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Fiskefartøy o15 Safeship AS Alle fartøystyper

Merk at radardiagrammet er skalert for å fremheve forskjeller.

System og kompetans...

Sikker arbeidspraks...

Bemanning

Rederiledelse

Arbeidspress

Arbeidsvilkår

3

3,5

4



Enkeltspørsmål som sjøansatte i ditt rederi vurderer mest negativt
Merk at spørsmål er snudd slik at høy score = positivt resultat
 

Gjennomsnitt…

Rederiet benytter seg i stor grad av midlertidige ansatte på mitt fartøy
Jeg må ofte arbeide i et høyt tempo
Jeg har for mye å gjøre

2,27
2,64
2,83

Enkeltspørsmål som sjøansatte i ditt rederi vurderer mest positivt
Merk at spørsmål er snudd slik at høy score = positivt resultat
 

Score

Vi får alltid gjennomført de beredskapsøvelsene vi skal/er pålagt
Jeg mener at sikkerhetsstyringsystemet om bord er viktig for å ivareta sikkerheten om bord
Alle om bord på det fartøyet jeg jobber har tilstrekkelig kompetanse til å utføre
arbeidsoppgavene sine på en sikker måte

4,50
4,44
4,44

System og kompetanse

Arbeidsvilkår

Arbeidspress

Rederiledelse

Bemanning

Sikker arbeidspraksis

Tema Fiskefartøy o15 Safeship AS
 

Alle fartøystyper

System og kompetanse
Sikker arbeidspraksis
Bemanning
Rederiledelse
Arbeidspress
Arbeidsvilkår

4,27
4,11
4,00
3,82
3,74
3,60

3,87
3,83
3,69
3,58
3,40
3,22

4,22
4,08
3,91
3,86
3,78
3,38

Besvarelser fra ditt rederi på utvalgte spørsmål relatert til Covid-19
 

Gjennoms…

Vi har fått tilstrekkelig informasjon vedrørende Covid-19 på fartøyet jeg jobber på.
Min trivsel om bord er negativt påvirket av Covid-19 tiltak.
Jeg føler meg sikker på at smittevern blant ansatte er godt nok ivaretatt på mitt fartøy.
Det hender at hensyn til smittevern må vike for å få jobben gjort.

3,88
3,33
3,64
4,33

Resultater fra spørreundersøkelse om maritim sikkerhet, Mars 2021

Safeship AS
Radardiagrammet og tabellen under viser hvordan gjennomsnittet i Safeship AS scorer på de ulike hovedtemaene 
som enkelspørsmålene er gruppert inn under. Her kan rederiet sammenligne sine resultater med hvordan andre 
fartøy i samme bransje og alle andre fartøystyper svarer. Tabellene nederst på siden viser hvilke enkeltspørsmål dine 
medarbeidere vurderer mest positivt og negativt. 

Scoren er et gjennomsnitt på en skala fra 1 - 5 der 5 er mest positivt. Merk at spørsmål er snudd, om nødvendig, 
slik at høy score = positivt resultat. Dette betyr at dersom respondenten er 'helt uenig' (score = 1) med et negativt 
utsagn som f.eks 'Jeg har for mye å gjøre', vil scoren bli snudd og fremkomme som score = 5 i denne rapporten. 

Sikker arbeidspraksis inneholder spørsmål som gjelder 'å si i fra' og 'stoppe' under potensielt farlige situasjoner. 
Bemanning handler om hvorvidt sjøfolk anser bemanningen som tilstrekkelig og hvorvidt det er muligheter for å 
øke bemanningen ved behov. Rederiledelse handler om rederiets oppfølging av hendelser, praksis og endringer i 
tilknyting til fartøyet. Arbeidspress handler om press for å arbeide effektivt, selv når sikkerhet kan være truet. 
Arbeidsvilkår inneholder spørsmål om psykosialt arbeidsmiljø, hvile og oppfatninger om velferd. System og 
kompetanse inneholder spørsmål om prosedyrer, sikkerhetsstyringssystem og ivaretakelse av kompetanse. 

Vi anbefaler å utforme, implementere og følge opp tiltak knyttet til deres svakeste resultater først. Det betyr, der du 
skiller deg mest negativt fra andre innenfor samme segment.

Alle svar på spørreundersøkelen behandles konfidensielt og kan ikke spores tilbake til enkeltindivider. Personvern er 
tatt vare på ved at det kreves minst ti (10) svar fra ett rederi for at resultatet blir tatt med i spørreundersøkelsen. 


