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Rapport fra tilsyn med helsetjenesten på Maersk Drilling Norge sin innretning
Maersk Integrator.
Statsforvalteren gjennomførte et digitalt tilsyn med Maersk Integrator fra 19.- 21.4.2021. Vi
undersøkte om innretningen sørger for forsvarlige helsetjenester i samsvar med helselovgivningen
som er gjort gjeldende på norsk kontinentalsokkel.
Tilsynet ble gjennomført som del av Statsforvalterens planlagte tilsynsaktiviteter for 2021.
Vi oversendte foreløpig rapport 4.5.2021, og mottok tilbakemelding fra dere 21.5.2021. Dere har
oppgitt at dere ikke hadde kommentarer. Rapporten vil bli publisert på vår hjemmeside.
Deltakerliste i tilsynet ligger vedlagt.
Statsforvalterens konklusjon:
Selskapet har rettet opp de forhold som ble anført i 2017, i samsvar med tilbakemeldingene som ble
gitt.
Det ble avdekket ett avvik under tilsynet;
Det er ikke tilstrekkelig sikret at sykepleier har tilgang til helseopplysning i elektronisk pasientjournal
ved akutt sykdom.
Dette er brudd på:
 Lov om helsepersonell, LOV-1999-07-02-64. § 16 om organisering av virksomhet jf. § 39 om
plikt til å føre journal.
 Rammeforskriften §16 om helsemessige forhold jf. aktivitetsforskriften § 8.
I tillegg ble det påpekt noen merknader vi ber selskapet vurdere å forbedre. Merknadene er
beskrevet under punkt 6 i rapporten.
Statsforvalteren ber selskapet om å utarbeide en plan for hvordan avviket skal rettes, innen
22.6.2021.
Planen må minimum inneholde:
 Hvilke tiltak som en planlegger å iverksette.
 Redegjørelse for hvordan selskapets ledelse skal følge med på at tiltakene blir iverksatt
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og at de fungerer som planlagt, - og hvordan ledelsen framover skal sikre forsvarlig
oppfølging av innretningen.
En forpliktende tidsplan for iverksetting av tiltakene.

I vurderingen av hvilke tiltak som skal velges, må en se nærmere på hvilke forhold som har
medvirket til brudd på gjeldende regelverk. Dette for å sikre at tiltakene samsvarer med årsakene og
styrker innretningens styring/ internkontroll.
Vi takker for godt samarbeid i løpet av tilsynet.

Med hilsen
Marit Bergeland
ass. avdelingsdirektør

Silvia Renate Wathne
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter digitalt tilsyn med Maersk Integrator i perioden 19. - 21. april 2021.
Tilsynet inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.
Tilsynet omfattet innretningen sitt arbeid med å følge opp Statsforvalterens tilsyn med den
helsemessige beredskapen som ble gjennomført i 2017. Formålet var å verifisere om tidligere
påviste avvik er håndtert i samsvar med tilbakemeldingene fra dere. I tillegg har vi hatt søkelys på
om internkontrollen nå sikrer den helsemessige beredskapen.
For å vurdere om aktivitetene nå er i tråd med regelverkets krav vil vi undersøke om internkontrollen
i tilstrekkelig grad sikrer risikokartlegging, beredskap, organisering, kapasitet, kompetanse, rutiner
for drift og avvikshåndtering.
Statsforvalteren i Rogaland har, med hjemmel i rammeforskriftens § 67, fått delegert myndighet fra
Statens helsetilsyn til å føre tilsyn med helsemessige forhold i petroleumsvirksomheten.
Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin
internkontroll. Tilsynet omfattet undersøkelse om;
 hvilke tiltak virksomheten har for å sikre forsvarlige helsetjenester og avdekke, rette opp og
forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes
Tilsynet ble gjennomført som en planlagt og systematisk gjennomgang av helsetjenesten; - gransking
av dokumentasjon, intervju av personer med oppgaver på området.
Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen
fullstendig tilstandsvurdering av innretningens/virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet
omfattet.



Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i samsvar med lov eller forskrift
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i samsvar med lov eller forskrift,
men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold
Maersk Integrator fikk Petroleumstilsynets samsvarsuttalelse i 2015. Innretningen eies og drives av
Maersk Drilling Norge. Da tilsynet ble gjennomført var innretningen i operasjon for Aker BP på Ulafeltet i Nordsjøen.
Under pågående operasjon har innretningen tilgang på SAR-helikopter fra Ekofiskfeltet, alternativt
fra Sola. Ytelseskravene er i henhold til Norsk olje og Gass sin retningslinje 064 med responstid på
tilgang til akuttmedisinsk bistand 1 time og transporttid på 3 timer.
Offshore Health Services (OHS) ivaretar vaktlegetjenesten. Internasjonal SOS bistår selskapet med
faglig ansvarlig lege.
Innretningen er koblet opp mot ULA ved gangbro. Dette innebærer tilgang på ekstra ressurser til
medisinsk beredskap/ førstehjelpslaget ved behov.
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Bedriftshelsetjenesten har etablert en telefonvaktordning 24/7 for å ivareta smittevernfaglige
hensyn. Aker BP sin bedriftslege er overordnet ansvarlig for smittevernet på feltet.
Selskapet har iverksatt nye akutt medisinske prosedyrer som er basert på Equinor sin siste versjon.
Arbeid med å tilrettelegge for bruk av telemedisinsk utstyr pågår.

3. Gjennomføring
Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:
Tilsynsvarsel ble utsendt 02.03.2021.
Oversikt over dokumenter som er oversendt oss i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.
Forberedende møte med ansvarlige for innretningen i landorganisasjonen og informasjonsmøte
med involverte i tilsynet, ble gjennomført 19.04. 2021.
Intervjuer
11 personer ble intervjuet
Oppsummeringsmøte ble avholdt 21.04. 2021.
Avklarende møte ble gjennomført 28.04.2021
I etterkant av oppsummerende møte ble det gjennomført et møte med selskapet der NOC deltok.
Hensikten var å få tilstrekkelig opplyst hvordan kompetanseoppfølgning for førstehjelperne er
organisert, og hvordan kompetansen løpende følges opp. Det ble i forkant av møtet oversendt
ytterligere dokumentasjon, som kommer frem i kapittel 7.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått er gitt i kapittelet Dokumentunderlag.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om helsetjenesten om bord er i samsvar med de krav
myndighetene har satt i lovverket og HMS-regelverket; - helsepersonell loven, ledelse - og
kvalitetsforskriften, pasient- og brukerrettighetsloven.
Lovverket stiller krav til at virksomheten skal tilrettelegge for forsvarlig helsehjelp som faglig er på
nivå med kommunehelsetjenesten. Helsetjenesten om bord skal bidra til å etablere den
helsemessige beredskapen som en del av innretningens totale beredskap, herunder sørge for
førstehjelp, diagnostikk, behandling og transport ved skader og sykdom.
Tilsynet har undersøkt om Maersk Drilling Norge sin organisering og styring av helsetjenesten om
bord på innretningen sikrer en forsvarlig helsemessig beredskap.
Tilsynet har også undersøkt om internkontrollen avdekker svikt i helsetjenesten og om det er rutiner
for å korrigere og for å forebygge overtredelse av lovkrav og eller egne rutiner/standarder. Vi har
også vurdert om tilrettelegging, kapasitet og kompetanse er tilstrekkelig til å sikre faglig forsvarlig
helsehjelp.
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Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved helsetjenesten, men hatt søkelys på forhold
der det kan være fare for svikt. Gjennom stikkprøver har tilsynet undersøkt helsetjenestens
aktiviteter-, og om resultatene av det som gjøres, er i samsvar med myndighetskrav og de krav som
selskapet selv har satt gjennom sin internkontroll.

5. Statsforvalterens konklusjon

Selskapet har rettet opp de forhold som ble anført i 2017, i samsvar med tilbakemeldingene som ble
gitt. Det ble avdekket ett avvik under tilsynet.
Avvik:
Det er ikke tilstrekkelig sikret at sykepleier har tilgang til helseopplysninger i elektronisk
pasientjournal ved akutt sykdom.
Avviket bygger på følgende fakta:
 Ved stand-alone operasjoner gjør IT-utfordringer i form av bånd-bredde/brannmur det
vanskelig å alltid være trygg på at man har tilgang til elektronisk pasientjournal.
 Forholdene er avviksrapportert av helsetjenesten jf. synergi rapport 2284953/2092328, og
lukket på bakgrunn med henvisning til pågående arbeid. Ifølge opplysninger gitt under
tilsynet er dette fremdeles et problem. Kompenserende tiltak er ikke iverksatt.
 Risiko omfatter også mulighet for oversendelse av EKG elektronisk, jf. synergi 2315147
 Nylig etablert telemedisinsk løsning vil og kreve elektronisk kapasitet.
Dette er brudd på:
Lov om helsepersonell, LOV-1999-07-02-64. § 16 om organisering av virksomhet jf. § 39 om plikt til å
føre journal.
Rammeforskriften §16 om helsemessige forhold jf. aktivitetsforskriften § 8.

6. Merknader:





Beredskapsplan for MI og helsemanual er ikke sammenfallende med tanke på
dimensjonerende hendelse og antall pasienter organisasjonen skal kunne håndtere.
Helsemanual kapittel 8.03.01.02 «Fast treningsopplegg for førstehjelpere» har krav til årlig
re-trening på 16 timer for førstehjelpsopplæring dersom førstehjelperne har re-trening
mindre enn 6 moduler. Praksis er at førstehjelpsopplæringen sikres fortløpende ved ekstra
trening om bord. Re-treningskurs på 16 timer gis dersom stort fravær gjør at kompetansen
ikke kan sikres på denne måten. Helsemanualen bør revideres slik at interne krav samsvarer
med praksis.
Ifølge stillingsbeskrivelsen til faglig ansvarlig lege skal denne stillingen godkjenne innsatslag.
Dette samsvarer ikke med praksis.

7. Regelverk
Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996
HMS-forskriftene (rammeforskriften, styringsforskriften, aktivitetsforskriften og
innretningsforskriften)
Lov om helsepersonell, LOV-1999-07-02-64.
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8. Dokumentunderlag
Innretningens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som
ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:
 Akuttmedisinsk protokoll MDN versjon 14.12.20
 Utstyr og medicin med utløpsdato
 Gjennomførte øvelser og trening 2020
 Status Kompetanskrav førstehjelp offshore NOC- faste, vikar
 Grunnkurs/rep kurs førstehjelp fast personell, vikarer
 ISOS interne verifikasjoner 2019/2020
 ISOS og MD Frame Agreement
 Job description – Responsible Doctor
 Kompetanse Medic status
 Helsemanual
 Maersk Integrator – Contingency manual
 MING oversikt personell og moduler tatt
 Oversikt medevac 2020
 Synergi rapporter- 2092328, 2284953, 2315147, 2394535
 Ula -001423 Emergency preparedness Bridging Document MING at Tambar rev.2
 Øvelsesplan 2021
Dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet:
 Logg førstehjelpstrening 2018-2019
 Medisin og Udstyr list 2016-2021
 Presentasjon MD til åpningsmøte
 NOC 5220 Registrering av førstehjelp
 Beredskapsrapport MIG 21.04.2021
 Beskrivelse av førstehjelpsregistrering NOC
 Undervisning logg 2020-2021 MI
 Førstehjelpsregistrering NOC Crew 1
 Synergirapport ble gjennomgått under møtet

9. Deltakere ved tilsynet
Oversikt over deltakerne på informasjonsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble
intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten.
Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Silvia Renate Wathne (tilsynsleder)
Erik Bruland
Kari Louise Roland

