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Drivkrefter i petroleumsindustrien

• Varierende oljepris 

• Effektivisering og kostnadskutt fortsetter

• Teknologiutvikling og digitalisering 

• Endring i arbeidsorganisering og 

samhandling

• Miljø og bærekraft får økt betydning

• Senfase, haleproduksjon og avslutning

Konsekvenser for psykososial risiko og 
har medført blant annet økt usikkerhet 
blant ansatte, høyere arbeidsintensitet, 
høyere grad av uforutsigbarhet, løsere 
tilknytningsformer og frykt for å gi 
beskjed
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Hva har vi sett og hvordan bruker vi erfaringene 

våre?

• Tilsyn har belyst forhold som kan ha 
betydning for psykososialt og organisatorisk 
arbeidsmiljø

- Mangelfull samlet og systematisk vurdering og oppfølging 
av psykososial og organisatorisk risiko

- Mangelfull vurdering av psykososiale forhold i 
sammenheng med muskel og skjelettplager 

- Manglende kunnskap og kompetanse om hvordan styre 
denne type risiko

- Varierende grad av oppfølging
- Manglende sammenheng mellom identifisert risiko og 

tiltak
- Manglende forbyggende oppmerksomhet 

• RNNP viser negativ utvikling fra 2013 til 
2015, og ytterligere forverring fra 2015 til 
2017. 

Risikobilde

Regelverk

Styring av 
psykososial 

risiko

Metode og 
verktøy
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Ptils oppfølging 2019

Målsetting: Fremme målrettet og risikobasert styring av psykososiale og organisatoriske risikofaktorer.  
Øke kunnskap om styring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø 

Aktiviteter:
• Revisjonsarbeid

• Psykososial og organisatorisk arbeidsmiljø som spisset tema i tilsyn
• Selskapenes risikostyring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø – samlet og enkeltvis 
• Selskapenes egen oppfølging av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø  

• RNNP spørreskjema
• Oppdatering av RNNP spørreskjema
• Analyse av innsamlet data

• Regelverksarbeid
• Oppdatering og forbedring av regelverket
• Standardiseringsarbeid: ISO 450003

• Nasjonalt og internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling 
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Tilgjengeliggjøring av data fra RNNP

Type informasjon 
- Arbeidsmiljø, inkludert risikoprofiler

- Sikkerhetsklima

- Opplevelse av risiko

Mål 

• Tilgang til resultater: 

Selskapene, HMS-avdelinger, 

vernetjenesten, tillitsvalgte og 

andre interessenter

• Økt bruk av RNNP 

spørreskjemadata - grunnlag 

for forbedringsarbeid i 

petroleumsnæringen

https://www.rnnp.no/

http://www.rnnp.no/

