
Sørg for å øve på variert beredskap, som brann, lekkasjer eller søl, evakuering 
av personell, flom/overvømmelse etc. Sørg for å vite hva som er din oppgave i en 
nødsituasjon. 

Enten det er øvelse eller en reell hendelse; se etter andre som kanskje ikke 
husker hva de skal gjøre – spesielt nyansatte, besøkende og kontraktører. Hjelp 
dem om nødvendig. 

Gi rask tilbakemelding til linjeleder om problemer/feil/mangler du ser i 
forbindelse med øvelser eller nødsituasjoner. Noen ekspemper – ikke nok tid til å 
gjennomføre oppgaver, oppgaver som ikke kan utføres sikkert pga nødsituasjonen, 
exit skilt som ikke kan sees eller er forvirrende, alarmer/varsling som ikke kan 
høres, beredskapsutstyr som ikke er tilgjengelig eller ikke fungerer som det skal. 
Rapporter funnene dine – det kan redde liv en gang. 

Ta øvelser alvorlig og påmin andre om det samme. Ikke tenk på øvelser som 
tid til å være sosial med personer fra andre avdelinger slik at de blir en sosial 
tilstelning. 

Når du leser om ulykker/hendelser hos andre bedrifter, så spør deg selv om det 
er noe å lære sllik at din arbeidsplass blir sikrere. 

Ikke la din arbeidsplass “synke” pga en dårlig beredskapsplan eller mangel på 
kunnskap om hvordan man skal respondere ved en nødsituasjon. 

15. april 2012 var det 100 år siden Titanic sank i Nord-
Atlanteren 2,5 timer etter at skipet  traff et isfjell. Mer enn 1500 
personer omkom i den mest berømte sjøulykken i historien . 
Tusenvis av sider har vært skrevet om tapet av Titanic, så vel som at 
det er produsert mange dokumentarfilmer og oppdiktede film. Mange 
fokuserer på konstruksjonen av skipet og innsatsen til kapteinen og 
hans mannskap. Uansett forhold som konstruksjon og drift kunne en 
spesiell sak reddet mange liv – beredskap/det å være forberedt på en 
ulykke eller uønsket hendelse. 

Noen klare mangler i beredskapen før Titanic sank er: 

• Det var ikke nok livbåter til alle passasjerer og mannskap; muligens 
fordi at de som bygde båten mente at den ikke kunne synke!

• Ingen øvelser i bruk av livbåtene var gjennomført, og mange 
personer visste ikke hvor de skulle gå eller hva de skulle gjøre. 

• Mange av de første livbåtene som forlot Titanic var ikke fulle, og 
noen av de som var ombord på disse var tilbakeholdne med å hjelpe 
flere ombord. 

• Avgjørelsen om å forlate skipet ble forsinket mens kapteinen og 
hans mannskap sjekket skaden. Hvis kapteinen hadde startet 
evakueringen tidligere, før passasjerene fikk panikk, ville flere 
livbåter blitt fylt opp på en forsvarlig måte. 
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