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Det store bildet – 2013 og til dags dato

• Effektiviseringsprosesser – høy endringstakt
• Multiple endringer
• Nedbemanning
• Omorganisering 
• Fusjoner & oppkjøp
• Endringer i kontrakter og betingelser for arbeidet
• Nye tilknytningsformer
• Høyere grad av fleksibilitet
• Digitalisering, automatisering og robotisering
• Nye driftsløsninger, -modeller og -konsepter
• Fartøy, W2W
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Omorganisering og nedbemanning (RNNP)
Opplevd nedbemanning siste år Opplevd omorganisering siste år Jobbusikkerhet
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Hva har endret seg? 

• Lavere bemanningsnivå
• Flytting av oppgaver, flere oppgaver og nye oppgaver
• Flerfaglighet 
• Aktivitetsstyring (fleksibilisering)
• Arbeidstid og skriftordninger
• Løsere tilknytningsformer
• Standardisering (arbeidsprosesser og –flyt)
• Ny teknologi: Digitalisering, automatisering og 

robotisering
• Fjernstyring av aktiviteter/oppgaver og innretninger

• Ulik fordeling av risiko – pressede rammebetingelser hos 
entreprenørene (RUG)
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Legemeldt sykefravær i oljetunge næringer og 
samlet (alle næringer)

«Fremskaffe kunnskap om ulike 
erfaringer og utfordringer forbundet 
med nedbemanning, og tiltak som 
kan gjøres for å begrense 
sykefravær og sikre arbeidsmiljøet 
blant de gjenværende i 
organisasjonen».

«Funnen viser at  
nedbemanningsprosessene i 
petroleumsnæringen har vært 
langvarige og medført en 
belastende og utmattende 
arbeidssituasjon for mange av de 
gjenværende i bedriftene.»

«Læring fra erfaringene kan på sikt 
bidra til å redusere stress, 
belastning og forebygge økt 
sykefravær forbundet med slike 
prosesser»

Kilde: Melberg, Holte, Einarsen (2018): Nedbemanning og sykefravær i 
petroleumsindustrien. Hva skjer med De som blir igjen? Kunnskap, erfaringer og forslag til 
tiltak. NORCE. Oppdragsgiver: NHO
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Alvorlige personskader - Norsk sokkel
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Smerter i nakke/skulder/arm (eksempel)

• Offshore: Høyere rapportering 
av ulike typer helseplager fra 
2015 til 2017. 

• Mest utbredte plager: Smerter 
i nakke/skulder/arm, Rygg og 
Knær/hofter. 

• Entreprenører rapporterer 
oftere høyere andel plager 
enn andre (kokk/forpleining, 
ISO, V&M og brønnservice)
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Arbeidsulykke med personskade siste år

• Gjennomsnitt 4% (totalt 
1246 personer i 2017)

• Stor variasjon mellom 
yrkesgrupper

• Varierer mellom førstehjelp 
og alvorlige fraværsskader

• Høyest andel i kategorien 
førstehjelp – lavest andel i 
kategorien alvorlige 
fraværsskader
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Tilfeller av arbeidsbetinget sykdom offshore 
meldt til Ptil fra 2011-2017

• Forholdsvis stor total 
nedgang

• Størst nedgang på 
nervesystem (hørsel)

• Hvorfor? Og er 
nedgangen reell?

• Fordeling entreprenører 
– operatører?

• Gode 
beskyttelsesregimer hos 
entreprenørene? 

• Rapportering av 
helseplager i RNNP går 
generelt noe opp…

• Sammenheng med  
nedbemanning?

Hoveddiagnoser 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fordøyelsesorganene           1
Hud og underhud               31 35 24 25 36 15 17
Muskel og skjelett            184 134 68 98 97 63 70
Nervesystem                   860 860 514 322 385 333 193
Sinnslidelser                 15 10 2 10 11 8 13
Sirkulasjonsorganene          1 2 3 1
Skader og toksiske effekter   32 29 13 11 14 6 17
Svulster                      1 4 3 4 3 4 2
Ubestemte tilstander          6 17 13 11 10 9 3
Åndedrettsorganene            14 11 7 8 7 6 10

Totalsum 1143 1102 646 492 564 444 325
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Hvordan påvirker endringsprosesser 
eksponeringsbildet? Muligheter og trusler? 

Fysisk – kjemisk arbeidsmiljø

Ergonomi/mekanisk

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

HMS klima (Ledelsesprioritering, målkonflikter, 
rapporteringsklima osv)

Opplevd risiko

Stilling/yrke: 
- Organisering
- Betingelser 

Innretning/ 
selskap: 
- Ledelse
- Kultur

Potensielle negative utfall: 
• Helsebelastning
• Fravær/sykdom 
• Skader/ulykker
• Ineffektivitet/Tap

Potensielle positive utfall
• Mestring og medvirkning
• Helse
• Sikkerhet 
• Effektivitet/gevinst

ENDRING

Aktørenes ansvar: Egen oppfølging, Risikostyring, Medvirkning og 
involvering, Kapasitet og kompetanse
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
KokkerD&V lederBoring/brønn – ta med bore/brønnteknikerOverflatebehandler
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Ytringsklima: 
• Jeg diskuterer helst ikke HMS 

forhold med min leder
• Karrieremessig er det en 

ulempe å være for opptatt av 
HMS

• Press om ikke å «ødelegge» 
statistikken

• Rapporter om ulykker eller 
farlige situasjoner blir «pyntet 
på»

• Ubehagelig å påpeke brudd på 
sikkerhetsregler og prosedyrer
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Hvorfor er dette viktig?

• Løft for kunnskapsbasert og systematisk forebygging av arbeidsmiljø
• Stor usikkerhet knyttet til samspillet mellom personellmessige, organisatoriske og 

tekniske endringer og de kort- og langsiktige konsekvensene av disse – spesielt i vår 
virksomhet

• Tilrettelegge og forebygge for å redusere kostnader forbundet med endring og 
omstilling
- Individ, organisasjon og samfunnsnivå

• Målrettet tilrettelegging og involvering
- Ledelsens rolle: støtte og informere
- Før, under og etter
- Bruk medvirkningsapparatet

• Styrking av myndighetenes veiviser rolle – Ny IA avtale
- Større vektlegging av forebyggende arbeidsmiljø
- STAMI, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet

• Lansering av «RNNP på nett»
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Følg oss på www.ptil.no

Sjekk vårt nye RNNP verktøy her: 
https://www.rnnp.no/
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