
Forstå din proces og udstyret. Du 
skal vide, hvordan det bør virke og hvor-
dan du ser, at noget ikke virker ordent-
ligt.

Vær opmærksom på ting, der er an-
derledes – lyde, lugte, dryppen, lækager, 
vibrationer. Hvis noget ikke virker rig-
tigt, sig det til nogen !.

Udfyld inspektionslister præcist. Selv
om et problem har været listet måneds-
vis, beskriv det igen og fortæld din ar-
bejdsleder hvor længe det har været et 
problem.

Raporter straks sikkerhedsmæssige
problemer – f.eks. manglende afspær-
ringer, bolte eller rørstøtter, som kan
lede til alvorlige uheld, spild eller måske
til en voldsom ulykke.

Brug skifteholdsmøder og sikker-
hedsmøder til at gøre opmærksom på
sikkerhedsmæssige problemer og lyt når
andre fortæller om deres bekymringer.

Gør din del. Hvis du bliver bedt om
at gennemse procedurer, gør det, som
om dit liv afhænger af det !.

Et ofte stillet spørgsmål fra medarbejderne er “Hvad kan jeg gøre for at for-
bedre sikkerheden for vores proces – Jeg er jo kun operatøren (eller teknike-
ren, mekanikeren, osv.).  Jeg åbner/lukker ventiler, opererer udstyret, tager
prøver, bruger skruenøgler, justerer udstyret.” Det er korrekt, at operatører
og vedligeholdelsespersonale ikke kan ændre på kemien, omdesigne udstyret
eller konstruktionsmaterialer. Imidlertid har de den bedste kendskab til pro-
cessen. De ved hvordan den opfører sig, hvordan udstyret fejler og under 
hvilke betingelser processen kører bedst. 
Yogi Berra var en amerikansk baseball spiller, som sagde, “Du kan observe-
re en masse ved bare at se.” Det samme er sandt for processikkerhed !. Du 
kan lære en masse ved at se og lytte. Usædvanlige lyde kan indikere et kom-
mende udstyrsproblem. En plet eller vådt område på gulvet eller et rør er
forvarsel om en lækage. Vi ved alle, at udstyrsproblemer og lækager ikke
fixer sig af sig selv. Rapporter hvad du ser, skriv en reparationsordre eller
snak med din arbejdsleder. 
Billederne viser nogle eksempler på problemer du måske ser i dit anlæg.
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Kan du åbne eller lukke
denne rustne ventil ?

Støvet på denne motor kan
brænde og er udgør måske
også en støveksplosionsrisiko !

Et rustent og lækkende rør !

Lækker der noget fra denne flange ? Manglende bolte i en flange-
samling.
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