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Bruk av Fentanyl i helsetjenesten offshore  

 

Fylkesmannen i Rogaland ber om at følgende problemstillinger vurderes:  

 

1. Bruk av Fentanyl utenfor indikasjon offshore  

2. Bruk av medhjelper jf. delegering/kompetanse -helsepersonelloven med kommentarer § 

5 - 1.ledd. 4. avsnitt  

3. Vurderingene fra Helsedirektoratet vil være normgivende for Fylkesmannens videre 

saksbehandling, og samtidig være et underlag for informasjon til petroleumsindustrien 

for hva som vurderes å være i tråd med gjeldende regelverk og faglige retningslinje. 

 

1. Bruk av Fentanyl 

Slik denne saken oppfattes i Helsedirektoratet, stiller Fylkesmannen her spørsmål om 

helsetjenesten i Equinor drives uforsvarlig ved bruk av Fentanyl til det formålet som Equinor har 

beskrevet. Vi er av den oppfatning at Fylkesmannen har tilsynsmyndighetsrollen. 

Helsedirektoratet oppfatter at Fylkesmannen vurderer om en skal godkjenne eller ikke 

godkjenne behandlingsprotokollen for bruk av  Fentanyl offshore for smertelindring. 

Helsedirektoratet kan ikke se at det er vår oppgave  konkret å vurdere bruken av Fentanyl 

offshore og hvorvidt denne er forsvarlig eller ikke. Vi finner likevel grunn til å nevne at 

helsetjenesten offshore nok vurderes  annerledes enn en kommunehelsetjeneste. Transporttid 

kan være fra 1.5-3 timer og ved dårlig flyvær kan det dreie seg om døgn før pasienten kommer 

til behandling  i land. Hendelser som kan være aktuelle for bruk av sterke smertestillende som 

Fentanyl er kan være alvorlige traumepasienter med ekstreme smerter.  

 

Sykepleiere offshore har som kjent en grundig opplæring og har kontinuerlig vedlikehold av sin 

kompetanse.  De har dialog med lege onshore via digitale systemer der en kan se pasienten i 

sanntid både lege og sykepleier.   
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Medikamenter gitt offshore gis etter ordinering gjennom prosedyre  (delegering).  

Equinor har her beskrevet prosedyrene for bruk av Fentanyl  i behandlingsprotokollen.  

Til orientering kan en bekrefte at Fentanyl brukes til smertebehandling i flere ambulanser i dag, 

og som nasalspray er det tatt i bruk  ved noen  legevakter ved behandling av sterke smerter ved 

traumer før transport til behandlingssted. 

 

2. Bruk av medhjelper.  

§ 5 i Helsepersonell loven med kommentarer første del: " Helsepersonelloven  stiller som vilkår 

for å overlate oppgave til andre at dette er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets 

kvalifikasjoner og den oppfølging som gis". Medhjelper offshore har opplæring i de algoritmene 

de skal kunne bistå sykepleier med.  En  vurdering her vil være å se på om måten det jobbes på 

vil komme inn under et spørsmål om forsvarlighet /uforsvarlighet. 

 

3. Avklaring: 

 

 Helsedirektoratet går ikke inn i denne saken i forhold til regelverk og retningslinjer og 

ser på hva som skal være normgivende her, men oppfordrer  fylkesmannen til å gå i ny 

dialog med Equinor. 

 Helsedirektoratet vurderer heller ikke bruk av Fentanyl utenfor godkjent 

preparatomtale (off label) da dette ikke ligger til vår oppgave. 

 Helsedirektoratet mener at  her må Fylkesmannen i Rogaland vurdere om det her er  

forsvarlig eller ikke forsvarlig helsehjelp ved bruk av Fentanyl slik det er beskrevet i 

protokollen til Equinor.  

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Olsen e.f. 
avdelingsdirektør 

Marit Voltersvik 
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