Fylkesmannen i Rogaland
Rapport fra tilsyn med helsetjenesten
på Gullfaks C

Virksomhetens adresse:
Tidsrom for tilsynet:
Kontaktperson i virksomheten:

Equinor Energy AS, Postboks 8500 Forus, 4035
Stavanger
17.12.2018 – 20.2.2019
Myndighetskontakt Reidun Førdestrøm Verhoeven

Sammendrag
Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte i perioden 15.-17. januar 2019 tilsyn med
helsetjenesten på Gullfaks C. Hovedfokus var tilrettelegging av lokaler og utstyr ombord på
innretningen, i forbindelse med søknad om levetidsforlengelse til 2036.
Tilsynet ble utført som en verifikasjon.

Konklusjon:
Fylkesmannen avdekket ikke lovbrudd under tilsynet.

Dato: 20. februar 2019
Silvia Renate Wathne
tilsynsleder

Erik Bruland
seniorrådgiver
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Equinor Energy sin innretning Gullfaks C i perioden
15.- 17. januar 2019. Tilsynet inngår som en del av Fylkesmannens planlagte
tilsynsvirksomhet i inneværende år.
Tilsynet omfatter innretningen sitt arbeid med å sikre en faglig forsvarlig helsetjeneste samt
fokus på tilrettelegging av lokaler og utstyr ombord.
Fylkesmannen 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.
Aktiviteten ble gjennomført som en verifikasjon av helsetjenesten; intervju av personer med
oppgaver på området og befaring av hospital, nødhospital og alternativt nødhospital.
•
•

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
Gullfaksfeltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, nord-vest av Bergen. Gullfaks C er en
kombinert bore-, produksjons- og boligplattform, en integrert oljeplattform, som kom i drift
november 1989. Under tilsynet var det 226 personer ombord.
Primær AWSAR er plassert på Statfjord B, med kort flytid. Ytterligere SAR ressurser er
plassert på Oseberg og Sola. Det fremgår at SAR-helikopter inngår i trening/øvelser på
Gullfaks C regelmessig. Vaktlegetjeneste leveres av OHS og vaktlege journalfører i Pride
journalsystem. Dimensjonerende hendelse er helikopterulykke på helidekk og øvelse inngår i
årsplan.
Førstehjelpslaget består av syv personer, inkludert sykepleier. Laget deltar annenhvert år på
akuttmedisinsk simulering på Safer, Stavanger. Trening ombord ivaretas etter Equinor sin
plan for opplæring i førstehjelp, og laget er bredt sammensatt av eget personell, samt
forpleining.
Hospital er lokalisert i 8.etasje, bestående av to kontorer, behandlingsrom og laboratorium.
Sykepleiers lugar og to sykelugarer er plassert i umiddelbar nærhet. Nødhospitalet er plassert i
rom ved siden av hospitalet, og det er tilstrekkelig plass til pasienter. Alternativt nødhospital
er plassert i mekanisk verksted i 7.etasje, med tilgang på lys, telefon og vann. Det er
foreligger en plan for hvordan det skal etableres, og egen dedikert utstyrstralle er utplassert.
Hjertestartere til bruk ved akutt hjertestans er utplassert i kontrollrom, borehytte, i akuttsekk
på hospital samt integrert i overvåkingsenheten CorPuls på hospitalet.
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Hovedinntrykk av hospital er godt. Det er god orden og systematikk. Innretningen er satt opp
med Medical unit for toveiskommunikasjon og overføring av bilde og lyd. Akuttbord og
akuttsekker er oppsatt jf. Equinor egne krav. Det er vår vurdering at innretningen er utstyrt i
samsvar med identifiserte fare- og ulykkessituasjoner som er definert. Stikkprøver viste ingen
avvik. Det er godt tilrettelagt for renhold og lokaler med utstyr fremstår i god stand.
Lettvegg inn mot laboratoriet er av selskapet selv foreslått fjernet for å bedre plass til
pasientbehandling. Tiltaket er ikke gjennomført enda.

3. Gjennomføring
Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:
Tilsynsvarsel ble utsendt 17. desember 2018.
Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i
kapitlet Dokumentunderlag.
Åpningsmøte ble avholdt ombord 15. januar 2019.
Intervjuer
Fire personer ble intervjuet.
Befaring
Befaring av lokaler ble gjennomført 15.januar. Sykepleier/ HMS-koordinator deltok.
Oppsummeringsmøte ble avholdt ombord 17. januar 2019.
Foreløpig rapport ble oversendt 5.februar 2019.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet ble gjennomført for å kontrollere om helsetjenesten ombord er i samsvar med de krav
myndighetene har satt i HMS-regelverket, herunder innretningsforskriften §§ 59-60.
Fylkesmannen i Rogaland har i dette tilsynet vektlagt regelverkets krav til utrustning av
helseavdelingen, utstyr som skal sikre forsvarlig førstehjelp og medisinsk behandling,
kommunikasjonsutstyr/strømforsyning og krav til nødhospital/alternativt nødhospital
spesifisert i Norsok C-001.
Tilsynet har ikke kontrollert og vurdert alle sidene ved helsetjenesten, men hatt fokus på
tilrettelegging av lokaler og utstyr. Gjennom stikkprøver og befaring av lokaler har vi
undersøkt om innretningen er i samsvar med myndighetskrav vedrørende dimensjonering,
utrustning og teknisk tilstand.
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5. Funn
Tilsynets undersøkelser avdekket ingen avvik fra regelverket.

6. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av
betydning som ble oversendt under forberedelsen av tilsynet:
• Farmasøytisk -beredskapstilsyn GFC 2017
• Stillingsbeskrivelse sykepleier offshore
• Utstyrslister
Dokumentasjon som ble mottatt under tilsynet:
• Fravær førstehjelpstreninger

7. Deltakere ved tilsynet
Oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble
intervjuet, er gitt i tabellen som er vedlagt rapporten.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
• Helge A. Haga
• Silvia Renate Wathne
• Erik Bruland

Rapporten er skrevet av:
Erik Bruland
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