
Sikkerhetsstyring i et mottakerperspektiv 



 





"Vi er dårlige" 

+ - 
NO 

Saksbeh. Ute 

Arkiv Hjemme 



+ - 

"Vi er dårlige" 

Vi er ikke så dårlige. 

 

    

 

    …men graden av etterlevelse er ikke god nok. 





Utføre 

Kontrollere Korrigere 

Planlegge 



Utføre 

Kontrollere Korrigere 

Planlegge 









Akseptabelt nivå av etterlevelse 

Ingen etterlevelse 



Akseptabelt nivå av etterlevelse 

Ingen etterlevelse 

Vi tror vi er her…  



Akseptabelt nivå av etterlevelse 

Forutsetning for 

etterlevelse 

Etterlevelse 

Ingen etterlevelse 

Egentlig har  vi det grunnleggende 

godt på stell. 



Akseptabelt nivå av etterlevelse 

"merverdigapet" 

Forutsetning for 

etterlevelse 

Etterlevelse 

Ingen etterlevelse 



"merverdigapet" 

Forutsetning for 

etterlevelse 

Etterlevelse 

Når alle krav er inkorporert i et system, rutiner 
beskrevet i dokumenter, og fagområdespesialisene 
(sikkerhet, risiko, arkiv, ikt) har kontroll. 

Når brukeren oppfatter systemet som relevant, 
og/eller ser gevinster ved å bruke systemet. 
Også kalt "insentiv". 



Forutsetninger for etterlevelse 

Brukeren benytter systemet riktig 

Brukeren vet om systemet 

Brukeren benytter systemet 

Brukeren oppfatter systemet som relevant 

Brukeren forstår hvordan systemet benyttes 

Brukeren aksepterer at det er et krav om å benytte systemet 
Brukeren forstår hva hensikten med systemet er 

Etterlevelse 



Krever du at brukeren skal ut av prosessen og inn i din 
fagverden, eller møter du ham/henne der de er i sin 
prosess? 

 

 

"merverdigapet" 

Forutsetning for 

etterlevelse 

Etterlevelse 



"merverdigapet" 

Forutsetning for 

etterlevelse 

Etterlevelse 

Tilgjengelighet 

Gjenfinning 

Gjenbruk 

Deling / samhandling 

Statistikk / historikk 

Oversikt 

Effektivisering 

 



Snakk med brukerne 

Irritasjonsmomenter 

Omkringliggende behov 

 

 



Hva er merverdien for dine brukere? 





















 Få føler de har lykkes 

 Sjansen for at du er kommet lenger enn du tror er stor 

 Samtidig er det lenger igjen til målet enn du tror 

 Lykkes du å fylle merverdigapet vil graden av etterlevelse øke 

 

 Husk at det er et maraton, ikke en spurt 

 Våg å satse på ny teknologi / tenke nytt 



"Brukervennlige løsninger gjør etterlevelse av 
regelverk lettere i en hverdag preget av tidspress.  

Tungvinte, langsomme og lite tilgjengelige systemer 
øker risikoen for at snarveier benyttes."  


