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Tilbakemelding på kartleggingstilsyn - Plan for vern mot smittsomme 

sykdommer 

 
Helsetilsynet i Rogaland har i 2010 gjennomført et kartleggingstilsyn som omfatter arbeidet 

med vern mot smittsomme sykdommer i petroleumsvirksomheten på den norske 

kontinentalsokkelen. Formålet med kartleggingen var å vurdere status for 

smittevernarbeidet.  

 

Materiale og metode 

Kartleggingen har omfattet samtlige 18 virksomheter som i november 2009 hadde 

innretninger i petroleumsvirksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Virksomhetene ble 

bedt om å sende inn plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, 

herunder de tilhørende beredskapsplaner og -tiltak. Vi mottok svar fra 17 virksomheter. Det 

ble ikke sendt påminnelser eller etterspurt tilleggsdokumentasjon fra virksomhetene. Vi har 

registrert om virksomhetene har en plan for arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer 

(smittevernplan), om planen er utarbeidet ut fra en risikovurdering og om det foreligger en 

beredskapsplan utarbeidet for en situasjon (DFU) med utbrudd av smittsom sykdom 

(epidemi). Vi har også sett etter om virksomheten har en plan for utbrudd av pandemisk 

influensa.  

 

Funn 

Vi har en rekke funn i de svarene vi har mottatt. Her refereres de viktigste. Vi  fant at ikke alle 

virksomhetene kunne dokumentere at det er gjort risikovurderinger som grunnlag for 

innholdet i smittevernplanene (for eksempel hvilke sykdomstilfeller det skal være egen plan 

for). Fem av virksomhetene hadde ikke noen overordnet smittevernplan, det vil si en generell 

plan for hvordan smittsomme sykdommer forebygges og eventuelle utbrudd håndteres. 

Omtrent halvparten av virksomhetene har ikke sendt oss beredskapsplan for utbrudd av 

smittsom sykdom. De fleste virksomheten hadde en plan for utbrudd av pandemisk influensa. 

Av de tre som manglet slik plan, hadde en virksomhet startet planarbeidet etter at vi 

henvendte oss. 

 

Kommentarer 

Den høye svarandelen gjør at vår kartlegging gir et meget godt øyeblikksbilde fra november 

2009. Den mangelfulle innsendingen av beredskapsplaner kan skyldes at i det er i stor grad 

virksomhetens helsetjeneste som har håndtert vår forespørsel og helsetjenesten har kanskje 

ikke alltid vært en integrert deltaker av beredskapsplanleggingen. Det er tilfredsstillende at de 

fleste virksomhetene hadde en plan for pandemi.  
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Annet 

Det var varslet at kartleggingstilsynet kommer inn under forskrift om refusjon av utgifter for 

tilsyn med sikkerhet, arbeidsmiljø og ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten. 

Helsetilsynet i Rogaland har bestemt at virksomhetene ikke skal bli fakturert for medgått tid 

eller øvrige utgifter. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Pål Iden Lone Merethe Solheim 

fylkeslege ass. avdelingsdirektør 

 

 
Saksbehandler:  Morten Hellang     

 

 

 

 

Mottagerliste:    

A/S Norske Shell Postboks 40 4056 TANANGER 

Dolphin AS Postboks 63 4056 TANANGER 

Saipem Spa Postboks 760, Sentrum 4004 STAVANGER 

Diamond Offshore Netherlands BV Risavika Havnering 14 4056 TANANGER 

BP Norge AS Postboks 197, Forus 4065 STAVANGER 

Seadrill Offshore AS Postboks 110 4001 STAVANGER 

Statoil ASA Forusbeen 50 4035 STAVANGER 

Stena Drilling AS Postboks 113, Kokstad 5863 BERGEN 

Transocean Offshore Ltd. Postboks 8200 4069 STAVANGER 

Talisman Energy Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER 

Odfjell Drilling AS Postboks 33, Kokstad 5863 BERGEN 

Songa Offshore Lagerveien 12A 4033 STAVANGER 

ExxonMobil E&P Norway AS Postboks 60 4064 STAVANGER 

Maersk Drilling Norge AS Postboks 134 Forus 4065 STAVANGER 

Aker Drilling ASA Postboks 134 Forus 4065 STAVANGER 

Gassco AS Postboks 93 5501 HAUGESUND 

Marathon Petroleum Norge A/S Postboks 480 Sentrum 4002 STAVANGER 

ConocoPhillips Norge Postboks 3 4064 STAVANGER 

    

Kopi til: 

Petroleumstilsynet Postboks 599 4003 STAVANGER 

Helsetilsynet Postboks 8128 Dep. 0032 OSLO 

 

 


