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RNNP - målsetning

Ptil skal gjennom RNNP utvikle og anvende  måleverktøy 
som viser utviklingen av risikonivået i petroleumsindustrien 
innen sitt forvaltningsområde.

- Bidra til å identifisere områder som er kritiske for sikkerhet, 
arbeidsmiljø og ytre miljø

- Sette fokus på industriens oppfølging av trender og analyser 

- Bidra til økt kunnskap om årsaksforhold knyttet til ulykker og 
uønskede hendelser
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RNNP - Aktører
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Utvikling i risikonivå
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NOEN RESULTATER OG HVORDAN DE KAN BRUKES
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STORULYKKE SOKKEL
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Tilløpshendelser og hendelser med storulykkespotensial - alle innretninger (ikke 

helikopter)
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Totalindikator
Basert på hendelse med potensiale
til å utvikle seg til storulykker

Tilløpshendelser og hendelser er 
vektet basert på potensielt antall
omkomne

Uttrykker ikke risiko spesifikt

Normalisert på arbeidstimer
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Hovedresultater

RNNP spørreskjemaundersøkelsen
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Indeks 1: Egen motivasjon og intensjon

• Jeg stopper å arbeide dersom jeg mener at det 
kan være farlig for meg eller andre å fortsette

• Jeg ber mine kolleger stanse arbeid som jeg 
mener blir utført på en risikabel måte

• Jeg melder fra dersom jeg ser farlige situasjoner

• Sikkerhet har første prioritet når jeg gjør jobben min

Indeks 2: Ledelsens prioritering av sikkerhet

• I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS

• Mangelfullt vedlikehold har ført til dårligere sikkerhet

• Ofte pågår det parallelle arbeidsoperasjoner 
som fører til farlige situasjoner

• Rapporter om ulykker eller farlige situasjoner 
blir ofte «pyntet på»
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Hovedresultater offshore 2017 
• Systematisk nedgang i vurderinger av HMS-klima

• Indeks «Egen motivasjon og intensjon» er relativ stabil i 
siste 10 årene og skårer fortsatt høyt (positivt)

• Indeks  «Ledelsens prioriteringer av sikkerhet» har hatt en positiv 
utvikling fra 2007 til 2013. Etter 2013 har den gått ned, spesielt 
fra 2015 til 2017, og er nå på det laveste nivået i 10-årsperioden 

• Opplevd fare har økt fra 2015 til 2017
• Dette gjelder fare knyttet til helikopterulykke, gasslekkasje, brann, 

utblåsning, utslipp av giftige gasser/stoffer/kjemikalier, 
sabotasje/terror, alvorlige arbeidsulykker og svikt i IT-systemer

• Systematisk økt opplevd eksponering og belastning i 2017 i forhold til 2015 
• Økt eksponering fysisk, kjemisk og mekanisk arbeidsmiljø

• Mer belastende psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
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Kvalitativ dybdestudie etter 

spørreundersøkelsen i 2017 

Oppfatninger om endringer

og sikkerhetsimplikasjoner i petroleumsindustrien 
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Ptil har registrert at resultatene på spørreundersøkelsen i RNNP

viste en negativ utvikling 2013-2017. Dette gjelder både for HMS-klima, opplevd risiko,

arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse. 

Petroleumsbransjen har vært igjennom en periode kjennetegnet av

relativt stor omstilling i etterkant av oljeprisfallet i 2013/2014. 

Bakgrunnen og behovet for en dybdestudie er spriket mellom storulykkeindikatorene,
alvorlige personskader og spørreskjemaundersøkelsen, samt de generelle utfordringene
som bransjen har og har hatt knyttet til endring og omstilling

Bakgrunn

0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

50,00 %

60,00 %

70,00 %

80,00 %

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Opplevd nedbemanning

Produksjonsinnretning Flyttbare innretninger Landanlegg

0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

50,00 %

60,00 %

70,00 %

80,00 %

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Opplevd omorganisering

Produksjonsinnretning Flyttbare innretninger Landanlegg

• Ptil har registrert at resultatene fra spørreundersøkelsen i RNNP

viste en negativ utvikling fra 2013 til 2017. Dette gjelder både for HMS-klima, 

opplevd risiko, arbeidsmiljø og spørsmål knyttet til helse

• Petroleumsbransjen har vært igjennom en periode kjennetegnet av

relativt stor omstilling i etterkant av oljeprisfallet i 2013/2014 

• Bakgrunnen og behovet for en dybdestudie er spriket mellom storulykkeindikatorene,
alvorlige personskader og spørreskjemaundersøkelsen, samt de generelle utfordringene
som bransjen har og har hatt knyttet til endring og omstilling
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Forskningsspørsmål

• Ptil ønsker å vite hvorfor respondentene har svart negativt på 
HMS-tema i spørreskjema. Det skal vektlegges konkrete erfaringer 
og praksis hos informanter og undersøkes om svarene indikerer 
sikkerhetsrelaterte problemer

• Studien skal bidra med konkrete eksempler som kan støtte opp om 
hvorfor respondentene svarer slik de gjør. Forskere skal fange både 
positive og utfordrende aspekter ved disse tematikkene

• Studien ble gjennomført av Safetec
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81 intervjuer med 103 informanter

Følgende områder:

• operatør/riggoperatør

• kontraktører/underleverandører

• boring og brønnservice

• drift og vedlikehold

• ISO

Ledere og medarbeidere (fulgt hierarkiet)

Verneombud og tillitsvalgte

PTIL /PSA 2019

Datainnsamling

Sju innretninger

• Tre faste, produserende innretninger med boring
• To flyttbare innretninger/rigger
• To landanlegg
• Tre forskjellige operatører
• Eldre og nyere innretninger

81 intervjuer med 103 informanter

Følgende områder: 

• Operatør/riggoperatør
• Kontraktører/underleverandører 
• Boring og brønnservice 
• Drift og vedlikehold 
• ISO

Ledere og medarbeidere (fulgt hierarkiet)
Verneombud og tillitsvalgte
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Drift og vedlikehold
Forhold som informantene mener vil øke ulykkesrisiko
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Drift og vedlikehold
Forhold som informantene mener vil redusere ulykkesrisiko
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Bransjeutfordringer 

Studien indikerer utfordringer i bransjen som kan ha negative 
sikkerhetsmessige konsekvenser; inkludert:

• Nedbemanning, utskifting av personell og kompetanse

• Svekket tillit i samhandlingen mellom ulike aktørgrupper 

• Utilsiktede konsekvenser av endringer i vedlikeholdsprogrammer 
og organiseringen av vedlikehold

• Underkommunisering av risiko 

• Uhensiktsmessig bruk av KPIer
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Hovedfunn 
• Stor grad av sammenfall mellom enkeltresultater fra 

spørreskjemaundersøkelsen (2015 og 2017) og informantenes 
oppfatninger og betraktninger rundt egen organisasjon

• Dette gir en indikasjon på at spørsmålene i spørreskjemaet i stor 
grad måler det de er ment å måle ( god innholdsvaliditet) 

• Undersøkelsen indikerer at endringer, ifølge informantene, 
har medført en del utilsiktede HMS-konsekvenser

• Undersøkelsen indikerer at det er flere interaksjonseffekter mellom 
flere av tiltakene, som kan ha negative konsekvenser for HMS

• Det mest dominerende perspektivet blant informantene er 
bekymringer knyttet til i hvilken grad de opplevde utilsiktede 
konsekvensene av endringene har en negativ innvirkning på HMS, 
og om disse forholdene er tilstrekkelig håndtert i risikostyringen


