
Sørg for å ha kunnskap om prosessen og 
utstyr. Lær deg hvordan den/det skal virke og 
hvordan du skal gjenkjenne at det ikker 
virker som det skal. 

Vær oppmerksom på ting som er 
anderledes – lyder, lukter, drypp, lekkasjer, 
vibrasjon. Noen ganger virker det som om 
noe er galt, og da må du varlse noen,.

Vær nøyaktig med utfylling av 
sjekklister. Selv om et problem har vært 
rapportert flere ganger, så sørg for at det 
noteres igjen og gi beskjed til linjeleder om 
hvor lenge det har vært et problem. 

Rapporter sikkerhetsproblemer straks –
f.eks. kan manglende beskyttelse på utstyr, 
bolter eller røroppheng føre til alvorlig skade 
eller utslipp, brann eller også en katastrofe. .

Bruk skiftmøter og HMS-møter til å ta 
opp HMS-saker, og hør på andres bekymring. 

Gjør din del av jobbe. Hvis du blir bedt 
om å gjennomgå en prosedyre eller foreslåtte 
forandringer, så gjør det som livet ditt 
avhenger av det. FOR DET KAN DET 
GJØRE!

En hyppig kommentar fra operatører er “Hva kan jeg gjøre for å 
forbedre sikkerheten i vår prosess? Jeg er kun en operatør (eller 
mekaniner etc.). Jeg åpner/lukker kun ventiler, betjener utstyr, tar 
prøver, bruker skiftenøkkel, justerer utstyr.” Det stemmer at operatører 
og vedlikeholdspersonell ikke kan forandre kjemien, endre design på utstyr 
eller forandre konstruksjonsmateriale. Men, de har best oversikt over 
prosessen. De vet hvordan den oppfører seg, hvordan utstyr feiler og ved 
hvilke forhold prosessen går best.  

Yogi Berra var en baseball spiller som sa, “Du kan observere mye vedd 
bare å se.” Det samme gjelder for prosess sikkerhet. Du kan lære mye ved å 
se og lytte. Unormale lyder kan indikere et forestående utstyrsproblem.  Klin 
eller en våt flekk på gulvet eller på et rør kan være indikasjon på en liten 
lekkasje. Alle vet at utstyrsproblemer og lekkasjer ikke fikser seg selv. 
Rapporter hva du ser, skriv en arbeidsanmodning, eller gi beskjed til 
nærmeste linjeleder. supervisor. 

Bildene viser problemer som kanskje finnes ved din arbeidsplass.
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Hva kan jeg gjøre?  Jeg er bare en operatør!
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Klarer du å åpne eller 
lukke denne rustne 
ventilen? 

Støvet på denne motoren  gir 
brensel til en brann og kan gi 
fare for støveksplosjon.

Et rustent rør som 
lekker!

Er det lekkasje i denne flensen? Bolter mangler i flensen. 

Se etter 
problemer 

på elektrisk 
utstyr


