Svanhild Rolfsen, sykepleier
Svanhild Rolfsen (f. 1946) er ansatt i Total E&P
Norge som ledende sykepleier.
Da Svanhild Rolfsen fikk jobb som offshore
sykepleier i 1977, var hun den første kvinne med
fast ansettelse på norsk sokkel. Den 2. august 1977
reiste hun, sammen med Marit Høiland, ut på sin
første tur. Hun hadde da arbeidet som sykepleier i ti
år, og hadde den erfaringen som trengtes. Rolfsen
forteller om hvordan det var å reise ut til Dusavik å
søke jobb: ” Jeg bor i Sandnes, og i 1977 føltes det
langt å reise ut til Dusavik, som var lite utbygget Søppelplassen for Stavanger var nærmeste
nabo. Jeg fikk tilbud om jobb som offshore sykepleier. Marit Høiland, som var sykepleier på
land, og jeg skulle reise sammen ut til Friggfeltet 2. august 1977.”
Første tur ut var spennende og på Frigg sto flere menn og glodde på de to kvinnene i altfor
store overlevelsesdrakter som kom ned trappen. ”Møtet med hospitalet og boligmodulen var
positive, jeg hadde jo lurt på om jeg hadde muligheter for å vaske/tørke hår og ellers hvordan
forholdene var. Vi hadde jo kun hørt om den ”tøffe nordsjøarbeideren” som var ute på havet
under barske forhold.”
Marit Høiland reiste tilbake til land etter to dager og Rolfsen var igjen alene som kvinne, men
det tok ikke lang tid før hun ble akseptert.
Rolfsen forteller om en travel tid som fulgte, med et bredt spekter av sykdommer og uhell
som følger med i et samfunn på 700 mann. Mye måtte improviseres, prøves og feiles. ”I
tillegg til pasientbehandlingen satte vi i gang med utarbeidelse av rutiner, prosedyrer og
systemer for hvordan en helsetjeneste skulle være offshore. Lover og forskrifter ble utgitt og
måtte implementeres. I alle år sa vi: ”Neste år er vi ferdige med dette, da får vi det bedre”.
Det ble ikke slik, det har vært en kontinuerlig forbedring og forandring. Vi har oppbemannet
og nedbemannet, vi har bygd på og revet ned. Selv om feltet nå er stengt så vet jeg at hadde vi
fortsatt noen år til så hadde vi hatt mange jern i ilden og sagt det samme.”
I 1984 gikk Rolfsen fra å være sykepleier i fast offshore rotasjon til å bli supervisor med
offshore rotasjon og dager på land. Det ble ikke mindre arbeid med det. Det ble en
utfordrende og travel tid. I tillegg til behandling og oppfølging av akutte sykdommer og
skade, ble det iverksatt generelle helsekampanjer. ”Asbestinformasjon og registrering,
tykktarmskreftkampanje, prostata kampanje, audiokampanjer, kost og aktivitetskampanjer,
ergonomi, løfting og bæring og psykososiale arbeidsmiljøkartlegginger. Mye stort arbeid er
lagt ned her. Vi brukte tid på å informere, undersøke og undervise folk slik at de fikk
kunnskap til å velge selv hvilket mål og vei de skal gå.”
Rolfsen snakker glødende om kollegaer og arbeidsmiljøet, både det å være kvinne i en
mannsbastion og om sine sykepleiekollegaer. ”Vi diskuterte, kranglet og lærte mye av
hverandre. På enkelte andre felt i Nordsjøen er det blitt ansatt nesten bare anestesisykepleiere. På Frigg valgte vi å ansatte folk med variert bakgrunn, noe som jeg synes har
vært positivt.”
På 1980-tallet ble Rolfsen rikskjendis. Hun forteller med stor innlevelse om den dramatiske
hendelsen i 1981 da Frigg ble oppringt fra hovedredningssentralen og spurt om de kunne

hjelpe en ung fisker som hadde mistet foten. Rolfsen ble med helikopteret ut, firt ned til
fiskebåten og fikk reddet den unge mannen. ”Da vi kom fram, ble jeg heist ned. Det var
ganske strabasiøst, for båten hev på seg i de store bølgene. Omsider klarte jeg å komme om
bord i båten, fikk lagt på bandasje og lagt han i en heisebåre (har i ettertid lurt på hvordan
jeg klarte det) og fikk gutten heist opp i helikopteret. I ettertid har det gått bra med gutten.”
Rolfsen fikk tildelt hedersbevisning for sin innstas av sikkerhetsdirektøren og ble i 1981 kåret
til årets navn i VG.
Intervju med Svanhild Rolfsen ble gjort av Gunleiv Hadland og Trude Meland på Norsk
Oljemuseum, 15. juni 2006

