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Safety management system
•

•

Utveckling från kvalitetssystem till Management system
–

Identifiera faror, hantera risker och bedöm åtgärders effekt

–

Compliance monitoring

–

Integrerat med operatörens management system (gäller de
med operativ licens)

–

Implementering av ett management system ska involvera
hela organisationen

–

Anpassa systemet efter organisationen, exempelvis
metoder för att identifiera faror och hantera risker.

–

SPI ska gå att koppla till specificerade risker i CAMO

–

Kvaliteten på den insamlad data är viktig

–

Organisation ska hantera insamlad data på bästa möjliga
sätt

Fastställ och förankra Safety policy och det ansvar som
följer på denna genom organisationen
–
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Accountable Manager har en nyckelroll i implementeringen
av ett väl fungerande management system

Nyckelprocesser
•

Identifiera faror
–

–

•

Identifieringen av faror kan komma från olika källor
•

Reaktiva, baserade på erfarenheter

•

Proaktiva, baserade på existerande situationer, procedurer, praktiska erfarenheter och händelser där det var nära att gå fel

•

Förutsedda, Baserade på data

Dokumentera identifierade faror

Hantera risker som faror genererar
–

Risker ska bedömas efter sannolikhet och konsekvens

–

Risker ska hanteras med åtgärder som undviker risken eller minskar risken till en acceptabel nivå
•

Riskförebyggande åtgärder ska följas upp, har de vidtagna åtgärderna fått avsedd effekt?

Organisationens dokumentation över dess identifierade faror och risker ska hållas relevant och aktuellt
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Nyckelprocesser
•

Interna utredningar
–

–

•

Händelser i organisationen ska utredas
•

Vad är det som hänt eller kunde ha hänt

•

Varför? Grundorsaker och bidragande faktorer

•

Hur kan man undvika att det händer igen

Just Culture, oberoende rättvisa utredningar!

Säkerhetsprestanda
–

Målbild

–

Utfall
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Nyckelprocesser
•

Kontrollerad förändring
–

•

•

Ändringar i organisationen eller ändrade rutiner kan innebära att faror introduceras

•

Förändring under kontroll innebär att utvärdera vad ändringen innebär innan de införs

•

Vilka faror kan uppstå, hantera de risker som uppstår

Ständig förbättring
–

•

Identifieringen av de faror en förändring kan innebära

•

Tillsyn, utvärderingar, SPI, KPI, utredningar, incidenter och rapporter

•

Agera på data

•

Ändra

•

Följ upp

Agera omedelbart på ett säkerhetsproblem
–

Organisation ska ha rutiner för att kunna hantera säkerhetsproblem

–

Det ska vara tydligt för var och en i organisationen hur hen ska agera
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Plan

Samla in data från organisationen

•

Vem som har ansvar

•

Vem som ska kontaktas

Act

Do
Check

Organisatoriska förutsättningar
•

Personal ska utbildas, hållas kompetenta och informerade

•

Organisation, övergripande struktur med Safety Manager och Safety Review Board

•

Tydligt mandat att ta ansvar

•

Dokumentera procedurer

•

Rättvisekultur och Säkerhetspolicy (walk the talk)
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