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Fører omstillingsprosesser og 
effektiviseringstiltak til 

svekket beredskap?

Hva ser vi i tilsyn?

Anne Marit Lie, F-Logistikk og beredskap

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Petroleumsindustrien fikk en kjempeutfordring med nedgangstidene som startet i 2014 – vi i fagområdet beredskap begynte å tenke på i hvilken grad dette kunne påvirke beredskap offshore.Vi har fulgt opp problemstillingen gjennom  en tilsynsrekke over flere år , med start i 2016, med fokus på om omstillingsprosesser og effektivisering og oppfølging av om dette påvirker beredskap.Det er i utgangspunktet ingenting i veien for å effektivisere og omorganisere, så lenge selskapene organiserer bemanningen på en slik måte at beredskapsorganisasjonen til enhver tid er i stand til å håndtere fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måteVi forsøker å få klarhet I hvilken grad aktørene klarer å sørge for kontinuerlig forbedring og risikoreduksjon i tider med krevende endringer.Tilsynene brukte en del tid på land med intervjuer av landansatte før gjennomføring av offshore tilsyn. En typisk erfaring er at når inntrykket og tilstanden som er formidlet på land ikke stemmer overens med det som observeres offshore, gir det sjelden et positivt resultat i tilsynet.Aktiviteten tar seg nå opp igjen – det er også en omstillingsprosess. Omstillingen er pågående med oppkjøp, re-aktivering av rigger som ligger til verft oppbemanning av innretninger,  det er et stort arbeidspress på aktørene i næringen. Berg- og dalbane forandringer er vanlig i petroleumsindustrien, og da gjelder det å fokusere på det viktige.
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Mer arbeid og mindre tid…

• Tynnere bemanning og 
forflytning av ressurser til 
utlandet

• Omorganisering
• Opplæring/trening

Brukernavn
Presentasjonsnotater
UTFORDRINGER:Ansatte må gå – færre blir igjen til å gjøre de samme oppgavene  - tynnere bemanning på land og forflytning av ressurser til utlandet. Vi er bekymret for at dette påvirker dette kvaliteten og robustheten og hvor stor forståelsen for det norske regime er i utlandet. Dette følges videre opp gjennom tilsynOmorganisering og en travlere hverdag både på land og offshore - forflytninger mellom innretninger (spesielt for redere), nedrykk, nye crew-sammensetninger – påvirker kjennskapen til din kollega sin styrke og svakheter. Kunnskapen om kompetansen crewet har er kanskje ikke den samme. Land organisasjonen har kanskje ikke kapasitet til å følge opp offshoreorganisasjonen på samme måte  som før.Opplæring for å sørge for nok og riktig kunnskap om innretning og utstyr er viktig – både familiarisering og on-the-job training, dvs innretningsspesifikk kunnskap og beredskapstrening
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Barrierer

Brukernavn
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HVEM gjør HVA med HVILKET utstyr?Robust – Toleranse for å håndtere uforutsette situasjonerOperasjonskonvolutten – det er en forventning om at denne skal være «godt limit» og tåle noen utfordringer og forandringer uten at den ryker.Ptil sitt fokus er å sørge for at operasjonskonvolutten er godt limt og at alle barrierer som skal hindre at en uønsket hendelse skal utvikle seg til en DFU er på plass, MEN, hvis innretningen havner i en situasjon som medfører behov for beredskapsorganisasjonene så SKAL denne fungere og være robust.Kvaliteten på utstyret/tekniske barrierer er generelt sett god  - vi har ikke noe inntrykk av gjennom tilsyn at vedlikehold av beredskapsrelevant utstyr eller redningsmidler har blitt negativt påvirket av omstillingsprosessene.Utfordringene vi har kikket på innenfor beredskap er mer knyttet til de organisatoriske og operasjonelle barrierene – de myke barrierene!:Jeg kommer tilbake til  detaljene i dette
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AF § 75 Beredskapsorganisasjon

Beredskapsorganisasjonen skal være robust 
slik at den kan håndtere fare- og ulykkessitua-
sjoner på en effektiv måte

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Teknologiutviklingen påvirker hvordan en tenker beredskap: Nyere prosessinnretninger reduserer bemanningen – dette er del av effektiviseringen. Automatiske bekjempelsessystemer står for en stor grad av beredskapen.Teknologisk utvikling er bra – men hva med kvaliteten på beredskapsorganisasjonene? Hva forstår vi med en robust beredskapsorganisasjon? En trent organisasjon tåler mer belastning. Beredskapsorganisasjonen MÅ være godt trent på en systematisk måte.  Innholdet i treningsseansene skal være gjennomtenkt og ens må sikre seg at medlemmene i innsatslagene deltar og får forsvarlig trening og kunnskap om utstyret om bord2. Beredskapsorganisasjonen må tåle overraskelser og uforutsette hendelser, for eksempel frafall av personell. En skal ha tenkt gjennom hvem som skal være stedfortreder dersom nøkkelpersonell faller fra, for eksempel Plattformsjef , skadestedsleder, livbåtfører eller sykepleier.Er en kjent med hva Beredskapsorganisasjon tåler? Trenes det realistisk nok?:La oss bruke søk og redningslaget som et eksempel  –v et søk og redningslaget hva det tåler? Hvor lenge varer luft flaskene til søk og redningslaget? Blir de testet i felt. Vet en hva innsatslaget tåler og hvor robust det er? når Har en sjekket hvor lang tid det tar å flytte en person som ligger på et trangt sted. Kommer tilbake til dette under trening og øvelser – viktigheten av å teste tålegrenser – ikke bare simulere.Lav generell bemanning på nyere produksjonsinnretninger utfordrer for eksempel bemanningen på helikopterdekk og personellet for mange beredskapsroller som de skal være gode i. Hvor liten kan bemanningen i en beredskapsorganisasjon være og fremdeles være robust?
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AF § 77 Håndtering av fare- og 
ulykkessituasjoner

Den ansvarlige skal sikre at nødvendige tiltak 
blir satt i verk så raskt som mulig ved fare- og 
ulykkessituasjoner slik at 
a) rett varsel blir gitt umiddelbart, jf. også 
innretningsforskriften § 18,
b) faresituasjoner ikke utvikler seg til 
ulykkessituasjoner. 
c) personell kan reddes i 
ulykkessituasjoner, jf. også 
innretningsforskriften § 41, 
d) personellet på 
innretningen kan evakueres 
raskt og effektivt til enhver 
tid, jf. også 
innretningsforskriften § 44, 
e) tilstanden kan normaliseres når utviklingen 
av en fare- og ulykkessituasjon er stanset,…

Brukernavn
Presentasjonsnotater
c) REDNING – hva er typiske utfordringer:1. MOB godhet er det som har vært mest utfordret – det ER mulig å få MOB på sjø hele året, bilder er tatt under en MOB øvelse en dag tidlig i februar (det var dritvær dagen før) . MEN en må faktisk prioritere øvelser. Mer utfordrende å finne tid på vinteren fordi det er færre dager med godt vær, men ikke mindre viktig!2. Redning i høyden – krevende å holde kvalitet i denne tjenesten. Teknisk avansert utstyr, ikke alltid like gode instruksjoner for de som har fått tildelt denne rollen som innsatslag, kort tid tilgjengelig å redde en person fra hengetraume på.d) EVAKUERING – Livbåter er IKKE farlige – la personellet om bord bli kjent med dem! Personellet må være kjent med bruksbegrensningene og de operasjonelle begrensningene til livbåtene, og hvordan disse skal håndteres.De største svakhetene vi har funnet har typisk vært knyttet til innsatslagene for MOB-beredskap, Førstehjelp og Redning i Høyden lag. Dette er alle lag hvor det stilles høye krav til effektivitet og kunnskap, men hvor en ikke nødvendigvis får tid eller mulighet til å trene og øve nok til å opprettholde robustheten.  
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AF § 23 Trening og øvelser

• Den ansvarlige skal 
sikre at det utføres 
nødvendig trening og 
nødvendige øvelser, 
slik at personellet til 
enhver tid er i stand 

• til å håndtere 
operasjonelle 
forstyrrelser og fare-
og ulykkessituasjoner 
på en effektiv måte.
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En vanlig analogi er at trening er som fotballtreningen – og øvelsen er fotballkampen. For de som har litt erfaring med fotball, så vet en at en blir ikke nødvendigvis veldig mye bedre av å bare spille fotballkamper!Realismen i treninger og øvelser hever robustheten – du vet hva organisasjonen tåler.Bemanning av førstehjelpslag – effektiviseringen har utfordret bemanning av førstehjelpslag – noen operatører reduserer førstehjelpsbemanningen. Redere bruker forpleining som førstehjelpslag – her er også bemanningen redusert en del steder, det er ofte stor utskiftning og høyt sykefravær. Tidspress kan påvirke fokus på treningen – her ser vi store forskjeller fra innretning til innretning. FMRO har sagt at en skal ha to førstehjelpere per hardt skadd.Dette er ikke kjent eller implemntert hos alle aktører. Hva forventes det at førstehjelpere skal håndtere? Hva vil det si å være hardt skadd?Mann over bord båt – kvaliteten av MOB beredskap er varierende – det går ofte langt tid mellom hver gang MOB båten er på vannet – dette er en beredskapsfunksjon som av ansatte om bord blir vurdert som viktig, men hvor en  sjelden får nok praktisk trening om bord. Ikke alle som er satt til MOB oppgavene blir istandsatt. (eksempel håndtering av MOB – vi har vært på tilsyn hvor vi har valgt å ikke la mannskapet bruke MOB pga lite trening og øvelse) Personell i MOB lag har vært om bord på innretninger i over 2 år uten å ha satt MOB-båten på vannet)Søk og redning som tidligere nevnt er realismen i øvelsene en utfordring – en ønsker at det skal ta så kort tid som mulig og forenkler ofte scenariet. Viktig å utsette laget for utfordringer sånn at de vet hva de tåler. For eksempel håndtere pasienter med  pusteluftutstyr, trykksette slanger, etc. etc. Bekymring for å skade personell står i veien for å ha mer realistiske øvelser, men det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig..Helikopter – det kan være utfordrende å få personell til å forstå nødvendigheten av trening – de tar imot helikopter jevnlig… men det nytter ikke å begynne å lete etter nødventilen «when the shit hits the fan» Hva er en god øvelse. Vi skriver vanligvis ikke noe om øvelsene vi observerer i rapportene vi skriver fordi det fort kan eksponere individer, men vi observerer at det er forskjell i kvalitet i gjennomføring og i realisme. Forskjell i engasjement, noen står med hendene i lomma mens andre ser fremover, er aktive og ligge i forkant – også under øvelser. Det bør være et kriterie for en øvelse – når skal en ellers få beredskapsorganisasjonene? En kan godt, av og til,  ha et element av overraskelse og av realisme og test av tåle-evne i seg. Ikke vær opptatt av å få det fort gjort.
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Rom for forbedring?
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Kravet til treninger og øvelser er egentlig et minimumskrav – her er det rom for forbedringJA, det er rom for forbedringTeknisk utrustning er bra, MEN…1. Lengde av kurs på land forkortete – fokus på trening offshore. Dette er kun en fornuftig effektivisering dersom treningen faktisk blir gjennomført.2. Begrenset tid til tilgjengelig for trening – ikke aktuelt å gjøre dette på overtid, utfordrende å få tid til trening av beredskapspersonell, spesielt i rederibransjen. Kombinasjonene av å redusere personell offshore, øke arbeidsoppgavene og redusere overtid er krevende.Hva er den reelle motivasjonene for trening - gjøres det trening og øvelser fordi det er en plikt eller fordi en faktisk ønsker å bli bedre?I noen tilsyn får vi opplyst at innsatslagene ikke alltid rekker å trene på alle momenter i modultreningen på grunn av manglende tid og operasjonelle hensyn. En mulig konsekvens er dermed at kvaliteten på trening offshore blir svekket, og at hensikten med å flytte trening offshore ikke blir oppnådd. Det er en fare for at dette kan svekke robustheten i det lange løp.Erfaringsoverføring er også effektivt, både positive og negative læringsmomenter er nyttige! Vi fortsetter å følge med og føre tilsyn med robust beredskap 
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Takk for oppmerksomheten!
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