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1 – Psykososialt arbeidsmiljø
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1.1 – Kontinuerlig arbeid, skjørt byggverk som krever involvering



Styringssirkelen: Identifisere

• Tar noe tid å identifisere utfordringer om en
kommer inn som ny leder.

• Se behov for endring, indikasjoner (høyt
sykefravær, konflikter, tilbakemeldinger osv)

• Mannskap som ba om tid til samtale om 
utfordringer offshore. Lytte....

• Tilbakemeldinger fra kunde om forhold 
som ikke er tilfredstillende.

• Manglende leveranser...

• VO
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Overtok lederansvar på en arbeidsplass



Styringssirkelen: Kartlegging
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Hvordan identifisere problem, utfordringer, svake signal osv

• Erkjenne at en må faktisk gjøre noe for å bedre situasjonen

• Etablere styringsgruppe inkludert ledere, vernetjeneste og

tillitsvalgt

• Trekke inn kompetanse internt og eksternt, 

bedriftshelsetjenesten

• Spørreundersøkelse, MTM

• Bruke anerkjente metoder

• Video https://vimeo.com/707788530/da6c0cacda

https://vimeo.com/707788530/da6c0cacda


Styringssirkelen: Risikovurdering
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• Etablere gruppe bestående av medarbeidere, ledere, 

VO land, ledelse som HR, HMS, vedlikeholdssjef osv

• Styrket arbeidsgruppen, HR, NAV

• Vurdere og forstå hva mannskapet ditt faktisk svarer

i undersøkelsen.

Bedriftshelsetjenesten tolker besvarelser og bidrar til å 

hjelpe oss å forstå hvor ''skoen trykker''.



Styringssirkelen: Tiltak og verifikasjon
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• Etablert gruppe diskuterer og kommer med forslag til tiltak (ikke for 

mange)

• Styrket arbeidsgruppen, HR, NAV

• Beslutte og informere mannskap om hvilke tiltak som er kommet

frem

• Gjennomføre tiltak iht plan

• Se at en får ønsket resultat (reduksjon i sykefravær og bedre

arbeidsmiljø i vårt tilfelle)

• Sykefravær tok noen måneder før en fikk effekt, ned til ca 5,5% fra

12%



Tiltak
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Samarbeid, VO, landledelse og offshore ledelse
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Arbeidsmiljøet på Oseberg C - boring
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• Bry seg når en ser endringer hos kolleger. 

- Det kan gå ut over arbeidet at man har det vanskelig på jobb og/eller 
hjemme.

• Gi positive tilbakemeldinger til hverandre når dette er fortjent.

• Vurder selv hvordan du opplever ditt eget arbeidsmiljø og hvordan 
du bidrar i dette.

- Hvordan har jeg det?

- Hvordan har mine kolleger det?

- Hvordan bidrar jeg til et godt arbeidsmiljø?

Et godt arbeidsmiljø legger til rette for at alle trives, at alle opplever 
mestring og organisasjonen identifiserer og håndterer negative 
signaler så tidlig som mulig.

Felles kjøreregler for å ivareta et godt arbeidsmiljø på Oseberg C



Styringssirkelen: Kontroll
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• Følge opp med nye/regelmessige undersøkelser

(hvert annet år eller ved større endringer på

arbeidsplassen)

• Jevnlig møte med ledere offshore og VO

• VO inn på kontor i forkant av utreise, evt en samtale på

telefon med øverste ledelse land

• VO

https://vimeo.com/707788530/da6c0cacda

https://vimeo.com/707788530/da6c0cacda


Det man vanner vokser, også arbeidsmiljø
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KHMS I KCAD, Culture Of Care
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KHMS I KCAD, Culture Of Care
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Culture of care
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KCAD ANERKJENT SOM DEN 
FORETRUKNE LEVERANDØR INNENFOR 
BORETJENESTER OG MODIFIKASJONER 

KCAD BESTE ARBEIDSPLASSEN 
INNENFOR SITT SEGMENT 


