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til å bedre flysikkerheten



Einar Huseby

• Tilhører fallskjermseksjonen 
– Hovedinstruktør Voss og Tønsberg

– Instruktør Ekaminator, Tandem, AFF ++

• Jobbet mye med fallskjermpiloter, 
luftkontrollenhter og LT – bla landet 
fallskjermhopping i C-luftrom

• Til daglig systemutvikler



“Rapporteringssystem. Hvordan 
dette kan bidra til å bedre 

flysikkerheten”
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• Veien videre



Historisk fallskjerm

• Lavt antall rapporterte hendelser

• Høy terskel for å rapportere

• Omstendig og smertefult å trekke 
kvalitative data ut av rapporter

• Papir (HL) → Online form (HI)

• Lang behandlingstid
• Kun HI kunne gjøre online registrering

• Fagseminaret med presentasjon



Papirskjema



Web 
form

~2001



Fagseminaret

Online reg



Utfordringer
• Arbeidsflyten

• Utdaterte skjema

• Fritekst som I stor grad har svært varierende 
kvalitet, mest til nedsiden

• Ingen lokal gevinst, kun nasjonalt - til noen få

• Deling og læring – kun gjennom spalte I FrittFall

• Kun “hendelser”

• Det er rapportering av hendelser- utvetydig negativt 
ladet

• Veteranenes sikkerhetsdiplom – færreste rapporter

• Underrapportering og lav kvalitet



Hva gjør vi?



Hva gjør vi?

Erkjenner at vi har en utfordring som 
trengs tas tak i



Begynnelsen

SU: - “Vi vil ha et system for oss. I SU.”



Begynnelsen

• Diskusjoner startet medio 2006-07

• C-kurs oppgave 2008

• Student prosjekt 2013-2014

• Utviklingsgruppe 2014-



Åpenbaring

• Vi mangler et felles vokabular for å snakke 
om sikkerhet

• Vi mangler felles forståelse for prinsippene 
bak sikkerhet og -kultur

• Hvor skjer egentlig sikkerhet?



Hva er det vi gjør?

Hva er det andre gjør?



Sikkerhetsrommet



Kulturstigen



Sikkerhetskultur



Resillience

• Resillience management
– Øke antall aktiviteter/ting som går bra fremfor 

å redusere det som går galt
– Ser på helheten istendefor fokuset på hva 

som går galt (svinnende liten andel går galt)
– Bruker mange av de klassiske verktøyene 

men i et noe annet perspektiv
– Fokus på å øke organisasjonens 

ferdigheter til å respondere, overvåke, 
forvente og lære



Ikke bare...

• Ikke bare et system som skal 
implementeres men et skifte I hele vår 
oppfatning om sikkerhetsstyring….

• Modningsprosess

• Stegvis tilnærming

Rapporteringssystem implementert



Paradigmeskifte

Hendelse

Avvik

Observasjon

Rapportering

Registrering



Paradigme skifte

● Næruhell
● Uhell
● Ulykke

● Erfaringsdeling
● Uønsket 
● Næruhell
● Uhell
● Ulykke

Bra ting også!

HMS



Re(tro)aktive

• Rapporter beskriver gjerne selve 
hendelsen og hva som skjedde rett etter

• Beskriver ikke årsaken til hendelsen

Hendelse

Tvinn & spinn Reservetrekk Alt fint, flink



5 Why’s



5 Why’s



Rot årsaker

EVENT

Root Cause(s) Factors Factors

Consequence(s)

Escalation treeEvent tree

Barrier

Follow up

5-why's



Rapporteringssystem

• Et rapporteringssystem er essensiellt i enhver organisasjon 
og tilstreber å plugge rett inn i beskrivelsen av de 5 
komponentene i en god sikkerhetskultur 

– Rapporterende
– Informerende
– Lærende
– Fleksibel
– Rettferdig



Rapporteringssystem

• Være tilgjengelig for alle i organisasjonen

– alle skal kunne rapportere (rapporterende, rettferdig)

– alle skal kunne lese rapporter (informert, lærende, rettferdig)

• Systemet skal gi umiddelbar verdi for alle nivåer i organisasjonen

• De involverte skal anonymiseres (rettferdig)

• Brukerterskelen bør være såpass lav at de aller fleste kan bruke dette 
uten opplæring.

– Så mye informasjon som mulig gjenbrukes (lisenser og medlemsskap 
fra Medlemssystemet)

– Ingen hindringer som "skjemasjekk" som må oppfylles for å sende inn

• Rapporter skal viderebehandles i organisasjonen hvor ledelsen skal vise 
sin forpliktelse (Arbeidsflyt)



ORS  (Observasjonsregistreringssystem)



ORS



Resultat



Resultat

• Fra 150 “hendelsesrapporter” til 250+ 
observasjoner per år for alle klubber

• Antallet øker hvert år, “uønsket” stor del

• Økende positiv omtale → den nye 
normalen

• Mye som aldri tidligere ville blitt rapportert

• Langt enklere å ta ut statistikk



Arbeidsflyt



Arbeidsflyt



Forløpet – 5 Why’s



Forløpet

• Hver “komponent” består av
– Hvem

– Hva
– Hvor
– Når
– Hvorledes



Anonymisering



Anonym rapportering

• Via tredjepart - nøytralitet

• Eid av valgt Trustee

• Registreres normalt av eier og følger 
arbeidsflyten

• Merkes “anonym kilde”



Motorfly



Motorfly

• Pågående arbeide

• Gruppe: Ivar Dyrdal / Ole Andrè Utheim

• Eget skjema og tilhørende funksjonalitet 
tilpasset Motorfly

• Integrasjon mot NF2007 (Altinn) E5X 
filformat direkte mot LT



NF2007 i Altinn



NF2007 i Altinn

• 16 siders rapporteringsform med mange 
datafelter og fritekst 

• Innlogging på samme sted du leverer 
selvangivelsen

• 42 registrerte av NLF, 242 registrert på 
NLF

• Sett opp mot prinsippene på tidligere 
slides…?



Kan flysikkerheten bedres ved 
bruk av ORS?



Kan flysikkerheten bedres ved 
bruk av ORS?

• Lavterskel rapporteringssystem

• Fundamentert på de 5 delene av en 
sikkerhetskultur

• Trengs det en kulturendring, eller er dette 
mer på plass enn for Fallskjerm?



ORS Vurderinger





Motor spesifikt



E5X

• Filformatet erstatter NF2007

• Er det samme som LT rapporterer videre 
til EASA

• Vi bygger opp filen på egenhånd via ORS
• Sendes via ORS til LT direkte

• Bevarer referansen i ORS



Gjenbruk av data

WX

IPPC

Medlem Flightlog
Flyregister

SHT

M#566

E5XORS



Hva forventes av motor?

• En (1) definert eier av prosjektet i 
NLF/Motorflyseksjonen

• En styringskomitè eller tilsvarende 
ressurspool

• Sette sammen en dedikert testegruppe 
(kan også være styringskomitèen)



Veien videre

Fallskjerm

Motor

Oppdatering

Initiell Funksjonell

Release

Release

Videreutv.

NIF



Spørsmål?
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