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«De fleste ulykker er forårsaket av 
menneskelige feil» 

«Hvis folk bare følger regler, så vil ikke 
ulykker skje»

«Personer som begår feil bør straffes» 
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Myter om sikkerhet

Theodor Kittelsens «Pesta farer landet rundt» fra 1904.
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Feilfeller i 
design
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“Idiot” -
eller feilfelle?
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“Idiot” -
Eller feilfelle?
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“Idiot” -
Eller feilfelle?
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Etterlevelse

Kampanjer og engasjement

Kapasitet

Time
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Fem prinsipper for sikkerhet og læring  

1. Det er normalt å gjøre feil

2. Skyld løser ikke problemet

3. Læring er nøkkelen til forbedring

4. Omstendigheter former adferd

5. Hvordan ledere responderer betyr mye
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Human and Organisational Performance (HOP)



Open

Ingen dager er like



Open

Arbeid som planlagt, arbeid som utført 

12 |  

Work as 
imagined

Work as 
done
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Granskning: fallhendelse i lagerlokale
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Læringspunkter
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Forstå forholdene som påvirker utførelse av krevende arbeidsoppgaver

Menneskelig feil ikke som en årsak, men som et symptom på underliggende 
svakheter.  

• Fokus på den blå linjen: hvordan arbeidet vanligvis blir utført

• Forstå hva som påvirker arbeidet og feilfeller som kan gjøre arbeidet 
vanskelig (gap til den sorte linjen - nedsiderisiko)

• De utførende er eksperter på arbeidet, og på hva som er mest krevende

• Lære også fra forhold som fungerer godt (positive gap –oppsiderisiko)
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Læringsgrupper

Påvirkende forhold:
Tid, Stress
Oppgavekompleksitet
Erfaring/opplæring/prosedyrer
Menneskelig maskingrensesnitt
Psykososialt arbeidsmiljø, Teamarbeid
Fysisk arbeidsmiljø

5 prinsipper for proaktiv ledelse: 
• Det er normalt å feile
• Skyld reduserer muligheten til å lære
• Læring er nøkkelen til forbedring
• Kontekst skaper adferd
• Vår respons på feil, påvirker hendelsen

“An accident is an unexpected outcome of normal performance variability”
Erik Hollnagel
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Workshop I: «En god dag»

• Dele hvordan arbeidet normalt gjøres

• Gå gjennom hele arbeidsflyten, f.eks. fra 
morgenmøte

• Hva gjør arbeidet enkelt og sikkert?

• Hva gjør at arbeidet blir godt planlagt?
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Læringsgrupper – tre steg

Workshop II:  *Arbeid som utført”

• Gå trinnvis gjennom arbeidsdagen hendelsen 
skjedde. 

• Ingen dager er like – gå gjennom spesielle 
forhold og feilfeller som kan ha påvirket aktuell 
hendelse  og lignende hendelser

• Hva var spesielt denne gangen?

• Samspill av omstendigheter?

• Hva er dumt, vanskelig, forskjellig, farlig?

Workshop III:  «Anbefalinger»

• Hva kan gjøres for å gjøre det 
lettere å jobbe sikkert?

• Hva kan gjøres for redusere 
konsekvensene av feil?

• Rapport oppsummering

• Evaluering

• Forståelse av oppgave og risiko
• Krav og prosedyrer
• Arbeidspraksis
• Kommunikasjon
• Teknisk utstyr, ergonomi, barrierer
• Kompetanse og kapasitet
• Risikostyring
• Organisering og ledelse
• Annet? 

• Dumt: Situasjoner, oppgaver eller 
forhold som ikke gir mening

• Vanskelig: Uvanlige eller vanskelige 
oppgaver og prosesser 

• Forskjellig: Andre situasjoner, 
oppgaver og aktiviteter enn vanlig

• Farlig: Risikable oppgaver, prosesser, 
situasjoner 

• Hva er de viktigste læring og 
forbedringsbehovene?

• Hva bør vi gjøre annerledes?
• Hva bør undersøkes mer?
• Hvem andre bør lære om 

dette?
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Menneskelige, tekniske og 
organisatoriske forhold

Forhold som henger sammen

Alle bør adresseres systematisk

Systemtenkning

Sikkerhetskritiske oppgaver

Menneskelige faktorer i sikkerhetskritisk arbeid

Tidspress og målkonflikter

Arbeidslag og ledelse

Fysisk og mental arbeidsbelastning

Prosedyrer og instruksjoner

Trening og kompetanse

Brukervennlighet

Fysisk arbeidsmiljø
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Guideline 0603: Human Factors in projects
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Leadership, 
culture & 
organizational 
frame conditions

Safe practices & 
design

Safety barriers Result: Always Safe

 Safety leadership and culture.
 Organizational capacity and competence   
 Management system and assurance
 Performance framework 
 Learning from incidents, conditions and assurance

 Manage risk  
 Recognize and manage change (MoC)
 Apply procedures, respect operating limits and use stop-

work authority
 Demonstrate technical integrity from design to operations 
 Maintain the Plant Safety Strategy
 Maintain technical documentation
 Working safely with external organizations
 Preparation for emergency response

 Technical and operational barriers
 Management of barriers

Leadership, culture & organizational frame conditions

Safe practices & design (HOW we work)

Safety barriers

WR2915 Framework for 
major accident prevention



Open

Nytt perspektiv på sikkerhet
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Sikkerhet som fravær av hendelser

Reaktivt: sikkerhetsarbeidet styrt av hendelser og 
statistikk 

Sikkerhet som kapasitet  (evne, tilpasning)

Proaktivt: sikkerhet må gjenskapes 
• Bygge kapasitet for variasjon, endring, usikkerhet, ny 

teknologi  

Fra filmen “The Dawn wall” (2017)Hammerfest, 2020
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Oppsummert: “ny tankegang, nytt språk”

Fra Til
Hvem hadde ansvaret for hendelsen? Hvilke forhold bidro til hendelsen?

Ledere skal be de som gjør jobben om 
å skjerpe seg

Ledere skal forstå hva som kommer i veien for 
å kunne jobbe sikkert

Følg reglene, ellers har du ikke noe her 
å gjøre

Følg reglene, hvis det er vanskelig tar du ta 
det opp

Hva er risikoene? Hva er risikoene? Men også -Hva gjør
oppgavene vanskelige? 
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Human Performance (HP) perspektivet benyttet I høy-risiko 
industri i  mange år

Veikart for HP/HF i Equinor

• Integrere human performance-perspektivet i trening av 
ledere på alle nivåer 

• Forbedre eksisterende prosesser og metoder for å 
fange opp utfordringer knyttet til «human performance» 

• Utvikle ledende indikatorer for tekniske, menneskelige og 
organisatoriske forhold som driver sikker adferd .


