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Rapport etter tilsyn med helsetjenesten på Transocean Norway Drilling AS sin
innretning Transocean Enabler
Statsforvalteren gjennomførte tilsyn med Transocean Norway Drilling og besøkte i den forbindelse
innretningen Transocean Enabler fra 20.9 til 22.9.21. 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.
Foreløpig rapport ble oversendt 27. september og vi har ikke mottatt innsigelser til faktagrunnlaget.
Rapport etter tilsynet er utarbeidet og følger vedlagt. Den vil bli publisert på vår hjemmeside.

Statsforvalterens konklusjon:
• Styring og dimensjonering av den helsemessige beredskapen på Transocean Enabler
er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Dette er brudd på:
• Rammeforskriften § 16, Styringsforskriften § 6, Aktivitetsforskriften § 8.
Statsforvalteren ber Transocean om å utarbeide en plan for hvordan avviket skal rettes, og vi ber om
en tilbakemelding innen 8. november 2021.

Med hilsen
Rigmor Kvia de Waard
fung. avdelingsdirektør

Erik Bruland
tilsynsleder
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Transocean Enabler i perioden 20. -22. september 2021.
Tilsynet inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.
Tilsynet omfatter innretningen sitt arbeid med å sikre en faglig forsvarlig helsetjeneste om bord.
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 og befaring.
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 medhold av lov eller forskrift
Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift,
men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten – spesielle forhold
Transocean Enabler fikk samsvarsuttalelse fra Petroleumstilsynet første gang i 2016, og den fikk ny
samsvarsuttalelse i juni 2019 da Transocean overtok ansvaret etter Songa offshore. Under tilsynet
var innretningen i operasjon for Equinor på Johan Castberg feltet, nordvest for Hammerfest.
Under pågående operasjon har innretningen tilgang på AWSAR helikopter fra Hammerfest og støtte
fra Equinor sin vaktlegeordning 24/7. Transocean har egen bedriftshelsetjeneste, og faglig ansvarlig
lege er definert som virksomhetsleder av helsetjenesten.
Hospitalet er lokalisert på 2. dekk, i kort avstand til helikopterdekk. Under pågående operasjon er
deler av Equinor sin prosedyre GL 5678 – «Helsetjeneste i ekstremt fjerntliggende områder» gjort
gjeldene. Innretningen er utstyrt med telemedisin med ultralyd, hjertekomprimator, CorPuls og
Lifepak 15 med mer. Innretningen er bemannet med en sykepleier med anestesifaglig spesialisering
på alle tre skift. Hospital med tilhørende rom fremstod godt organisert. Det var etablert sjekkrutiner
for test av akuttmedisinsk utstyr gjennom kommunikasjon til vaktlege/sykehus i land.
Transocean har valgt å bruke Equinor sine akutt medisinske behandlingsprotokoller. Disse har egne
prosedyrer som er forbeholdt Sar-sykepleier. På bakgrunn den anestesifaglige kompetansen til
sykepleierne på Enabler og vurderinger gjort i forhold til lokalisasjon til innretningen, skal Enabler
sine sykepleiere ha egen utsjekk på de krav som er definert i GL 5678. Siden det er bare er en
sykepleier om bord skal imidlertid ikke prosedyre 6.1 – generell anestesi- brukes.

Side: 4/6

Transocean sin helsemanual beskriver de krav som er satt til ansvar/oppgaver, drift av helsekontor,
kompetanse, opplæringsmål, ferdighetstrening/hospitering, delegering av legemidler med mer
Førstehjelpslaget består av personell for forpleiningen, hvor stuert er avansert førstehjelper og
stedfortreder. Hvert medlem får en liste med definerte oppgaver i førstehjelpslaget ved ankomst
rigg,
Nødhospital er lokalisert i skylobby med eget skap med materiell, og det foreligger en plan for
etablering. Alternativt nødhospital er på bakgrunn av oversendt risikovurdering lokalisert i
sekkestore. På tilsynstidspunktet var det utplassert en Thomas sekk i alternativt nødhospital.
På grunn av pågående pandemi var det etablert et grundig smittevernregime om bord, med
oppfølgning av personell daglig og andre lokale tiltak, samt utsjekk av personell før utreise.

Gjennomføring
Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:
Tilsynsvarsel ble utsendt 19.08.21
Oversikt over dokumenter som er oversendt oss i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.
Forberedende møte med ansvarlige for innretningen i landorganisasjonen, ble gjennomført
09.09.21
Informasjonsmøte ble avholdt om bord 20.02.21.
Intervjuer
Åtte personer ble intervjuet.
Befaring
Befaring ble gjennomført 20.09 og sykepleier deltok.
Oppsummeringsmøte ble avholdt 22.09.21.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket besøket er gitt i kapittelet
Dokumentunderlag.

3. 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.
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Tilsynet har undersøkt om Transocean 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.
Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved helsetjenesten, men hatt fokus 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.

4. Statsforvalterens konklusjon
Avvik
Styring og dimensjonering av den helsemessige beredskapen på Transocean Enabler er ikke
tilstrekkelig ivaretatt.
Avviket bygger på følgende fakta:
Equinor sin GL 5678 – «Helsetjeneste i ekstremt fjerntliggende områder» er delvis lagt til grunn for
den helsemessige beredskapen på Enabler.
•

Det er ikke framlagt styringsdokumentasjon som viser hvilke deler av GL 5678 som skal
anvendes på Enabler. Beslutningsgrunnlaget for dimensjonering og konklusjon av denne, har
vært ulikt oppfattet, og det er fremdeles uklart om hvilke krav som gjelder.

•

Akuttmedisinske behandlingsprotokoller – Sykepleier på Enabler skal ivareta alle
behandlingsprotokoller som er angitt med unntak av 6.1 – Generell anestesi;
- på tilsynstidspunktet manglet utstyr/medikamenter/opplæring-utsjekk for å ivareta SAR –
protokollene.
- det er uklart om anbefalt medisinsk utrustning jf. GL5678 skal følges.

•

Det er ikke etablert et system for å følge med på om medisinsk evakuering er i samsvar med
ytelseskrav.

Dette er brudd på:
Rammeforskriften §16 om helsemessige forhold jf. aktivitetsforskriften § 8.
Styringsforskriften § 6 – om styring av helse miljø og sikkerhet

5. Regelverk
Lov om petroleumsvirksomhet av 29.11.1996
HMS-forskriftene (rammeforskriften, styringsforskriften, aktivitetsforskriften og
innretningsforskriften)
Lov om helsepersonell, LOV-1999-07-02-64.
Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, FOR2016-10-28-1250
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, FOR2008-04-03-320
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6. Dokumentunderlag
Innretningens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som
ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equinor søknad om samtykke
Brodokument
Beredskapsplan
Alarmplan
Oversikt vaktlegeplan
Helsemanual NRY-HSE-PR-03 –
Gjennomførte beredskapsøvelser aug. 20- aug. 21
Stillingsbeskrivelse FAL/Medic
Førstehjelpundervisning – førstehjelpslag/avansert førstehjelper
Opplæringskrav/familisering sykepleier
Kriterier for medevac
Masterliste medikamenter- forbruksmateriell
Innhold akuttsekk – førstehjelpssekker
Etablering av nødhospital – båreplan nødhospital
Interne verifikasjoner – 2019-2021
Prosedyre/plan for smittsomme sykdommer
Equinor prosedyre- GL5678- helsetjeneste i ekstremt fjerntliggende områder

Dokumentasjon som ble mottatt under tilsynet:
•
•
•
•
•

Sjekklister diverse utstyr
Lokasjonsspesifikk risiko og beredskapsgjennomgang for borekampanjen Johan Castberg –
WR2555 – Drift helsekontor
E-post logg – avklaring kompetanse sykepleiere Enabler – mars 20 til juli 21
Intern beredskapsplan for førstehjelperne

7. 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:
Trine Hove Bjørnsen – Erik Bruland
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