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Sammenheng mellom arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

- hva ser vi i tilsyn ?

Elisabeth Vaagen, sjefingeniør Petroleumstilsynet 13.06.2022
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Våre oppgaver

Overordnet mål
• Utvikle og fastsette regelverk

• Føre tilsyn med selskapene

• Utvikle, forvalte og formidle kunnskap

• Være kompetanseorgan på vårt 

område - overfor næringen, andre 

myndigheter og allmenheten

• Gi faglige råd til departementet
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Vårt ansvarsområde

Petroleumsvirksomheten

• 94 felt i produksjon

• 85 faste innretninger

• 49 flyttbare innretninger med SUT

• 342 havbunnsinnretninger

• 25 000 ansatte offshore

• 17 400 kilometer rørledninger
Oppdatert per 1.1..2022

Transport og injeksjon av CO2

• Anlegg under utbygging. Del av Langskip, statens 

demonstrasjonsprosjekt for fullskala CO2-

håndtering

Fornybar energiproduksjon til havs

• To områder på norsk sokkel åpnet for havvind: 

Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II 
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Tilsyn

• Vi fører tilsyn med at selskapene 

ivaretar sitt ansvar og følger 

regelverket

• Vi prioriterer områder hvor vi 

mener risikoen er høyest og hvor 

vår innsats gir størst effekt

• Våre tilsyn kommer i tillegg til, 

og ikke som erstatning for, 

næringens egen oppfølging
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• Ptil ser med uro på at kapasitet og kompetanse er identifisert som avvik i en lang 

rekke av våre tilsyn – hos operatører og rettighetshavere, i store og små selskaper. 

Forhold knyttet til dette har også vært medvirkende årsak til flere alvorlige 

hendelser de siste par årene. Tilgang på godt kvalifisert personell er i særlig grad 
en utfordring blant leverandørene.

• Situasjonen gir grunn til bekymring. Framtiden for næringen vil blant annet 

preges av aldrende infrastruktur, automatisering, introduksjon av nye driftsformer 

og prosjekter knyttet til nye energiformer.

• Sikkerheten i en stadig mer kompleks bransje kan bare ivaretas gjennom en 

kompetent arbeidsstokk og god bemanning.

• Vi oppfordrer selskapslederne til å stoppe opp og vurdere situasjonen i eget selskap 
grundig. Med god styring er det fullt mulig å lykkes!

HOVEDTEMA 2022
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Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet 

(RNNP)
• Årlig kartleggingsarbeid ledet av Ptil

• Overvåker forhold som påvirker storulykkerisiko, arbeidsmiljørisiko og risiko for 

akutte utslipp

• Bidrar til at partene har felles forståelse for utviklingen av risikonivået

• Viktig grunnlag for planlegging av tilsynsaktiviteter og for regelverksutviklingen
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Endringer fra 2019 – 2021, etter tema

Offshore Landanlegg
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« om ikke å se skogen for bare trær!»
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Arbeid som kilde til helseskadelige påvirkninger 

og risiko for feilhandling

https://noa.stami.no/noa-publikasjoner/faktabok/File:Vitruvian-Icon-Gray.png - Wikimedia Commons

https://noa.stami.no/noa-publikasjoner/faktabok/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitruvian-Icon-Gray.png
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Psykososial og organisatorisk sikkerhetsrisiko

• Gjennom Ptil sine granskninger finner vi en rekke 
psykososiale og organisatoriske bakenforliggende 
årsaker

• Vi ser i RNNP data at ansatte som har opplevd 
omorganiseringer, vurderer sikkerhetsklima som 
dårligere

• Studier viser en sammenheng mellom en 
arbeidstakers eksponering for disse faktorene på 
arbeidsplassen (eks. jobbkrav og ressurser) og 
påfølgende atferd som hemmer eller fremmer 
sikkerheten
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Observasjoner fra tilsyn- hva ser vi?
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Observasjoner fra tilsyn

- psykososiale og organisatoriske faktorer

• Høy endringstakt, press på kompetanse og kapasitet, høy 

arbeidsbelastning, uklare roller og ansvar, økt kompleksitet.

• Mangelfulle vurdering analyse og tiltak av lokale risikoforhold

• Kriterier og vurdering for å prioritere risikoutsatte enheter for 

oppfølging.

• Mangelfullt datagrunnlag. (Arbeidstid, arbeidsfordeling, samhandling og 

menneske-maskin grensesnitt)

• Mangelfull kunnskap og kompetanse om viktige prinsipper for 
styring

• Sjeldent samlet faglig vurdering av organisatorisk og 

psykososial og annen arbeidsmiljørisiko
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Arbeidstid
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Arbeidstid - overtid siste tur (RNNP)
Andeler som har jobbet overtid
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Overtid – tilstrekkelig hvile og belastning
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Over 22 % offshore utover 14 dager på forrige tur i 2021
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HMS-klima – Målkonflikt 
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«I praksis går hensynet til produksjonen foran hensynet til HMS (29,7 % )»
«Det hender at jeg bryter regler for å få jobben fort unna (15,4 %)»
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Tilsyn med arbeidstid

• Styring av arbeidstid

• Brudd på arbeidstidsbestemmelsene

• Arbeidstidsordninger

• Registering av arbeidstid

• Arbeidsfrie perioder

• Arbeidstid blir i liten grad tatt med i vurderinger av kumulativ risiko eller i  analyser av org. psy-

arb.miljø
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Utforming og formålstjenlige tiltak

• Tiltak

• Utforming

• Plassbesparende

• Trinnhøyde

• Kurving

• Tilpasset mennesket

https://www.spiral.uk.com/blog/the-history-of-the-spiral-staircase
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Ansvar, kompetanse og vedlikehold av alarmhåndteringssystemer i 
kontrollrom
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Observasjoner fra tilsyn på kontrollrom

• Mangelfull oppfølging av alarmsystem

• Mangelfull analyse av arbeidsmiljøet i kontrollrommet

• Innsamling, bearbeiding og bruk av data

Over 60 prosent av selskapene hadde ikke gjennomført analyser og vurderinger av 

totalarbeidsbelastning, inkludert kognitive og perseptuelle forhold, og fikk derfor avvik. 
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Fysisk/kjemisk/ergonomi
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Observasjoner fra tilsyn, fysiske og kjemisk 

• Støy

• Tiltak, går gjerne direkte på verneutstyr (PVU blir ofte brukt som eneste barriere)

• Kreftfremkallende kjemikalier, benzen og dieseleksos 

• Samarbeid for Sikkerhet har utgitt en veiledning for styring av 
risiko knyttet til dieseleksos.

• Boreslam

• Arbeidsmiljøkompetanse benyttes i varierende grad ved 

vurdering av risikoreduserende tiltak
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Observasjoner fra tilsyn, ergonomi

• Mangelfull styring av risiko for muskel og 
skjelettplager.

• Økt bruk av anerkjente metoder og verktøy for 
ergonomisk risikovurdering, men fortsatt en vei å 
gå

• Økt bruk av ergonomifaglig kompetanse for å 
kartlegge og risikovurdere, men fortsatt en vei å 
gå

• Mangelfull enkeltvis og samlet vurdering av 
mekaniske faktorer

• Mangelfull sammenstilling av mekaniske og 
organisatoriske/ psykososiale faktorer på 
gruppenivå
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Oppsummering fra tilsyn

For å kunne styre arbeidsmiljørisiko må man 
være godt kjent med arbeidsplassens
utforming og de ulike arbeidsprosessene som 
utføres.

• Mangelfull vurdering og analyser av lokale 
og kontekstspesifikke risikoforhold

• Mangelfulle risikoreduserende tiltak som 
er basert på gjennomførte vurderinger av 
lokale arbeidsmiljøforhold

• Mangelfull vurdering av totalbelastningen
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Verktøy for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet
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Takk for meg ! Nyttige filmer

Bestill Ptils trykksaker:

margrethe.hervik@ptil.no

Hovedtema 2022: Kapasitet og 
kompetanse er nøkkelen til 
sikkerhet
RNNP på ett minutt
Hvordan foregår tilsyn?
Podkast: Nytt fokus på 
arbeidsmiljø

mailto:margrethe.hervik@ptil.no
https://www.ptil.no/fagstoff/hovedtema-2022/
https://youtu.be/z7DoQnZ7mSk
https://youtu.be/hJTMMDtc92E
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Følg oss på 

www.ptil.no

• Bestill gratis publikasjoner

• Les våre nettmagasin

• Se videoer fra aktuelle saker

• Følg oss på sosiale medier

• Abonner på nyheter


