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Hvorfor sikkerhet?



Kan vi forutsi hendelser?
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Tiltaksledelse = God ledelse ?

“Less Management – More Leadership”

• Når ledere selv praktiserer den endring i atferd de ber de ansatte å gjennomføre , er det fem 
ganger mer sannsynlig at endringene blir vellykkede

• Når ledere bruker mer en halvparten av sin tid på endringene øker dette sannsynligheten for 
suksess

• Kan ikke delegeres

«Ledelse er å gjøre de rette tingene, mens administrasjon er å gjøre tingene rett»
(Bennis & Nanus, 1985)



Ledelse og verdier i Eidesvik

• Ledelse er å nå oppsatte mål; først og fremst innen sikkerhet

• Ledelse utøves sammen med og gjennom andre

• Ledelse innebærer forståelse av egen rolle og dens påvirkning på andre

Verdier:
Ansvarlighet
Integritet
Nøkternhet
Engasjement



Erkjennelse

• Våre styringssystemer var tunge, komplekse og lite tilpasset brukere

• Verneombudstjenesten var ikke gitt tilstrekkelig mandat og rolle

• Ledelse; ikke tilstrekkelig eierskap til sikkerhetsledelse som en del av vårt lederskap

«Men livet består ikke av ord. Livet består av realiteter»
Bjørnstjerne Bjørnson



Systemene



Verktøyene

• Endret vedlikehold og inspeksjonsrutiner

• Endring av rutiner og intervall for skifting av vaier

• Kompenserende tiltak ift FRC kjøring

• Familiariseringsprogrammer



Vernetjenesten

Vi har tro på at en god verneombudsordning er et nyttig bidrag for sikker og god drift

• Innføring av Koordinerende Hovedverneombud

• Fokus på verneombud sin rolle om bord

• Verneombudskonferanse – felles plattform

• Erfaringsoverføring



Organisasjon og ledelse

• Ledelsens sikkerhetsprogram
• Synlig ledelse
• «commitment»

• Lederutviklingsprogrammer



Hvordan sikre varig endring?

Tid

Ytelse

Det tar tid å få effekt av en endring



”Dobbeldippen”Ytelse

Tid
Endring Ny endring?

?

Håp og forventinger? 

Realitet?

Krever tålmodighet og tro på at det virker





Status 2015 – Kontinuerlig fokus



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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