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Industrisamarbeid -
Forebygge hånd / finger 
skader

I 2020 hadde flere selskaper mellom 50-
75% av alle personskader som 
krevde medisinsk behandling, hånd og 
fingerskader.

Med bakgrunn i dette har leverandørene 
i samarbeide med Equinor fått mandat for 
å gjennomføre en felles studie for å finne 
beste praksis for å forebygge hånd og 
fingerskader og ta læring fra tiltak 
med samme team med representanter fra 
Aker Solutions, Aibel, Rosenberg Worley 
og Equinor.

Representantene skal være fra 
verftsorganisasjon. Resultater vil 
bli presentert for egne lederteam i 
bedriftene, Safety Collaboration team, 
verfts forum og i MMO JIP.



Planlegging og forberedelse
Planlegging og forberedelser – Deling av erfaringer digitalt – Oppsummering og rapport – Beste praksis deling

Teamet:
 Marianne Eliassen – Aibel (Leder)

 Nina Merethe Stene – Worley Rosenberg

 Jostein F Totland – Aker Solutions

 Jarle Bjorkelund - Aibel

 Morten Aakenes – Aker Solutions

 Åste Søndrål Reinertsen - Equinor
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Innhold

• Strategi for forebygging av hånd 
og fingerskader på verft

• Design/engineering og 
fabrication/construction

• Risikovurdering

• Opplæring og informasjon

• Forebygging
• Forebygging av kuttskader

• Forebygging av klemskader

• Verneutstyr

• Inspeksjoner

• Veien videre



KONTINUERLIG FOKUS

Kontinuerlig fokus på hånd og 
finger:

• Ved valg av verktøy.

• Krav om opplæring på verktøy.

• HMS introduksjonskurs.

• Hånd og finger er en gjenganger som ukens HMS 

tema.

• Hånd og finger er gjenganger i oppstartsamtaler.

• Hånd og finger er gjentakende tema i regulære 

HMS inspeksjoner

• Årlig kampanje med fokus på hånd / finger skader

SPESIFIKT FOKUS

Ved oppstart av nye prosjekt og 
aktiviteter:

■ Risk gjennomgang

■ Identifisere potensielle klemfarer

■ Identifisere potensielle kuttfarer

■ Metode planlegging

■ Planlegge håndtering

■ Planlegge logistikk/innløfting

■ Planlegge stillas og tilkomst

■ Sikre tilgang til riktig utstyr/verktøy

ENKELTSAKER

■ Hansker. Påbud og typer.

■ Kniv. Forbud/restriksjoner.

■ Vinkelsliper. Håndtak, brems.

■ Drill. Vurdere håndtak.

■ Handsfree løfting. Sikre 

tilgjengelig utstyr og opplæring.

Strategi fra verft



Design/engineering & 
Fabrication/ 
construction

Design / engineering

• Design 
og Constructability Reviews (
byggevennlighet)

• HAZID/HAZOP

• Tett dialog mellom design og 
metodeingeniører i prosjekt

• Input til HMS 
Risikovurderinger i prosjekt

• Forbedringer fanges ved 
rapportering og 
Lesson Learned Reviews

Fabrication / construction

• Overordnet risikovurdering

• Toolbox

• SJA / Risk assessment

• Before job conversation

• Egenvurdering



Risikovurdering



Risikovurdering av alle arbeidsoperasjoner



Sjekklister



Opplæring og 
informasjon



Nytt
personell

Hånd og fingersikkerhet anbefales å være tema 
på alle disse aktivitetene:

• Introduksjonskurs
• Nytt felles kurs for verftene er under utarbeidelse i samarbeid med Norsk 

industri
• Fokus på hånd / finger skader inkluderes i denne (Planlagt ferdig Q2).

• Forventningssamtale / kjentmannsrunde
• Mobiliseringsseminar/prosjektspesifikke kurs
• Utarbeidelse og oppdatering av innhold i HMS håndbok, sjekklister, etc. 



• Læringspakker med fokus livreddende 
regler

- deles på alwayssafe

• Input/HMS drypp hver uke til 
oppstartssamtalen

• Månedens HMS tema
• Timeout
•

Opplæring og informasjon

www.alwayssafe.no

http://www.alwayssafe.no/


Opplæring og 
informasjon

• Lessons Learned for bruk i

• Oppstarts samtaler

• Gjengsamtaler

• Ulike ledermøter

• Risikovurderinger

• Etc.



HMSS tema – Hånd- og fingerskade!

Husk å sikre hender og fingre!

Fem trinn for bedre håndsikkerhet:

1. Evaluer arbeidet du skal gjøre, og hvilken 

beskyttelsestiltak som er nødvendig.

2. Bruk verneutstyret, og ikke ta det av. Bruk en 

arbeidshanske som tilbyr den rette kombinasjonen av 

fingerferdighet og beskyttelse.

3. Ikke legg hender eller fingre i nærheten av bevegelige 

utstyrsdeler.

4. Ikke bruk ubeskyttede hender for å rense opp 

metallspon, skarpe deler, glass eller flis.

5. Ikke rengjør eller reparer utstyr før det er helt slått av.

YOUR HANDS

MATTER 

MORE 

than you think



• HMSS hånd/finger stasjon 
(f.eks.container/vogn/kursr
om) med tema “kutt & 
klem”

• Utstilling av ulike typer 
utstyr

• Typiske Lessons Learned

• Hanskeguide og hanske 
typer

• Eksempler på beste praksis

• Brukes ifm 
kampanjer/læringspakker/ 
HMS sti, toolbox møter, før 
jobb samtaler.

Opplæring og informasjon



Film: 
Forebygging av 
hånd og finger 

(for deling i HMS møter, toolbox talks, Safety Moments)

HSSE - Safety film - cut & crush injuries final on 
Vimeo (vimeopro.com)

Video: Don’t be a pirate – Work safe!

https://youtu.be/lFHdFR4r-SI

Video: Gloves

* Det er også en animert video; «Forebygging av hånd- og 
fingerskader» fra Aker Solutions tilgjengelig som et eget 
vedlegg til denne presentasjonen.

https://vimeopro.com/aibel/hsse/video/338748172
https://www.youtube.com/watch?v=LJy9eFz08F8
https://youtu.be/lFHdFR4r-SI
https://vimeo.com/531197180


Forebygging



Valg av arbeidsmetode er viktig både med tanke på kvaliteten på 
arbeidet og HMS

• Tilrettelegging av arbeidsplass
• Ergonomi/arbeidsstilling

• Plassering av hender og kropp 

• Metoder i forhold til løft – hvordan unngå «å kose med lasten»?

Hvordan går du frem for å velge best arbeidsmetode for jobben?

Hvilke hjelpemidler er tilgjengelige for tilrettelegging av din arbeidsplass?

Metode



Når er det risiko for 
kuttskader?
• Demontering av kabler/wire

• Alt arbeid med kniv

• Arbeid med skarpe kanter

• Arbeid med vinkelslipere

• Arbeid i trange rom/tanker

• Dårlig orden og ryddighet

• Bruk av feil PVU

• Feil verktøy/verktøy i dårlig stand



Forebygging av kuttskader Skarpe kanter

• Om mulig sette krav til 
leverandører av 
materiell om å levere 
med avrundede kanter.

• Håndtere alt materiell 
med potensielt skarpe 
kanter med korrekt 
antikutt hansker og 
vurdere lang mansjett ift 
arbeidsoperasjon.

• Benytte alternative 
verktøy for avrunding av 
kanter, eksempelvis 
stasjonær kantsliper.



Industrisamarbeid -
Vinkelsliper pilot

Aker Solution og Aibel kjørte i 2019 en pilot på ny 
vinkelsliper for å teste Metabo vinkelsliper opp mot Bosch
Uttestingen er på bakgrunn av et felles prosjekt, kalt Joint 
Industry Project (JIP), for å bedre sikkerheten på verft. 
Prosjektet har som formål å øke fokus på Digitalisering, lav 
karbon, økt sikkerhet og optimal verdikjede. 

Testingen av vinkelslipere med brems ble testet på Aker 
Solutions Yard i Egersund og ved Aibel Yard i Haugesund. 
Flere ved verftene hadde opplevd hendelser knyttet til 
vinkelsliper ved at skiven spinner noen sekunder etter 
maskinen er avslått. 

Magnetisk brems på maskinen ville sannsynligvis fjerne 
noe av risikoen forbundet med dette. 

Resultat etter pilot i Egersund

• Kortere stopptid -5 sek.

• Ansatte er mest fornøyd med funksjonene: 
“Intelligent brake system” og “Kickback 
control”.

• „Vibration Control auxiliary handle” 
forbedrer komforten og reduserer 
vibrasjonen.



Test: Bosch vs. Metabo vinkelsliper

Det ble utført test av vår nåværende Metabo WEA 17-150 Quick vinkelsliper opp i mot Bosch WEBA 17-125 Quick vinkelsliper.

Sikkerhet: Ta tiden på hvor lenge både kutteskive og slipeskive fortsetter å rotere etter at motorene kuttes. Vurder også om du kan få godt grep på 
vinkelsliperne, og se om de har myk oppstart.

Med kuttskiver:

Produkt Metabo Bosch

Gjennomsnittstid 1:96 s 2:54 s

Produkt Metabo Bosch

Gjennomsnittstid 2:01 s 2:78 s

Med slipeskiver:

Styrke: Mål hvor raskt vinkelsliperne, med friske skiver fra samme produsent, kan kutte fem ganger gjennom et 1"-rør. Dette for å sammenligne 

effekt/brukstid på maskinene.

• Metabo 1 kutt: 10:45 s. 5 kutt: 01:04:40 

• Bosch 1 kutt: 11:40. 3,5 kutt: 01:32:04. (Hadde problemer med å kappe helt gjennom pga. maskinen «kom i veien», måtte bytte 
arbeidsstilling. Ble derfor kun 3.5 kutt på denne)

• Lik kraft på maskinene, men Bosch gir seg tidligere når kraften fra operatør øker. 

Ergonomi: Vurder plasseringer på knapper og håndtak. Hvordan både vekt og vibrasjon «oppleves». 

• Merket lite forskjell i vibrasjon, bosch var bittelitt bedre. 

• Bosch er best å holde pga. antiskli på håndtak. 

• Lik plassering av knapp og håndtak. 

• Lik vekt. 

Erfaring: Lurt å teste ulike vinkelslipere opp mot hverandre som underlag for beslutning.

Testvinner på sikkerhet: 

Metabo WEA 17-150 Quick

>>Film: stopp Metabo

>>Film: stopp Bosh

>>Film: Metabo kutt rør

>>Film: Bosh kutt rør

https://vimeo.com/366098589/614acb28d0
https://vimeo.com/366099221/94341a3945
https://vimeo.com/366095919/ca636b12be
https://vimeo.com/366096428/6cd977421c
https://vimeo.com/366095919/ca636b12be


Forebygging av kuttskader

Anbefalte restriksjoner/forbud for bruk av kniv

• Begrenset tilgang slik at det blir lettere å velge rett 
verktøy i stedet for kniv

• Må søke via arbeidsleder for å få ut kniv

• Arbeidsoperasjon må beskrives

• Gjennomgang av arbeidsoperasjoner der vi fortsatt 
bruker kniv og se på alternativer



Forebygging av kuttskader

Vurder rett verktøy til jobben

Båndsag erstatning for vinkelkutter i 
en del operasjoner

Vinkelsliper uten håndtak

Rettsliper med fres

Unngå bruk av håndverktøy med 
annet utstyr, f.eks kantsliper



Når er det risiko for 
klemskader?
• Kran, rigg- og løfteoperasjoner

• Demonteringsaktiviteter

• Monteringsaktiviteter

• Håndtering av varer/materiell

• Pneumatiske dører

• Kjøretøy i fart

• Dårlig kommunikasjon / samhandling



Forebygging av 
klemskader

• No touch
• Maskinvern, skjerming og merking på 

maskiner/utstyr med bevegelige deler.

• Hjelpeverktøy
• "Håndfri teknologi" - Utstyr som 

eliminerer bruk av håndmakt og fjerner 
risikoen for hender/fingre i skuddlinjen.

• Impact hansker
• Økt bruk av impact hansker hos utsatte 

grupper:
• Riggere
• Flaggmenn
• Stillasarbeidere 

• Hall-vis opplæring av kran førerne

• Vurdere begrense kranførere i hver hall

• Alltid være to

• Risikovurdering / sjekkliste for hver løfteoperasjon

• Sørg for at hjelpeverktøy er tilgjengelig og kjent

Bulb jekk 
– verktøy for å 
holde 
avstiver/bulb i 
posisjon.
Står snorrett 
og sveise 
operatør får 
ikke fingrene 
mellom. 
Reduserer 
bruken av 
slegge og kile.

Fingersaver
brukes til f.eks holde fast slagnøkler og kiler Maskinvern

Impact hansker



Nye plateklyper for mindre plater 
– Handsfree lifting

• Plateklyper for laster med liten egenvekt. 
(minimums vekt på last 25 kg)

• Disse lager ikke struktur skader ved løft, altså du 
slipper og slipe slik som det gjøres i dag og er 
sikre ifht at småplater ikke glipper ut pga for lav 
vekt på platen.

• Krav til opplæring: skal være dokumentert teori og 
praksis, tar ca 1-2 timer.



Forebygging av klemskader - Handsfree lifting

Anbefalte redskaper

Redskaper som skiller menneske fra objekt under 
løfteoperasjoner/rigging/forflytning.

- Eksempel fra verftene; Push&pull stick og løftemagnet

- Er ikke implementert som fast verktøy, men under utprøving

- Oppdatere basis prosedyrer når piloter er gjennomført for å sikre 
implementering og videre bruk

Løftemagnet

Push&pull stick



Forebygging av klemskader - Handsfree lifting

Vurdere bruk av styretau

• Brukes ofte ved kompliserte løfteoperasjoner når det er behov for:

- unngå snurr på hiv

- guide hiv opp for å unngå støt mot nærliggende konstruksjon/utstyr

- guide hiv ned for landing

• Må være uten knuter, ikke knyttes/surres til person



Anbefaling: Teste ut “no 
touch” utstyr.

Magnetic multi grab

Magnetic safe stik

Finger saver

Løfte assistent



Verneutstyr



Hansker

• Mange like operasjoner/aktiviteter på 
verftene med lik risiko.

• Hanskeguide med minimumskrav til 
standarder og utforming på hansker ift 
type operasjoner. Minimalisere utvalg 
av hansker.

• Enklere for bruker å forholde seg 
til.

• Enklere å fremme krav til 
underleverandører/ leiepersonell.

Hanskeautomat



Inspeksjoner



Inspeksjoner

• PSI / Care talk (sikkerhetssamtaler) i felt
• Sikkerhetsobservatør (Rosenberg)

• Regulære inspeksjoner hvor hånd/finger sikkerhet er satt i fokus

• Få inn ekstra fokus på hånd og finger under inspeksjon
• Bruker vi rette hansker / verktøy
• Bruke sjekkliste som vist om mulig
• Vurdere å ha egne finger/hånd sikkerhet «hunts»



Veien videre



Anbefalinger

Verft
1. Kontaktpersoner i teamet presenterer beste praksis til 

verftene

2. Verftene lager en plan for hvordan beste praksis for 
forebygging av hånd og finger skader vil bli kommunisert 
til operatørene

3. Bruk av informasjon og filmer for forebygging av hånd 
og finger skader vises på skjermer rundt omkring på 
verftene og som safety moments

4. Verftet oppdaterer krav og arbeidsprosedyrer

5. Få inn ekstra fokus på hånd og finger under inspeksjon 
(Hånd & finger hunts)

Industrisamarbeid
• Forebygging av hånd/finger inkluderes i det nye 

introduksjonskurset som utarbeides i samarbeid med Norsk 
industri (Planlagt ferdig Q2). Ansvarlig: Yard forum. Q1 2022

• Sikre at hånd/finger sikkerhet er et fast tema i eksisterende 
Industrisamarbeidet for å sikre erfaringer og læring på 
tvers. Ansvarlig: Yard forum. Q1 2022

• Erfaring og læring på tvers etter pilotering av utstyr og hjelpemidler (Eks. Push&pull 
stick, «No touch»/fingersaver) deles på tvers etter pilotering, basert på dette 
vurderes det om det skal implementeres fullt ut og inkluderes i basis prosedyrer. 

• Etablere kontakt mellom de ulike verktøy og utstyrsforum for deling og evt 
samarbeid av erfaringer, testing og piloter. Målsetting: Bredere erfaringsinnhøsting 
og effekt av disse.

• Beste praksis anbefalinger presenteres i MMO JIP (Topside MOD 
Joint Industry Project) Ansvarlig: Equinor

• Beste praksis anbefalinger deles med Samarbeid for Sikkerhet og 
HMS råd ved Norsk Industri. Q3-2021 Ansvarlig: HMSS lederAibel

• Best practice re shared with International Safety (i.e IOGP) Q3-
2021. Ansvarlig: HMSS leder Aker Solutions

• Gruppen (Industrisamarbeidet – Forebygging av forebygging av 
hånd og fingerskader) følger opp rapport med verifiserende 
besøk. Q1/Q2 2022 Ansvarlig: Industrisamarbeidet HMSS team (charter)


