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Hvorfor denne boken? 
Er den interessant for petroleumsvirksomheten? 

Enkelt og 
motiverende 
forklare hva 

risikofaget handler 
om og hva det kan 

gi 

Personer som arbeider 
med problemstillinger 
knyttet til risiko og 
sikkerhet i samfunnet -
for eksempel hvis du er 
ingeniør, økonom, 
helsepersonell eller 
leder, både i offentlig og 
privat sektor.

Elever og studenter 
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1. Hva er god risikokommunikasjon 
- Informere (for å bedre risikoforståelsen) 

eller endre/påvirke atferd? 

2. Føre-var-prinsippet, vitenskap og gode beslutninger 
- Et fornuftig prinsipp?  I konflikt med vitenskapen? 

Utveksling og deling av 
risikorelaterte data, 

informasjon og kunnskap

Går utover risikofaget – handler om ledelse, 
politikk, … 



God risikoforståelse

Risikoen
(hendelser, årsaker, 

konsekvenser, barrierer,  
…) 

Sterk kunnskap 

Bygge på den beste risikofaglige kunnskap



Risiko beskrives på riktig 
måte 

Risiko = Sannsynlighet x tap 



COVID-19

FHI

Risiko: sannsynlighet  x  konsekvens, konfidensnivå,   
sannsynlighet (ubetinget og gitt hendelse) 

Scenarioer



Åpenhet og ærlighet 

Etisk riktig, folk har rett til å vite  

Fundamentalt for den vitenskapelig tenkemåte 
og praksis  

God risikokommunikasjon 
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Hva sier føre-var-prinsippet? 

Dersom konsekvensene av en aktivitet kan være alvorlige og 
usikkerhetene er vitenskapelige, skal tiltak iverksettes eller aktiviteten 
skal ikke gjennomføres 

Omvendt bevisbyrde: 

Utgangspunktet er et rødt lys, som skifter til grønt når sterke bevis er 
etablert for at aktiviteten er trygg 
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Føre var-prinsippet refereres til i hele dette området  
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Dersom konsekvensene av en aktivitet kan være alvorlige og 
usikre skal tiltak iverksettes eller aktiviteten skal ikke 
gjennomføres (forsiktighetsprinsippet)

Stor usikkerhet 

Vitenskapelig 
usikkerhet 

Moderat stor 
usikkerhet 

Relativt liten  
usikkerhet 

Føre var-prinsippet refereres til i hele dette området  

Omvendt bevisbyrde 



Stor usikkerhet 

Vitenskapelig 
usikkerhet 

Moderat stor 
usikkerhet 

Relativt liten  
usikkerhet 

Ofte                                                                  Ofte Mer sjelden 

Koder og standarder                             Betydelig vekt på analyse/vitenskap            Analyse/vitenskap ikke 
tilgjengelig                        



Skape verdier   

Ta risiko   

Redusere risiko 

og usikkerhet 

Vektlegging av forsiktighets-

og føre-var-prinsippene 

Robusthet og resiliens

Kostnytteanalyser ALARP 

Balanse  

Utvikling  - Vern     

Risikoakseptkriterier 
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