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Arbeidsgruppe «Forutseende indikatorer»

• Mandat: utvikle, teste, evaluere og 
videreutvikle forutseende 
sikkerhetsindikatorer for å etablere en 
«beste praksis» for valg og bruk av 
forutseende indikatorer i næringa

• Etablert januar 2020

• Deltakere
• NTNU (Eirik Albrechtsen)
• HENT (Endre Persen)
• Backe (Kristin Wold Jenssen)
• SWECO (Christian Skibsted Larsen)
• Safetec (Elisabeth Rudaa)
• Sykehusbygg (Jens Eirik Ramstad)
• Entra (Eli Hanto Moen)

Arbeidsgruppe «Testing og evaluering av 
nye tapsbaserte indikatorer»

• Mandat: gjennomføre en videre 
testperiode for de nye indikatorene og 
veilederen før dette sendes ut på en 
bredere høring og deretter 
implementeres.

• Etablert mars 2022

• Deltakere:
• NTNU (Eirik Albrechtsen)
• Veidekke (Hege Tungesvik og Jan Ove 

Rognstad)
• Backe (Kristin Wold Jenssen)
• TS maskin (Lauritz Griegel)
• OBOS (Tom Kristiansen)
• Statens vegvesen (Jan Erik Lien, Åse Marie 

Furberg, Jon Molnes, Brynjulv Herheim)
• Statsbygg (Henrik Nyeng og Terje Bakke)
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Sikkerhetsindikator: et mål på en organisasjons evne til å kontrollere 
farekilder som kan lede til hendelser og tap 

• Forutseende sikkerhetsindikatorer: forutser fremtidige utviklinger i kontroll på 
farekilder, dvs. de endrer seg før tap av kontroll på farekilder inntreffer

• Forsinkete sikkerhetsindikatorer: endrer seg etter tap av kontroll på farekilder. 
Disse er som regel tapsbasert.

Reiman og Pietikäinen (2012)
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Beregning av 
indikator

Anvendelse
Data-

innsamling
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Arbeidsgruppe «Forutseende indikatorer»

• Mandat: utvikle, teste, evaluere og 
videreutvikle forutseende 
sikkerhetsindikatorer for å etablere en «beste 
praksis» for valg og bruk av forutseende 
indikatorer i næringa

• Etablert januar 2020

• Deltakere
• NTNU (Eirik Albrechtsen)
• HENT (Endre Persen)
• Backe (Kristin Wold Jenssen)
• SWECO (Christian Skibsted Larsen)
• Safetec (Elisabeth Rudaa)
• Sykehusbygg (Jens Eirik Ramstad)
• Entra (Eli Hanto Moen)

Arbeidsgruppe «Testing og evaluering av nye 
tapsbaserte indikatorer»

• Mandat: gjennomføre en videre testperiode 
for de nye indikatorene og veilederen før 
dette sendes ut på en bredere høring og 
deretter implementeres.

• Etablert mars 2022

• Deltakere:
• NTNU (Eirik Albrechtsen)
• Veidekke (Hege Tungesvik og Jan Ove 

Rognstad)
• Backe (Kristin Wold Jenssen)
• TS maskin (Lauritz Griegel)
• OBOS (Tom Kristiansen)
• Statens vegvesen (Jan Erik Lien, Åse 

Marie Furberg, Jon Molnes, Brynjulv 
Herheim)

• Statsbygg (Henrik Nyeng og Terje Bakke)
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Eksempler på forutseende 
indikatorer i arbeidsgruppa

Hovedstrategi innenfor HMS Forutseende indikator

Økt involvering av arbeidstakere Antall RUH per million i 
omsetning 

Aktiv læring av avvik og 
hendelser

%- andel RUHer med alvorlig 
potensiale som blir årsaks-
analysert 

Tydelig lederskap og 
konsekvenskultur

%- andel vernerunder hvor 
prosjektleder deltar 
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Erfaringer 
med testing, 
forutseende 
indikatorer 

• Forutseende indikatorer virker!

• Identifisere sikkerhetsproblemer i forkant

• Støtter opp om forebyggende sikkerhetsarbeid

• Gir økt oppmerksomhet om sikkerhet

• Skaper gode diskusjoner og gode prosesser

• Opplever at flere prosjekter spør etter forutseende 
indikatorer

• Diskusjon om forutseende indikatorer og insentiver

• Mange ansatte opplever det som urettferdig at 
skadetall skal være del av bonus, bl.a. fordi den kan 
påvirkes i liten grad selv. Forebyggende arbeid kan alle 
påvirke

• Bruk av forutseende indikatorer i anbudsrunder og i 
byggherres oppfølging av prosjektering og produksjon

• Bruk av lett tilgjengelig data og informasjon vs
sjekklistebaserte tilnærminger

• Digitale verktøy muliggjør datainnsamling, beregning 
og kommunikasjon av forutseende indikatorer

• Subjektive vurderinger 

• Må ha både tapsbaserte og forutseende indikatorer



Kunnskap for en bedre verden

Forslag til innhold: 
Beste praksis, forutseende indikatorer
• Oversikt over mulige forutseende 

indikatorer
• Indikatorer som arbeidsgruppa har 

utviklet/teste
• Relevante indikatorer fra 

forskningslitteratur

• Veiledning i valg av indikator
• Klokt å ha noen få indikatorer
• Ulike behov hos aktørene
• Koblet til strategier
• Ikke ressurskrevende innsamling og 

analyse
• Relevante og påvirkbare
• Bygge opp under forebyggende 

arbeid

• Datainnsamling 
• Må være kostnadseffektiv
• Lett forståelig
• Mange av indikatorene som testes 

er sjekklistebaserte
• Tar tid
• Utbredt metodikk i næringa
• Resultat påvirkes av de som 

fyller ut sjekklistene – behov for 
gruppeprosesser

• Kvantitativ tilgjengelig data vs
kvalitativ data

• Anvendelse
• Støtte beslutninger
• Skape engasjement og diskusjoner
• Knytning til insentiver



Kunnskap for en bedre verden
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Noen betraktninger om H-verdier 

• Data er lett tilgjengelig for beregning av H-
verdier

• Lave kostnader knyttet til datainnsamling og 
beregning

• Valid: gir et mål på det som faktisk har 
skjedd 

• Har et rotfeste i næringa

• Tar ikke hensyn til alvorlighetsgrad

• Statistiske svakheter
• Noe mindre utfordring for H2-verdi enn 

for H1-verdi
• Ikke relevant for små virksomheter

• Ikke robust mot manipulasjon

• Gir H-verdier relevant støtte til 
beslutningstakere for 
å håndtere ulykkesrisiko?

• Har næringa erkjent utfordringa med 
kreativ bokføring? 

• Hvorfor er insentiver i næringa så tett 
koblet til H-verdier?

• Det er riktig og nyttig med et arbeid og 
en diskusjon om bruk av H-verdier



Kategorisering



Beregning

G0-verdi

G1-verdi

G2-verdi

G3-verdi

G4-verdi

=
Antall G1 hendelser + G2 + G3 skader med høyt tapspotensial

Antall arbeidstimer
∗ 1 000 000

=
Antall G1 hendelser + G2 skader + G3 skader + G4 skader

Antall arbeidstimer
∗ 1 000 000

=
Antall G2 skader + G3 skader + G4 skader

Antall arbeidstimer
∗ 1 000 000

=
Antall G3 skader + G4 skader

Antall arbeidstimer
∗ 1 000 000

=
Antall G4 skader

Antall arbeidstimer
∗ 1 000 000



Kunnskap for en bedre verden 13

Testing

• Omkoding av historiske data med bruk av G-kategoriene

• Utfordringer knyttet til kategorisering av hendelser (generelt problem, 
løses ikke med G-kategorier..)
• Ressurskrevende

• Tvetydighet og vanskelig å kategorisere riktig (nyanser og lite informasjon)

• Kreves det noen med faglig kunnskap for å vurdere potensiell skade (lege)?

• Avgrensinger, f.eks. 3.part

• Beregning av G-verdier
År H1 H2 G0 G1 G2 G3 G4

2020 3,4 17,1 5,9 32,1 10,3 2,8 0

2021 6,3 20,5 4,1 40,6 11 5,4 0

2022 3,5 11,3 2,8 35,6 7,8 6,4 0



Kunnskap for en bedre verden 14

Foreløpige 
betraktninger, 

G-verdier

• For at G-verdier skal gi nytte må den : 

• Gi et tallgrunnlag for hvorfor alvorlige ulykker skjer

• Gi et mål på faktisk sikkerhetsprestasjon

• Bidra til at vi unngår kreativ bokføring 

• Bidra til at at at vi unngår variasjon i praksiser. Skape lik og rettferdig 
måte å sammenlikne bedrifter

• To positive ting:

• Standardisering av kategorisering knyttet til rapportering.

• G0-verdi: kategorisering av tallfesting av skader med høyt 
skadepotensiale

• Må ha både tapsbaserte og forutseende indikatorer

• G-verdier gir de samme problemene som H-verdier, men i ny innpakning

• Pluss ressurskrevende koding av data

• Roten til problemet med H-verdier er knyttet til manipulering som igjen er 
drevet av insentiver (kontrakter og bonuser) 

• Er G-verdier løsningen på problemet? 

• Bransjen må heller ta et oppgjør med seg selv på dette punktet



Veileder for bruk av indikatorer vel så 
viktig som indikatorene i seg selv

• Hvordan er det lurt å bruke både tapsbaserte og 
forutseende indikatorer?

• Hva er utfordringene man må være klar over / hva skal 
indikatorer ikke brukes til?

• Hva er nytteverdien med indikator?

• Hvordan nå ut til arbeidstaker?

• Hvordan nå ut til ulike ledergrupper (som i en del tilfeller 
allerede har nok med to H-verdier)?

• Hvorfor innføre nye indikatorer?

• Hvordan skape organisatorisk læring basert på 
indikatorer?


