»
«Ha møter med offshore personell og gjennomgå scope
og løsninger.»
«Muntlig kommunikasjon gjør det lettere å forstår og lære
om andre personer og avdelingers utfordringer og
behov.»
«Basert på MOC sørge for skikkelig kommunikasjon til
den spisse enden.»
«Ha et bevisst forhold til hvordan kommunikasjon påvirker
handlinger og potensielle feilfeller.»

Side 1 av 2

Fange opp og dele kunnskap og erfaring
internt og på tvers, samt etterspørre dette.

Bygge og opprettholde en åpen, trygg og
engasjerende kultur hvor man kan stille
spørsmål, si ifra, og kan utfordre hverandre.

«Må bli bedre å fange erfaringer og formidle dem ut,
kvalitetssikre beste praksis og få det inn i styrende
dokumentasjon.»

«Vi må tørre å stille de dumme spørsmålene. Ha en arena
for å snakke sammen.»

«Discuss and learn from other
departments/workplaces/companies incidents, mistakes
and errors.»
«Bring our expertise to others and allow the expertise of
others to assure us.»
«Share experiences and knowledge, internally and with
partners.»
«Learning from others mistakes and successes. Learning
from near misses.»
«Ensure LEARNINGS from incidences - not just that they
are identified. Learning will lead to change in behavior.»
«Læring av positive lessons learned innen vedlikehold på
tvers av assets.»

«Psykologisk trygghet - klima for å ta opp ting og sjekke ut
med kollegaer.»
«Aksept og takke for innspill når en selv gjør noe feil- gjør
at terskelen for å si i fra blir lavere.»
«Vi kan være pådrivere til å bygge god kultur, spesielt
bland ledere, være trygge på å si fra («det er lov å si fra»),
tørre bruke egne feilvurderinger som eksempler for
kontinuerlig forbedring.»
«Åpenhet til å kaste ball med kollegaer og tenke høyt
sammen. Viktig med tillit. Ikke være redd for å stille
spørsmål selv om en ikke er fagperson.»
«Psychological safety - encourage people to speak up,
report observations, and follow the HOP principles.»
«See something say something.»
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Hvordan kan vi bli bedre på å identifisere og forstå feilfeller som
påvirker andres arbeid?
Avklare og sikre forståelse for hverandres
arbeid, roller og ansvar.

Sørge for gode strukturer, systemer og
prosesser, som sikrer utvikling og forbedring,
og legger til rette for god gjennomføring.

«Understand what you do affect others - seeing the big
picture.»

«Make sure we involve the right people when (e.g.)
developing plans and procedures.»

«Forstå hvordan andre deler av organisasjonen arbeider.»

«Sørge for sikker drift avsystemer så som patching,
monitorering, testing og dokumentasjon. Hjelpe til å sørge
for at data er oppdaterte og korrekte i systemer.»

«Sjekke at alle har forstått arbeidsoppgaven, hvorfor og
hvordan den skal utføres.»
«Snakk med dem som skal gjøre jobben for å være sikker
på at den er forstått.»
««Bli med bort å se hvordan de andre gjør deres jobb f.eks. subsurface kontor personell kommer på besøk
offshore og ser hvordan virkeligheten er der og motsatt.»
»Know the environment that others are working in better:
e.g. visit offshore platforms if you are working onshore.»
«Vi tar oss tiden til å vise interesse for hvordan andre sine
jobbforhold er.»

Side 2 av 2

«Være til stede, tilrettelegge for arbeidet gjennom å
utarbeide gode prosedyrer, gi tilgang til informasjon, drive
training/kompetanseutvikling.»
«Business management system - ensure availability of
procedures in BMS and user friendliness of BMS.»
«Run through the scope in front with all involved
personnel.»
«Bygge struktur som gir forutsigbarhet. (...) Struktur bidrar
også til at andre kan være mer presis med å gi oss
tilbakemelding. Kan føre til bedre samarbeid og
sammenhengende prosesser.»

«Forstå roller og ansvar viktig også her."
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I denne delen av rapporten finner du
en oppsummering av responsene
gitt av ledere og team på
læringspakkens del 2: “Effektiv bruk
av Livreddende regler”.
Del 2: Effektiv bruk av
Livreddende regler
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Del 2: registrerte teamresponser per målgruppe
907

543

133

Utførende personell

Operative ledere

138
93

Premissgivere

Kontorpersonell

Totalt
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Del 2: Hovedkategorier
UTFØRENDE PERSONELL
Hvordan bruker vi de
Livreddende reglene
under utførelse av
arbeid (inkludert
klargjøring)?

Hva skal til for at
Livreddende regler
brukes mer aktivt for å
unngå alvorlige
personskader?

OPERATIVE LEDERE
Hvordan kan
Livreddende regler
brukes i beslutninger
vi tar?

Hvordan kan vi legge
til rette for at
utførende skal bruke
de Livreddende
reglene aktivt?

Innarbeide i
prosesser og
prosedyrer

KONTORPERSONELL

PREMISSGIVERE
Hvilke arbeidsoppgaver jobber vi
med som kan påvirke
risiko for alvorlig
personskade?

Hvordan kan vi bruke
de Livreddende
reglene i disse
oppgavene for å
redusere eller fjerne
risiko?

Hvordan kan vi bidra
til å styrke bruken av
Livreddende regler i
de arbeidsprosessene/arbeidsoppgavene vi er
involvert i?

Planlegging og
tilrettelegging

Integrering i
planlegging,
prosedyrer og
risikovurdering

Synliggjøring og
bevisstgjøring

1

I planlegging og
utførelse

Bevisstgjøring og
synliggjøring

Planlegging,
koordinering og
gjennomføring

2

I arbeidstillatelser
og risikovurderinger

Bruk i
forberedelser og
utførelse av arbeid

Kjennskap,
bevisstgjøring og
synliggjøring

Synliggjøring og
tilgjengeliggjøring

Design og
vedlikehold

Kjennskap,
bevisstgjøring og
synliggjøring

Planlegging og
risikovurdering

3

Integrert i
systemer og
prosedyrer

Aktiv bruk i
diskusjoner og
møtefora

Bruk i møte- og
samhandlingsarenaer

Tema i møter og
andre fora

Krav,
dokumentasjon og
prosedyrer

Aktiv bruk i
hverdagen

Sørge for en åpen
kultur
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UTFØRENDE PERSONELL

Denne delen oppsummerer teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan bruker vi de Livreddende reglene under utførelse
av arbeid (inkludert klargjøring)?»
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Hvordan kan vi bruke de Livreddende reglene under utførelse
av arbeid (inkludert klargjøring)?

38%

I planlegging
og utførelse

14%

13%

I arbeidstillatelser og
risikovurderinger

Integrert i systemer
og
handlingsmønster

11%
Brukes ubevisst

De 4 hovedkategoriene utgjør 76% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan bruker vi de Livreddende reglene under utførelse av arbeid
(inkludert klargjøring)?

Side 1 av 2

Under planlegging og utførelse av arbeid,
gjennom å f.eks. diskutere mest relevante
reglene.
«God planlegging og holde god fokus på selve jobben
og unngå forstyrrelser fra andre, f.eks. ved å sperre av
området.»
«Tar en gjennomgang på mest aktuell livreddende regel i
TBW (A-standard).Vi har de lett tilgjengelig ved
planlegging og utførelse av jobben.»
«Blir brukt ifm. planlegging og under utførelse av
arbeidet.»
«Ved gjennomgang i forkant av jobb så blir den gjeldene
regel brukt.»

Innarbeiding av reglene i arbeidstillatelser
(AT) og i vurderinger av risiko i f.eks. Safe
Job Analysis (SJA).
«Alle AT blir den eller de aktuelle LRR ført på.»
«Bruker de faremomenter som ligger i tiltak i AT og
bruker den i forbindelse med SAFER, før oppstart av
jobber.»
«AT. Tenke gjennom oppgavene som skal utføres og
risiko involvert..»
«Ved søknad om arbeidstillatelser, er det rød tråd mellom
de livreddende regler og "kategori" det blir søkt om.»
«Når vi skriver AT-søknad. Før jobb samtale.»

«Diskusjoner rundt jobber og risikoer med flere involverte
vil kunne gi gode innspill som man ikke har tenkt på selv.
Ta en gjennomgang av livreddende regler som er aktuelle
for den aktiviteten som skal utføres.»

«Før Jobb Samtaler i felt ved oppstart av ATèr. Ser på
hvilken livreddende regel som er aktuell.»

«Tar med energihjulet ut i felt på arbeidssted for å
identifisere de faktiske energier. Tar så dette med tilbake
å ser på disse opp mot de ni livreddende reglene før
arbeidet igangsettes.»

«Ved signering av AT hvor klistremerker for livreddende
regler er vedlagt leser man gjennom disse og reflekterer
over disse.»

«Livreddende regler vurderes i AT og SJA.»
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Hvordan bruker vi de Livreddende reglene under utførelse av arbeid
(inkludert klargjøring)?

Side 2 av 2

Reglene er integrert i eksisterende krav,
systemer og handlingsmønster.

Reglene brukes ubevisst, de ligger i
ryggmargen eller brukes uten at den
eksplisitte ordlyden henvises til.

«De ligger også innbakt i vårt styringssystem.»

«Livreddende regler ligger i underbevisstheten i det
daglige arbeidet.»

«Vi bruker BMS under utarbeidelse og utførelse av
klargjøringer, BMS gjenspeiler det samme som de
livreddende reglene når det f.eks. gjelder isolering av
energi.»
«Vi bruker styringssystemet og SAFER. Punktene i
livreddende regler blir brukt gjennom andre systemer,
men vi kan bli flinkere til å ta i bruk videoene.»
«Vi har Energihjulet som kan sammenlignes litt med
livreddende regler, der vi ute i felt avdekker farer og evt.
tiltak ut fra observasjon.»
«LSR is incorporated in our procedures.»
«Reglene som er dekket gjennom Tric og prosedyrer blir
benyttet.»
«Inngår i kravene vi har, er med deg i det daglige arbeidet
selv om det ikke står foran deg.»

«Brukes generelt i alle forberedelser i jobber offshore, men
ikke med "Livreddende regler" ordlyden.»
«Føler at mange av disse ligger i beinmargen, men kan bli
flinkere til å ta frem de enkelte livreddende reglene.»
«Det ligger litt i ryggraden på alle det som de livreddende
reglene omhandler. Vi kjenner alle til risikoer og kan gjøre
tiltak, men vi kan gjerne bli enda flinkere til å se inn på de
livreddende reglene for å se om det kan være ting som
man ikke har fanget opp.»
«Ofte bruker vi andre ord på det, men vi etterlever det, har
gode rutiner.»
«Vi opplever at vi benytter ACT og livreddende regler i
hverdagen selv uten at vi nødvendigvis refererer til LRR og
ACT, det sitter mer i ryggmargen nå en tidligere.»
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UTFØRENDE PERSONELL

Denne delen oppsummerer teamresponsene på spørsmålet:

«Hva skal til for at Livreddende regler brukes mer aktivt for
å unngå alvorlige personskader?»
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Hva skal til for at Livreddende regler brukes mer aktivt for å
unngå alvorlige personskader?

22%

Bevisstgjøring og
synliggjøring

19%

Bruk i forberedelser og
utførelse av arbeid

16%

13%

Aktiv bruk i
diskusjoner og
møtefora

Repetisjon og
anvendelse i arbeid

11%
Nok tid til å bruke
reglene i arbeidet

De 5 hovedkategoriene utgjør 81% av variasjonen i teamresponsene.
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Hva skal til for at Livreddende regler brukes mer aktivt for å unngå
alvorlig personskade?
Sørge for at reglene er synlige og lett
tilgjengelig, påminne hverandre om dem, øke
bevisstheten rundt dem.
«Snakke med kollega som kan ha glemt det.»
«Bevisstgjøre hverandre når en ser at retningslinjer
brytes.»

Aktivt bruke og innarbeide reglene i forberedelser,
prosesser og vurderinger, som i arbeidstillatelser
og samtaler før, under og etter arbeid.
«Implementere de livreddende reglene på SAFER-en slik
at man sjekker aktivitetene opp mot de.»
«Legge de som vedlegg til AT, eller bruke de mer aktivt i
en SAFER samtale.»

Side 1 av 2

Diskutere reglene aktivt i møter og relevante
fora, som morgenmøter og i samtaler med
teamet og ledere.
«Identifisere dagens livreddende regel, vil nå bli gjort
gjennom morgenmøtetavle. Gjennomgang av livreddende
regler i avdelingsmøte, basert på 2W-plan.»
«Bruke de mer aktivt på morgenmøte.»

«Må snakke om det hele tiden, ha det på agendaen.»
«Økt bevissthet rundt reglene, bruke reglene som vist i
filmen (gjennomgå livreddende regler ved fordeling av
jobber for dagen for å se hvilke regler som er aktuelle for
hvilke jobber).»
«For at livreddende regler skal brukes mer er det viktig
med regelmessig påminnelse.»
«Henge reglene på veggen over pulten. Ha reglene med i
lommeformat under før jobb samtale.»

«Bli enda bedre i å diskutere aktuell regel ifm. aktivering
av AT.»
«Eget felt i Permit Vison der en kan velge aktuelle regler
for jobben. Brukes mere aktivt i FJS og EJS. Integreres i
A-standard app.»
«Minne hverandre på å bruke reglene også før utførelse
av rutineoppgaver og ved oppgaver som ikke krever
AT.»
«Bruke begrepene aktivt i AT/ Fare og tiltaksvurdering.»

«Continous reminders of the life saving rules / posters /
intranet notices.»
«Gjennomgang av Livreddende regler jevnlig.»

«I forkant av jobb / søknad om jobb: er det en life saving
rule som er relevant i dag for det arbeidet jeg skal
gjøre?»

«Gjennomgang av livreddende regler på morgenmøte.»
«God erfaring med repetisjon av regler på morgenmøte,
med bruk av gode eksempler.»
«Ta noen gjennomganger i faste møter med jevne
mellomrom.»
«Ha god fokus på å bruke de på morgenmøter.»
«Ha mer aktivt fokus på dette i teamet hver dag. Diskutere
hva som er relevant for dagen.»
«Tar de opp på morgenmøte hver dag for bevisstgjøring
og for å relatere det til det praktiske i det daglige.»
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Hva skal til for at Livreddende regler brukes mer aktivt for å unngå
alvorlig personskade?
Trene og repetere på bruken og forståelsen
av reglene slik at de blir ordentlig
innarbeidet.

Ha tilstrekkelig tid til å planlegge, utføre og
evaluere jobben slik at man kan ta i bruk og
følge reglene, og ta ut erfaringer.

«Bruke Livreddende regel for det arbeidet som skal gjøres
for dagen oftere.»

«Ta seg god tid underveis i jobbutførelsen. Bruke den tid
du trenger. Skynde seg langsomt.»

«"Terpe" på reglene for å få de "under huden".»

«Sette av tid til å gå gjennom de livreddende reglene.»

«Systematisk repetisjon - vi bruker ukens regel’.»

«Mer fokus på de livreddende reglene med f. eks. bruke
mer tid til forberedelser før arbeidsutførelse.»

Side 2 av 2

«Repetere livreddende regler.»
«God nok tid til hver jobb.»
«Hyppigere repetisjon, feks hver søndag - hva er dagens
risiko.»
«De livreddende reglene må inn i ‘ryggmargsrefleksen’.»
«Opplæring, introdusere den for nytt personell,
leverandører og repetere. Vise ved handling at en følger
dem.»
«Må jobbes inn, dette tar tid.»
«Trening og repetering.»

«Bedre tid for pre- og og postjobb-møter.»
«Bruke reglene der det er relevant for operasjon eller der
risiko er identifisert.»
«Tar oss tid til å knytte de opp mot en livreddende regel.»
«(...) tid til å jobbe sikkert. Tid til å hente erfaringer fra
andre.»
«Ha mer tid til planlegging og få mer tid til arbeid i felt uten
forstyrrelser og mindre tid til administrasjon.»
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OPERATIVE LEDERE

Denne delen oppsummerer teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan Livreddende regler brukes i beslutninger vi
tar?»

Report by BehaviorLab

Always Safe

Hvordan kan Livreddende regler brukes i beslutninger vi tar?

25%

Planlegging,
koordinering og
gjennomføring

20%

Kjennskap,
bevisstgjøring og
synliggjøring

12%

12%

Bruk i møte- og
samhandlingsarenaer

Fokus på relevant
regel til aktivitet

De 4 hovedkategoriene utgjør 69% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan kan Livreddende regler brukes i beslutninger vi tar?
Side 1 av 2
Bruk i planlegging, koordinering og gjennomføring av arbeid, som f.eks. AT, FJS, og
risikovurderinger.

Øke bevissthet og synlighet av reglene, minne
om bruk, sørge for tilstrekkelig informasjon og
kunnskap om reglene.

«Benytte LSR i planlegging av jobben. Ha de med
risikogjennomganger/FJS/signering av AT osv.»

«Vi ser også innimellom de små video snuttene i
livreddende regler.»

«Bruke de bevist f.eks. i fbm A-standardgjennomganger.
Bruke de som en sjekkliste i FJS / oppstartssamtalene.»

«Øke bevissthet rundt risiko for den enkelte
arbeidsoperasjon. Øke bevissthet på livreddende regler
og bruk av dem»

«De kan brukes mer i planlegging av jobber og
godkjennelser av AT'er. De brukes allerede indirekte i
måten AT'er er utformet i forhold til krav som settes til de
ulike jobbene.»

«De må være synlig slik at vi blir dem bevisst.»
«Bevisstgjøring av risiko og identifisere hvilken
livreddende regel som gjelder.»

«Det er viktig at vi at vi bruker å de verktøyene vi har,
spesielt på Førjobb samtalen. Det at vi som ledere er ute
i felt og spør de rette spørsmålene rundt jobben og
gjennomføringene.»

«Øke bevissthet rundt risiko for den enkelte
arbeidsoperasjon . Øke bevissthet på livreddende regler
og bruk av dem

«LSR's part of the way we plan the job and in the task
plans. Quick check of the LSR's before you start the job.»

«Make the LSR in pocket format so operators can carry
them along.»

«Koordinere aktiviteter; Hvis risiko er for høy, endre
metode/plan; Ta ned risiko til akseptabel; Gjøre tiltak for å
etterleve reglene; Bruke det som en sjekkliste for
identifisere krave og risiko»

«Bør vi innføre at LR ruller på tv-skjermene våre ombord?
Hvordan kan vi synligjøre mere i felt LR-plakater?"
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Hvordan kan Livreddende regler brukes i beslutninger vi tar?
Side 2 av 2
Bruke og henvise til reglene i møter og
samhandlingsarenaer, som f.eks. morgenmøter,
eller som en del av velkomstprogrammer.

Identifisere eller etterspørre regeler som er mest
relevant for jobben eller oppgaven som skal
utføres.

«Tar opp LR hvert kveldsmøte ift AT bildet.»

«Utfordre oss selv hver dag på hvilke livreddende regler
som treffer oss.»

«Tas opp i morgenmøter og repetert hvilke og hva
innholdet i regelen er.»
«Formøte AT-møte; Har oversikten oppe - kan brukes mer
aktivt.»
«Bruke i kveldsmøte, knytte livreddende regel til risikobilde
kommende døgn, vurdere å stoppe jobber/prioritere.»

«Viktig å plukke ut de reglene som er relevante.»
«Identify the applicable ones and how to deal with it and
minimize risks and evaluate possible alternative
solutions.»
«Etterspørre utførende personell om hvilke LSR som er
gjeldene for arbeidet som skal utføres.»

«Dagens LR regel blir valgt ut i morgenmøte av HVO med utgangspunkt i dagens risikobilde, som leser opp
aktuell regel i plenum.»

«Ta opp hvilke regler som er aktuelle for respektive
avdelinger/ledere kommende døgn.»

«Benyttes mer i beslutningsmøter- som for eksempel
COW- godkjenning / AT møter.»

«Vær konkret, hvilken livreddende regel er aktuell i forhold
til jobben som skal gjøres.»

«Referere til Livreddende regler i samordning/risiko møter.
Inkludert i velkommen ombord video.»

«Velge ut en livreddende regel ut fra dagens oppgaver/
risiko.»

«Morning meetings cover each LSR to see if and how they
may apply.»

«Vurdere hvilken regel eller regler som involveres i
beslutningen/grunnlaget. Er det noe vi har utelatt/glemt?»
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OPERATIVE LEDERE

Denne delen oppsummerer teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi legge til rette for at utførende skal bruke
de Livreddende reglene aktivt?»
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Hvordan kan vi legge til rette for at utførende skal bruke de
Livreddende reglene aktivt?

22%

18%

Innarbeide i
prosesser og
prosedyrer

Synliggjøring og
tilgjengeliggjøring

15%
Tema i møter og
andre fora

12%

11%

Relevans for
oppgaver og
observasjoner

På agendaen i felt
og i hverdagen

De 5 hovedkategoriene utgjør 78% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan kan vi legge til rette for at utførende skal bruke de
Livreddende reglene aktivt?
Innarbeide reglene i prosesser, systemer og
prosedyrer, og i planlegging og forberedelser
av arbeid.
«Det viktigste vi kan gjøre, er å flette inn Livreddende
regler i AT-systemet vårt (Permit Vision), da får vi
inkludert reglene i det praktiske arbeidet (utførelsen) og
ut i den spisse enden.»
«Utførende fører på aktuelle livreddende regler på AT i
FJS i felt.»
«Bruke livreddende regleri FJS, Samtale i felt og i EJS,
også når ledere på land reiser ut og har dialog i felt
(f.eks.). Livreddende regler må også brukes på land
f.eks. ifm plan.»
«Fast pkt på A-standard/FJS gjennomganger.»
«Referere på AT; Ta dem opp før oppstart og på
handover.»
«Ønsketenking: Vi håper de livreddende reglene kan
komme inn som et valg i Permit Vision»

Sørge for synliggjøring og tilgjengeliggjøring av
reglene, slik at de er lette å se og finne for de
som skal bruke dem.

Bruke og henvise til reglene i møter, som
morgenmøter, samt andre fora, som f.eks.
onboarding av nytt personell.

«Livreddende regler bør gå på info-skjerm.»

«Tema i ledelsesmøter mm.»

«Hengt opp i Obskort ift knyttet opp mot en av de 9
reglene. Synlig, der hver enkelt oppholder seg. Lett
tilgjengelig de livreddende reglene.»

«Ta med i ny ombord presentasjon.»

«Henge opp plakater (store) i områder hvor vi møter
medarbeiderne (gjøre lett tilgjengelig).»

«Ta de frem i morgenmøtene og HMS møtene.»

«Sjekkort i boring, lommekort med LRR, ha LRR oppslått
på de rette stedene (hvor man gjerne avholder prejobbmøter).»
«Tilgjengelige plakater og i sikkerhetsstandard boring.
Lett tilgjengelig på kontorer og i fellesområder.»

Side 1 av 2

«Tema på morgenmøter i alle avdelinger.»

«Ta opp reglene i morgenmøter i lagene, eventuelt
filmsnuttene som er åpent tilgjengelig på nett.»
«Tas opp i morgenmøter, AT-møter osv.»
«Bruke LR-filmer i HMS møter/oppstartsmøter.»
«Ta det opp jevnlig i leverandørmøter.»

«Make the LSR in pocket format so operators can carry
them along.»

«Vi bør også inkludere Livreddende regler i velkommen
ombord, HMS møter...»

«Ha de lett tilgjengelig for å lese.»
«Ta det opp på møter. Presentere de for nye ombord.»

«Ta dem med når vi deltar i før-jobb-samtaler og samtaler
i felt.»
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Hvordan kan vi legge til rette for at utførende skal bruke de
Livreddende reglene aktivt?
Identifisere hvilke regler som er relevante for
aktiviteter, oppgaver og/eller observasjoner.

Ha reglene på agendaen både i felt og i
hverdagen, og å sørge for tilstrekkelig tid til å
gjøre dette.

«Begynne i morgenmøte og diskutere hvilke livreddende
regler som er aktuell for jobbene.»

«Bruk det daglige og blir en del av kulturen.»

«Innføre bruk "klistremerker" som indikerer hvilken LSR
som er relevant for jobben.»

«Etterspørre LR i samtalene i felt. Hva gjelder for din
jobb?»

«Et nytt morgenmøte template- hvor dagens livreddende
regel blir knyttet opp imot daglig risiko.»

«Leder setter områdeansvarlig tekniker i stand til å
inkldere livreddende regler i samtaler ved oppstart og
avslutning av arbeid.»

«Diskutere hvilke livreddende regler som er aktuell for
jobbene.»

«Sette av tid slik at laget får mulighet til å jobbe med dette
på en god måte.»

«Etterspørre LR i samtalene i felt. Hva gjelder for din jobb?
Er det noen andre regler som en ser er aktuelle nå når du
holder på?»

«Etterspørre premissgiveres bruk av livreddende regler.
Etterspørre hvordan reglene brukes på ulike arenaer.»

«Gjennomgå jobber med spørsmål om hvilken
Livreddende regel som er relevant - rett før jobben
starter.»
«Fokusere på den som er aktuell for aktiviteten som skal
gjennomføres fremheve aktuelle livreddende regel.»

Side 2 av 2

«Når vi er ute i felt så må vi lederne stille spørsmålene på
de reglene slik at vi bruker terminlogien slik at personell er
kjent med de.»
«Samtaler i felt om hvordan de livreddende reglene er
ivaretatt. Identifisere jobber med størst potensiale, og
hvordan de livreddende reglene kan brukes for å redusere
risiko.»
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PREMISSGIVERE

Denne delen oppsummerer teamresponsene på spørsmålet:

«Hvilke arbeidsoppgaver jobber vi med som kan påvirke
risiko for alvorlig personskade for de som utfører arbeid i
felt?»
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Hvilke arbeidsoppgaver jobber vi med som kan påvirke risiko
for alvorlig personskade for de som utfører arbeid i felt?

21%

Planlegging og
tilrettelegging

21%

Design og
vedlikehold

14%
Krav, dokumentasjon
og prosedyrer

13%
Kapasitet og
kompetanse

De 4 hovedkategoriene utgjør 69% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvilke arbeidsoppgaver jobber vi mest med som kan påvirke risiko for
alvorlig personskade for de som utfører arbeid i felt?

Side 1 av 2

Tilrettelegging og planlegging for utførelse av
arbeid, inkludert bl.a. risikovurdering,
koordinering, tidsplaner og hensyn til endringer.

Design, modifikasjoner og vedlikehold av utstyr,
samt håndtering av data. Sikre involvering av rett
personell til dette.

«På land lager vi Hovedplan, OPS plan og AO plan –
dette påvirker offshore veldig fokus på koordinering og
samtidighet.»

«Fokus på at vi designer utstyr som vedlikeholdes på en
sikker måte. Stille med relevant personell for å sikre god
medvirkning.»

«Schedule - SIMOPS and time management for
operational personnel (pressure due to limited time).»

«Spesifisering av utstyr. Godkjenning av design.
Håndtering av feil og anbefaler reparasjonsløsninger.»

«Planlegging av jobbpakker.»

«Sikre at riggene er i god nok forfatning før de tas i bruk -> at alle sikkerhetssystemer er operative og fungerer
som de skal.»

«Prosjektutvikling og planlegging.»
«Etablerer planer for gjennomføring av arbeid.»
«Perform Hazops, ensure correct personnel in meeting.
Attending toolbox talks.»
«Ensure the proper reviews are conducted prior to
executing the work. Quick or sudden changes to the job
without evaluating the changes/riskUnderstanding the risk
involved with simultaneous activities in the area.»
«Alle jobber kan inneholde risiko, vi som planleggere må
legge til rette for at risikoen blir redusert og håndterbar.»

«Byggdrift generelt. Endringer på bygg. Ombygging etc.
Påkrevd vedlikeholdsarbeid.»
«Deltar i design review'er som utføres både for nytt
design og modifikasjoner som setter premisser for
arbeidsoperasjoner (gjennom å stille rette spørsmål og
utfordre).Tolke forskjellige analyser og implementere
tiltak for å beskytte personer i felt.
«Engineering og design som skal ivareta arbeidsmiljø og
sikkerhet.»
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Hvilke arbeidsoppgaver jobber vi mest med som kan påvirke risiko for
alvorlig personskade for de som utfører arbeid i felt?

Side 2 av 2

Utforming og utbedring av krav, dokumentasjon
og prosedyrer, samt tilgjengelighet og
oppfølging av disse.

Sikre tilstrekkelig kapasitet, ressurser og
kompetanse, samt muligheter for læring og
erfaringsoverføring.

«Sikre etterlevelse og evt DISP. Dersom prosedyrer og
krav bør justeres må vi lage forbedringsforslag.»

«Lessons learned. In sufficient training of personnel.»
«Ensure refreshment traing for operators offshore.»

«Create and manage the requirements and training
programs for people out in the field. We need to make sure
that these requirements are updated, correct, and
communicated.»
«Sikre at prosedyrene prosjektet etablerer for det
utførende arbeidet er samstemt med forholdene/rammen
som omgir de som skal utføre. oppgaven. Ved å ha den
tett dialog og samspill med driftsakse - og er det satta av
tilstrekkelig tid til å kvalitetsikre prosedyren.»
«Utarbeide prosedyrer og retningslinjer.»
«Dokumentasjon/dokumentkontroll.»
«Ensuring that correct procedures are in place before start
up work.»
«Ensuring quality in documentation. Ensure the information
required is available.»

«Trening av laget som skal være på siten. Sikre at de som
arbeider i laget ditt har kompetanse til å se risiko i felt.»
«Ressursallokering, antall og kompetanse. Ressurser er
også en barriere. Kompetanseutvikling, også innenfor
dette området. Erfaringsoverføring mer erfaren -> mindre
erfaren.»
«Kompetanse, istandsetting av personell før utreise.»
«Tilrettelegge for læring. Gransking og oppfølgning av
hendelser - hjelpe til at læring deles og tas i bruk på alle
relevante steder.»
«Setter kompetansekrav til utførende ledd.»
«Bidra med erfaringsoverføring og læring, lære av egne
og andres feil.»
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PREMISSGIVERE

Denne delen oppsummerer teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi bruke de Livreddende reglene i disse
oppgavene for å redusere eller fjerne risiko?»
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Hvordan kan vi bruke de Livreddende reglene i disse
oppgavene for å redusere eller fjerne risiko?

31%

Integrering i
planlegging, prosedyrer
og risikovurdering

16%

13%

Kjennskap,
bevisstgjøring og
synliggjøring

Aktiv bruk i
hverdagen

10%
Ta ut, diskutere og
dele læring

De 4 hovedkategoriene utgjør 70% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan kan vi bruke de Livreddende reglene i disse oppgavene for
å redusere eller fjerne risiko?

Side 1 av 2

Integrere reglene i planlegging av arbeid, i
prosedyrer og i risikovurderinger.
«Ensure they are incorporated in our procedures and
processes.»
«Include LSRs in JSAs, 'compliance and leadership' and
'hazard and risk assessments'. Include LSRs in
conversations in the field.»
«Bruke reglene til å forbedre risikostyringen i
planprosessen.»

Skape kjennskap og bevissthet rundt
reglene, samt synliggjøre og formidle dem.
«Kjenne til og forstå de livreddende reglene.»
«Gjøre de mer synlig på kontoret og i felt (plakater).
Bruke LSR som bakgrunn i teams møter for å øke
bevisstgjøringen.»
«Whiteboard og visualisering av LRR i forkant av skift for
hvilke risikoer en blir utsatt for i løpet av dagen.»
«Repetere og bli kjent med Life saving rules.»

«Passe på at de blir brukt i risikovurderinger og
planlegging av alle jobber, små og store.»
«Gå gjennom regler før hver arbeidsoppgave.»
«Inkludere de i prosessene vi lager - referanse/link hvilke LSR er i spill - LSR en naturlig del av
systemet/kulturen. Bidra til å ivareta LSR i analyser,
diskusjoner, arbeidsplanlegging.»
«Sikre at livreddende regler er godt integrert i
eksisterende arbeidsprosesser og
verifikasjonsoppgaver.»

«Vise til eksempler hvor LSR er brukt.»
«Gjøre de mer synlig på kontoret og i felt (plakater) .
Bruke LSR som bakgrunn i teams møter for å øke
bevisstgjøringen.»
«Synliggjøre de. Skape en bevisstgjøring.»
«Bør vi gjøre livreddende regler mer synlig? Ta fram
livreddende regler i safety moment.»
«Promotere / gjøre disse kjent i organisasjonen.»
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Hvordan kan vi bruke de Livreddende reglene i disse oppgavene for
å redusere eller fjerne risiko?

Side 2 av 2

Sørge for aktiv bruk av reglene i hverdagen,
utvise forventning om og etterspørre bruk av
dem, og demonstrere hvordan de brukes.

Bruke reglene i diskusjoner og rapportering,
samt bruke dem som verktøy for læring og
forståelse.

«Klare forventninger til at de livreddende reglene skal
brukes.»

«Læring av løsninger som fungerer, læringssløyfe.
Erfaringsrapporter / granskninger / tilsyn.»

«Bruke de livreddende reglene aktivt i det daglige
arbeidet.»

«Bruke reglene mer i rapportering for læring.»

«Demonstrere at vi bruker livreddende regler.»
«Tydelig på forventning om at reglene brukes. Legge til
rette for at det er enkelt å brukes.»
«Tilføre dem til daglige aktiviteter.»
«Konsistent bruk og aktiv bruk.»
«Vi er ikke gode nok til å bruke reglene aktivt. De bør være
med i alt vi gjør . (...) Ønsker at livreddende regler er en
integrert del av det vi gjør. Istandsette organisasjonen slik
at dette skjer.»

«Sørge for læring og kompetanseutvikling som bygger
opp om LSR. Deling på tvers i organisasjonen, sørge for å
diskutere hvilke situasjoner som kan påvirke risiko rundt
LSR.»
«I dialog få frem se ulike forståelsene til personene du
prater med.»
«Være nysgjerrig på LSR- og i dialog få frem se ulike
forståelsene til personene du prater med.»
«Take out learning for previous incidents and audits.»
«Dele erfaring og læring fra gode og mindre gode
eksempler. Lære fra og forbedre et gjennomført arbeid.»

«Tydelig på forventning om at reglene brukes. Legge til
rette for at det er enkelt å brukes.»
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KONTORPERSONELL

Denne delen oppsummerer teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi bidra til å styrke bruken av Livreddende
regler i de arbeidsprosessene/arbeidsoppgavene vi er
involvert i?»
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Hvordan kan vi bidra til å styrke bruken av Livreddende regler i
de arbeidsprosessene/arbeidsoppgavene vi er involvert i?

28%

Synliggjøring og
bevisstgjøring

23%

Planlegging og
risikovurdering

13%
Sørge for en
åpen kultur

11%
Forståelse for
jobben og praksis

De 4 hovedkategoriene utgjør 75% av variasjonen i teamresponsene.
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Hvordan kan vi bidra til å styrke bruken av Livreddende regler i de
arbeidsprosessene/arbeidsoppgavene vi er involvert i?
Sørge for kjennskap, synliggjøring og
bevisstgjøring av reglene, blant annet i
møter.
«Bli kjent med de 9 Livreddende regler, vite hvordan de
kan anvendes uansett av lokasjon/omgivelser.»
«Vi kan sørge for å ta opp relevante Livreddende regler i
møter som vi har med de utførende i våre prosjekter. I
presentasjon av prosjektene bør vi vise hvilke risiko og
Livreddende regler som er viktigst.»
«Remind our teams/colleagues that this is not Offshore
only but also applies in the office.Remind our contractors
on this requirements.»

Side 1 av 2

Bruke reglene i planlegging, vurderinger og
utførelse av arbeid, deriblant utforming
relatert til vedlikehold.
«I planleggingsfasen for prosjekter, riskgjennomganger,
bruke LSR i denne sammenheng. Bruke livreddende
regler i forbindelse med A-standard - knytte risiko opp
mot aktuell livreddende regel. Operasjonsplan, risiko per
aktivitet, bruke aktuell livreddende regel her.»
«Fokus på planlegging - samtidig arbeid - gruppering av
arbeid på system og lokasjon - aktivitetsrisiko ifm
utførelse.»
«Bruke SJA når vi er med på operasjoner i den spisse
enden (feks testing).»

«Visibility: life saving rules should be conspicuously
displayed at every location at our office premises.»

«Ved å tenke på vedlikeholdbarhet i tidligfase prosjekt.»

«Vi kan ta den frem på land og henge den opp på
veggen.»

«God planlegging, følge BMS. Ta med livreddende regler
inn i risikogjennomganger i forkant av en jobb.»

«Vær presis heller enn detaljert. det er viktig at regler ble
sett, lest og husket.»

«Når en jobb endrer seg uforutsett, kan potensialet for
ulykke endre seg. Livreddende regler kan ses på opp
mot dette oftere.»

«Viktig at alle er kjent med reglene. Lett tilgjengelig i
kontorlandskap/fellesområder.»
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Hvordan kan vi bidra til å styrke bruken av Livreddende regler i de
arbeidsprosessene/arbeidsoppgavene vi er involvert i?
Sørge for forståelse for hverandres arbeid,
samt hvordan ting fungerer i praksis.

Sørge for en åpen og engasjerende kultur
hvor det er takhøyde, trygt å stoppe jobben
og ha god dialog.

«Vi kan bli bedre på å tenke gjennom hvem mottakeren av
vårt budskap er, og hva er egentlig behovet deres.»

«Skape et miljø der alle føler seg trygge gjennom åpen
dialog. Kultur er en viktig faktor, hver og en må ta et valg,
men i felleskap så må vi hjelpe hverandre og gjøre
hverandre bevisste på omgivelsene. All må ta ansvar for å
skape et godt miljø.»

«Make sure office personnel understand how it works out
in the field. How is this work done.»
«Have a thorough understanding of which life saving rules
apply, risks associated with them and how to address
such. This can be done through discussions with the
teams which ones are most relevant for us and talk about
the risks involved.»
«Dialog med utførende personell ift å spørre hva kan skje
(arbeid i høyden, løft, klemskader mm) ifm planlagte
operasjoner.»

Side 2 av 2

«Gi beskjed dersom andre jobber usikkert.»
«Oppmuntre og engasjere operatører til å diskutere, før
oppstart og under utførelse, Livreddende regler.
«Kultur for å bruke prosessene. Alle har et ansvar til positiv
kultur til sikkerhetsprosessene.»
«Rapporter dersom vi ser brudd på reglene . If I see
something, I say something.»

«Diskutere i fellesskap for å forstå bedre.»
«Styrke risiko forståelse hos våre ansatte ved trening på å
bruke og kjenne til reglene.»

«Være flink til å hjelpe kollegaer til å forholde seg til disse
reglene hvis de glemmer det. Øvelse i å motta og gi
påminnelse om å følge regler.»

«Bruke Ute med hensikt. Oppnå felles forståelse av
arbeidsprosesser. (...) Forstå hva vi jobber med.»
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