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LEDER 
Ragnar Værnes, NUTEC 

Sommerferien er nå over for de fleste av 
oss og nye utfordringer venter. Selv om 
været ikke har vært det beste i Sør-Norge 
har vi vel fått samlet opp ny energi til på 
nytt å stå på. 

I Dykkenytt denne gangen har vi et meget 
variert innhold. Morten Meibom fra 
NUTEC beskriver den første vellykkede 
fasen av kompetansealliansen mellom 
Rockwater og NUTEC. Fra NUTEC sin 
side har denne alliansen vist seg meget 
nyttig for ytterligere å komme i inngrep 
som problemløser og ikke bare problem
identifiserer innen metningsdykking. 

Like før sommerferien var der en viktig 
internasjonal konferanse om langtids
virkning av dykking. Der var intense 
diskusjoner om grad og viktigheten av 
funn, men til slutt kom man frem til en 
samlekonklusjon som alle deltagerne var 
enig i. Som Einar Thorsen, NUTEC påpe
ker gikk denne konklusjonen i korthet ut 
på at der er påvist endringer hos dykkere 
som ikke har vært involvert i ulykker, men 
omfang og mekanismer må videre utredes. 

Nød- og beredskapstrening for dykke
personell blir omtalt av Tone Bergan og 
Marit W arncke fra NUTEC. Deres 
anbefaling vedrørende slik opplæring er en 
spesifisering av paragrafene i det regelverk 
som regulerer dykkevirksomheten, og gir 
en oppsummering av et arbeid som nylig er 
gjennomført for Oljedirektoratet (OD). 

Petter Nyborg, OD gir også et sammendrag 
av en viktig OD-rapport, nemlig fra 
dykkedatabasen de har opprettet. Et utvalg 
av statistikker er tatt med fra denne rappor
ten, men hvis du er interessert i den kom
plette rapporten kan ODs serviceavdeling 

3 

kontaktes direkte. 

Vi vet at varmetap og nedkjøling er et 
problem ved dykking. I en artikkel av Ivar 
Rønnestad, Fiskeridirektoratet, Hans Petter 
Roverud, Universitetet i Bergen og Arvid 
Hope, NUTEC gjøres et forsøk på å opp
klare endel misforståelser i forbindelse med 
noen begrep som har betydning for varme
tap ved dykking. Bli ikke frustrert hvis du 
ikke skjønner alle formlene i artikkelen, 
det gjorde heller ikke jeg. 

I den faste medisinske spalten omtaler Jan 
Risberg fra NUTEC bruken av medikamen
ter i forbindelse med dykking. På en grei 
måte gir han en del konkrete anbefalinger 
i forbindelse med de forskjellige typer 
medikamenter. 

Etter 1991 var der ikke godkjente kurs i 
undervannsinspeksjon for dykkere i Norge. 
Håvard Storbråten, NOPEF beskriver hvor
dan NSFU (NOPEFs seksjon for 
undervannsarbeid) har arbeidet for å på 
nytt få etablert slike godkjente kurs. Hvis 
ikke dette blir etablert, mener han at nors
ke dykkere på sikt vil bli skjøvet til side til 
fordel for utenlandske dykkere med 
inspeksj onssertifikater. 

Kari Todnem,Haukeland Sykehus gir en 
beskrivelse av Dykker-dataarkivet som 
foreligger på Yrkesmedisinsk avdeling. 
Selv om Kari nå har sluttet der og begynt 
i arbeid på Sentralsykehuset i Stavanger, 
vil Yrkesmedisinsk avdeling like mye som 
før se på oppfølging av dykkere som et 
viktig ansvar. Uansett, vi ønsker Kari 
Todnem lykke til på sitt nye arbeidssted ! 
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NUTEC/ROCKWATER a EN OPERATIV KOMPETANSEALLIANSE 

Morten Meibom, NUTEC 

Som alle vet så var det Rockwater NS som 
vant konkuransen om tildeling av 
Rammekontrakten for dykking på felter i drift 
for Statoil, Hydro og Saga. Dette faktum 
danner også utgangspunkt for en 
operativisering av NUTECs dykkeavdeling. 

Sommeren 1992 ble NUTEC kontaktet av 
representanter fra Rockwater med spørsmål 
om muligheten for å utvikle en strategisk 
allianse mellom de to selskapene, med det 
formål å forene et operativt miljØ med et 
forskningsmiljØ for derigjennom å styrke 
kvaliteten på den tjeneste som Rockwater ville 
tilby de tre norske oljeselskapene, gjennom en 
eventuelt tildeling av Rammekontrakten. 

Den strategiske alliansen ble dannet tidlig 
høsten 1992 hvoretter NUTECs personell ble 
innlemmet i den gruppe av spesialister som 
skulle utferdige nødvendige tilbudspapirer til 
oppdragsgiver. I korthet gikk dette ut på å 
fordele oppgaver etter kompetanse, slik at 
Rockwater innestod for fartøy og 
dykkeoperativ erfaring, men NUTEC innhold 
for dypdykkekompetanse, samt spesialist
kompetanse gjennom vår forsker-gruppe og 
tilhørende teknisk utstyr. 

I desember 1992 ble spenningen utløst ved at 
Rockwater ble tildelt Rammekontrakten. 
NUTEC/Rockwater ble enig om at alliansen 
måtte arbeide i to faser - hvor den første var 
de oppgaver som måtte løses for at Rockwater 
var beredt til å starte kontrakten den l. april 
1993, men den andre fasen var for Rockwater 
å bidra aktivt innen NUTECs FoU 
engasjementer for å opprettholde NUTECs 
kompetanseprofil samt å implementere denne 
i Rockwaters organisasjon. 
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I alt 19 delprosjekter ble aktivisert og avsluttet 
i løpet av 1. kvartal, slik at Rockwater starter 
sitt oppdrag som forutsatt. For NUTEC 
betydde dette en "flying start" på året med stor 
aktivitet for alle, og for personellet en bedret 
forståelse av dykkeselskapets problemer og 
derav mer en problemløser rolle, enn en 
problem-identifiseringsrolle. 

Vi er nå igang med fase 2 som altså skal bidra 
til å opprettholde dypdykkekompetanse 
gjennom FoU engasjementer og imple
mentering av denne i Rockwaters organisasjon. 

For NUTEC er den strategiske allianse med 
Rockwater et svært viktig element i vår 
bekreftelse på en nærmere kontakt med 
industrien både som problemløser og som 
kompetansesenter. 

The first pressurized "Lucia • 
surprising the divers at ~ m 
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KONSENSUS OM LANGTIDSVIRKNING A V DYKKING 

Einar Thorsen, NUTEC 

Det norske forskningsprogrammet "Langtids
virkning av dykking" startet i 1983 og ble 
avsluttet i 1990. Effekter av dykking på 
nervesystemet, hørsel/likevektsfunksj on og 
lungefunskjon er blitt undersøkt. De siste 
årene har det vært en del fokusering i media 
på resultatene som er kommet fram i dette 
forskningsprogrammet, idet resultatene kunne 
oppfattes som alvorlige og provoserende. 
Debatten har vært preget av både fornekting 
og overdramatisering. 

I juni 1993 ble det avholdt en internasjonal 
konferanse på Godøysund som samlet alle 
ledende forskere innen de respektive 
fagfeltene. Konferansen ble arrangert av 
FUDT. Målsettingen var å komme fram til 
enighet - konsensus - om dykking forårsaker 
langtidseffekter eller ikke. Diskusjonene fØrte 
fram til følgende uttalelse som det var enighet 
om: 

Det er påvist endringer i skjelettet, 
sentralnervesystemet og lungene hos dykkere 
som ikke har vært involvert i dykkeulykker 
eller som har vært eksponert for andre kjente 
arbeidsmiljøbelastninger. Disse endringene er 
i de fleste tilfeller små og innvirker ikke på 
dykkerens livskvalitet. Imidlertid er 
endringene av en slik art at de kan innvirke på 
dykkerens fremtidige helse. 

Den vitenskapelige viten er begrenset og 
ytterligere forskning er nødvendig for å fastslå 
mer presist omfanget av langtidsvirkning av 
dykking. 

Beinnekrose hos dykkere har vært kjent lenge. 
Det ble nå også konkludert med at det var 
påvist langtidseffekter på lungefunksjon. 
Eksponering for hyperoksi bidrar til 
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endringene i lungefunksjon. Det var størst 
diskusjon om endringer i sentralnervesystemet; 
uenigheten besto hovedsakelig i hvordan 
endringene metodologisk kan kvantifiseres. 

Resultatet av konferansen har implikasjoner for 
dykkeselskapenes bedriftshelsetjeneste ved
rørende helsemessig oppfølging av dykkere og 
for selskapenes operasjonelle dykkeprosedyrer. 
Dykkeeksponeringen inkludert kumulativ 
eksponering for hyperoksi og dekompresjons
stress med eksessiv bobledannelse bør 
reduseres. Det er dessuten lagt et grunnlag for 
videre forskning innen fagfeltet, spesielt 
imøteses nye uavhengige epidemiologiske 
undersøkelser av dykkere. 

l WANT TO FOOL.. A,:ZØVNØ 
FOit A COuPlt! OF YEAR.S IH 
TltE HOPE OF 015COVER1Nt\ 
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NØD- OG BEREDSKAPSTRENING FOR DYKKEPERSONELL, 
ISBN-82-7257-1385-7, Oljedirektoratet, 1993 

Tone Bergan og Marit Warncke, NUTEC 

Den foreliggende anbefaling vedrørende nød
og beredskapsopplæring for dykkepersonell, er 
en spesifisering av paragrafene i det regelverk 
som regulerer dykkevirksomheten på norsk 
sektor i Nordsjøen. 

Anbefalingen omfatter følgende personell
kategorier: Dykke sjefer, klokkedykkeledere, 
klokkedykk:erlederkandidater, klokk:edykkere, 
kammeroperasjonsledere, kammeroperatører og 
delvis også annet berørt personell. 

Dykkere lever og arbeider under isolerte, 
hyperbare betingelser som inkluderer flere 
risikofaktorer. Fra andre risikoutsatte yrker, 
eksempelvis flyging, vet en at menneskelige 
feilhandlinger som ulykkesårsak utgjør minst 
50%. Det er udiskutabelt at optimal håndtering 
av kritiske situasjoner forutsetter relevant og 
hensiktsmessig trening. I slike situasjoner 
griper en til rutiner og gjør det en er familiær 
med, få blir kreative når avviket er et faktum 
og en jobber under stort press. Mange får 
problemer med å skille mellom vesentlige og 
uvesentlige faktorer, noe som ofte fører til 
uhensiktsmessig bruk av ressurser, feilaktige 
beslutninger osv. Det er derfor avgjørende at 
man på forhånd har drillet inn en funksjonell 
"autopilot" for avvikstakling. I tillegg til 
hensiktsmessig utstyr, er beredskapsopplæring 
og trening de sentrale virkemidler en her har 
til rådighet 

Når det gjelder innholdet i familiariserings
fasen, skisseres dette i anbefalingen både på 
bakgrunn av eksisterende regelverk og 
gjeldende industripraksis. Det anbefales at 
man i løpet av familiariseringen gjennomfører 
en varslings/kommunikasjonsøvelse. Videre 
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poengteres at personell ikke skal gis ansvar før 
de er familiære med prosedyrer og utstyr som 
er vesentlig for deres stilling og 
arbeidsinstruks. 

Resultatet av familiariseringen er for en stor 
grad avhengig av ledelsens og mannskapets 
holdning. Framfor noen er det det ledende 
personellet som, via tilrettelegging og 
motivering av mannskapet, kan skape en 
positiv holdning. Dette er derfor tatt opp i et 
eget punkt i anbefalingen. Videre omhandles 
orientering, sikkerhetsintroduksjon, dykke
systemfamiliarisering, avløsningspersonell, 
treningsdykk og hyperbar evakueringsøvelse. 
For den totale familiariseringen er vedlagt 
veiledende tidsskjema. 

Angående nødtrening under operasjon 
inkluderer ikke aktivitetsbeskrivelsene detaljert 
program for hver personellkategori. Det er her 
tenkt at de ulike personellkategoriene utfører 
funksjoner i samsvar med hva som vil være 
tilfelle i en reell situasjon, m.a.o. i h.h.t 
prosedyrer og ,den enkeltes stillingsinstruks. 
Det er her lagt ved en matrise som 
eksemplifisering. 

Repetisjon og oppdatering av nød-og 
beredskapstrening er sett i lys av målsettingen 
som både er vedlikehold og videreutvikling av 
kunnskap samt informasjon om ny utvikling og 
erfaring. Dette kapitlet er todelt: l) Repetisjon 
og oppdatering av nød- og beredskapstrening 
og 2) Oppdatering og repetisjon i 
beredskapsledelse. 

Vedrørende repetisjon og oppdatering av nød
og beredskapsopplæring, blir det vektlagt at en 
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må tilstrebe at den praktiske delen legges opp 
så realistisk som mulig. Det anbefales at deler 
av treningen kombineres gjennom større 
øvelser. Dette både for å oppnå bedre 
ressursutnyttelse og mer helhetlige øvelser. 
Aktuelle momenter er her nevnt, samt at en 
matrise påfØrt personellkategorier er vedlagt. 
Betydningen av å sette av · nok tid til 
oppsummering, evaluering og rapportering 
etter hver øvelse påpekes. Dette både for å 
sikre læringseffekt og erfaringsoverføring. 
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All erfaring viser betydningen av at 
beslutningtakere og annet nøkkelpersonell 
innehar nødvendig kompetanse og personlige 
ferdigheter i katastrofeledelse. De 
menneskelige påkjenningene vil stille store 
krav til organisering, ledelse og samarbeid. Det 
er derfor et eget punkt i anbefalingen som 
omhandler oppdatering og repetisjon i 
beredskapsledelse. Det er nevnt en del 
relevante momenter for trening av 
beredskapsledelsen. Vektlegging av utstyrs-og 
personellhåndtering samt beslutningsprosesser, 
ansvar og håndtering av informasjonsplikten 
poengteres særskilt. 
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TIL ALLE DYKKERE SOM DELTOK I OTS-DYKKENE PA NUTEC 1986, OG 
TIL DE SOM DELTOK I LANGTIDSVIRKNING A V DYKKING- NEVROLOGI 
- PROSJEKTET FRA 1986 TIL 1990 

Kari Todnem, Haukeland sykehus 

Vi har nå etablert et Dykker - dataarkiv på 
Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus. 
Alle de medisinske dataene deres er nå 
arkivert her. De er skilt fra det vanlige 
pasientarkivet, og skal bare benyttes med hver 
enkelts skriftlige tillatelse. Hvis dere selv får 
bruk for disse papirene kan dere henvende 
dere hit. Hvis dere skulle få nedsatt 
helsetilstand, miste dykkesertifikatet etc. kan 
det være fornuftig å ha dokumentert hvordan 
deres helse var i 1986 - 1990. Hvis dere selv 
har mistanke om at tilstanden skyldes 
langtidsvirkning av dykking kan dere be om å 
få en ny vurdering ved Yrkesmedisinsk 
avdeling. Dette kan være av betydning i 
forbindelse med attføringssaker. 

Fra i år blir det opprettet landsfunksjon for 
klinisk baromedisin ved Haukeland Sykehus. 
Denne enheten skal være administrativt 
tilknyttet Yrkesmedisinsk avdeling. Det vil i 
første omgang bli ansatt en overlege på heltid 
og en halv stilling for epidemiolog/statistiker. 
I tillegg vil det bli tre deltidsstillinger for 
leger. Den ene vil bli tilnyttet professoratet i 
hyperbarmedisin som nå er under ansettelse 
ved Universitetet i Bergen. De andre 
bistillingene vil trolig bli tilknyttet NUTEC og 
Sjøforsvaret. 

Det ligger altså an til at det vil bli videre 
opparbeidet kompetanse i klinisk hyperbar
rnedisin ved Haukeland sykehus. Jeg vil 
anbefale dere å benytte dere av dette i 
framtida. 
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Personlig forlater jeg dette området for å tiltre 
stilling som overlege i klinisk nevrofysiologi 
ved Nevrologisk avdeling, Sentralsykehuset i 
Rogaland, Stavanger, fra 16.08.93. Hvis dere 
har bruk for å kontakte meg er dere velkomne 
til det Imidlertid vil ansvaret for dataene deres 
og eventuell videre personlig service til dere 
ligge i kompetente hender ved Yrkesmedisinsk 
avdeling, og jeg er sikker på at dere vil få den 
hjelpen dere trenger i framtida. 

Jeg vil takke dere alle for godt 
samarbeide, 
pass på helsa deres og ta ingen risiko, 
og hjertelig lykke til med resten av 
livet ! 

Bergen, 29. juni 1993 

Vennlig hilsen 
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UTDRAG FRA ODS "RAPPORT FRA DYKKEDATABASEN- DSYS 1992" 

Petter I. Nyborg, Oljedirektoratet 

STATISTIKK FRA DYKKEDATABASEN
DSYS 

Oljedirektoratet (OD) har opprettet flere 
databaser for å kunne registrere og 
systematisere opplysninger om hendelser i 
forbindelse med petroleumsvirksomheten. 
Innen bemannede undervannsoperasjoner er 
databasen DSY S etablert. Rapportering til 
DSYS skjer gjennom meldinger på 
Rikstrygdeverkets skjema med vedlegg, og via 
aktivitetsrapporter fra operatørselskapene. 

Informasjonen i databasen spenner fra 1978 og 
fram til i dag. Dataene fra den tidligste 
perioden ble samlet inn ved andre 
innsamlingsmetoder enn i dag og det kan være 
en del usikkerhet knyttet til disse dataene. OD 
har derfor valgt å utgi statistikker og analyser 
basert på data fra perioden 1985-92. 

OD utgir i disse dager "Rapport fra 
dykkedatabasen DSYS 1992". I dette nummer 
av NUTEC Dykkenytt er det tatt med et 
utvalg statistikker fra denne rapporten. Selve 
rapporten vil bli distribuert i et begrenset 
opplag til næringen, men du kan kjøpe den for 
NOK 60,- hos serviceavdelingen på OD - tlf. 
04-876019. 

OVERSIKT- HENDELSER 

Figur l og figur 2 viser en oversikt over antall 
hendelser som er rapportert til Oljedirektoratet 
i årene 1985 - 1992 i forbindelse med 
dykkeaktiviteter. Hendelsene er · inndel i 
kategoriene nesten-ulykke, ulykke og 
dødsulykke. Av figur l ser vi at det har vært 
en økning i antall ulykker med personskader 
ved metningsdykking. Denne økningen 
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skyldes Økning i antall tilfeller av ytre 
øregangsbetennelse og Økning i antall tilfeller 
av andre sykdommer/skader (influensa, 
omgangssyke, diare etc.). 

SKADETYPER - METNINGSDYKKING 

Figur 3 viser at de skadetypene som har 
forekommet hyppigst i perioden 1985-92, er 
trykkfallsyke, ytre øregangsbetennelse, 
muskel/leddsmerter, infeksjon og annen 
sykdom/skade. 

Figuren viser en markant økning i rapporterte 
tilfeller av ytre øregangsbetennelse i 1987. Et 
relativt hØyt nivå av tilfeller av ytre 
øregangsbetennelse har siden holdt seg 
gjennom perioden med en del variasjon fra år 
til år. Etter en nedgang mot 1989 har tilfeller 
av ytre øregangsbetennelse Økt kraftig de siste 
årene. 

Figurene viser også at bortsett fra en økning i 
1988 og 1989 er det relativt få tilfeller av 
trykkfallsyke ved metningsdykking. I 1992 har 
det for første gang i petroleumsvirksomhetens 
historie på norsk kontinentalsokkel ikke vært 
rapportert trykkfallsy ke ved dykking. 

I 1992 har det vært en økning av antall tilfeller 
av infeksjoner og andre mindre alvorlige 
sykdommer/skader slik som influensa, 
omgangssyke og diare. 

SKADENS ART - METNINGSDYKKING 

Figur 4 viser hvilke skader som er registrert 
ved metningsdykking i perioden 1985-92. 
Figuren viser at det er registrert et stort antall 
tilfeller av ytre øregangsbetennelse. 
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SYSTEMFEIL- METNINGSDYKKING 

Figur 5 viser fordeling av hendelser basert på 
systemfeil ved metningsdylddng i perioden 
1985-92. Tilfeller av ytre øregangsbetennelse 
og trykk:fallsyke er utelatt da det er vanskelig 
å gi en eksakt beskrivelse av årsaksforhold 
ved disse hendelsene. 

Figuren viser at systemfeil "Skip utenom 
dykkeanlegg", "Personlig dy lekeutstyr" og 
"Gassforsyningsanlegg" har registrert størst 
antall hendelser i perioden. En stor andel av 
hendelsene er grupper i sy stemfeil "Annet". 
Dette er hendelser som ikke kan knyttes til 
feil på de fysiske anlegg som er skissert i 
figuren. 

Figur 6 viser systemfeil bortsett fra "Annet" 
(ref. fig. 5), som har forekommet hyppigst i 

perioden 1985-92. Systemfeil som har 
forekommet hyppigst er "Skip utenom 
dykkeanlegg", "Personlig dykkeutstyr" og 
"Gassforsynginsanlegg". 

Figuren viser en økning av feil på personlig 
dykkeutstyr de siste to år samt en markert 
Økning av feil med gassforsyningsanlegg i 
1990. I 1991 var hendelsene vedrørende 
personlig dykkeutstyr knyttet til tekniske/ 
mekaniske feil. I 1992 har en registrert 
hendelser vedrørende personlig dykkeutstyr 
knyttet til hygieniske aspekter som har 
forårsaket infeksjoner og til dårlig ergonomisk 
utforming av utstyr (f.eks. oral nasal) som har 
fØrt til ubehag og hodepine. 

HENDElSER VED METNINGSDYKKING 
ACCIDENTAL EVENTS IN SATURATION DIVING 

C==:l Nestenulykker 
Near accidents 

-Ulykker 
Accldents 

- Dødsulykker 
Fatal accidents 

- Aktivitetsnivå 
leve! of actlvity 

FIG.1: Antall hendelser ved metnlngsdykklng l perioden 1985-1992. 
Accldental events In saturation dlvlng, 1985-1992. 
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HENDELSER VED OVERFLATEORIENTERT DYKKING 
ACCIDENTAL EVENTS IN SURFACE ORIENTED DIVING 

1986 1987 1988 1991 . 1992 

C=:::J Nestenulykker 
Near accidents 

111!1 Ulykker 
Accidents 

- Dødsulykker 
Fatal accidents 

- Aktivitetsnivå 
Leve! of actlllity 
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Helium- varmekapasitet og varmeledningsevne 

Ivar Rønnestad, Fiskeridirektoratet, 
Hans Petter Roverud, Universitetet i Bergen, 
Arvid Hope, NUTEC 

Det er velkjent at varmetap og nedkjøling 
er et problem ved dykking. Det er også 
velkjent at helium er en god varmeleder, 
og at helium "kjennes kald ut" å puste. Det 
er derfor nærliggende å tro at respiratorisk 
varmetap (RVT) også er et resultat av 
heliums gode varmeledningsevne. Dette er 
ikke tilfelle. Derimot er hudvarmetapet 
(HVT) avhengig av varmeledningsevnen til 
det omgivende medium. l denne artikkelen 
vil vi forsøke å oppklare endel 
misforståelser i forbindelse med noen 
begrep som har betydning for varmetap 
ved dykking. 

V armeledningsevne har stor betydning for 
om en· gass egner seg som isolator (Er 
varmeledningsevnen hØy er gassen uegnet 
som isolator). Varmetap over kroppens 
overflate avhenger i stor grad av 
varmeledningsevnen til stoffet (gass eller 
væsken) som omgir personen. I tØrrdrakt 
eller i kammerdykking avhenger hud
varmetapet (HVT) av gassammensetning 
og trykk. En gitt gass-blanding har sin 
bestemte varme-ledningsevne og denne 
øker ved høyere trykk som en følge av at 
det blir flere gassmolekyler pr volumenhet. 
Vi ser av Tabell l at oksygen og nitrogen 
har tilnærmet samme varmeledningsevne. 
Luft og alle nitrox- blandinger kommer 
derfor likt ut. I motsetning til dette, vil 
evnen til å lede varme for heliox
blandinger avhenge av prosentvis innhold 
av oksygen. En 20:80 heliox blanding vil 
lede varmen 4,8 ganger bedre enn en 
tilsvarende blanding av nitrox. Dette 
forholdstallet vil være uavhengig av dybde. 
Med andre ord vil HVT alltid være 
betraktelig større i en heliumatmosfære enn 
i luft/nitrox. Av tabellen ser vi også at 
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dersom man øker den prosentvise andelen 
av helium videre kan man nærme seg en 
gassblanding som leder varme opptil 5,8 
ganger bedre enn luft. 

Neon har vært brukt som pustegass under 
forsøksdykk. Dekompresjons-krav blir 
omtrent som for helium. Neon gir ingen 
stemme-forvrengning. P.g.a. større tetthet 
(Tabell 1) egner neon seg ikke for dykking 
dypere enn 150m, men fra 50 m til 150 m 
ville neon være et billigere og bedre 
alternativ enn helium. Grunnen til at 
helium har fått råde grunnen alene er at all 
forskning har konsentrert seg om helium. 

Argon er uaktuell som pustegass, p.g.a høy 
tetthet og tidlig dybderus. Som 
draktisolator ville imidlertid argon være det 
beste alternativet p.g.a. den lave 
varmeledningsevnen (Tabell 1). Men argon 
gir farlige motdiffusjonsproblemer sammen 
med helium. Generelt kan man si at isobar 
motdiffusjon vil bli et problem med alle 
kombinasjoner hvor dykkeren puster en 
annen gass enn den kroppen er omgitt av. 
Diffusjonshastigheten er invers 
proporsjonal med ~ av molekylvekt. Vidt 
forskjellige molekylvekter gir størst 
problemer. For kortere dykk, eller alt annet 
enn metning, er nitrogen (drakt) og heliox 
(pustegass) problemfritt. Det samme gjelder 
for argon (drakt) og luft/ nitrox (pustegass). 

Helium egner seg altså ikke som 
isolasjonsgass i en tørrdrakt. For dyp 
metningsdykking blir varmtvannsdrakt det 
eneste realistiske alternativet1• En tØrrdrakt 
fylt med luft eller argon ville ikke gi 
tilfredsstillende isolasjon på større dyp 
(>100m), og ville dessuten gi farlige mot 
diffusjonsproblemer. Varmtvannsdrakt er 
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altså det eneste alternativet ved 
metningsdykking, ikke kun det beste 
alternativet. 

1 Det har vært gjort forsøk på elektrisk 
oppvarmete drakter. Dette er nå forlatt pga. 
praktiske problemer som oppstod ved 
bruken av disse. 

I motsetning til hudvarmetapet vil 
respiratorisk varmetap (RVT) ikke avhenge 
av varmeledningsevnen, men av 
varmekapasiteten. RVT beregnes etter 
følgende formel: 

RVT= Ve p 'Cp (te-~)+ Ve LH (WCe-
WCi) (l) 

der 
Ve minuttvolum/ pustevolum (Vmin) 
p gasstetthet (g/1) 
"CP spesifikk varmekapasitet (J/g°K). 

[NB, legg merke til at p · "Cp = Cp 
; se også Tabell l] 

~ temperatur på inhalert pustegass 
te temperatur på pustegass (°C) i det 

den pustes ut/ forlater munnen. 

Kan beregnes ut fra følgende formel: 

te = 0,24 te + 32 (2) 

LH fordampingsvarme for vann (J/g) 
wci vanninnhold i inspirert pustegass 

(g/1) 
wce vanninnhold i ekspirert pustegass 

(g/1). Alle data tyder på at 
pustegassen er fullmettet (100% RH) 
i det den pustes ut. 

I hvert eneste åndedrag varmes pustegassen 
vanligvis opp til kroppstemperatur ( =37°C) 
lenge før den når lungene. Dette er ikke et 
spørsmål om varmeledningsevne/ isolasjon
gassen blir varmet opp uansett. Spørsmålet 
er, hvor mye energi det koster å varme opp 
gassen. Dette avhenger av varme
kapasiteten til gassen som pustes inn og 
ikke av gassens varmeledningsevne. 

Formelens andre ledd omhandler 
energikostnaden knyttet til fukting av 
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pustegassen. I motsetning til det 
konvektive varmetapet (første ledd) endrer 
fordampingsvarmetapet seg lite med 
dybden. Dette betyr at ved dype dykk er 
RVT hovedsakelig en funksjon av det 
konvektive varmetapet; altså ventilasjon, 
temperaturforskjell, tetthet på gassen og 
spesifikk varmekapasitet. 

I Tabell l er både spesifikk vaimekapasitet 
og varmekapasiteten til en del gasser 
oppgitt. Den spesifikke varmekapasiteten 
(J/g °K) til 20:80 heliox er ca 2,3 ganger 
større enn tilsvarende nitrox blanding. På 
grunn av at heliox-blandingen er tre ganger 
lettere (x0,33) fører det til at heliox
blandingen får en mindre varmekapasitet 
pr. volumenhet enn nitrox. For å varme 
opp en liter heliox en grad trengs det 
derfor kun 77% av energien som skal til 
for å varme opp en liter nitrox. 

Helium har altså en lavere varmekapasitet 
enn nitrogen og oksygen. De sistnevnte har 
lik varmekapasitet- luft og alle nitrox
blandinger kommer derfor likt ut. 
Konklusjonen er at det koster mindre å 
varme opp heliox enn luft (samme volum). 
Hvis det hadde vært mulig å puste luft på 
200 meters dyp, ville dette altså gitt et 
større respiratorisk varmetap enn heliox. 

RVT er et problem som øker drastisk med 
dybden på grunn av økende gasstetthet. 
Siden helium er den eneste inertgassen 
(bærer) som er aktuell, får helium skylden 
for høye RVT. Det er kaldt å puste 
uoppvarmet gass ved hØyt atmosfærisk 
trykk, men det er ikke spesielt katdt å 
puste helium! 

Forsøk utført under dypdykk ved NUTEC 
har også vist at det er mulig å indusere en 
såkalt "symptomfri" nedkjØling av 
kroppskjernen når det inhaleres gass med 
lavere temperatur enn i den omgivende, 
temperaturmessig sett, komfortable heliox
atmosfæren. Beregninger har imidlertid vist 
at reduksjonen i kjernetemperatur ikke bare 
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skyldes RVT og gassens varmekapasitet, 
men kanskje i like stor grad av det store 
hudvarmetapet forårsaket av heliox
blandingens store varmeledningsevne og 
dårlige isolasjonsevne. 

Konklusjonen er altså at pustegassens 
varmekapasitet og varmeledningsevne 
begge har betydning for et totale 
varmetapet ved dykking. Det store 
respiratoriske varmetap som kan fore
komme ved dyp metningsdykking skyldes 
først og fremst gassens temperatur, tetthet 
og varmekapasitet mens varmetapet over 
huden hovedsakelig er en funksjon av 
temperaturgradienter og varmelednings
evnen til omgivende medium. 
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Tabell l. Fysiske karakteristika (29°C, l bar) for noen gasser og gassblandinger som er aktuelle i forbindelse med dykking. For sammenligningens 
skyld er også vann innkludert (luftfritt; salinitet =Oppt). Tallene i parantes gis den relative forskjellen mellom helium og nitrogen samt 
mellom heliox og nitrox med samme oksygenprosent. Tallene er hentet fra CRC Press: Handbook of chemistry and physics 

Gass V armeledningsevne (k) Spes. varmekapasitet ('Cp) Tetthet (p) Vannkapasitet (Cp) 
(J/s cm2 (°C/cm))*10"3@ (J/g OK) (gil) (Ill °K) 

Oksygen (02) O,'i7 0,92 1,43 1,31 
Nitrogen (N2) 0,26 1,04 1,25 1,30 

Helium 1,15 (5,78) 5,19 (4,98) 0,18 (0,14) 0,93 (0,71) 

(luft) 20:80 0,26 1,01 1,29 1,30 
Nitrox 1,26 (4,80) 2,34 (2,31) 0,43 (0,33) 1,00 (0,77) 

20:80 Heliox 

Argon 0,18 0,90 1,78 1,60 
Neon 0,48 1,03 0,90 0,93 

Vann 6,09 4,18 1000,00 4179,60 

@ 26,7 °C; vann ved 27°C 
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MEDIKAMENTER OG DYKKING 

Jan Risberg, NUTEC 

Det er allment kjent at dykking og bruk av 
medikamenter passer dårlig sammen. 
Denne artikkelen gir en kon oversikt over 
hvilke medikamenter som ikke bør 
kombineres med dykking og hvilke som 
kan aksepteres. A nikkelen er ikke ment 
som en vitenskapelig gjennomgang av 
litteraturen, men som en praktisk rettesnor 
for den som ønsker veiledning innenfor 
problemområdet. 

Det er en gjengs oppfatning blant dykkere 
at medikamenter og dykking passer dårlig 
sammen. Dette er en sunn holdning. Vi 
vet svært lite om hvordan hØyt trykk 
påvirker effekten av, og enda viktigere: 
bivirkningene til, de medisinene som er så 
grundig utprøvd både på celler, dyr og 
mennesker under normobare 
(overflatetrykk) betingelser. Teoretisk kan 
man bl.a. tenke seg følgende 
problemstillinger når medikamenter og 
dykking kombineres: 

Hastigheten for opptaket i tarmen 
og nedbryting i kroppen endres slik 
at medikamentkonsentrasjonen i 
kroppen forandres. 
NedkjØling og endret 
organgjennomblødning gjør at 
viktige organer ikke får tilført så 
mye medikament som på 
overflaten. 
Bivirkninger som er uskyldig på 
overflaten (endret 
organgjennomblødning, lett tretthet) 
forsterker miljøeffekter av 
dykkingen (trykkfallssyke, 
nitrogennarkose) 

For de fleste medikamenters vedkommende 
blir eksemplene over rene spekulasjoner -
vi mangler gode data for medikamentenes 
virkemåte under hyperbare betingelser. 
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Noen praktiske råd, selv om de ikke er 
vitenskapelig bevist, kan man likevel gi 
basert på de kunnskapene vi har om 
virkemåten under normobare betingelser: 

Smertestillende: 
Svake smertestillende medikamenter 
(Paracet, Paracetarnol, Globoid etc) kan 
benyttes i beskjedent omfang. Forbruket 
bør likevel begrenses slik at ikke 
symptomene ved en lett trykkfallssyke i 
ledd (TFS I) maskeres. Globoid og 
beslektede preparater vil øke 
blødningstendensen og kan tenkes å 
forverre situasjonen hvis det oppstår et 
barotraume i det indre øret ("indre øre 
squeeze"). 
Sterke smertestillende (Paralgin Forte, 
Codalgin Forte, Aporex mf.fl.) bør ikke 
kombineres med dykking. Medikamentene 
kan gi kvalme og ikke minst 
tretthet/redusert konsentrasjonsevne. De 
vil også kunne maskere symptomene på 
trykkfallssy ke. 

Antibiotika: 
"Penicilliner" (Apocillin, Weifapenin, 
Femepen, Abboticin, Ery-Max, 
Trimetoprim-Sulfa, Doxylin, Dumoxin 
m.fl.) kan benyttes samtidig med dykking. 
Derimot kan lidelsen de brukes mot 
(bihulebetennelse, ørebetennelse, 
lungebetennelse, urinveisinfeksjon osv) i 
seg selv berettige til dykkeforbud fordi 
kulde og trykk kan forverre sykdommen. 

Nesedråper: 
Nesedråper mot høysnue se 
"Allergimedisin" under. Vanlige 
nesedråper kan brukes mot forkjølelse og 
forbigående tetthet i nese, evt ved 
utligningsproblem. Er du avhengig av 
nesedråper for å kunne utligne er det viktig 
at du er spesielt aktsom og avbryter dykket 
hvis det oppstår problemer. 



NUTEC Dykkenytt nr.2/1993 

Allergimedisin: 
I denne gruppen hører et stort utvalg 
øyedråper, nesedråper og nesespray samt 
tabletter. Det er først og fremst 
allergitabletter(antihistaminer) av "gammel 
type" (Polaramin, Fenamin) som bør 
unngås hos dykkere pga trettheten som er 
en kjent bivirkning. Forutsatt at du greier 
å utligne og at bihulene ikke er smertefulle 
under dykkingen kan slike medisiner taes 
uten noen kjent risiko. 

Medisiner mot 
senebetennelse og 
muskelsmerter. 
Kjente medikamenter i denne gruppen er 
Naproxen, Naprosyn og Felden. Du bør 
ikke dykke i den tiden du tar slike 
medikamenter fordi symptomene ved en 
evt trykk:fallssyke kan maskeres. Lobac 
og beslektede preparater 
(muskelavslappende) kan kombineres med 
dykking. 

Beroligende medikamenter, sove~ 
medisin og medikamenter mot 
psykiske lidelser: 
Grunnlidelsen, årsaken til at pasienten tar 
medikamentet, vil vanligvis være grunn 
god nok til å avstå fra dykking. I seg selv 
har disse medikamentene virkninger og 
bivirkninger (trØtthet/sløvhet) som gjør 
samtidig dykking uforsvarlig. 

Hjerte/karmedisin: 
Kan som hovedregel ikke kombineres med 
dykking, men snakk med legen din først 
hvis det skulle bli aktuelt. 
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P æ piller. 
Kan kombineres med dykking. 

Tobakk: 
Jeg benytter spalteplassen til litt 
propaganda og minner om at kullos fra 
sigaretten kan binde seg til 5-10% av 
Hemoglobinet. Dette fører til et redusert 
oksygen tilbud til vevene. Det anbefales 
generelt å ikke røyke siste time før dykk, 
men anbefalingen kunne trolig vært enda 
strengere. Tobakk øker risikoen for 
luftveisinfeksjon, slimhinneskader og kan 
gi forsnevring av luftveiene ("bronkial 
obstruksjon"). Alt dette er uheldige 
forhold for en dykker. 

Alkohol: 
Alkohol forsterker nitrogennarkosen 
(dybderus) slik at dykking til moderate 
dybder kan gi alvorlige symptomer hvis 
man er i bakrus. Alkohol er dessuten 
vanndrivende slik at man kan bli dehydrert 
Ufr tørsten "dagen derpå"). Dykker man 
under alkoholpåvirkning eller "dagen 
derpå" er det sannsynlig at risikoen for 
trykkfallssy ke er øket 

Ovenstående oppsett er å betrakte som 
retningslinjer. Hvis du bruker medisiner 
bør du i hvert enkelt tilfelle ta kontakt med 
din faste lege eller helst en dykkekyndig 
lege som kan forklare deg om 
kombinasjonen med dykking er uheldig. 
Ikke avbryt fast' medisinering uten avtale 
med legen som ordinerte den. 
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NORDTEST SOM ALTERNATIV TIL C-SWIP 3.2.U FOR DYKKERE 

Håvard Storbråten, dykker, NOPEF 

Etter at Oceanic A IS i Bergen la ned sin 
kursvirksomhet i 1991, så fantes det ikke 
lengre noen som følte ansvar for, eller var 
godkjent til å arrangere kurs 
undervannsinspeksjon for dykkere. 

NOPEFs seksjon for undervannsarbeid (NSFU) 
mente at dette på sikt ville bety en 
kvalitetsforringelse av norske dykkere. Noe 
som i neste omgang ville føre til en fortrengsel 
av norske dykkere til fordel for utenlandske 
dykkere med inspeksjons-sertifikater. 

Med bakgrunn i dette arrangerte NSFU et møte 
med representanter for operatørselskapene 
ELF, Phillips, SAGA, Statoil og Hydro s<m t 
representanter for NORDTEST, AODC og 
Statens Dykkerskole. 

NSFUs utgangspunkt var: 

- Undersøke muligheten for et norsk/nordisk 
inspeksjonsertifikat for dykkere. 

- Et inspeksjonsertifikat som kunne brukes 
både over og under vann. 
Dette for at dykkerne skulle ha et alternativ 
til dykkingen utenom dykkesesongen og 
eventuelt etter endt dykkelkaniere. 

- Et NORDTEST sertifikat er et faglig mye 
"tyngre" sertifikat enn C-SWIP 3.2.U. 
S<m tidig gir et slikt sertifikat dykkeren 
mulighet til å få NDT praksis på land, noe 
som vil øke kvaliteten på NDT under vann. 

Man ble på møtet enige om at NORDTEST 
nivå 2 var et fullverdig alternativ til C-S WIP 
3.2.U, men at man måtte ha et visuelt 
undexvannsinspeksjonsertifikat, C-SWIP 3.1.U, 
som basis for å kunne benytte et NORDTEST 
NDT sertifikat under vann. 

Representanten for operatørselskapene fremmet 
forslaget for OLF. OLF ville ikke ta noe stand
punkt på vegne av alle operatørene på norsk 
sokkel. Det ble derfor opp til de respektive 
operatørene å akseptere NORDTEST 
sertifikater brukt under vann på sine felt. 
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Den 30. september 1992 mottok NSFU en 
bekreftelse fra NORDTEST på at dykkere med 
C-SWIP 3.1.U eller Letter of Approval fra 
Dn V, som har hatt og brukt dette i minimum 
ett år, har anledning til å gå opp til 
NORDTEST nivå 2, på lik linje med 
kandidater med bakgrunn fra "ovexvanns
virlcsomhet" og/eller fra landbasert industri. 

Den 1. november 1992 ble konkret forespørsel 
sendt alle operatørselskapene på norsk sokkel, 
om aksept for NORDTEST nivå 2, som 
alternativ til C-SWIP 3.2.U, med visuelt #.2.U 
sertifikat som basis. 

Inntil 1. april 1993 har NSFU mottatt positivt 
svar fra SAGA, Hydro, BP, Statoil, PPCON og 
ELF. 

Man må være oppmelksom på at man i 
NORDTEST systemet må ta separate kurs og 
eksanen innen hver NDT disiplin. For dykkere 
vil særlig ultralyd og magnetpulver-prøving 
være aktuelt. 

Med C-SWIP 3.l.U som bakgrunn vil prisen 
på et NORDTEST MPI nivå 2 sertifikat 
inklusive kurs og sertifisering ligge på ca. 
NOK 1200. For ultralyd vil prisen være ca. 
NOK 26000. 

Statens dykkerskole er imidlertid i ferd med å 
etablere C-SWIP kurs på 3.1.U. nivå, og det er 
berettiget håp om at første kurs kan bli 
igangsatt i løpet av 1993, slik at man skal 
slip~ å dra til England for å ta dette. 

Opplysninger om NORDTEST kan fås ved 
henvendelse til DnV Oslo, tlf. 67-579900. 

Man bør også henvende seg til de lokale 
arbeidskontorene, da det blir arrangert 
NORDTEST kurs i regi av Arbeids
fonnidlingen. 
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"FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKT I 
DYKKETEKNOLOGr' (FUDT) 

Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum og Oljedirektoratet 

Delprosjektene i FUDT i 1992 var. 

RESPIRASJONSFYSIOLOGI: 
Aktiviteter. 

DEKOMPRESJON: 

Retningslinjer for operasjonell bruk av oksygen. 
Luftdykk som modell for studier av venøse gass embolier 
Oppsummering og publisering 

Aktiviteter. Albeidsseminar (avholdt) 
Oppsummering av resultater 
Sæ:nmenligning av tidligere blodanalyser 
Dekompresjonsprosedyrer 
Operasjonelle Doppler-mMinger 
Komplementaktivering 
Oksygentensjon 
.Blodplateanalyser fra gris 

KJEMISK ARBEIDSMILJØ: 
Aktiviteter. Forurensningskilder 

Krav til materialvalg /kontroll av forurensning av atmosfæren 
Toksikologisk testing 
Akustisk gassanalysator 
Infonn asjonsspredning 

POPULÆRVITENSKAPELIG SEMINAR 
VITENSKAPELIG SEMINAR; FORBEREDELSE 
ÅRSAK TIL HPNS 
PERSONLIG DYKKEUTSTYR: 

Aktiviteter: Dykkehjelm 

BAKTERIOLOGI: 

Puste utstyr 
Kommunikasjon 

Aktiviteter. Rengjøring/desinfeksjon personlig dykkeutstyr 
Forebygging av hudinfeksjoner hos met:ningsdykkere - ABF 
Forebygging av hudinfeksjoner hos met:ningsdykkere - "dykkemender" 
mustrett veiledning 

MATEMATISK~OMODELL 

OBS UBA 90400 FERDIGSIDJ.EISE 
TIIROUGH WATER COMMUNICATION (TrMløs undeiVannskommunikasjon) 
KOORDINERING 
UIB/NA VFs HYPERBARMEDISINSKE PROGRAM 

Eventuelle rapporter fra de enkelte prosjektene kan bestilles fra NUTECs bibliotek. 
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LITTERATUR OG DOKUMENTASJON 

Elin Dahll-Larssøn, NUTEC 

To entusiaster har gitt seg i kast med et 
større prosjekt - nemlig det å skrive 
historien om norsk olje. Entusiastene heter 
T.J.Hanisch og G. Nerheim, og første bind 
- som kom på slutten av fjoråret på et 
forlag som kalles Leseselskapet - bærer 
tittelen "Norsk Oljehistorie - fra vantro til 
overmot?'' Det er interessant lesning for 
alle som på en eller annen måte er knyttet 
til det store oljeeventyret, og anbefales 
herved. 

I England er det en organisasjon som gir ut 
mange interessante publikasjoner innen 
oljevirksomheten. De holder til i Ledbury 
i Herefordshire og heter Oilfield 
Publications Limited. De gir ut årlige 
publikasjoner som North Sea and N62° 
Atlas og North Sea Subsea Atlas, 
temasarnlinger som An Introduction to 
Diving Operations Offshore og Helicopter 
Operations at Sea, samt formidler større 
oppslagsverker som International Petroleum 
Encyclopedia. Det er forholdvis dyre 
publikasjoner, men verd investeringen. 

KONFERANSEPUBLIKASJONER 
Hyperbaric Medicine : Proceedings of the 
tenth International Congress, August 11-18, 
1990, Amsterdam, Netherlands. 

DYKKEMANUALER 
DCIEM Diving Manual, Part 1: Air 
decompression procedures and tables, Part 
2: Helium-oxygen surface-supplied decom
pression procedures and tables. - Ontari, 
1992. 

ANNEN LITTERATUR 
Bennett og Elliott har omsider· kommet 
med en ny utgave av sin "Physiology and 
Medicine of Diving". Det er 4. utgave av 
denne "bibelen" innen dykkemedisin, og 
det er nesten 10 år siden 3.utgaven kom ut. 
Boken kan bestilles fra USA - nærmere 
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adresse kan fåes ved henvendelse til 
undertegnede. 

Annen litteratur i biblioteket: 
Edmonds, C et al: Diving Medicine for 
scuba divers. - Melbourne, 1992 

Hodgkinson, PE and M. Stewart: Coping 
with catastrophe : a handbook of disaster 
management. - London, 1991 

Lippman, J: Deeper into diving an in
depth review of decompression procedures 
and of the physical and physiological 
aspects of deeper diving, an essential 
reference for divemasters, instructors and 
other diving professionals. - Camegie, 
1992. 

W arner. J. and F. Park: Requiem for a 
diver. - Glasgow, 1990 

NUTEC RAPPORTER 

Åpne rapporter så langt i 1993: 

Djurhus, R: Testing av hyperbar 
toksisitet i et biologisk modellsystem. 
NUTEC Rapport 1-93 (Også med engelsk 
tekst) 

Thorsen, E: Pulmonary function one 
year after the NUTEC Hyperbaric toxicity 
study. 

NUTEC Report 13-93 
Thorsen, E. et al: Lungefunksjon og 

venøse gassembolier etter luftdykk til 39 
meter. 

NUTEC Report 15-93 
Rapportene kan bestilles fra NUTECs 

bibliotek. 
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KLIPP FRA SPALTENE 

Elin Dahll-Larssøn, NUTEC 

Offshore & Energi, m". 7 1992 
"Bette:r safe than sorry. 
The once prevalent too-tough-to-care 
altitude towards safety in the oil and gas 
industry is long gone. In the old days, 
safety awareness meant token placards 
tacked to worksite bulletin boards. Scars 
were often badges of honor. No more. 
Today's safety attitudes are serious 
business that figure significantly into the 
bottom-line." 

Skip og sjø (Norges rederiforbund) nr. 1 
1993 
"Høyest oppe - dypest nede. 
Hadde det hatt noe for seg så hadde 
amerikanerne gjort det for lenge siden. Det 
var holdningen Nils Terje Ottestad ble møtt 
med da han først presenterte sine teorier 
om varmetap for dypvannsdykkere. I dag 
leverer bedriften hans verdens beste 
pusteutstyr." 

AftenpOsten, 6. januar 1993 
"Dykkekontrakt til Rockwater. 
Dykkeselskapet Rockwater er tildelt en 
treårig kontrakt på undervannstjenester i 
Nordsjøen. Kontrakten er på 350 millioner 
kroner og er tildelt av de tre norske 
oljeselskapene Statoil, Norsk Hydro og 
Saga Petroleum." 

Klassekampen, 13. januar 1993 
"-Uforsvarlig beredskap i Nordsjøen: 
NOPEF be:r regjeringa gripe inn etter at 
dykkere e:r satt pi korttidskontrakt. 
Nærings- og energiminister Finn Kristensen 
må gripe inn for å sikre en forsvarlig 
beredskap på oljefeltene i Nordsjøen. Det 
krever nestleder Leif Sande i Norsk olje
og petrokjemi-arbeiderforbund (NOPEF). 
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Klassekampen, 14. januar 1986 
"-Dykkerberedskapen svekkes ikke. 
- Beredskapen i Nordsjøen blir like god 
som før. Den nye dykkeravtalen betyr 
ingen svekkelse av sikkerheten ved store 
ulykker. Det sier informasjonssjef Odd Jan 
Lange i Statoil." 

Sandefjords Blad, :Ut januar 1993 
"Nyhet i dykking: Eikem Marine leverer 
prototyper til Shell pi Draugen. 
Sandefjord-firmaet Eiken Marine Systems 
har, sammen med det tyske firmaet 
Ddigerwerk, utviklet en verdensnyhet når 
det gjelder dykker-operasjoner på store 
havdyp. Det dreier seg om utstyr beregnet 
på en-atm.osfæres trykk ned til 360 meter, 
dvs. at dykkeren opererer i normal 
atmosfære og i trykkammer når 
arbeidsoperasjonen er ferdig." 

Fanaposten, 19. januar 1993 
"Revolusjonerende dykkersystem: 
Dekompresjon ikke lenger nødvendig. 
Can-Di ve Services i Vancouver har utviklet 
en ny type dykkerdrakt, der det er mulig å 
gå ned på over ,300 meters dyp. Uten at 
man er avhengig av dekompresjon for 
dykkeren." 

Sandefjords Blad, 27. januar 1993 
"Dykkeferdskrlver. Jo tron samarbeider med 
US Navy. 
En sensor som registrerer ulike forhold 
omkring et dykk er et nisjeprodukt som 
Jotron Electronics i Tjølling har tro på. For 
tiden utprøves dykkerecorderen av US 
Navy." 
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Dagbladet, 19. februar 1993 
"Til bunns med gutta: Verdens første 
kvinnelige klokkedykker. 
Verden har fått sine kvinnelige astronauter, 
jagerflygere og ubåtoffiserer - men 
ldokkedykking har vært forbeholdt menn. 
Helt til i går. Da mottok Marianne 
Johannessen (27) beviset på at hun er 
verden første kvinnelige ldokkedykker." 

NTB-melding, 13. mars 1993 
''Færre omkommer i dykkerulykker. 
Fire dykkere mistet livet i ulykker i fjor, 
og det er seks færre enn året før. Alle de 
omkomne var sporsdykkere, melder Radio 
Nettverk." 

A-magasinet, 13. mars 1993 
"Dypt ned i grenseland. 
Dypdykking- 100, 200, kanskje 300 meter 
under overflaten. Arbeidsplass for ca. 100 
norske dykkere - og de er uunnværlige for 
norsk oljevirksomhet. Noen må gå på land 
- de blir glemsomme, trette psykisk 
utenfor. Hvordan påvirkes kroppen av å bli 
satt under trykk? Av å befinne seg i 
grenseland? Ekspertene er uenige." 

Rana Blad, 18. mars 1993 
"Mo-firma revolusjonerer overvåkingen av 
dykkere. 
PAG Automasjon a.s beveger seg ut på 
dypt vann etter at selskapet endelig har fått 
aksept for sitt overvåkingssystem for 
dykkere. Det har tatt ni år å utvikle 
systemet, som nå blant annet blir tatt i 
bruk av Rockwater - et av verden største 
dykkerselskaper." 

Tønsberg Blad, 30 april 1993 
"Rekord-dykk med OBS-suksess. 
Vi er meget tilfreds med testresultatene for 
dykkersystem UBA. De viser at det er 
mulig for mennesker å arbeide på ekstreme 
dybder minst ned til 450 meter under 
vannflaten, sier utviklingssjef og grunder 
Nils Terje Ottestad i Ottestad Breathing 
Systems a.s på Nøtterøy. Han slår det fast 
etter to dager omfattende og vellykkede 
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prøver i simulatoren ved National 
Hyperbaric Centre i Aberdeen, Skotland." 

NTB-melding, 6. mai 1993 
"Seier for NOPEF-dykkere i Arbeidsretten. 
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund 
(NOPEF) og dykkerne i Stolt Comex 
Seaway har fått Arbeidsrettens medhold i 
en tvist om forsikringsvilkår og utbetaling 
etter tap av helseattest etter dykking i 
Nordsjøen." 

Bergens Tidende, 27. mai 1993 
"Nytt dykkesystem tas i bruk i Nordsjøen. 
Et propelldrevet panserdrakt, laget i 
aluminium og utrustet med bein og armer, 
beveger seg omkring på 350 meters dyp i 
Nordsjøen. Inne i aluminiumskallet 
befinner seg en person, i en nyutviklet 
dress fra SINTEF i Trondheim, på 
dypdykkingsjobb for et norsk oljeselskap. 
" 

Bergens Arbeiderblad, 19. juni 1993 
"Dykker kan fl endret skjelett. 

Dette er en merkedag for 
dykkermedisinen, sa daglig leder Gunnar 
Knudsen ved det nye Senter for 
hyperbarmedisinsk forskning i Bergen. 
Senteret ble åpnet på NUTEC i går. " 

Aftenposten, 19. juni 1993 
"Klager over dykkerprogram. 
Oljedirektoratet har klaget et 
dokumentarprogram om forholdene for 
dykkere i Nordsjøen inn for Programrådet. 
"Det siste dykket" som TV2 sendte 29. 
mar·s i år, gir et skrekkbilde av dykkernes 
arbeidsforhold på norsk sokkel som ikke 
dekker virkeligheten, mener direktoratet. og 
krever at feilinformasjonen må rettes opp." 
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KURS VED NUTEC TRENINGSSENTER 

Rune Birkeland, NUTEC 

Nutec Treningssenter er en avdeling ved 
Norsk Undervannsteknologisk Senter a.s. 
Hovedaktivitene ved Nutec Treningssenter 
er trening og opplæring av personell som 
skal tjenestegjøre på offshore installasjoner 
hvor fritt-fall livbåter av typen Harding FF-
48 er installert. 

l tilknytning til fritt-fall livbåt anlegget er 
det videre bygget et eget vanntrenings
anlegg for simulering av evakuering fra 
helikopter som har nødlandet på sjøen. 

Som følge av at NUTEC totalt sett er i be
sittelse av spisskompetanse på en rekke 
områder innen sikkerhet og beredskap, 
tilbyr NUTEC Treningssenter et utvidet 
kurstilbud; 

MOB kurs 
Førstehjelpskurs 
Kurs i evakuering med redn
ingsstrømpe 
Kurs for dykkepersonell 
Krise ledelse 

Av relevante kurs for dykk:epersonell kan 
nevnes: 

1. Lederopplæring for dykkepenonen 

Kursmålsetting 
Kurset vil gi deltakerne økt kunnskap og 
trening i praktisk ledelse knyttet til de 
funksjoner og oppgaver ledende dykke
personell skal ivareta. Denne opplæringen 
vil skje i h.h.t. ODs kvalifikasjonskrav 
nedfelt i "Veiledning om kvalifikasjoner 
for personale tilknyttet bemannede 
undervannsoperasjoner i petroleums
virksomheten". 

Mllwuwe 
Dykkesjefer, ldokkedykkeledere, kammer
operatører samt kandidater til disse 
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stillingene. 

Varighet 
16 timer fordelt på 2 dager. 

Innhold 
Kurset vil gjennom forelesninger og 
praktisk trening gi Økt kunnskap om: 

.L Le!i~sk;m. QrganisaruQn Qg 
administra§jQn 
(ca. 2 t.) 
definisjon av ledelse og lederrollen 
forventninger til lederrollen 
samarbeidsfonner 

2.. Kommunika~on (ca. 2 t.) 
kommunikasjonsfonner 
instruksjonsteknikk · 
infonnasjon 

~ Konflikter (ca. 2 t.) 
symptomer 
årsaker 
løsninger 
preventive tiltak 

~ flmllcgging Qg Jilr~ttel~gging Il! arb~id 
(ca. 2 t) 
ressurskandegging 
defmisjon av arbeidsoppgaver 
tilrettelegging og fordeling 
erfaringsoverføring 

.5.. Teambyggjng (ca. 4 t.) 
effektive vs. ineffektive grupper 
hva skal til for at grupper skal fungere 
godt 

~ Ledelse i nød l~tmss s.irua~onci (ca. 4 
t.) 
atferd og reaksjoner 
tolking av signaler 
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forventninger til ledelse i en krise 
debriefing erfaringsoverføring. 

Kurset arrangeres etter avtale med kunden. 
Maksimum deltakerantall er 15, minimum 
10 personer. Kurset avholdes fortrinnsvis 
på NUTEC treningssenter, men kan 
imidlertid arrangeres andre steder avhengig 
av kundens behov. 

Kurset har tidligere vært holdt for ledende 
dykkepersonell i Aker Comex Subsea og 
for klokkedykkelederkandidater på Statens 
Dykkerskole. 

2. Videregående førstehjelpskurs for 
dykkere 

Kursmålsetting 
Gi dykkepersonell tilstrekkelige kunnskaper 
til å oppdage og bedømme viktige 
symptomer og utøve førstehjelp. Utvikle 
den enkeltes evne til å arbeide selvstendig, 
til å kunne samarbeide med medisinsk 
fagpersonell og til å assistere overordnede 
i en førstehjelpssituasjon. 

Målgruppe 
Dykkere og ledende dykkepersonell på 
dykkeskip og andre dykkeinstallasjoner. 

varighet 
Kursets varighet er 75 timer (2 uker). 

Innhold 
Førstehjelpsdelen inneholder opplæring i 
avansert og livreddende førstehjelp. 

Munn-til-munn metode /- utvendig 
hjertekompresjon 
Bruk av maske, intubasjon, infusjon og 
injeksjon. 

Årsak, symptomer, tegn og behandling 
under normale og hyperbare forhold. 

Bruk av forhøyet oksygenpartialtrykk: ved 
dykking. Årsak, virkning, symptomer og 
behandling av oksygenforgiftning. 

Beregning av oksygenets partialtrykk 
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og betydningen for dykkerens 
sikkerhet. 

3. Maritimt VHF -kurs 

Kursmålsetting 
Sertifisere personell i 
Teledirektoratets krav 
radiotelefon-sertifikat for 
mobile VHF-tjenesten. 

Målgrup_pe 

henhold til 
til begrenset 
den maritime 

Alle personer som i beredskapsmessig og 
annen sammenheng har behov for å 
anvende VHF-radiotelefon i tjenesten. 

varighet 
2 dager 

Innhold 
Kurset er lagt opp i tråd med 
Teledirektoratets pensumliste i A- og B
stoff. Kurset avsluttes med skriftlig prøve. 

4. Kurs i krisehåndtering 

Bakgrunn og målsetting 
Feltet krisepsykologi eller katastrofe
psykiatri har mye av sitt utspring fra strids
psykiatrien, men fra 1970-årene, spesielt 
siste halvdel, har man fått en Økt interesse 
for de psykologiske aspektene ved ulykker 
og katastrofer generelt. Dette har ført til en 
stadig økende kunnskap på feltet både 
nasjonalt og internasjonalt. Man vet at blir 
belastningene store nok, vil alle reagere. 
Det e~ her snakk om normale reaksjoner på 
unormale situasjoner. 

Den erfaring man sitter inne med i dag, 
gjør at få stiller spørsmål ved betydningen 
av å ha et visst minimum av kunnskap om 
hva man kan forvente av reaksjoner hos 
seg selv og andre i kritiske situasjoner. Det 
dreier seg om å være mentalt forberedt. 
Dette er selvsagt spesielt viktig for 
personell i ledende posisjoner. På hvilken 
måte slike situasjoner håndteres fra 
ledelsens side vil· ofte være av avgjørende 
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betydning for situasjonsutviklingen. Som 
leder vil en i tillegg til organisering og 
ledelse av den rent "operasjonelle" situa
sjon, også ha ansvar for å ivareta sine 
underordende på en best mulig måte både 
under og etter en ulykke. 

Målsetningen med dette kurset er å gi del
takerne økt krisepsy kologisk kunnskap. Vi 
vet at dette vil: 
* Bidra til økt effektivitet i håndtering av 

ulykker og katastrofer 
* Forebygge psykologiske problemer på 

sikt (mht. varighet og intensitet). 

Program: 
* Introduksjon 

Målsetning, nytteverdi 
* Faktorer som kan virke inn på 

håndtering av kritiske situasjoner 
situasjonsforhold 
personforhold 

* Vanlige reaksjoner under og etter 
kritiske situasjoner 

Ledelse i kritiske situasjoner 
vanlige krisereaksjoner hos 
ledende personell 
råd om hensiktsmessig ledelse 

Utvikling av psykososial bered
skapsplan 
Organisering av psykologisk debrief 

Varighet: 
1 dag 

Maksimum antall deltakere 15. For 
nærmere opplysninger kontakt psykolog 
Tone Bergan/-Marit Wamcke på tlf. 05-34 
16 00 eller telefax 05-343920. 

S. Innføring i offshore dykking 

Kursmålsetting 
Gi deltakerne innsikt i de dykkemetoder 
som benyttes offshore samt de 
begrensninger og muligheter som eksisterer 
ved bemannede undervannsoperasjoner. 
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Målgruwe 
Ledere, ingeniører og annet personell innen 
offshore relatert industri som i sitt arbeid 
er involvert i planlegging eller utførelse av 
undervannsoperasjoner. 

varighet: 
3 dager 

Innhold 
Kurset er lagt opp rundt den praktiske 
betydning de enkelte tema har for 
utførelsen av bemannede 
undervannsoperasjoner. 

Dykke fysikk 
Dykkefysiologi 
Dykke medisin 
Tabeller 
Sikkerhet 
Dykkemetoder 

Arbeidsoppgaver 
ROV/dykker 
Regelverk 
Inspeksjonsmetoder 
Utstyr/verktøy 
Dykke utstyr 

Det vil bli praktisk gjennomgang av dykke
systemer og demonstrasjon av dykkeutstyr 
med muligheter for deltakere med gyldig 
helseerklæring til å prøve seg. 

Kurset avholdes etter behov. neste kurs 23. 
-25. november 1992. Maksimum deltakere 
er 6, minimum 8. For nærmere opplysning 
kontakt dykkeleder/instruktør Rolf Røss
land eller undervisningsleder Kurt 
Hanssen på tlf.: 05-341600/341725 eller 
telefax: 05-340~80. 

6. Kum l vurdering av pusteutstyr 

Kursmålsetting 
Gi en oversikt over krav til pusteutstyr og 
den fysiologiske bakgrunnen. Innføring i 
prinsippene for verifisering av kravene 
(særlig om bemannet testing). 

Målgru;wer 
Personell som er ansvarlig for at kravene 
til pusteutstyr er ivaretatt i dykkeselskap og 
oljeselskap. Dessuten ansatte innen 
offentlige myndigheter, utstyrsleverandører, 
-produsenter, dykkere, dykke-teknikere og-
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ledere. 

Varighet 
16 timer over 2 dager 

Innhold 
Kurset tar først og fremst utgangspunkt i 
Oljedirektoratets "Veiledning for vurdering 
av pusteutstyr til bruk ved bemannede 
undervanns-operasjoner i petroleums
virksomheten". Det tas sikte på at 
representant for Oljedirektoratet medvirker 
som foreleser. 

Kurset utnytter at NUTEC har utstyr for 
testing av pusteutstyr ved at 
demonstrasjoner legges inn i 
undervisningen: 

historikk, forskjellige standarder og 
kriterier 
lungemekanikk, gassutveksling, 
arbeidsfysiologi 
gassfysikk: strømning, gasstetthet, 
viskositet 
pustearbeid 
måleenheter (særlig om trykk) 
måleteknikk (kalibrering, dynamisk re
spons, trykk, posisjon ... ) 
pustesimulator: utforming og prinsipp 
forskjellige typer pusteutstyr; 
eksempler på resultater 
testprosedyrer 
demonstrasjon 

Kurset avholdes etter nærmere avtale med 
kundene. Neste kurs avholdes 9.- 10.11.92 
Maksimum antall elever er 16, minimum 8. 
For nærmere opplysning kontakt dykke
leder/instruktør Rolf Røssland eller under
visningsleder Kurt Hanssen på tlf.: 05-
341600/ 341725 eller telefax: 05-340580. 
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7. Kurs i testing av pusteutstyr 

Kursmålsettin~ 

Gi praktisk erfaring i ubemannet testing av 
puste utstyr. 

Målgruppe 
Personell med spesielt behov for å kjenne 
til testing av pusteutstyr (innen dykke
selskap, oljeselskap, offentlige 
myndigheter, utstyrsleveran-dører, 
produsenter). 

Varighet 
l dag 

Innhold 
Kurset forutsetter kunnskaper tilsvarende 
"Kurs om vurdering av pusteutstyr". Nutecs 
utstyr for testing av pusteutstyr vil bli 
benyttet i undervisningen. Opprigging for 
testing vil bli gjennomført og eleven vil 
selv få foreta innsamling av data. 

mobilisering av pustesimulator og 
puste utstyr 
kalibrering 
testprosedyrer 
opptak av resultater 
sammenstilling av data 
diskusjon 

Kurset avholdes etter nærmere avtale med 
kundene. Maks. antall elever er 8, min. 4. 
For nærmere opplysning kontakt dykke
leder/instruktør Rolf Røssland eller 
undervisningsleder Kurt Hanssen på tlf.: 
05-341600/341725 eller telefax: 05-340580. 



Våre 

Vi yter behov~Tettet spisskompetanse innen: 

- dykking 
- undervannsteknologi 

hovedforretningsområder er: 

Norsk Undervannsteknologisk Senter a.s 
Postboks 6 - Gravdalsveien 255 

5034 Y tre Laksevåg 
Telefon: (05) 34 16 00 
Telefax: (05) 34 47 20 
Telex: 42892 nutec n 
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