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Målsetting
Vårt mål er å bidra til at næringen 
prioriterer sikkerhet og arbeidsmiljø 
høyt når digital teknologi blir utviklet 
og implementert i selskapene.
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Ptils oppfølging
Vår oppfølging av digitaliseringsinitiativ 
er risikobasert og bygger på erfaringer 
fra flere prosjekter og tilsyn. 

• Kunnskapsutvikling
• Oppfølging og tilsyn
• Samarbeid og kommunikasjon
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Et mangfold av 
oppgaver innen 
ulike fag 
• IKT sikkerhet  
• Vedlikeholdsstyring og digitale 

sårbarheter
• Automatiserte boreoperasjoner
• Droner 
• Digitaliseringsinitiativ og medvirkning
• Innføring av bærbar teknologi 
• Nye samarbeidsformer 
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Digitalisering og 
IKT sikkerhet 
Data fra hav til land til hav
Økt sårbarhetsflate

Vi er opptatt av at selskapene:
• Sikrer anleggs- og operasjonell 

integritet ved sammenkobling av 
industrielle IKT systemer og 
digitaliseringsløsninger 

• Har robuste løsninger for beskyttelse 
av industrielle IKT systemer, teknisk 
og organisatorisk

• Trener på deteksjon, respons og 
samhandling i håndtering av 
hendelser 
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Automatiserte 
boresystemer og 
menneskelige forhold  
Robotisering på boredekk
Automatiserte boresystemer

Vi er opptatt av at selskapene: 
• Integrerer kunnskapen om menneskelige 

faktorer når ny teknologi utformes 
• Sørger for at ny teknologi støtter 

nødvendig oversikt  og menneskelig 
kontroll i drift

• Sikrer løpende systematisk og 
risikobasert læring hvor menneskelig 
forhold inkluderes. 
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Endrede samarbeidsmodeller 
Implementering av nye samarbeidsmodeller

Vi er opptatt av at selskapene: 
• Følger opp potensiell risiko og sårbarhet 

knyttet til interorganisatorisk samarbeid 
og kompleksitet.

• Tilpasser og endrer arbeidsprosesser når 
digital teknologi innføres og oppgaver 
flyttes til land.

• Sikrer at arbeidstakerne har nødvendig 
kompetanse tilpasset endrede 
arbeidsoppgaver og ny teknologi. 

Operatør

Entreprenør

One 
Team

Serviceleverandør
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Risiko og 
sårbarheter 

Digital teknologi har potensiale for å bidra 
til økt sikkerhet og effektiv drift, men kan 
også medføre HMS risiko og sårbarhet. 

Eksempler kan være:  
• Kvaliteten på datainfrastruktur og 

datamodeller
• Endringer i arbeidsinnhold- og form
• Tillit til teknologi
• Fremmedgjøring 
• Kompetansebehov
• Usikkerhet og endringsmotstand.
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Ptils forventning til  
ledere i næringen

Hvert enkelt selskap må ta eierskap og 
styring over risikoen som er knyttet til 
implementering av nye systemer og 
teknologiske løsninger. 

Selskapene må vurdere sårbarhet og 
risiko ut fra et helhetlig perspektiv, 
som inkluderer både menneske, teknologi 
og organisasjon. 

Involvering og opplæring av ansatte 
er avgjørende for å fremme kompetanse 
og risikoforståelse



PTIL/PSA


	Lysbildenummer 1
	Målsetting��
	Ptils oppfølging
	Et mangfold av oppgaver innen �ulike fag 
	Digitalisering og IKT sikkerhet 
	Automatiserte boresystemer og menneskelige forhold  �
	Endrede samarbeidsmodeller 
	Risiko og �sårbarheter 
	Ptils forventning til  ledere i næringen
	Lysbildenummer 10

