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NoFS – 30 ÅR!
Hensikten med Nordisk Forskningsnettverk for Sikkerhet - NoFS - var og er å
utveksle erfaringer og forskningsresultater, diskutere faglige problemstillinger,
inspirere hverandre og utvikle faglige og personlige kontakter.
Konferansene har bidratt vesentlig til at det nordiske miljøet for ulykkes- og
sikkerhetsforskere er blitt større og at samarbeidsprosjekter er blitt etablert.
NoFS er et ad hoc-arrangement uten noen fast organisasjonsmessig forankring
og dokumenterer derfor sin berettigelse og suksess ved at det lever videre år
etter år.
Ansvaret for å arrangere NoFS-konferansene går på omgang i de nordiske land.
NoFS – Nordisk Forskningsnettverk for Sikkerhet - er det forum der ulykkesforskere
og sikkerhetspersonell utveksler erfaringer og forskningsresultater samt knytter
og vedlikeholder et verdifullt nordisk nettverk.
Gjennom sin lange levetid har det nordiske forumet etablert seg som et verdifullt
bidrag til utvikling av ulykkes- og sikkerhetsforskningen innenfor transport-,
arbeidsliv- og hjem- og fritidssektoren.
NoFS’ tradisjoner
Selv om kimen til NoFS ble lagt noen sommerkvelder på et nordisk seminar
i Finland i 1979, regnes samlingen på Sola Strand Hotel utenfor Stavanger i
1980 som den første virkelige NoFS-samlingen.
I perioden 1980 – 1995 var det med et par unntak samlinger hvert år. Ansvaret
gikk på rundgang mellom frivillige arrangementsgrupper i de nordiske land.
Deltakelsen var mellom 26 – 84 personer. Det ble utarbeidet egne seminarrapporter fra de fleste samlingene.
(Se oversikt NoFS-Seminarer 1980 – 2009; Vedlegg 1, side 43 og Referanseliste
for rapporter fra NoFS-Seminarer 1980 – 2009; Vedlegg 2 side 45)
Særpreg ved NoFS
NoFS har en rekke særpreg som kan sammenfattes i noen få punkter:
• Forskerkontakt på tvers av ulykkesarenaer
• Forum for forskere – forvaltere – praktikere
• Aktiv nettverksbygging
• Kanal for nye forskere og dristige synspunkter
• Formidling av nye forskningsperspektiver
• Dialog og kunnskapsdeling
• Organisering: Nordisk rotasjon
• Dugnadsånd og frivillighet/non-profit
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Fra ulykker til sikkerhet: En ny start for NoFS i 2002
Den 14. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – NoFS’02 med tema
”Det sårbare samfunn og mennesket” – ble arrangert i forbindelse med NIF
Kursdager ved NTNU (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) i
Trondheim 6.-8. januar 2002. Deltakernes anbefalinger gikk enstemmig ut på
at NoFS måtte fortsette.
Et arbeidsutvalg gikk gjennom erfaringene fra NoFS 2002 i Trondheim, og
konklusjonene la grunnlaget for et nytt NoFS 2003 I Karlstad, Sverige.
For å modernisere konferansen og markere en ny start ble det besluttet å gi
NoFS et nytt navn med samme forkortelse: Nordisk Forskningsnettverk for
Sikkerhet (NoFS). (Nordiska Forskningsnätverket för Säkerhet.) Tidligere navn
var: Nordiska Olycksfalls Forsknings Seminariet
NoFS har avkom
I 2002 fikk NoFS en avlegger, Working on Safety Conference (WOS) –
workingonsafety. net. Denne konferansen har ikke samme bredde i temaene
som NoFS, fordi den fokuserer på arbeidsmiljø og industriell sikkerhet. Selv
om målgruppen til NoFS og WOS er delvis overlappende, har WOS en mer
internasjonal profil og med konferansespråk på engelsk. WOS arrangeres de
årene det ikke er NoFS, noe som gjør det mulig for nordiske deltakere å få med
seg begge arrangementene.
NoFS i framtiden
Redaksjonen har invitert yngre NoFSere til å bidra med synspunkter på hvordan
NoFS-samarbeidet bør drives i fremtiden. De er gjengitt på side 27-29.
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Redaksjonen vil spesielt takke professor Jan Hovden, NTNU, for hans
hovedbidrag til dette jubileumsskriftet. Han er dessuten en av NoFS’
veteraner. Den samme takken går til professor Jorma Saari som har skrevet
forordet og som er ”urgründer” for NoFS-tradisjonen.
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Tekst settes inn her
Tekst settes inn her

“The birth
of NoFS
was a pure accident”
Professor Jorma Saari arrangerte seminaret som ble
kimen til NoFS for 30 år siden.

Professor Jorma Saari arrangerte seminaret som ble kimen til NoFS for 30 år siden:
13-21 august 1979, Kurshotell Petäys, Finland:
”FORSKNING OM OLYCKSFALL OCH DERAS BEKÄMPNING”

The birth of NOFS was a pure accident. The Finnish Institute of Occupational
Health started giving an international summer course in epidemiology in the
early seventies. In the late seventies, we thought there would be a need for
an international safety research course, as well. I organized the first course in
1978 with good success. There were many young safety researchers on that
time in the Nordic countries.
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Forord ved professor emeritus Jorma Saari, Finland

There also was a Nordic organization, called Nordiska
Forskarkurser, which funded post graduate summer
courses for researchers. We decided to plan a course
for the year 1979, and the proposal was successful.
The course took place in Finland near the town of
Hämeenlinna in August, 1979.
Afterwards, my Swedish friends
have teased me by saying that
I made a mistake in giving the
title for the course. The title was
“accident research”. They have
been saying that I forgot the word
“occupational” in the title. Since
Nordiska Forskarkurser cooperated
with universities, it also marketed
its courses intensively in the
universities. According to my
friends from the west, some wrong
people got interested. So, we had as
participants, not only occupational
accident people, but also people who
studied home accidents and traffic
accidents.

After the course, the Norwegian participants proposed
that we should have a Nordic safety researchers’
meeting. So, they organized the first meeting in 1980.
This is how I learned the recipe for success. It is simple;
a bunch of young researchers, warm summer in August
with dark nights, a lake, sauna, and some Norwegians,
especially Norwegians originating from other countries.

Professor Hollnagel is nowadays
promoting the idea that success
Noen av kursdeltakerene i 1979 utenfor kurshotellet: Jorma Saari i midten. Andre
deltakere i 1979 som har vært aktive siden var: Kirsten Jørgensen, Johan Lund, Urban
and failure are not polar opposites.
Kjellén, Elisabeth Lagerlõf, Tore J. Larsson og Carin Sundström-Frisk.
According to him, adverse outcomes
Alle disse 7 ble tildelt Diplom som Ur-NoFSer under jubileumsmiddagen 9. juni 2009.
can arise from the same process
that produces success. My mistake
with formulating the title proved
to be a big success. During the course, we found that
accident is accident, no matter on which arena of life it
I believe NOFS has had a great impact on Nordic
occurs. Work, home, and traffic accidents have similar
safety research. At least, a very strong social network
mechanisms and risk factors. We learned that we can
was created helping all of us in our profession. In the
learn from other sectors of safety research.
eighties, NOFS took place almost every year. Then in the
nineties, intervals became longer. Again, Norwegians
Probably, a couple of other factors strengthened our
revitalized the tradition in 2002 after six years
learning. The course site was at a lake, the course took
downtime.
place in warm and nice August, and we were young. We
did not need much sleep. So, we spent many hours at
I do hope that younger researchers now will catch the
the bonfire at the lake, and in the sauna. We were telling
ball and make NOFS a bi-yearly tradition also in the
jokes, singing, and eating sausages, which were bought
future.
by one of the lecturers, professor Raouf, who is a Muslim
and could not eat those sausages. The other main lecturer Jorma Saari
was young Dr. Andrew Hale who later became Professor
Professor emeritus
at Delft University, in the Netherlands, and a long time
Editor in Chief in the journal Safety Science.
We were enjoying our lives professionally and socially. It
was fun and inspiring to see how people were learning
safety research and how they had similar problems and
obstacles on their way.
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NoFS 2009

Jan Hovden

Institutt for industriell økonomi og
teknologiledelse, NTNU, Trondheim

Tanker om
sikkerhetsforskningen i
fortid, nåtid og framtid
I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i det jeg mener var kjernen i
NoFS fra starten av, nemlig ulykkesmodeller og metoder i forebyggende
sikkerhetsarbeid. Utviklingen i nordisk sikkerhetsforskning og utfordringer
for sikkerhetsforskningen beskrives som følge av de senere års endringer i
samfunn og arbeidsliv.
Videre omtaler framstillingen et bredere perspektiv på sikkerhetsfagets
omfang og mangfold. Artikkelen avsluttes med noen betraktninger om status
for norsk og nordisk sikkerhetsforskning.
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Jeg har foretatt noen nødvendige avgrensninger for at
presentasjonen skal bli overkommelig:
• Primært et norsk perspektiv - dernest nordisk
• Primært fokus på industriell sikkerhet og
		 arbeidsulykker, og nesten ingenting om 		
		 trafikksikkerhet eller om hjem- og fritidsulykker.
		 Disse områdene har vært likeverdige temaer på 		
		 NoFS-konferansene.
• Viktige temaer i diskursen mellom sikkerhetsforskere
		 utelates helt. Det gjelder spennende temaer som
		 etikk og verdisyn, for eksempel sikkerhet versus 		
		 frihet, risiko for hvem, maktspørsmål, sikkerhet og
		 økonomi, aksept av risiko – risikotoleranse, 		
		 nullvisjonen, osv.
Min målgruppe er yngre forskere som er opptatt av
sikkerhetsforskning i nåtid og framtid. Et budskap jeg
vil frambringe, er at det faktisk er nyttig å kjenne
forskningsfeltets historie og utvikling i sitt arbeid med
framtidsrettede modeller, tenkemåter og paradigmer.
Det gir et tryggere grunnlag for selvstendig og kritisk å
bedømme alle nye trender på forskningsfeltet, posisjoneringer av faglige revir og kampen om agendamakt og
forskningsressurser. Temaer og tenkemåter har kommet og
gått - og gjenoppstått, gjerne i ”keiserens nye klær”.
En anbefaling til PhD studenter: Les klassikerne, originalkildene, og ikke stol på gjengivelser og referanser i andreog tredje-håndskilder. - Der kan dere bli lurt.

Året etter på Wadahl slapp vi taket i den konkrete
empiriske ulykkesforskningen, ”slo ut håret” inspirert
av Arne Næss sitt foredrag om ”Lykke og ulykke”, og
diskuterte sikkerhetsforskning i lys av filosofi, etikk,
økonomi og menneskesyn. Siden har temaer kommet
og gått - og gjenoppstått. Langt om lenge kom også
samfunnssikkerhet og det globale risikosamfunn på
agendaen til NoFS (Hovden, 2003).
På 1990-tallet brakte EU NoFS inn i en ”krise”, og
arrangementet lå i perioder dødt. Forskningsinteressene og
–midlene flyttet til EU, og det nordiske samarbeid led. På
2000-tallet fikk NoFS en konkurrent - eller et supplement
i den internasjonale konferansen ”WorkingOnSafety”
(WOS). WOS bygger på samme grunnkonsept som NoFS.
(Se www.WOS2010.no som informerer om neste konferanse
som blir arrangert på Røros i september 2010).

Historien om NoFS

Ideen om NoFS fødtes i Finland i 1979 og den første
konferansen ble avholdt på Sola ved Stavanger i 1980.
Ideen var å ha en arena for et uformelt nordisk nettverk
for ulykkesforskere på tvers av fagdisipliner, samfunnssektorer og andre barrierer. Det skulle primært være et
forskerforum for fri diskusjon, idéutvikling og kritikk uten
hensyn til brukere og pengesekk. NoFS stod opprinnelig
for ”Nordiska olycksfalls-forskningsseminariet”. Samtidig
med NoFS ble det også etablert et nordisk forum for
risikoforskere, ”Scandinavian Risk Analysis Technology
Co-operation”, 1979-82 (SCRATCH, 1982) der mange av
de samme forskerne deltok. Dette forsterket det gode
nordiske samarbeidet på forskningsfeltet. Et annet godt
eksempel på samarbeidet er det nordiske prosjektet
”Successful accident prevention” (Finnish Institute of
Occupational Health, 1987).
I starten var den ambisiøse og dyktige Arbetsolyckfallsgruppen ved KTH drivkraften i arrangementet, og temaene
dreide seg mye om ulykkesmodeller og systemer for ulykkesrapportering lokalt og nasjonalt. Men dette utgangspunktet
sprengtes fort: og NoFS fikk en blomstringstid utover på
80-tallet. NoFS 1984 i Rovaniemi løftet oss til å diskutere
ulykkesforskningens vitenskapelige paradigme og kvalitet.

Rammene for temaer i NoFS er blitt utvidet. Likevel,
utgangspunktet og kjernen i konferansene har hele tiden
vært ulykker med personskader i arbeid, trafikk, hjem og
fritid. Dette er de tradisjonelle enkeltulykker, ”hverdagsulykker”, som rammer mange, og er de som dominerer
døds- og skadestatistikken - og ikke de sjeldne storulykker
og katastrofer som dominerer nyhetsbildet. Jeg velger
derfor å gjøre ulykkesmodeller og skadeprevensjon
innenfor disse områdene til hovedsak i første del av
presentasjonen. Den vil som nevnt innledningsvis få en
slagside mot arbeidsulykker og industriell sikkerhet - da
det er det jeg kan best.

Teorier, modeller og metoder på
fagfeltet
Forskningsbasert ulykkesforståelse startet ikke med
NoFS. En rasjonell tilnæring og tro på at ulykkesrisiko
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kan kontrolleres kom allerede med opplysningstiden på
1700-tallet, for eksempel Jean Jacques Rousseau, og
truet den etablerte oppfatning av at ulykker skyldtes
guds straffedom eller skjebnen. Det tok imidlertid lang
tid før vitenskapelig basert sikkerhetstenkning slo
igjennom og sikkerhetsekspertisen erstattet prestenes
bønner som ulykkesprevensjon. Sprengstoffindustrien
var en pioner for praktisk, målrettet sikkerhetstenkning
allerede tidlig på 1800-tallet - med systematiske
risikovurderinger og arealplanlegging basert på barriereanalyser, inklusive betydningen av lederansvaret ved å
plassere direktørboligen midt inne på fabrikkanlegget.

Bedriftsorganisasjonen
har betydning for
ulykkesmuligheten
I Norge og internasjonalt har sikkerhetsforskning
vært anerkjent som en egen akademisk disiplin i mer
enn 40 år. Det startet i USA innenfor kjernekraft og
romfart. En del av de nye teknologiers virkninger var
ikke så uskyldige som mange i industrialiseringens
utviklingsoptimisme hadde forestilt seg. En gryende
miljøbevegelses og fagbevegelsens press for strengere
lovgivning og økt kontroll av industrien mht sikkerhet
fikk utviklingen av risikoanalyser til å skyte fart.
Krav til risikoanalyser (Jensen og Sande, 1973) kom
inn i lovverket, og det vokste opp en betydelig FOUvirksomhet og en framgangsrik konsulentbransje
innenfor området. I Norge har dette særlig vært
knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og store
forskningsprogram som ”Sikkerhet på Sokkelen” i første
halvdel av ’80-tallet.
De fleste ulykkesmodeller og -teorier som benyttes
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i dag bygger fortsatt på ideene i Heinrichs (1931)
dominomodell, Gibsons (1962) og Haddons (1968)
epidemiologiske modeller for energi på avveie og
barrierer. På 1960- og 70-tallene var oppmerksomheten
i hovedsak rettet mot teknisk svikt og menneskelige
feilhandlinger (Kjellén og Hovden, 1993). For innsamling
og analyse av ulykkesdata i informasjonsystemer
har utgangspunktet gjerne vært en ”insident” i
epidemiologiske termer av:
• Type (fall, kollisjon, eksplosjon, etc.)
• Agens (maskin, kjøretøy, person, verktøy, osv.)
• Skade (død, alvorlighet, kroppsdel, osv.), og
• Farlig handling (feil og unnlatelser)
Epidemilogiske modeller er i hovedsak brukt i statistiske
ulykkesrapporteringssystemer (Andersson, 1991).
Konkurrerende ulykkesmodeller dukket etter hvert opp:
1. Årsaks-sekvensmodeller inspirert av dominomodellen,
f.eks ILCI (Bird and Germain, 1985),
2. Deskriptive modeller tegnet som kjeder av hendelser
og faser i en ulykkesprosess, for eksempel STEP 		
(Benner, 1975; Hendrick og Benner, 1987) og AO/
OARU-modellen (Kjellén og Larsson, 1981),
3. Systemmodeller basert på en blanding av årsakskjeder
og epidemiologiske modeller, som TRIPOD og
”Sveitserostmodellen”
(Reason et al, 1988; Reason, 1997; Reason, 2008)
4. Logiske, risikoanalyseinspirerte modeller, som den
feiltrebaserte MORT metoden (Johnson, 1980), og
SMORT metoden spesielt tilpasset granskning av
arbeidsulykker (Kjellén, 2000). I de senere år er også
teknisk risikoanalyse-modellering blitt benyttet for å
kvantifisere risikoen for arbeidsulykker
(Ale et al, 2008).
5. Systemiske ulykkesmodeller er først og fremst utviklet
for analyse av storulykker i komplekse, dynamiske
sosio-tekniske systemer - og deres mulige relevans for
de ”enkle” enkelthendelser blir kommentert senere.
1980-årene var tiden for kreativ utvikling av ulykkesmodeller i Norden, og i tillegg til AO/OARU-modellen fra
KTH, fikk vi en finsk modell (Touminen og Saari, 1982) og
en dansk modell (Jørgensen, 1985) - men ingen norsk, og
derfor kunne undertegnede på NoFS i Rovaniemi (1984)
spørre om vi trenger disse ulykkesmodeller for å utvikle
fagfeltet vitenskapelig og for bedre ulykkesforebygging.
Historien om ulykkesmodellering handler dels om posisjonering for modellmakt mellom ulike fagdisipliner, så som
teknologi, psykologi, medisin og andre fag. De hevder alle
å ivareta helheten og tverrfagligheten ved å kombinere
menneskelige faktorer, teknologi og organisasjon, men
preges av mentale modeller formet av modellørens egen
faglige bakgrunn. Det er stor enighet om at sikkerhet er
et tverrfaglig emne. Men slik jeg ser det, er det kun Jens
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Rasmussen (1997) i Norden som har vært på sporet av
ekte tverrfaglighet i sikkerhetsforskningen.
Fra midten av åttitallet endret interessen seg fra ulykkesmodellering, granskning og statistiske rapporteringssystemer
til verktøy for sikkerhetsstyring og sikkerhetsrevisjoner
(Kjellén og Hovden, 1993). Det hadde bl.a. sammenheng
med endringer i tilsynsregimet og regelverksutvikling
som medførte internkontrollprinsipper, funksjonskrav og
risikobasert målstyring, vektlegging av ledelsesansvar
og krav om sikkerhetsrevisjoner. Hale og Hovden (1998)
kaller sikkerhetsledelse og -kultur den tredje tidsalder i
sikkerhetsforskningen. Tenkningen var inspirert av kjernekraftområdet. Tjernobyl skapte interesse for ”sikkerhetskultur”. I samme periode var store internasjonale selskaper
som DuPont rollemodeller for et ledelsesfokus på
sikkerhetsstyring. Konseptene spredte seg fra storulykkesområdet til arbeidsulykkesområdet.
Den første tidsalder (fram til 70-tallet) var særlig opptatt
av teknisk sikkerhet og vernetekniske forbedringer, mens
den andre tidsalder (fra 70-tallet til ut på 80-tallet) var
opptatt av den menneskelige faktor og individuell atferd
(Hale og Glendon, 1987). Utgangspunktet var behavioristisk
og kognitiv psykologi (informasjonsergonomi). Utover
1980-tallet også de tok opp ideer fra sosioteknisk teori
(Tavistock skolen), og Harrisburgulykken (Three Mile Island)
fikk svensk kjernekraftforskning til å utvikle det beslektede
MTO (menneske-teknologi-organisasjon) konseptet.
De tre tidsaldrene for sikkerhetstenkning dreier seg om
en ekspansjon av perspektiver på ulykkesfenomenet.
Disse perspektivene erstatter ikke hverandre, men
supplerer hverandre. Teknisk sikkerhet er fortsatt viktig,
og ”human faktor” forskningen har fortsatt å blomstre
ved siden av ”ledelse og kultur” i de siste tiår. Dette
har bl.a. produsert metoder som HERMES, ATHEANA og
CREAM. (for en oversikt, se Hollnagel (1998).)
Denne grove oversikten over ulykkesmodellering viser at det
er en stor variasjon av perspektiver på ulykkesfenomenet
og på forebyggende strategier. Dette mangfoldet er bra,
da det forhindrer at vi blir sneversynte i tenkning og
handling i sikkerhetsarbeidet. Det heter at ”we find
what we look for, and fix what we find” (Lundberg et al,
in press). Likevel, gir de dominerende ulykkesmodeller
og tilnærmingsmåter god nok forståelse og adekvate
løsninger på dagens og framtidens ulykkesproblemer og
løsninger i arbeidslivet? Er de gamle modellene ”gått
ut på dato”, eller har de fortsatt gyldighet i et endret
samfunn og arbeidsliv? Hva gjør ny teknologi, nye
arbeidsformer, nye organisasjons-former, ”new public
management” og markedsstyring, globalisering, etc. med
sikkerhetstenkningen og sikkerhetsarbeidet?

Men vet vi ikke nok om risiko etter mer enn 30 år med
sikkerhetsforskning og risikoanalyser? – På mange områder
kan man ut fra politisk debatt, media og
opinionsundersøkelser fastslå at usikkerhet om det
ukjente og folks frykt for farer som truer, bare har økt.
Det kan skyldes:
• at veksten i nye teknologiskapte risikoer er større enn
vår kapasitet til å forstå og analysere dem, og/eller
• at våre metoder, verktøy og tilnærmingsmåter ikke
er gode nok, og/eller
• at vi ikke evner å kommunisere godt nok om risiko		 spørsmål, og å bygge et apparat rundt ivaretakelsen
		 av sikkerheten i samfunn og næringsliv som inngir
		 den nødvendige tillit.
Samtidig viser all statistikk at de nordiske samfunn aldri
har vært så sikre, trygge og gode å leve i som nå.

Endringer i samfunn og arbeidsliv
de siste 20 år: implikasjoner for
ulykkesteori og sikkerhetsforskning?
I en rapport fra European Agency for Safety and Health at
Work (Op de Beek & Van Heuverswyn, 2002) er de viktigste
endringene fra 1990-tallet og framover rubrisert som:
(1) endringer i industrielle organisasjoner, nye organisasjonsformer og strukturer, (2) det frie marked, privatisering,
nedbemanning og bruk av underkontraktører, (3) teknologi,
særlig IKT, (4) økt bruk av fjernstyrt arbeid, hjemmearbeid,
endringer i arbeidstider, arbeidstempo og arbeidsbelastninger,
(5) endringer i arbeidsmarkedet med mer deltidsjobber,
midlertidig arbeid, enkeltmannsforetak, økt kvinneandel,
aldring av arbeidskraften, etc. Se også Wilpert (2009).
Disse endringene fører til nye risikoer som i følge rapporten
bør møtes med mer dynamiske sikkerhetsstyringssystemer
som vektlegger de ansattes medvirkning, proaktive
prestasjonsindikatorer, bedre kommunikasjon og livslang
læring. Risikohåndtering på ulike nivåer i organisasjoner
som er usatte for eksterne stressfaktorer som influerer
arbeidslivet i form av endringer i politisk klima og
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oppmerksomhet, markedsforhold og finansielt press,
kompetanse og teknologiske endringer, ble godt beskrevet
allerede av Rasmussen (1997). Han påpeker at tilpasning
til disse stressfaktorene har forandret hverdagens realiter
på mange arbeidsplasser, innholdet i arbeidsprosesser og
sosio-tekniske systemer.
På et vis er det likevel lite som har forandret seg på
mikronivå, ”den skarpe enden” i forbindelse med
manuelle arbeidsoppgaver. Å klatre i en stige på en
byggearbeidsplass eller å utføre vedlikeholdsarbeid på
en kjemisk fabrikk er ikke blitt mer kompleks, dynamisk
eller har introdusert ukjente risikomomenter. Eller
kanskje - har den økte bruk av ny informasjons- og
kommunikasjonsteknologi som en integrert del av
tradisjonelt manuelt arbeid forandret risikofaktorer og
arbeidsprosesser. Vi må derfor se etter alternative
tenkemåter og strategier for ulykkesprevensjon. Bruken
av nye informasjonssystemer bidrar uten tvil til økt
sikkerhet, men kan også føre til at arbeiderne ”drukner”
i informasjon og til ny sårbarhet knyttet til avhengighet
av informasjon og komplekse kommunikasjonskanaler
(Groth, 1999).
Globaliseringen har nådd arbeidslivet på to måter:
• Sikkerhet for ansatte i nordiske selskaper som
		 etablerer seg i fattige land - er Corporate Social
		 Responsibility (CSR) konseptet en bløff eller
		 realitet? Nordiske bedrifter etablerer seg
		 i utviklingsland og får store problemer med å
		 opprettholde et sikkerhetsnivå etter våre
		 standarder i slike engasjementer (Kjellén, 2004).
• Risiko i det multikulturelle samfunn: Norge har hatt
		 en meget stor arbeidsinnvandring fra EU i
		 de senere år som har vært nødvendig for å
		 dekke arbeidskraftbehovet. De aller fleste har
		 gått til bransjer med tradisjonelt høy ulykkesrisiko
		 og arbeidsmiljøproblemer, dvs. primærnæringene,
		 bygnings-industri, hotell- og restaurantbransjen.
		 Det er store mørketall i skade-rapporteringen fra
		 disse arbeidstakergruppene.
Verdensøkonomien har vært gjennom en lang periode med
oppgangstider inntil finanskrisen slo til i fjor høst.
ILO har bekymret spurt om finanskrisen vil gi et tilbakeslag
i arbeidet for sikrere og sunnere arbeidsplasser (Al-Tuwaijri,
2009). Forskningslitteraturen om effekten av konjunktursvingninger på sikkerheten er meget begrenset og ikke
entydig. Men forskning om vegtrafikkulykker forteller
at ulykkesfrekvensen blir lavere i nedgangstider selv når
man kontrollerer for lavere eksponering (Wilde, 1998).
Leveson (2004) mener at slike endringer som er skissert
ovenfor strekker gyldighets-området, dvs. grensene for de

rådende ulykkesmodeller og sikkerhetsanalyser. I et
samfunn i omforming er teknologier, kunnskap, organisasjoner, mennesker og verdier gjenstand for endringer.
Likevel, når det gjelder forebygging av arbeidsulykker
tror de fleste eksperter og praktikere fortsatt på dominomodellen og isfjellmetaforen (Hale, 2000). Men kanskje
det er godt nok? Hva er alternativene: er det inspirasjon
å hente fra forskningen rundt storlykkesrisiko i komplekse
og dynamiske sosio-tekniske systemer?
Nye teorier og modeller er utviklet innenfor høyrisikoindustrier og i transport. I NoFS sammenheng vil jeg bare
ta opp noen få aspekter som kan ha relevans i arbeidet
med å forebygge arbeidsulykker. Det gjelder spesielt
organisasjonsfaktorer av betydning for ulykker (Hovden
et al, 2009). ”Normal Accident Theory” (NAT) og ”High
Reliability Organizations” (HRO). NAT (Perrow, 1984)
introduserte ideen om at systemulykker er uunngåelige og
“normale”. Systemulykker lar seg ikke analysere eller
er forutsigbare ved hjelp av probabilistisk risikoanalyse, da
disse metodene bygger på forutsetninger om lineært samspill mellom enhetene. Systemulykker dreier seg om
uforutsett samspill mellom multiple feil. NAT representerer
en todimensjonal typologi av sosio-tekniske systemer
basert på grad av samspill (lineært – komplekst) og
koplinger (løst – tett). Perrow bruker disse to dimensjonene i en 2 x 2 tabell og viser at systemegenskapene
påkaller ulike organisasjonsformer. Endringene i arbeidslivet som beskrevet ovenfor, har bidratt til økt sikkerhet,
men også til økt sårbarhet på mange arbeidsplasser.
Det kan derfor være viktig å redusere interaktiv
kompleksitet og tette koplinger når nye arbeidsplasser
skal designes. Bellamy og Geyer (1992) argumenter for
at det på arbeidsplassene er for mange tette koplinger
og interaktiv kompleksitet til at de kan forbys slik
Perrow anbefaler. Man må søke andre løsninger på
problemet.
HRO-forskerne (LaPorte og Consolini, 1991) forsøkte
å imøtegå Perrows NAT ved å vise til studier om
hvordan organisasjoner på en sikker måte har håndtert
komplekse teknologier. HRO forsøker å kompensere
for kompleksitet ved hjelp av 1) kontinuerlig trening,
2) bruk av barrierer og redundans, 3) mange kilder
til direkte informasjon, 4) bevissthet om håndtering
av uventede hendelser (Weick og Sutcliffe, 2007).
De redefinerer HRO til ”mindful” (oppmerksomme)
organisasjoner.
I et informasjonsbehandlingsperspektiv sees ulykker på
som et sammenbrudd i flyten og fortolkningen av
informasjon (Turner, 1978). Slike modeller inkluderer
faktorer som feil fortolkning av signaler, tvetydighet
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working in the face of continuous stresses or major
mishaps”. Konseptet ligger nær opp til det Westrum
(1993) kaller “nødvendig forestillingsevne” (requisite
imagination) og impliserer en systemisk tenkemåte og
et behov for systemdynamiske modelleringsverktøy som
FRAM (Hollnagel, 2004) og STAMP (Leveson, 2004).
Kan så disse teoriene til Perrow, Rasmussen, Weick,
Hollnagel m.fl. fra høyrisiko, komplekse og avanserte
sosio-tekniske systemer bidra til en bedre forståelse og
praksis i forebyggelse av tradisjonelle og tilsynelatende
enkle og trivielle arbeidsulykker? Har de noe substansielt
å tilføre eller representerer de en annen virkelighet av
risikoproblemer?

Illustrasjon fra Ivonne Herrera, NTNU

i informasjonen, ignorering av regler og instrukser,
selvgodhet og arroganse hos de som har ansvar for
sikkerheten. Dette ble også et utgangspunkt for å
klassifisere og rangere sikkerhetskulturer (Westrum,
1993; Reason, 1997). Rasmussen (1997) påpekte at
aktiviteter lett beveger mot grensene for akseptabel
(sikker) ytelse. Dette bør påvirke beslutningsstøtten til
operatørene i retning av mer adaptive og distribuerte
systemer for beslutningstakning. Han anbefaler også å
studere normale arbeidsprosesser i stedet for å fokusere
ensidig på avvik, feil og uønskede hendelser.
HRO bygger bl.a. på en erkjennelse av at mennesket
begår feilhandlinger, men at påliteligheten oppnås
gjennom en tilrettelegging for å korrigere feil før de
får negative konsekvenser. ”Human factor” forskningen
har i de senere år beveget seg fra et ”human error”
til et ”human recovery” perspektiv. Dette har store
konsekvenser for krav til design og drift av sosiotekniske
systemer. En videreføring av denne tenkningen finner vi
i det nye og populære konseptet ”resilience engineering”
(RE) (Hollnagel et al, 2006).
RE går fra den klassiske definisjonen av sikkerhet
som frihet fra uakseptabel risiko til sikkerhet som en
dynamisk ikke-hendelse, dvs. til evnen til å forutse,
planlegge og handle for å opprettholde kontinuerlig
sikkerhet. RE er opptatt av kapasiteten til å håndtere
det ufortsette. Hollnagel et al (2006) definerer
“resilience engineering” som: ”the intrinsic ability of an
organization (or system) to adjust its functioning prior
to or following changes and disturbances to continue
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Det er ikke noe enkelt ja eller nei svar på spørsmålene.
De ”gamle” modeller og systemer for forebyggende
sikkerhetsarbeid kan være gode nok, passe utmerket
for noen arbeidsplasser, men ikke for andre. De fleste
sikkerhetsproblemer kan bli løst ved å se på enkle,
direkte årsaker og utløsende hendelser. På de fleste
arbeidsplasser er det et stort potensial for å redusere
skadetallene ytterligere gjennom kontinuerlig,
systematisk avvikskontroll. Saari (2001) uttrykker at
mennesker har en tendens til å undervurdere kjente
risikoer, og å overvurdere nye risikoer.
Det er lite behov for nye modeller i det daglige
sikkerhetsarbeid med ulykkes-rapportering og
oppsyn. På den annen side kan identifisering av
umiddelbare, nære årsaker i stedet for å søke etter
de bakenforliggende årsaker lede til eliminering av
symptomer uten særlig betydning for forekomst av
fremtidige ulykker (Marais et al, 2004; Leveson, 2004).
For å identifisere systemiske årsaker må man supplere
med nye modeller med alternative tenkesett for å tenne
den forestillingsevne og kreativitet som er nødvendig
for å løse ulykkesproblemer.
Bruken av ulykkesmodeller kan diskuteres i et rammeverk
av læringssløyfer på ulike nivåer (van Court Hare,
1967; Freitag & Hale, 1997; Hale et al, 1997). I den
skarpe enden - utførelse av arbeidsprosesser - kan
enkle og ”folkelige”/ikoniske modeller for rapportering
og kommunikasjon gi tilstrekkelig valid informasjon.
På meso nivå, domenet for sikkerhetsledere og
mellomledere, er det behov for mer avanserte analoge
modeller som TRIPOD, ILCI, osv. for høyere ordens læring
gjennom overvåkning og revisjoner. For emergerende
hendelser knyttet til store endringer i MTO-systemet
kan det være nyttig å supplere med modellering basert
på systemdynamikk (FRAM, STAMP), eller på ideer fra
antropologien så som historiefortelling, tekstanalyser,
studier av normale arbeidsprosesser, m.m. Utviklingen
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i informasjonsteknologi har gjort slike metoder mer
tilgjengelige og anvendbare.

kommenteres dagens situasjon og utfordringer for
sikkerhetsforskningen primært i Norge.

For strategisk sikkerhetsstyring er det viktig å
skille mellom hendelser som indikerer behov for
fundamentale endringer i sikkerhetsstyringssystemet
eller i regelverks- og kontrollregimet fra de som
indikerer et behov for større innsats på å implementere
og praktisere de systemer og virkemidler man har på
plass (Hale, 1997). På dette nivået er det viktig med
endringsanalyser for sikkerhetseffekter av endringer
i teknologi, organisasjon og arbeidsprosesser. I
den forbindelse kan det være nyttig å vurdere om
ideer fra ”Resilience Engineering” kan være til
hjelp i strategisk arbeidsulykkes-prevensjon. I de
siste årene har to systemiske ulykkesmodeller blitt
utviklet, nemlig ”Functional Resonance Accident
Modell” (FRAM) (Hollnagel, 2004) og ”SystemTheoretic Accident Modell and Processes” (STAMP)
(Leveson, 2004). Slike modeller kan inspirere til mer
proaktive sikkerhetsindikatorerer enn de tradisjonelle
tilbakeskuende indikatorene basert på ulykkesstatistikk,
så som H-verdier, etc. (Hopkins, 2007).

Perspektiver på sikkerhetsfagets omfang
og mangfold

Det er et behov for ulykkesmodeller som er mer
fleksible i den betydning at de lettere kan tilpasses og
skreddersys til spesielle faretyper, arbeidsforhold og
lokale behov. Derfor er det et behov for forskning som
utvikler en klassifisering av ulike typer arbeidsplasser og
sosiotekniske systemer, fenomenologien av hendelser
og farlig energi som er involvert, m.m. avstemt mot
en kategorisering av ulykkesteorier, -modeller og
prevensjonsstrategier. Et utgangspunkt kan være å
utvikle en representativ liste av ulykkesscenarier for så
å utvikle innholdet i klassifiseringene. Dette er en stor
utfordring for framtidig ulykkesforskning.
Mange og konkurrerende ulykkesmodeller er ønskelig
ettersom de får fram ulike aspekter ved risikoproblemet.
De er forenklede framstillinger av faktiske ulykker, og
er ikke riktige eller feilaktige, men må bedømmes ut fra
sin anvendbarhet på ulike risikoarenaer og ut fra hvor
godt de veileder oss i å finne de riktige og effektive
forebyggende tiltak.
I en slik større sammenheng er kunnskap om ulykker
og ulykkesmodellering en input sammen med mange
andre faktorer til analyser, beslutninger og handling
som påvirker risikonivået. Nedenfor vil jeg derfor
løfte blikket fra den rene ulykkesforskningen til noen
tanker om sikkerhetsfagets omfang og mangfold, og
deretter noen refleksjoner om forandringer i risikobildet
globalt og lokalt som går ut over de tradisjonelle
rammene for sikkerhet som fagdisiplin. Avslutningsvis

En vid tilnærming til å begrepsfeste ”sikkerhet” er å si at
det dreier seg om tapsforebyggelse og trygghetsfølelse.
”Tapsforebyggelse” (liv og helse, materielle verdier og
miljø, omdømme, osv) dreier seg i hovedsak om en ”ytre”
sikkerhet som ivaretas gjennom teknisk-naturvitenskapelige
og/eller sosio-tekniske tilnærminger. Aspektet ”trygghetsfølelse” er et mer samfunnsvitenskapelig domene, som
dreier seg om tillit til det apparat (personer, organisasjoner
og institusjoner) som ivaretar sikkerheten og til en ”indre”
sikkerhet i forhold til personens opplevelse av egen
mestring og kontroll overfor farer vedkommende utsetter
seg for eller utsettes for.
Tverrfaglighet: At sikkerhetsforskningen er et genuint
tverrvitenskapelig forskningsfelt, kan best illustreres
gjennom en opplisting av den faglige utdanningsbakgrunn
til sikkerhetsforskere som undertegnede har samarbeidet
med i årenes løp: sivilingeniører fra alle fagretninger i
studiet, statistikere/matematikere, økonomer, jurister,
medisinere, statsvitere, sosiologer, psykologer, antropologer,
filosofer, historikere og geografer.Analysenivåer, arenaer
og typer av farer og trusler: Sikkerhetsforskning er
relevant for risikohåndtering på alle nivåer i samfunnet
– fra internasjonale og nasjonale reguleringer ned til
individets utøvelse av aktiviteter i arbeid, trafikk og fritid.
De ulike nivåene for sikkerhetsledelse er dominert av
ulike faggrupper og profesjoner. Dette er i seg selv en stor
utfordring for kommunikasjon, erfaringsoverføring og
koordinering. Sikkerhetsforskningen har følgelig oppgaver
på alle samfunnsnivåer, og ikke minst i koplingen mellom
nivåer, jfr. Rasmussens (1997) modell som inviterer til
en ”vertikal” tilnærming til studiet av farlige forhold og
prosesser. Tradisjonelt har sikkerhetsforskningen vært
fragmentert i studier innenfor ett nivå, en sektor, en
bransje, en aktivitetsarena, ett farlig fenomen, osv. uten et
vitenskapelig nettverk og teoribygging som binder denne
forskningen sammen. Denne fragmenteringen bidrar til en
svak vitenskapelig basis for deler av sikkerhetsforskningen.
Det er derfor behov for å trekke sammen disse nisjene
og trådene av kunnskap og viten. Å belyse overgripende
felles risikoproblemer vil kunne gi et bedre vitenskapelig
fundament for den mer sektoriserte og anvendte
sikkerhetsforskning og for den sikkerhetsfaglige utdanning.
”Sikkerhet” er så mangt. Begrepet brukes om en rekke
ulike fenomener, hendelser, situasjoner og tilstander
innenfor alle arenaer for aktivitet i samfunnet, se figur 1.
Figur 1 har ikke ambisjoner om å gi et komplett bilde av
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Figur 1: En illustrasjon av sikkerhetsforskningens omfang og mangfold

bredden i sikkerhetsforskningen, men er ment å være
en illustrasjon på spørsmål knyttet til sårbarheten av
ulike sosio-tekniske systemer (pilene som binder sammen
aksene i figuren). Den horisontale aksen forteller at fagfeltet dekker alt fra naturkatastrofer og menneskeskapte
teknologirelaterte storulykker til de overlagte ondsinnede
handlinger mot andre og til og med selvdestruktive
handlinger. Hendelsene i sine konsekvenser kan dreie seg
om alt fra rusk i øyet til Tsjernobyl og 11. september - fra
”Acts of God” til ”Acts of Bin Laden”. Risikohåndtering
foregår på alle nivåer fra internasjonale og nasjonale
reguleringer og kontroll ned til individets utøvelse av
aktiviteter i arbeid, trafikk og fritid.
Om farer og trusler: begrepet ”risiko” til nytte og
besvær. Metodene og tenkningen for å beregne
og bedømme «reell risiko» ble lånt fra matematisk
statistikk (sannsynlighetsregning) og fra økonomiens
rasjonelle valghandlingsteori. Det brukes da som et
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objektivt teknisk-vitenskapelig begrep frikoplet fra folks
opplevelser og følelser av frykt og ubehagelige spørsmål
om verdier og etikk knyttet til plikt og rettferdighet.
Følgelig blir risikovurderinger ofte basert på enkle analyser
av risiko-kostnad-nytte (Shrader-Frechette, 1991).
Fra et slikt tradisjonelt positivistisk ståsted vil man hevde
at ”risiko” er noe virkelig, objektivt og målbart, mens andre
vitenskapelige ståsteder vil se begrepet som en sosial og
kulturell konstruksjon. I den sammenheng framstår risiko
som en abstraksjon for alt som er skremmende, truende,
fryktet, usikkert, farlig - et opphav til frykt og angst.
Samtidig kan ”risiko” også gi positive assosiasjoner til
spenning, mestring, heltedåd, snarrådighet og dyktighet.
”Risiko” er blitt et nøkkelbegrep i moderne sosiologisk
teori, fra Ulrich Becks bok om ”Risikosamfunnet”
og vitenskapelig-tekniske risikoer i det refleksive
moderne, til Anthony Giddens konsept ”institusjonelle

Nordisk sikkerhetsforskning i fortid og fremtid

NoFS 2009 Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter 8.-10. juni 2009

risikoer og risiko som struktur” og til Niklas Luhmanns
kommuniserende risiko i ”Soziologie des Risikos” (1991)1
Forståelsen av tekniske risikoanalyser har også endret
seg de siste ti-årene. For en oversikt vises til en artikkel
av M. Rausand og K. Øien (2004). Terje Aven (2003) fra
Universitetet i Stavanger (UiS) har i de senere årene gitt
spennende bidrag til risikoanalytisk nytenkning som både
imøtegår og integrerer en del av den kritikken som er
kommet mot risikoanalysen fra samfunnsvitenskapelig hold.
”Sannsynlighet” som matematisk-statistisk konstruksjon
i risikoanalyser har vært dominert av klassisk statistikk.
Den er basert på at sannsynlighet er den relative
hyppighet for forekomst av en hendelse hvis den
analyserte situasjon ble hypotetisk gjentatt et uendelig
antall ganger. En bayesiansk tilnærming har en helt
annen tolkning av sannsynlighet. Der blir sannsynlighet
brukt som et uttrykk for analytikerens usikkerhet eller
grad av tiltro til at en hendelse vil inntreffe, dvs. at
man avviser at ”sanne” sannsynligheter kan beregnes,
og følgelig er usikkerhet rundt sannsynlighetsestimater
meningsløst fordi man innenfor denne tilnærmingen
setter likhetstegn mellom usikkerhet og sannsynlighet.
I forbindelse med myndighetenes overgang fra et
spesifikt regelverk til funksjonskrav på flere og flere
områder har krav til sannsynlighetsvurderinger spredt
seg fra bedømmelse av storulykkesrisiko til krav om
formelle risikoanalyser i arbeidsmiljølov, arealplanlegging,
beredskapslovgivning, brannvernlovgivning, generell byggog planlovgivning, m.m. Dette betyr at anvendelsen av
risikoanalytisk metodikk har spredt seg enormt de siste
10-15 årene. Det er derfor et stort behov for tilpassede
veiledninger til de ulike anvendelsesområdene.

Å forstå forandringer i risikobildet
- noen refleksjoner
Det er verd å understreke at jeg på ingen måte mener
å hevde at risikoen i vårt samfunn er høyere nå enn i
tidligere tider. Opp gjennom det siste hundreår viser
alle aktuelle indikatorer på levetid, helse og levekår
at folk har fått det tryggere. Sammenlikner vi det førindustrielle bonde- og fiskersamfunn med utviklingen av
industrisamfunnet og det post-industrielle samfunn vi
er på terskelen til nå, finner vi interessante likheter og
forskjeller. Sitatet nedenfor som er hentet fra den norske
sosiologen Eilert Sundt, var skrevet i brytningstiden mellom
det gamle samfunn og kimen til et industrisamfunn.
1 Se den sammenliknende diskusjonen av risikobegrepet hos Beck,
Giddens og Luhmann i Torben Hviid Nielsen (1994) Risici
– i teknologien, i samfundet og i hovederne.
Arbeidsnotat nr. 72, TMV, UiO.

Tilsvarende har samfunnsvitere som Ulrick Beck (1986),
Charles Perrow (1984) og S. D. Sagan (1993) tatt opp
risikospørsmål og usikkerhet rundt dagens teknologi- og
samfunnsutvikling som en overgangsfase til en ny epoke.
Vi hadde gradvis vendt oss til at forbedringer i teknologi
inklusive sikkerhetsstyrings- og kontrollsystemer ga større
trygghet og kontroll med risikoer. Livet var ikke farefritt,
men vi hadde en følelse av å vite hvor faren kom fra og
hvor stor den var. Det nye er at utviklingen har skapt farer
som vi ikke vet hvordan vi skal forholde oss til.
Risikobildet (Eilert Sundt, 1855):
Store aviser beretter så ofte om sådanne ulykkes-tilfelde.
Snart har lynet slået ned og dræbt en gjeter-pige; snart
er en sneskride gået ud og har begravet et hus og de
mennesker, som sov derinde. Stundom er en brudebåd
kuldseilet;oftere en fiskerbåd. Nu og da blive sovende
mennesker kvalte av kul-damp; til andre tider høres om
småbørn, som ere indebrænde under forældrenes fravær,
eller det er voxne folk, som ere omkomne ved skud, ved
nedstyrtede gjenstander, o.s.v.
Fram til 1970-tallet ble det gjort store sikkerhetsforbedringer i tekniske prosesser, maskiner og utstyr. På
1970 tallet begynte man å interessere seg for tilpasningen
mellom menneske og maskin i sikkerhetssammenheng,
og utover på 1980-tallet begynte man å interessere
seg for sikkerhetsmessige aspekter ved forholdet
mellom teknologi og organisering (Turner, 1978).
Ledelsesfunksjoner og kultur i forhold til sikkerhet
overskred den snevre fokuseringen på rent tekniskadministrative styringssystemer. Risikoanalysen ga løfter
om «å kolonisere fremtiden», dvs. å gi oss viten om risiko
og gjøre fremtiden forutsigbar. Aksept av risiko kunne
bestemmes rasjonelt og «objektivt» ut fra å sammenlikne
beregninger av ulike risikoforhold og -aktiviteter, jfr.
Chauncey Starr sin artikkel i Science fra 1969.
Forståelsen av ulykkesrisiko har tilsvarende skiftet karakter:
fra å tilskrive ulykker til «Guds straffedom» eller skjebnen,
deretter menneskelig eller teknisk svikt, til systemanalytiske
modeller og årsaksforklaringer knyttet til ledelsesaspekter.
Disse forbedringene i forståelse og praksis kommer
imidlertid ikke til uttrykk i økt følelse av kontroll og oversikt over de farer som omgir oss. Vi befinner oss i en tid
med raske og dramatiske omstillinger og forandringer, og
Luhmann hevder at den omseggripende «risikobevisshet»
er et symptom på en tid besatt av forutsigbarhet og
normalitet. Raske samfunns- og teknologiendringer med
økende kompleksitet og globalisering gjør at enkeltindividet i større grad opplever at risiko er noe det blir
utsatt for, ikke kontrollerer eller velger selv, med angst
og hjelpeløshet og krav om beskyttelse som følge. Ut fra
dette vil det neste trinn i utviklingen av ulykkesteori måtte
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inkludere trekk fra samfunns- og teknologiutviklingen i
forståelsen av ulykkesrisiko.
Mens risikobildet tidligere hadde en forholdsvis lokal
forankring, blir vi nå mer og mer berørt av globale risikoproblemer og risikoproblemer både gjennom massemedia
og ved at vi faktisk blir berørt av konsekvensene.
Det gjelder bl.a.:
• befolkningseksplosjonen, sult, migrasjon, infeksjoner
		 og pestfare, pandemi
• sosial disintegrasjon og utrygghet
• religiøs og nasjonalistisk fundamentalisme
• internasjonalisering og deregulering som gir
		 markedskreftene uinnskrenkede friheter
• organisert kriminalitet
• økning i selvmord og blind vold
• den økologiske krisen, menneskeskapte
		 naturkatastrofer, tilpasning til klimaendringer, m.m.
Mer lokalt og nasjonalt kan vi føye til:
• økt sårbarhet knyttet til infrastruktur
		 - vannforsyning, elektrisitet, transportsystemer og
		 kommunikasjonssystemer (IKT).
• økte konsekvenser av «normale» naturfenomen som
		 uvær, flom og ras som følge av grådighet i kombinasjon med dårlig samfunns-/arealplanlegging
• miljøulykker knyttet til produksjon, lagring og
		 transport av farlig gods
• ansamlinger av store menneskemengder i bygninger og
		 transportmidler, «scale up», økt trafikktetthet både til
		 lands, havs og i lufta øker eksponeringen. Eksempel:
		 tunneler kan gi økt trafikksikkerhet og effektivitet totalt
		 sett, samtidig som det øker risikoen for storulykker.
• ny teknologi og produksjonsformer, - som bl.a. har
		 gitt en omfattende forskning rundt sikkerhetsaspekter
		 rundt integrerte operasjoner i petroleumsbransjen,
se www.ntnu.no/ iocenter
OECD m.fl. har lansert konseptet ”systemisk risiko” for
å fange opp alle endringene i risikobildet som skjer som
følge av globalisering og teknologiutvikling (IKT, bio- og
nanoteknologi, m.m.). I den forbindelse har Ortwin Renn
(2006) m.fl. utviklet modeller for ”risk governance” som
en utvidelse av den tradisjonelle risikostyringssløyfen
og som brobygging mellom teknologiske og samfunnsvitenskapelige tilnæringer til sikkerhetsforskning. Se også
Hovden (2003) og Hollnagel (2008).

Sikkerhetsforskningens status i Norge:
en summarisk oversikt
Sikkerhetsforskningen i Norge har i hovedsak hatt sitt
utspring i analyse og forebyggelse av storulykkesrisiko i
petroleumsindustrien offshore, jfr. ”Sikkerhet på sokkelen”

programmet m.m. fra slutten av ’70-tallet. Samtidig
etablerte Norges teknisk- naturvitenskapelige forskningsråd
(NTNF) et Utvalg for risikoforskning (URF) som fikk en
sentral rolle i kompetanseutviklingen på bredt grunnlag.
Som nevnt innledningsvis var det i denne perioden
fram til slutten av 80-tallet et utstrakt og fruktbart
nordisk samarbeid i sikkerhetsforskningen innenfor
ulike sektorer, bl.a. gjennom NoFS arrangementer og et
nordisk forum for risikoforskere (SCRATCH, 1982) der
mange av de samme forskerne deltok. Dette forsterket
det gode nordiske samarbeidet på forskningsfeltet.
Utover 90-tallet forsvant det spesifikt nordiske
samarbeidet til fordel for et videre forskernettverk
gjennom EUs rammeprogrammer som inneholder en
betydelig portefølje og midler for sikkerhetsforskning.
Norges Forskningsråds støtte til sikkerhetsforskning har
variert mye over tid. Siste halvdel av 90-tallet var det
tilnærmet ingen offentlig finansiert sikkerhetsforskning og forskningsmiljøene led og noen forvitret, selv om det
var en viss tilgang på oppdragsbasert FoU fra industrien.
Fra midten av 80-tallet var det for første og siste gang
et program rettet mot ulykker og risikoatferd i arbeids-livet
(AURA), avløst av internkontrollreformen og det nye HMSkonseptet som ga evalueringsforskning rundt innføringen
av denne reformen (IK-EVA). Parallelt var det mindre
programmer rundt storulykker med vekt på brann, og
enkel ROS-metodikk. Trafikksikkerhets-forskningen var
direkte myndighetsfinansiert, og likeså den beskjedne og
sporadiske forskningen på hjem- og fritidsulykker.
Da Forskningsrådet rundt årtusenskiftet forsøkte å ta
opp igjen sikkerhetsforskning på bred og tverrsektoriell
basis, strandet det på finansiering fra departementene.
Som vist i NOU 2000:24 (Willoch-utvalget) er det ikke
noe enkeltdepartement som har et overordnet ansvar
for sikkerheten. Ansvaret er fragmentert og spredt på
de fleste departementer - i motsetning til for eksempel
miljøforskningen som har Miljøverndepartementet som
pådriver. Et lite pilotprogram ”Risiko og usikkerhet”
kom likevel i gang. Tillitskrisen mellom partene i
oljenæringen om risikonivået på sokkelen ga grunnlaget
for et relativt stort program om HMS med vekt på
sikkerhet i petroleumssektoren, se www.forskningsradet.
no/hmsforsk . Samferdselsdepartementet kanaliserte
for første gang midler gjennom Forskningsrådet
til transportsikkerhet (RISIT-programmet) og et
nytt IKT-SOS program ga bl.a. midler til forskning
rundt kritisk IKT-infrastruktur (BAS5) ved Forsvarets
Forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid med UiS og NTNU.
Det siste programmet som kom på banen i dette ti-året
er ”Samfunnssikkerhet og risiko” (SAMRISK),
se www.forskningsradet.no/samrisk.
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Gjennom «Sikkerhet på sokkelen» programmet fra 1978 med
videreføringer utover 1980-tallet fikk man en kompetansehevning og et løft for næringslivsrettet sikkerhetsforskning
som på flere områder plasserte Norge blant de fremste i
verden. Det har også bidratt til et omfattende og framgangsrikt internasjonalt konsulentmarked for sikkerhetstjenester.
Læreseter i sikkerhetsfag ble etablert ved NTH fra midten
av -80-tallet. 1990-tallet representerte en viss stagnasjon
i norsk sikkerhetsforskning og –undervisning. Sikkerhetsfagene er imidlertid blitt en egen akademisk disiplin,
”safety science”, med professorater og lærestoler ved en
rekke universiteter og høgskoler. Det siste ti-året har fagfeltet vokst i omfang og vitalitet. Særlig Stavangermiljøet
har bygget seg kraftig opp. Ved Universitetet i Stavanger er
det etablert studieprogrammer med mastergrad i risikostyring og samfunnssikkerhet og en omfattende forskerutdanning knyttet til doktorander (www.uis.no ). Parallelt
har man ved NTNU flere masterprogrammer i sikkerhetsfag:
• Sivilingeniør/Masterprogram i HMS, se
www.ntnu.no/studier/hms-master
• Internasjonal master i RAMS (MSc in Reliability,
		 Availability, Maintainability and Safety),
se www.ntnu.no/ross
• Master of Philosophy in Risk Psychology,
		 Environment and Safety (RIPENSA)
Det foregår også en omfattende etterutdanningsvirksomhet i sikkerhetsfag både ved UiS og ved NTNU.
Ved NTNU foregår også en betydelig sikkerhetsundervisning
og – forskning integrert i den disiplinorienterte
teknologiutdanningen. Videre er ved disse institusjonene
et ti-talls doktorgradsstudenter i sikkerhetsfag.
5-6 uteksamineres årlig. I de senere år er mer og
mer av forskningen på området kanalisert gjennom
doktorgradsprogrammer og publisering i internasjonale
fagtidsskrifter. Norsk sikkerhetsforskning er blitt meget
internasjonal gjennom deltakelse i EU-programmer,
internasjonale nettverk og konferanser som ESREL og
WOS, og gjennom internasjonale kapasiteter i professor
II stillinger, eksempelvis Erik Hollnagel, Mines-Paris Tech
ved NTNU og Ortwin Renn, Universitetet i Stuttgart ved
UiS. Sikkerhetsforskningen i Norge er derfor på mange
måter godt rustet for fremtidige utfordringer.
Kort om situasjonen i de andre nordiske land - sett utenfra:
• I Finland ble det utviklet en betydelig sikkerhets		 forskning på 1980-tallet først og fremst gjennom
		 Jorma Saari ved Institute for Occupational Health og
		 risikoanalytisk forskning ved VTT. De finske miljøene
		 har vist en i imponerende kontinuitet og er meget
		 synlige i EUs sikkerhetsforskning, særlig VTT har 		
		 posisjonert seg godt innen fagfeltet.
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• Danmark hadde en svak posisjon innenfor sikkerhets		 forskningen på 1980-tallet med unntak av 		
		 risikoanalysemiljøet ved RISØ pluss enkelte ildsjeler
		 som Kirsten Jørgensen. I de senere år det vært en
		 viss fremgang i form av PhD-studenter ved
		 Universitetet i København, Universitetssenteret
		 i Roskilde og DTU som også har fått ansatt Kirsten
		 Jørgensen. Ved Arbejdsmiljøinstitutet driver man
		 også arbeids-ulykkesforskning.
• Sverige var arbeidsulykkesforskningens ”Mekka” for
		 30 år siden. Miljøene ved KTH og Arbetsmiljö		 institutet har senere forvitret. Imidlertid har Lund
		 Universitet bygget seg kraftig opp på sikkerhets		 forskning med vekt på storulykkesrisiko. Karlstad
		 Universitet har gjennom Ragnar Andersson bygget
		 opp et dynamisk forskningsmiljø rundt hjem- og
		 fritidsulykker, trygge lokalsamfunn, m.m. som 		
		 bygger videre på den epidemiologiske tradisjonen
		 fra Karolinska Institutet.
Hvilke lærdommer og konklusjoner kan man trekke av
denne statusoversikten?:
• Sikkerhetsforskningen er meget sårbar pga behovet for
		 offentlig finansiering fra myndigheter direkte eller via
		 forskningsråd. Myndighetsansvaret for sikkerhet er
		 spredt og fragmentert, og kanskje med et visst unntak
		 for trafikksikkerhets-området, er det ingen enkelt 		
		 myndighet som helt ut tar dette ansvaret.
• Næringslivet finansierer i hovedsak storulykkes		 forskning. Både offentlig og privat forsknings		 finansiering er alt for mye styrt av hvorvidt sikkerhet
		 er på den politiske agenda, medieoppmerksomhet
		 og lignende. Paradokset er at sikkerhetsforskningen
		 trenger storulykker og skandaler for å overleve.
• Deltakelse i EU programmer krever tunge (relativt
		 store) og langsiktige forskningsmiljøer. De fleste
		 sikkerhetsforskningsmiljøer i Norden er for små til å
		 kunne hevde seg i konkurransen.
• På en del områder vet vi nok, og det er ikke behov
		 for omfattende ny forskning, kun opprettholdelse av
		 kompetanse. Problemet er først og fremst politisk
		 vilje og prioriteringer.
• På en del områder har sikkerhetsforskningen lyktes.
		 Vi har mange eksempler på sikkerhetsforskning
		 som har frembrakt ny kunnskap og innsikt som 		
		 er blitt implementert, er allment kjent og som nå
		 representerer beste praksis på arbeidsplasser.
_____
Tegningene i presentasjonen er lånt fra SCRATCH-rapporten (1982),
Yrkeslitteratur og tegneren er Kjell E. Midthun.
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NoFS faglige innhold
og utvikling
Jorma Saari skriver i forordet at NoFS fødsel var ”a pure accident” fordi han
hadde glemt å ta med ordet ”occupational” i tittelen på kurset som ble holdt
de gylne augustdagene i Finland i 1979. Dermed kom også forskere på trafikk-,
hjemme- og fritidsulykker med på kurset, og startskuddet for de dynamiske
tverrsektorielle diskusjonene i NoFS ble avfyrt. Ideen med NoFS var født, og det
tverrsektorielle NoFS har faktisk blitt holdt i live i 30 år ved hjelp av interesserte
ildsjeler i alle de nordiske landene. Men hvor tverrsektorielt er egentlig NoFS?
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Initiativet til NoFS sprang altså ut fra arbeidslivssektoren
i de nordiske landene, og den var hele tiden den sterkeste
delen i NoFS-konferansene i årene som har gått. Jeg selv
tilhører den mer beskjedne hjem- og fritidssektoren, og
var i alle årene noe misunnelig (avindsjuk) på dette sterke
arbeidslivsmiljøet, og ønsket meg mange ganger mer
aktivitet på hjem- og fritidsområdet. Vi som var fra det
området gjorde så godt vi kunne, vi bet oss fast i barneog eldreulykker, og ikke minst i årelange diskusjoner og
endeløse frekvenstabeller over registrerte skader i de
mange helsevesenbaserte registrene som vokste frem i alle
de nordiske landene.
Men hvordan var egentlig innholdene i NoFSkonferansene? Som forsker bør man vite, og ikke synse,
særlig ikke når man er ”biased”. Så jeg tok for meg
rapportene/innholdsfortegnelsene til alle konferansene
(har dem alle i mitt arkiv – og har vært med på alle
konferansene unntatt 1988 og 2005) for å se om hvordan
det egentlig hang sammen. Jeg valgte meg en del
fagområder som utgangspunkt for en fordeling av foredrag
og papers, og i noen tilfeller innholdet i rapportene. Etter
en noe hurtig gjennomgang av dette kom jeg frem til en
fordeling som er vist i Tabell 1.
Jeg må medgi at mitt spesialfelt: sikkerhet i hjem- og
fritid, registrering i helsevesenet kom sterkere ut enn jeg
hadde ventet, selv om aktivitetene på det feltet er gått
ganske vesentlig ned fra første til siste periode. I første
periode var det teori, metode- og modellområdet som var
det sterkeste feltet, kanskje ikke så unaturlig i begynnelsen
av et så teorifattig område som ulykkesforskningen er.
Dette er blitt ganske vesentlig mindre dominerende i siste
perioden.

Arbeidslivssikkerheten har hele tiden hatt en sterk posisjon,
og er i siste periode faktisk den sterkeste. Transportfeltet
har vært stabilt på samme nivå av innholdet i
konferansene, men på en fjerde plass. Nå har riktignok
trafikksikkerhetsforskerne andre konferansemuligheter
i de nordiske landene. De har alltid vært storebror i
sikkerhetsforskningen i Norden og i verden, så vi må være
glade til at de også har kommet til NoFS-konferansene.
Det samfunnsmessige området er blitt viktigere
med årene. I denne kategorien har jeg plassert
lokalsamfunnsprosjektene, som har vært mye omtalt i siste
periode.
Så hva kom ut av mitt lille uhøytidelige (og noe
unøyaktige) forskningsprosjekt? Jo, at NoFS hele tiden
faktisk har vært ganske så tverrsektoriell. Styrkeforholdet
mellom de enkelte fagområdene har endret seg noe.
Dette reflekterer vel variasjoner innen de enkelte
landene, noen miljøer vokser, mens andre avtar,
avhengig av bevilgende myndigheter og forsknings- og
utdanningspolitikk, men også av tilfeldigheter i så små
miljøer som de nordiske forskningsmiljøene er. Hele tiden
har imidlertid NoFS bevart sin tverrsektorielle profil. NoFS
er et møtested hvor alle sikkerhetsforskere, byråkrater,
sikkerhetsadministratører og fagfolk kan møtes og bli
inspirert og beriket av hverandre. La oss forsøke å fortsette
den tradisjonen, slik at det som startet som en ulykke kan
være til lykke i det nordiske sikkerhetsforsknings¬miljøet!

Tabell 1. NoFSs faglige innhold. Fordeling i % av innhold i rapportene/forelesninger/i papers på fagområder på sikkerhetsfeltet i de første 9
konferansene (1980-1990), i de siste 9 konferansene (1991-2009) og totalt for hele perioden(1980-2009).
Kilde: En nokså hurtig gjennomgang av rapportene og innholdsfortegnelser i konferansene gjort av Johan Lund desember 2009. Den
pretenderer ikke å være 100% korrekt.
Fagområder

Første 9 NoFS,
1980-1990

Siste 9 NoFS
1991-2009

Alle NoFS
1980-2009

Teori, metode, modeller, risiko, kultur generelt

33

12

23

Arbeidslivssikkerhet

25

36

30

Sikkerhet i hjem og fritid, registrering i helsevesenet

22

12

12

Transportsikkerhet

12

12

12

Storulykker

0

4

2

Samfunn, gruppe, politikk, forskning, sosial ulikhet

8

24

16

100

100

100

Sum
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Unge NoFSere om fremtiden
Spørsmål
1. Hva er/har vært nytteverdien ved NoFS-samarbeidet (-kontakten) for din egen del så langt?
2. Hva er dine forventninger eller ønsker til det videre nordiske samarbeidet gjennom NoFS?
3. NoFS er og må være i endring: hva er dine forslag til viktige fornyingselementer i den
framtidige NoFS-profilen?
4. Andre kommentarer om utviklingen framover?

Unge NoFSere om fremtiden

Hanne Møller

Assistant Research
Programme Director,
Communication officer,
M.A. National Institute of
Public Health, University of
Southern Denmark

1. Hva er/har vært nytteverdien ved NoFS-samarbeidet
(-kontakten) for din egen del så langt?
Jeg har draget stor nytte af NoFs samarbejdet og
samlingerne hvert 2. år, både fagligt, kulturelt og socialt.
Det har været frugtbart at dele viden og erfaringer med
nordiske kollegaer, der arbejder inden for samme felt. Jeg
fungerer i det daglige som koordinator i vores lille center
for ulykkesforskning på Statens Institut for Folkesundhed
og vi arbejder primært med sikkerhed i regi af hjem og fritid
og ulykkesregistrering på skadestuer. Det har derfor været
berigende for mig, at få et større indblik i det bredere felt
af sikkerhedsforskningen og få bedre kendskab til metoder,
og problemfelter inden for ikke mindst occupational safety.
Jeg har oplevet at kontakten med danske og nordiske
kollegaer er blevet styrket af at deltage ved NoFSsamlingerne. Deltagerkredsen er jo forholdsvis lille, hvilket
giver mulighed for, at komme i dialog fagligt og socialt på
kryds og tværs af fag og nationaliteter.
En god nytte ved NoFS til forskel fra Europæiske fora er
samtidig, at vi har mulighed for at ”dyrke” de særlige
nordiske sikkerhedsspørgsmål, som vi qua de relativt
homogene samfundsmodeller har tilfælles.

3. NoFS er og må være i endring: hva er dine forslag
til viktige fornyingselementer i den framtidige NoFSprofilen?
En væsentlig udfordring for NoFS er, at der bygges bro
mellem de seniore tovholdere og ildsjæle, der har holdt
NoFS i live, og de yngre kræfter, der skal tage over. Mit
forslag er derfor at sørge for, at der er yngre forskere/
personer i planlægningskomitéerne nationalt og at disse
personer er med til at formidle, hvad NoFS kan tilbyde
yngre forskere i Norden.
Jeg værdsætter den uformelle stil og græsrodsånden i
NoFS, det er jo det, der er med til at gøre NoFS så unikt.
Kender man ikke NoFS i forvejen, mener jeg dog at den
grafiske side, image siden, til tider virker for græsrodsagtig
og ikke appellerer til yngre generationer. Mit forslag
er derfor, at arrangørerne tænker over, hvordan man
præsenterer netværket i en mere moderne udgave, når man
sender invitationer ud, på hjemmeside osv. Måske et mere
tidssvarende logo også var på sin plads.

2. Hva er dine forventninger eller ønsker til det videre
nordiske samarbeidet gjennom NoFS?
I Danmark er forskningsmiljøerne inden for sikkerhedsforskningen ret små, ikke mindst inden for hjemmefritidsområdet, som er et af de primære forskningsområder for os på
Statens Institut for Folkesundhed. Mit ønske er derfor at NoFS
kunne tiltrække endnu flere forskere, planlæggere og praktikere
der arbejder med sikkerhed i et public health perspektiv også
gerne med fokus på hjemme- og fritidsområdet.
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Unge NoFSere om fremtiden

Tuula Räsänen

PhD
Senior Specialist,
Finnish Institute of
Occupational Health
Human Factors at Work,
Occupational Safety

1. Hva er/har vært nytteverdien ved NoFS-samarbeidet
(-kontakten) for din egen del så langt?
Här är några saker som jag upplevt som nyttigast när det
gäller NoFS-samarbete:
Först och främst jag tänker att det är mycket viktigt att
behålla och utveckla det nordiska forskningssamarbetet inom
säkerhetens olika områden. De fem nordiska länder bildar
en ganska homogen grupp när der gäller tänkandet, kultur,
ekonomi och samhällssystem och det ger oss bra underlag
för att förstå varanda och framföra våra ideer vidare t.ex. i
EU-sammanhanget. Jag tänker också att NoFS-samarbetet
har gett mig bättre syn om den senaste forskningen och
de praktiska tilllämpningar inom detta område i Norden.
Dessutom har jag upplevt det positivt att har haft möjlighet
att lära känna många nordiska säkerhetsforskare och andra
människor som jobbar med de här viktiga frågorna.
2. Hva er dine forventninger eller ønsker til det videre
nordiske samarbeidet gjennom NoFS?
Jag förväntar att NoFS-samarbetet fortsätter i de kommande
åren. Jag hoppas också att vi finländare fortsätter Jorma
Saaris viktiga jobb också i det nordiska säkerhetsforkningssammanhanget. Det som ganske är en viktig fråga för oss just
nu gäller språket. Tyvärr talar den yngre generationen mindre
och mindre något av de nordiska språk. Jag tycker att språket
får inte vara någon hinder för sammarbetet och därför borde
man göra ett gemensamt beslut vilket språk vi använder i
möten och konferenser samt meddelanden.
3. NoFS er og må være i endring: hva er dine forslag
til viktige fornyingselementer i den framtidige NoFSprofilen?
De viktigaste förnyelseelementer i den framtida NoFSprofilen gäller följande saker:
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1.
		
		
		
		

Grundandet av en nordisk förening för 			
säkerhets(olycksfalls)forsknings och utvecklandet av
goda praxis (tillämpningar) som innebär de olika
områden av säkerheten. Utvecklandet av en stabil
ekonomisk grund för denna verksamhet(?)

2. Skapandet av en samnordisk internet site för denna
förening (verksamhet). I denna site publiceras 		
		 information om forskning och goda praxis som
		 genomfört i olika nordiska länder och den skulle också
		 innehålla en möjlighet att diskutera om de olika
		 frågor kring detta ämne.
3.
		
		
		
		
		

Skapandet av en ny (update) email-list som omfattar
de nordiska säkerhets(olycksfall)forskare och andra
personer som jobbar med säkerhetsfrågor.
Meddelanden om updates gällande information
publicerats i internet site kan t.ex. ges genom email
(plus andra viktiga information)

4.
		
		
		
		

Regelbundna NoFS-styrelse möten i vilka man
diskuteras och bestämmer de kommande teman för
verksamheten. I denna organ planeras också
innehållet av NoFS konferenser (samnordisk 		
planering).

4. Andre kommentarer om utviklingen framover?
Det vore mycket viktigt att få också mer yngre människor
bli intresserade av NoFS verksamhet i fortsättningen. De
olika medel som vi kunde använda att nå detta syfte borde
redogöras och planeras.

Nordisk sikkerhetsforskning i fortid og fremtid

Unge NoFSere om fremtiden

Anna Johansson

Tone Lyse

Säkerhetsrådgivare på
Storstockholms Brandförsvar,
och doktorand vid Karlstads
Universitet, Sverige

1. Hva er/har vært nytteverdien ved NoFS-samarbeidet
(-kontakten) for din egen del så langt?
Min medverkan vid NoFS-seminarierna (de fyra senaste
mötena) har för dels medfört att jag fått en inblick i nordisk
forskning och praktik vad gäller risk och säkerhet, dels att jag
fått ett brett kontaktnät och inblick i många olika problemområden, arbetssätt och metoder som ligger nära (men kanske
inte i direkt anslutning till) min egen forskningsdisciplin eller
mitt verksamhetsområde. Dessutom präglas ofta NoFSsammankomsterna av en god uppsluppen stämning med god
mat och underhållning: vad mer kan man begära?!
2. Hva er dine forventninger eller ønsker til det videre
nordiske samarbeidet gjennom NoFS?
Mina förväntningar och önskemål för framtida NoFS-seminarier
är att de skall: ha fortsatt representation från alla nordiska länder,
involvera/attrahera fler olika discipliner och att fler perspektiv på
risk- och säkerhetsfrågor inkluderas (gärna bredda fokus mot
det samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga hållet).
Det skulle också vara intressant att få exempel på hur de olika
länderna exempelvis implementerar internationella och nationella
mål/ visioner för säkerhet och olika forskningsresultat in i olika
praktiska verksamheter så att ett förebyggande arbete skapas.
3. NoFS er og må være i endring: hva er dine forslag til
viktige fornyingselementer i den framtidige NoFS-profilen?
Jag tycker en framtida NoFS-profil bör präglas av en aktuell och
tvärsektoriell problembild, och utgöra ett naturligt forum för
forskare och praktiker för dialog kring samhällssäkerhet, säkerhetsarbete och riskhantering: före, under och efter en oönskad
händelse. Jag ser också gärna att samverkan med olika ”säkerhetsmyndigheter” (nationella, regionala och lokala) utökas i framtiden.

QHSE Manager Norway at
Bredero Shaw

1. Hva er/har vært nytteverdien ved NoFS-samarbeidet
(-kontakten) for din egen del så langt?
Jeg har lært å sette pris på NoFS som en naturlig møteplass
for forsknings-, regulerings- og praksisperspektivets diskurs
med det nordiske fellesskapet som bakteppe, som gjør at man
kan diskutere uten å kvalifisere en rekke kulturelle og sosiale
trekk.
2. Hva er dine forventninger eller ønsker til det videre
nordiske samarbeidet gjennom NoFS?
At samarbeidet fortsetter, og at det som nettverk klarer
å holde en nordisk profil, med representasjon fra alle de
nordiske land, og fortsette å gi rom for perspektiver fra
ulike sektorer. At man klarer å rekruttere og videreutvikle
samarbeidet og fellesskapet gjennom kontinuiet og fornyelse,
som brobygger med takhøyde, åpent for nye fagfelt og
innfallsvinkler.
3. NoFS er og må være i endring: hva er dine forslag til
viktige fornyingselementer i den framtidige NoFS-profilen?
Muligheter for kontakt og diskusjon mellom samlinger ved
hjelp av sosiale medier vil kunne gi et bidrag til å styrke NoFS
som levende nettverk også mellom samlinger.
Utgivelse av årlig eller halvårlig newsletter kan også være en
måte å holde kontakten og den røde tråden.
4. Andre kommentarer om utviklingen framover?
Lokale og globale perspektiver, men med regional (nordisk)
forankring er hva som gjør NoFS unikt. La spårkdebatten leve,
og engasjementet blomstre!

4. Andre kommentarer om utviklingen framover?
I övrigt anser jag att NoFS bör sträva efter att bevara den
goda anda som präglat seminarierna i tre decennier, men
samtidigt bör NoFS utvecklas till att bli ett mer modernt och
levande forum. Ett sätt skulle vara att i högre grad utnyttja
olika kommunikationsmedel (newsletter, hemsida, uppdaterade
kontaktlistor, etc.) för att sprida information om frågor som
inte direkt rör nätverksträffarna. Detta skulle medföra ökad
kontinuitet och levandegöra NoFS även mellan seminarierna.
Jag tycker också att det är viktigt att betänka den generationsväxling som står för dörren: hur bevarar vi den seniora kompetensen, samtidigt som mer juniora krafter får axla ansvaret för
att driva NoFS vidare? En ide vore att i större grad integrera och
knyta alla de risk- och säkerhets-relaterade universitetsutbildningar som finns i Norden till NoFS.
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Den 2.nordiske konferanse for ulykkesforskere (NoFS`81) ble
holdt på Västra Langö, Stockholm, Sverige
Johan Lund til venstre og Elisabeth Lagerlõf

1981 Västra Langö, Stockholm, Sverige
Fra venstre: Professor Gunarsson fra Gøteborg,
Sverre Røed-Larsen og Tore Larsson.
Hva ser Sverre og Tore etter?

Under Den 4. Nordiske konferanse for sikkerhetsforskere
4. – 6. april 1984 i Rovaniemi, Finland deltok alle i en 		
kostymefest.

Wadahl 1985. Veteranene - de som har deltatt på minst fem
tidligere NoFS-samlinger - får medalje av Sverre Røed-Larsen.
Fra venstre: Johan Lund, Urban Kjellén, Tore Larsson (bak) Jan
Hovden og Elisabeth Lagerløf (bak)
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Wadahl 1985
Professor Arne Næss holder et strålende innlegg om lykke
og ulykke.

Wadahl 1985
Elisabeth Lagerløf deltok altivt i debatten etter foredraget til
Arne Næss

Wadahl 1985
Den store nordiske forbrukerkjempe, Katharina Danielsson fra
konsumentverket i Sverige.

Wadahl 1985
Anders Tallqvist fra Finland

Wadahl 1985
Sverige v/ Tore Larsson  har overtatt stafettpinnen for
NoFS 1986.

Wadahl 1985 – Festmiddagen
Til venstre, Professor Jorma Saari
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Skagen 1988. 17. mai ble den norske nasjonaldagen feiret fra tidlig morgen med flaggheising, og avsluttet med tale for dagen ved
Sv ein G. Nyblin under Festmiddagen om kvelden.

Skagen 1988
Grenen i skumringstimen. Det spesielle lyset i Skagen har inspirert mange kjente malere.

Bomba 1989
En badenymfe nærmer seg guttegjengen utenfor badstuen.
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Bomba 1989
Guttegjengen utenfor badstuen, Ingen av de kvinnelige		
medlemmene har våget seg inn i selskapet.
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Bomba 1989
Kveldsstemning – og her er også kvinnene med.

Bomba 1989
En pause er nødvendig for frisk luft og nettverksbygging

Svalbard 1990
Longyearbyen omkranset av barsk natur.

Svalbard 1990
På tur.
Fra venstre: Johan Lund, Sigmund Kvaløy Sætereng,
Brit Øgrey (Kjølner) og Cato Amundsen

Svalbard 1990
Økofilosof Sigmund Kvaløy Sætereng tok oss med på en reise
i risiko og kultur

Svalbard 1990.
På besøk i Barentsburg.
Fra venstre: Terje Sten, Svein Samuelsen, Svein G. Nyblin, 		
Gerald Wilde, Markku Salusjãrvi og Sverre Røed-Larsen
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Svalbard 1990
Markku Salusjãrvi og Jan Hovden har besøkt Svalbard Museum

Gotland, Sverige 1991. Vi ser bl.a. Akke Alberts, Barbro 		
Andersson, Andreas Karlsson og Lisbeth Broberg

Gotland, Sverige 1991
Ragnar Andersson under en rast

Gotland, Sverige 1991. På sykkeltur for å se redning fra sjøen
med helikopter. Alle hadde fått utdelt sykkelhjelm.

Gjennom landsby til sjøen for å se redningsaksjon med helikopter.

Gotland, Sverige 1991
Etter sykkelturen smaker det med mat.
Fra venstre: Lothar Schelp, Ragnar Anderssen, Ulrika Torell,
Moa Sundstrøm, Thomas Lekander og Elisabeth Lagerløf.
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1992 på Vingstedsenteret, Danmark.
Svenske deltakere underholder. Også under andre samlinger bidrar deltakerene med sang, historier og andre sosiale aktiviteter.
Hensikten er å bygge nettverk mellom de nordiske forskningsmiljøene.

1992 på Vingstedsenteret, Danmark.
Tre nordmenn opptrer med stevet ”Skinnfellen”.

Vingsted, Danmark 1992
Kirsten Jørgensen overleverer stafetten til Finland

Den 12. Nordiske konferanse for ulykkesforskere
28.11 - 01.12 1993, Espoo, Finland.
Tre alvorlige nordmenn under mottakelsen.

Trondheim 2002
Torvald Sande holder innlegg om ”Et etisk perspektiv på 		
sikkerhetsarbeid og forskning”
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Den 14. Nordiske konferanse for ulykkes-forskere 6.-8. januar 2002 i Trondheim, Norge.
Jan Hovden overrakte NoFS-stafetten til Jan Schyllander, Räddningsverket, Sverige.

2003 Karlstad, Sverige
Jens Rasmussen takkes av Inge Svedung.

Den 15. Nordiske konferanse for sikkerhetsforskere
13.– 15.juni 2003, Karlstad, Sverige.
Tema var Riskprediskjon – morgondagens risksamhälle.
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2003, Karlstad, Sverige.
Carin Sundström-Frisk, en av veteran-NoFSerene

Nordisk sikkerhetsforskning i fortid og fremtid

NoFS fra 1980 til 2009 - en bildekavalkade

2003, Karlstad, Sverige.
Jan Schyllander har overrakt flagg og bjelle til
Birthe Frimodt-Møller fra Danmark – som overtar stafetten.

2003, Karlstad, Sverige.
Endel av deltakerene som lytter oppmerksomt til et 		
plenumsinnlegg

2005 i Gilleleje, Danmark.
Grilling ved sjøkanten.

2005 i Gilleleje, Danmark.
De finske deltakerne synger.

2005 i Gilleleje, Danmark.
Kristen Jørgensen ønsker velkommen.

2005 i Gilleleje, Danmark.
Kirsten Jørgensen og Birthe Frimodt Møller har levert stafetten
til Jorma Saari som ønsker velkommen til NoFS 2007 i Finland
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2005 i Gilleleje, Danmark.
En ny generasjon NoFS’ere omkranser en gammel-NoFSer.

2005 i Gilleleje, Danmark.
De norske deltakerne synger.

2005 i Gilleleje, Danmark.
De danske deltakerne synger.

2005 i Gilleleje, Danmark.
De svenske deltakerne underholder.
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Bak enhver vellykket konferanse står en aktiv organisasjonskomite og sekretariat. Her representert ved Hanne Møller som
bl.a. holdt orden på foredragsholdernes PowerPoint under Den
16. Nordiske konferanse for sikkerhetsforskere.
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Den 16. Nordiske konferanse for sikkerhetsforskere 8. – 10. juni 2005 i Gilleleje, Danmark.
Etter å ha sittet hele dagen og hørt på forelesninger myker vi opp ved å lære en ny dans.

2005 i Gilleleje, Danmark.
Fra høyre: Siri Wiig og Jorunn-Elise Tharaldsen

Den 17. Nordiske konferanse for sikkerhetsforskere
13. – 15. juni 2007 Tampere, Finland.
Tema var Enabling safety – Towards new paradigms

2007 Tampere, Finland
NoFS-konferansen samlet en stor skare deltakere med et 		
gledelig høyt innslag av studenter.

2007 Tampere, Finland
Jorma Saari var et aktivt og inkluderende midtpunkt.
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2007 Tampere, Finland
Mange av deltakerene lyttet engasjert til posterpresentasjonene i pausene.

2007 Tampere, Finland
Poster-presentasjon

2009 Hurdalsjøen, Norge.
Tuula Rãsãnen fra Finland deler sin glede med de andre 		
NoFSerne. Hun er en av dem som bidrar til å føre NoFS-		
tradisjonen videre.

2009 Hurdalsjøen, Norge.
Tre som også var med i 1979:
Johan Lund, Elisabeth Lagerlõf og Kirsten Jørgensen

2009 Hurdalsjøen, Norge.
Antti Kasvio, Finnish Institute of Occupational Health hilste
fra Finland og holdt et viktig plenumsinnlegg.

2009 Hurdalsjøen, Norge.
Thomas Gell fra ”Myndigheten fõr Samhãllsskydd och Beredskap”
tar imot stafetten - og vi gleder oss til NoFS 2011 i Sverige.
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NoFS fra 1980 til 2009 - en bildekavalkade

2009 Hurdalsjøen, Norge.
I første rekke ser vi Rune Elvik, Tore Vaaje og Terje Assum.

2009 Hurdalsjøen, Norge.
Nordisk forbrødring under den første lunsjen: Jan Egeland,
Norge, Hanne Møller, Danmark og Antti Kasvio, Finland.

2009 Hurdalsjøen, Norge.
En blid gruppe på ”Natursti"

2009 Hurdalsjøen, Norge.
Det ble satt pris på naturskjønne omgivelser - og utfordrende
oppgaver relatert til NoFS

2009 Hurdalsjøen, Norge.
30-års jubileumsmiddag. Nye og erfarne NoFSere følger spent
med på hvem som er Ur-NoFSere
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Vedlegg 1: Oversikt over NoFS-seminarer

NORDISK FORSKNINGSNETTVERK FOR SIKKERHET
- seminarer og konferanser 1980 – 2009
NoFS’ tradisjoner
Selv om kimen til NoFS ble lagt noen sommerkvelder på et nordisk seminar i
Finland i 1979, regnes samlingen på Sola Strand Hotell utenfor Stavanger i 1980
som den første virkelige NoFS-samlingen.

NR

LAND

STED

1

NORGE

Sola

2

SVERIGE

Västra Langö

3

TIDSROM

ÅR

DELT TITTEL/TEMAER

SPRÅK

24. – 28.08 1980

26

Ulykkes- og sikkerhetsforskningen i 80-årene

Nordisk

18. – 20.08 1981

40

Workshop over forskningsprosjekter og metoder

Nordisk

DANMARK Gilleleje

7. – 10.09 1982

40

Datasystemer i ulykkesforskning og forebyggelse

Nordisk

4

FINLAND

Rovaniemi

4. – 6.04 1984

41

Utvärdering av data, modeller og stragegier

Nordisk

5

NORGE

Wadahl

28. – 30.08 1985

82

Ulykker, sikkerhet, individ og samfunn

Nordisk

6

SVERIGE

Örenäs slott

1. – 3.09 1986

46

Risikohåndteringen i fremtiden

Nordisk

7

DANMARK Skagen

15. – 18.05 1988

44

Ulykker, risiko, strategi, samfunn

Nordisk

8

FINLAND

Bomba

7. – 10.08 1989

73

Sikkerhetstiltak, empirisk integrasjon,
forskerutbildning

Nordisk

9

NORGE

Svalbard

31.07 – 5.08 1990

43

Flysikkerhet, store systemer, risikokultur

Nordisk

10

SVERIGE

Gotland

27. – 29.08 1991

84

Organisasjon, økonomi og strategi

Nordisk

11

DANMARK Vingsted

19. – 22.10 1992

58

From statistics to prevention

Nordisk

12

FINLAND

Espoo

28.11 - 1.12 1993

39

Integration, analys, ekonomi, intervention

Nordisk

13

NORGE

Geilo

10. – 12.05 1995

50

Risikosamfunnet og risikosøking

Nordisk

14

NORGE

Trondheim

6. – 8.01 2002

45

Det sårbare samfunn og mennesket

Nordisk

15

SVERIGE

Karlstad

13. – 15.06 2003

68

Riskprediktion – morgondagens risksamhälle

Nordisk

16

DANMARK Gilleleje

8. - 10.06 2005

51

Intervention – what works?

Engelsk

17

FINLAND

Tampere

13. – 15.06 2007

72

Enabling safety – towards new paradigms

Engelsk

18

NORGE

Hurdalsjøen

8. - 10.06 2009

48

Sikkerhet i det globale samfunn

Nordisk
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NoFS – seminar/konferanse-rapporter
1980 - 2009
1980

1. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Sola Strand Hotel, Stavanger, Norge.
Ryall R (1980). Ulykkes- og sikkerhetsforskning i 80-årene. Arbeidsnotat nr. 17/800, 90 sider.
Rogalandsforskning, Stavanger.

1981

2. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Västra Langö, Stockholm, Sverige
Arbetsolycksfallsgruppen (1982). Från orsaker till åtgärder. Att identifiera och evaluera åtgärder. 				
Konferanserapport, 190 sider. TRITA-AOG-0017, ISNN 0349-0882, Stockholm.

1982

3. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Gilleleje, Danmark
Ingen rapport utgitt. Hefte med kopier av paper finnes i privat arkiv hos Johan Lund, Universitetet i Oslo.

1984

4. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Rovaniemi, Finland
Statens tekniska forskningscentral (1985). VTT Symposium 55. Konferanserapport, 228 sider. Espoo 1985.

1985

5. Nordiske konferanse for ulykkesforskere - Wadahl høyfjellshotell, Norge
Hovden J, Røed Larsen S, Lund J, Sten T (1985). Ulykker og sikkerhet – individ og samfunn. 				
Konferanserapport, 362 sider. Oslo

1986

6. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Örenäs slott, Sverige
Larsson TJ (1987). Riskhantering inför framtiden. Konferanserapport, 195 sider. IPSO Factum 10,
ISSN 0238-0108. Institut för personsäkerhet & olycksfallsforskning, Stockholm.

1988

7. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Skagen. Danmark
Steen F (1988). Ulykker, risiko, strategi, samfund. Konferanserapport, 34 sider. Arbejdstilsynet, København.

1989

8. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Bomba, Finland
Ingen rapport utgitt. Hefte med kopier av paper finnes i privat arkiv hos Johan Lund, Universitetet i Oslo.

1990

9. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Svalbard, Norge
Nyblin SG (1991). Ulykker, sikkerhet, individ, samfunn. Konferanserapport, 246 sider.
Norske Sivilingeniørers Forening, Oslo.

1991

10. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Gotland, Sverige
Ingen rapport utgitt. Hefte med kopier av paper finnes i privat arkiv hos Johan Lund, Universitetet i Oslo.

1992

11. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Vingstedcenteret, Danmark
Ingen rapport utgitt. Hefte med kopier av paper finnes i privat arkiv hos Johan Lund, Universitetet i Oslo.

1993

12. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Espoo, Finland
Ingen rapport utgitt. Hefte med kopier av paper finnes i privat arkiv hos Johan Lund, Universitetet i Oslo.

1995

13. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Geilo, Norge
Lund J, Nyblin SG (1996). Risikosamfunnet og risikosøking. Konferanserapport, 131 sider.
Skadeforebyggende forum, Oslo.

2002

14. Nordiske konferanse for ulykkesforskere – Trondheim, Norge
Røed-Larsen S, Lund J, Nyblin SG (2002). Det sårbare samfunn og mennesket. Konferanserapport, 194 sider. 		
Norske Sivilingeniørers Forening, Oslo. Finnes på nettsidene: www.nofs.net

2003

15. Nordiske konferanse for sikkerhetsforskere – Karlstad, Sverige
Riskprediksjon – morgondagens risksamhälle. Konferanserapport, 103 sider. Finnes på nettsidene: www.nofs.net

2005

16. Nordiske konferanse for sikkerhetsforskere – Gilleleje, Danmark
Dokumentasjon finnes på nettsidene: www.nofs.net

2007

17. Nordiske konferanse for sikkerhetsforskere – Tampere, Finland
Abstract og informasjon finnes på: www.ttl.fi/nofs2007 og www.nofs.net

2009

18. Nordiske forskningskonferanse om sikkerhet – Hurdalsjøen, Norge
Sikkerhet i det globale samfunn.
Dokumentasjon finnes på nettsidene: www.nofs.net
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Vedlegg 4: Program fra 30-års jubileet i 2009
NoFS 2009 - Den 18. Nordiske forskningskonferanse om sikkerhet

PROGRAM: Sikkerhet i det globale samfunn
Programmet er foreløpig pr 4. juni 2009. Arrangørene forbeholder seg retten til endringer.

Mandag 8. juni
Framreise:
Felles buss fra Oslo Lufthavn/Gardermoen til hotell kl 11.00
eller individuell framreise (privatbil/taxi/buss etc.)

09.00 Work and its risks in a world of new economic
		
growth
Antti Kasvio, Professor,
Finnish Institute of Occupational Health, FI
10.00

Sikkerhed i et paradigmeskifte.
Niels Johan Juhl-Nielsen Specialrådgiver,
Nordic Advisory Team, DK
Pause: Kaffe/te

Registrering fra kl 11:00
12:00

Lunsj og registrering
Møteleder: Kirsten Jørgensen, DTU, Management, DK

10.45

13:00

Åpning/velkommen
Sverre Røed-Larsen, Røed-Larsen HMS-Rådgivning

11.15-16.30 Parallellsesjoner - se motstående side

13:15
ters

Security in an age of fewer wars, but more disas-

14:00

Ethical challenges in the global society
Sven Mollekleiv, Senior Vice President.
Head of corporate relations and CSR, DNV,
and President i Norges Røde Kors.

19:00

NOSTALGIA: NoFS 30 år!
Billedkavalkade og anekdoter v/Svein G. Nyblin

20.00

FESTMIDDAG – 30 års Jubileum

Jan Egeland, Direktør NUPI
og professor II/ Universitetet i Stavanger

14:45

Pause: Kaffe/te

15:15

Globalization and safety - on myths, facts
and fiction (tent)
Ragnar Andersson, Professor, Universitetet i Karlstad, SE

Tanker om sikkerhetsforskningen i fortid, nåtid
og framtid
Jan Hovden, Professor in safety management,
Department of Industrial Economics and Technology
		
Management, NTNU, NO

Onsdag 10. juni
07.00

Frokost
Møteleder: Johan Lund, UiO, NO

09.00

HMS-styring i infrastrukturprosjekter i
utviklingsland – utfordringer og muligheter
Urban Kjellén, HMS direktør i SN Power og
Professor i sikkerhetsledelse, NTNU

10.30

Pause: Kaffe/te
Møteleder: Johan Lund, UiO, NO

16:00

17:00

Til fri disposisjon

18:00

NATURSTI m/poster og oppgaveløsning

19:00

Til fri disposisjon

20:00

Middag og premieutdeling

11.00	Injury prevention and safety promotion
– future challenges
Elisabeth Lagerløf, SE
Erfaringsutveksling I plenum
AVSLUTNING:
Overrekkelse av NoFS-stafetten for neste NoFS i 2011.
13.00

Tirsdag 9. juni
07.00
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14.00

Frokost
Møteleder: Ranveig Kviseth Tinmannsvik
SINTEF Teknologi og samfunn, Sikkerhet, NO
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AVREISE
Buss til Oslo Lufthavn Gardermoen eller Individuell
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11.15

Sesjon 1: Positiv sikkerhet – læring og utv.

Sesjon 2: Arbeidslivssikkerhet

Sesjon 3: Transportsikkerhet

Moderator: Hanne Møller og Anna Johansson

Moderator: Tuula Räsänen

Moderator: Terje Assum

SOCIAL INEQUALITY IN ACCIDENTAL
DROWING IN DENMARK 2001 - 2006

INTEGRERET ULYKKES- FOREBYGGELSE I
TRÆINDUSTRIEN GENNEM FOKUS PÅ KOMMUNIKATION MELLEM VÆRKFØRER, TEAMLEDERE, SIKKERHEDS-REPRÆSENTANTEN OG
DE PRODUKTIONSANSATTE.

MODELLING TRAFFIC AND SAFETY GAINS ON
THE ROAD NETWORK THROUGH ANALYSING
THE ECONOMIC INFRASTRUCTURE.

EMPLOYEE/UNION REPRESENTATIVES IN
REGULATORY PROCESSES - EXPERIENCE WITH
ACKNOWLEDGMENT OF COMPLIANCE (AoC)
ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF.

HVOR STABILE ER DE LANGSIKTIGE TRENDER I ANTALL DREPTE I TRAFIKKEN I HØYT
MOTORISERTE LAND?

CHALLENGES IN CIVIL-MILITARY COOPERATION IN COMPLEX EMERGENCIES.

LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ.
FRIVILLIG ELLER PÅBUDT?

DÅRLIGE DATA FOR ALKOHOLRELATEREDE
TRAFIKDRÆBTE I EUROPA.

Lunsj

Lunsj

Lunsj

Sesjon 1, forts.

Sesjon 2, forts.:

Sesjon 3, forts.:

Moderator: Eva Jakobsson

Moderator: Samant Yogindra

Moderator: Kirsten Rognstad

SOCIALA BAKGRUNDS-FAKTORER BLAND
BARNS SKADOR

FISHERMEN’S UNDERESTIMATION OF RISK

”EN 50126” I SIKKERHETS-LEDELSE FOR
JERNBANE INFRASTRUKTUR-PROSJEKTER.
HVOR HØYT BØR LISTA LEGGES?

Hanne Møller, National Institute of Public
Health, Denmark

Louise Møller Pedersen, Phd-studerende,
Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

11.45

SOCIETAL RISK AND SAFETY MANAGEMENT
WORK AT LOCAL GOVERNMENTAL LEVEL IN
SWEDEN

Doctoral Candidate, PhD. Anna Johansson,
B.A., B.Sc. Department of Health and
Environmental, Sciences, Division of Public
Health Sciences, Karlstad University

12.15

Lillian Katarina Stene, esearch fellow
Risk Management and Societal Safety
Faculty of Social Science, University of
Stavanger

13.00

14.00

Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),Enheten för
lärande från olyckor och krise, KARLSTAD

14.30

HVORDAN FOREBYGGE NOGET, SOM MAN
IKKE VED, VIL SKE?

Lektor Kirsten Jørgensen,DTU Manamenet,
DTU, Lyngby

Anita Moen, PhD-research fellow,IMKS,
University of Stavanger

Professor, Dr. Jan Erik Karlsen, Change Management/ Industrial Economics, Faculty of
Social Sciences, Dept of Media, Culture and
Social Sciences, University of Stavanger

Fabienne Knudsen, Center of Maritime Health
and Safety (CMHS), Institute of Public Health,
University of Southern Denmark

Sesjon 4: Læring etter ulykker
Moderator: Thomas Gell
LESSONS FROM THE AASTA TRAIN TRAGEDY
IN NORWAY 2000.

Sverre Roed-Larsen, Project Manager,
SRL HSE Consulting, OSLO, Norway.

15.00

15.30

16.00

16.30

VARFÖR DRUNKNAR BARN?

Jan Schyllander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),Enheten för
lärande från olyckor och krise, KARLSTAD

LÆRING ETTER ULYKKER INNEN
TRANSPORTSEKTOREN.

Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Seniorforsker/
PhD, SINTEF, Teknologi og samfunn,
sikkerhet, Trondheim

Dr.-Ing. Stefán Einarsson,
Vulnerability analyst /process engineer

Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt,
Oslo, Norge

Forsker Michael Sørensen,
Transportøkonomisk institutt, Oslo, Norge

Øyvind Reitan, Venua as, Fornebu, Norge
UTVIKLING OG TILPASNING AV ANALYSEMETODIKK OG ERFARINGER MED
RISIKOANALYSER I OSLO T BANEDRIFT

Øystein Skaar Skogvang, sivilingeniør,
Safetec Nordic AS
Ole Petter Evang, Oslo T-banedrift AS

EFFECTS OF ROAD SAFETY PROJECTS IN
DEVELOPING COUNTRIES – THE NORDIC
EXPERIENCE AND POSSIBILITIES OF MORE
EFFECTIVE EFFORTS.

Terje Assum, senior research socilogist,
Institute of Transport Economics – TØI,
Oslo, Norway

Pause

Pause

Pause

Sesjon 1, forts.

Sesjon 4, forts.:

Sesjon 3, forts.:

Moderator: Eva Jakobsson

Moderator: Thomas Gell

Moderator: Kirsten Rognstad

LPG MASS STORAGE - COMPHREHENSIVE
VIEW OF SAFETY AND SECURITY - CASE
STUDY FROM STRAUMSVÍK HAFNARFJÖRÐUR
ICELAND

EXPLORATION OF THE DEVELOPMENT IN
SAFETY THINKING FOLLOWING THREE NORWEGIAN AVIATION ACCIDENTS.

FEASIBILITY OF RAILWAY SUICIDE PREVENTION
STRATEGIES; A FOCUS GROUP STUDY

Dr. Stefán Einarsson, Safety researcher

Christoffer Serck-Hanssen, Det Norske
Veritas, Norge

Helena Rådbo, BSc, Karlstad University
Dept. Health and Environmental Sciences, Div.
Public Health Sciences, Karlstad, Sweden

Til fri disposisjon

Til fri disposisjon

Til fri disposisjon
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Tekst settes inn her
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NoFS 2009

Organisasjonskomiteen for NoFS 2009 samlet til sitt siste møte, 16. oktober 2009

Fra venstre: Kirsten Rognstad, Ranveig Kviseth Tinmannsvik, Svein G. Nyblin, Sverre Røed-Larsen, Eva Jakobsson,
Helge Stamnes og Johan Lund.
Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt:
Yogi Samant, Terje Assum, Tone Lyse, Stian Antonsen og Tore Vaaje.

FØLGENDE PERSONER HAR DELTATT AKTIVT I ORGANISASJONSKOMITEEN FOR
NoFS 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sverre Røed-Larsen, HMS-Rådgivning
Svein G. Nyblin, Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Kirsten Rognstad, Det Norske Veritas
Eva Jakobsson, Universitetet i Stavanger
Helge Stamnes, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ranveig Kviseth Tinmannsvik, SINTEF Teknologi og samfunn.
Johan Lund, Universitetet i Oslo
Yogi Samant, Direktoratet for Arbeidstilsynet
Terje Assum, Transportøkonomisk institutt
Tone Lyse, Bredero Shaw Norway
Stian Antonsen, NTNU Samfunnsforskning
Tore Vaaje, Gjensidige Forsikring

ØKONOMISKE BIDRAGSYTERE – NoFS 2009:
•
•
•
•
•

Letterstedtska fonden, Sverige v/ Letterstedtska föreningens huvudstyrelse
ESRA Norge – Norsk Forening for Risiko- og Pålitelighets-analyse.
Gjensidige Forsikring BA
NTNU Samfunnsforskning
SINTEF, Teknologi og samfunn.

I tillegg ga firmaet YIT (www.yitsikkerhet.no) en nøkkelring-lommelykt i gave til hver deltaker.

Tekna har vært teknisk arrangør for NoFS 2009
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