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Introduksjon 

NSMs grunnprinsipper for sikkerhetsstyring er et sett med prinsipper og anbefalte tiltak som beskriver 
hva virksomheten kan gjøre for å oppnå og opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå. 

Hvorfor er det viktig med sikkerhetsstyring? 

Arbeidet med sikkerhet handler om å beskytte noe som er verdifullt. Tap av disse kan gi negative 
konsekvenser, ikke bare for virksomheten selv, men også andre interessenter.  

I møte med stadig mer komplekse verdikjeder og en verden preget av globalisering, der sårbarheter 
forplanter seg raskt og virksomhetene knyttes sammen gjennom nettverk og avhengigheter, er det 
viktig at virksomheten har god kontroll på sikkerheten for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.  

Alle aktiviteter som er nødvendig for å opprettholde og forbedre beskyttelsen av virksomhetens 
verdier, omfattes av det vi beskriver som sikkerhetsstyring. Formålet med sikkerhetsstyring er å 
etablere et sikkerhetsnivå for verdiene som er ansett som akseptabelt eller tilstrekkelig. Hva som er 
akseptabelt bestemmes og konkretiseres av virksomheten selv, og baserer seg på krav fra 
myndigheter, kunder, virksomheten selv eller av andre interessenter.  

Hvordan kan virksomheten ivareta sikkerheten? 

For å ivareta sikkerhetsarbeidet må virksomheten bl.a. identifisere hvilke verdier virksomheten råder 
over, analysere risikoen for at verdiene kan gå tapt og iverksette og opprettholde nødvendig tiltak slik 
at verdiene er tilstrekkelig beskyttet. I tillegg vil det være nødvendig å etablere aktiviteter som på 
annen måte understøtter arbeidet med sikkerhet. Slike aktiviteter kan for eksempel rette seg mot 
opplæring, sikkerhetskultur, fordeling av roller og ansvar og håndtering av hendelser. 

Sikkerhetsstyring er avgjørende for at riktig tiltak identifiseres og implementeres. Svakheter i 
sikkerhetsstyringen kan medføre at f.eks. personellmessige eller fysiske sårbarheter forblir åpne. Et 
sikkerhetsstyringssystem skal kunne identifisere sårbarheten og sørge for at den blir lukket. 

Det overordnede ansvaret for sikkerheten ligger hos ledelsen, gjennom at de setter mål og føringer for 
sikkerhetsarbeidet, samt følger opp og leder forbedringsarbeidet.  Ansvaret for å ivareta sikkerheten 
for verdiene ligger også hos alle de ansatte, de vil på en eller annen måte ha befatning med 
virksomhetens verdier.  

Hva kan NSMs grunnprinsipper for sikkerhetsstyring bidra med? 

For å gi virksomheter et utgangspunkt for sitt arbeid med sikkerhet har NSM etablert grunnprinsipper 
for sikkerhetsstyring. Prinsippene skal bidra til at virksomheten tenker helhetlig på sikkerheten og skal 
være en overbygning eller introduksjon til de mer fagspesifikke sikkerhetsgrenene, som IKT-sikkerhet, 
personellsikkerhet og fysisk sikkerhet. Hvilke anbefalinger som er relevant vil variere fra virksomhet til 
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virksomhet, avhengig av om virksomheten er stor eller liten, hvilke verdier virksomheten råder over, 
samt hvilket trussel- og sårbarhetsbilde virksomheten står ovenfor.   

Hvem er målgruppen? 

Målgruppen for grunnprinsippene er primært ledere og andre med ansvar for sikkerhetsstyring i 
virksomheten. Grunnprinsippene er sektorovergripende og gir anbefalinger for alle typer virksomheter 
som ønsker å beskytte sine verdier, både private og offentlige virksomheter. Grunnprinsippene er 
relevante uavhengig av om virksomheten er underlagt sikkerhetsloven eller ikke. 
 
Hva er NSMs grunnprinsipper for sikkerhetsstyring?  
 
Verdier kan gå tapt på ulike måter, og være et resultat av naturskapte eller menneskeskapte 
hendelser. NSMs grunnprinsipper for sikkerhetsstyring er et sett med prinsipper og anbefalte tiltak for 
å sikre verdiene mot menneskeskapte villede handlinger, også kalt tilsiktende handlinger eller 
sikkerhetstruende virksomhet.  

Grunnprinsippene er delt inn i fire kategorier, som vist i Figur 1. Kategoriene bygger på hverandre, og 
enkelte er en forutsetning for at andre skal kunne implementeres effektivt. Å etablere og følge opp 
helhetlig sikkerhet er en kontinuerlig aktivitet som må vurderes i hele verdiens levetid, fra planlegging 
og etablering til avhending, og endres ved behov. 

 

Figur 1 NSMs grunnprinsipper for sikkerhetsstyring 
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Under hvert grunnprinsipp beskriver vi hvorfor dette grunnprinsippet er viktig og mulige konsekvenser 
dersom prinsippet ikke er implementert. Hvert grunnprinsipp har tilknyttede sikkerhetstiltak som 
beskriver hva som bør gjøres. NSMs grunnprinsipper for sikkerhetsstyring er et utvalg av de 
prinsippene og tiltakene vi mener er mest relevant for norske virksomheter, men omfatter ikke alle 
tenkelige tiltak. Grunnprinsippene sier ikke mye om hvordan virksomheten skal styre sikkerheten. 
Hvordan virksomheten velger å styre sikkerhet bør i størst mulig grad tilpasses virksomhetens egne 
behov, muligheter og begrensinger. 

Selv om vi anbefaler alle virksomheter å følge prinsippene betyr ikke det at virksomheten oppfyller 
sikkerhetsloven ved å følge dem. Grunnprinsippene er ikke knyttet opp mot krav i, eller i medhold av 
sikkerhetsloven, men de vil være en nyttig, første byggestein for virksomheter som er eller kan bli 
underlagt sikkerhetsloven. For virksomheter underlagt sikkerhetsloven viser vi til NSMs Veileder i 
sikkerhetsstyring, der det dannes et grunnlag for virksomhetenes arbeid med å etterleve regelverket.  

Det er fire premisser som er gjennomgående i NSMs grunnprinsipper for sikkerhetsstyring, og som er 
viktige suksessfaktorer for akseptabel sikkerhet: 

• Virksomhetens leder er ansvarlig for sikkerheten 
• Sikkerhetsstyringen er en integrert del av virksomheten 
• Det er god risiko- og sikkerhetsforståelse i hele virksomheten 
• Det forebyggende sikkerhetsarbeidet er helhetlig 

Virksomhetens leder er ansvarlig for sikkerheten 

God styring og effektive styringsprosesser er viktig for å opprettholde ønsket kvalitet, utvikling og 
levere etter fastsatte mål. For å etablere god sikkerhet er det helt avgjørende at ledelsen er involvert 
og tar ansvar for det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Dette bidrar til at beslutninger om sikkerhet tas 
på riktig grunnlag, tilstrekkelige og nødvendige ressurser tildeles og til at ressursene brukes riktig.  

Det er en klar sammenheng mellom sikkerhetsengasjerte ledere og sikkerhetstilstanden i 
virksomheten. Der ledelsen er fraværende i sikkerhetsspørsmål, blir avstanden til sikkerhetsarbeidet 
fort stor, og det blir vanskeligere å få besluttet, gjennomført og evaluert relevante tiltak. Leder skal 
engasjere seg, og skal legge til rette for gode rutiner og samarbeid som fremmer ønskelig sikkerhet. 

Leder er ansvarlig for:  

• Å sette mål for sikkerheten  
• Fastlegge prinsipper for forebyggende sikkerhetsarbeid gjennom etablering av et 

styringsdokument  
• Sikre hensiktsmessig sikkerhetsorganisering 
• Oppfølging av det forebyggende sikkerhetsarbeidet 

Mangelfull sikkerhetsstyring og -ledelse fører til at de viktigste risikoene ikke blir identifisert og 
redusert. Leder skal sørge for at det gjennomføres gode risiko- og sårbarhetsvurderinger og at 
vurderingene gir grunnlag for beslutninger om sikkerhetstiltak. Sist, men ikke minst skal leder sørge for 
at etablerte sikkerhetstiltak i nødvendig grad kontrolleres.  



6 
 

Sikkerhetsstyringen er en integrert del av virksomheten 

NSM erfarer at de mest alvorlige avvikene ved tilsyn gjerne forekommer i virksomheter hvor sikkerhet 
er noe litt «annerledes», noe som behandles i et eget fagområde og av en adskilt gruppe mennesker.  

Sikkerhetsstyring er et av flere underliggende prosesser som må være på plass for at virksomheten 
skal kunne løse sine oppgaver og nå sine mål. Hva som er akseptabel risiko for virksomhetens 
verdier, dvs. tilstrekkelig sikkerhet i forhold til virksomhetens mål og krav, besluttes av virksomhetens 
leder. Leder bør derfor sørge for at sikkerhetsstyring er godt integrert i virksomhetsstyringen, slik at 
det forebyggende sikkerhetsarbeidet blir ivaretatt i hele virksomheten. Dette betyr at virksomhetens 
toppledelse og resultatsansvarlige må være godt kjent med hvordan sikkerhetsstyring gjennomføres i 
virksomheten. Ved å inkludere forebyggende sikkerhet i virksomhetens arbeid med risikostyring bidrar 
virksomheten til at sikkerhetstiltakene prioriteres etter hvor risiko for sikkerhetstruende virksomhet er 
størst.  

Det er tilstrekkelig risiko- og sikkerhetsforståelse i hele virksomheten 

Ledelsen bør sikre tilstrekkelig risiko- og sikkerhetsforståelse i hele virksomheten. Dette gjøres 
gjennom opplæring av egne ansatte, men vel så viktig er å sørge for at leverandører, 
underleverandører og andre oppdragstakere har god risiko- og sikkerhetsforståelse.  

Alle ansatte har et ansvar for å sikre en god sikkerhetskultur i virksomheten, men leder bør går foran 
med et godt eksempel og skape et miljø som gjør at medarbeiderne tørr å rapportere avvik og 
sårbarheter. 

Det forebyggende sikkerhetsarbeidet er helhetlig 

Videre bør leder sikre at det forebyggende sikkerhetsarbeidet er helhetlig. For å oppnå tilstrekkelig 
sikkerhet er det ikke nok med f.eks. bare fysiske tiltak eller bare elektroniske tiltak. Tilstrekkelig 
sikkerhet oppnår man når både organisatoriske, elektroniske, fysiske og menneskelige tiltak er 
kombinert og virker sammen. Dette kaller vi helhetlig sikkerhet. En sentral del av det forebyggende 
sikkerhetsarbeidet er å velge de risikoreduserende sikkerhetstiltakene som er mest hensiktsmessige 
og effektive for beskyttelse av virksomhetens verdier. Uten et helhetlig perspektiv på sikkerhet vil det 
være vanskelig for virksomheten å sikre sine verdier i tilstrekkelig grad. Dette krever en god ledelse. 

Å etablere og følge opp helhetlig sikkerhet er en kontinuerlig aktivitet som må vurderes i hele verdiens 
levetid, fra planlegging og etablering til avhending og endres ved behov. 

Andre relevante råd og anbefalinger 

NSM gir ut veiledningsmateriale og andre produkter som retter seg både mot virksomheter underlagt 
sikkerhetsloven og virksomheter utenfor sikkerhetslovens domene. NSM anbefaler at virksomhetene 
ser til hele bredden av NSMs veiledningsmateriale for å sørge for helhetlig sikkerhet.  
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Virksomheter vil først kunne oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå for sine verdier når de har identifisert 
og implementert tiltak som reduserer organisatoriske, elektroniske, fysiske og menneskelige 
sårbarheter.   

Grunnprinsippene for sikkerhetsstyring bør sees i sammenheng med øvrige grunnprinsipper utarbeidet 
av NSM samt NSMs veileder i sikkerhetsstyring. Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring beskriver 
overordnede prinsipper som gjelder for virksomheten. Grunnprinsipper for fysisk sikkerhet, IKT-
sikkerhet og personellsikkerhet utfyller grunnprinsippene for sikkerhetsstyring i de enkelte 
tiltakskategoriene. Samlet kan disse brukes i virksomhetens arbeid med helhetlig sikkerhet. Figur 2 
viser sammenhengen mellom grunnprinsipper for sikkerhetsstyring og de ulike grunnprinsippene for 
tiltakskategoriene fysisk, personell, og IKT.  

 

Figur 2 - Sammenheng mellom NSMs grunnprinsipper 
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 Identifisere og kartlegge 
Denne kategorien utgjør grunnlaget for iverksettelse av de andre kategoriene, den vurderer risiko og 
legger en plan for risikohåndtering. For å kunne beskytte verdier er det viktig å forstå virksomheten og 
verden virksomheten opererer i. Er det gjort grundige analyser og vurderinger av risiko i forkant, sikrer 
virksomheten at tiltakene som blir implementert treffer og er effektive for de verdiene som virksomheten 
skal beskytte.  

I en risikovurdering gjennomfører virksomheten nødvendige steg for å identifisere, vurdere og evaluere 
risiko knyttet til virksomhetens identifiserte verdier. Risikovurderingen bør inneholde en vurdering av 
trusler, sårbarheter og avhengigheter, inkludert vurdering av sannsynlighet og konsekvens. Dette kan 
gjennomføres med utgangspunkt i scenarioer. 

Avdekker risikovurderingen en forskjell på ønsket sikkerhetsnivå og reell sikkerhet, lages en plan for å 
lukke gapet – en plan for risikohåndtering.  Risikovurderingen gir dermed økt bevissthet om hvilke 
områder som krever iverksetting av sikkerhetstiltak, og hva som må være på plass for å innfri både de 
eksterne og interne kravene. 

Det er viktig å huske på at en risikovurdering gir kun et situasjonsbilde av risiko. Sårbarheter utvikler 
seg over tid etter hvert som virksomheten utvikler seg, tiltakene kan selv (og vil ofte) forvitre over tid, 
og trusselbildet kan endre seg både over tid og hurtig. Virksomheten må derfor jevnlig vurdere om det 
er behov for en ny risikovurdering. Risikovurderingen bør dokumenteres i nødvendig omfang for å 
sikre at beslutninger og resultater av analysen kan gjenfinnes som grunnlag for eventuell senere 
håndtering av uønskede hendelser. 

Risikovurderingen kan med fordel etableres med grunnlag i anerkjente standarder for risikovurdering 
som for eksempel NS-ISO 31000:2018, NS 5832:2014 og NS 5814:2008 (ny utgave i 2020).  

 Kartlegg interne og eksterne krav 
Virksomhetens arbeid bør som et første steg skaffe seg oversikt over alle eksisterende krav, 
forventninger og forutsetninger som kan påvirke sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Dette skaper 
rammene for arbeidet med å identifisere og kartlegge forhold av relevans for virksomhetens sikkerhet. 
Eksempler på eksterne krav kan være: 

• Nasjonale og internasjonale forhold og forpliktelser 
• Myndighetskrav, lovverk, regelverk 
• Bransjekrav eller -normer 
• Behov hos eksterne interessenter, kunder og leverandører 
• Ivaretakelse av omdømme og samfunnsverdier 

Eksempler på interne krav kan være: 

• Mål for sikkerhet  
• Interne føringer 
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• Policy, visjon og strategier 

Hvorfor er dette viktig: Identifisering av interne og eksterne krav vil skape grunnlag for akseptkriterier 
og videre utforming av sikkerhetsstyring og valg av tiltak. 

Anbefalte tiltak:  

• Kartlegg interne og eksterne krav 

 Identifisere verdiene 
Alle virksomheter har en funksjon. Mange virksomheter har flere funksjoner. Funksjonene kan 
eksempelvis være å utføre bestemte oppgaver, ivareta roller eller produsere varer. Virksomhetens 
funksjoner er avhengige av ressurser for å kunne opprettholdes. Om disse ressursene blir utsatt for 
uønsket påvirkning vil det kunne ha negative konsekvenser for funksjonen. I arbeidet med sikkerhet 
omtales disse ressursene ofte som verdier. En virksomhets verdier kan være av både materiell eller 
ikke-materiell art. Én verdi kan være informasjon, eksempelvis i form av en bedriftshemmelighet, en 
investeringsplan, eller spesiell kunnskap og kompetanse som virksomheten besitter. En verdi kan 
også være konkrete fysiske gjenstander som virksomhetens funksjon er avhengig av for å kunne 
fungere eller gjennomføres, som eksempel en maskin, kjøretøy eller bygningsmasse. 
Informasjonssystemer virksomheten drifter kan også være en verdi.  

Noen virksomheter har verdier som i all hovedsak er av betydning for virksomheten selv, mens noen 
virksomheter har verdier som også er av betydning for samfunnets funksjonalitet. I tillegg forvalter 
noen virksomheter verdier som er av betydning for Norges nasjonale sikkerhetsinteresser. 
Verdivurderingen er en kartlegging av virksomhetens verdier. Formålet med vurderingen er å 
identifisere hvilke verdier som er de viktigste for virksomhetens funksjoner. Virksomheten skal utføre 
verdivurderingen på en systematisk måte ved å vurdere hvilke konsekvenser det kan få dersom 
verdiene skulle rammes.  

Hvorfor er dette viktig: Det mest fundamentale med sikkerhet er forutsetningen om at man har noe – 
en verdi – som man ønsker å beskytte. Arbeidet med å identifisere virksomhetens verdier er en viktig 
bevisstgjøringsprosess som danner grunnlaget for å prioritere tiltak der hvor behovet for beskyttelse er 
størst.  

Anbefalte tiltak:  

• Identifiser virksomhetens viktigste funksjoner 
• Identifiser hvilke verdier som understøtter disse funksjonene 
• Vurder konsekvens ved bortfall av verdiene  
• Ranger verdiene for prioritering av tiltak  



10 
 

 Identifiser trusler 
Hvem kan ønske å ramme virksomhetens verdier? Hvilken intensjon kan noen ha med å ramme 
verdiene? Hvilken kapasitet vil noen kunne ha til å ramme verdiene? Ulike verdier tiltrekker seg ulike 
trusselaktører, og ulike trusselaktører kan benytte ulike metoder for å oppnå sine mål. For eksempel 
kan en virksomhet med et konkurransefortrinn, basert på en forretningshemmelighet, være utsatt for 
spionasje fra konkurrerende virksomheter eller kriminelle. Mens en virksomhet som understøtter 
funksjoner av betydning for nasjonal sikkerhet kan være mål for fremmedstatlige aktørers etterretning 
og sabotasje.  

Kilder til relevant informasjon om trusler kan være:   

• Offentlige myndigheters publikasjoner om trusler og utviklingstrekk 
• Relevante bransjeorganisasjoners publikasjoner om trusler og utviklingstrekk 
• Internasjonale organisasjoners publikasjoner om trusler og utviklingstrekk (NATO, EU, 

sektorspesifikke organisasjoner, med mer) 
• Store konsulentselskapers og sikkerhetsleverandørers offentliggjorte publikasjoner om trusler 

og utviklingstrekk 
• Politidistriktet for området 
• Sikkerhetsorganisasjonen i virksomheter i samme etat eller bransje  
• Sikkerhetsorganisasjonen i virksomheter i samme geografiske område (nabovirksomheter)  
• Virksomhetens registre over interne sikkerhetsbrudd og sikkerhetstruende hendelser 

Hvorfor er dette viktig: Kunnskap om hvilke trusler som kan ramme virksomhetens verdier er en 
forutsetning for å kunne planlegge sikkerhetstiltak som er tilstrekkelig dimensjonerte.  

Anbefalte tiltak:  

• Innhent informasjon om trusselbildet ved å bruke ulike kilder.  
• Identifiser relevante trusselaktører som kan tenkes å true virksomhetens verdier og 

kategoriser disse 
• Vurder relevante trusselaktørers intensjon og kapasitet til å ramme virksomheten og verdiene. 
• Ranger trusselaktører, basert på vurderingen av intensjon og kapasitet 

 Avdekk sårbarheter 
Sårbarheter er forhold som en trusselaktør kan utnytte til å påvirke virksomhetens verdier. Sårbarheter 
kan være både kjente eller latente. Det kan være feil eller mangler i design, prosedyrer, vedlikehold, 
trening, opplæring og kommunikasjon, eksempelvis: 

• Virksomheten setter ikke av nødvendige ressurser til sikkerhet  
• Manglende beredskapsplan for håndtering av sikkerhetshendelser 
• Manglende system for avviks- og hendelseshåndtering 
• Mangelfull evaluering av sikkerhetstilstanden i virksomheten 
• Svak forståelse blant medarbeiderne om hvorfor sikkerhet er viktig for virksomheten  
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• Manglende kunnskap om hvordan den enkelte kan bidra til god sikkerhet 

Hvorfor er dette viktig: Å øke motstandsdyktighet gjennom å redusere sårbarheter er for de fleste 
virksomheter det eneste alternativet i arbeidet med å redusere risikoen som virksomheten står overfor.  

Anbefalte tiltak:  

• Gjennomfør sårbarhetsvurderinger med mål om å beskrive i hvilken grad eksisterende 
sikkerhetstiltak vil kunne hindre en trusselaktør i å kunne påvirke virksomhetens verdier 

 Utarbeid scenario 
På hvilke måter kan en trusselaktør påvirke våre verdier? Scenarioer er tenkte situasjonsbeskrivelser 
hvor en trusselaktør forsøker å påvirke virksomhetens verdier. Verdivurderingene og 
trusselvurderingene er grunnlaget for å utarbeide scenarioer. Et scenario bør inneholde følgende 
beskrivelser:  

• Hendelsesforløpet: Hva som inntreffer, når det inntreffer, hvor det inntreffer, hvordan det 
inntreffer 

• Trusselaktørens intensjon (vilje) og kapasitet (evne) 
• Hvordan verdiene rammes (f.eks. datainnbrudd, utilgjengelighet til data, korrupte data, 

bilbombe, avlytting, tyveri, osv.)  
• Andre verdier som rammes indirekte (f.eks. liv og helse, miljø, økonomi eller omdømme).  
• Mulig varsling av hendelsen i forkant (f.eks. fra etterretning, politiet, utpressere eller 

terrororganisasjon) 
• Tidspunktet når trusselen rammer (f.eks. tidspunkt på døgnet eller året, under et arrangement, 

osv.) 
• Hendelsens varighet 

Hvorfor er dette viktig: Utarbeidelse av relevante scenario for sikkerhetstruende hendelser kan hjelpe 
virksomheten i arbeidet med å avdekke sårbarheter som en trusselaktør kan utnytte. 

Anbefalte tiltak:  

Virksomheten bør utarbeide scenarioer som er: 

• Relevante – at det inneholder tilstrekkelig informasjon til å kunne være nyttig  
• Konsistente – at noe som skjer et sted i scenarioet ikke utelukker noe som skjer et annet sted 

i scenarioet  
• Plausible – at scenarioet er realiserbart, dvs. at det som scenarioet beskriver kan bli 

virkelighet 
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 Kartlegg avhengigheter 
Funksjonene til de fleste virksomheter er også avhengige av ressurser utenifra, som virksomheten 
ikke har direkte kontroll over. Det kan være avhengigheter til fysiske leveranser som vann eller strøm, 
logiske avhengigheter i form av digitale signaler eller informasjon, avhengigheter til omgivelser og 
miljø, eller avhengigheter til andre virksomheters kompetanse eller ekspertise.  

Hvorfor er dette viktig: Avhengighetsforhold mellom virksomheter kan utnyttes som angrepsvektor av 
en trusselaktør.  

Anbefalte tiltak:  

• Virksomheten bør kartlegge i hvilken grad den er avhengig av eksterne ressurser eller andre 
virksomheter for å ivareta sin funksjon eller beskytte sine verdier 

• Virksomheten bør undersøke og vurdere muligheter for å redusere avhengighetsforhold til 
andre virksomheter  

 Gjennomfør konsekvensvurdering 
Konsekvensvurderingen skal fastsette hvilke skadefølger eller konsekvenser det kan få for 
virksomheten om verdiene blir utsatt for skadeverk eller ødeleggelse, og dermed faller helt eller delvis 
bort. 

For å vurdere konsekvensene av bortfall kan man i første omgang vurdere konsekvensene ved totalt 
bortfall av verdien: Hva betyr det for virksomhetens funksjon i forhold til hva som svekkes, hvordan 
den svekkes, og hvorfor den svekkes? I neste omgang vurderes konsekvensene ved delvis bortfall av 
verdien. Her må det først vurderes om graden av bortfall kan variere. Dersom det er tilfelle bør man 
identifisere grenseverdien for hvor svekkelse i verdiens funksjonalitet gir konsekvenser for 
virksomheten. 

Konsekvensvurderingen bør oppdateres ved endringer i grunnlaget for vurderingen. 

Er virksomheten underlagt sikkerhetsloven viser vi til NSMs Håndbok i skadevurdering og Veileder i 
verdivurdering av informasjon.  

Hvorfor er dette viktig: For å kunne beskytte verdiene riktig og effektivt, er det viktig å forstå hvilke 
konsekvenser det kan få for virksomheten hvis verdiene utsettes for en sikkerhetstruende virksomhet. 
Når virksomheten har gjennomført en konsekvensvurdering har den etablert en oversikt over hva som 
kan bli resultatet for virksomheten om den enkelte verdi faller helt eller delvis bort.  
Konsekvensvurderingen er en inngangsverdi til virksomhetens vurdering av risiko, der virksomheten 
vurderer om risikoen er akseptabel eller om verdien trenger ekstra beskyttelse.  

Anbefalte tiltak:  
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• I konsekvensvurderingen bør virksomheten vurdere:  
o Konsekvensene av at verdien, helt eller delvis, faller bort 
o Hvor lenge kan verdien være helt eller delvis borte før det får konsekvenser for 

virksomheten? 
o Har virksomheten mulighet til å erstatte eller gjenopprette verdien (ved helt eller delvis 

bortfall) før det får konsekvenser for virksomheten, eksempelvis gjennom redundans 
eller substitusjon? 

§ Hvordan kan verdien erstattes eller gjenopprettes innen akseptabel varighet? 
For eksempel: 

• Erstatte verdien med en tilsvarende verdi, eller som understøtter 
virksomhetens funksjon på samme måte 

• Reparere verdien, og således bringe det tilbake til den normaltilstand, 
eller til en tilstand som er tilstrekkelig for at virksomheten ivaretar sin 
funksjon 

o Om det kan få andre konsekvenser for virksomheten om verdien blir stjålet, fjernet 
eller at virksomheten på annen måte mister råderetten over verdien 

§ Eksempelvis, tap av omdømme, utpressing, tap av markedsandeler, 
økonomisk tap, etc.  

• Konsekvensvurderingen bør dokumenteres, og også inneholde:  
o Usikkerhet i vurderingene, bl.a. i forhold knyttet til kunnskapsstyrke  
o Antagelser gjort på vurderingstidspunktet  
o Andre relevante forhold som har hatt betydning for gjennomføringen og resultatet av 

arbeidet 
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 Beskytte og opprettholde 
På bakgrunn av risikovurdering bør virksomheten utforme eller tilpasse virksomhetens 
sikkerhetsorganisasjon og styringssystem for sikkerhet samt innføre sikkerhetstiltak, slik at den 
aktuelle risikoen reduseres og opprettholdes til et nivå hvor virksomheten oppnår akseptabel sikkerhet.  

Akseptabel sikkerhet oppnås når både organisatoriske, elektroniske, fysiske og menneskelige tiltak er 
kombinert og virker sammen, dvs. at det forebyggende sikkerhetsarbeidet er helhetlig.  

 Håndter identifisert risiko  
Sikkerhetstiltak etableres basert på vurdering av risiko for sikkerhetstruende virksomhet, slik at risiko 
reduseres og sikkerhetsnivået blir akseptabelt. Risikoreduksjon oppnås gjennom at det etableres 
hensiktsmessige balanserte kombinasjoner av fysiske, elektroniske, organisatoriske og menneskelige 
sikkerhetstiltak. Med dette oppnår man helhetlig sikkerhet. 

Sikkerhetstiltak etableres som balansert sikring i form av barrierer, deteksjon, verifikasjon og reaksjon. 
Sikringen må etableres slik at det tar lenger tid å gjennomføre en uønsket hendelse (eks. innbruddstid) 
enn det tar å håndtere den. Dette betegnes "positivt tidsregnskap".  

Virksomheten bør vurdere flere forhold i sin håndtering av risiko: 

• Hvilke tiltak kan redusere sårbarheter til verdiene? 
• Hvilke tiltak er egnet til reduksjon av konsekvenser av uønskede hendelser, eksempelvis 

gjennom redundans eller effektiv hendelseshåndtering? 
• Hvordan kan avhengigheter reduseres eller kontrolleres for å redusere risikoen? 
• Finnes andre, egnede former for risikoreduksjon?  
• Hva er kostnadene og effekten til ulike alternative løsninger for å håndtere risikoen? 

Kostnadene ved et sikkerhetstiltak bør stå i et rimelig forhold til det som kan oppnås ved tiltaket, men 
tiltak må etableres når dette er nødvendig for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå. 
Kostnadseffektivitet bør ikke gå på bekostning av sikkerheten. 

Nødvendig risikohåndtering kan oppnås gjennom reduksjon av avhengigheter til eksterne ressurser 
eller andre virksomheter, eksempelvis ved at virksomheten selv skaffer til veie de aktuelle ressursene 
eller ved hjelp av reserveløsninger. For å redusere avhengigheter kan det være nødvendig å sørge for 
redundans av kritiske tjenester som understøtter virksomhetens verdier. 

En grunnsikring bør etableres basert på vurdering av risiko for sikkerhetstruende virksomhet i 
normaltilstanden. Grunnsikringstiltakene skal fungere slik at frafallet av ett tiltak ikke påvirker den 
totale sikringsevnen. Virksomheten velger selv den mest hensiktsmessige kombinasjon av tiltak basert 
på vurdering av risiko. Dette gjelder både hvorvidt tiltakene er fysisk, elektronisk, menneskelig eller 
organisatorisk og hvilken funksjon de har (forhindre, detektere, verifisere og reagere). 
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Tiltak for påbygging, gjenoppretting og skadebegrensning bør forberedes som beredskap i tilfelle 
risikoen for sikkerhetstruende virksomhet øker i forhold til normaltilstanden. Disse tiltakene bør 
etableres som en del av helhetlig sikkerhet, på lik linje som grunnsikringstiltakene. Når 
påbygningstiltak har vært etablert over tid overfor en vedvarende forhøyet risiko, bør det vurderes å 
forsterke grunnsikringen. I så fall må nye påbygningstiltak forberedes for ytterligere økt risiko. 

Hvorfor er dette viktig: Med utgangspunkt i risikovurderingen etableres sikkerhetstiltak, der dette er 
nødvendig, for å redusere risiko slik at sikkerhetsnivået blir akseptabelt.  Sikkerhetstiltakene 
implementeres slik at  

• sårbarheten til verdiene reduseres, dvs. gjennom forsterket sikkerhet 
• konsekvensen av uønskede hendelser reduseres, eksempelvis gjennom redundans eller 

effektiv hendelseshåndtering 
• avhengigheter reduseres 

Anbefalte tiltak:  

• Identifiser aktuelle tiltak (organisatoriske, menneskelige, fysiske og elektroniske) 
• Prioriter og beslutt aktuelle tiltak basert på kost/nytte-vurdering 
• Implementer sikkerhetstiltak 

 Etabler sikkerhetsorganisasjon 
Å etablere en sikkerhetsorganisasjon innebærer å fordele ansvar og myndighet for utførelse av de 
arbeidsoppgaver som har betydning for sikkerhet. Dette inkluderer klargjøring av forutsetninger og 
plikter for den enkeltes arbeidsutførelse og tilrettelegging gjennom informasjon, opplæring og 
vedlikehold av kompetanse for denne utførelsen. Sikkerhetsorganisering omfatter alle som utfører 
aktiviteter med betydning for sikkerhet, og ikke bare de dedikerte rollene. Antall og typer roller som 
etableres bør sees i sammenheng med de verdiene virksomheten råder over og omfanget av disse. 

Sikkerhetsarbeidet organiseres med utgangspunkt i at virksomhetens ledelse beslutter, 
organisasjonen utfører og melder tilbake, og dedikerte roller bistår og følger opp det forebyggende 
sikkerhetsarbeidet.  

Leder er ansvarlig for å legge til rette for gjennomføring av forebyggende sikkerhetsarbeid. Slik 
tilrettelegging omfatter tildeling av nødvendige ressurser, ikke kun økonomiske ressurser, men også 
tilstrekkelig tid og nødvendig verktøy, for å gjennomføre arbeidet med tilstrekkelig sikkerhet som 
resultat. 

Alle som gjennomfører aktiviteter med betydning for sikkerhet bør få nødvendig informasjon om risiko 
for sikkerhetstruende virksomhet i sin virksomhet og om styringssystemet for sikkerhet. Videre bør den 
enkelte kjenne til sitt eget ansvar, egen myndighet og hvordan aktivitetene skal utføres. Slik 
informasjon gis eksempelvis i rollebeskrivelser. Den enkelte bør ha nødvendig kompetanse til å utføre 
aktiviteter sikkert og som besluttet. Riktig kompetanse oppnås og opprettholdes gjennom planmessig 
opplæring, kvalifisering og kompetansevedlikehold.  
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Hvorfor er dette viktig: En robust og hensiktsmessig sikkerhetsorganisasjon skaper grunnlag for sikker 
drift av virksomheten, sikkerhetsforståelse og sikrer effektiv håndtering av uønskede hendelser.  

Anbefalte tiltak:  

• Fordel roller, ansvar, myndighet og oppgaver for utførelse av arbeidsoppgaver 
• Sørg for nødvendig opplæring og kompetanse 
• Avsett nødvendige ressurser 

 Etabler styringssystem for sikkerhet 
Styringssystem for sikkerhet beskriver hvordan virksomhetens aktiviteter innenfor sikkerhetsstyring 
planlegges, utføres, kontrolleres og forbedres. Styringssystemet for sikkerhet omfatter hele det 
forebyggende sikkerhetsarbeidet, det vil si aktiviteter som kan ha betydning for sikkerhet, både direkte 
og indirekte. Dette innebærer at styringssystemet for sikkerhet bør omfatte elementene: 

• risikostyring 
• sikkerhetsledelse 
• sikkerhetsorganisering 
• sikkerhetstiltak og -prosedyrer 
• forholdet til andre virksomheter 
• sikkerhetsoppfølging 
• sikkerhetsdokumentasjon 
• planer og rutiner for hendelseshåndtering samt planer for gjenoppretting etter en 

sikkerhetstruende virksomhet  
 
Sammenhengen mellom disse utdypes nærmere i NSMs Veileder i sikkerhetsstyring. 
Styringssystemets utforming avhenger av de verdiene som skal beskyttes og hvordan beskyttelsen 
etableres. Utformingen henger følgelig sammen med risiko for sikkerhetstruende virksomhet.  

Styringssystemet for sikkerhet bør samordnes med virksomhetsstyringen for øvrig. Dette vil gi 
grunnlag for felles tilnærming i håndteringen av de risikoer virksomheten står overfor. Virksomheten 
bør identifisere de deler av eksisterende virksomhetsstyring som kan utvides og tilpasses til også å 
dekke forebyggende sikkerhetsarbeid. Eksempelvis kan virksomhetens kompetansestyring utvides til 
også å omfatte sikkerhetskompetanse, og prosedyrer for avviksrapportering kan tilpasses til å 
inkludere rapporter om sikkerhetstruende virksomhet. 

Ved samordning er det viktig å være oppmerksom på at forebyggende sikkerhetsarbeid kan medføre 
behandling av skjermingsverdig informasjon. Samordningen bør derfor ivareta behovet for beskyttelse 
av slik informasjon. 

Premissene og forutsetningene for virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid bør fremkomme i 
virksomhetens styringsdokument for forebyggende sikkerhetsarbeid. Styringsdokumentet tjener som 
informasjon fra virksomhetens ledelse til ansatte i virksomheten og underleverandører om forpliktelser 
og forventninger i det forebyggende sikkerhetsarbeidet. 

Alle som gjennomfører aktiviteter med betydning for sikkerhet bør kjenne forutsetningene og 
forpliktelsene knyttet til egen arbeidsutførelse. Dette betyr at også andre (enn virksomhetens egne 
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medarbeidere), som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet, må ha nødvendig tilgang til 
styringsdokumenter og informasjon om den enkeltes ansvar, myndighet og hvordan aktivitetene skal 
utføres. Eksempelvis må underleverandører, håndverkere, vareleverandører eller datateknikere, 
kjenne de bestemmelser og rutiner for adgang til områder og systemer som gjelder. Forholdet til andre 
leverandører eller samarbeidspartnere kan formaliseres i en leverandøravtale med sikkerhetsvilkår. 

Styringssystemet kan med fordel etableres med grunnlag i anerkjente standarder for ledelsessystem, 
som for eksempel ISO 9000-serien og ISO 27000-serien.  

Hvorfor er dette viktig: Et styringssystem for sikkerhet er nødvendig for å kunne ivareta ønsket 
sikkerhetstilstand samt kunne håndtere sikkerhetstruende virksomhet. Styringssystemet for sikkerhet 
bør dokumenteres i det omfang det er nødvendig for å sikre at aktiviteter utføres sikkert og som 
besluttet, og slik at beslutninger og resultater av arbeidsutførelse kan gjenfinnes som grunnlag for 
(senere) håndtering av uønskede hendelser. 

Anbefalte tiltak:  

• Utform og vedlikehold styringsdokument (prosedyrer, instrukser og planer) 
• Sørg for at sikkerhetssystemet blir kjent i nødvendig grad i hele virksomheten og i underlagte 

virksomheter  
• Sikkerhetsstyringssystemet bør være tilstrekkelig dokumentert. Hvordan arbeidet skal utføres 

og kontrolleres bør fremkomme i dokumentasjonen. Sikkerhetsstyringssystemet kan 
dokumenteres gjennom: 

o styrende dokumenter – som beskriver eksterne og interne (overordnede) føringer og 
krav for det forebyggende sikkerhetsarbeidet, eksempelvis virksomhetens 
styringsdokument for forebyggende sikkerhetsarbeid, sikkerhetsmål og planer 

o utførende dokumenter – som beskriver hvordan aktiviteter med betydning for 
sikkerhet utføres, eksempelvis prosedyrebeskrivelser, arbeidsinstrukser, 
handlingsplaner og sikkerhetstiltak 

o kontrollerende dokumenter – som beskriver resultater fra gjennomføring av aktiviteter 
med betydning for sikkerhet, eksempelvis registreringer, rapporter fra håndtering av 
uønskede hendelser og evaluering og referater fra ledelsens gjennomgåelse. 

 Gjennomfør jevnlige øvelser, trening 
og opplæring  
 

Alle som utfører aktiviteter med betydning for sikkerhet bør kjenne de grunnleggende forutsetningene 
for egen arbeidsutførelse. Dette omfatter nødvendig informasjon om risiko for sikkerhetstruende 
virksomhet og nødvendig kjennskap til sikkerhetsstyringssystemet. Den enkelte skal være kjent med 
eget ansvar, egen myndighet og hvordan aktivitetene skal utføres. Det innebærer å ha riktig 
kompetanse til å utføre aktiviteter sikkert, som besluttet, og med best mulig samvirke og samarbeid 
med andre i egen eller eksterne organisasjoner. Riktig kompetanse oppnås og opprettholdes gjennom 
planmessig opplæring, trening og øvelser. 
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Hvorfor er dette viktig: Manglende eller utilstrekkelig opplæring, trening eller øvelser kan føre til at 
aktiviteter eller tiltak ikke blir ivaretatt som forutsatt og dermed resulterer i at ønskelig sikkerhetsnivå 
ikke blir oppnådd. 

Anbefalte tiltak:  

• Kartlegge og dokumenter krav til kompetanse for aktiviteter med betydning for sikkerhet 
• Planlegge og iverksette nødvendig opplæring og trening slik at personer som skal utføre 

aktiviteter med betydning for sikkerhet tilfredsstiller og opprettholder de kravene til 
kompetanse som til enhver tid er gjeldende 

• Planlegge og iverksette nødvendige øvelser og annen trening som er nødvendig for å 
verifisere at styrende dokumenter og ulike sikkerhetstiltak er implementert og hensiktsmessig 
for å ivareta sikkerhetstruende virksomhet, eller om det mangler sikkerhetstiltak for å ivareta et 
akseptabelt sikkerhetsnivå 

Etablere et system for styring av kompetanse, som dokumenterer krav til kompetanse, inkludert 
gjennomført opplæring, trening og øvelser. Systemet bør også kunne anvendes til planlegging, 
iverksetting og oppfølging av opplæring, trening og øvelser. 
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 Oppdage 
Denne kategorien handler om å kontrollere sikkerhetstilstanden for å oppdage eller avdekke 
sårbarheter eller forhold av sikkerhetstruende karakter. Dette ivaretas gjennom: 

• Kontroll av sikkerhetstilstanden 
• Ledelsens gjennomgang 

 Kontroller sikkerhetstilstand jevnlig 
 
Kontroll av det forebyggende sikkerhetsarbeidet bør gjennomføres for å avklare om 
sikkerhetstilstanden er forsvarlig ovenfor virksomhetens verdier. Det innebærer at relevante krav for 
sikkerhet som virksomheten har identifisert (jf. kapittel 1.1) er tilfredsstilt. Kontrollen bør utføres 
periodisk og kan gjennomføres som intern sikkerhetsrevisjon av styringssystemet for sikkerhet. 
Avhengig av systemets omfang og kompleksitet kan revisjonen planlegges som en årlig undersøkelse 
av hele systemet, eller som del-undersøkelser slik at hele system undersøkes i løpet av et år. 

Sikkerhetsrevisjon kan etableres med grunnlag i anerkjente standarder for revisjon som for eksempel 
ISO 19011:2018 og NSMs Veileder for tilsyn med forebyggende sikkerhetsarbeid. 

Hvorfor er dette viktig: Kontroll av sikkerhetstilstanden vil gi ledelsen informasjon om arbeidet med 
forebyggende sikkerhet fungerer slik det er tiltenkt. Kontrollen kan derfor bekrefte virkningen av 
styringssystemet eller framskaffe informasjon med sikte på å forbedre styringssystemet. 

Anbefalte tiltak: 

• Sikre at det er nødvendig kompetanse i virksomheten til å gjennomføre revisjoner som er 
rettet mot å kontrollere sikkerhetstilstanden 

• Etablere, implementere, følge opp, og ved behov revidere et årlig revisjonsprogram, som 
omfatter nødvendige revisjoner for å dekke hele styringssystemet for sikkerhet   

• Gjennomføre revisjon i henhold til revisjonsprogrammet, inkludert oppfølging av revisjonsfunn 
• Dokumentere styringen av revisjonsprogrammet, og gjennomføring og oppfølging av 

revisjoner 

 

 Gjennomfør ledelsens gjennomgang 
Ledelsens gjennomgang (ledelsens gjennomgåelse) er et årlig møte som ledes av virksomhetens 
leder og der alle øvrige ledere som påvirker eller kan påvirkes av sikkerhetsstyringssystemet deltar.  

Grunnlag for møtet er informasjon om siste års forebyggende sikkerhetsarbeid, blant annet fra 
håndtering av uønskede hendelser, resultater fra revisjoner samt informasjon om endringer (interne og 
eksterne) som kan påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Ledelsens gjennomgåelse avsluttes 
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med leders beslutning om ev. å foreta endringer arbeidet med forebyggende sikkerhet, inkludert 
sikkerhetsstyringssystemet. 

Hvorfor er dette viktig: Ledelsens gjennomgang av det forebyggende sikkerhetsarbeidet avklarer 
hvorvidt sikkerhetsstyringssystemet er hensiktsmessig i arbeidet med forebyggende sikkerhet og om 
det er behov for å foreta endringer i systemet. Endringsbehovet kan skyldes at systemet ikke fungerer 
som forutsatt, at det er gjort endringer internt i virksomheten, eller at virksomheten påvirkes av 
endringer i risiko eller føringer som følge av eksterne forhold. 

Anbefalte tiltak:  

• Ved planlegging og gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse bør det tas hensyn til:  
o status for tiltak fra tidligere gjennomgåelser som ledelsen har foretatt 
o endringer i eksterne og interne forhold som er relevante for ledelsessystemet for 

sikkerhet (eksempelvis endringer i virksomhetens verdiene eller trusler overfor 
verdiene) 

o informasjon om prestasjonen og virkningen av i styringssystemet for sikkerhet, 
inklusive trender innenfor:  

§ avvik og korrigerende tiltak 
§ uønskede hendelser 
§ resultater av overvåking og måling 
§ revisjonsresultater 
§ i hvilken grad sikkerhetsmål er oppnådd  

o tilbakemeldinger fra interessenter 
o resultater fra risikovurderinger og status i arbeid med å håndtere risiko 
o muligheter for kontinuerlig forbedring 

• Utgangsfaktorer fra ledelsens gjennomgåelse bør omfatte beslutninger og tiltak som angår:  
o muligheter for forbedring 
o alle behov for endringer i styringssystemet for sikkerhet 

• Organisasjonen bør oppbevare dokumentasjon som dokumenterer gjennomføring, og 
resultatene fra ledelsens gjennomgåelse 
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 Håndtere og gjenopprette 
Denne kategorien omhandler håndtering av hendelser eller avvik fra virksomhetens styringssystem for 
sikkerhet. Når og hvordan avvik og hendelser skal korrigeres vil avhenge av hvor ressurskrevende og 
viktig det er å få dette håndtert og korrigert. Formålet med kategorien er at virksomheten skal være 
rustet til å gjennomføre (umiddelbare) tiltak for å redusere skadeomfanget og gjøre tiltak som 
gjenoppretter det ønskede sikkerhetsnivået i virksomheten. 

 Håndter hendelser 
Uønskede hendelser, som sikkerhetstruende virksomhet, avvik og kompromittering av 
sikkerhetsgradert informasjon, skal håndteres for å begrense skade og hindre gjentagelse. 
Hendelseshåndteringen bør omfatte deteksjon, varsling, iverksetting av strakstiltak for å begrense 
skade, etablering av permanente korrigerende tiltak for å hindre gjentagelse. Håndtering av uønskede 
hendelser er en del av virksomhetens oppfølging av det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og således 
også av virksomhetens styringssystem for sikkerhet.  

Som grunnlag for hvordan virksomheten håndterer hendelser kan også NSMs Veileder for 
virksomheters håndtering av sikkerhetstruende hendelser anvendes. 

Hvorfor er dette viktig: Uønskede hendelser skal håndteres for å begrense skade, sikre gjenoppretning 
og hindre gjentagelse. Uønskede hendelser kan innebære alvorlige sikkerhetsutfordringer, men er 
også et viktig grunnlag for virksomhetens kontinuerlige forbedring av eget forebyggende 
sikkerhetsarbeid.  

Anbefalte tiltak:  

• Virksomheten bør sikre at nødvendig dokumentasjon, det være seg styrende, utførende og 
kontrollerende dokumenter som ivaretar håndtering av hendelser er integrert i 
styringssystemet for sikkerhet 

• Det bør etableres nødvendige systemer eller tiltak som muliggjør deteksjon av uønskede 
hendelser. Tiltakene kan være både fysiske, elektroniske, menneskelige eller organisatoriske. 

• Det bør etableres nødvendige systemer som muliggjør varsling og rapportering av uønskede 
hendelser, inkludert avvik fra virksomhetens styringssystem. Systemet må også ivareta 
nødvendig ekstern varsling, også til myndigheter.  

• Det bør være etablert nødvendige systemer eller tiltak for å avverge eller begrense uønskede 
hendelser, inkludert å gjenopprette det ønskede sikkerhetsnivået i virksomheten. Dette kan 
forberedes gjennom etablering av systemer for beredskap- og krisehåndtering. I den grad det 
er hensiktsmessig bør beredskap- og krisehåndtering følge ansvars-, nærhets-, likhets- og 
samvirkeprinsippet.  

• Uønskede hendelser bør dokumenteres (eks. logg, rapporter og evalueringer) som del av 
virksomhetens kontrollerende dokumentasjon for forebyggende sikkerhetsarbeid. Slik 
dokumentasjon kan blant annet brukes i forbindelse med varsling og ved evaluering av 
håndteringen. 
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 Evaluer og lær av hendelser  
Etter en uønsket hendelse bør det forebyggende sikkerhetsarbeidet i virksomheten evalueres. Dette 
innebærer at virksomheten må forsikre seg om at etablerte tiltak er etablert og fungerer etter hensikten 
i tillegg til at hendelsen ble håndtert tilfredsstillende. Evalueringen kan, avhengig av bl.a. omfanget og 
konsekvensene av hendelsen, eksempelvis gjennomføres som en intern granskning, 
sikkerhetsrevisjon, eller som en debrief. Evalueringen av hendelsen, og hvordan denne ble håndtert, 
bør gjøres så snart som det er hensiktsmessig, og bør forsøke å frem et helhetlig bilde. 

Hvorfor er dette viktig: Når en hendelse er ferdig håndtert og akseptabelt sikkerhetsnivå gjenopprettet, 
er det viktig at virksomheten hurtig identifiserer og lærer fra det inntrufne og sørger for at konklusjoner 
blir gjennomgått og tatt tak i. Dersom dette ikke gjøres vil kunnskap og erfaring forsvinne, og man kan 
gjøre de samme feilene om igjen neste gang en uønsket hendelse oppstår. Det kan være at det 
oppdages nye sårbarheter, eller behov for nye eller forbedrede sikringstiltak som kan forhindre at 
fremtidige situasjoner oppstår. 

Anbefalte tiltak:  

• Det bør etableres krav i styringssystemet for sikkerhet om evaluering (granskninger, revisjon, 
debrief eller tilsvarende) etter uønskede hendelser. Dette kan omfatte krav til: 

o Initiering av evaluering 
o Fastsetting av mandat 
o Deltagelse eller sammensetting av deltagere 
o Metode og gjennomføring 
o Dokumentasjon og rapportering 

• Ved behov bør evalueringen gjennomføres av en uavhengig tredjepart 
Erfaringer og læringspunkter fra evalueringen bør inngå som grunnlag for å gjøre 
nødvendig endringer i styringssystemet for sikkerhet og forbedringer av tiltak. Erfaringer og 
læringspunkter bør også deles med relevante interessenter 
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