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 For de som tar HMS på alvor og 

ønsker en bedre måte å rapportere 

på for å oppnå forbedring

 Ikke for de som har planlagt å 

jukse, eller ikke bryr seg
?
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Alternativet til H-verdier

5. VIDERE PROSESS

1. UTGANGSPUNKTET

2. PROSESS SÅ LANGT

3. KILDER

4. FORSLAG TIL NYE INDIKATORER



OPPSUMMERING
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 Utfordringene: ulik praktisering og påvirkningsmulighet, uheldig

 Vinteren 2020:  SFS BA etablerer arbeidsgruppe

 Forslag basert på GRI (Global Reporting Initiative)

 Forslag til nye tapsbaserte indikatorer

 Gruppen ønsker også å inkludere gevinstbaserte indikatorer
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1. UTGANGSPUNKTET

Mandat

Dagens praksis

Utfordringer

Sykefravær og skader

X Haakon Rud



1. UTGANGSPUNKTET
Mandat

c

 Bidra til åpenhet, å sikre læring, god SHA/HMS-kultur

 Omforente indikatorer (skadetall) i hele verdikjeden

 Ensartet måte å rapportere på, kunne benchmarke

 Brukes til måling og forbedringsarbeid

 Veileder med verktøy, enhetlig registrering og bruk av 
indikatorene



1. UTGANGSPUNKTET
Dagens praksis

c

• Måling på redusert produktivitet (fraværet), ikke på skaden

• Fravær defineres ulikt, ulik praksis, vanskelig å benchmarke

• Diskvalifiserende for entreprenører ved (for) høye verdier

• Bonusgrunnlag for entreprenører, og enkeltpersoner

• Vanskelig for mindre enheter, store utslag



1. UTGANGSPUNKTET
Dagens praksis
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Hva er uheldig

• Nåværende indikatorer er påvirkbare (manipulerbare)
• Dette gir uønskede negative effekter



1. UTGANGSPUNKTET
Utfordringer

c
Fokus på å hindre fravær fra jobb etter ulykker (H1 og H2)
• H1 teller rapportert fravær fra arbeid/ tapt produksjonstid, 

uavhengig av alvorlighetsgrad
• H2 teller tilrettelagt arbeid for å unngå H1-skade selv om 

‘alternativt arbeid’ ikke er meningsfullt for den enkelte
• Kreative løsninger, noen ganger i kombinasjon med 

utilbørlig press på skadete for å pynte på statistikken
Færrest mulig fraværsdager (F-verdi):
• F-verdier er manipulerbare

• Ikke enhetlig måling av fraværsdager. Noen bruker kalenderdager, 
andre arbeidsdager, noen turnus og trekker fra fridager



1. UTGANGSPUNKTET
Utfordringer

c

• Frykt for å miste kontrakter og bonuser tar fokus bort fra 
forbedringsarbeid 

• For lite innsats på forebygging gjennom gode undersøkelser

• Rapportering bare på faktisk tap, og ikke på tapspotensialet

• For lite åpenhet, og læring etter ulykker



1. UTGANGSPUNKTET
Sykefravær og skader

c

• Reduksjon av sykefravær er viktig, men må ikke gå på 
bekostning av interessen for å forstå hendelsene og 
årsakene, og lære av dette (erfaringsdeling)

• Sykefravær er et eget og hederlig formål, men et annet enn 
å måle reelt tap etter yrkesskader



c

2. PROSESS SÅ LANGT

Deltagere i gruppen

Prosessen

X Terje Bakke



2. PROSESS SÅ LANGT
Deltagere i gruppen
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Navn Firma
Terje Bakke Statsbygg
Ole Christian Drabløs Veidekke
Stian Hætta Fjellheim Ex Smartdok
Jan Eldegard Hjelle FABEKO
Henrik Nyeng Statsbygg
Øyvind Roland Persson Mesta
Haakon Rud Haakonsult
Praman Singh YIT
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2. PROSESS SÅ LANGT
Prosess

Til nå

Videre

• Møte med Hydro: gjennomgå GRI, slik den brukes
• Presentasjoner med positive tilbakemelding:

• SFSBA
• Byggherregruppen
• HMS-utvalget i EBA 
• Veigruppa i EBA

• Presentasjon på HMS-konferansen
• Høring
• Ferdigstille leveransen
• Nye grupper
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3. KILDER

Oppsummering

Dagens definisjoner

GRI

X Henrik Nyeng



3. KILDER
Oppsummering

c

Global Reporting Initiative (GRI)
• Etablert, anerkjent, internasjonalt, 
• Underlag fra ISO- og andre standarder
• Dekker ulike sider av bærekraftsrapportering
• I GRI oppgis tap som den enkelt person tap, skade, ikke bare 

organisasjonens tap, f.eks. produktivitetstap (fravær)
• Indikatorer: som forholdstall og antall

• (kun antall for mindre organisasjoner, f.eks. <50 ansatte/årsverk)

Begrepsdefinisjoner som gjennomgås
• Gjeldende praksis i Norge med bruk av H1, H2 og F1
• GRIs betegnelser på registrerbare og høykonsekvensskader



3. KILDER
Dagens definisjoner

c



3. KILDER
GRI

c

• Registrerbare skader:

• Høykonsekvens-skader:

• Dødsfall:

Registrerbar 
skade

Høykonsekvens 
skade

Død skade



3. KILDER
GRI – definisjoner 
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 Registrerbar arbeidsrelatert skade, som resulterer i enten: 

• død

• fravær fra arbeid

• begrenset arbeid, alternativt arbeid

• medisinsk behandling utover førstehjelp

• tap av bevissthet 

• eller annen vesentlig skade diagnostisert av helsepersonell som ikke 
nødvendigvis fører til de forannevnte skadene

 Skade med høy konsekvens:

• Skader som resulterer i dødsfall

• eller en skade som arbeideren ikke kommer seg fra, 

• eller en skade hvor det tar mer enn 6 mnd å komme tilbake til normal 
helsetilstand
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4. FORSLAG TIL NYE INDIKATORER

Konsekvenser

Vurdering av tapspotensialet

X Haakon Rud



4. FORSLAG TIL NYE INDIKATORER
Konsekvenser basert på GRI
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• Dekker i første omgang yrkesskade, men ikke yrkessykdom 
• Basert på helsefaglige definisjoner og skadeomfanget på den skadede
• Konsekvens med faktisk tap deles i følgende hovedkategorier

• G0: antall G3 og G4 med tapspotensiale på G1 og G2 

G1-verdi

G2-verdi

G3-verdi

G4-skade
Førstehjelpsskade

G3-skade
Mindre alvorlig 

konsekvens

G2-skade
Alvorlig konsekvens

G1-skade
Kritisk konsekvens

Førstehjelpsskade
Ingen personskade

Medisinsk konsultasjon
og evt. poliklinisk 
behandling

Skade hindrer den skadede i 
å utføre sin normale jobb i 
inntil 6 måneder
Skade som krever restitusjon
Sykehusinnleggelse

Skade hindrer den 
skadede i å utføre sin 
normale jobb i mer enn 6 
måneder
Varig eller livsendrende 
skade og død



4. FORSLAG TIL NYE INDIKATORER
Vurdering av tapspotensiale
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• Ved både faktiske skader og nestenulykker med høypotensial tap

• Realistisk ‘worst-case’

• Må referere til sammenlignbare forhold og hendelser

• Utføres av flere personer med faglig kunnskap og/eller erfaring

• ‘Runde av oppover’ i grenseland ved usikkerhet

• Ref. til NS5814:2008
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5. VIDERE PROSESS

Veileder

Gevinstbaserte indikatorer

Innspill til flere arbeidsgrupper

Implementering

X Terje Bakke



5. VIDERE PROSESS
Veileder
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• Utarbeide web-basert interaktiv veileder:
• Bruke måleverdiene som grunnlag for forbedring
• Ikke bruke måltall som minimumsverdier for kvalifisering, 

av BH 
• Ikke bruke måltall som grunnlag for bonuser etc
• Inkludere forbedringsarbeid basert på lærdom fra 

hendelser
• Legges ut på SfS BA nettside 

• Utarbeide konkrete eksempler
• Oversettelse av relevante krav i GRI 403?



5. VIDERE PROSESS
Gevinstbaserte indikatorer
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 Etablere nye gevinstbaserte indikatorer

 Tapsbaserte reduserer kun tap

 Oppsiderettet, oppnå positive resultater og gevinster

 F.eks helsefremmende og meningsfullt, trivsel



5. VIDERE PROSESS
Innspill til flere arbeidsgrupper
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 Etablere nye arbeidsgrupper for (SFSBA) 

 gevinstbaserte indikatorer

 å inkludere yrkessykdom, samt bruk av F-verdi

 innsamling, deling og bruk av info om hendelser



5. VIDERE PROSESS
implementering
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 Momenter som tas med ifm implementering
• Prosess for å forankre i bransjen, EBA, MEF? m.fl

• Bred høring

• Legges inn i aktuell kravdokumentasjon, starter med BH

• Etterspørre iht nye kategorier, i alle ledd

• Start: f.eks 1.1.2022, samtidig som H-regimet går, full G 1.1.2023



TAPSBASERTE 
INDIKATORER
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?
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INDIKATORER
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