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Om Ptils sektoroppgave om 
Indikatorer på HMS og vårt nye hefte 
Indikatorblues





Hovedtrekk ved regelverket

Regelverket er basert på funksjonskrav – som:

• Gir næringen frihet til selv å velge gode løsninger.

• Underbygger ansvarsplasseringen.

• Ved referanser til normer og industristandarder gir 

forutsigbarhet for brukerne og indikerer forventet 

standard på løsningene.

Regelverket krever at selskapene skal etablere 

risikomål og styre virksomheten mot disse. 
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Hvorfor en Ptil-aktivitet om indikatorer?
• storulykker
• kompleksitet 
• formålstjenlighet - risikoreduksjon
• refleksjon

Mål for aktiviteten
• bidra til kunnskapsutvikling om HMS-

indikatorer i Ptil og i olje- og 
gassindustrien 

• forberede og tilrettelegge for tilsyn
• påvirkning av industrien innen dette 

temaet
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Leveranser fra vår aktivitet:

1. Faktoranalyse, som bakgrunn for RNNP 2014 kap. 9 om risikoutsatte 
grupper (Sintef 2014)

2. Litteraturstudie av nyere litteratur om bruk av indikatorer på HMS i 
høyrisikoindustri (Sintef 2015) 

3. Publikasjon til SPE 2016 - Major Accident Indicators in High Risk 
Industries - a Literature Review (sammen med SINTEF)

4. Indikatorblues. Publikasjon på våre nettsider (Ptil 2016)
http://www.ptil.no/risikonivaa/indikatorblues-article12070-
700.html?utm_content=buffer150e7&utm_medium=social&utm_source=twitte
r.com&utm_campaign=buffer

5. Bidrag til vår tilsynsmetodikk

6. Kontakt med fagmiljøer og andre myndigheter

http://www.ptil.no/risikonivaa/indikatorblues-article12070-700.html?utm_content=buffer150e7&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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Indikatorer – sånn i teorien

• Reaktive vs. proaktive

• Personsikkerhet vs. storulykke

• "Vite hva som forårsaker hva –
eller ha god grunn til å tro 
det?"

• Indikatorer og barrierer



På den smale sti

• Krav i vitenskap
• Forenkling og kontroll

• Nytteverdi / formålstjenlighet
• Kompleksitet

• Tidlige advarsler

• "It is better to be vaguely right 
than exactly wrong” (Read, 
1898)



På avveier

• Når vi konkluderer basert på 
tidligere resultater, men 
kjenner ikke til aktivitetene
som ligger til grunn

• Endringer i rammebetingelser
fanges ikke opp

• Uheldig bruk av insentiver og 
sanksjoner



Effekt og affekt

• Menneskelige faktorer
• Mentale snarveier og 

feilslutninger

• Motivasjon

• Organisatoriske faktorer
• Organisasjonskultur

• Normalisering av faresignaler 
og gruppetenkning

• Målkonflikter og 
organisatoriske 
rammebetingelser



Indikatorer i fugleperspektiv

• "Det er bedre å ha vagt rett 
enn nøyaktig feil"
• Viktigheten av svake signaler

• Bevis vs. god grunn til å tro
• De skal være nyttige i en 

kompleks virkelighet

• Indikatorer bør
• utfordre næringen
• være formålstjenlige
• underordnet fenomenet de skal 

si noe om
• Bare ett av mange verktøy for å 

håndtere risiko
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I 2016 er hovedmålet med 
aktiviteten erfaringsoverføring til 
næringen og internt i Ptil ved 
presentasjoner og gjennomgang 
av resultatene fra denne 
sektoroppgaven.

Forventet effekt er 
kunnskapsheving internt og i 
næringen om indikatorer og 
bruken av dem; 

• HMS-relevante indikatorer i 
petroleumsvirksomheten og 
deres rolle i styring av risiko 

• forberede og tilrettelegge for 
tilsyn

• påvirkning av industrien innen 
temaet indikatorer




