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Nytt
Sjefen har ordet

Kjære medarbeidere

Ferien er nå lagt bak oss og vi har en meget hektisk høst 
foran oss. Det er en meget høy produksjon som skal 
gjennomføres, og den er fordelt på mange kompliserte 
prosjekt. Felles for alle prosjektene er at vi har en tett 
produksjonsplan som vi må klare. Kvaliteten må være 
topp i alle produksjonsledd og planleggingen er meget 
krevende for å få produksjonen optimal. For å klare 
produksjonen har vi leid inn personell, blant annet 20 
mann fra rosenberg verft. Dette er noe nytt for oss, men 
det fungerer meget godt. 

vi har fått en del nye kunder igjen som er viktige for oss. 
Daewoo (DSMe) er den første ordren vi har direkte til et 
av de store verftene i Korea. vi har også fått en jobb for 
Frank Mohn i Bergen, dette er en viktig kunde som vi ikke 
har levert til på mange år. SBM i Houston er enda en ny 
kunde, som kan gi oss mange ordre fremover. 

Det kommer hele tiden inn nye forespørsler og vi har hatt 
en relativ høy tilslagsprosent på de tilbud vi har levert. 
Dette er meget bra.  

geir og Jens har startet prosjektet med kulturbygging, 
og forbedringsprosesser. vi ser at dette prosjektet vil gi 
oss mye i form av trivsel og effektivitet. geir har brukt 
mye tid ute i avdelingene og gir en meget positiv tilbake-
melding om dette.

Vi har fått resultatene fra Medarbeiderundersøkelsen vi 
hadde i vår, og den vil først bli presentert i aMU og så i 
alle avdelingene. resultatene viser at vi har en jobb å 
gjøre på enkelte områder.

I P1 har vi nå fått ny ovn på plass og den er meget viktig 
for at vi skal klare å ha den nødvendige kapasitet. Det 
arbeides med å ferdigstille et prøvetakingsrom for å ha 
bedre oversikt og system på det økende antall prøver vi 
har nå. I P2 jobbes det med å få bedre lys i kontrollen, 
dette planlegges ferdig i løpet av høsten.

Høsten vil bli krevende, med mye å gjøre. Med en god 
innsats fra alle skal dette bli et meget godt halvår. 

”ny” ovn i P1
Den største ovnen i P1 er totalrenovert og framstår 

som ny. 

- Det var en helt nødvendig og viktig renovering, forteller 
leder i Pusseriet, Leif Roar Larsen. 
- Ovnen ble rensket helt ned til skjelettet. All innmat ble revet 
og fjernet. Alt av fiber og elektriske elementer er nå flunka 
nytt. Luken er også av den nye sorten, det samme gjelder 
vognen, oppsummerer Larsen til Stålverksnytt, hvis utsendte 
aldri før har sett en så blank ovn innforbi Stålverkets vegger. 

Renoveringsarbeidet tok fatt i slutten av juni og pågikk like 
til slutten av august. Da Stålverksnytts bilder ble tatt, var det 
like før man skulle i gang med kalibreringen. 
- Den ble kalibrert ved 1150 grader og er nå Norsok-godkjent.  
Denne ovnen er vår største og mest anvendelige. Her får vi 
plass til de største produktene vi lager, som for eksempel 
kjetting hjul og sugeankerutstyr, såkalte busskur, på 13 tonn. 
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Nytt fra Pusseriet
Nye rom  
for prøvetaking

Fire skift i P2

I P1 er to rom nå modernisert for å kunne benyttes  

til prøvetaking. 

Den store ordremengden gjør at det er iverksatt 4-skifts-

ordning i Pusseriet. 

- Aktiviteten rundt prøvetaking for kvalitetskontroll har 
økt, og kommer til å øke enda mer. Det var ganske enkelt en 
 nødvendighet å få på plass enda bedre fasiliteter for denne 
delen av kvalitetsarbeidet, forteller leder i Pusseriet, Leif Roar 
Larsen. Da Stålverksnytt var innom P1, var de to aktuelle  
 rommene ryddet og rensket for gammelt utstyr og  maskineri. 
Kun nakne vegger gjensto, og Larsen kunne  fortelle at et 
vaskefirma med nødvendig spesialutstyr var ventet de 
nærmeste dagene. 

I det hele tatt skal de to prøvetakingsrommene framstå som 
moderne, både i utseende og i kvalitet. 
- Kundene våre stiller klinkende klare krav til velfungerende 
kvalitetsarbeid, herunder saging av prøver for testing. Mange 
av kundene er også interessert i å vite nøyaktig hvordan vi ut-
fører kvalitetskontroll, og kommer hit for å se med egne øyne 
hvordan vi løser jobben i praksis. Da blir disse to rommene 
noe av det vi viser fram, og det er viktig at lokalene er fine, 
lyse og moderne, avslutter Larsen. - Planen er at vi skal gå fire skift i P2 hvert fall fram til jul. Til 

sammen har vi nå 36 stykker som jobber i P2, inkludert  innleide, 
forteller leder i Pusseriet, Leif Roar Larsen. Fra og med august 
har stålverket en avtale med Rosenberg om leie av 20  operatører 
som primært skal jobbe med sliping, men også  sveising. 
- Avtalen med Rosenberg var helt nødvendig for å løse 
 oppgavene framover. Nå rydder vi vekk en mulig flaskehals 
samtidig  som vi får inn personell som kan bidra til  håndtering 
av de større prosjektene som er på vei inn. Jeg må også 
rose våre egne P2-operatører som har klart omstillingen til  
4-skifts ordning og utvidet antall medarbeidere på en fin måte.  
Godt jobba, sier Larsen. 

Også i Formeriet er det planlagt 4-skiftsordning fram til jul. 

Leif Roar Larsen
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I mai dette året forlot einar Omland stålverket til fordel for annen arbeidsgiver.  

1. august var einar tilbake igjen i stålverksarbeidernes rekker. 

- gresset var ikke særlig grønt på andre siden av gjerdet, sier einar som 

 forklaring på den raske returen. 

einar Omland, prosjektleder

39 år, gift, to barn. 
Ser helst på TV: Sport, det går mest i fotball. 
Liker av musikk: Tja. Følger ikke med på musikk i det hele tatt.  
Hører på radio, det holder for meg. 
Gjør på fritiden: Er ”skapdreng”, svigerfar har 100 mål poteter…  
Ellers spiller jeg litt golf. 18,5 i handicap. 

       Gresset var ikke  

grønnere  
       på andre siden av stålgjerdet

- Det var egentlig et halsbrekkende stunt. 
Det begynte med at jeg opplevde at  jobben 
her ved stålverket krevde for mye av meg.  
Jeg hadde ansvar både for innkjøp og for 
lager, og det ble periodevis mye overtid. 
Da det dukket opp en mulighet som  selger 
for Låsgruppen, takket jeg ja. Like vel, 
jeg hadde knapt startet i ny jobb før jeg 
 angret. Det ble mye pendling og helt  andre 
 oppgaver enn jeg trivdes med. Den nye 
 jobben fungerte rett og slett ikke for meg, 
sier Einar til Stålverksnytt. 

Så da, med ny jobb som ikke levde opp 
til ønskene, var det en glad Einar  Omland 
som raskt fikk ja på spørsmål om han 
kunne vende tilbake til stålverket. Først, på 
grunn av ferieavvikling, noen dager i sin 
gamle jobb, og deretter som Prosjektleder. 
- Jeg ble skikkelig glad da jeg fikk vite at jeg 

kunne få ny jobb som prosjektleder. Her har 
jeg oppgaver jeg trives meget godt med, og 
jeg kommer ikke til å angre et sekund. Jeg 
får heller tåle litt uskyldig erting for at jeg 
måtte oppleve ved selvsyn at gresset slett 
ikke er grønnere på andre siden av gjerdet, 
sier Einar, som for øvrig har mer enn 100 
A-kamper for Staal.

Einar er i dag en av tre prosjektledere 
som har som hovedoppgave å følge de 
 forskjellige produksjonsprosjektene som til 
en hver tid er under arbeid. 
- Det er en god gjeng. Mange flinke folk. 
Jeg er mildt sagt fornøyd med å være her. 
En annen  fordel er jo at jeg nå kun trenger å 
bruke fem minutter på sykkelen fra  hjemmet 
til jobben. Nei, nå skal jeg  garantert ikke på 
noen jobbjakt, humrer Einar. 
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Oppsvingen i stålverkets arbeidsmengde har ikke kommet av seg selv. Den siste tiden har salgsavdelingen landet flere 

store oppdrag de har jobbet med over lengre tid.

- Vi opplever god etterspørsel etter våre 
stålkvaliteter. På ordrelisten står store jobber 
for både gamle og nye kunder. Vi har etter 
hvert en god ordrereserve, og man trenger 
ikke være spåmann for å si at det blir travelt  
både for salgsavdelingen og i produk sjonen 
i månedene som kommer. Både smia og 
 støperiet er nærmest fullbooket ut året, 
smiler  en fornøyd salgs- og markedsdirektør 
Helge Skjellevik.

Det var ikke tid til en forsiktig oppstart 
etter  sommerferien 2011, verken for salgs-
direktøren eller noen andre av stålverkets 
 ansatte. Flere av tilbudene som ble sendt 
ut som svar på vårens  forespørsler, har 
 resultert i gode  ordrer. Skjellevik kan blant 
annet  fortelle at stålverket i månedsskiftet 
august/ september var i gang med 5-6 større 
 bestillinger fra kunder innen offshore-
segmentet.  
- Noen av bestillingene er fra helt nye 

kunder, for eksempel SBM Atlanta. For disse 
er vi i gang med produksjonen av “Shine-
tables”, nærmere bestemt  single- og double-
casting. Vi har god erfaring med tilsvarende 
produkter selv om kunden er ny.

Innen offshoresegmentet er ELG Carrs en 
meget viktig og god kunde av stålverket. 
- ELG Carrs er vår største kunde. Vi har nå 
fått en rammeleveringsavtale om  levering 
av Super Duplex-stål. Avtalen strekker seg 
over fem år, og gir derfor bedre forutsig-
barhet både for oss og dem. Videre har vi 
et omdømme som en trygg leverandør av 
kaldsmidde produkter, såkalt nedihulls-
utstyr. Vi opplever bra pågang innen den 
produkt gruppen også, forteller Skjellevik. 

Blant nye kunder med stort potensial, må 
selvsagt det sørkoreanske verftet DAEWOO 
nevnes. I slutten av august kom  meldingen 
om at sørkoreanerne valgte Scana Steel 

Stavanger som leverandør av “Padeyes” 
til sugeanker. En fjær i hatten for alle ved 
 verket, mener Skjellevik. 
- DAEWOO er blant verdens aller største 
verft. Det var derfor en virkelig aner-
kjennelse av stålverket at vi nå er en av deres 
leverandører. 

Mange har lenge ventet på større etter-
spørsel innen marinesegmentet.  Fremdeles 
er denne delen av stålverkets mulige 
marked ikke som det en gang var, men en 
ordre på 20 ferdig maskinerte propellvinger 
til Wärtsilä kan være et bud om et marked i 
endring. 
- Vi har selvsagt et potensial innen 
 leveranser til marine. Derfor var ordren til 
Wärtsilä viktig. Propellvingene skal brukes 
på et nytt passasjerskip som skal trafikkere 
Østersjøen. Vi håper at dette er et tegn på at 
verdensmarkedet innen marine er i bedring, 
sier Skjellevik. 

fra nye og gamle kunder
Stor ordreinngang 

       Gresset var ikke  

grønnere  
       på andre siden av stålgjerdet

Helge 
Skjellevik
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Kvalitetens
Q

C
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voktere
Mens det durer og går i produksjonsavdelingene, må noen holde et våkent blikk 

for å sikre at produktene holder den høye standarden som kreves, og sørge for at 

hvert produkt har de nødvendige sertifikater og annen dokumentasjon. Med det 

 imponerende tempoet som hersker i produksjonen nå til dags, sier det seg selv at 

mannskapet i avdelingen for Quality control (Qc) har flust av oppgaver som holder 

hender og hoder beskjeftiget. 

Otto Jan Brekke
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Det er leder for QC-avdelingen Harald Lie 
som ønsker skribent og fotograf  velkommen 
innenfor dørene i huset som før ble kalt 
Laboratoriet.  Harald har  nettopp flyttet 
inn i et kontor i andre etasje, og  telefonen 
vibrerer hissig på kontorpulten. Han 
 unnskylder seg, tar telefonen og slår over til 
engelsk for å gjøre seg forstått til personen 
i andre  enden. Etter noen minutter  med 
plan legging, problemløsning og et hjertelig 
”good bye”, viser Harald vei ned trappa og 
inn i et av rommene  der kvalitetskontrollen 
utføres. 
- I utgangspunktet kan vi dele QC- 
avdelingens arbeid inn i to hovedområder, 
nemlig Destructive testing og Non Destruc-
tive Testing, ”NDT”. Sistnevnte utføres ute 
i produksjonsavdelingene. Her på ”laben” 
jobber vi med Destructive Testing. For å si 
det enkelt, her ødelegger vi ting for å teste 
stålets styrke. Vi må ha kontroll på smerte-
grensen for hvor mye stålproduktene våre 
tåler innen de forskjellige standardene 
produktene måles i, forteller Harald, som 
ramser opp korrosjonstesting, mikro-
struktur/metallografi og kjemisk analyse 
som ulike hovedgrupper for testing. 

Stålverksnytt blir først vist inn i QC-
avdelingens mekaniske verksted. Her er 

Mosa Asgari i ferd med å maskinere og 
foredle grovprøver fra produksjonen slik at 
prøvene holder riktig dimensjon i  henhold 
til gitt standard før de forskellige  testene 
tas. Maskineringen foregår både ved  fresing 
og dreiing. 

Etter prøvene er ferdig maskinert  overtar 
blant andre Ståle Larsen, som har over 
32 år bak seg her på stålverket. Larsen 
 demonstrerer diverse testapparater og  viser 
eksempler på hva som testes og  hvordan de 
ulike testene  foregår. En  etter en plasseres de 
maskinerte prøvene i  forskjellige  apparater 
som så viser  resultater som sier noe om 
stålets hardhet, flytegrense, strekk fasthet, 
innsnøring, forlengelse og slagseighet. Noen 
prøver må testes på ulike  temperaturer, og 
alle  resultater noteres og dokumenteres i 
egne tabeller og  dokumenter. 
- Ethvert produkt vi sender ut fra  stål verket 
skal ha et sertifikat som forteller om 
produktets standarder. Våre kunder har 
høye krav til produktstandard, og da er 
det viktig at vi kan dokumentere at stål fra 
Jørpeland er førsteklasses. Vi har utstyr og 
mannskap som håndterer kvalitetskontroll 
på en meget god måte. Helt nødvendig for 
å etterleve markedets og kvalitetsbeviste 
kunders krav, forteller Harald. 

“Våre kunder har høye krav til produktstandard,  
og da er det viktig at vi kan dokumentere at stål fra 

Jørpeland er førsteklasses.”

Mosa Asgari



I QC-avdelingens lokaler for korrosjonstesting treffer 
Stålverksnytt Otto Jan Brekke og Finn Wersland. De to er 
dypt konsentrert rundt et mikroskop, men tar seg likevel 
tid til en liten forklaring. 
- Det vi ser på her er stål av typen Super Duplex, en 
kvalitet etterspurt i offshoremarkedet. Vi dokumenterer 
blant  annet hva som skjer med denne stålkvaliteten når 
det ligger i forskjellige væsker. En av operasjonene vi 
gjør er å veie før og etter 24 timer i 50 % jernklorid, og 
vi  opererer med fire desimaler bak kommaet. Altså ned 
i 1000-dels gram. Bilder er også en del av dokumenta-
sjonen, forteller Brekke. 

Etter omvisningen inne i QC-avdelingen, går turen igjen 
inn bak stålverkets gjerder. Målet er å besøke noen av 
de som har NDT som sin oppgave. Stikkord for NDT er 
ultralyd, penetrant, magnetpulver og radiografi. Kun 
sistnevnte testmetode foregår utenfor Stålverket, akkurat 
den tjenesten må kjøpes inn. 

Ståle Helgesen har nettopp satt seg til rette med ultralyd-
apparatet, og han forklarer villig:
- Ultralyd handler om å finne eventuelle feil inne i  godset, 
og vi kan også avsløre hvor i godset feilene eventuelt 
 ligger, sier Helgesen, og viser en liten monitor med et bilde 
som kan minne om skjermbildet fra ekkolodd ute til sjøs. 

Like bortenfor der Helgesen har sin arbeidsstasjon, står 
stykker av gods som er lyserøde. Harald forklarer hvorfor:
- Her har vi brukt det vi kaller penetrant for å  avsløre 
overflate feil.  Tydelige røde merker er tegn på uregelmessig-
heter, sier Harald, som har vært en utmerket guide gjennom 
QC-avdelingens vitenskapelige virke. 
- Vi gjør enda mer enn det vi har vist her i dag, som for  
eksempel kjemiske analyser under smelteprosessen. I det 
hele tatt driver stålverket en omfattende kvalitetskontroll, 
som også spiller en viktig rolle i jobben med å lage enda 
bedre produkter, smiler Harald. 

“Stål av typen  
Super Duplex er en kvalitet etterspurt  

i offshoremarkedet.”

 “Stålverket driver en omfattende  
kvalitetskontroll, som også spiller  
en viktig rolle i jobben med å lage  

enda bedre produkter.“

98

Ståle Helgesen

Ståle Larsen

Harald Lie
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i offshoremarkedet.”

 “Stålverket driver en omfattende  
kvalitetskontroll, som også spiller  
en viktig rolle i jobben med å lage  

enda bedre produkter.“

98

Mosa Asgari
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Det er en kjent sak at bedrifter med kontinuerlig fokus på lavest mulig sykefravær, er de som har de laveste fraværstallene. 

Bedrifter som satser bredt og har flere ulike forebyggende tiltak samtidig, har et merkbart høyere ”nærvær” på jobb.

- Scana Steel Stavanger har fra 1. januar 
2011 til og med begynnelsen av august et 
samlet sykefravær på 6,1%. Dette er ikke 
urovekkende høyt, men det er likevel et tall 
vi ikke kan si oss fornøyd med. Målet vårt 
må være å redusere dette tallet nedover 
minst et par prosentpoeng, sier personal-
sjef Geir Danielsen. 

Nærværsarbeid innbefatter alt det 
 arbeidet en bedrift gjør for at den enkelte 
arbeidstaker skal  ønske å komme på jobb. 
Et av de viktigste punktene innen nærværs-
arbeidet er å jobbe med arbeidsmiljøet og 
kulturen slik at stålverket blir et godt sted 
å arbeide. Dersom det faktisk er kjekt å gå 
på jobb, og  man kjenner seg viktig, da vil 
man gjøre mye for å komme seg på jobb. Da 
vil man også bidra til å tenke kreativt for å 
finne løsninger som gjør at man kan bruke  
mest mulig av sine evner og anlegg selv om 
man er sykemeldt.

- Scana Steel Stavanger jobber på flere 
 arenaer for at de ansatte skal kjenne seg 
ivare tatt av bedriften. Vi kan nevne sosiale 
tiltak som Ståltrim, mulighet for å kjøpe 
flotte treningsklær for en svært rimelig 
penge, egen fysioterapeut som kan nyttes 

for å forebygge og reparere skader og eget 
treningsrom med mange  apparater. Nå 
er det også kommet to nye ro maskiner, 
sier Danielsen, som også nevner sosiale 
sammen komster med både julebord og 
sommeravslutning, og et  kontinuerlig 
HMS-arbeid for å skape  sikkerhet og 
 trygghet på arbeidsplassene i de ulike 
avdelingene.

I tiden framover er det planer for  ytter- 
ligere tiltak for å fremme nærvær, blant 
annet gjennom  kultur- og forbedrings-
prosesser hvor forbedringsgrupper skal 
møtes jevnlig (se artikkel side 13).
- Det er viktig å holde fast på at det å bli 
 flinkere og bedre til å utføre det arbeidet 
man gjør, også er en svært viktig del av triv-
sel på en arbeidsplass. Man blir mer fornøyd 
når man mestrer oppgavene, og opplever at 
man betyr noe både for økt produksjon og 
bedre  kvalitet på leverte produkter. Dermed 
er det sagt at fagopplæring og dyktig-
gjøring i jobben fortsatt er en viktig sak på 
 stålverket, smiler Danielsen.

Tekst: Geir Danielsen 
og Moment kommunikasjon

    Fokus på  
nærværsarbeid

“Man blir mer fornøyd  
når man mestrer  

oppgavene, og opplever  
at man betyr noe  

både for økt produksjon  
og bedre  kvalitet på  
leverte produkter.” 

11

Geir Danielsen
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    Fokus på  
nærværsarbeid

lovendringer fra 1. juli 2011 
vedr. oppfølging av sykemeldte

Det er skjedd en del lovendringer gjeldende fra 1. juli som 
gjelder tidligere oppfølging av sykemeldte. De  viktigste 
 endringene er at det skal skje en oppfølgings samtale  
 allerede innen fire uker er gått. Da skal arbeidsgiver og 
arbeidstaker sammen utarbeide en plan for oppfølging. 
Denne planen og ”samtenkningen” mellom arbeidsgiver 
og arbeidstaker skal inneholde en vurdering av arbeids-
takers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Spørsmål som må 
stå på dagsorden er følgende: 
- Er det mulig å gjøre andre arbeidsoppgaver selv om det 
foreligger en  sykemelding? 
- Finnes det andre viktige oppgaver i andre avdelinger på 
stålverket som ikke blir gjort, men som syk arbeidstaker 
kan utføre helt eller delvis? 
- Finnes det en restarbeidsevne som bør nyttes? 

Det har blitt sagt i tidligere retningslinjer - og det blir 
 understreket nå – at arbeidstaker har en klar medvirknings-
plikt i slike samtaler (jfr. Aml . §1.1f, §2.2.a og §2.3.1).  
 Begge parter skal derfor eie utfordringen med å finne gode 
 løsninger. Utgangspunktet for de aller fleste er at det er 
kjekt å komme på jobb. For da er man del av et arbeids-
fellesskap, man betyr noe for de gode resultatene og man 
blir ”regnet  med”. Dette er svært positive verdier for de 
fleste arbeidstakere samme hvilket arbeid man måtte 
ha. Dette har også myndighetene innsett, og de legger 
 derfor opp til at bedriftene skal ha rutiner som bidrar til 
at arbeids takere kan bruke mest mulig restarbeidsevne 
ved sykemeldinger. Stålverket vil følge opp dette arbeidet 
og forsøke å kalle inn til samtale i god tid før fire uker 
med syke melding er gått. Myndighetene har til og med 
tilkjenne gitt høy  viktighet ved å si at det blir bot å betale 
for de  bedriftene som ikke utarbeider en oppfølgingsplan 
innen fire uker. Dette er selvsagt også en grunn for Scana 
Steel Stavanger til å prioritere dette arbeidet.

Innen sju uker skal det avholdes dialogmøte 1 med 
arbeidstaker  hvor man skal se om det er nødvendig med 
videre tiltak på arbeidsplassen. Oppfølgingsplanen skal 
oppdateres.

Innen ni uker skal arbeidsgiver sende oppdatert 
oppfølgings plan til NAV  og etter 26 uker skal dialogmøte 2 
avholdes. Da skal man se hvilke tiltak som er søkt gjennom-
ført og hvilke tiltak som ikke har fungert. Når arbeidstaker 
har vært sykemeldt 1 år skal man vurdere om man må søke 
rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak. Det skal uansett 
være et tydelig fokus på veien videre – hva skal gjøres.

(Tekst: Geir Danielsen)

• Kontinuerlig HMS-arbeid med vekt både på det  
 fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet

• Systematisk kulturbyggings- og forbedringsarbeid   
 (revitaliseres fra høsten 2011)

• Fokus på fagopplæring og dyktiggjøring ellers  
 i arbeidet

• Egen fysioterapeut
- Timer hos fysioterapeut for å forebygge  
 og reparere skader.
- Eget nakke- og  skulderprosjekt (nytt fra sept. 2011). 

• Sosiale tiltak
- Treninger til fastsatte tider med instruktør.
- Ståltrim.  
- Julebord.
- Eget treningsrom med mange apparater.
- Sommeravslutning.
- Også i 2012 håper vi å få til avtaler hvor ansatte kan  
 kjøpe kvalitetstreningsklær til en god pris.
- Hytteutleige for svært rimelige summer.

• Sykefraværsoppfølging i henhold til ny lov  
 av 1. juli 2011
- Syk arbeidstaker ringer arbeidsgiver tidligst mulig  
 etter arbeidets begynnelse samme morgen for å gi  
 beskjed om eventuelt fravær.
- Egenmelding kan brukes de første 1-8 dagene.
- På Scana vil vi ha en trivselssamtale etter tre egen- 
 meldingsdager pr kvartal  (nytt høsten 2011).
- 4 uker - utarbeide oppfølgingsplan sammen med  
 arbeidstaker og arbeidsgiver hvor arbeidsevne  
 og arbeidsoppgaver skal vurderes (nytt 1. juli 2011). 
- 7 uker – avtale dialogmøte hvor arbeidsgiver,  
 arbeidstaker, bedriftshelsetjeneste og helst lege er  
 med (nytt 1. juli 2011).
- 9 uker – arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til  
 NAV (nytt 1. juli 2011).
- 26 – uker dialogmøte 2 hvor man vurderer om tiltak  
 har virket.
- 1 år – i dialogmøte 3 skal en avklare veien videre  
 (fortsatt arbeidsufør, ytelser fra NAV?).

Oversikt 
nærværsarbeid 
SSA

“Man blir mer fornøyd  
når man mestrer  

oppgavene, og opplever  
at man betyr noe  

både for økt produksjon  
og bedre  kvalitet på  
leverte produkter.” 

11
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Personalsjef og driftsleder  
- ut i avdelingene med et særlig fokus på oppfølging av arbeidstaker

Med utgangspunkt i plakaten som vises 
nedenunder, vil personalsjefen sammen 
med driftsleder på den enkelte avdeling ha 
en runde i lag med de ansatte hvor fokuset 
på at ”Scana trenger deg” vil være fram-
tredende. Vi vil ta en slik runde i nærmeste 
framtid på alle avdelinger.

De fleste arbeidstakere har opplevd å 
komme i den ”mellomtilstanden” at man 
ikke er syk, - men man er heller ikke frisk. 
Man er - noe sånn - midt i mellom. Når man 
er avklaret syk, skal man være hjemme! 
Når man er frisk, går man på jobb! Her 
må vi være krystallklare. Det er lov å være 
syk! Det er derfor ikke ønskelig for noen 

parter at arbeidstakere kommer på jobb 
når man er 100% syk. Men Scana ønsker 
at arbeidstakere kommer på jobb når man 
ikke er syk, men heller ikke frisk. Scana 
trenger deg! Kollegene trenger deg! Derfor 
vil vi svært gjerne drøfte muligheten for 
en annen type arbeid den dagen man har 
det slik. Scana vil søke å etablere en kultur 
hvor det er lov å komme på jobb når man 
er litt ”pysjh” – hvor man ikke er helt på 
topp. Oppfordringen er derfor  klar: Kom 
med den arbeidsevnen du har en slik dag! 
Det betyr mer enn du aner. 

For å søke å holde et særlig fokus på dette 
vil arbeidsgiver ved driftsleder ta initiativ 

til en trivselssamtale etter tre dagers bruk 
av egenmelding pr kvartal. En slik samtale 
skal ha et hovedfokus på trivselsaspektet, 
men det kan også være aktuelt at det mer 
formelle aspektet for bruk av  egenmelding 
”klinger med”. Hovedpoenget for samtalen 
er likevel å høre etter hvordan  det går:  
”Er det noe vi sammen kan gjøre for å bidra 
til økt nærvær i tiden framover?”  I slike 
samtaler  må det holdes fram det som er 
nevnt tidligere, at begge parter aktivt skal 
medvirke for å finne løsninger. 

(Tekst: Geir Danielsen)

Scana  
trenger deg!

Frisk

Ikke frisk

Ikke syk

Syk

Kom på jobb

Vi vil forsøke  
å tilrettelegge slik at  
arbeidsoppgavene  

tilpasses din  
situasjon
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Med personalsjef geir Danielsen og Qa- og Qc-sjef Jens eriksson bak roret er stålverkets nye forbedringsprosess i start-

fasen. gjennom forbedringsgrupper hvor samtlige ansatte deltar, skal stålverket bygge en bedriftskultur som inspirerer alle 

til å gi det lille ekstra – og til å bli enda bedre innen stålfaget. 

- På de produktene vi er virkelige gode på, 
er vi blant de beste stålverkene i verden. 
Det skal vi selvsagt være stolte av. Like 
vel må vi holde utkikk etter områder der 
vi kan ble enda bedre. Forbedringsgrupper 
kan være et godt virkemiddel i så måte, sier 
Jens Eriksson, og forteller om gruppene:

- Hver forbedringsgruppe består i utgangs-
punktet av de samme menneskene som 
til  daglig jobber sammen. Hver gruppe 
skal ha sin egen leder, som skal sørge 
for at  gruppen fungerer. Forbedrings-
arbeidet består i hovedsak av diskusjon om 
 hvordan hver deloppgave kan løses best 
mulig. Dette skal ikke være noe kaffesla-
beras, smiler  Eriksson. Gruppeleder får 
 dessuten opp følging av en egen coach, som 
skal skolere gruppelederne og underveis 
 bidra med råd som i sin tur skal bidra til 
 motiverte gruppe medlemmer. 

- Fordelene med forbedringsgrupper er 
at problemer blir løste på riktig nivå av 
med arbeidere med nødvendige detalj-
kunnskaper. Det er ikke nødvendigvis de 
store, revolusjonerende ideene vi er på 
jakt etter. Det er minst like viktig å få fram 
mange små forbedringer, som sammen 
ender opp i generell forbedring, forteller 
personalsjef Geir Danielsen. 

Å bygge bedriftskultur er et annet av 
målene med forbedringsgrupper, sier Geir, 
og utdyper:
- Gruppene skal også gjøre oss alle bedre 
på samspill og samhandling. Økt trivsel 
og ansvarliggjøring av ansatte skal føre til 
større fokus på kvalitet, produktivitet og 
lønnsomhet. Vi skal ganske enkelt bli et 
enda bedre stålverk, sier Danielsen.

Prosjektet med forbedringsgrupper er helt 
i startfasen. Jens og Geir tar sikte på at alle 
forbedringsgruppene er etablert og i gang 
før utgangen av 2011.
- Forbedringsgruppene er et verktøy vi 
håper kommer til å bli en innarbeidet  rutine. 
Forbedringsarbeid er ikke en  prosess som 
har en start og en slutt, men noe vi må ha 
jevnt fokus på. Det er vi nødt til hvis vi skal 
etterleve visjonen vi har som utgangspunkt 
for forbedringsgruppene: Verdensmester i 
ståltilvirkning!, sier Jens. 

Forbedringsgruppene skal bygge og videreutvikle medansvars-, samarbeids- og forbedringskultur i hele bedriften.

i ståltilvirkning
Verdensmester

Slik kan forbedringsgruppene fungere: 
- Et gjentakende problem i produksjons flyten tas opp i den forbedringsgruppe “som lider av det”.

- Medarbeiderne i forbedringsgruppen har alle nødvendige detaljkunnskaper om problemet.

- Problemet tas opp direkte med den forbedringsgruppe som «årsaker» det. Her er diplomati  

 og ydmykhet meget viktig når en ber om hjelp fra en annen forbedringsgruppe om å løse problemet!

- Forbedringsgruppene forsøker sammen å løse dette problemet med sine store detaljkunnskaper. 

Jens Eriksson
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liv Marit Helland
Operatør i P1

1. Nei. 
2. Nei. 
3. Egentlig ikke. 

1. Bruker du stemmeretten ved valg?
2. er du aktiv i lokalpolitikken?
3. var det noen saker som engasjerte mer enn 
andre ved årets valg?

gunn M. Skjørestad
Controller i økonomi- 
og administrasjonsavdelingen

1. Ja, selvfølgelig! 
2. Er medlem i KRF, men ikke aktiv. 
3. Alt som kan kalles verdivalg. 

Morten Vetrhus
Operatør i P1

1. Det varierer. 
2. Nei. 
3. Ikke i år.

Kristin e. Bjørheim
Regnskapskonsulent i økonomi- 
og administrasjonsavdelingen

1. Ja. 
2. Nei, er ikke medlem i noe parti. 
3. Det må jo være Ryfast.  

Marianne tungland
Dokumentkoordinator i 
QC-avdelingen

1. Ja. 
2. Nei. 
3. Det var nok dette med bygging 
 i strandsonen.  

Det er vel kjent at mange betrakter statistikk som en 
 utspekulert form for løgn – og da kanskje særlig i  tilslutning 
med valgpropaganda. Ved bevisst begrensning tas bare 
med det som passer. Uttrykket på en annen måte sies det at 
 statistikken er som en lyktestolpe; den lyser opp et lite område 
og er god å støtte seg til for somme. Statistiske  opplysninger 
er også blitt sammenlignet med bikini badedrakter: en god 
del som både er interessant og  opplysende blir avslørt, mens 
det som er avgjørende  forblir skjult. 

- Skal vi først inn på motebestemte ting, så la meg få 
nevne at skaut – som var meget populært blant damer – 
lå på en pris rundt 40 kroner. Sandal-lignende damesko 
kostet ca. 120 kroner paret. Angående herreklær: Jeg tror 
neppe jeg ville kjøpt noen av de stoffer som fantes, for 
kvaliteten var avgjort dårlig. En annen side av saken var 
at om jeg hadde kjøpt et dresstoff, ville det antakelig blitt 
den dyreste dressen jeg har hatt. Prisen lå nemlig på fra tre 
hundre og seksti til fi re hundre kroner meteren for et stoff 
som vi ville kunne akseptere her. 

I høstnummeret av Stålverksnytt fi losoferes det over 

statistikk og hva statistikk kan brukes til. 

Scana for 
50 år siden

I samme høstnummer gjengis også deler av et 

intervju med direktør Gjedebo, som nylig var tilbake fra 

et besøk i Sovjet. av alle mulige spørsmål journalisten 

fant på, var hvor mye et par damesko kostet. Her er 

hva gjedebo svarte i et friskt intervju.

 et glimt fra 
 Sovjetsamveldet

 Statistikkens
 verden
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Morten Vetrhus
Operatør i P1

1. Det varierer. 
2. Nei. 
3. Ikke i år.

Kristin e. Bjørheim
Regnskapskonsulent i økonomi-  
og administrasjonsavdelingen

1. Ja. 
2. Nei, er ikke medlem i noe parti. 
3. Det må jo være Ryfast.  

    Ståltrim

Noter følgende  
begivenhet i kalenderen:  

Julebord 3. desember! 

Vi vil gjerne gjenta julebordssuksessen fra i fjor:  
3. desember 2011 er derfor alle ansatte ved stålverket 
 invitert til julebord i Tau Aktivitetshus, altså samme sted 
som i fjor. Ledsager er selvsagt også invitert. Like greit å 
notere seg dato allerede nå! 

Skadestatistikk 
- og sykefravær

Skader totalt

tIDSPUnKt aKtIvItet
 
OKtOBer Sirkeltrening
 Fellessykling

22. okt. Fotballturnering  i ryfylkehallen

 tirsdagsturer:

4. okt. Skjørbu

11. okt. Ådnahove

18. okt. Krossfjellet ”ti på tur”

25. okt. almåsen

NOVeMBer Sirkeltrening
 Fellessykling

DeSeMBer Sirkeltrening
 Spinning

Sykefravær pr. år

Jan-Øyvind 
Jørgensen

Frode 
Selvaag

Erik
Ødegård

Tor Øyvind
Skeiseid
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returadresse:
Scana Steel Stavanger,  4100 Jørpeland

Teknisk Avd.:
Einar Omland
Lena Barka
Olav Aaen

MTC:
Håkon Trygve Strøm Jørgensen

QA/QC:
Marianne Tungland

Økonomi:
Marita Fjelde
Christian Sunde

Personalnytt
Jubilanter 
30 år: 
Tommy Melberg               09.09.11

Vi gratulerer med dagen !

Følgende har startet opp i perioden 01.07. – 30.09.11

Smelteverk:
Vidar Fjelde Havn
Alf Morten Bjørnsen
Jim Knudsen

Formeri:
Cato Orre
Morten Kalviksnes

P2:
Aleksej Jakusev
Alexander Halvorsen

Vedlikehold:
Ola Botnehagen
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