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Det norske regimet

• Integrasjon av ulike hensyn for HMS-styring 
– felles regelverk sikkerhets-, miljø- og 
helsemyndigheter.

• Bred forståelse av sikkerhet
• Ansvarliggjøring
• Funksjonsorientert
• Medvirkning
• Forsvarlig virksomhet og kontinuerlig 

forbedring

Viktig for forebygging av storulykker
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Anbefalinger

Både LÆRING og BRUK AV LÆRING er viktig

Vi må lære for å styre bedre
slik at det vi gjør understøtter vår intensjon

Vi må lære for å LÆRE bedre
slik at vi endrer der det er hensiktsmessig
for å styre bedre

Læring – et sikkerhetskritisk styringselement

«Aldri en ny storulykke»
Intensjon
• Myndigheter
• Industri
• Selskaper 

Praksis

Endring

HOVEDTEMA 2020 ALDRI EN NY STORULYKKE
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Aktuelle spørsmål i denne sammenheng er: 
• Hvorfor tilsynelatende mangelfull læring? 
• Hva er det å lære?
• Hva kan læres? Hva kan ikke læres? 
• Lærer vi det vi allerede kan og vet? 
• Lærer vi å forbedre samme type problem? 
• Lærer vi å overse samme type problem? 
• Lærer vi å feile igjen? 

Perspektiver på læring av 
storulykker
Årsaksforhold bak ulykken viser 
likhetstrekk med tidligere storulykker 
og alvorlige hendelser på norsk sokkel.
Det er behov for refleksjon om temaet 
læring av ulykker. 

Referanser
Deepwater Horizon-ulykken Vurderinger og anbefalinger for norsk 
petroleumsvirksomhet (Petroleumstilsynet 2011), Del 2, kap. 12.
Ingrid Årstad, Preventing major accidents – conditions for prudence
(Ph.D. UiS 2019)
En bok om læring (Petroleumstilsynet 2019)

https://www.ptil.no/contentassets/8c860c31bb6042dca28a99e4b83fef69/dwh_delrapport-1.pdf
https://www.uis.no/forskning-og-ph-d/disputaser-2019/disputas-om-forebygging-av-ulykker-article133894-26993.html
https://www.ptil.no/kontakt-oss/lose-sider-kontakt-oss/bestill-magasiner/en-bok-om-laring/
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• Hvilke anbefalinger er tatt hensyn til i vår praksis? 
• Hvordan har det påvirket vår styringspraksis og vår læringspraksis? 
• Har det ført til endringer eller forbedringer av egen praksis? 
• Hvorfor mener vi at vi er bedre i stand til å understøtte vår 

intensjon om å unngå storulykker?

Storulykker er viktige læringskilder
Aktuelle spørsmål for både myndigheter og selskaper

Risiko for og beredskap mot akutt forurensning - endringer og utviklingstrekk, Faggrunnlag forvaltningsplan 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (Miljødirektoratet 2019), kap. 3.1 og 4.1.

HOVEDTEMA 2020 ALDRI EN NY STORULYKKE

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1304/m1304.pdf
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Vi trenger ikke en storulykke for å lære
Kontinuerlig forbedring forutsetter kontinuerlig læring 

Læring om etablerte styringssystemer
Prosesser, resultatkrav, funksjonskrav, ressurser, verktøy, 
allianser, policies m.m.

Læring om forutsetninger for styring
Tro og forventninger, antakelser, modeller, 
lederskap, samhandling, kultur m.m.

Læring om styringspraksis
Det som faktisk blir gjort (jf. ansvar og rolle) av styre og 
selskapsledelse, entreprenører, leverandører av utstyr og 
tjenester, standardiseringsorganisasjoner, industriorganisasjoner 
og forsikringsselskaper m.m.
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Hvordan lærer vi for å forbedre
forutsetninger, forventninger, modeller?
Hva lærer vi utover det som angår teknisk 
og operasjonell integritet?

https://www.csb.gov/macondo-blowout-and-explosion/
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Kontinuerlige endringer
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Er det vi gjør hensiktsmessig i lys av vår kontekst?
• Har risiko endret seg?
• Har vårt utgangspunkt endret seg?
• Har våre behov endret seg?
• Har våre ressurser endret seg?

HOVEDTEMA 2020 ALDRI EN NY STORULYKKE
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Forebygge storulykke

Vi må sette systemet som kan bidra til en 
storulykke i sentrum for vårt arbeid. Det 
vil gi best beskyttelse av mennesker, 
miljøverdier og økonomiske verdier!

Alle som er gitt en rolle og et ansvar kan bidra 
til svakhet som kan være en kilde til risiko. 

”Aldri en ny storulykke” avhenger av hva 
mange aktører lærer, også myndighetene.

Både læring og bruk av læring er viktig.

Storulykker

Tap av liv

Tap av 
miljøverdier

Tap av 
økonomiske 

verdier

Vår ambisjon for læring
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Granskinger etter storulykker og 
alvorlige hendelser peker på de samme 
kildene til risiko gang på gang. 

Hvordan unngå å lære feil lekse?

Reaktivt
Vi kan blant annet forbedre gransking. 
Gransking handler ikke bare om analyse av 
symptomer, men også om å stille riktig 
diagnose. Mange faktorer spiller inn og det er 
nødvendig å bruke flere ulykkesmodeller.

Ulike ulykkesmodeller tilrettelegger for å forstå 
ulike årsakssammenhenger. Det legger til rette 
for relevante og dekkende anbefalinger. Ingen
modell er tilstrekkelig alene.

Aktuelle modeller
• Prosess-sikkerhet (Reason, bow-tie, barriere

osv.)
• Drift (Rasmussen) og (Dekker, Snook)
• Resilience engineering (Hollnagel)
• HRO (Weick)
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Mulige indikatorer på at et selskaps læringsfunksjoner 
ikke er godt nok ivaretatt:
• Samme type hendelse gjentar seg
• Gransking av hendelser hver for seg (leter ikke etter mønster)
• Riktig lekse forutsettes gitt av gransking
• Riktig lekse forutsettes å være implementerte anbefalinger etter gransking
• Ingen usikkerhet om granskning og læring (skråsikkerhet om egen praksis)
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Referanse
CSB (2007), Final Investigation Report, Texas City, Report NO. 2005-04-I-TX 
(s25-26, s. 180-182)

Erfaring fra storulykker viser at 
rapporterings- og læringspraksis ikke kan 
tas for gitt.
Det er viktig å skille mellom intensjon, krav og 
beskrivelser på den ene siden og praksis på den andre.
Det er viktig å anerkjenne at rapporterings- og 
læringspraksis ikke kan forbedres bare gjennom mer 
presise krav, flere beskrivelser, mer avanserte verktøy osv. 
Det handler også om:  

• Tro og forventninger – eksisterende praksis kan 
være basert på utdaterte «sannheter», for eksempel 
en overdrevet tillit til en type indikator og hva en 
tror det er relevant å rapportere. 

• Kapasitet – tid til å snakke sammen/reflektere o.s.v.
• Kompetanse – evne til å gjenkjenne viktig 

informasjon og til å behandle den på en 
hensiktsmessig måte, evne til å vurdere 
sammenhenger, evne til å granske og skille mellom 
lokale og systemiske problemer mm. 

• Lederskap – evne til å vise retning, opptre som 
eksempel, skape nødvendig trygghet/tillit, lytte, 
involvere, holde ønskede verdier i hevd m.m. 
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https://www.csb.gov/bp-america-refinery-explosion/


PTIL/PSA

Erfaringer fra storulykker har vist at 
arbeidstakerne hadde en mer realistisk 
forståelse av risiko enn ledelse og at 
relevante bekymringer ikke ble sett på 
som en viktig sikkerhetsindikator. 

Arbeidstakere på norsk sokkel opplever at 
kostnadsreduksjoner har hatt alvorlige 
konsekvenser allerede og at deres bekymringer 
ikke blir hørt. Det er forskjellige oppfatninger 
mellom ledende og ikke-ledende personell. 
Ledende personell har gjennomgående en mer 
optimistisk oppfattelse av situasjonen (Ref. 
Feltstudie – oppfatninger om endringer og 
sikkerhetsimplikasjoner i petroleumsindustrien
(Sintef 2019))
Et funksjonelt partssamarbeid er et viktig 
styringselement for å forebygge storulykker i 
norsk petroleumsvirksomhet. 
Det er grunn til refleksjon;
• Hva er det som kan skape en bekymring, 

utover ulykker?
• Blir arbeidstakernes bekymringer i tilstrekkelig 

grad oppfattet som sikkerhetsrelevant 
informasjon og brukt til å forebygge ulykker?
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https://www.ptil.no/contentassets/ac4f60e8c57c4967ac39126c8a6edbd1/feltstudie--oppfatninger-om-endringer-og-sikkerhetsimplikasjoner-i-petroleumsindustrien---offshore.pdf
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Lærer vi det vi må lære for å styre og 
for å lære bedre?

Er det viktige læringspunkter vi ikke
har tatt hensyn til i vår praksis?
Handler disse om styring og læring?

Hvilke endringer har vi gjort i vår 
styrings- og læringspraksis?

Er disse endringene hensiktsmessige
i lys av vår intensjon og vår kontekst?
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Læring er sikkerhetskritisk og en 
forutsetning for forsvarlig styring.
Læring forutsetter usikkerhet og åpenhet
for endring, også av etablerte forestillinger.
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