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LEDER 
Ragnar J. V æmes, NUTEC 

Vi har hatt en fin sensommer de fleste 
stedene i landet i år. Men i dag, den 25. 
september, innser til og med jeg at 
sommeren er over. Det regner og er kaldt 
ute, og første stormvarsel for høsten er 
sendt ut. 

Men ikke fmtvil. Høsten har i alle fall to 
lyspunkter: Det faste FUDT -seminaret i 
slutten av november og et seminar på 
innaskjærs dykking allerede nå i 
begynnelsen av oktober som får en fyldig 
omtale i dette nummeret av Dykkenytt. 

Jan Risberg fra NUTEC gir en beskrivelse 
av MARSTEINEN'95. Hans utgangspunkt 
er at norsk innaskjærs dykking har vært 
stemoderlig behandlet i mange år. Årets 
seminar vil derfor bli konsentrert om de 
organisatoriske, økonomiske og 
styringsmessige sidene av denne 
aktiviteten. For de som er engasjert i dette 
feltet, meld dere på seminaret ! 

Leif Aanderud fra Haukeland sykehus tar 
for seg hvilken beredskap vi i dag har for 
innaskjærs dykking. Etter hans oppfatning 
er denne beredskapen tilfredsstillende. Det 
som fremdeles diskuteres er imidlertid om 
en dykker formelt skal varsle lege om 
dykkeaktivitet. Aanderuds forslag er at 
dette blir tatt opp med de lokale 
arbeidstilsyn. Temaet vil nok også bli en 
"het potet" på seminaret. 

Norsk Yrkesdykkerskole (NYD) på 
Fagerstrand vil komme med en bredere 
presentasjon i et senere Dykkenytt. Dag 
Bjørnsen fra NYD tar i sin artikkel opp 
sertifikat-problematikken. Etter hans 
mening er de kravene OD beskriver i sine 
forskrifter og veiledninger det laveste 
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sikkerhetsnivå som kan aksepteres, også 
innaskjærs. En dykker må kunne stole på 
sin meddykkers kvalifikasjoner. Derfor 
mener han at alle må sørge for at en 
dykker med klasse I sertifikat har de 
kvalifikasjoner som er beskrevet. 

Etter en generell presentasjon av Statens 
Dykkerskole (SDS), kommer Sverre 
Gylseth fra SDS med to innlegg: 
Harmonisering av dykkerutdanning og 
sertifisering i tråd med EDTCs 
anbefalinger er hans første bidrag. I hans 
andre innlegg gir han en begrunnelse for 
hvorfor et klokkedykkerkurs ble avlyst i år 
selv om der var flere påmeldte elever. Han 
beklager at avgjørelsen kom på et sent 
tidspunkt og at dette har medført en del 
frustrasjoner. Men med de saklige 
begrunnelser han her kommer med, er det 
et håp at de fleste ser riktigheten i den 
avgjørelsen som ble tatt. 

Per V angsøy fra Norges Dykkerforbund tar 
for seg sammenblandingen av 
arbeidsdykking og hobbydykking. I tillegg 
til begrepsforvirringen som han forsøker å 
rydde opp i, fastslår han at man må 
fokusere mye mer på hvor det endelige 
ansvar ligger, nemlig hos arbeidsgiver, når 
en forskrift blir brutt i forbindelse med 
dykking. 

Alf Brubakk er en av seniorene innen 
norsk og internasjonal dykkemedisin. 
Tildelingen av den prestisjefylte Albert 
Behnke Award er et tydelig bevis på det. I 
den anledningen har NUTEC Dykkenytt 
intervjuet prismottakeren. 
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MARSTEINEN'95 D 

ET MØTESTED FOR INNASKJÆRS DYKKING 
Jan Risberg, NUTEC 

STA TOR. finansierte i 1994 prosjektet "Forbedret overllateorientert dykking" med 
prosjektledelse fra NUTEC. Prosjektet ble avsluttet med et seminar på Marsteinen 
Fjordhotell og resulterte i en lO-punkts konsensusuttalelse, som er referert senere i 
bladet I år følges seminaret opp 5.-6. oktober samme sted Vi venter bred deltagelse 
fra ane deler av norsk innaskjærs dykking. Denne artikkelen beskriver hvilke 
forventninger vi har til årets møte. Du kommer vel??? 

Norsk innaskjærs dykking har vært 
stemoderlig behandlet i mange år - i alle 
fall hvis vi sammenligner med de 
ressursene utaskjærs dykking er tilført. 
Forklaringen er kjent for de fleste av 
leserne - oljeutvinningen ved kaianlegg, 
bruer og fiskeoppdrett er av relativt 
beskjeden økonomisk betydning for 
landet..... Likevel har det vært flere større 
dykkeoppdrag i forbindelse med 
ilandføringsprosjektene fra Nordsjøen. 
Problemer under slike arbeider var en av 
grunnene til at Statoil i 1994 finansierte 
prosjektet "Forbedret overflateorientert 
dykking". Med prosjektledelse fra 
NUTEC ble det gjennomgått tilgjengelige 
data over norsk innaskjærs 
dykkevirksomhet, både m.h.t. skader, 
ulykker, økonomi, regelverk osv. I april i 
fjor ble sluttrapporten fra prosjektet 
gjennomgått og presentert for mer enn 70 
deltakere på et 2-dagers seminar på 
Marsteinen Fjordhotell. Seminaret samlet 
deltakere fra de fleste deler av norsk 
dykkeindustri, myndigheter og 
forskningsinstitusjoner. Det ble oppnådd 
enighet på ti punkter (konsensusuttalelser) 
for bedring av sikkerhet og helse ved 
innaskjærs dykking. 

Årets seminar på Marsteinen vil bli 
konsentrert om de organisatoriske, 
økonomiske og styringsmessige sidene av 
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norsk innaskjærs dykking. De fleste som 
leser denne artikkelen vil sannsynligvis 
være kjent med den diskusjonen som har 
pågått, og fortsatt pågår, i pressen og ellers 
vedrørende dykkesertifikat klasse IV, 
"unntatte grupper", internkontroll, ytre 
tilsyn, økonomiske levevilkår, useriøse 
enmanns-firmaer osv. De fleste har 
meninger om disse spørsmålene, gjeme 
sterke meninger. Vi ønsker å få dem fram 
på møtet. Her er noen smakebiter fra årets 
program: 

* Sikkerhet, økonomi, organisasjon og 
tilsyn i norsk innaskjærs dykking. Innlegg 
fra NBU v!Leif G. Amundsen og Knut 
Neergård (ikke organisert i NBU) 

* Ny plan- og bygningslov. Hvordan 
vil det påvirke norsk innaskjærs dykking. 
Landsforeningen for bygg og anlegg: Ame 
Slettebø 

* Bruk av internkontroll i innaskjærs 
dykking. Einar L. Lura 

* Forskrift om dykking (511). Behov 
for forandring? Innlegg fra NBU v/Ame 
Johan Arntzen og Direktoratet for 
Arbeidstilsynet v/Kai Olsen 

* Innkjøpsrutiner, prekvalifisering og 
oppfølging ved dykkeoppdrag. Innlegg fra 
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Statens Vegvesen v/Sigve Martinsen, 
Askøy kommune vfforstein Nese og 
Amundsen Diving v/Leif G. Amundsen 

* 511 's unntatte grupper, 
Redningsdykking, Sportsdykker-instruktører 
osv. Hvem er de, hva gjør de, og hva 
burde de ikke ha gjort? Innlegg fra 
Direktoratet for Arbeidstilsynet v/Kai 
Olsen, Redningselskapet v/Stein Storlien, 
Statens Dykkerskole v/Sverre Gylseth, 
Norges Dykkerforbund v/Per Vangsøy og 
Landsorganisasjonen v/Jan Strømme. 

Dette er bare utdrag fra et tettpakket 
program som gjennom to arbeidsdager er 
ment å munne ut i en fellesuttalelse om 
hvordan norsk innaskjærs dykkevirksomhet 
skal sikres trygge og sikre arbeidsplasser i 
årene som kommer. De som leser 
punktene rett, er klar over at det er mange 
"varme poteter" blant de nokså nøytrale 
titlene..... Vi er selvsagt ikke så lite stolte 
av at Kommunal og Arbeidsdepartementet 
lar statsråd Gunnar Berge åpne møtet 
torsdag 5/10, og at rådgiver Dagfinn 
Habberstad (Referansegruppen for 
ervervsmessig dykkevirksomhet i Norge) i 
samme Departement følger opp med en 
redegjørelse for hva departementet på 
embedsmannsnivå har gjort for innaskjærs 
dykking siden referansegruppen ble 
opprettet. Arbeidsformen skal vi fortsatt 
holde like direkte og "uformell" som i fjor. 
Relativt korte innlegg, god tid til 
plenumsdiskusjoner og ikke minst 
gruppearbeid slik at vi kan få fram 
oppfatningene fra alle deltakerne, ikke bare 
de som er flinkest til å bruke mikrofonen i 
møtesalen. 

På Marsteinen kommer deltakere fra alle 
sider av dykkebransjen, både arbeidsgivere, 
arbeidstakere, Direktoratet for Arbeids
tilsynet, Norsk Bransjeforening for 
undervannsentreprenører, 
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forskningsinstitusjon er, Statens 
Dykkerskole, Norsk Yrkesdykkerskole 
osv .osv. Påmeldingslisten når NUTEC 
Dykkenytt går i trykken teller mer enn 80 
deltakere, og det kommer nye deltagere 
hver dag. 

NUTEC Dykkenytt er planlagt å nå dere 
alle før seminaret åpnes. Så til deg som 
ikke har meldt deg på og nå sitter og lurer 
på om du skalla sjansen til å delta på årets 
begivenhet på dykkeseminarfronten gå fra 
deg: Ikke nøl. Vi har begrenset plass, og 
vi kan desverre ikke fylle opp lokalene 
utover de praktiske begrensningene 
møtesalen setter, men hiv deg på telefonen 
til Elin på NUTEC (55341600) og kryss 
fingrene for at det fortsatt er plass til deg. 
Jeg tør love deg at "alle" vil være der. Du 
vil få rik anledning til å diskutere 
hjertesakene med meningsfeller og 
motstandere. Første seminardag avsluttes 
med middag - det er liten grunn til å legge 
skjul på at den frustrasjonen, irritasjonen 
og direkte talen som kan være vanskelig å 
få frem i plenums- og gruppediskusjonene, 
er lettere å komme med under det sosiale 
samværet senere på kvelden. 

Og til dere som deltar på seminaret: Vel 
møtt til friske fraspark og frekke 
diskusjoner. La meningene dine få luft! 
Norsk innaskjærs dykking har få, om noen, 
samlende fora hvor "vanlige" fmna og 
dykkere kan samles utelukkende for å 
diskutere problemer man strir med til 
daglig. Vi håper oppriktig at alle som har 
interesse for innaskjærs dykking benytter 
anledningen til å påvirke myndigheter og 
bransjeorganisasjoner. 

Da møtes vi på Marsteinen - ikke sant? 
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KONSENSUSUTTALELSER MARSTEINEN '94 
DAG 1 ('•NÅ~SITUASJONEN") 

l. Organisatoriske og Økonomiske rammevilkår utgjØr en vesentlig begrensning for 
seriøse firma som ønsker å gjennomføre sikker dykking innaskjærs. 

Sikkerhetskapende tiltak belønnes dårlig. 

2. Det er i seg selv et problem at vi for innaskjærs dykking har manglende kjennskap til: 
Aktivitetsdata 
Eksponeringsdata 
Skadeomfang 

3. Trykkfallssyke: 
Kan gi varige helseskader 
Er et medisinsk problem for den enkelte dykkeren 
Omfanget må av den grunn holdes lavest mulig 

4. Dekompresjonsprosedyrene: 
Må ikke forårsake lang tids helseskader 
Prosedyrenes pålitelighet kan ikke verifiseres ved omfanget av produsert 
trykkfallssyke (TFS) alene 

5. Det er på teoretisk og/eller erfaringsmessig grunnlag mistenkt at risikoen for TFS er 
Øket under innaskjærs dykking ved: 

Dykk dypere enn 20 m 
Uriktig bruk av varmtvannsdrakt 
Arbeidskrevende dykk 
Nattdykk 
Andre faktorer hos dykkeren og dykkerens omgivelser 

6. Dykkeutstyr til innaskjærs dykking: 
Må testes/verifiseres etter anerkjente prinsipper: 
Krav til dokumentasjon 
Krav til sertifisering 
Krav til vedlikehold 

7. Rapporteringssystemet for skader ved innaskjærs dykking: 
Er ikke pålitelig 
Oppmuntrer ikke til rapportering av nesten-ulykker 

8. For å bidra til å begrense av dykkerelaterte skader må rekruttering og utdanning av 
dykkere og dykkeledere bedres. 

9. Myndighetenes tilsyn med innaskjærs dykking: 
Er særdeles utilfredstillende i dag pga ressursmangel 
Må samordnes (DAT/OD) 
Må styrkes m.h.t. omfang/metode og hyppighet 
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KONSENSUSUTTALELSER MARSTEINEN '94 
DAG 2 (' 1TILTAKU) 

1. Egenkontroll (intemkontroll) og ytre kontroll (Arbeidstilsynet) av innaskjærs 
dykkevirksomhet må styrkes. 

2. Dykkelederfunksjonen må styrkes. Dykkeleder må være til stede på overflaten ved 
ocr.nan,ne<!e undervannsoperasjoner. 

3. Registrering av dykkeaktiviteten innaskjærs må bedres 

4a. Det må utarbeides akseptkriterier for dckompresjonsprosedyrer (inkludert tabeller) som 
kan godtas av dykkere, "industri" og myndigheter. Tilsvarende må det defineres 
hvilke metoder som skal benyttes for å verifisere prosedyrene. 

4b. Konsekvensene av gjennomgått TFS bØr utredes nøyere slik at kunnskapen om 
fremtidig livskvalitet og yrkeskarriere for dykkere behandlet for denne sykdommen 
blir avklart. 

Punkter som ikke 
prosjektgruppen. 

definert prioritert, listet i den rekkefølgen de fremlagt av 

6. Bruken av dekompresjonstabellene må tilpasses graden av fysisk arbeid under dykket, 
slik at dykkeren veiledes i valg av mer "konservativ" dekompresjon ved fysisk 
krevende dykk. 

7. Bruk av varmtvannsdrakt er mistenkt å bidra til utvikling av trykkfallssyke (1FS) ved 
overflateorientert dyk.ldng, men sammenhengen er ikke bevist. Forsøk med 
vitenskapelige, objektive metoder må gjennomføres for å avklare denne 
sammenhengen. 

8. Også ved innaskjærs dykking må myndighetene stille krav til dykkeutstyrets funksjon, 
testing og vedlikehold. 

9. Bruken av gassblandinger, inkludert nitrox og annen blandingsgass, bØr optimaliseres 
for å redusere forekomsten av 1FS. Forskning og utvikling av slike metoder bør 
forsterkes. 

1 O. Det er mistenkt at TFS underrapporteres pga de konsekvensene en slik hendelse i dag 
får for dykkeren selv (dykkekarantene, "svartelisting") og selskapet (kontroll fra 
klient/myndighet, stans i arbeid). Konsekvensene av å skille mellom "trykkfalls
effekter" (subkliniske effekter på organismen av trykkfall), "trykkfallssyke" (manifest 
sykdom) og "sekvele etter trykkfallssyke" (varig senskade etter trykkfallssyke) bør 
utredes. Skademelding av TFS bØr utstedes av lege - ikke av oppdrags- eller 
arbeidsgiver. Et flertall på møtet støtter differensiert meldesystem og differensiert 
sanksjonering for: 

TillØp til skader 
Skader 
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DYKKERBEREDSKAPENINORGE 
Leif Aanderud, Haukeland sykehus 

Etter at landsfunksjonen for hyperbannedisin ble tildelt Haukeland sykehus, har et 
formalisert samarbeid mellom Sjøforsvaret, NUTEC, Universitetet i Bergen og 
Haukeland sykehus ført videre den service som Sjøforsvaret har ytet til sivile dykkere 
innaskjærs. Leif Aanderud er overlege ved Seksjon for hyperbrumedisin, 
Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus. 

Hvilken beredskap finnes i dag? 

Det er organisert en vaktordning med 
dykkerleger som er tilgjengelige for 
sportsdykkere såvel som for yrkesdykkere 
døgnet rundt ved å ringe det medisinske 
nødnummer 113, og be om viderekopling 
til Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral 
ved Haukeland sykehus (AMK-sentralen, 
tlf. direkte 55973203). Herfra oppkalles 
vakthavende dykkerlege via personsøker 
eller mobiltelefon, og får kontakt med 
oppringeren, som kan være dykker eller 
helsepersonell. 

Dykkerlegen vil gi råd om diagnostikk, 
førstehjelp, transport, og hvor nærmeste 
operative trykkammer befinner seg. Han 
kan om ønskelig organisere transporten, ta 
kontakt med sykehus, og varsle nærmeste 
operative trykkammer. Han har ansvaret for 
mottak, behandling og oppfølging av 
pasient som transporteres til Bergen. Her 
kan dykkerlegen være ved trykkammeret 
på Haakonsvern i løpet av en halv time, og 
han har det medisinske ansvar for 
behandlingen i trykkammeret. 

Dersom det trengs medisinsk kvalifisert 
personell til å ta seg av pasienten i 
kammeret, har seksjonen i samarbeid med 
Avdeling for anestesi og intensivmedisin 
utdannet og sertifisert ca. 12 anestesileger 
og 30 anestesisykepleiere for å gi avansert 
medisinsk behandling i trykkammeret på 
Haakonsvern. Denne beredskap er vesentlig 
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benyttet til pasienter med kullosforgiftning 
og infeksjoner med gassgangrenbakterier, 
men kan også benyttes ved behov ved 
alvorlig trykkfallssyke. 

Ved trykkfallssyke som rammer hjerne 
eller ryggmarg, har seksjonen 
samarbeidsavtale med nevrologisk 
avdeling, Haukeland sykehus, om 
spesialistundersøkelse etter første 
trykkammerbehandling, og kontroll og 
oppfølging av nevrolog og nevropsykolog. 
Her utføres også undersøkelser av hjernens 
elektriske aktivitet (EEG), evt. 
undersøkelser av nerveledningshastighet og 
magnettomografi (MR) for best mulig å 
kartlegge eventuelle skader i 
nervesystemet. Likeledes kan detaljert 
kartlegning av hørsel og balanseorgan 
utføres ved Øre-Nese-Hals-avdelingen, 
dersom disse organer er rammet av 
trykkfallssyke. 

Samarbeidet fungerer meget godt, med 
gode og raske tilbakemeldinger. Dykkerne 
er i behandlingsperioden formelt innlagt 
ved nevrologisk avdeling. men bor oftest 
på sykestua på Haakonsvern i 
behandlingsperioden. Etter behandling 
utskrives pasienten etter samtale med 
dykkerlegen ved seksjon for hyperbar
medisin, og videre opplegg, varighet av 
dykkeforbud og annet blir fastlagt. 
Behandlingsutgifter ved trykkfallssyke 
betales over Rikstrygdeverkets budsjett. 



NUTEC Dykkenytt nr. 3/1995 

finnes bchandlingskamre ved Ullevål 
sykehus i Oslo, og på Olafsvem utenfor 
Tromsø med kontinuerlig beredskap, og 
begge nås ved å slå medisinsk nødnummer, 
og be om å bli satt i forbindelse med 
AMK-sentralen i Oslo eller Tromsø. I 
tillegg finnes behandlingskammer i 
Ramsund som er operativt når minedykker
troppen befinner seg der. Ved Vest-Agder 
Sentralsykhus i Kristiansand finnes også et 
behandlingskammcr som for tiden ikke er 
i drift pga. manglende bevilgning fra 
fylket. 

Diskusjonen om dykkerforskriftens 
tolkning 

Dykkeforskriften tilsier at all yrkesdykking 
skal ha en viss beredskap, og at dette er 
dekket når det er tatt kontakt med lege som 
ved behov kan rykke ut til dykkestedct. I 
praksis vil det ved dykkerulykker bli 
benyttet den organiserte akuttmedisinske 
helsetjeneste, dvs. vakthavende kommune
lege i samarbeid med Statens luft
ambulansetjeneste og kontakt med 
vakthavende dykkerlege ved lands
funksjonen i hyperbarmedisin. Etter vår 
oppfatning er denne beredskap 
tilfredsstillende, da man ellers 
sannsynligvis måtte etablere en egen 
medisinsk vaktordning lokalt ved hver 
eneste dykkeoperasjon. Det fremgår ikke 
av dykkeforskriften hvor lang utrykningstid 
den lege som skal kontaktes skal ha, og 
hvis man tenker livredning i forhold til 
drukning, der marginene er minutter, måtte 
legen være på stedet. Når det gjelder 
problemer ved trykkfallssyke, løses dette 
greit med kontakt fra dykkested til 
vakthavende dykkerlege ved lands
funksjonen. 

Det har vært en langvarig diskusjon 
mellom Direktoratet for Arbeidstilsynet, 
NBU og oss i denne anledning. Slik vi 
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oppfatter Direktoratet for Arbeidstislynet, 
bør dykkeren fortsatt formelt varsle lege 
om dykkeaktivitet, og vårt forslag er at 
man diskuterer dette med det lokale 
arbeidstilsyn. 

Hvilke utfordringer står vi overl'or? 

Det arbeides for mulighet for bruk av 
nitrox i rekompresjonsbehandling på 
Haakonsvern til bruk ved uteblitt effekt av 
vanlige tabeller, og det finnes mulighet for 
heliox metning på NUTEC i de sjeldne 
tilfelle der nevrologisk trykkfallssyke ikke 
forbedres under konvensjonell behandling. 

Den økende interesse for såkalt teknisk 
dykking vil sannsynligvis også kunne 
medføre trykkfallssyke med økende 
utfordringer for den dykkemedisinske 
beredskap. 

En annen utfordring ligger i å få til 
økonomiske systemer for en adekvat 
beredskap ved de behandlingskamre som 
finnes. Dette har vært diskutert med 
Sosialdepartementet, og vi håper at dette 
finner en bedre løsning i 1996. 

Vurdering 

Alt i alt er det vår oppfatning at 
beredskapen for innaskjærs dykking 
funksjonerer rimelig bra, med et 
forbedringspotensiale i bedre beredskaps
ordninger ved kamrene utenfor Bergen, og 
opplæring av mer medisinsk personell ved 
disse kamrene. 
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ARBEIDSDYKKJNG OG HOBBYDYKKlNG -
EN ENESTE LAPSKAUS, ELLER?? 
Per Vangsøy, Norges Dykkeforbund 

I "Dykkenytt" nr. 2/95, "Klipp fra 
spaltene", står bl.a. følgende sakset fra 
Bergens Tidende 25. mars 1995: 

"Slår alann om farlig dykking. 
- Det utdannes for mange dykkere. Vi 

opplever at vanlige hobbydykkere tar på 
seg arbeid de ikke har lov til å utføre. De 
setter både sitt eget og andres liv på spill, 
sier konsulent Atle Mitsem i 
Arbeidstilsynet. Han har ansvar for 
fo1Valtningen av dykkeforskriftene i 
Bergen. l fjor døde fire dykkere og 40 ble 
behandlet i trykkammer i Norge. Det er 
stor sett hobbydykkere som skjuler seg bak 
de høye tallene." 

Hva vil en vanlig leser få ut av en slik 
uttalelse? Står det ikke her å lese at 
hobbydykkere tar arbeidet fra 
ervervsmessige dykkere, og når de gjør så 
blir resultatet ofte død eller 
kammerbehandling? 

Helt siden forskriftene ble sendt ut på 
høring 29.12.86 har det fra Arbeidstilsynets 
side blitt referert til en lapskaus av 
hobbydyk.king og arbeidsdykking, til tross 
for at tilsynet fra første stund slår fast at 
forskriftene ikke gjelder sportsdykking 
(hobbydykking). 

For å gi et korrekt bilde må man bokføre, 
og holde fra hverandre følgende: 

l. 
2. 

3. 

Sportsdykking 
Ervervsmessig dykking som ikke 
har fulgt forskriftene hva gjelder 
prosedyrer, utdanning eller utstyr 
Ervervsmessig dykking innenfor de 
vedtatte prosedyrer. med 
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forskriftsmessig utdanning og 
utstyr. 

Kategori nr. 2 er ikk~ sportsdykking, men 
e1Vervsmessig dykking med brodd på 
gjeldende forskrifter. 

Dykkerulykke og lovbrudd - Når saken 
snus på hodet 

Norges Dykkeforbund organiserer 
sportsdykkere i Norge. Sportsdykking 
foregår på fritiden, og implisitt i dette 
ligger at man da ikke driver noen form for 
ervervsmessig dykkevirksomhet. Det må 
således ikke være tvil om at Norges 
Dykkeforbund tar avstand fra at 
sportsdykkere påtar seg oppgaver de ikke 
er sertifisert for/kompetente til å utføre. La 
dette være sagt med en gang, slik at det 
etterfølgende ikke misforstås. 

Norges Dykkeforbund tar sterkt avstand fra 
slike oppslag som ovennevnte, da innholdet 
blir klart misvisende. Usertifisert 
arbeidsdy kking er ~ det samme som 
sportsdykkere - man får holde begrepene 
fra hverandre. Artikkelen synes heller ikke 
å klare å plassere ansvaret for slik evt. 
lovbrudd der det i første rekke hører 
hjemme - hos arbeidsgiver. 

For evt. lesere som ikke kjenner 
regelverket kan opplyses følgende: 

Ervervsmessig dykkevirksomhet er regulert 
av "Forskrift for dykking", eller best. nr. 
511 fra Direktoratet for arbeidstilsynet. 
Forskriftene er et tillegg til/hjemlet i 
arbeidsmiljøloven, og fastsatt ved 
Kronprinsregentens resolusjon 30.11.90. 
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Prinsipielt iht. arbeidsmiljøloven er at det 
øverste og endelig ansvaret påhviler 
arbeidsciver. 

Nevnte spesialforskrift sier bl.a: 

"Disse forskrifter gjelder dykking og de 
innretninger og utstyr som brukes ved 
dykkeoperasjoner. Forskriftene gjelder også 
dykking som ikke sysselsetter 
arbeidstaker." 

'i\ rbeidsgiver skal sørge for at 
arbeidstakere som deltar i dykking har 
opplæring i, og er kvalifiserl for, det arbeid 
de blir satt i å utføre." 

''Den som utfører dykking skal ha gyldig 
dykkerserlifikat." 

'i\ rbeidsgiver skal iverksette systematiske 
tiltak for å sikre at dykkevirksomheten 
planlegges, organiseres, utføres og 
vedlikeholdes i samsvar med 
arbeidsmiljøloven og disse forskrifter, jfr. 
arbeidsmiljølovens§ 14." 

11 

Ovenstående utgjør bare noen få utdrag 
hva gjelder arbeidsgivers ansvar. Dersom 
det brytes mot forskriftene/lovverket, skulle 
det således ikke være vanskelig å plassere 
hovedansvaret for lovbruddet. 

Rent faktisk er det jo arbeidsgiveren som 
til syvende og sist gjør et slikt lovbrudd 
mulig. 

Det er hva som etter min oppfatning 
røykes ut. Blanding av statistikk fra to 
forskjellige verdener; sportsdykking og 
arbeidsdykking, fører ingensteds hen. 
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NUTEC - FUDT SEMINAR 
21.- 22. NOVEMBER 1995 RADISSON SAS ROYAL HOTEL I 

BERGEN 

Foreløpig program 

DAG l Tirsdag 21 november 1995 

08.00 DELTAKERREGISTRERING 

09.00 Åpning av seminaret 

SESJON 1: NYTT FRA MYNDIGHETER OG INDUSTRIEN 

09:15 Ikrafttredelse av SAM: Erfaringer med nytt arbeidsmiljøregelverk 
Mona W ahlen, Oljedirektoratet 

09:45 Erfaringer med bruk av regelverket for bemannede undervannsoperasjoner 
petroleumsvirksomheten 
Olav Hauso, Oljedirektoratet 

10:10 IMCAs syn på myndighetenes krav 
John Smith, IMCA/Rockwater 

11: 10 Hvordan møte framtiden: Teknisk tilgjengelighet, ekspertise, personellressurser, 
dykkeforskning, beredskap 
Christian Bull-Eriksson, Rockwater 

11:40 Nytt fra EDTC 
Olav Hauso, Oljedirektoratet 

12:10 Lunsj 

13:10 NORSOKs syn på myndighetenes krav 
Hans Jørgen Lindland, Statoil 

13:40 Oppsummering av Marstein seminaret/ informasjon om felles seminar fra 1996 
14:10 Forskjellenellikeheter mellom norsk og engelsk offshore regelverk 

Rolf Røssland, NUTEC 

PANELDEBATI 

14:50 Paneldebatt der følgende vil bli drøftet: Harmonisering, revisjon og praktisering av 
offshore regelverk på norsk og engelsk sektor. 

Represententer i panelet: OLF, NOPEF, IMCA, OD og Rockwater . 
Vi vil åpne for innspill fra salen. 

19:00 Sammenkomst 

20:30 Middag 
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DAG2 Onsdag 22. november 1995 

SESJON 2: FORSKNING 

09:00 Kan bedre evalueringsprosedyrer gi "sikre" dckompresjonstabeller?? 
Alf Brnbakk, Inst. for fysiologi og Biomedisinsk Teknikk, Medisinsk Teknisk 
Senter, Trondheim 

09:20 A comparison of seven treatment tables using a mathematical evaluation of bubble 
growth 
Valerie Flook, SINTEF UN/MED, UK 

09:40 Glutation som del av det cellulære forsvaret mot oksygentoksisitet i humane 
lungeceller 
Rune Djurhuus, NUTEC 

10:00 Effekten av blodgjennomstrømning under dekompresjon på bobledannelse 
Randi Eidsmo Reinertsen, SINTEF UN/MED 

10:35 Nevrologiske langtidseffekter hos dykkere som ikke har gjennomgått trykkfallssyke 
Jan Risberg, NUTEC 

11:10 Beredskap for dykkerulykker 
Leif Aandernd, Haukeland Sykehus 

11:30 Effekt av venøse gassbobler på lungefunksjon 
Einar Thorsen , NUTEC 

11:50 Dekompresjon og gassbobler etter grunn metning på våkne rotter 
Arvid Hope, NUTEC 

12: lO Standard prosedyrer for prøvetaking for kjemisk forurensing 
Kåre Segadal, NUTEC 

12:30 Lunsj 

SESJON 3: TEKNISK ASPEKTER 

13:15 Rensemidler for pustegass-rør 
Ingrid Roseth, NUTEC eller Rune Djurhuus, NUTEC 

13:35 Miljøkontroll - Operasjonell tilpassing 
Kåre Brakstad, NUTEC 

13:55 BOS II: A Comex-Pro Bail-Out system for deep dives" 
A. Muraccioli, Comex-Pro 

14:15 Nødkommunikasjon 
Bård Holand, SINTEF UNIMED 

14:50 "The SLS KMIV Deep Diving Emergency Breathing System; 
Ten ycars of Development to Acceptance" 
David R. Smith, Pressure Products Ltd. 

15: l O Krav til luftklokke 
Bård Holand, SINTEF UN/MED 

15:30 Oppsummering 

Påmeldingsfrist: 20. oktober 1995 til NUTEC ved Anne Gurd Lindrup 
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NORSK YRKESDYKKERSKOLE - FAGERSTRAND 

Norsk Yrkesdykkerskole (NYD) startet sin kursvirksomhet i august 1990. Skolen har 
til nå konsentrert seg om grmmkurs klasse I. NYD har i perioden 1990-95 avholdt 
kurser kontinuerlig. Skolen er godkjent av Kirke·, utdannings- og 
forskningsdepartementet. Av erfaring har skolen i samme periode utført ca. 13000 
overflateorienterte dykk. Skolen holder en høy standard på utstyr og undervisning, 
internasjonalt som nasjonalt. Skolen holder til på Statoil basen på Fagersmmd, ca. 4 
mn fra Oslo. 

SERTIFIKAT-PROBLEMATIKK 
Dag Bjørnsen, Norsk Yrkesdykkerskole 

Norsk Yrkesdykkerskole AS (NYD) har fra starten i 1990 og til juni 1995 gjennomført 
15 komplette klasse I~kurs, og diverse oppgraderingskurs. På disse kursene i denne 
perioden er det utført ca. 13 000 dykk med en gjennomsnittlig varmtid på ca. 65 
minutter pr. dykk. Dette gir oss en god erfaringsbakgrunn på overflateo:rientert 
dykkking. Som et sukk, med bakgrunn i mediadiskusjoner om krav til klasse I 
sertifikat på redningsdykking, har jeg gjort meg noen betraktninger. 

Som leder og ansvarlig for NYD. som er 
en av to dykkerskoler Kirke-, Utdannings
og Forskningsdepartementet (KUF) 
godkjenner, føler jeg spesielt ansvar for at 
tolkning og etterlevelse av gjeldende 
regelverk er mest mulig entydig. Dette har 
spesielt betydning for det sikkerhetsnivå 
regelverket beskriver og det sikkerhetsnivå 
som gjenspeiles i den praktiske 
dykkeroperasjonen. 

Forskriften Dykking - bestillingsnr. 511 fra 
Direktoratet for arbeidstilsynet, av 30 
november 1990 - stiller som krav i 
paragraf 9 følgende: "Den som skal utføre 
dykking skal ha dykkersertifikat[ ... ]" og: 

a) V ed helse erklæring være funnet 
skikket til dykking 

b) Kunne dokumentere tilstrekkelig 
opplæring og inneha sertifikat 
klasse l, Il eller Ill 
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I utgangspunktet skulle dette være et greit 
og utvetydig krav, men ser vi litt nøyere på 
f.eks. hva som menes med et klasse I 
sertifikat, blir forholdet et annet. I 511 er 
dette ikke beskrevet. men det står nevnt i 
veiledningen at: "Dersom Direktoratet for 
arbeidstilsynet finner at utdanningsplanen 
tilfredsstiller de samme krav til opplæring 
som skoleplanen ved Statens Dykkerskole, 
vil dykkeren kunne få norsk 
dykkersertifikat." Men definisjonen på hva 
som er et klasse I sertifikat i Norge er 
fortsatt ikke avklart. Ser vi på 
Oljedirektoratets (OD) Forskrift om 
bemannede undervannsoperasjoner i 
petroleumsvirksomheten YA-013, av 1990 
§ 53 står det følgende: "Personale som skal 
utføre klokkedykking eller oveiflate
orientert dykking, skal ha gyldig sertifikat". 
Og i veiledningen til § 3 står det: "Gy Idig 
sertifikat for personale som skal utføre 
klokkedykking eller overflateorientert 
dykking utstedes i dag av Oljedirektoratet, 
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Direktoratet for Arbeidstilsynet eller annen 
offentlig eller internasjonal myndighet." Og 
videre beskriver veiledningen om 
personellkvalifikasjoner i 2.2.1 
"Oveiflateorientert dykker skal ha 
dykkersertifikat klasse I og ha gjennomgått 
kurs i oveiflateorientert dykking ved 
kvalifisert institusjon i henhold til den 
normen som er angitt av Oljedirektoratet, 
eller tilsvarende anerkjent norm". Videre 
beskriver den kravet i vedlegg B2, 2.4.2 

Etter dette vil de fleste synes at klasse I
sertifikat er definert, men det er da 
diskusjonen begynner i dykker-Norge. 

Oljedirektoratets klasse I-sertifikat er greit 
definert. Men er Direktoratet for 
arbeidstilsynet sine definisjoner like klare? 
I utgangspunktet vil definisjonen til OD 
være den som skal benyttes - for det er vel 
bare ett klasse I-sertifikat?? Det virker slik 
når man leser ODs forskrifter - dette være 
seg nasjonalt og for en stor del også 
internasjonalt. Men som det fremgår av 
diskusjonen i bl.a. media og til dels i 
dykkermiljø, er dette ikke avklart. Der 
diskuteres det om nødvendigheten av de 
krav som stilles til utførelser av 
dykkerarbeide. Der f.eks. redningsdykkere 
(brannmenn) mener at de kan redusere på 
disse kravene, og opprettholde samme nivå 
av sikkerhet. Og når det laveste sertifikat
nivå er klasse I, må ikke kravet til dette 

N.llt< ~EG BUR VOKSEN 
'SK<1 L '-'EG l KKE LESE A Vi ">ER 
OG RZlt&E ME01 CG ..JE6 
SI<AL IAU..FA~L IKKE 

S--reMME. 
P.il NOEN, 
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sertifikatet trekkes i tviL Sertifikatet 
forteller arbeidsgivere og arbeidstakere hva 
vedkommende dykker har lært. Og dette er 
vesentlig for sikkerhetsnivået. 

I en 3-års periode fra ikraftsettelsen av 
511, kunne de som hadde praksis fra 
dykking før regelverket trådde i kraft få et 
overstemplet klasse I-sertifikat. Denne 
perioden er avsluttet, slik at det i dag 
skulle være "bare" et klasse I-sertifikat. 

Ved skolene skal vi forklare våre elever 
hvilke sertifikater som gjelder, og hvilke 
krav som stilles for disse. Dette er en av 
mange momenter som skaper gode 
holdninger til helse, miljø og sikkerhet på 
arbeidsplassen i fremtiden. La ikke dette 
være et diskusjonstema om reduserte og 
diffuse sikkerhetskrav for dykkere, men en 
diskusjon om et fremtidig enda høyere 
sikkerhetsnivå. 

Etter min mening er de kravene som OD 
beskriver i sine forskrifter og veiledninger 
det laveste sikkerhetsnivå som kan 
aksepteres, også innaskjærs. Det er mange 
situasjoner der dykkerne er avhengig av å 
kunne stole fullt og helt på sine 
medarbeideres kvalifikasjoner for sin egen 
sikkerhet. så la oss sørge for at en dykker 
med klasse I-sertifikat har de 
kvalifikasjonene som er beskrevet. 

a; NlJR ALT Gi!R RE.lT 
VEST; SIER JE6 ~'?>ARE.: 
HVA ER VCTSEN MED 
.il OE\TA N8R 
SYSTEMET IKKE 
FUNGERER 
LIKEVEL? 

EN SNEDIG, SELV- VET ER 
OPPFYLLENDE MYE MER 

GøY .B 
MN. ~P.Il 

<ING ENN 
.a GJØRE 
Ne€ MED 

DEM. 

-
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.. 
STATENS DYKKERSKOLE æ SKALEVIK 

Statens dykkerskole er en statlig videregående skole, som har som hovedfonnål å 
utdanne yrkesdykkere og annet personen med tilknytning til yrkesdykking. Helse og 
sikkerhet står høyt i den utdanningen skolen driver. 

Skolen holder til ved Skålevik ca. 15 km. 
fra Bergen sentrum. Lokalitetene er 
førsteklasses både hva teoretisk og praktisk 
undervisning gjelder. 

Grunnutdanning i dykking 

For å drive ervervsmessig dykking kreves 
det i dag gyldige sertifikater fra 
Direktoratet for arbeidstilsynet og 
Oljedirektoratet. I tillegg må dykkeren 
være helsemessig skikket i henhold til krav 
gitt av de respektive direktorater. 

For å begynne ved skolen kreves ingen 
forkunnskaper i dykking. og erfaringen har 
ofte vært at de uten forkunnskaper har klart 
seg vel så godt som de med god 
sportsdykkererfaring. Som andre 
videregående skoler er kravet at man skal 
ha bestått niårig skole. I tillegg må man 
være 18 år eller eldre. Dykkingen i seg 
selv er intet yrke, men snarere veien ned til 
en arbeidsplass. Dykkebransjen etterspør en 
fagkunnskap innen anleggsfagene, og det 
er denne kunnskapen skolen vektlegger ved 
opptak. 

Grunnkurs 

Grunnkurs for arbeidsdykking gir 
utdannelse til klasse I-dykker, dvs. dykking 
med overflateforsynt utstyr ned til 50 
meter. Kurset har en varighet på 70 
arbeidsdager, d.e. 14 uker, og vil - ved 
godkjent resultat - gi sertif:akater for 
arbeidsdykking med lett utstyr. utstedt av 
Oljedirektoratet og Direktoratet for 
arbeidstilsynet. Sertiflkatene gjelder både 
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langs land og på norsk og engelsk 
kontinentalsokkel. 

Klokkedykkerlmrs 

Klokkedykkerkurs gir klokkedykker
sertifikat fra Oljedirektoratet. Kurset skal 
gi eleven de nødvendige kunnskaper om 
dykking ut fra dykkerklokke og bruk av 
metningsdykking. Kurset inkluderer også 
avansert førstehjelp, med bakgrunn i kravet 
fra de norske oljeselskapene om at 80% av 
metningsdykkeme må ha dette kurset. 

Høstens klokkedykkerkurs er kansellert. 
Argumentene for dette. tas opp av Sverre 
Gylseth i en egen artikkel i dette bladet. 

Anleggsdykkerkurs 

Anleggsdykkerkurs gir sertifikat fra 
Direktoratet for arbeidstilsynet på tungt 
hjelmdykkerutstyr ned til 50 meter. Kurset 
har en varighet på 16 uker. 

Andre kurs ved skolen 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

Avansert førstehjelpskurs 
Dykkelederkandidatkurs luft og 
klokke 
Oppdateringskurs (påbyggingskurs) 
Karnmeroperatørkurs 
Dykkeassistentkurs 
Spesialkurs 

Mer detaljinformasjon om kursene kan du 
få ved henvendelse til Statens dykkerskole 
- tlf. 55268700. 
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HARMONISERING A V DYKKERUTDANNING OG 
o 

SERTIFISERING I TRAD MED EDTCs ANBEFALINGER 
Sverre Gylseth, Statens dykkerskole 

Etter Luxembourgmmøtet 14. og 15. april 1994 har EDTC referert til et tredelt 
utdanningsløp. Den følgende artikkelen skisserer dette utdanningsløpet, slik det er lagt 
opp fra EDTC sin side. 

Modulene, som er tenkt å settes i serie, er: 

l. Selvforsynt dykking (luft) 
2. Overflateforsynt dykking (luft) 
3. Dykking med lukket klokke 

(blandings gass) 

Health and Safety Executive (HSE) i UK 
har p.t. et forslag på høring som ligner, 
men hvor selvforsynt og overflateforsynt 
dykking er adskilt som selvstendige 
enheter. 

EDTC sine anbefalinger er stort sett i tråd 
med utdanningen i Norge, med unntak av 
selvforsynt dykking som hos oss er innbakt 
i klasse I-sertifikatet. Vi har derfor 
muligheter til å arbeide i tråd med 
anbefalingene på området overflateforsynt 
dykking (klasse I) og lukket klokke (klasse 
Il). 

To områder må avklares: 

a) Status på selvforsynt dykking 
b) Status på det norske klasse HI

sertifikatet 

Statens dykkerskole arbeider nå med en 
læreplan for redningsdykkere i Norge. 
Læreplanen baserer seg på to hoveddeler: 

Del 1: Grunnelementet (HMS-del) som 
beregnes ut fra et minimumskrav til 
all dykkerutdanning. Denne delen 
ivaretar helse, miljø og sikkerhet 
med hensyn til opphold under vann 
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Del 2: Bedriftsorientert del (relatert til 
arbeidsoppgavene) som ivaretar de 
spesielle forholdene som rår i 
organisasjonen. Dette inkluderer 
verktøy, utstyr og rutiner. 

Læreplanen for redningsdykkere kan danne 
en mal for anbefalingen til EDTC mht 
sertifisering av dykkere som bruker 
selvforsynt utstyr. 

Når det gjelder status på klasse Ill
utdanningen i Norge, så er det viktig å 
merke seg at EDTC-anbefalingene er ment 
som absolutte minimumskrav. Man 
forutsetter mao at landene legger til en 
såkalt "vocational training", fritt oversatt 
som "fagrelatert" utdanning. Her passer 
klasse Ill-sertifikatet godt inn, og er etter 
min mening et godt forbilde for de andre 
landene. 

Statens dykkerskole satser nå på å kjøre et 
utdanningsløp som strekker seg over et 
skoleår (38 uker), hvor elevene tar 
grunnkurset om høsten og 
anleggsdykkerkurset om våren (såkalt 1 + 
3 ordning). 

Den vendingen som klasse IV -debatten tok 
i Norge ødela mye av muligheten vi hadde 
til å være et sterkt lokomotiv i EDTC på 
utdanningssiden. 

Det er nå mitt håp at vi igjen kan komme 
på banen og være et foregangsland. 
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FASEFORSKYVNING A V KLOKKEDYKKERKURSET I '95 
Sverre Gylseth, Statens dykkerskole 

Den 28. august kansellerte styret ved Statens dykkerskole klokkedykkerkurset i 1995, 
og diskusjonen omkring spørsmålet: ''Hva nå?" startet For noen var dette en skuffelse, 
og man undret seg over hva som lå bak avgjørelsen. La meg forsøke å forklare 
bakgrunnen for avgjørelsen og hvorfor den ble tatt såvidt sent. 

I mars la jeg fram et notat for styret ved 
skolen, hvor jeg foreslo en faseforskyvning 
av klokkedykkerkurset over til 1996. Jeg 
hadde da oversikten over budsjettildelinger 
for 1995 og hadde hentet inn en del 
informasjon og signaler fra industrien. 
Bakgrunnen for forslaget baserer jeg på to 
faktum: 

l. Styret og ledelsen ved skolen skal 
forvalte de tildelte midlene på en forsvarlig 
måte. Etter min mening var det ikke 
forsvarlig å bruke et betydelig beløp (ca. 
1,5 mill. kr.) på å utdanne dykkere som det 
ikke finnes noe akutt behov for. Markedet 
har nok klokkedykkere å ta av blant de 
som går arbeidsledige i dag. 

2. Skolen har behov for å gå igjennom 
en omstillingsprosess for å møte de nye 
behovene som kommer, og faktisk har 
kommet. Dette koster penger og krever 
engasjement fra ressurspersoner som til 
daglig er opptatt med kursdrift. Med 
frigjorte midler kan vi engasjere noen 
arbeidsledige dykkere som hjelper oss med 
kursdriften og dermed frigjøre folk til 
saksbehandling og utvikling av nye tilbud. 
Vi burde også kunne ha sendt våre folk ut 
i industrien for oppdatering og 
videreutvikling. Dessverre falt dette bort 
i.o.m. den sene avgjørelsen. Annen 
videreutdanning kan dog være aktuelt. 

Forslag til alternativer skisserte jeg 
punktvis i notatet. Noen er opplagte, slik 
som arbeide med nye kurstilbud og økt 
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markedsføring. To andre punkter skal jeg 
forklare nærmere. 

a) Utarbeidelse av læreplan og 
tilrettelegging av praktisk undervisning for 
redningsdykkere. Dette kommer som følge 
av et mandat skolen har fra KUF til å 
utarbeide en læreplan for redningsdykkere 
i samarbeid med arbeidsgiver-/arbeidstaker
partene og Norges Brannskole. Når denne 
ligger klar til bruk, etter høringen, må 
skolen være klar til å utdanne et stort 
antall brannfolk over en kort periode. Dette 
bør sannsynligvis gjøres på flere steder i 
landet, og krever en betydelig ressurs i 
form av folk og utstyr. 
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b) Utviklingen av et internasjonalt 
klokkedykkerkurs med utvidet kursplan. 
Dette henger sammen med en del forhold. 

i) Alle nordiske land skal ha adgang 
til utdanningen. Dette foreligger 
som en generell utdanningsavtale 
mellom landene 

ii) Elevene skal arbeide i et 
internasjonalt miljØ og må derfor 
kunne fungere på engelsk. Dette er 
blitt mer aktuelt i de siste årene 

iii) Kursplanen må utvides for også å 
omfatte personell som i dag har lite 
eller ingen formelle 
kompetansekrav til å jobbe med 
dykking. Eksempelvis gjelder dette 
dykketeknikere, dykkeledere, 
medisinsk personell og DP
operatører. Generelle beredskaps
øvelser bør også tilrettelegges, slik 
at dykkere og annet personell kan 
holde seg oppdatert. 
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Disse tingene kan behandles ved skolen i 
dag, men et tema krever politisk avklaring 
i departementene. Spørsmålet er om skolen 
også skal brukes som et kompetansesenter 
for land utenfor Norden. Vi har i dag flere 
henvendelser fra land i Sør-Øst Asia, hvor 
det fremdeles er en betydelig 
dykkeaktivitet og hvor operatørene ønsker 
at man tilpasser seg de standardene som er 
utviklet i Nordsjøen. Etter min mening er 
det naturlig at Norge bidrar til dette i og 
med at vi har god kompetanse på området. 

Jeg tør påstå at norske dykkere har større 
muligheter for å få seg jobb internasjonalt 
gjennom et slikt engasjement. Når vi også 
vet at selskapene som opererer i Nordsjøen 
rekrutterer fra det internasjonale miljøet, 
betyr det at flere norske dykkere også får 
innpass i Nordsjøen. 

At de norske dykkerne får kontakt med 
utenlandske dykkere allerede under 
utdanningen, bidrar også til å kunne 
etablere et internasjonalt nettverk. De av 
oss som har gått på skole i utlandet vet at 
nettverks-arbeid er viktig i 
jobbsammenheng. Markedsførere snakker 
om to muligheter for å utvide markedet. 
Det ene er å utvide markedsandelen innen 
et begrenset marked, det andre er å utvide 
markedet. Norske dykkere bør gå vekk fra 
å ensidig se på den uttØrkende kaken i 
Nordsjøen, og lære seg å bake en større 
kake som de kan ta del i. 

Det handler om skolens framtid, men det 
handler også om de norske dykkernes 
framtid. Å utsette et klokkedykkerkurs et 
år er en liten pris å betale for muligheten 
til å utvikle oss, og derved kunne tilby 
bedre tjenester i framtiden. Avgjørelsen 
kom beklageligvis for sent. Dog må vi 
respektere at offentlig saksbehandling er 
knyttet til lover og avtaler som krever at 
berørte parter blir hørt. 
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ALBERT BEHNKE JR. A W ARD TIL ALF O. BR UB AKK I 1995 
-ET INTERVJU 
Ragnar J. Værnes, NUTEC 

Ved UHMS (Undersea & Hyperbaric Medical Society) banketten i år ble AlfBrubakk 
tildelt Albert Behnke jr. A ward. Dette er den høyeste vitenskaplige utmerkelse som 
utdeles av UHM:S. Den har vært delt ut siden 1959, første gang til Behnke selv. En 
rekke kjente forskere har fått prisen. Dette er første gangen den tildeles en nordmann. 
NUTEC Dykkenytt presenterer her et eksklusivt intervju med prismottakeren. 

Værnes: Gratulerer med prisen! Prisen er 
oppkalt etter Albert R. Behnke. Hvilket felt 
innen dykkemedisin kom han fra ? 

Brubakk: Behnke var i over 30 år en av de 
ledende forskerne innen dekompresjon. 
Mye av det vi i dag vet om opptak og 
eliminasjon av inertgasser skyldes hans 
forsøk før og etter krigen. 

V æmes: Hvorfor er det ennå viktig å 
forske på dekompresjon. Vet vi ikke nok? 

Brubakk: Dekompresjon er, på tross av at 
mange mener at vi har sikre prosedyrer i 
dag, det forskningsfelt som har flest 
innlegg på møtene. Nye dykkemetoder med 
bruk av en rekke gassblandinger har gitt 
feltet ny interesse, samtidig som at 
diskusjonene omkring skader har ført til 
øket interesse for mulige skademekanismer 
og forbedrede behandlingsmetoder. 

V æmes: Drives der en omfattende 
forskning på dekompresjon ? 

Brubakk: Det er i dag ikke mange 
laboratorier i verden som driver basal 
dekompresjonsforskning. Virksomheten i 
Trondheim er sannsynligvis den mest 
omfattende. Dette er på tross av at det til 
nå har vært relativt lite ressurser som har 
gått hit. Men miljøet her har lykkes å gjøre 
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denne forskningen til en akseptert del av 
Universitetet i Trondheims aktivitet, 
integrert i et universitetsinstitutt der jeg er 
professor i fysiologi med hovedvekt på 
ekstreme miljøer. 

Værnes: Hva har dine dekompresjons
studier vist ? 

Brubakk: Målet med dekompresjons
prosedyrer er at de skal sikre at dykkeren 
unngår skader. Studiene i Trondheim viser 
at mengden av gassbobler i blodbanen er et 
godt mål for tabellenes "godhet". Samtidig 
har de metoder som er og blir utviklet for 
å identifisere gass vist seg å være nyttige 
for å kunne evaluere i hvilken grad de 
matematiske modeller som brukes gir en 
adekvat beskrivelse. 

V æmes: Men er der ennå uløste problemer 
som ikke bare er akademisk interessante, 
men operativt viktige å få løst ? 

Brubakk: Et viktig problem som vi enda 
ikke har noen god løsning på, er at vi ikke 
vet mye om hva de individuelle 
forskjellene i bobledannelse skyldes, 
samtidig som vi ikke vet mye om hva 
effekten av gassbobler er hos den enkelte. 
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Værnes: Hva tror du var årsaken til at du 
fikk prisen, og hvilke fremtidsvyer har du 
for din forskning ? 

Brubakk: Den aktivitet som har vært i 
Trondheim har gått ut på å utvikle et 
internasjonalt akseptert miljø for studiet av 
dekompresjon. Tildeling av prisen viser at 
vi ihvertfall i noen grad har lykkes. Vårt 
viktigste ønske for fremtiden er at vi klarer 
å etablere en infrastruktur og en 
finansiering som gjør at vi kan trekke til 
oss forskere fra hele verden, samtidig som 
vi kan bidra til å gjøre dykking sikrere og 
mer effektiv for alle. 

V æmes: Men alle sier jo at dykking vil 
forsvinne i Nordsjøen. Har det noen 
hensikt å drive denne forskningen ? 

Brubakk: Selv om omfanget av dykking 
offshore er blitt redusert, vil det 
sannsynligvis være vanskelig og 
uhensiktsmessig å utelukke dykking som 
metode.Det er viktig at det i Norge finnes 
ekspertise som kan vurdere og forbedre de 
metoder som brukes. Det er sannsynligvis 
ikke mulig å opprettholde en slik ekspertise 
uten bidrag fra oljeselskapene. Den 
viktigste støtten til aktiviteten i Trondheim 
har kommet fra Philips Petroleum 
Company Norge gjennom HADES 
programmet. FUDT/OMEGA programmet 
har også gitt vesentlige bidrag. 
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V æmes: Det har de senere år vært fokusert 
sterkt på langtidseffekter etter dykking. 
Hva føler du er status i dag, og kan dine 
metoder bidra til å skjønne mulige 
virkningsmekanismer for kroniske 
endringer? 

Brubakk: Alle resultater tyder på at disse 
skadene er relativt beskjedne dersom 
alvorlige ulykker kan unngåes. Det er 
viktig å understreke at en statistisk 
sammenheng ikke betyr det samme som at 
det også er en årsakssammenheng. Dvs at 
det er dykking som er årsaken til de 
forandringer som er observert. Dersom en 
skal kunne dokumentere en 
årsakssammenheng må vi også kjenne til 
virkningsmekanismene. De metoder og 
modeller som er utviklet i Trondheim er et 
bidrag til dette. 

V æmes: På vegne av NUTEC Dykkenytt 
vil jeg takke for intervjuet, og igjen, 
gratulerer med Behnke prisen ! 

Bru bakk: Takk!! Jeg vil gjeme legge til at 
denne prisen også tilfaller mine med
arbeidere og studenter i Trondheim. Uten 
deres entusiasme og helhjertede innsats 
ville denne prisen ikke vært mulig. Jeg 
synes også det er riktig å understreke den 
støtten vi har fått fra ledelsen i SINTEF 
UNIMED EAM, slik at forskningsgruppen 
kunne bli holdt sammen selv om 
finansieringen har vært usikker. 
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KLIPP FRA SPALTENE 
Elin Dahll-Larssøn, NUTEC 

Stavanger Aftenblad 4. juli 1995 
'Dykker reddet av strenge krav. 
En 25 år gammel arbeidsdykker var nær 
ved å miste livet under arbeid ved 
Hurtigbåtterminalen i Stavanger i går. Hun 
kan takke nye forskrifter og kollega Lars 
Bjarte Hakestad for at det hele endte godt." 

Aftenposten 8. juli 1995 
'Dykking kan gi hjerteskade. 
Dykking kan skade hjerte, og skadene kan 
være dødelige. Det er nå påvist ved 
NUTEC i Bergen. Under dykking må 
hjertet slå 30 prosent kraftigere. Dykk fra 
ti meter og nedover kan gi kroniske 
hjerteskader, påviser dykkelege Jan Risberg 
ved NUTEC. Han tar doktorgraden på 
temaet." 

Fredrikstad Blad 11. juli 1995 
"God dykkerberedskap. 
15 redningsdykkere i Fredrikstad 
Brannvesen. - På hvert vaktlag er det tre
fire mann med dykkersertifikat. 
Beredskapen er like høy hele døgnet, sier 
Jan Ole Sture, en av redningsdykkeme i 
Fredrikstad Brannvesen." 

Bergen Tidende 26. juli 1995 
''Bergen bli senter for trykkammer
behandling. 
En bevilgning på fem millioner kroner har 
gjort Bergen til et nasjonalt senter for 
medisinsk behandling i trykkammer. 
Senteret kan tilby en unik behandling for 
flere tilstander, blant annet skader etter 
kreftbehandling. - Dette er fantastisk 
gledelig, sier overlege Leif Aanderud ved 
seksjon for hyperbarmedisin ved 
Yrkesmedisinsk avdeling på Haukeland 
sykehus." 
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Byggeindustrien 15. september 1995 
"Still større krav til yrkesdykkeme. 
Det må stilles langt større krav til 
undervannsentreprenørene enn hva som er 
tilfelle i dag. Dessverre er det altfor mange 
froskemenn og dykkere som tar på seg 
oppdrag som de strengt talt ikke har 
forutsetninger til å utføre. Det skremmende 
er at det ofte er profesjonelle bedrifter og 
ulike offentlige institusjoner som engasjerer 
disse personene til ulike oppdrag. Det er 
Arne-Jo han Arntzen i Norsk 
Bransjeforening for Undervanns
entreprenører som sier dette til 
Byggeindustrien." 

Fædrelandsvennen 19. september 1995. 
''Brannvesenet legger bort dykkerutstyret -
kan føre til at Hv går tapt. 
l. oktober pakker brannvesenet i Mandal 
bort dykkerutstyret sitt. Årsaken er at 
brannvesenets dykkere ikke har lov til å 
øve på redningsdykk, og uten trening kan 
det være livsfarlig å utføre redningsdykk 
når reelle situasjoner oppstår. Også i andre 
sørlandskommuner vil brannvesenet 
vurdere å legge bort dykkerutstyret." 

Drammens Tidende 19. september 1995 
"Overllatesikring viktig ved dykking. 
Hittil i år har det vært fem dykkerulykker 
her i landet. Norges Dykkerforbund mener 
det fokuseres for lite på overflatesikring. I 
fjor var det fire ulykker på samme tid. Vi 
snakker altså ikke om en dramatisk Økning, 
men det er alltid trist når en person mister 
livet som følge av dykking, sier Ståle Torp 
til Drammens Tidende og Buskeruds blad." 
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FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSPROSJEKTER 1995 

Selskapene Statoil, Norsk Hydro, Saga og Oljedirektoratet viderefører sitt forsknings
engasjement i 2 separate programmer: 

Alfa-programmet (finansiert av Statoil, Norsk Hydro og Saga): 
Basisprogram med hovedvekt på medisinske og fysiologiske basale problemstillinger 

Epidemiologi 
-Lunge 
- Otologi 
-Nevrologi 
-Nevropsykologi 

Ameidsmiljø 
- Toksikologi 

Trykkendringer 
- Kompresjonsrelaterte 
årsaksmekanismer 
- Ekskursjon 

Omega-programmet (finansiert av Statoil, Norsk Hydro, Saga og Oljedirektoratet): 
Anvendt FoU-program 

Miljøkontroll 

- Dykkehender 
- Rensemidler for pustegassrør 
- Operasjonell tilpasning 

Trykkendringer 

- Omgivelsesfaktorer og bobledannelse 
- Blodplateaktivering ved hyperbar dykking 
- Operasjonell anvendelse 
- Ekskursjoner 
- Doppler måling ved ulik oppvarming/Grunndykking 
- Effekt av polyumettede fettsyrer (tran) på trykkrelatert blodplateaktivering 

Hjelpemidler 

- co2 absorbent egenskaper 
- FUDT-hjelmen- modifikasjon og brukerutprøving i Tyskland 
- Utprøving av alternativt draktsystem i Tyskland 
- Nødkommunikasjon- evaluering av Digitalt system 
- Operasjonell anvendelse 

Implementering 

- FUDT-seminar 1995 
- Årsrapport og prosjektresyme 
- Forprosjekt- effekter av FoU på dykkerens arbeidsmiljø 
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INFORMASJON OM NUTECS TJENESTER 

Nutec er et aksjeselskap som selger spisskompetanse, service og beredskapstjenester 
hovedsakelig til offshoreindustrien, nasjonalt og internasjonalt. 

Våre viktigste satsningsområder er innen dykking, undervannsteknologi og 
sikkerhetsopplæring. 

Sikkerhet, kvalitet og kundetilfredshet skal være våre vesentligste konkurTanse
elementer. 

MNutec 
Norsk Undervannsteknologisk Senter a.s 

Postboks 6 - Gravdalsveien 255 
5034 YTRE LAKSEVÅG 

Telefon: 55 34 16 00 
Telefaks: 55 34 47 20 


