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https://ergorisk.ohs.no/Application/QuantumSurvey/Login.aspx




3                Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko

·         ……

·         WERisk (GL0602) er anbefalt verktøy for dokumentasjon og styring av helse- og 

arbeidsmiljørisiko

3.3             Identifisere farer og beskrive risiko

Oversikten over risiko, inkludert identifikasjon av farer og beskrivelse av eksponering, skal oppdateres 

regelmessig i henhold til relevante myndighetskrav, virksomhetens plan for styring av helse- og 

arbeidsmiljørisiko og ved operasjonelle forhold eller endringer som krever ny risikovurdering. Anbefalt 

metode er WEHRA (GL0387). Ved behov skal mer detaljerte metoder benyttes, ref. tabell 1 (vedlegg). 

Grenseverdier for ulike arbeidsmiljøfaktorer er gitt i TR0926. Nasjonale grenseverdier som er 

strengere enn de angitt i TR0926, har forrang. Informasjon i WERisk skal oppdateres.

3.4             Analysere og evaluere risiko
For hver stillingsgruppe med relativt likt risikobilde skal risiko analyseres og evalueres enkeltvis og 

helhetlig for alle arbeidsoppgaver og arbeidsmiljøfaktorer (ref. tabell 1, vedlegg). Inndeling i 

stillingsgrupper/ jobb-kategorier er gitt i WERisk (GL0602). Tilsvarende analyse og evaluering skal 

også gjøres for geografiske områder der det er relevant.

3.5.3        Dokumentere og arkivere
Eksponeringsmålinger, risikovurderinger og helseundersøkelser skal dokumenteres og arkiveres i 

henhold til relevante myndighetskrav og selskapets krav til informasjonsbehandling: 

…

·         Resultater fra kartlegginger, analyser, risikovurderinger etc. skal registreres i WERisk (GL0602).



Synergi WERisk er et IT-verktøy som benyttes for å dokumentere 

og kommunisere risikostatus i arbeidsmiljøet.

Alle risikovurderinger som utføres på Equinor sine anlegg 

registreres for å få et helhetlig risikobilde.

Arbeidsoppgaver som identifiseres registreres som risikosaker. En 

risikosak er en beskrivelse av risiko for en spesifikk 

arbeidsoppgave.

Risikosak avsluttes ikke så lenge aktiviteten pågår, dette for å vise 

den eksisterende risikoen. 

Risikonivå blir kommunisert ved å benytte en risikomatrise (1x5), 

dvs. bruk av fargene grønn, gul, oransje, rød og svart. 

Risikoreduserende tiltak håndteres og adresseres direkte i WERisk 

ved opprettelse av tiltaksansvarlig og tidsfrist. 



Risikomatrisen er den samme i WERisk uavhengig av metoden som brukes. Følgelig 

samsvarer den ikke alltid med risikonivåene i andre verktøy som f.eks. ErgoRisk. I noen 

tilfeller må man derfor transformere risikonivået fra kartleggingene til WERisk sin 

risikomatrise.
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Type metode kan si noe om bakgrunnskunnskap og følgelig 

igjen si noe om grad av usikkerhet i risikovurderingen 



*NB! Type tiltak er ikke nødvendigvis knyttet opp mot å redusere risiko 

ifht ergonomiske forhold. Her må man gå inn i hver enkelt risikosak for 

å få nødvendig informasjon om tiltak
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