
“Historier er hvor erfaringerne går når de glemmes.”

- Doctor Who, Series 9, Episode 12  

 Hvis du har mange års erfaring på din arbejdsplads , husker du sikkert historier om tidligere uheld, som du 

har oplevet selv eller som du har hørt om fra dine tidligere kollegaer.  Fortæl disse historier til dine mindre

erfarne kolleger.  Mind dem om, at det kan ske her fordi det allerede er sket tidligere her eller andre steder. 

 Hvis du er forholdsvis ny på arbejdspladsen eller i procesindustrien generelt, bed dine erfarne kolleger om

at dele deres erfaringer med tidligere skete processikkerhedsuheld.

 Foreslå ledelsen at få skrevet ned eller på anden måde dokumentere historier om tidligere uheld for at beva-

re erindringen om tidligere uheld før de går tabt, når folk flytter til andre job eller går på penson.

 Se efter historier om uheld, som er sket i andre industrier, og find ud af, hvad du kan lære af dem relativt til

dit arbejde.  Mange Beacons er baseret eller har eksemler på hvordan et tilsyneladende urelateret uheld kan

give os vigtige lektioner i processikkerhed for vores industri.  Nogle eksempler er om en brand på et skib

(Sept. 2016, håndtering af forandringer [Mgt of change]), en motorfejl på et fly (Okt. 2018, mekanisk intre-

gritet og farlig energi), og en brand i Atlantas lufthavn i USA (Dec. 2018, nødsituation og fælles årsagsfejl).
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Processikkerhedshistorier !

Kraften af fortællinger har været kendt i hundredvis af år som en effektiv måde at på-

virke både hjernen og hjertet , og til at gemme på historien. Børn over hele verden hører

eventur fra samlinger af f.eks. H.C. Anderson, Grimms eventyr, Æsop’s fabler, og andre. 

Børnene husker disse historier og tager ved lære fra dem gennem hele livet. 

Procesikkerhedsforgangsmanden Trevor Kletz (1922–2013) skrev ofte om værdien af

fortællinger i forbindelse med processikkerhed.  Mennesker husker fortællinger og hus-

ker dem bedre end lektioner om faren ved processer og andre træningslektioner.  Heldig-

vis har man i procesindustrierne gjort store forbedringer m.h.t at mindske hyppigheden af

alvorlige ulykker.  Ansatte i procesindustrierne har i årenes løb opbygget en sund respekt

for procesrisici ved personligt at opleve, hvad der kan ske hvis en proces ikke er orden-

Hvad kan du gøre ?

http://www.dekra-process-safety.com/

ligt kontrolleret.  Uden denne erfaring må vi stole på

træning, øvelser, og procedurer til at vejlede os om den 

daglige sikkerhed i arbejdet.  Når der ikke er nogen

god forbindelse mellem “hvad vi skal gøre” og “hvor-

for vi gør det på denne måde” kan vi blive ligeglade. 

Hvorfor skal vi følge alle disse sikkerhedsprocedurer

for at forhindre uheld, der aldrig sker ? Vi glemmer, at 

uheld ikke sker så hyppigt mere netop fordi vi følger

de nødvendige procedurer.  Procedurer, der ikke føl-

ges ordentligt , vil ikke beskytte dig og dine kollegaer

som antaget.  At være ligeglad og ikke følge procedu-

rer er de første skridt på vej til det næste uheld engang

ud i fremtiden.
Æsop’s fabel om kragen og

[vand]krukken minder os om

værdien af kreativitet.

Oktober 2017 Beacon brugte

Æsop’s fabel om drengen, 

som råbte ulven kommer.
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