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Mål: 

Servere 

trygg mat - 

Alltid! 
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Innretningsforskriften §58 

Boligkvarterets innredning og kapasitet skal sikre et forsvarlig bomiljø og være tilpasset de ulike 

funksjonene som skal ivaretas, og det forventede personellbehovet i de ulike fasene av 

petroleumsvirksomheten 

Boligkvarteret skal være lagt til rette for å opprettholde en forsvarlig hygienisk standard. 

 

Fra veilederen til §58:  

For å oppfylle kravene til boligkvarteret som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK C001 følges. 

Den hygieniske standarden som nevnt i andre ledd, bør spesielt opprettholdes i lugarer, oppholdsrom, 

helseavdeling og arealer der matvarer oppbevares, tilberedes og serveres, jf. § 61 og 

aktivitetsforskriften § 14.  

 

SDIR boligforskrift kan brukes som alternativ til standarden på flyttbare innretninger. 

For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan Sjøfartsdirektoratets forskrift om  

konstruksjon og utrustning av boligkvarteret på flyttbare innretninger §§ 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17 og 18  

brukes som alternativ til standardene NORSOK C-001 

FMRO erfaring; SDIR –Boligforskrift legges til grunn ved søknad om samsvarsuttalelse (SUT ), men 

selskapene har likevel en gjennomgang av NORSOK krav i samarbeid med forpleiningstjenesten 

Tilrettelegging av lokaler – særlige bestemmelser for 

petroleumsvirksomheten  

http://www.ptil.no/innretningsforskriften/innretningsforskriften-n-article3851-380.html#p61
http://www.ptil.no/innretningsforskriften/innretningsforskriften-n-article3851-380.html#p61
http://www.ptil.no/innretningsforskriften/innretningsforskriften-n-article3851-380.html#p61
http://www.ptil.no/innretningsforskriften/innretningsforskriften-n-article3851-380.html#p61
http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/aktivitetsforskriften-n-article3849-379.html#p14
http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/aktivitetsforskriften-n-article3849-379.html#p14
http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/aktivitetsforskriften-n-article3849-379.html#p14
http://www.ptil.no/aktivitetsforskriften/aktivitetsforskriften-n-article3849-379.html#p14
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2318.html#6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2318.html#6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2318.html#6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2318.html#6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2318.html#6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2318.html#6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2318.html#6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19861217-2318.html#6
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/Petroleum/NORSOK-Standard-Categories/C-CivilArchitect/C-0011/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/Petroleum/NORSOK-Standard-Categories/C-CivilArchitect/C-0011/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/Petroleum/NORSOK-Standard-Categories/C-CivilArchitect/C-0011/
http://www.standard.no/en/sectors/energi-og-klima/Petroleum/NORSOK-Standard-Categories/C-CivilArchitect/C-0011/
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Hvor svikter det? 

• Håndvask bysse- mangler blandebatteri for håndtering uten bruk av hender/ 

(det samme gjelder håndvask toalett byssepersonell ) 

• Skille mellom håndvask og vask for næringsmidler ofte ikke gjennomgående 

godt tilrettelagt i byssa. 

• Oppvaskområdet kan være en utfordring: 

• Oppvaskområdet integrert i byssa 

• Manglende kapasitet; oppvaskmaskiner, liten plass 

• Ikke godt tilrettelagt for skille mellom ren og skitten sone 

• Rutiner/ bekledning som skal skape skille mellom ren og skitten sone..blir 

ikke alltid fulgt. 

• Liten kapasitet lagerrom; matvarer oppbevares provisorisk 

• Liten tinekapasitet – tining i romtemperatur 

• Rått kjøtt areal mangler  - fare for kryssforurensing  

• Avfall fra hele boliginnretningen bæres gjennom byssa 

• Pakninger dører inn til kjøl frys er utette; Muggdannelse – kondens pga. varm 

luft inntrengning 

 

 

 

Tilrettelegging av lokaler - eksempler: 
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Tilrettelegging av lokaler – eksempler: 

 

• Tilrettelegging for renhold: 

• Rot / oppbevaring av likt og ulikt i lagerrom, vegger som er overdekorert 

med lapper og div. 

• Skader på overflater; skader  gulvbelegg, manglende fall mot sluk, 

malingsslitasje dører, huller i vegger, rustdannelse slitt overflater i kjøl 

frys, perforerte takplater kan være en utfordring . 

• Lysarmaturer – fettansamling vanskelig å holde rent 

• Støvfeller 

• Frityrkoker – renhold vanskelig 

• Lufteventiler skitne/fettet/ manglende renhold ventilasjon over kokeøy. 

• Ikke tilrettelagt for skille mellom ren og skitten sone 

 

                                 

Hvor svikter det ? 
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Dørkarm - bysse 
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Byssetak 
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Ventiler – ofte manglende 

rengjøringsruitner. 
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Ventil og skade i vegg 

Helsetilsynet i Rogaland 10 
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Hvor svikter det ? 

 

 

Rutiner – eksempler: 
 

• Tining foregår i romtemperatur 

• Ferdigprodusert mat oppbevares uten datostempling. 

• Interne krav til bruk av egenprodusert mat innen 4 dager overskrides 

• Skrelte gulrøtter og poteter står oppbevart i vann over flere dager. (Vannet 

har vært blakket/ prøver ikke tatt – biofilm / forringet kvalitet) 

• Temperaturavvik transportcontainere - ikke rapportert. 

• Temperaturkontroll oppvaskmaskin blir ikke dokumentert. 

• Dokumentasjon som viser at gjenoppvarmet mat når 75 grader mangler 

• Oppbevaring av nylaget mat ved matbefengt avfall 

• Interne krav til bekledning blir ofte ikke fulgt. 

• Renholdsplan ikke alltid fulgt/ renhold mangelfullt især oppå ovner og 

skap (støvfeller)  
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Internkontroll – rutiner : 

Aktivitetene utføres ofte av underleverandører.  

Reder/ operatør har et ansvar for å påse at underleverandørens 

aktiviteter er i samsvar med regelverket. 

Avviksrutiner – etablert praksis i næringen;  

• avvik som gjelder tilrettelegging av lokaler og utstyr rapporteres til 

reder/operatør. 

• avvik som gjelder etterlevelse av rutiner/ mangel på rutiner  skal 

rapporteres i underleverandørens internkontrollsystem  

Inspeksjonsrutiner om bord – etablert praksis i næringen: 

Hygieneinspeksjoner utføres ukentlig.  

Underleverandøren er representert ved forpleiningsleder.  

Operatør er representert ved sykepleier og plattformsjef. 

Inspeksjonene er en intern felles oppfølging av aktivitetene. 

Skjema fylles ut ved hver inspeksjon. Avvik føles opp i Synergi. 

Revisjon av underleverandørens styringssystemer kommer i 

tillegg. 
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Hvor svikter det? 

 

 

Internkontroll/styring - eksempler: 

Underleverandør: 

• Interne inspeksjonsrutiner  har ikke fanget opp svikt i tilrettelegging 

av lokaler /rutinesvikt, som er  avdekket ved myndighetstilsyn 

• Kompetanse til fareanalyse/ identifisering av kritisk styringspunkt 

ikke tilstrekkelig  sikret for dem som har fått tildelt oppgaven om bord 

• Innsendt dokumentasjon i forb. med tilsyn viser at det i liten grad 

meldes avvik på næringsmiddelhåndteringen ( rutiner/ etterlevelse av 

rutiner) 

• Intervjuer viser at det er usikkerhet omkring hva internkontrollen 

innebærer og hvordan den skal fungere i praksis 

• Avvik som gjelder tilrettelegging av lokaler blir ikke alltid meldt til 

innretningseier. 
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Hvor svikter det? 

Internkontroll/styring - eksempler 

Operatør / reder har ikke fanget opp: 

• mangelfull tilrettelegging av lokaler/ rutinesvikt, som er avdekket ved 

myndighetstilsyn  

• mangel på fareanalyse/identifisering av kritiske kontrollpunkt ved 

avvik fra intern rutine  

• mangelfull kompetanse i forhold til oppgavene  

• at det i liten grad meldes avvik på næringsmiddelhåndteringen 

 

Bedriftshelsetjenestens ansvar/oppgaver  for å sikre næringsmiddel-

hygienen ikke beskrevet. 
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Underleverandør – noen spørsmål: 

• Er internkontroll som styringssystem for å sikre næringsmiddel-

hygienen  godt nok implementert? 

• Er det et behov for å utvikle en bedre kollektiv bevissthet rundt kritiske 

styringspunkter, rutiner og avviksrapportering hos dem som utfører 

oppgavene ? 

• Er regelverkskravene godt nok kjent for dem som skal gjennomføre 

interne inspeksjoner?  
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Hvor svikter det? 

Operatør / reder  noen spørsmål: 
• Er regelverkskravene godt nok kjent for dem som skal gjennomføre 

interne inspeksjoner?  

• Er styringssystemet som skal sikre at inspeksjonene fanger opp svikt 

gode nok ? 

 

 

Rutiner for trygg mat: 

• http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_in

nforing_i_internkontroll_og_haccp. 

 

http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner for trygg mat - En innf%C3%B8ring i internkontroll og HACCP
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner for trygg mat - En innf%C3%B8ring i internkontroll og HACCP
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner for trygg mat - En innf%C3%B8ring i internkontroll og HACCP
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner for trygg mat - En innf%C3%B8ring i internkontroll og HACCP
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner for trygg mat - En innf%C3%B8ring i internkontroll og HACCP
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/rutiner_for_trygg_mat__en_innforing_i_internkontroll_og_haccp.12389/binary/Rutiner for trygg mat - En innf%C3%B8ring i internkontroll og HACCP
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Oppsummert: 

Interne inspeksjoner/revisjoner: 

Styringssystemet hos reder/ operatør bør sikre at inspektørene er 

kjent med både regelverket og de interne rutinene som 

underleverandøren  har for å sikre kontroll med kritiske 

styringspunkter. Inspeksjonene bør avdekke om praksis er i tråd 

med rutinene.  

 

 

 


