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1 Innledning

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn med tilrettelegging for renhold, 
næringsmiddelhåndtering og helsetjeneste på Draugen i perioden 12.- 15. januar 2015.
Tilsynet ble gjennomført i henhold til tilsynsplan for inneværende år.

2 Bakgrunn

Draugen har vært i drift av Shell Norge siden 1993. I henhold til PUD for Draugen feltet 
hadde innretningen en beregnet levetid på 20 år. Selskapet har søkt om Petroleumstilsynets 
samtykke til å bruke innretningen frem til 2024. Boligvaktalet er utvidet med 44 lugarer for å 
legge til rette for fremtidig drift uten to mannslugarer. Boligkvartalets kapasitet er ikke endret.

Selskapet har inngått en kontrakt med Offshore Health Services som omfatter vaktlegetjeneste 
og faglig ansvarlig lege for innretningen. Sykepleierne om bord er ansatt i Shell. 
Forpleiningsselskapet Sodexo har ansvar for næringsmiddelhåndtering og renhold i henhold 
til kontrakt.

3 Mål

Tilsynet ble gjennomført for å se om tilrettelegging for renhold, næringsmiddelhåndtering og 
helsetjeneste tilfredsstillerpetroleumsregelverkets krav til tekniske /fysiske forhold, herunder 
lokaler og utstyr.

4 Resultat

Hovedinntrykket under tilsynet var at boliginnretningen, til tross for lang levetid, er godt 
vedlikeholdt. En gjennomgang av boligkvartalet avdekket likevel mangler som gjelder 
tilrettelegging for renhold, næringsmiddelhåndtering og helsetjeneste. Konklusjonen bygger 
på observasjoner som de fremgår av rapportens punkt 5. 
Det er Fylkesmannens vurdering at aktivitetene gjennomføres av kompetente og engasjerte 
medarbeidere.
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5 Observasjoner

Observasjoner deles generelt i to kategorier:

 Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.

 Forbedringspunkt: 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.

5 Avvik

5.1.1. Lokaler for tilberedning og oppbevaring av næringsmidler var flere steder ikke 
tilrettelagt for renhold.

Begrunnelse:

a)  En del støvfeller i bysse messeområdet vanskeliggjør renhold. Noen eksempler oppgis 
uten at listen er uttømmende; buet lyslist i messetaket, åpne områder mellom 
kjøleskap/ maskiner/ utstyr og tak i byssa, åpning ved utgang/dør fra kald mat området 
i kjøkkenet. Støvfellene som er beskrevet var heller ikke rene under tilsynet. 

b)   En del utstyr oppbevares oppå skap (i støvfellene) i byssa.
c)   Lysarmaturer i ventilasjonshetten i kjøkkenet har en utforming som er en utfordring 

for renholdet. Det var synlig opphopning av fett på den ene lysarmaturen. 
Fettansamling som blir oppvarmet av damp/ varme kan dryppe ned og forurense 
området under.

d)  Det er synlige fettavleiringer inni kanalene i ventilasjonsavtrekket over koke/ steke-
området. Det er uklart hvor ofte renhold av kanalene blir gjennomført.

e)  En av lysarmaturene i byssa er ikke tilrettelagt for renhold da den har en skade som er 
reparert med tape. 

f)   Det var ikke tilrettelagt med slange for spyling av matvarecontainere på dekk. Det ble 
opplyst at slange var bestilt.

g)  Ventiler i taket var ikke rengjort. Det ble opplyst at rutiner for rengjøring ikke var 
etablert.

h)  Gulvlist i tørrproviantrom ved siden av kald mat området var ikke festet mot veggen.
i)   Det var ikke fall mot eksisterende sluk i grovkjøkkenet.
j)   Vinduet på toalett for catering personell var ikke tilrettelagt for renhold. En plastpose 

var montert for å hindre innsyn. 

Krav:
Innretningsforskriften § 58 – om tilrettelegging for forsvarlig hygienisk standard.

5.1.2. Boliginnretningens øvrige rom var flere steder ikke tilrettelagt for renhold

Begrunnelse:

a)   Støvfeller vanskeliggjør renhold flere steder. Noen eksempler som ble avdekket 
oppgis uten at listen er uttømmende; mellom vaskemaskinene og taket i vaskeriet, 
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mellom tak og skap i skifterom, skap og tak i helsekontor, åpne hyller med mye utstyr 
i helsekontor.

b)   Lintøy og rengjøringsutstyr blir flere steder oppbevart i samme rom. Det er ikke 
sørget for et skille mellom ren og skitten sone.

c)   En provisorisk vegg som er satt opp i for å hindre innsyn på pissoar har en overflate 
som ikke er tilrettelagt for renhold. Det ble opplyst at en permanent hel lettvegg skulle 
monteres i nærmeste fremtid.

d)   Benkene foran skap i skifterommet har en overflate som ikke er lett å holde ren.
e)   Det var ikke tilrettelagt for håndvask i kaffebaren. 

Krav:
Innretningsforskriften § 58 – om tilrettelegging for forsvarlig hygienisk standard.
jf. NORSOK C001 punktene; 7.10, 7.11, 7.20

5.1.3.  Tilretteleggingen for næringsmiddelhåndtering i bysse/ messe-området har 
mangler.

Begrunnelse:

a)  Det var ikke gjennomgående tilrettelagt for å skille mellom håndvask og vask av 
næringsmidler i byssa. 

b)  Dårlig tilrettelagt håndvask i bakeriet kan føre til at skvetting fra håndvasken kan 
forurense mat på benken under.

c)  Kontrollskjema for oppvaskmaskin jan 2015 viser at oppvaskmaskinen ikke holder 
høy nok temperatur i skyllefasen. Det ble videre opplyst at oppvaskmaskinen ikke 
hadde tilstrekkelig kapasitet. Ny maskin er bestilt og skal tas i bruk ila. februar 2015.

d)  Serveringsfater for frembud av ferdige tilberedte produkter oppbevares i åpen hylle 
nær gulvet. Støv og skitt fra forbipasserende og fra benken over kan forurense 
overflaten.

e)  Flere lagerrom for matvarer er plassert ute på dekk da det ikke er tilstrekkelig 
lagerkapasitet i byssa. Trafikk mellom skittent uteområdet og byssa kan være en risiko 
for hygienen. Rutiner for å minimere slik trafikk er ikke etablert.

f) Isdannelse ved inngangsdør/ plastforheng til fryserommet på dekk viser at pakningen
rundt døra ikke er tett.

g)  Rene kaffekopper ble oppbevart i skittent område i kaffebar.

Krav:
Innretningsforskriften § 58 – om tilrettelegging for forsvarlig hygienisk standard, jf. 
NORSOK C001 punkt 7.6

5.1.4. Det var ikke tilstrekkelig tilrettelagt for tørking av arbeidstøy i skifterom.

Begrunnelse:
a)  Det var uklart om skapene i skifterommet var ventilert. Ventilasjonskanalene var 

tilsynelatende kappet av i overkant av skapene flere steder. Viftene var ikke på.
Krav:
Innretningsforskriften § 58 – om tilrettelegging for forsvarlig hygienisk standard,
jf. NORSOK C001 punkt 7.20
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5.1.5. Selskapet har ikke dokumentert konkrete krav til utrustning av helseavdelingen.

Begrunnelse:

a)  Helseavdelingen var rikelig utstyrt, men selskapet har ikke utarbeidet en samlet 
kravspesifikasjon til hvilket utstyr som skal være tilgjengelig.

b)  En stikkprøve av «akutt- sekken» viste at den ikke inneholdt relevante medikamenter 
for å gi nødvendig helsehjelp i en akutt situasjon. f.eks.: motgift for å reversere 
respirasjonshemming ved bruk av opiater, inhalasjonspreparater som bidrar til å utvide 
luftrør, krampestillende medikamenter som ikke må administreres intravenøst, motgift 
mot systemtoksiske gasser som kan redde liv dersom de administreres snarest mulig. 
Vi viser til anbefalinger gitt av giftinformasjonssentralen;
http://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/branngasser-
behandlingsanbefaling-ved-forgiftning
Det ble ikke fremlagt dokumentasjon som viser faglige vurderinger for 
medikamentutvalget i akuttsekken.

c) Pocket masker for gjennomføring av munn til munn metode ved hjerte lungeredning 
mangler i nødhospital..

Krav:
Innretningsforskriften § 59 jf. styringsforskriften § 17 – om utstyr og beredskapsanalyser
Rammeforskriften § 5 om helselovers anvendelse i petroleumsvirksomheten
Aktivitetsforskriften § 8 om forsvarlige tjenester jf. helsepersonelloven § 4

5.2       Forbedringspunkter

5.2.1.  Tilrettelegging for god håndvask i boliginnretningen kan forbedres.

Begrunnelse:
Håndvasker ved fellestoalettene og andre fellesrom var ikke utstyrt med «handsfree» 
blandebatteri. «Handsfree» blandebatteri kan redusere risikoen for spredning av smittsomme 
sykdommer.

5.2.2.   Tilrettelegging for renhold av kjøkkenet kan forbedres:

Begrunnelse:
Takplatene i byssa var perforert og ikke godt tilrettelagt for renhold. Støv og skitt som samler 
seg i slike takplater kan dryppe ned på inventar/gulv under i forbindelse med rengjøring. Det 
ble opplyst at man dekket til inventaret ved rengjøring av tak, ref. NORSOK C001 punkt 
7.6.1.avsnitt nr. 9.

5.2.3.  Tilrettelegging for båretransport kan forbedres.

Begrunnelse: 
Innretningen er utstyrt med en rekke bårer. Hvert båreskap har en båre med hjertebrett. En 
forbedring vil være at alle standard bårer har denne muligheten.
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5.2.4.   Tilrettelegging for å ivareta taushetsplikten i helsekontoret kan forbedres

Begrunnelse:
Vindu i helsekontor er plassert slik at det er mulighet for innsyn fra uteområdet. Det ble 
opplyst at man trakk for gardinene når noen oppsøkte kontoret.

5.2.5. Tilrettelegging for helsemessig beredskap kan forbedres.

Begrunnelse:
Nødhospitalet var samlokalisert med alternativ mønstringsstasjon. Det ble opplyst at det var 
vurdert at forholdet ikke innebar en arealkonflikt i beredskapssituasjoner. Ved 
helikopterulykke på helikopterdekk skal nødhospital etableres i 4 etg. Det ble ikke fremlagt 
dokumenterte risikovurderinger av samlokaliseringen i forbindelse med tilsynet. 

6. Deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland

Kari Louise Roland – Fylkesmannen i Rogaland (oppgaveleder)
Eyvind A. Andersen – Folkehelseinstituttet

Navn Firma Stilling Oppstartsmøte Intervju Oppsum.
John Dyrnes Sodexo Forpleiningssjef X X
Mikkel Hedegaard Shell Myndighetskontakt X X X
Per Arild Strand Shell Fagansvarlig lege X X
Anne Lise Skaare Botner Shell sykepleier X X X
Anita Brekstad Eriksen Shell sykepleier X X
Trond Erik Henningsen Intertek 

West Lab
laborant x x X

Dag Hansen Shell HMS og F leder X X
Frank Stensland Shell plattformsjef X X X
Olav Rowsvaag Shell team…. X
Tor Arne Grimsrud Shell operasjonsleder X X
Therese Sodexo vo X
Halgeir Shell hvo X

6 Dokumenter

Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av tilsynet:
 E-poster med vedlegg 2. og 6. januar 2015.

Dokumenter mottatt under tilsynet;

 Utstyrsliste nødhospital
 Båretransportplan for Draugen 
 Medikamentliste Draugen 

Rapporten ble utarbeidet av:
Kari Louise Roland


