Tretti år i livredningens tjeneste
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Når alarmen går, tar det ikke mange minuttene før søk- og redningshelikoptrene (SAR) på Ekofisk er i
lufta. De utfører stadig rednings- og ambulanseoppdrag i den sørlige delen av Nordsjøen.
Helt fra pionertiden av norsk oljevirksomhet har ConocoPhillips’ bedriftshelseavdeling på Ekofisk hatt en viktig
beredskapsfunksjon. Ett av virkemidlene er døgnbemannede redningshelikoptre til glede for alle i denne delen av
Nordsjøen. Oppdragene er utallige siden tjenesten ble formalisert for over tretti år siden.
Samarbeid
- Hovedredningssentralen (HRS) har gjennom alle år hatt et nært og godt samarbeid med SAR-tjenesten på
Ekofisk. Det er ikke tvil om at den har bidratt til å redde flere liv, forteller Stein Solberg, redningsinspektør og
operativ leder for HRS Sør-Norge på Sola.
SAR-tjenesten (SAR - search and rescue) i ConocoPhillips er satt opp med to helikoptre, hvorav det ene er
stasjonert på Ekofisk-senteret og det andre på Valhall-feltet få minutters flyging lenger sør.
Oversykepleier Rolv Pettersen er en av de sju godt trente offshoresykepleierne i selskapet som inngår som fast
mannskap på helikoptrene som rykker ut ved ulykker, skader og akutt sykdom i området rundt Ekofisk.
Robust
- Vi har to helikoptre tilgjengelig til en hver tid, og det gjør oss svært robuste, sier Pettersen. Helikoptrene er i
tillegg til anestesiutdannet og spesialtrent sykepleier bemannet med to flygere, redningsmann/heisfører og
mekaniker – fra helikopterselskapet CHC.
ConocoPhillips har i alt 24 fast ansatte offshoresykepleiere i selskapet. Helsetjenesten ledes av bedriftsoverlegen
ved kontoret i Tananger.
- Jeg er stolt over den høye kvaliteten på helsetjenesten offshore, sier bedriftsoverlege Tatjana Bergsland og
understreker viktigheten av å redde liv og skape trygghet.
SAR-beredskapen har blitt stadig mer profesjonalisert. Gjennom årene har det vært ført nøye statistikk over
oppdragene. Den viser opp mot 100 ambulanse- og redningsoppdrag i året. Omtrent halvparten dreier seg om
personell og hendelser på ConocoPhillips’ installasjoner, men det er også mange oppdrag for blant andre
operatørselskapene BP og Talisman. De tre selskapene samarbeider tett gjennom Sørfeltalliansen om blant
annet logistikktjenester og beredskap.
- Det er oftere snakk om sykdom enn ulykker, og vi er som en 113-sentral å regne, sier Pettersen. I 2012 ble det
utført 28 oppdrag for andre enn de tre operatørselskapene.
Oppdrag fra HRS
Borerigger som har oppdrag i nærområdet kan abonnere på tjenesten. Dessuten kommer oppdrag i form av
henvendelser fra Hovedredningssentralen (HRS) på Sola om assistanse til skip i området. Som regel bringes
pasienter til sykehuset i Stavanger, mens andre ganger går turen til Esbjerg eller Aberdeen.
- Tjenesten utøves av profesjonelle mannskaper og inngår som en viktig ressurs i det området som Norge har
ansvar for innen søk- og redning, understreker Solberg hos HRS og forteller at bare det siste året har SARhelikoptrene blitt benyttet 15 ganger i oppdrag for den offentlige redningstjenesten.
Prisbelønnet
Nylig ble SAR-tjenesten på Ekofisk belønnet med Conocophillips’ høyeste utmerkelse - SPIRIT-prisen. I

begrunnelsen blir det blant annet pekt på innsatsen under evakueringen fra Elgin-plattformen på britisk sokkel i
forbindelse med en gasslekkasje i mars i fjor. SAR-helikopteret fra Ekofisk var først på stedet og evakuerte 109
personer til nærliggende installasjoner.
- Prisen er en flott anerkjennelse etter over tretti års tjeneste for å berge liv og helse, avslutter bedriftsoverlege
Bergsland.

