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Utfordring (Forståelse for regelverket har aldri vært viktigere)
• Store forandringer i bransjen
• Digitalisering og automatisering (fjernstyring)
• Effektivisering (nye arbeidsmodeller)
• Flerfaglighet
• «One Team» (Samarbeid mellom selskaper)
• Tilsyn er status på våre systemer sett utenifra (at avvik blir forstått og håndtert)

Utvikling over tid
I de årene som jeg har vært KHVO har jeg sett hvordan interne HMS systemer har 
tilnærmet seg den norske modellen og ikke minst aktiv bruk av RVK kursene har 
bidratt til forståelse og integrering. Mer enn 250 ansatte har deltatt på RVK og AML, 
hvorav mange nå jobber i andre land med det i «bagasjen».

2



Schlumberger-Private

Forutsetning
En forutsetning i HMS regelverket, for et godt arbeidsmiljø 
er etterlevelse av arbeidsmiljøloven. I den senere tid har vi 
holdt interne kurs som dekker kravet i aktivitetsforskriften, 
§ 22 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter 
arbeidsmiljøloven. 
Et slikt kursopplegg har påvist et nært samsvar mellom 
AML og vårt interne HMS system og opplæring. Det har 
bidratt til ytterligere integrering, eierskap og ansvar for 
prosessene.
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Arbeidsmiljøutvalg
Intern standard for «AMU» er kalt SET – Schlumberger Empowerment Team.
Brukt på alle lokasjoner i hele verden, også der det ikke er noen 
nasjonale krav til AMU eller tilsvarende. Bare ordet «empowerment»
viser hvor nær standarden er AMU og VO ordningen. 
Man er bemyndiget til å ta initiativ og bidra som i den nasjonale
AMU og VO ordningen.
Oppgaver og mandat er slående likt.
Det betyr at internasjonalt ansatte har mye med seg i «bagasjen»
og raskt tilpasser seg den norske modellen innen HMS.
Det blir en kultur for «å være føre var» og melde ifra – medvirkning.
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Verneombudstjenesten
Intern (worldwide) standard for S022 «Well Integrity – Barrier Standard» 
er basert på filosofien og strukturen i Norsok D-010 Well integrity 
in drilling and well operations. 
Våre verneombud er derfor godt skolerte og er etterspurt hos
operatørene og inkludert i HMS arbeidet til havs.
Det skaper et aktivt, proaktivt og konstruktivt arbeidsmiljø, 
et godt sikkerhetsregime og partssamarbeid!
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