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Q3 2022 Fra observasjon til aksjon

Målet med læringspakken er å styrke sikkert arbeid i 
høyden og hindre fallende gjenstander ved å:

o Identifisere og håndtere farer relatert til arbeid i 
høyden

o Etablere gode rutiner for sikring av utstyr og 
verktøy

o Øke gjennomføring av systematiske sjekker for 
potensielt fallende gjenstander 
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Rapportens oppbygning: 

Report by BehaviorLab

Rapporten oppsummerer innsikt fra analyse av registrerte responser på hver av de fire caseoppgavene i Q3-pakken:

Side 9: Sikkert arbeid i høyden – Hvordan arbeider vi sikkert i høyden? 

Side 16: Hindre fallende gjenstander - Hvordan hindrer vi fallende gjenstander i boring og brønn?
Side 36: Å fange opp utfordrende forhold – Hvordan kan ledere legge til rette for sikkert arbeid i høyden? 

Side 43: Forebygging i hele verdikjeden – Hvordan kan premissgivere bidra til sikkert arbeid i høyden? 

Sikkert arbeid i høyden Forebygging i hele 
verdikjeden

Å fange opp utfordrende 
forhold

Hindre fallende 
gjenstander
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Hovedkategorier

Hvilke utfordringer gjør 
det vanskelig å jobbe 

sikkert i høyden?

1

2

3

Report by BehaviorLab

Hva trenger vi for å 
forebygge fallende 

gjenstander?

Ytre og situasjonelle 
forhold

Design og utforming av 
arbeidssted

Utstyr og verktøy som er 
vanskelig å sikre

Sikring av verktøy og 
utstyr

Tilgang på egnet verktøy 
og utstyr

God organisering og 
planlegging av arbeidet

Sikkert arbeid i høyden
(Utførende personell)

Hvordan fanger vi opp forhold 
som gjør det utfordrende å 

jobbe sikkert i høyden?

God organisering og 
planlegging av arbeid

Tilgang på rett utstyr 
og verktøy

Sikre utstyrskontroll, orden 
og ryddighet

Gode prosesser for planlegging 
og forberedelser til jobben

Tilstedeværelse og 
samhandling i felt

Befaringer, verifisering og 
gjennomganger i felt

Å fange opp utfordrende forhold
(Operative ledere)

Hvordan legger vi til rette 
for å forebygge fallende 

gjenstander?
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Hvilke utfordringer kan gjøre det 
vanskelig å jobbe sikkert i høyden?

1

2

3

Hva trenger vi for å tilrettelegge 
bedre for at utførende kan gjøre 

PDO-sjekker?

Report by BehaviorLab

Hva trenger vi for å forebygge 
fallende gjenstander?

Ytre og situasjonelle 
forhold

Design og utforming av 
arbeidsplass og utstyr

Mangel på egnet utstyr 
og verktøy

Sikring og oppbevaring av 
verktøy, utstyr og deler 

God planlegging og 
organisering av arbeidet

Tilgang på rett
verktøy og utstyr

Tilrettelegge for inspeksjoner 
og observasjoner (nok tid og 
ressurser)

Ta i bruk og bygge 
kompetanse og forståelse

Tilrettelegge for god 
planlegging og organisering 

Hvordan tilrettelegger vi for å 
gjennomføre systematiske sjekker 
for potensielt fallende gjenstander

i utsatte områder?

Sørge for inspeksjoner og 
observasjonsrunder

Sørge for god organisering og 
planlegging av arbeid

Sørge for gode prosedyrer, 
prosesser og rutiner

Hindre fallende gjenstander
(Boring og brønn)

Utførende personell Operative ledere

Hovedkategorier
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Hindre fallende gjenstander
(Boring og brønn)

Premissgivere Kontorpersonell

Hovedkategorier

Hvordan kan vi påvirke hvordan 
det utførende ledd får gjennomført 

PDO-sjekker?

Hva er viktig å tenke på når vi 
arbeider eller oppholder oss

i høyden?

Hvordan kan vi gi utførende og 
operative ledere bedre betingelser 
for sikkert arbeid i høyden og for å 

unngå fallende gjenstander?

Samhandling, kommunikasjon 
og oppfølging av utførende

Synliggjøring, bevisstgjøring 
og etterspørre sjekker og 
observasjoner

Styrke kompetanse, forståelse 
og utveksle læring og erfaring

Tilrettelegge for god organisering 
og planlegging av arbeid

Sørge for tilgang på verktøy, 
utstyr, sikring og sperring

Sikre forståelse, kompetanse 
og læring

Sikring av personell, utstyr og 
verktøy

Sikre tilgang på utstyr og 
verktøy, samt god kompetanse 
og forståelse

God planlegging og 
risikovurdering



Always Safe

Hovedkategorier

1

2

3
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Forebygging i hele verdikjeden
(Premissgivere)                                                       (Kontoransatte)

Hvordan kan vi legge bedre til rette for 
sikkert arbeid i høyden og forebygging 

av fallende gjenstander?

Hva er viktig å tenke på 
når vi arbeider eller 

oppholder opp i høyden?

Sikre god organisering og styring 
av arbeid og risiko

Synlig og tilstedeværende 
ledelse

Sørge for sikkerhet i 
design og utforming

Sørge for sikring av personell, utstyr, 
verktøy og område

Tilgang på og bruke riktig utstyr, 
verktøy og ressurser

Sikre god organisering av 
arbeidet



Registrerte teamresponser per caseoppgave
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1126

625
462 538

2751

Sikkert arbeid i høyden Hindre fallende gjenstander Å fange opp utfordrende
forhold

Forebygging i hele verdikjeden Totalt
(Utførende personell) (Boring og brønn)

(Operative ledere)
(Premissgivere og kontoransatte)
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I denne delen av rapporten finner 

du en oversikt over hoved-
kategorier og oppsummeringer 
basert på analyse av responser fra 

ledere og team på caseoppgaven 
«Sikkert arbeid i høyden», sammen 

med beskrivelser av innhold og 
illustrerende sitater.

Report by BehaviorLab

Sikkert arbeid i høyden
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Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvilke utfordringer kan gjøre det vanskelig å jobbe sikkert 
i høyden?»

Report by BehaviorLab

UTFØRENDE PERSONELL



Hvilke utfordringer kan gjøre det vanskelig å jobbe sikkert i 
høyden?

Sikring av utstyr 
og verktøy

De 5 hovedkategoriene utgjør 73% av variasjonen i teamresponsene.

Design og utforming 
av arbeidssted

Always Safe
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21% 13%

Organisering og 
planlegging av 

arbeid

10%10%

Tilgang på egnet 
utstyr og verktøy

Ytre og situasjonelle 
forhold

19%
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Hvilke utfordringer kan gjøre det vanskelig å jobbe sikkert i høyden?

«Finne gode festepunkt i rett 
høyde. Trange områder. 
Arbeidsstilling.»

«Vi i drift må ofte tøye grenser 
for å skape tilkomst til ventiler 
og annet utstyr som må 
opereres.»

«Finne rette festepunkter for 
fallsikringsutstyr når du er i 
høyden.»

«Utfordrende med dårlig 
tilkomst. Kan være utfordrende 
å finne gode festepunkt. 
Utfordrende å ha gode 
arbeidsstillinger.» 

«Vanskelig tilkomst/trangt. 
Utfordrende mtp. steder hvor 
sikring kan festes.»

Ytre og situasjonelle 
forhold: dårlig vær, vind, 
lys, støy, glatt underlag, 
temperatur og sikt. 

Utstyr og verktøy som er 
vanskelig å sikre. 

Vanskelig tilkomst, dårlig 
arbeidsstilling og 
manglende feste- og 
sikringspunkter. 

Manglende tilgang på riktig
og egnet utstyr og verktøy, 
som er tilpasset arbeid i 
høyden.   

«Utstyr som ikke er egnet for 
arbeid i høyden.»

«Dårlig tilgjengelighet på 
sikringsutstyr.»

«Utforming på verktøy og 
utstyr.»

«Ikke tilrettelagt utstyr for å 
jobbe i høyden. Må improvisere 
grunnet begrenset verktøy 
mengde i høyden.»

«Manglende utstyr for å arbeide 
i høyden (stillas etc.).»

«Dersom en ikke har riktig utstyr 
til jobben.»

«Rett utstyr på rett sted mtp. 
sikring etc.»

«Vær og vind, kald 
utetemperatur. Nedkjølingseffekt 
på kropp som påvirker personens 
mimikk og konsentrasjon.»

«Utsatte områder som gjør at 
personell blir utsatt for vær og 
vind, som gjør av personell blir 
kalde.» 

«Kan være varmt (i nærheten av 
varme rør, eksos osv). Lite lys, 
Vær og vind.»

«Ta hensyn til vær, vind, støy.»

«Bevegelse som følge av vær og 
vind. Slingring og stamping på 
fartøy.»

«Vær / vind, sleipt i område hvor 
det jobbes kan gi utfordringer.»

«Difficult to find correct
equipment for securing. (...) 
Possibility for creative solutions
for securing equipment / tools.»

«En del små utstyr som er 
vanskelig å sikre.»

«Vanskelig å sikre enkelte ting, 
slik som bolter og muttere.»

«Verktøysikring som er 
tilrettelagt for det.»

«Utfordringer med sikring av 
verktøy»

«Ikke alt verktøy er laget for 
sikring, man må lage løsning 
selv.»

«Det å få sikret utstyret.»

Vanskelig å planlegge, 
koordinere og organisere
arbeidet; f.eks. samtidige 
aktiviteter, vurderinger, nok 
personell.  

«Å komme i konflikt med andre 
arbeidsoperasjoner, typ i 
underliggende / overhengende 
områder.»

«Omfattende og vanskelig å 
planlegge jobben riktig ( timer 
på plan, m.m.).»

«Krevende koordinering, f.eks. 
flere arbeidslag i samme 
område.»

«Tid er et element som ofte kan 
påvirke situasjonen.»

«Rett planlegging, SIMOPS mot 
jobber som ligger over ditt 
arbeidsområde.»

«Tidspress - Manglende 
personell.»
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«Hva trenger vi for å forebygge fallende gjenstander?» 

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

UTFØRENDE PERSONELL



Hva trenger vi for å forebygge fallende gjenstander?

Tilgang på egnet 
verktøy og utstyr

De 6 hovedkategoriene utgjør 67% av variasjonen i teamresponsene.

Sikring av verktøy 
og utstyr

God orden og 
ryddighet

Always Safe

Report by BehaviorLab

Inspeksjoner 
og sjekker av 

område

14% 13% 11% 9%

God organisering 
og planlegging 

12% 8%

Gode sperringer 
og sikring av 

område
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Hva trenger vi for å forebygge fallende gjenstander?

Ha tilgang på riktig og
egnet utstyr og verktøy 
som er godkjent for 
jobben. 

Gode forberedelser og 
koordinering av arbeid, 
f.eks.: felles forståelse, 
hensyn til endringer, nok tid 
og personell. 

Sørge for sikring av 
verktøy og utstyr, bruk av 
fallsikring, og å oppbevare 
utstyret sikkert. 

God kontroll på utstyr og 
verktøy i høyden, sørge for 
orden og ryddighet på 
arbeidsplassen og etter 
endt arbeid. 

Jevnlige inspeksjoner og 
sjekk av områder for 
potensielt fallende 
gjenstander. 

«Avsperring av 
underliggende 
områder/tilgang til 
arbeidsplassen.»

«Sperre av underliggende 
områder (droppsone).»

«Sperre av stort nok 
område.»

«Sikre gjennomføringer på 
arbeidssted.»

«God avsperring for forhindre 
eventuell skade på 
personell/utstyr.»

«Tildekking om mulig for å 
hindre gjenstander å falle 
gjennom flere nivåer.»

«Sperre av området under 
godt med sperrekjetting.»

Gode og store nok 
sperringer av område og 
dekke til åpninger.  

«Sjekke området ved endt 
arbeid.»

«Etter kontroll av 
arbeidsstedet, f.eks. etter 
ferdig arbeid.»

«Rutine for å sjekke i høyden i 
ettertid.»

«Bruk av droner for inspeksjon 
av utilgjengelige lokasjoner 
(?). Inspeksjonsprogram som 
omfatter normalt utilgjengelige 
lokasjoner (bruk av TT).»

«Regular inspections of work
areas and equipment that may
fall down (due to corrosion
etc.).»

«Jevnlige inspeksjoner 
(DROPS).»

«Rydde arbeidsområde godt 
etter endt arbeid, og følge 
krav og retningslinjer og sikre 
at arbeidsstedet blir klarert av 
AO etter at jobben er ferdig.»

«Orden og ryddighet. 
Håndtere 1 objekt av gangen. 
Bruke vesker og kasser.»

«Sjekkliste på at får med seg 
alt utstyr opp/ned.»

«Rydde opp etter seg etter 
endt arbeid.»

«Verktøyskjema på hva du tar 
med opp, og sjekke etterpå at 
det blir levert inn.»

» Avsette id til opprydding 
etter en jobb.»

«Orden/ryddig arbeidsplass.»

«Tid og nok personell. Ta 
hensyn til risiko for FG i 
planleggingen. Alle har en 
felles forståelse av 
arbeidsomfang.»

«Å besiktige arbeidsplassen før 
man begynner. FJS med 
områdeansvarlig. Nok 
mannskap til å utføre jobben.»

«God planlegging og 
tilrettelegging.»

«Ikkje ha med meir verktøy enn 
det vi treng når vi arbeider i 
høyden.»

«Koordinere med andre 
utførende i området.»

«Bruke tid på å gjøre endringer 
dersom behov for det.»

«Nødvendig verktøy til å utføre 
jobben med må være 
forberedt/ egnet for 
sikringsutstyret.»

«Lett tilgjengelig verktøy som 
er godkjent for sikring.»

«Bruke korrekt utstyr.»

«Tilrettelagt verktøy for arbeid i 
høyden.»

«Tilgang til godkjent verktøy 
for å jobb i høyden.»

«Riktig bruk av verktøy samt 
riktig verktøy til jobben.»

«Riktig utstyr. Verktøy som har 
mulighet for verktøysikring.»

«Tilgang på riktig verktøy og 
sikringsmateriell.»

«Bruk verktøysekk. Bruk 
verktøykasse for å oppbevare 
verktøy ol på 
arbeidsplassen.»

«God sikring av verktøy og 
utstyr under utførelse av 
jobb.»

«God og praktisk sikring av 
verktøy.»

«Påpasselig med bruk av 
verktøysikring.»

«Sikring av verktøy og 
utstyr/deler.»

«Rett sikring av verktøy (maks 
på kropp/verktøysnor).»

«God kultur for sikring av 
verktøy.»
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I denne delen av rapporten finner 

du en oversikt over hovedkategorier 
og oppsummeringer basert på 
analyse av responser fra ledere og 
team på caseoppgaven «Hindre 
fallende gjenstander», sammen 

med beskrivelser av innhold og 
illustrerende sitater. 

Report by BehaviorLab

Hindre fallende gjenstander



Registrerte teamresponser per målgruppe på denne caseoppgaven
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501

71
20 33

625

Utførende personell Operative ledere Premissgivere Kontorpersonell Totalt

*Caseoppgaven er rettet mot miljøene innen boring og brønn
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Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvilke utfordringer kan gjøre det vanskelig å jobbe sikkert 
i høyden?»

Report by BehaviorLab

UTFØRENDE PERSONELL



Hvilke utfordringer kan gjøre det vanskelig å jobbe sikkert i 
høyden?

Mangel på egnet 
utstyr og verktøy

De 5 hovedkategoriene utgjør 73% av variasjonen i teamresponsene.

Design og utforming 
av arbeidsplass og 

utstyr

Always Safe
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20% 11%

Mangler i organisering 
og planlegging av 

arbeid

11%11%

Utstyr og verktøy som 
er vanskelig å sikre 

Ytre og situasjonelle 
forhold

20%
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Hvilke utfordringer gjør det vanskelig å jobbe sikkert i høyden?

«Trang arbeidsplass med mye 
utstyr og åpninger som f eks 
rørgjennomføringer, mange 
potensielle plasser som fallende 
gjenstander kan ta veien.»

«Trangt og vanskelig tilkomst. (...). 
Ikke alle plasser på plattformen det 
er mulig å sikre seg tilstrekkelig.»

«Manglende tilkomst, lite 
gjennomtenkt design.»

«Kan være utfordrende og finne 
innfestingspunkter til sikring.»

«Vanskelig tilkomst for å utføre en 
sikker jobb i høyden.»

«Lack of securing point above, 
strong anchor point.»

«Dårlig tilkomst, ergonomiske 
utfordringer.»

Ytre og situasjonelle forhold 
som dårlig vær, vind, lys, 
støy, glatt underlag, 
temperatur og sikt. 

Manglende tilgang på riktig
og egnet utstyr, som er 
tilpasset arbeid i høyden og 
godt vedlikeholdt.  

Vanskelig tilkomst, dårlig 
arbeidsstilling og 
manglende feste- og 
sikringspunkter. 

Utstyr, verktøy og 
komponenter som er 
vanskelige å sikre, f.eks. 
grunnet utforming, størrelse, 
eller vekt. 

«Vanskelig å sikre det du løsner 
(bolter, muttere etc.).»

«For lite flink til konsekvent å bruke 
verktøyssikring.»

«Utfordringer med sikring av utstyr 
og verktøy (braketter, skruer og 
mutre).»

«Manglende sikring/feil sikring ved 
endring i plan.»

«Størrelse, vekt og eller utforming 
på utstyr.»

«Oppbevaring og sikring av 
verktøy.»

«Vanskelig å sikre enkelte typer 
verktøy. Vanskelig å sikre bolter 
f.eks. ved omskjæring fra liten krok 
til storkrok på dekkskraner.»

«Væreforhold kan gjøre det vanskelig 
å jobbe i høyden.»

«Wind and weather, slippery
surfaces, light conditions.»

«Wind and weather, slippery
surfaces, light conditions.»

«Kan oppleve manglende lys ved 
arbeid i områder som personell 
normalt ikke oppholder seg eller 
ferdes i.»

«Vær og vind, lysforhold.»

«Environmental/Weather conditions
increase risk.»

«Slippery surface, bad lighting.»

«Temperatur og støy, (...), lys, 
værforhold.»

«Bevegelse på installasjonen.»

«Tilgjengelig sperremateriell. 
Enklere når det er lettere 
tilgjengelig. Fallsikringsverktøy ikke 
lett tilgjengelig.»

«Having correct work at height
tools.»

«Mangel på egnet verktøy.»

«Tilrettelagt utstyr som nevnt i 
sikkerhetsstandard.»

«Nytt utstyr som ikke er oppdatert i 
drops sjekk håndbok.»

«Verktøy som ikke er egnet for 
arbeid i høyden.»

«Verktøy som ikke er tilstrekkelig 
tilpasset for oppdraget, tungt utstyr, 
gammelt og tungvint utstyr.»

«Mangel på korrekt høydeverktøy.»

Mangler i planlegging og 
koordinering av arbeid: f.eks. 
nok tid, store og gode nok 
sperringer, samtidige 
operasjoner.

«Samtidige operasjoner. To 
disipliner som gjør arbeid i samme 
området uten å være klar over det.»

«Felles sperring (mange på laget) 
krever god kommunikasjon internt i 
laget (lett å bli varm i trøya).»

«Sperring av store områder kan 
være en utfordring. Tidspress.»

«Arbeid på flere plan/nivå. (...). 
Dårlig planlegging av jobben.»

«Uoversiktlig, ikke full kontroll på 
alle underliggende områder (hvor 
mye skal sperres av? da 
gjenstander kan sprette).»

«Time restraints to complete task
limiting the amount of time used to 
prepare for WAH.»

«Tidspress. Dårlig planlegging.» 
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«Hva trenger vi for å forebygge fallende gjenstander?» 

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

UTFØRENDE PERSONELL



Hva trenger vi for å forebygge fallende gjenstander?

Tilgang på rett
verktøy og utstyr

De 5 hovedkategoriene utgjør 66% av variasjonen i teamresponsene.

Sikring og 
oppbevaring av 

verktøy, utstyr og deler 

Always Safe
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14% 13%

Observasjoner og 
inspeksjoner 

12%13%

Orden og 
ryddighet

God planlegging og 
organisering av 

arbeid

14%
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Hva trenger vi for å forebygge fallende gjenstander?

«Sikring på utstyr. Forståelse av 
sikring og konsekvens.»

«Verktøysikring, fangstnett, 
verktøyveske, bolteposer.»

«Sjekke at sikring og sying er på 
plass.»

«Ta seg tid til å sikre utstyr/verktøy 
og sikre arbeidsplassen.»

«Sikring av verktøy og utstyr. Sikring 
mot fall til underliggende nivå.»

«Bruke slingreduk hvis ting skal stå i 
høyden. Pass på at ting settes inn 
forbi sikringskant, så det ikke sklir ut 
igjen.»

«Bedre på bruk av verktøysikring.»

«Sikring av verktøy som er godkjent 
og egnet til formålet.»

Sørge for god planlegging og 
organisering av arbeid. Sikre 
forståelse og gode prosesser 
før, under og etter arbeid. 

Tilgang på riktig og egnet
utstyr og verktøy, tilpasset 
arbeid i høyden. 

Sørge for sikring og sikker 
oppbevaring av verktøy, 
utstyr og personell i høyden. 

Sørge for god kontroll på 
verktøy og utstyr i høyden, 
orden og ryddighet på 
arbeidsplassen. 

«Sjekk at de rydder opp etter seg, 
og at vi er flinke til å passe på at 
det blir ryddet i etterkant.»

«Keep a tidy workplace.»

«Sjekkliste for hva som tas opp av 
verktøy  i høyden.»

«Rutiner for å ha kontroll på 
verktøy/utstyr som blir tatt opp/ned 
fra høyden.»

«Orden og reinhold, ha oversikt og 
orden på utstyr.»

«Bruke god tid til utsjekk av 
arbeidssted.»

«Ryddig arbeidsplass før-under og 
etter. Skikkelig ferdigstilling av 
jobben.»

«Kontroll på verktøy, telling før og 
etter.»

«Forståelse av oppgaven ved 
gjennomgang av jobb som skal 
gjøres.»

«Tid til å planlegge,  gjennomføre og 
kontrollere. God beskrivelse av 
jobben som skal utføres. God pre 
jobb, TOFS og debrief.»

«God planlegging med 
laget/utførende.»

«Forståelse (kunnskap) om 
oppgaven som skal utføres. Slik at 
korrekt planlegging og 
risikovurdering kan utføres.»

«God planlegging av jobben som 
skal utføres. (...). Tilstrekkelig med tid 
på jobben.»

«Proper risk assessment. Proper 
time.»

«Pre-job møte før jobb. Prosedyrer.»

«Bruke utstyr som det er tiltenkt (rett 
utstyr til jobben).»

«Rett sikringsutstyr. Godt 
vedlikeholdt utstyr.»

«Lett tilgjengelig verktøy for arbeid i 
høyden.»

«Benytte verktøy som er godkjent for 
sikring ved arbeid i høyden.»

«Godt utvalg og tilgjengelige 
hjelpemidler (e.g. sikringsverktøy).»

«Rett verktøy og 
sikringsmuligheter.»

«Ha fallsikringsutstyr lett tilgjengelig. 
Rørgjennomføring, høydeskap lett 
tilgjengelig.»

«Tilgang til korrekt verktøy og 
utstyr.»

Gode rutiner for og tid til 
observasjon og jevnlige 
inspeksjoner, trene på 
observasjonsteknikk og 
følge opp observasjoner.

«Gode rutiner og PDO sjekker.»

«Har gode rutiner for sjekk etter 
PFG.»

«Systematisk PFG sjekker. (...). 
Systematisk oppfølging av PFG 
observasjoner.»

«Observasjonsteknikk kurs i felt.»

«Daglig PDO hunt. Inspeksjon av 
områder.»

«(Jevnlige) inspeksjoner, dropp-
sjekk, o.l.»

«Daglige observasjonsrunder i felt.»

«PDO check/observations (use of
dedicated books might help to 
focus).»

«Regelmessig kontroll av områder.»



Always Safe

«Hva trenger vi for å tilrettelegge bedre for at utførende kan 
gjøre PDO-sjekker?» 

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

OPERATIVE LEDERE



Hva trenger vi for å tilrettelegge bedre for at utførende kan 
gjøre PDO-sjekker?

Ta i bruk og bygge 
kompetanse og 

forståelse

De 5 hovedkategoriene utgjør 80% av variasjonen i teamresponsene.

Tilrettelegge for 
inspeksjoner og 
observasjoner

Always Safe

Report by BehaviorLab

28%
12%

Sørge for gode 
planer, prosedyrer 

og rutiner

12%12%

Proaktiv og 
tilstedeværende 

ledelse

Tilrettelegge for god 
planlegging og 
gjennomføring

16%



Always Safe
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Hva trenger vi for å tilrettelegge bedre for at utførende kan gjøre 
PDO-sjekker? 

«Trene på å observere, hva en skal 
ha fokus på.»

«Tilstrekkelig med tid til å utføre 
PDO sjekker.»

«Vi trenger tid til å observere / vi 
må skape tid.»

«Lenge siden sist gang det var 
opplæring i observasjonsteknikk.»

«Få kursing av oss sjølv og crewet i 
observasjonsteknikk.»¨

«Legge til rette for regelmessige 
PDO inspeksjoner.»

«Trygge gode rammer for 
rapportering av PDO sjekk.»

«Sette av tid jevnlig for å gå kun på 
observering.»

«Tilbakemelding på PDO sjekker!»

Tilrettelegge for god 
planlegging og organisering
av arbeid, inkludert gode 
forberedelser og sperring av 
område.

Sørge for tilstrekkelig og rett  
kompetanse og god 
forståelse, god opplæring. 

Sørge for nok tid og 
ressurser til å gjennomføre 
sjekker; sikre en trygg kultur 
for rapportering.

Være tilstede, engasjert og 
deltagende som leder, 
kommunisere tydelig og 
sette krav og forventninger. 

«Være engasjert og delta i PDO 
sjekker selv – Rollemodell.»

«Leder være med på oppstart av 
jobb sammen med utførende. 
Etterspørre og være tett på, ta 
hensyn til jobb i høyden. Tørre og 
spørre.»

«Communicate or encourage the
importance of PDO checks in 
meetings.»

«Stille krav til og følge opp at 
utførende gjør egne sjekker 
innenfor sine arbeidsområder.»

«Vi som ledere må etterspørre.»

«Delta som leder med 
arbeidslagene.»

«Tydelig å kommunisere at det er 
tid til å gå gjennom arbeidsplassen 
før og etter arbeid.»

«Gjennomgang i forkant av oppstart 
hvis arbeid i høyden.»

«Fokus på avslutning av AT med 
jobber i høyden.»

«Sende ut personer med 
kompetanse.»

«Få opplæring i bruk av Håndbok 
forebygging av fallende 
gjenstander.»

«Være obs på andre pågående 
jobber/ aktive AT-er i områder over 
og under der en selv jobber.»

«Gode samtaler i felt før vi begynner 
jobben der en av tingene man skal 
prate om er fallende gjenstander.»

«We can start by doing a pre-job
look around, checklists, toolbox
meeting before the start of job.»

«Opplæring til å se etter fallende 
gjenstander.»

«Ha TT lag ute for å sikre at alle 
område der en selv ikke har tilgang / 
sjekk ut selv.»

«Correct training and understanding
of the dangers.»

«Opplæring i å identifisere 
potensielt fallende gjenstander.»

«Opplæring til å se etter fallende 
gjenstander.»

«Vi montert opp to stycker
treningsmoduler for ledere og 
utförende at trene på at observere 
potentiellt fallende gjenstander.»

«Jobbe med å forstå intensjoner 
med hvorfor vi bygger barrierer.»

Bruke og sørge for gode 
planer, sjekklister, 
prosedyrer og rutiner for 
arbeid og inspeksjoner. 

«Legge inn på AT i felles AT møte 
der utførende/Fa sitter at det må tas 
en sjekk mht FG i området.»

«Legge til rette. Bygge det inn i 
daglige rutiner. Ha det på 
dagsagendaen.»

«Bruke systematikken til 
"stafettpinne"- Bruk av håndbok av 
forebygging av fallende 
gjenstander.»

«Systematiske planer slik at alle 
områder blir ivaretatt.»

«Sjekklister med bilder fra gjeldende 
rigg og utstyr.»

«Establish checklists and perform
them.»

«Bruke allerede etablerte system og 
sjekklister.»



Always Safe

«Hvordan tilrettelegger vi for å gjennomføre systematiske 
sjekker for potensielt fallende gjenstander i utsatte 

områder?» 

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

OPERATIVE LEDERE



Hvordan tilrettelegger vi for å gjennomføre systematiske 
sjekker for potensielt fallende gjenstander i utsatte områder?

Sørge for 
inspeksjoner og 

observasjon

De 4 hovedkategoriene utgjør 67% av variasjonen i teamresponsene.

Tilrettelegge for god 
organisering og 

planlegging

Always Safe

Report by BehaviorLab

22% 18%

Kontroll, orden og 
ryddighet på 
arbeidsstedet

12%15%

Sørge for gode 
prosedyrer, prosesser 

og rutiner
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Hvordan tilrettelegger vi for å gjennomføre systematiske sjekker for 
potensielt fallende gjenstander i utsatte områder?

«Kontrollrunder med specifikt tema der 
alle funn registreres.»

«Planlegge for PDO sjekker og rutine 
sjekking av områder.»

«Planlegge sjekk av område for område.»

«Ukentlige og daglige runder utført av 
eget personell. Årlige sjekker av eksterne 
på vanskelige steder (tilkomstteknikere). 
Høstsjekk og vårsjekk, nye øyner fra 
andre avdelinger.»

«Schedule inspections to systematically
cover all areas; organize cross-
departmental inspections to have a new
perspective on the work-areas.»

«Ved borekampanjer har vi organiserte 
PDO runder i høyden på daglig basis.»

«Planlegging for systematiske 
gjennomganger også større runder.»

Sørge for gode prosesser, 
prosedyrer, sjekklister og rutiner
og at disse tas i bruk. 

Sørge for gode prosesser for
planlegging, utførelse og 
avslutning av arbeid, inkludert 
arbeidstillatelse og samtaler.

Sørge for god organisering og 
systematisering til å gjennomføre 
sjekker og jevnlige inspeksjoner. 

Sørge for kontroll og ansvar for 
utstyr, og orden og ryddighet på 
arbeidsplassen. 

«Checklist to make sure we know what we
are to do. Follow procedures and ensure
we have a spotter.»

«Sjekklister for arbeid i høyden.»

«Inngår blant annet i prosedyre for 
ekstremvær og gjenåpning av områder.»

«Ha et etablert FV program som 
systematisk ivaretar PFG sjekker.»

«Prosedyreverk styrer våre DROPS 
sjekker.»

«Inngår blant annet i prosedyre for 
ekstremvær og gjenåpning av områder.»

«Aktiv bruk av sjekklister.»

«Use of picture books containing
checklist to be used.»

«Ensure correct procedure (...) available
prior to performing the job.»

«Avslutting av AT ute i felt.»

«Sikre god planlegging for å få rett 
oppmerksomhet.»

«Legge til rette for å utføre inspeksjoner 
før operasjoner finner sted i sonen 
under.»

«gjøre det under aktivering av AT -
kontroller over, under, rundt og ved 
siden.»

«Bruk toolbox hver dag. Ha fokus på 
dette i alle oppstarter.»

«Include it in operational plans.»

«Discussed potential risks in toolbox
talk/box meeting.»

«Ensure post-job completion inspections
after all tasks at height (part of the permit
to work conditions).»

«Toolbox talks.»

«Stor fokus på orden/ryddighet.»

«Post-job checks for tidiness.»

«To use tool list, tools that have been
taken out from the tool cabinet have to be 
written down and the list tells what has to 
go back in again.»

«Checking that is clean and tidy around, 
control of the tools.»

«Person double check after the work is 
done to make sure all tools are taken
away from job site.»

«Orden og ryddighet på arbeidsstedet.»

«Linke FG opp til etc. søndagsvask.»

«Good tool management.»

«Lage et FV program med AO for 
rydding.»



Always Safe

«Hvordan kan vi påvirke hvordan det utførende ledd får 
gjennomført PDO-sjekker?» 

Report by BehaviorLab

Denne delen oppsummerer responsene på spørsmålet:
PREMISSGIVERE
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Report by BehaviorLab

SITATER
«Fokusere på PDO i det daglige. Både i møter og ute i felt.»

«Tett oppfølging i felt. Samtaler med utførende. Bruk av samtalekort.»

«Daglig oppfølging. Snakke direkte med folk.»

«Ask open questions. Expectations in morning meeting. Include PDO's in morning meetings.»

«Sikre og etterspørre læring. (...). Læring dirkete knyttet til observasjoner.»

«Competence of crew that hold the position, carrying out and evaluating the risk and emergency preparedness.»

«Regular training. Discussions on lesson learned from other platforms etc,.»

«Kontraktsformuleringer som tydeliggjør krav til inspeksjoner og trening av personell.»

«God koordinering av arbeidsoppgaver.»

«Sørge for at nok tid blir lagt til i planene for utførelse av PDO sjekkene samt etterspør og følge opp eventuelle funn.»

«PDO sjekker er en del av planene og vedlikeholdsrutinene.»

«Egen aktivitet på PDO sjekk på anlegget. Inkludere det som en del av jobben.»

Oppsummering basert på 18 responser tilsvarende ca. 77% av variasjonen.

Hvordan kan vi påvirke hvordan det utførende ledd får gjennomført 
PDO-sjekker?

o Sørge for å synliggjøring og bevisstgjøring omkring 
risiko, konsekvens og potensial. 

o Etterspørre og gjennomføre sjekker og 
observasjonsrunder. 

o Sikre samhandling, kommunikasjon og oppfølging av 
utførende. 

o Tydelig kommunisere krav og forventinger, og gå foran 
som et godt forbilde. 

o Sørge for å styrke og bruke kompetanse, forståelse, 
læring og erfaringer. 

o Tilrettelegge for god planlegging og organisering av 
arbeid, sørge for nok tid, gode risikovurderinger og 
forberedelser. 



Always Safe

«Hvordan kan vi gi utførende og operative ledere bedre 
betingelser for sikkert arbeid i høyden og for å unngå 

fallende gjenstander?» 

Report by BehaviorLab

Denne delen oppsummerer responsene på spørsmålet:
PREMISSGIVERE
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SITATER
«Give enought time in planning phase.»

«Gi de tid til å utføre arbeidsoperasjonene.»

«Check equipment before use.»

«Sikre at de får det riktige verktøy med riktig sikring.»

«Fjerne utstyr som ikke lengre er i bruk. Fokus vedlikehold og oppgraderinger, eks rekkverk (nok fokus fra 
driftslinjen?).»

«Arbeide med og etterspørre teknologiutvikling som reduserer manuelt arbeid / eksponering --> sette designkrav 
/ tekniske krav i kontrakt.»

«Design us out of potential DO. Constantly countious improvement on tools and equipment to prevent DO 
potential.»

«Providing the best training for employees like hands on training and group discussion.»

«Være klar på forventninger ifm. sikkerhets arbeid og sidestille viktighet av dette med all annen aktivitet og 
leveranse.»

«Trygge rammer for åpen rapporteringskultur.»

Oppsummering basert på 18 responser tilsvarene ca. 79% av variasjonen.

Hvordan kan vi gi utførende og operative ledere bedre betingelser for 
sikkert arbeid i høyden og for å unngå fallende gjenstander?

o Sørge for god tilrettelegging av arbeid, gjennom f.eks. gode 
forberedelser til arbeid, og nok tid til dette. 

o Sørge for tilgang på egnet og nødvendig verktøy og utstyr, 
samt nødvendige sperringer og fysiske barrierer, og at dette 
sjekkes før og etter bruk. 

o Sørge for sikkerhet gjennom design, ved å tilstrebe løsninger 
som reduserer behov for arbeid i høyden, og at utstyr 
vedlikeholdes og oppdateres. 

o Sørge for å tilby støtte, kommunisere tydelig om krav og 
forventninger, og gå foran som et godt eksempel. 

o Sikre tilstrekkelig kompetanse og forståelse for risiko og 
forebygging, samt læring.  

o Sikre gode sjekker og observasjoner og en trygg 
rapporteringskultur. 



Always Safe

«Hva er viktig å tenke på når vi arbeider eller oppholder 
oss i høyden?»

Report by BehaviorLab

Denne delen oppsummerer responsene på spørsmålet:
KONTORPERSONELL
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SITATER
«Egen sikkerhet. Sikring av verktøy eller andre potensielt fallende gjenstander.»

«Sikre gjenstander og deg selv.»

«Sikre verktøy og materiell for å unngå at dette faller ned.»

«Use proper equipment (checking condition of them, use of special made ones for working at height), proper use of
ladders.»

«Do we have the right protective gear for the work. Ensure correct use of PPE so that it doesn't create additional
hazards.»

«Pre-check inspections of scaffolding and access equipment, tooling, etc.»

«Risk Assessment to assess needs of the job. Check surrounding conditions and affected people.»

«Få oversikt over forholdene ved arbeidsplassen.»

«Risikoforståelse, gjøre oss kjent med krav og rutiner i forbindelse med å opp i høyden.»

«Anerkjenne at du faktisk jobber i høyden.»

«The most important is to think the fatal consequences may arise so the pre-tool box meeting must be as realistic as 
possible.»

Oppsummering basert på 20 responser tilsvarene ca. 72% av variasjonen. 

Hva er viktig å tenke på når vi arbeider eller oppholder oss i høyden?

o Sørge for å sikre personell, utstyr og verktøy. 

o Ha tilgang på riktig og egnet utstyr for jobben, sjekke
dette før bruk og bruke det riktig. 

o Sørge for å planlegge jobben godt, gjøre gode 
risikovurderinger og få oversikt over jobben og 
omstendigheter rundt. 

o Sørge for tilstrekkelig kompetanse og forståelse for 
arbeid i høyden, og tilhørende risiko og konsekvens. 



Always Safe

I denne delen av rapporten finner 

du en oversikt over hoved-
kategorier og oppsummeringer 
basert på analyse av responser fra 

ledere og lederlag på 
caseoppgaven «Å fange opp 
utfordrende forhold», sammen 
med beskrivelser av innhold og 
illustrerende sitater.

Report by BehaviorLab

Å fange opp utfordrende forhold



Always Safe

«Hvordan fanger vi opp forhold som gjør det utfordrende å 
jobbe sikkert i høyden?»

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

OPERATIVE LEDERE



Hvordan fanger vi opp forhold som gjør det utfordrende å 
jobbe sikkert i høyden?

Befaring, verifisering 
og gjennomgang i felt

De 5 hovedkategoriene utgjør 70% av variasjonen i teamresponsene.

Gode prosesser for 
planlegging og 
forberedelser

Always Safe

Report by BehaviorLab

25% 12%

Forstå og ta hensyn til 
ytre forhold

9%11%

Riktig utstyr 
og sikring

Tilstedeværelse og 
samhandling i felt

13%
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Hvordan fanger vi opp forhold som gjør det utfordrende å jobbe 
sikkert i høyden?

«Sette av tid til planlegging, FJS, 
EJS. Sikre at alle involverte blir hørt 
og deltar. (...) Løpende 
risikovurdering og 
endringskontroll.»

«Alle involverte må forstå 
oppgaven, være kjent med område 
og utstyr, avholde før-jobb samtale 
og avtale kommunikasjon. (...) God 
planlegging for å få frem arbeid i 
høyden på utfordrende steder.»

«Ta visuelle analyser før operasjon 
utføres (innløft, modellering for 
stillas).»

«Gjennomgang av arbeidet - forstå 
hva vi skal gjøre. God 
risikoforståelse. God planlegging.»

«Preparations, planning.»

«SIMOPS koordinering, der andre 
kan på virke din sikkerhet.»

Utvise proaktiv ledelse ved 
å være tilgjengelig og synlig 
i felt; og sikre god 
samhandling og 
kommunikasjon. 

Gå opp jobben som skal 
gjøres i felt, verifikasjon i felt, 
inspeksjoner og befaringer. 

Gode prosesser for
planlegging og for-
beredelser: rett involvering, 
sikre felles forståelse, gode 
risikovurderinger.

Sørge for tilgang på riktig 
og egnet verktøy og utstyr, 
riktig bruk og sikring, og 
tydelig ansvar. 

«Sørge for at de utførende har det 
utstyret de trenger (hvis de melder 
om verktøy de mangler, sørge for at 
det blir bestilt).»

«Etterspør verktøysikring, sperring.»

«Tilstand på fallsikringsutstyr må 
være OK. Tilgang på utstyret må 
være enkel.»

«Sørge for tilgengelig utstyr for å 
sikre verktøy for bruk i høyden.»

«Påse at fallsikringsskap inneholder 
tilstrekkelig med fallsikringsutstyr -
må være tilrettelagt for å sikre utstyr. 
Riktig bruk av sperringer (merking, 
riktig farge etc) - ta en kontroll at 
sperringene er riktig underveis i 
arbeidet.»

«Alltid sørge for tilstrekkelige 
sperringer under.».

«Være tilstede i felt, observere, 
snakke med folk, spørre hvilke 
utfordringer de har, hvordan vi kan 
tilrettelegge.»

«Snakke med folk for de går ut og 
jobber, fange opp de som kanskje 
ikke sier så mye. Stille åpne 
spørsmål. Bruke tid ute i felt og 
snakke med folk (både før-jobb 
samtaler og underveis i jobben).»

«Management visibility to the staff 
(also at contractors' premises) and 
convey messages related to 
empowerment, stop the job, safe 
work.»

«Må være ute i felt, være med i 
samtaler, A-std, FJS, gjøre gode 
observasjoner, snakke med folk, vær 
nysgjerrig, lytte til folk, oppføre oss 
på en god måte og bygge tillit 
mellom ledelse og utførende.»

«Befaring i felt, se på 
forberedelsene.»

«Først og fremst ved gode 
inspeksjoner i forkant av 
arbeidsstedet for å sjekke ut forhold 
og kompleksitet.»

«Verifisere i felt 
(observasjonsrunder, vernerunder, 
HMS-sjekker, ledelsesrunder osv).»

«Site inspections, management 
visits, offshore visits with proper 
briefing before going, a good
agenda with clear
deliverables/objectives and follow
up afterwards.»

«Ut i felt å se som leder.»

«Utfører FJS i felt. Feltoppgang før 
og under utførelse av oppgaver.»

Forstå og ta hensyn til ytre 
og situasjonelle forhold som 
dårlig vær, vind, temperatur, 
lys, vibrasjoner og støy. 

«Forstå påvirkningen av vær & 
vind.»

«Ta hensyn til vær og vind. 
Værforandringer underveis, gjøre 
nye vurderinger av vær underveis.»

«Gå gjennom værmelding på 
forhånd.»

«Vær og vind kan påvirke arbeidet, 
og må hensyntas.»

«At systemet fanger opp 
kondisjoner for arbeid i høyden (vejr
vind).»

«Planlegge mht. til værforhold.»

«Være oppmerksom på 
værbegrensninger.»

«Værmelding - følg opp ved varsler 
som gir bevegelser i installasjonen.»



Always Safe

«Hvordan legger vi til rette for å forebygge fallende 
gjenstander?»

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

OPERATIVE LEDERE



Hvordan legger vi til rette for å forebygge fallende 
gjenstander?

God organisering og 
planlegging

De 4 hovedkategoriene utgjør 66% av variasjonen i teamresponsene.

Tilgang på rett utstyr 
og verktøy

Always Safe

Report by BehaviorLab

22% 17%

Inspeksjoner og 
observasjonsrunder

13%14%

Utstyrskontroll, 
orden og ryddighet
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Hvordan legger vi til rette for å forebygge fallende gjenstander?

«Tilgang til verktøysikring, egnet 
transportutstyr, materiell for avsperring, 
riktig type verktøy, etc.»

«Verktøysikring. Sjekke ut alt verktøy - at 
det er tilrettelagt for verktøysikring.»

«Legge til rette for at det er lett 
tilgjengelig utstyr som trengs for å jobbe i 
høyden: høydeskap, sikringsverktøy, 
matter/duk for å tette åpninger.»

«Use certified securing wires and tools. 
Ensure understanding of securing
equipment.»

«Sørger for tilgang på riktig verktøy og 
utstyr for sikring.»

«Vi må ha utstyr tilrettelagt for fallsikring 
lett tilgjengelig i felt.»

«Legger til rette for gode løsninger for 
verktøysikring.»

Sørge for god organisering, 
koordinering og planlegging for å 
sikre felles forståelse og god 
utførelse. 

Gode rutiner for utstyrskontroll, 
tydelige ansvarsområder, orden og 
ryddighet på arbeidsplassen, og 
kontroll av arbeidssted etter endt 
jobb.

Sørge for god tilgang på riktig og 
egnet verktøy og utstyr for arbeid i 
høyden, inkludert sperring / 
tildekking, og forståelse for bruken 
av dette. 

Sørge for jevnlige område-
inspeksjoner og observasjons-
runder, trene på observasjons-
teknikk, samt følge opp
observasjoner. 

«Gi nok tid til å planlegge og utføre 
jobbene trygt.»

«Aktivering av AT skal foregå på 
arbeidsstedet. Planlegging og 
tilrettelegging i forkant for å få ned risiko.»

«Gode oppganger i felt, gå opp jobber 
fysisk i felt med alle involverte aktører.»

«Ensure SJA and Toolbox Talk covers 
relevant risk related to (potential) dropped
objects.»

«Planning of work: Plan work in the right 
sequence. Focus on handover from 
planning phase to execution phase.»

«Få med risikovurdering ang FG i 
planleggingsfasen. Sett av tid.»

«God planlegging av jobb. (...) Felles 
forståelse for risiko ifm AT gjennomgang.»

«Samtale i felt, koordinering av aktivitet.»

«Tilrettelegge for at det er enkelt å ha et 
ryddig arbeidssted. Vi må forstå rollen 
som verktøysikringsansvarlig.»

«Når arbeidet avsluttes i felt må en sjekke 
at det er orden, rengjort og ryddet.»

«At man har ekstra fokus på orden og 
ryddighet ved avslutning av AT, og stiller 
ekstra kontrollspørsmål vedrørende 
dette.»

«Klargjøre hvem som har ansvaret for 
verktøy og verktøyssikring.»

«Ha god kontroll på at det du tar med 
opp i høyden blir med ned igjen.»

«Sikre at det er gode rutiner på 
utstyrskontroll. Ryddig arbeidsplass er 
med å hjelp til for å sikre at alt utstyr blir 
med ned. Sjekklister for utstyr som er 
medbragt kan også innføres i spesielle 
jobber.»

«Aktivt se etter fallende gjenstander 
(observasjonsteknikk).)

«Oppfordre til generell runder for kikk 
etter utstyr i høydene.»

«Gjennomføre FG inspeksjoner - sette av 
tid.»

«Regelmessig søk etter fallende 
gjenstander i definerte områder.»

«Avse tid og ressurser til å utføre PDO 
inspeksjoner og dele og ta ut læring av 
disse observasjonene.»

«Systematiske TT  (drops) kampanjer.»

«Kjøre kampanjer der alle er med ut for å 
lete og rydde i høyden.»

«Training on PDO identification and easy-
to-use tool for reporting. Fresh eyes on
site, cross-functional and cross-area 
inspections.» 



Always Safe

I denne delen av rapporten finner 

du en oversikt over hovedkategorier 
og oppsummeringer basert på 

analyse av responser fra ledere og 
team på caseoppgaven 
«Forebygging i hele verdikjeden», 

sammen med beskrivelser av 
innhold og illustrerende sitater. 

Report by BehaviorLab

Forebygging i hele verdikjeden



Always Safe

«Hvordan kan vi legge bedre til rette for sikkert arbeid i 
høyden og forebygging av fallende gjenstander?»

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

PREMISSGIVERE



Hvordan kan vi bedre legge til rette for sikkert arbeid i 
høyden og forebygging av fallende gjenstander?

Sikkerhet i 
design og 
utforming

De 7 hovedkategoriene utgjør 75% av variasjonen i teamresponsene.

Organisering og 
styring av arbeidet

Tilgang på 
riktig utstyr 
og verktøy

Always Safe

Report by BehaviorLab

Sikre 
kompetanse, 

læring og erfaring

17% 13% 9% 9%

Synlig og 
tilstedeværende 

ledelse

11% 8%

Prosedyrer, 
krav og rutiner

8%

Medvirkning 
og involvering
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Hvordan kan vi legge bedre til rette for sikkert arbeid i høyden og 
forebygging av fallende gjenstander?

Sørge for sikkerhet 
gjennom design og 
utforming; tilrettelegge 
for f.eks. vedlikehold
og bruk av teknologi. 

Være tilstede i felt, 
sikre god 
kommunikasjon og 
samhandling. 

God planlegging og 
organisering av 
arbeid, samt styring av 
risiko. 

Sørge for tilgang på 
egnet utstyr og 
verktøy, at det sikres 
og brukes riktig. 

Sikre rett kompetanse, 
læring og erfarings-
overføring. 

«Inkludere brukere i design.»

«Involvere utførende i 
planlegging av jobben.»

«Brukermedvirkning i 
modifikasjoner/prosjekt/større/u
kjente KV prosjekt.»

«God medvirkning fra brukere i 
tidligfase før bygging og 
modifikasjoner.»

«Involvering av sluttbrukere i 
design.»

«Brukermedvirkning i 
studiearbeid.»

«HMS kompetanse må være 
med i design av utstyr og 
områder for å sikre 
implementering av krav i 
regelverk og standarder.»

«Sikre riktig deltakelse i risk 
gjennomganger og stoppe 
gjennomganger som ikke har 
riktig kompetanse involvert.»

Sikre involvering av 
riktig personell i 
utforming og 
prosesser. 

«Sikre god dekning av 
kompetent 
oppfølgingspersonell i felt.»

«Better inter-discipline transfer 
of knowledge and systems for 
tracking lifting equipment to be 
certain that the equipment is fit
for purpose before a lift.»

«Ikke ta for gitt at personell har 
nok erfaring.»

«Vi kan etterspørre hvilken 
læring og trening som gis til nye 
medarbeidere. Vi kan bruke 
hendelser til ny læring.»

«Rett kompetanse. Fordele 
erfarent og nytt personell i 
laget.»

«Bør bli flinkere å ta ut læring 
på ting vi har gjort bra.»

«Sikre nødvendig kompetanse 
og trening.»

«Følge opp læringer.»

«Gjøre nødvendig utstyr 
tilgjengelig. 

«Select remote operated
equipment if possible. Or pre-
made tools.»

«Installere sparkelist. Sikre 
verktøy. Sikre løse 
gjenstander.»

«Kunnskap om bruk og 
regelverk rundt bruken av 
fallsikringsutstyr.»

«Hvilket type verktøy som skal 
brukes, standardisering av 
utstyr. Slik at verktøysikring 
fungerer er tilrettelagt.»

«Sikring av materiell som 
benyttes, ref. lokk til kasse.»

«At fartøy har nødvendig utstyr 
for arbeid i høyden/sikring av 
utstyr.»

«Rett type utstyr til jobben og 
fremskaffe dette i forkant.»

«Vi som ledere må følge opp i 
felt- være synlig og tett på. Vi 
som ledere er rollemodeller, 
være engasjert i operasjonene 
og etterspørre risiko fra de som 
jobber og er utsatt for risiko-
påse at de har "kontroll" og 
hjelpe til hvis behov.»

«Tydelig kommunikasjon til 
kontraktørene.»

«Premissgivere som er ute har 
nye øyne - Vi må tørre å si ifra 
om ting vi ser.»

«Bekreftende kommunikasjon i 
den spisse enden.»

«Deltakelse fra ledere fra 
land/premissgivere i SJA og 
toolbox talks i spesielle tilfeller 
for å sikre kvalitet, samt sette 
forventninger til kvalitet i 
gjennomgangene. Videre viktig 
å aktivt stille gode 
kontrollspørsmål i slike møter 
for å illustrere forventningene til 
detaljer og kvalitet.»

«Vektlegge betydningen av at 
design må være tilpasset slik 
at det ivaretar sikker adkomst, 
servicevennlighet og slik at 
arbeid i høyden kan unngås. 
Ved å unngå arbeid i høyden, 
reduseres samtidig risiko og 
konsekvenser av fallende 
gjenstander.»

«Velge arbeidsmetoder og 
utstyr/maskiner som reduserer 
arbeid i høyden og risiko for 
fallende gjenstander.»

«Prøve å gjøre mest mulig 
arbeid på "gulvet" eller i 
verksted (unngå å utføre 
jobben i høyden).»

«Mer bruk av roboter og 
droner for å erstatte manuelt 
arbeid og fysisk 
tilstedeværelse i felt. Påvirke 
design i tidlig fase slik at det 
tilrettelegges for bruk av 
denne type utstyr.»

«Designe for hele livsløpet.»

«En stram plan - vær veldig 
obs så ikke dette går ut over 
sikkerheten . Det er alltid tid til 
å jobbe sikkert.»

«Gjennom operasjons-
planlegging. Passe på at det 
gis rom nok til å håndtere 
endringer slik at det er tid til å 
håndtere endringer på en god 
måte.»

«Aktivering og avslutning av 
AT må skje på arbeidsstedet.»

«Nok personell til å utføre 
jobben.»

«Vi må høre på de som faktisk 
skal jobbe i høyden, og legge 
til rette for sikker 
arbeidsgjennomføring.»

«Secure sufficient time to 
perform work safely, assess
operation and relevant 
interfaces in advance. Allow for 
delays to ensure safe 
operations.»

Sørge for gode 
rammebetingelser 
gjennom prosedyrer, 
krav, dokumentasjon, 
sjekklister m.m. 

«Sikre rammeverk for 
oppfølging av risiko før og 
under arbeid offshore»

«Reflektere faren for fallende 
objekter i 
arbeidsbeskrivelsen.»

«Har vi arbeidsprosedyrer som 
ivaretar sikkerheten på en god 
måte. Lett tilgjengelig og faste 
gjennomganger. Etterlevelse 
og risikonormalisering .»

«Legge premissene for at last 
er sikret riktig fra leverandør, 
gjennom kontrakter og 
etterlevelse av krav til 
lastsikring.»

«Inkluderes i krav i oppdrags-
dokument og kontrakter.

«Krav til arbeid i høyden - står 
en skal ha kompetanse, men 
ikke hva. Styrende 
dokumentasjonen er ikke helt 
klar, spesielt ikke for 
underleverandørene.»



Always Safe

«Hva er viktig å tenke på når vi arbeider eller oppholder 
oss i høyden?»

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver hovedkategoriene som til sammen utgjør
teamresponsene på spørsmålet:

KONTORPERSONELL



Hva er viktig å tenke på når vi arbeider eller oppholder oss i 
høyden? 

Organisering av 
arbeid

De 4 hovedkategoriene utgjør 61% av variasjonen teamresponsene.

Sikring av personell, 
utstyr, verktøy og 

område

Always Safe

Report by BehaviorLab

23% 15%

Forståelse for risiko 
og konsekvens

11%12%

Tilgang på og bruk av 
riktig utstyr, verktøy 

og ressurser
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Hva er viktig å tenke på når vi arbeider eller oppholder oss i høyden?

«Avsperring og avstand til jobb. Sikre 
verktøy.»

«Sikre at ingen er under der vi arbeider 
(avsperring). Egensikring/sikre at en 
selv ikke faller ned. F.eks. sikre at stige 
ikke sklir på underlag.»

«Benytte sikringsutstyr med tanke på 
egen sikkerhet og passerende.»

«Sikre utstyr du bruker.»

«Sperre av underliggende områder ved 
behov.»

«At vi sikrer oss selv og andre rundt 
oss. Sikrer området, sperrer av.»

«Å sikre seg selv godt. (korrekt bruk av 
fallsikring). (...). Sperre av og skilte 
områdene under ved arbeid i høyden.»

«Sikring av personer og materiale.»

Organisering, planlegging og 
gjennomføring av arbeid; gjøre 
gode forberedelser og 
risikovurderinger. 

Ha tilgang på og bruke egnet
verktøy, utstyr og ressurser for 
jobben, samt kontrollere utstyr før 
bruk. 

Sikring av personell, utstyr og 
verktøy, samt sikre og sperre av 
arbeidsområdet. 

Bevissthet og forståelse for risiko 
og konsekvenser ved arbeid i 
høyden og fallende gjenstander.

«Make a risk assessment before start 
working at heights. If possible carry out
as much as possible of the work on the
ground.»

«Oppgaveplanlegging samt 
risikovurdering i forkant av arbeid.»

«Prepare and plan the work.»

«Identify risks in advance. Proper risk 
assessments.»

«Ensure right amount of personnel
required for the job (partner, spotter) is 
present.»

«Gjennomgang av arbeidsoppgaven.»

«Kontinuerlig risikovurdering - bildet 
kan endre seg underveis.»

«Ta seg tid til å jobbe sikkert.»

«Make sure the equipment is 
dimensioned for the work to be carried
out and predicable loads.»

«Egnethet til utstyr eller den som utfører 
arbeidet.»

«Sikre at en har riktig utstyr til å utføre 
oppgaven trygt.»

«Avoid shortcuts - right tool for the job.»

«Godt fottøy ved arbeid på tak.»

«Use proper PPE.»

«Right equipment to perform the job
(harness, ladder).»

«Kontrollsjekk at utstyr er bra.»

«Korrekt sikringsutstyr.»

«Godkjent løfteutstyr.»

«Tenke gjennom og forstå 
risikopotensialet. Identifiser hvor dine 
grenser er, og ta beslutninger hvor det 
er inkludert i vurderingene.»

«Være bevisst på risikoen jobben 
representerer og være fokusert hele 
tiden.»

«Ikke gå med løse gjenstander. Ta heis 
når en har mye i hendene.»

«Åpne etasjer i kontorlandskap; ikke 
holde ting over rekkverket.»

«Viktig å tenke konsekvens på det man 
gjør i høyden - hva er det verste som 
kan skje og forberede seg på det.»

«Tenke gjennom mulige risiko; hva skal 
man gjøre dersom...? Hva er verste 
konsekvens?»

«Bevisstgjøring rundt indentifisering og 
håndtering av farer.»
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