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Agenda 

• Om ProsjektNorge og Kunnskapsarena Sikkerhet i BA-prosjekter
• Innledning om rapportering ved Hanne Linge (Veidekke) og Eirik Albrechtsen (NTNU)
• Diskusjon:

• Hvorfor rapportere?
• Hva må til for å etablere god rapporteringsvillighet?
• Hva må til for å få tilstrekkelig kvalitet i rapportene?
• Hvordan skal rapporter anvendes til underlag for forbedring og redusert risiko?
• Hvordan identifisere og håndtere rapportere hendelser med høyt potensiale for alvorlig 

konsekvens?
• Er antall rapporterte hendelser en god sikkerhetsindikator?



Rapportering av uønskede hendelser og 
forhold (RUH)

Rapportering av hendelser

Rapportering av avvik

Rapportering av forbedringsforslag 

m.m.

Fellesnevner: noen rapporterer en observasjon av 
en handling eller et forhold som ikke er i samsvar 
med en norm for tilstrekkelig sikkerhetsnivå

Observere Rapportere
Lagre/

kvalitetssikre
Analysere Beslutte Forbedring
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Veidekkes avvikshistorikk
Fra lite tema til 1000-vis av avviksmeldinger

4

1980
Dialog, snakke om jobben, 

hva skal vi akseptere?

1990
Tilbakemelding analysert

Tiltak

2010
Strategi for sikkerhet
Tydelige prioriterte 

fellestiltak

Muntlig
Smart 
phone

Nå
Konserntiltak
Felles systematikk

Analyse av store datamengder
Være forutseende
Kompetanse

Involvering



Hvorfor
rapportere?
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Hvorfor er avviksmeldinger så viktig?

• Avgjørende viktig virkemiddel for målet om null alvorlige skader;
• Involvering av de som er eksponert
• Fersk info fra driften blir synliggjort
• Bidrar til å holde oppmerksomheten i en potensiell farlig hverdag 
• Bygger kultur bl.a. om hva vi som bedrift aksepterer/ikke aksepterer og veien videre
• Gir mulighet til å trende
• Grunnlag for tiltaksprioriteringene
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Informert 
kultur

Rettferdig 
kultur

Rapporterende 
kultur

Lærende kultur

Fleksibel kultur

Reason (1997) Pilarer i sikkerhetskultur

«Experience feedback»
Erfaringstilbakeføring

Demings hjul



Isfjellteorien (Heinrich, 1931)

1
MAJOR

ACCIDENT

29
MINOR

ACCIDENT

300
NO-INJURY ACCIDENTS

?000---000?
UNSAFE UNSAFE 
PRACTICES CONDITIONS
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Hva fremmer- hva hemmer rapportering, noen tanker
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«Straff»
«Det skjer ingenting med avvikene» 
Ingen tilbakemelding
For stort system- ikke enkelt nok å rapportere
«Angiveri»
Tilskuereffekten

Positivt

Kulturen «bry deg – si ifra»
Tydelig ledelsesbudskap
Kompetanse i hva avvik kan hjelpe oss med
At avvikene tas tak i av ledelsen
Tilbakemelding til melderne 
Oppmerksomhet til melder
Synliggjøring av tiltakene
Involvering i forbedringene
Viktig element i kompetanseutvikling

Positivt Negativt



Årsaker til underrapportering i forskningslitteraturen
Individrettet årsaker: 
• Frykt for skyldspørsmål og disiplinære 

reaksjoner, inkludert å angi kollegaer
• Aksept for at hendelser inntreffer
• Opplever ingen nytteverdi ved å rapportere
• Praktiske forhold som tidsbruk og vanskeligheter 

ved å rapportere. 
• Retter heller feilen uten å rapportere for å 

utføre arbeidet sikkert og effektivt

Organisatoriske og tekniske årsaker
• Engasjement og støtte fra toppledere og mellomledere 
• Fokus på skyld. Mangel på åpenhet og tillitt
• Solidaritet mellom kollegaer 
• Uklare eller manglende tilbakemeldinger på rapporter 
• Uklare rutiner og uklare kriterier for hva som skal 

rapporteres
• Manglende opplæring og brukervennlighet
• Vurderinger og premiering av sikkerhetsprestasjoner 

basert på rapporter 
• Målte sikkerhetsprestasjoner har betydning i 

tilbudsrunder
• Lavere rapporteringsgrad- og villighet blant innleide 

arbeidstakere sammenliknet med fast ansatte



Spørsmål til diskusjon

1. Hva må til for å etablere god rapporteringsvillighet?

2. Hva må til for å få tilstrekkelig kvalitet i rapportene?

3. Hvordan skal rapporter anvendes til underlag for forbedring og redusert risiko?

4. Hvordan identifisere og håndtere rapportere hendelser med høyt potensiale for 
alvorlig konsekvens?

5. Er antall rapporterte hendelser en god sikkerhetsindikator?



KunnskapsArena (KA) Sikkerhet i BA-prosjekter

• Skal arrangeres jevnlig framover
• Neste møte: 2.desember kl.9
• Innspill til tema for fremtidige møter mottas

• Hva er sikkerhetskultur og hvordan kan vi utvikle denne?
• Digitalisering – hvilke muligheter gir det for sikkerhet?
• Sikker verdiskapning – hvordan integrere sikkerhet som en del av all aktivitet 

i prosjektorganisasjonen?
• Hva er feil med risikomatriser? Hva er usikkerhet i ulykkesrisiko?
• Hva er resillience? Hvordan kan virksomheter anvende det i praksis?
• Barrierestyring
• Mennesket som feilkilde og ressurs
• Etc

• eirik.albrechtsen@ntnu.no

mailto:eirik.albrechtsen@ntnu.no

