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SJT app shop: ERA SMS



ERAs app

– ERA SMS



• Oversikt over elementene i et 

sikkerhetsstyringssystem

• Måle modenhet innen sikkerhetsstyring

• Verktøy for både myndighet og virksomhet
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*Ny forordning for sikkerhetsstyringssystem –
en mer logisk oppbygd og rettet forordning.



• Når appen åpnes, vises ERAs hjul

• Her er de sentrale elementene i et 

sikkerhetsstyringssystem og i 

kvalitetshjulet

• Det er delt opp så langt det går, 

tilsvarende forordningen for 

sikkerhetsstyringssystem

Presentasjon av appen



• Her forklares hvert enkelt 

element på et overordnet 

nivå. Både litt om innhold 

og litt om forventninger 

innen de ulike elementene.

Presentasjon av appen #2



• Gi karakteren 1-5 innen hvert område av 

sikkerhetsstyringssystemet

 1 er under regelverkskravet

 2 er tilfeldig om man er innenfor

 3-5 er høyere og høyere grad av oppfyllelse av 

krav med bedre forbedringsarbeid

Modenhetsmåling



• Vi velger «Assessments»

• Her kan man opprette en ny 

vurdering eller hente opp en 

gammel

• Vurderingen er delt inn i samme 

undergrupper som i den 

kommende forordningen

Modenhetsmåling – ny vurdering



• Vi velger «sikkerhetsmål- og 

planer»

• Vi kan lese hva som er 

forventningene til de ulike 

nivåene. Vi ser at økt grad av 

proaktivitet og kommunikasjon 

med andre er tegn på modenhet

Modenhetsmåling – forventninger



• Diagrammet gir en grafisk 

framstilling av alle områdene i ett 

diagram

• Eller så kan man generere en 

rapport, som vil inneholde  

kommentarene man har skrevet 

inn, og et regneark som kan 

sendes per e-post

• Diagrammet er et øyeblikksbilde 

av virksomhetens modenhet 

innen sikkerhetsstyring og for 

sikkerhetsstyringssystemet

Modenhetsmåling – diagram



• Øyeblikksbilde av sikkerhetsstyringssystemets 

modenhet

• Oppsummering etter det enkelte tilsyn

• Hovedutfordringene sett fra SJT:

 Enkeltvirksomhet og bransjen

 Tilsynets strategiske prioriteringer, 

inkludert veiledning

Hva kan ERA SMS brukes til?



• Hjelpemiddel i sikkerhetsarbeidet

• Enkel øvelse som kan gjennomføres 

• Lett tilgjengelig informasjon

• Lett måte å få oversikt på

• Lett å foreta en måling av kvaliteten innen sikkerhetsstyring

• Felles underlag for diskusjoner

• Last ned appen fra App Store (iOS) og Google Play (Android)

Hvorfor laste ned ERA SMS?


