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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Risikovurdering – mest sentrale verktøy vi har for å forebygge ulykker.Fiskere – plikt til å risikovurdere – avdekke farer om bord og iverksette tiltak – dokumentereSå ymse med praksis – noen er flinke, andre har ikke kommet i gang



Risikovurdering
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Risikovurdering handler om å utvikle en forståelse for risikoen vi omgir oss med og som potensielt kan føre til en ulykke eller en uønsket hendelse. I noen tilfeller er sannsynligheten stor for at noe farlig kan skje, men konsekvensen er kanskje ikke så stor, eller så er det helt åpenbart hva vi må gjøre for å beskytte oss mot denne faren, slik at vi unngår skade. I andre tilfeller er sannsynligheten for at noe skal skje så liten at vi knapt tenker at det er mulig, men konsekvensen kan være katastrofal, og da er det viktig at vi faktisk har tenkt gjennom hvordan vi kan være best mulig beredt dersom det usannsynlige likevel skulle skje. Selv om 22. juli virket som en helt vanvittig usannsynlig hendelse, hadde det faktisk blitt gjort en risikoanalyse av et liknende scenario to år før hendelsen inntraff. Det triste er at den ikke ble fulgt opp av tiltak som kunne ha forberedt politi, forsvar og nødetater på en bedre måte. Selv om 22. juli var en helt spesiell, så illustrerer den den menneskets natur. Sånt kan ikke skje, det hender ikke meg, det skjer kanskje i utlandet, men ikke i lille Norge. Og så skjer det, og så blir vi klok av skade, men skaden har likevel fått lov å skje, og for noen er det for seint… det hjelper lite at noen blir klokere dersom livet ditt blir ødelagt, eller hvis familien din sitter igjen uten deg. Så risikovurdering handler om å være etterpåklok i forkant, tenke gjennom faremomenter og planlegge jobben på en sikrest mulig måte. 



For ulykker skjer…
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Fiskere er sikkerhetsbevisste  
Hvorfor er det da så få som utfører risikovurdering?

Flere teorier: 
• uvilje mot papirarbeid
• manglende forståelse og motivasjon
• ser ingen nytteverdi
• manglende kompetanse om metode
• uklart hvem som har ansvaret
• manglende tid og ressurser
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Hvorfor skal det 
være så vanskelig!

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Min påstand er at fiskere er bevisst på egen sikkerhet og tenker gjennom hvordan de skal gjøre arbeidet sikrest mulig. Men hvorfor er det da så få som skriver ned de vurderingene de gjør, slik kravet er? Det er mange teorier på hvorfor det er slik, og jeg tror dere kjenner dere igjen…?



Finnes det hjelp å få?
• Yrkesfisker.no
• Fiskrisk.no / 

https://www.sjofartsdir.no/risikovurdering
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Sier litt om Yrkesfisker.no, der en finner informasjon om risikovurdering og word maler som en kan bruke. Introduserer Fiskrisk og Lastrisk. Vi skal demonstrere risikovurdering i praksis ved hjelp av verktøyet Fiskrisk, og til å hjelpe meg med det har jeg fått med meg Willy Kristoffersen fra Nergård  Havfiske. Og Willy, kan du først si noen ord om Nergård Havfiske, og hvordan dere oppfyller kravet til risikovurdering?

http://www.yrkesfisker.no/
https://www.sjofartsdir.no/risikovurdering


Nergård Havfiske AS er et 
trålerrederi som eier og 
drifter fem trålere. I 2016 
fiske trålerne i underkant av 
25 tusen tonn fisk (sløyd 
vekt) til en verdi av mer enn 
en halv milliard kroner. 

Administrasjonen i Harstad 
har 7 ansatte og rederiet eier 
og drifter følgende båter:

M/Tr J. Bergvoll
M/Tr Tønsnes
M/Tr Ole-Arvid Nergård
M/Tr Kågtind
M/Tr Kasfjord

Rederiets besøksadresse er:
Langnesveien 18
9408 Harstad

Telefon: 77 01 96 00
E-post: firmapost@yras.no
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Presentasjonsnotater
 Dialog mellom oss: «Hvordan har dere løst utfordringen med å få innarbeidet rutiner for risikovurdering?»Hvilke utfordringer har dere støtt på underveisKultur, motstand mot admistrative øvelser (skrivearbeid), manglende forståelse for nødvendighetHva ser dere er gevinsten? (økt sikkerhet, bedre effektivitet, bedre kvalitet, holdninger??)Hvordan gjør dere det? Hvordan involveres mannskapet? Hvordan sikrer dere at alle får kjennskap til innholdet i risikovurderingen?Hva er typiske operasjoner som risikovurderes?Knytning mot ulykker?  





Risikovurdering oppdelt i kapitler og punkter
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Eksempel:



Risikovurdering koblet opp mot uønskede hendelser
Eksempel: 
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KS-0179 Rapport om sjøulykke,arbeidsulykke og nestenulykke
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Øvelse i risikovurdering
• https://www.sjofartsdir.no/risikovurdering
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Åpner FiskriskHvem er fiskere?Hva heter båten? Oppretter profilVelger en fra salen – hvilket fiske driver du?Nevn er en farlig operasjon om bordHva er farene? – forslag premieres med twistHvor stor er risikoen? Sannsynlighet - konsekvensHva gjør dere for å unngå skade? – tiltak – forslag premieres med twistFlere forslag til faremomenter?Tiltak?Skriv ut risikovurdering Lag en sikkerhetsinstruks

https://www.sjofartsdir.no/risikovurdering


Veiledningsmateriell
www.yrkesfisker.no
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Presentasjonsnotater
Her er eksempler på veiledningsmateriell som Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet. Vi har noe med oss til Tromsø, men om det går tomt, så skriv navn og adresse på listen – så sender vi det.Takk for oss!
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