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Innhold
• Ulykkesgranskning og læring
• Organisatoriske faktorer i ulykkesgranskning
• Hemmere og fremmere for læring
• Noen forslag til bedre læring!
• Oppsummering
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Forenklet prosess for hendelsesoppfølging

Rapportering – granskning – læring

Granskningen må kaste et bredt lys over ulykken
• To viktige spørsmål i granskning av ulykker:
 Hva og hvorfor?
• For å forstå ulykker i komplekse, sammensatte organisasjoner er det
viktig å skaffe seg et bredt bilde av årsaker;
MTO: Menneske – Teknologi – Organisasjon
• Organisatoriske faktorer i granskning handler bl.a. om å forstå
utfordringer knyttet til samspill/ samhandling mellom ulike aktører
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Læring etter ulykker i transportsektoren
• Ulykkene:
”Sleipner‐ulykken” (1999) og
”Åsta‐ulykken” (2000)
• Hvilke ”spor” har ulykkene
etterlatt seg på selskapsnivå,
bransjenivå og myndighets/‐
tilsynsnivå?
• Intervju med 30 personer innen
jernbane og sjøfart

Hva som hemmer læring etter ulykker
• ”Fjernstyring”
• Katastrofejournalistikk
• Forventninger om raske reaksjoner
• Akademisering av sikkerheten
• Prosedyrealibiet

"Vi som jobbet operativt,
… vi passet på å kjøre tog, så fikk
de andre holde på med sitt"
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Fremmere for læring etter ulykker
Granskningsprosessen:
• Ekskludere skyldspørsmål
• Bredt perspektiv på årsaksforhold
• Granskningsgruppe med både systemkunnskap og kunnskap om
granskningsmetodikk

Granskningsrapporten:
• Detaljert beskrivelse av hendelsesforløpet og årsaksfaktorer
• Konkrete, men ikke for detaljerte tilrådninger/anbefalinger
• Ikke for generell og teoretisk
• Ferdigstilles innen "rimelig" tid

Hva som fremmer læring etter ulykker, forts.
Oppfølgingsfasen etter ulykker:
• Godt forankrede forbedringsprosesser
• Medvirkning
• Oppfølging fra myndighetene
• Realisme (i forhold til frister og tiltak)
• Vilje til læring
• Åpenhet

"Tidligere var det
om å gjøre 'å ta enkeltpersoner',
nå er man mer opptatt av systemet
og at man skal lære uten å henge ut
folk"

4

31.10.2016

Forslag til bedre læring etter ulykker
• Ambisjonsnivået for en ulykkesgranskning bør være å lære mer enn å
forhindre at samme ulykke skal skje igjen!
• Beslutningsprosessen rundt valg og implementering av tiltak er helt
sentralt i forhold til læring
• Bruk et vidt kunnskapsgrunnlag for
valg av tiltak
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Forslag til bedre læring etter ulykker, forts.
• Velg noen (få) omfattende tiltak i stedet for et stort antall mindre
justeringer og korrigeringer – Dersom alt er viktig, er ingenting
viktig!
• Gjennomgå praksisen for lukking av tiltak:
Tiltak bør ikke lukkes før vi er sikre på at de er implementert og har
hatt den ønskede effekt!
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Prosjekt for Petroleumstilsynet om kultur og systemer for
læring (2012 – 2014)

Lenke: http://www.ptil.no/en‐bok‐om‐laering/category1117.html
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Til slutt: Fire hovedbudskap
 Organisatoriske faktorer er viktig i forståelsen av ulykker
 Oppfølging og læring etter hendelser er en forsømt aktivitet i
sikkerhetsarbeidet
 Man bør ha mindre fokus på enkelthendelser, mer fokus på
helhetsforståelse og det totale risikobildet
 Det er også mye å lære av det som går bra!
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Takk for oppmerksomheten!

7

