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lEDER 
Av Ragnar J. Værnes, Nutec 

1990-sesongen er over og vi står 
foran et nytt år med dykkeaktivitet 
innaskjærs og utaskjærs. Selv om 
sesongen 1990 var antatt å ligge kun på 
60% av 1989-nivået, har vi gjennom vår 
hyperbare beredskapsordning for off
shoreindustrien klar indikasjon på at 
dykkeaktiviteten ble mer omfattende 
enn opprinnelig planlagt. Foreløpig 
kalkyle for 1991 indikerer at dykke
omfanget offshore vil ligge omtrent på 
1989-n ivået. 

Innenfor dykkemedisinsk forskning 
har 1990 vært et meget aktivt år. Hoved
programmet FUDT (Forskning og utvik
ling innen dykketeknologi} har hatt 
tilsammen 13 delprosjekter innenfor 
dykkemedisin, dykketeknologi og oper
asjonelle aspekter. l 1990 har dykke
industrien kommet sterkere med som 
aktive medspillere på enkelte av forsk
ningsprosjektene i samarbeid med 
SINTEF og NUTEC som har hatt delpro
sjektansvaret. Videre har det vært en 
gledelig utvikling med hensyn til et 
nærmere og større samarbeid med 
forskningsmiljøene på Universitetet i 
Bergen. 

Mens NUTEC hadde et dykk for 
Gullfaks C l Aker Comex i 1989, hadde vi 
et dykk for ESA (European Space 
Agency) i 1990. Dette var et grunt 
metningsdykk på 28 døgn, hvor 6 
potensielle astronautkandidater var 
isolert og hvor de skulle gjennomføre et 
sett av fysiologiske/psykologiske og 
tekniske prosjekter (totalt 36 del
eksperimenter). Resultatene fra det 
spesielle grunne metningsdykket vil vi 
komme tilbake til i Nutec Dykkenytt i 
løpet av 1991. 

FUDT-seminarene som ble gjennom
ført på SAS-hotellet i Bergen, ble meget 
vellykkete. For første gang var det 
planlagt 2 separate seminarer, ett 
populærvitenskapelig og ett viten-
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skapelig. Gunnar Knudsen har i en egen 
artikkel presentert innholdet i disse to 
seminarene, og hvis man er interessert, 
kan han kontaktes for skriftlig materiale 
fra disse seminarene. For det populær
vitenskapelige seminaret var der 35 
foredrag og mer enn 160 deltakere. 
Odd Pedersen, Norsk Hydro, har i denne 
utgaven av Nutec Dykkenytt en rapport 
fra dette populærvitenskapelige semi
naret. Det vitenskapelige seminaret 
hadde 92 påmeldte deltakere og 21 
foredrag. Otto Molvær har også i dette 
nummeret laget et sammendrag av disse 
foredragene. 

Som kjent skal det innføres nye 
dykkeforskrifter fra 01.01.91. Som en 
konsekvens av disse nye forskriftene vil 
vi utvide tilbudet på hyperbar bered
skap til hyperbarmedisinsk beredskap. 
John Hjelle har en egen artikkel i dette 
nummer beskrevet den hypebarmedi
sinske beredskapen. 

Det er med stor beklagelse vi hørte at 
Lars Mælen omkom under dykking i 
midten av november. Han var kjent som 
en engasjert og dyktig dykker. Han var 
alltid meget opptatt av å øke 
kunnskapen om dykkesikkerhet, og han 
var alltid villig til å delta i de forskjellige 
prosjektene på NUTEC. Det er etablert et 
minnefond etter Lars Mælen. Vi håper 
at dette minnefondet vil få mange 
bidragsytere, slik at midlene kan komme 
dykker-sikkerheten til gode. 

Nutec Dykkenytt kom ut første gang 
i november i fjor. l inneværende år er 
det som planlagt kommet ut 4 nummer. 
For de 4 planlagte nummer i 19~ 1 er vi 
avhengige av innlegg og brev fra 
leserne. Får du "ånden over deg" i jula, 
så sett deg ned og skriv! 

For øvrig vil vi ønske alle i norsk 
dykkeindustri et Godt Nytt År og takke 
for det gamle. 
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SUB SEA DOLPHIN AlS 

Et tradisjonsrikt navn i dykkebransjen 

Av Bill Schwab/Tom Smith~ Sub Sea Dolphin AlS 

Sub Sea Dolphin A/S er et fritt-stående 
norsk firma lokalisert i Tananger, som 
eies av Dolphin (50%) og Sub Sea 
Offshore Ltd. (50%). Eierstrukturen har 
sin bakgrunn fra et positivt og fruktbart 
samarbeid mellom eierne, som begynte i 
siste halvdel av 1970 årene. 

Eierne av Sub Sea Dolphin A/S har hatt 
som målsetting for selskapet å utvikle 
det til et ledende norsk undervanns
entreprenørselskap innenfor tjeneste
områdene; offshore/inshore hyperbar 
og monobar dykking, hyperbar sveising, 
fjernstyrt undervannsutstyr og ingeniør
tjenester. 

Sub Sea Dolphin A/S har røtter i Norge 
tilbake fra 1968. Erfaringen stammer 
fra selskapets utvikling gjennom 3X 
Diving Company, Fred Olsen Oceanics 
A/S og tilslutt Sub Sea Dolphin A/S som 
ble registrert som aksjeselskap i oktober 
1980. Selskapet har gjennom et nært 
samarbeid med eierselskapene kunnet 
utvikle seg til et solid og stabilt under
vannsentreprenørfirma med en fast stab 
på over 50 personer og opptil 350 
personer i "høysesongen". 

Selskapet har full oppbakking fra eierne 
mht. finans, utstyr og personell 
ressurser. Så langt har det ikke vært 
behov for å trekke på finansielle 
ressurser fra eierne, men slike ressurser 
er tilgjengelige når og hvis behov for 
utvidelse/oppkjøp skulle oppstå. 
Selskapets hovedaktiva som består av 
dykkelekter "Buldra", fem store 
Scorpio/Pioneer ROV og fire Sprint ROV 
er egenfinansiert utifra et årlig positivt 
driftsresultat. 
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Sub Sea Dolphin A/S har etablert seg 
som et sterkt kvalitetsbevisst selskap og 
har gjennomført en rekke vellykkede 
større offshore kontrakter. Fra de 
senere års prosjekter kan nevnes: 

Norsk Hydro TOGI prosjekt: EPCI 
kontraktør for utforming, fabri
kasjon av "spoolpieces", samt hyper
barisk sveisesammenkoblinger av 
TOGI rørledninger. 

Phillips Petroleum Ekofisk Barrier 
Project: Dykking, ROV, tekniske 
tjenester for inshore og offshore 
undervannskonstruksjon samt instal
lasjonsarbeid av den nye beskyt
telsesveggen på Ekofisk Tanken. 

Norsk Hydro Oseberg C: Dykke
kontraktør for installasjon av 
Oseberg C plattformen. 

BP Gyda feltutvikling: Leveranse av 
"engineering", dykke- og ROV 
tjenester i forbindelse med 
feltinstallasjon, rørledningsammen
koblinger og inspeksjon. 

- Amoco Hod Prosjekt: Dykkekon
traktør i forbindelse med installasjon 
av Hod plattformen og rørledninger. 

Phillips Petroleum Ekofisk Jack-up 
Project: marine og tekniske tjenester 
for installasjonsarbeider i forbindelse 
med det store oppjekkingsprosjektet 
på Ekofisk. 

Norwegian Contractors: hoved 
dykkekontraktør for undervanns
operasjonene i forbindelse med 
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konstruksjon, uttauing og instal
lasjon av Condeep plattformer, samt 
installasjon av i overkant av 100 
stigerørs rammer. 

Statoil Gullfaks B prosjekt: 
automatisk hyperbarisk sveise-
maskinkontraktør for undervanns
rørkoblinger. 

De fjernstyrte undervannsfarkost
tjenestene er i stor grad rettet mot 
rørledningsinspeksjon og boring/
produksjon. For 1991 og 1992 fore
ligger det konkrete planer om produkt
utvidelse av Sub Sea gruppens under
vannsfarkoster. Det tas sikte på å 
ferdigstille en ny egenutviklet ROV -
"Exa miner" for et voksende inspek
sjonsmarked. 

Tidlig på 80-tallet hadde dykkelekteren 
"Buldra" fast beskjeftigelse ved Statens 
Dykkerskole i Bergen. Gjennom dykking 
for KUD og i egen regi har Sub Sea 
Delphin vært delaktig i opplæring av 
brorparten av norske - ·og et anseelig 
antall engelske metningsdykkere for 
lnterdive. Dykkeopplæringen er fortsatt 
en viktig del av virksomheten, men nå 
skjer denne opplæringen i Gands
fjorden. Norwegian Contractors (NC) 
betongplattformproduksjon foregår 
hovedsaklig ved Hinnavågen i Gands
fjorden hvor "Buldra" i en årrekke også 
har vært et nødvendig verktøy ved 
utslep av disse kolossene. "Cut loose" 
har, i samarbeid med NC, blitt en av Sub 
Sea Dolphin's spesialiteter. 

Sub Sea Dolphin AlS har utviklet en unik 
kompetanse innen bruk og fabrikasjon 
av ROV verktøy. Avansert ROV verktøy 
har bl.a. blitt utviklet og levert til bruk 
hos Elf Aquitaine, Statoil og BP. 

Sub Sea Dolphin A/S ser på 90 årene som 
et meget spennende tiår innen under
vannstjenestene og har benyttet hele sin 
kompetanse og alle ressurser til å 
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plassere selskapet i en ledende posisjon 
med tanke på leveranser av 
skreddersydde undervanns- og ingeniør
tjenester til offshore og inshore 
virksomhet. 
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POPULÆRVITENSKAPELIG FUDT SEMINAR 1990 

Av Gunnar Knudsen og Anne Gurd Lindrup, Nutec 

Det populærvitenskapelige FUDT
seminaret ble vel gjennomført 13. og 14. 
november 1990. Over 160 interesserte 
og aktive deltagere samt godt 
forberedte forelesere førte til mange og 
interessante diskusjoner både etter 
innleggene og i mer uformelle sammen
henger utenfor forelesningssalen. Sem
inarboken som inneholder et sam
mendrag av hvert foredrag og som ble 
utdelt til deltagerne ved seminarets 
begynnelse er å få kjøpt for NOK 100 ved 
henvendelse til NUTECs bibliotek. 

Nedenfor er foredragenes titler 
gjengitt: 

Behov for dykkeaktivitet på norsk 
kontinentalsokkel frem mot år 2000 

Myndighetenes krav til personlig 
dykkeutstyr 

Status personlig dykkeutstyr 

Brukernes evaluering av dagens 

- Anvendelse av termisk modellering i 
operasjonell metningsdykking 

ROV operert nødsystem for tapt 
dykke klokke 

Hydrogen as energy source in a lost 
bel l situation 

Hvorfor trenger v1 dykkfysiologisk 
forskning på dyr? 

Praktisk implementering av LTV-
Nevrologi 

Praktisk Implementering av L TV -
Lungefunksjon 

- Sirkulasjonsforandringer hos dyr som 
utfører simulerte dykk 

Dykkerhender 

Kjemisk forurensning 
miljø/polyuretanmaling 

hyperbart 

utstyr samt ønsker for fremtiden Kjemisk forurensing av p u steg ass 

Fukting av pustegassen, fysiologiske - Status dykkerutdanning i Norge 
og tekniske aspekter 

- Termiske observasjoner under 
metningsdykking i Nordsjøen 

Endring i kroppens væskebalanse og 
mental yteevne ved 2 timers 
immersjon i termonøytralt (34,5°(} 
og varmt (38°C) sjøvann 

Hygieniske aspekter ved personlig 
dykkeutstyr 

Nødutstyr for dykkere 
dykkeklokker/habitater 

"tapte" 
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Ideer om fremtidig dykkerutdannelse 

- Oljeindustriens krav til dykker
utdanning 

Synspunkt på dykkerutdanning fra 
AOD 

Utdanning av dykkere i utlandet 
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POPULÆRVITENSKAPELIG SEMINAR- OPPSUMMERING 

Av Odd Pedersen, Norsk Hydro 

Mange mennesker og profesjonelle 
omgivelser ga ramme for årets 
populærvitenskapelige FUDT-seminar. 

Rune Bråthen, prosjektleder FUDT, 
fastslo i sitt åpningsforedrag at det var 
og ville være behov for dykkere i 
overskuelig fremtid. Behovet for FoU for 
å sikre dykkeoperasjonene og gjøre dem 
mer kosteffektive var dermed tilstede. 
Han understreket også at forskning for 
forskningens egen del, med viten
skapelige rapporter som støvet ned på 
kontorer, var en saga blott. Imple
mentering av forskningsresultatene i 
praktiske operasjoner må være et krav 
for at hensikten med FoU skal oppnås. 

SESJON 1 - PERSONLIG DYKKEUTSTYR 

Leif T. Skjerven, Statoil, bekreftet 
dykkebehovet selv om dykking dypere 
enn 300 meter ville være minimalt. At 
det blir lite dypdykking må ikke være 
noen sovepute for hverken oljeselskap 
eller dykkeentreprenører. Ett dypdykk vil 
rettferdiggjøre forskningsinnsats for å 
beskytte de involverte dykkerne. 

Han uttrykte også usikkerhet om det 
ville bli noen flere langsiktige dykke
kontrakter fremover. 

Under Morten Magnussens 
(Oljedirektoratet) innlegg ble myndig
hetenes ferdigstillelse av krav til 
personlig dykkeutstyr hilst velkommen. 
Sekundært pusteutstyr ble også nevnt. 
Det vil styrke regelverket om kravene blir 
sendt på høring før de settes ut i livet. 

Kåre Segadal, Nutec, konkluderte sitt 
innlegg om Status personlig 
dykkeutstyr, med at det i dag finnes 
utstyr som oppfyller alle objektive krav. 

Representanten for brukerne av 
dykkerutstyret, Askil Moe, var ikke helt 
enig i dette. Han mente at i løpet av de 
siste 10 årene var det ikke noen 
forbedring på noe område. 

Produsentene av utstyr derimot var 
meget mer optimistiske - mer på linje 
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med K. Segadal. Men det er viktig å 
understreke at brukeren av dykke
utstyret også bør være fornøyd med 
utstyret før utviklingsarbeidet trappes 
ned. 

SESJON 2- FYSIOLOGISKE 
RAMMEBETINGELSER 

Det var Einar Thorsen, Nutec, som 
startet denne sesjonen med å vise til at 
forskningen nå hadde vist betydningen 
av at dykkerne ble tilført fuktet 
pustegass. Det må bemerkes at det virket 
som om også utstyrsprodusenten noterte 
seg dette. 

Når det gjaldt de termiske forhold 
som Gunnar Knutsen, Nutec, presenterte 
synes problemet nå enten å være snudd 
på hodet fra tidligere - eller som mer 
vanlig i dykkemiljø - problemet er 
fordoblet. Knutsen uttalte nemlig at det 
var hypertermi som var problemet i dag. 

Arvid Hope, Nutec, tok for seg 
endring i kroppens væskebalanse under 
dykking og hva dette kan medføre av 
problemer. 

Cathrine Ahlens (SINTEF) beskrivelse 
av problematikken rundt hud infeksjoner 
hos metningsdykkere var også meget 
interessant. For selv om en akutt, 
livstruende situasjon neppe har oppstått 
pga. hygieniske arsaker, så har de vært 
meget plagsomme og kostet store 
summer. 

Paneldebatten som avsluttet første 
dag var meget god. 

SESJON 3- NØDUTSTYR OG 
NØDTRENING 

Arvid Påsche, SINTEF, orienterte om 
nødutstyr for dykkeren i tapte dykker
klokker. Hans presentasjon bekreftet at i 
hvert fall noe av forskningen blir tatt i 
bruk og kommer dykkeindustrien til 
nytte. 

Julie Haveland, SINTEF, ga en 
interessant orientering om forskernes 
hjelpemidler på laboratoriet. Vi som har 
vært med en stund i dykkebransjen kan i 
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hvert fall dokumentere en meget stor 
utvikling fra 70-årenes utstyrsutviklere til 
det som ble presentert her. 

Det er et generelt og selvfølgelig 
ønske om å øke dykkersikkerheten. Lars 
Ekornsæter, Nutec, påpekte behovet for 
ROV-operert nødsystem for tapt dykke
klokke. Hans forslag til løsning vil 
utvilsomt øke dykkesikkerheten selv om 
ennå mange problemer gjenstår. 

GOnter Luther med sin beskrivelse av 
hydrogen som energikilde i tapt 
dykkerklokkesituasjon viste også klart at 
forskningen nå etter hvert begynner å gi 
praktiske uttellinger. En videre utvikling 
vil kanskje gjøre hans prinsipp anvend
elig også for normal dykkesituasjon. 
Dagens, 1990, oppvarming av dykker og 
dykkerklokke synes nemlig å være noe 
gammeldags. 

SESJON 4- FRIE FOREDRAG 

Ingvald Tyssebotn, Universitetet i 
Bergen, demonstrerte klart behovet for 
forskning på dyr. Rent praktisk er det 
også viktig at vi som nyter godt av 
dyreforsøkene forstår grunnen. 

Som om dataene om mulig 
langtidsvirkning av dykking som Kari 
Todnem, Nutec/UiB, presenterte også var 
framme for et år siden, er det skrem
mende aktuelt å få dem repetert. Det 
som særlig bør nevnes nå var at hun 
hadde konkrete forslag til forbedringer i 
forbindelse med sine funn. Målsetting er 
vi alle enige om: Friske og lykkelige 
dykkere. 

Einar Thorsen, Nutec, presenterte 
også kjent materiale i sin del av 
langtidsvirkningsprosjektet. Men 
påstandene virket underbygget og som 
den forrige taler hadde han også direkte 
forslag til hva som burde gjøres. 
Forskningen viser anvendelighet. Hans 
oppgjør med gamle sannheter var også 
verdt å merke seg. 

Det store spøkelset i dykking har i alle 
år vært dekompresjonsproblemet. 
Ingvald Tyssebotn, UiB, som tok for seg 
sirkulasjonsforandringer hos dyr som 
utfører simulerte dykk ble en virkelig 
tankevekker. Rent logisk skulle vel 
dekompresjonsforskningen allerede i 
den spede begynnelsen ha startet med 
disse sirkulasjonsforandringene. 

Ifølge Cathrine Ahlen er det nå 
bekreftet at dykkerhender skyldes 
metningsdykking. Før tiltak kan 
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iverksettes må vi vite årsaken: Trykk, 
varmt vann eller vaskemidler? 

Både Halvor Erikstein, SANA, og Tore 
Syvertsen, Universitetet i Trondheim, 
snakket om forurensning av pustegass. 
Dokumenterte episoder i den senere tid 
har ytterligere aktualisert problem
stillingen. Det bør være helt klart at vi 
må se langt mer alvorlig på de materialer 
vi omgir dykkerne med enn vi har gjort 
til nå. 

Sverre Lund, Statens Dykkerskole, 
presenterte skolens kurstilbud. Tiltaket 
om å spørre brukerne av dykkere om 
deres behov må berømmes. 

Olav Hauso, Oljedirektoratet, orien
terte om dykkerutdanningen i utlandet, 
og EF's standard. Det virker som om 
Norge ligger etter. Så lenge det er 
konkurranse om jobbene bør norsk 
dykkerutdanning være på topp. 

Jarl Nygård, NOPEF, hadde ideer om 
fremtidige dykkeoperasjoner. Det var 
interessante tanker som bør gi såvel 
Undervisningsdepartementet som ut
styrsprodusenter synspunkter på hva som 
na må kreves. 

Per Brun Ellingsen, OLF, hadde tanker 
om hvilken erfaring og formell kompe
tanse som burde kreves av dykkerne. Sett 
på bakgrunn av undervisnings
situasjonen for dykkere som vi har i 
Norge, peker alle disse innleggene i 
samme retning: Vi må bli bedre i Norge 
for å kunne konkurrere med utlandet. 

For å sammenfatte: Det var et faglig 
interessant seminar. Det var gode, tildels 
meget gode presentasjoner, og det var 
profesjonelt gjennomført. Nutec har all 
ære av arrangementet. 
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Vitskapleg FUDT -seminar 

Bergen, 07.12.90 

Oppsummering 

Otto Inge Molvær 

Introduksjon. Administrerande direktør ved NU1EC, Thorvald Mellingen, framheva sterkt kor 
viktig det er med forsking og samarbeid med andre institusjonar, som Universitetet i Bergen, 
på området hyperbarmedisin. Universitetsdirektør Kåre Rommetveit sa seg tilfreds med at 
aktiviteten var aukande på området, og han såg fram til vidare satsing. (Ei slik innstilling 
lovar godt for alle involverte miljø, inklusive dei operasjonelle). 

Dekompresjonsproblematikk. Ulike aspekt ved dette heilt sentrale emnet vart drøfta i fem 
foredrag med tilhøyrande diskusjonar. 

- Dykketabellar 
R.W. "Bill" Hamilton gjekk gjennom grunnlaget for dekompresjonstabellane i historisk 
perspektiv, og repeterte sentrale omgrep som "halveringstid" og "M~verdiar". 

Konklusjonen hans var utvetydig: Ein kan ikkje sjå på nokon dekompresjonstabell som 
"sikker",- berre som "påliteleg". 

-Bobler 
Alf Brubakk og medarbeidarar hadde studert verknaden av dekompresjon på ein 
grisemodell, fordi anatomi og fysiologi hos grisen er relativt likt tilsvarande hos 
menneske. Funna deira er såleis lite oppmuntrande, i og med at gass sleppte lettare 
gjennom lungefilteret enn hos hund. I ein rottemodell fann dei ikkje skade av blod
hjemebarrieren sjølv ved alvorleg trykkfallsykje (TFS). På ein kaninmodell hadde dei 
prøvt å finne ein mogleg samanheng mellom TFS og komplementaktivering (C5a), 
men fann for stor variasjon over tid hos same individ til å kunne nytte dette som 
seleksjonskriterium. 

- Nevrologifunn 
John O. Hjelle og Kari Todnem hadde funne at der var samanheng mellom 
sirkulerande boblemengde under dekompresjonen ved djupdykking og førekomst av 
nye nevrologiske funn hos dykkarane. 

- Termisk balanse 
Arvid Hope peikte på den viktige rolla perfusjonen har for opptak og utvasking av 
inertgass, ved sida av diffusjonen. I hans hypotetiske modell ville huda, som er eit 
viktig organ i temperaturreguleringa, ta opp mykje inertgass tidleg i dykket når 
dykkaren arbeider og er varm. Derimot kunne utvaskinga gå for seint når dykkaren på 
slutten av dykket var meir i ro og kald med vasokonstriksjon i huda, noko som ville 
disponere for bobler der. 

- Hyperoksi 
Ingvald Tyssebotn understreka også perfusjonen si viktige rolle for utvasking av 

10 
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inertgass. I sin rottemodell har han påvist at hyperoksi giv nok vasokonstriksjon til ~ 
redusere perfusjonen, ulikt i ulike organ. Det er også vist at utvaskinga går snoggast 
i lett hypoksi. Fylgjeleg er satsing på høgt p02 i dekompresjonsfasen neppe vegen å 
gå for å minske førekomsten av TFS. Hypohydrering forverrar verknaden av hyperoksi 
på perfusjonen. 

Hjartearbeid ved dykking. Verknaden på hjartet av dei ulike miljøfaktorane under dykking var 
blitt undersøkt på ein rottemodell og på humane hjartemuskelfibrar. 

- Omgivande trykk 
Ingvald Tyssebotn og John Arne Ask hadde funne at auka ytre trykk auka 
hjartearbeidet hos både rotte og menneske, med maksikum ved 30 bar (3MPa). 
Halvmaksimalt funn alt ved 5 bar (500 kPa). 

- Hyperoksi 
Guri W. Bergø og Ingvald Tyssebotn hadde funne at stigande p02 også auka 
hjartearbeidet på grunn av vasokonstriksjon og høgre perifer motstand. 

- Inertgassar 
Linda B. Stuhr og medarbeidarar hadde funne at hjartearbeidet auka med stigande 
trykk, og at normobart SF6 hadde liknande effekt. Det indikerer at det kan vere 
tettleiken av gassen som er avgjerande. Dei fann likevel at He auka hjartearbeidet meir 
enn N2. Dette tilsynelatande paradokset trudde dei kunne forklarast ved at nitrogen 
kunne ha ein slags "narkotiserande" effekt på myokard, og at dette gjorde 
kontraktilitetsauken mindre enn det gasstettleiken skulle tilseie. 

-Medikament 
Jan Risberg og Linda B. Stuhr hadde funne at den auka kontraktiliteten av myokard 
under dykking ikkje kunne blokkerast farmakologisk, korkje med a-blokkar, B1-

blokkar (atenolo]ffenormin), kalsiumantagonist (verapamil/Isoptin) eller muskarin
reseptorblokkar. (Dei hadde ikkje undersøkt om blokkering av "raske" kalsiumkanalar 
kunne modulere den kardiovaskulære responsen). 

Langtidsverknad av dykking på menneskeorganismen. Dette programmet som har pågått i ti 
år er no avslutta, og det vart gitt eit samla oversyn over resultata. 

- Lungefunksjonen 
Einar Thorsen og medarbeidarar hadde påvist at der rett etter eit djupdykk er redusert 
diffusjonskapasitet i lungene, samt ein auke i statiske lungevolum. Maksimalt 
oksygenopptak var redusert, og der var samanheng mellom denne reduksjonen og 
mengda av sirkulerande bobler. Høgt p02 medverka til å redusere lungefunksjonen. 
Respirasjonsreguleringa vart og endra. Mettingsdykkarar hadde mindre dynamiske 

. lungevolum enn ikkje-dykkarar, men ventilasjonsekvivalentane for 02 og co2 var 
høgre hos dykkarane. Dette kan tyde på auka fysiologisk dødrom hos dykkarane. Der 
var samanheng mellom lungeendringane og total dykke-eksposisjon. Eitt år etter eit 
djupdykk var der signifikant reduksjon i FEVl' Dei fylgjande fire åra var 
reduksjonsraten den same som for dykkarar som ikkje hadde dykka djupt. Der var stor 
skilnad i lungefunn mellom ulike dykkarar, så somme taler dykking betre enn andre. 

11 
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- Nervesystemet 
* Kari Todnem og medarbeidarar hadde funne at djupdykkarar hadde fleire 

nevrologiske symptom og funn enn ikkje-dykkarar, og 10 % (4/40) hadde av 
den grunn misst dykkesertifikatet. Aktuelle symptom og funn var: krampeåtak. 
forbigåande hjerne-isjemi, forbigåande totalt minnesvikt, 
konsentrasjonsvanskar, parestesiar, EEG-endringar, unormale motoriske og 
sensoriske funn, refleksendringar, ryggmergsdysfunksjon og polynevropati. Det 
var sikker samanheng mellom desse plagene og dykkerøynsle. 

* Ragnar Værnes og medarbeidarar hadde funne milde til moderate 
nevropsykologiske endringar rett etter djupdykk hos 20 o/o (av 72 
djupdykkarar). Det dreia seg om skjelving, svekka minne og redusert 
spontanaktivitet i hjernestammen (autonom reaktivitet). Dykkarane var og 
mindre årvake enn før, men i motsetnad til dei andre endringane så gav det seg 
med åra. 

- Høyrselfunksjonen 
Otto Inge Molvær og medarbeidarar hadde funne at yrkesdykkarar høyrde tyngre enn 
alderstilpassa ikkje-dykkarar med normal øyrefunksjon. Høyrselen tapte seg raskare 
med stigande alder hos dykkarane enn hos kontrollane. Støy er sannsynlegvis ei viktig 
årsak til dei observerte endringane. Ekstrapolering av diskanttapet hos dei to eldste 
gruppene i materialet indikerer at tapet vil overskride gjeldande dykkesertifikatkrav 
i 48-årsalderen. 

Celletoksisitet. Problemstillingane denne basalforskinga har teke opp er relevante for det 
operasjonelle dykkerniljøet, sjølv om det kan ta litt tid før alle resultata kan implementerast 
i praktisk dykking. 

- Hyperoksi 
Rolf Bjerkvig og medarbeidarar hadde funne at oksygen hadde doseavhengig toksisk 
effekt på humane endotelceller (frå blodårar i navlesnor) slik at veksten i vevskultur 
vart hemma. Både oksygenkonsentrasjonen og eksponeringstida hadde noko å seie. 
Auka 0 2-konsentrasjon hadde kortvarig stimulerande effekt (auka DNA-syntese) før 
der kom veksthemming og celledød. Det er endå for tidleg å seie kva rolle 
antioksidantar (som Vit.E & C) kan kome til å spele i vernet mot hyperoksi. 

-Trykk 

* 

* 

Rolf Bjerkvig og medarbeidarar hadde funne at auka trykk reduserte markert 
ein viktig komplementbindande reseptar (C3b-reseptor) på leukocyttane. Denne 
reseptaren har ein viktig funksjon i immunforsvaret, så reduksjonen under 
trykk kan vere ein del av forklaringa på auka infeksjonstendens under 
mettingsdykking. Dei fann likevel ikkje redusert fagocytose hos leukocyttane 
under trykk. 

Jon Jenssen og Tore Syversen hadde funne at auka trykk potenserte den 
cytotoksiske effekten av kromat slik at eit strukturprotein (F-aktin) i 
celleskjelettet vart øydelagt ved at kromat batt seg til kjerne-DNA og hindra 
duplisering. Høgt trykk reduserte celletilveksten ved eksposisjon også for 
andre metallsalt. Derimot auka høgt trykk immunresponsen hos monocyttar. 

12 
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(Kanskje dette kan oppvege ein del av den moglege svekkinga av 
~eukocyttfunksjonen som Bjerkvig & al observerte ? Men me må hugse på at 
det er svært høge trykk det her er snakk om: 175 bar). 

Karin Jakobsen og medarbeidarar hadde funne at ozon reduserte 
fagocytoseaktiviteten i alveolære makrofagar hos rotte under trykk svarande til 
ak~uell djupdykking i våre farvatn. (Dette tilseier at dykkarane bør vere 
påpasselege med bruk av maske under sveising i habitat). 

C02-respons hos mettingsdykkarar. 

Kåre Segadal og Einar Thorsen hadde funne at den ventilatoriske C02-responsen ikkje 
var nemnande redusert med det same dykkarane kom til 360 m djup, men at responsen 
seinare vart redusert med 40 %. Mot slutten av dekompresjonen var responsen likevel 
auka til 27 % over førdykksnivå. Då det er stor individuell skilnad på sensitiviteten, 
bør dykkarane kjenne sin eigen respons for å kunne motverke uheldige konsekvensar 
i form av retensjon/apnø. 

Hudinfeksjon hos mettingsdykkarar. 

Catrine Ahlen og medarbeidarar hadde funne at samansetjinga av bakterifloraen på 
huda i øyregangen endra seg under metting. Det skjer ein reduksjon i mengda av 
normalfloraen og ein reduksjon i talet på subtypar. Slik reduksjon kan gjere det lettare 
for patogen flora å kolonisere huda og såleis disponere for infeksjon, til dømes med 
den frykta Pseudomonas aeruginosa. 

Diskusjon 

Etter dei fleste av dei 22 innleggga var det frisk og givande meiningsutveksling. Seminaret 
vart runda av med ei kort oppsummering, omlag som det eg her har skrive. 

13 
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FORANDRINGER l 
MULIGHETEN FOR 
DYKKING 

KROPPENS TERMISKE 
TRYKKFALLSYKE VED 

BALANSE KAN ØKE 
OVERFLATEORIENTERT 

Av Arvid Hope, Nutec 

Termisk balanse opprettholdes når 
varmeproduksjonen fra metabolske 
prosesser er like stor som varmetapet. 
Ved overflateorientert dykking foregår 
dette varmetapet hovedsakelig over 
huden, mens i dypere metningsdykking 
kan også det respiratoriske varmetapet 
være betydelig. 

Mengden varme som fjernes over 
huden bestemmes i hovedsak av blod
gjennomstrømningen. Dersom dykke
drakten isolerer godt mot det kalde 
vannet og varmeproduksjonen er stor 
p.g.a. muskelarbeid (svømming), må 
gjennomblødningen i huden være 
tilsvarende høy for å fjerne overskudds
varme. Den motsatte situasjonen med 
dårlig isolerende bekledning og lav 
varmeproduksjon vil resultere i blod
åresammentrekning i huden og redusert 
varmetap. 

Størrelsen på den lokale gjen
nomblødningen i et vev er også bestem
mende for opptak og fjerning/utvasking 
av den inerte gassen (nitrogen, helium) 
under kompresjons-, respektivt dekom
presjonsfasen (1). Dette faktum, sam
men med betydningen av de sirkula
toriske forhold for opprettholdelse av 
varmebalanse nevnt innledningsvis, gir 
grunnlag for følgende situasjon og 
hypoteser. 

En dykker utstyrt med tørrdrakt 
dykker til 30 meter. Bekledningen 
isolerer godt og han svømmer mye de 
første 30 minuttene. Varmeproduk
sjonen er høy og for å kvitte seg med 
denne varmen for å unngå økning i 
kroppstemperaturen er gjennomblød
ningen i huden maksimal (100-150 
ml/min/100 g). Dermed vil også opptaket 
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av nitrogen i huden være maksimalt i 
denne første delen av dykket. Det 
oppstår så en lekkasje i tørrdrakten og 
dykkeren blir kald samtidig som 
aktiviteten avtar. 

Når dekompresjonen starter etter 
60 minutter, fryser han og varmetapet 
over huden må reduseres til et minimum 
via en kraftig blodåresammentrekning. 
Lokal gjennomblødning i hud kan i en 
slik situasjon bli redusert til under 2 
ml/min/100 g; altså ca. 70 ganger så lav 
som under den varme delen av dykket. 
Som en følge av dette er fjerningen av 
de (relativt) store nitrogenmengdene 
redusert til et minimum. Forholdene 
ligger dermed vel til rette for dannelse 
av gassbobler i dette vevet som har hatt 
et høyt nitrogenopptak på maksimal 
dybde, men hvor utvaskingen av den 
samme gassen skjer uhyre langsomt 
under dekompresjonen. 

Tilsvarende forhold kan også 
oppstå i skjelettmuskulatur. Under 
maksimalt aerobt arbeid (f.eks. 
svømming) er gjennomblødningen i 
muskel 50-100 ml/min/100 g. l hvilende 
muskel er den redusert til 2-3 
ml/min/100 g, en verdi som ytterligere 
kan reduseres til under1 ml/min/100 g. 
Forholdene i muskel kan med andre ord 
være nær identisk med dem i hud under 
visse betingelser. 

l tillegg til blodåresammentrekning 
vil også en lokal dehydrering i nedre del 
av kroppen forårsaket av endrede 
hydrostatiske forhold, og en generell 
hypohydrering som en følge av kulde
diurese, redusere lokal gjennomblød
ning og dermed fjerningen av den 
inerte gassen. Vi har også vist at 
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svettevæsketapet kan være stort under 
dykking (2, 3) og dermed bidra 
ytterligere til hypohydrering når 
dekompresjonen starter. 

Regneeksemplet illustrert i figuren 
på neste side viser at en overmetning på 
2 bar kan oppstå i f.eks. hud og muskel i 
situasjonen skissert ovenfor. Dermed er 
grensen for bobledannelse på 0.5-1 bar 
(4) overskredet, og gassbobler kan 
oppstå når dykkeren når overflaten, selv 
om han har fulgt en konservativ 
dekompresjonstabell. 

l eksemplet er det forutsatt at 
løseligheten for nitrogen er like stor i 
vevet/cellene som i blodet {5); d.v.s. en 
fordelingskoeffisient lik 1.0, og at 
opptak/utvasking av denne gassen ikke 
er diffusjonsbegrenset. For de relativt 
lave gjennomblødnings-hastigheter det 
her er snakk om (1-50 ml/min/100 g) kan 
også denne siste forutsetningen 
aksepteres (5). 

Konklusjonen fra denne teoretiske 
studien er at ikke bare dybde og dykke
tid skal være bestemmende for dekom
presjonsprosedyrer l tabeller. Også ter
miske (og andre) forhold under dykket 
kan ha betydning. Et dykk som i 
utgangspunktet er varmt og aktivt, men 
som blir ubehagelig kaldt på slutten, bør 
avsluttes ekstra langsomt. En raskere 
oppstigning ville vel friste mest, men 
faren for trykkfallsyke ville da øke 
ytterligere. 
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Nitrogentensjoner i forskjellige vev ved forskjellig gjennomblødning 
under kompresjons- og dekompresjonsfasene. l hud (- - - - - - -) er 
gjennomblødningen høy (50 ml/min/1 00 g) under kompresjonen og 
rav (1 ml/min/1 00 g) under dekompresjonen, mens den for et annet 
vev (- - - - -) har vært 5 ml/min/1 00 g under hele dykket. 
Trykkprofilen { ) er også tegnet inn. 

Figur hentet fra US Navy Di ving Manual 
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ALVORLIG TRYKKFALLSYK.E MED AFFEKSJON AV SENTRALNERVESYSTBvlET 

John Hjelle, Nutec 

I løpet av de siste 5-10 år er det kommet 
mye informasjon angående mekanismene 
bak og resultatene av alvorlig trykkfallsyke 
med affeksjon av nervesystemet, heretter 
kalt TFS-N. Jeg vil kort nevne noen av de 
viktigste forskningsdata som er 
framkommet: 

* Hos dykkere som hadde gjennomgått 
TFS-N, var det ofte skader i 
nervesystemet selv om dykkeren 
fungerte normalt og det var normale 
forhold ved vanlig klinisk undersøkelse 
etter behandling. Selv dykkere uten 
kjent TFS-N kan ha skader 
nervesystemet pga. dykkingen. 

* Ved å undersøke blodsirkulasjonen i 
hjernen i forbindelse med TFS-N, fant 
man ved en undersøkelse nedsatt 
sirkulasjon i hjernen hos alle selv om 
symptomene og funnene tydet på skade 
bare i ryggmargen. Oppfølging av disse 
dykkerne opp til 14 måneder etterpå, 
viste at disse sirkulasjons-forandringene 
hos de fleste ikke ble normalisert. 

* Det er en påvist overhyppighet av et 
patent foramen ovale (dvs. åpen 
forbindelse mellom forkamrene i 
hjertet) hos dykkere med TFS-N. Dette 
gjelder særlig de tilfellene med TFS-N 
som debuterer tidlig (<30 min.) etter 
dykket. 

Hvilke konsekvenser bør dette få? Jeg vil 
antyde følgende muligheter: 

* Alle som er direkte involvert i 
dykkeoperasjoner må få nødvendig 
opplæring i hvordan man kan redusere 
risikoen for TFS-N, hvilke symptomer 
som kan gi mistanke om TFS-N, og 
hvordan behandlingen skal gis. 
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* Selv lette symptomer på TFS-N må tas 
meget alvorlig og rask rekompresjons
behandling er nødvendig. 

* Alle dykkere med mistanke om 
gjennomgått TFS-N, må etter 
behandlingen undersøkes av nevrolog. 

* Alle som har gjennomgått TFS-N, må 
holde seg borte fra dykking i minst 3 
måneder slik at nervevevet får tid til 
tilheling. Dersom dykkeren har tegn til 
varige skader i nervesystemet også etter 
ett års observasjon uten dykking, bør 
han få forbud mot dykking. 

* Alle med gjennomgått TFS-N må 
vurderes for undersøkelse av 
tilstedeværelsen av et patent joramen 
ovale. Kanskje bør alle som har tenkt å 
starte med yrkesdykking, undersøkes på 
samme måten. Noen forskere mener at 
ved funn av en slik åpen forbindelse 
mellom hjerteforkarnrene, skal dykking 
frarådes. Det er dog for lite data til å 
kunne si sikkert hvor mye en slik 
defekt har å si i disse sammenhengene. 

* Dykking er et risikoyrke. Et offentlig 
medisinsk register for dykkere bør 
opprettes for å overvåke dykkernes 
helsetilstand over tid. 
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MEDISINSK BEREDSKAP VED BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER 

John Hjelle, Nutec 

Innledning 

Alle arbeidstakere i Norge må kunne få 
den medisinske behandling som er mulig 
for å redde liv eller begrense skadene i 
forbindelse med alvorlig skade eller 
sykdom som oppstår på arbeidsstedet! 
Dette høres ut som en selvfølgelighet, men 
for metningsdykkere i Nordsjøen har ikke 
dette vært tilfelle. De er i lange perioder 
utenfor rekkevidden av de viktigste 
tjenestene i det offentlige norske 
helsevesenet. Dette ser det ut til at 
myndighetene nå har innsett og forsøker å 
bøte på. 

Bakgrunn 

NUI/Nutec har siden 1977 arbeidet med 
problemstillingene omkring medisinsk 
beredskap, behandling og evakuering av 
dykkere under trykk. Dette arbeidet har 
bl.a. munnet ut i 5 rapporter som belyser 
problemene og kommer med forslag til 
løsninger (1-5). 

Paragrafene 89, 90, 92 og 94 i 
Oljedirektoratets nye dykkeforskrift (6) 
som trer i kraft l. l. 91, omhandler krav til 
medisinsk beredskap og vaktlegeordning 
ved bemannede undervannsoperasjoner. 
Disse paragrafene beskriver bl.a. at 
operatøren skal sikre at det: 

er utarbeidet en plan for å redde liv 
og begrense skadevirkningen av 
eventuelle katastrofer, ulykkes- og 
faresituasjoner eller sykdom (§§ 89 
og 94), og at det er beskrevet i 
planen: 

hvordan kvalifisert 
medisinsk behandling skal 
kunne gis til personale 
inntil de er brakt til 
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overflatetrykk (§ 89) 
hvordan øvelser skal 
gjennomføres for å kunne 
møte en ulykkes- eller 
faresituasjon på forsvarlig 
måte (§ 89) 
en organisasjonsplan som 
viser ansvarsforhold og 
rapporteringslinjer ( § 94) 
utstyr og prosedyrer (§ 94) 

gjennomføres øvelser som nevnt i 
planen (§ 90) 

i tilfeller av sykdom eller skade er 
mulig å rådføre seg med lege som 
har kompetanse til å yte 
dykkemedisinsk behandling (§ 92) 

Medisinsk beredskapstjeneste 

Nutec og Haukeland sykehus har nylig 
inngått en samarbeidsavtale. Dette 
samarbeidet sikrer at Nutec kan tilby 
operatør/dykkeselskap en tjeneste som skal 
tilfredsstille vesentlige forhold i de ovenfor 
nevnte punkter. Tjenesten tilfredsstiller 
også kravene til en medisinsk 
beredskapsorganisasjon som beskrevet i 
dykkespesifikasjonene til Norsk 
Hydro/Saga/Statoil (7). Kort fortalt 
innebærer dette at Nutec tilbyr en bered
skapsorganisasjon som kan yte kvalifisert 
rådgivning, og kvalifisert livreddende og 
stabiliserende behandling av syk eller 
skadet dykker under forhøyet trykk. Denne 
tjenesten inneholder følgende 
hovedelementer: 

dykkelege i forvakt for rådgivning 
og klar for utrykning i løpet av l 
time ved behov 
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anestesilege og/eller kirurg 
utrykningsklar på 12 timer med 
nødvendig utstyr 

stort landbasert behandlingskammer 
og kammerkompleks med 
nødvendig kammerpersonell og 
utstyr ved behov for overføring av 
dykker fra dykkefartøy vha. 
hyperbar livbåt 

program for øvelser for 
helsepersonellet under trykk 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

R. Birkeland og medarbeidere. 
"Dykkeberedskap hyperbar 
evakuering og dykkemedisinsk 
beredskap". Nutec rapport 40-86. 

J.O. Hjelle og medarbeidere. 
"Medisinsk beredskap for dykkere. 
Del l; spesifisering av utstyr og 
prosedyrer". Nutec rapport 36-88. 

O.l. Molvær og medarbeidere. 
"Medisinsk beredskap for dykkarar. 
Del 2; organisering og opplæring". 
Nutec rapport 42-88. 

Forskrift for bemannede undervanns 
operasjoner petroleums-
virksomheten. Oljedirektoratet 
1990. ISBN 82-7257-305-9 

Standard Specification For Offshore 
Installations. Criteria For Diving 
Operations. Norsk Hydro/Saga/ 
Statoil. Desember 1989. Side 39, 
punkt 10.5: Diving Medical 
Emergency. 

Ha en riktig fredelig jul og gode metninger neste år uten sykdommer eller skader! 
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LITTERATUR OG DOKUMENTASJON 

Elin Dah/1-Larssøn, Nutec 

Dykkenytt's lesere er antagelig kjent 
med årets FUDT-seminar som ble 
avholdt på SAS-hotellet i Bergen 13. og 
14. november 1990. Innen dette 
nummeret av Dykkenytt kommer ut, vil 
også det vitenskapelige seminaret 7. 
desember ha gått av stabelen. Alle som 
deltok på seminaret, fikk vel også med 
seg seminarboken som ble gitt ut, med 
sammendrag av alle foredragene. De 
som ikke var på seminaret, men som 
likevel er interessert i denne 
publikasjonen, kan henvende seg til 
biblioteket på NUTEC. Den koster kr. 
100,-. 

Konferansepublikasjoner 

Hyperbaric Medicine Proceedings: HBO: 
2nd Swiss symposium on hyperbaric 
medicine: 2nd Euripean Conference 
on Hyperbaric Medicine. - Basel : 
Foundation of Hyperbaric Medicine, 
1990.-363 s.: ill. 
Emneord: Hyperbar medisin og 

teknologi. Trykkfallsyke. 
Infeksjons sykdommer, sår, 
øre-nese-hals problemer. 
Farlige gasser. Sykdoms-
behandling 

High Pressure Nervous Syndrome 20 
years later : First Meeting of the 
International Group on High Pressure 
Biology. - Marseille : ARAS-SNHP 
Publications, 1989.-342 s. 
Emneord: Trykkfallsyke. Langtidsvirk-

ninger og historie. Pustegass
blandinger og hydrogen. 
Effekter under trykk. 
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Annen litteratur 

Diving Support vessels of the World. -
Ledbury: OPL, 1990,-347 s.: ill. 

Dette er et oppslagsverk som inneholder 
omfattende opplysninger om de enkelte 
dykkeskip, både når det gjelder 
metningsdykking og luftdykking. 
Opplysningene dreier seg om alle 
aspekter ved eierforhold, dimesjoner, 
kapasitet, innredning, dykkesystem, etc. 

Owe, J.O. Flymedisin, førstehjelp og 
nødtrening. - Oslo : Universitetsforl., 
1990. - 1 2 7 s. : i Il. 
Luftfartsbrevskolen/NAK 

Rapporter 

Department of Energy Diving Safety 
Memoranda: January 1974 - January 
1989. - London: Submex, 1990. - 99 s. 
Department of Energy Offshore 
Technology Report 90 328. 

Publikasjonen er en samling av Depart
ment of Energy sine sikkerhets
meldinger i den nevnte perioden, til
svarende den som vårt eget Olje
direktorat gir ut. Den har et svært godt 
emnemessig register. 

Murry B.G. and l. Marr. Hyperbaric 
Chamber Gas: Contaminant Monitoring. 
- Aberdeen: DEl, 1990. 34 s. 
Departement of Energy Report OTO 89 
030. Emneord: Hyperbare kammer og 
gass analyser. 



.. 

Nutec Dykkenytt nr. 4 l 1990 

Haukelid, K. Beredskapsøvelser- tomme 
ritualer eller livsviktig trening? 
Stavanger: Rogalandsforskning, 1990.-
18 s. Sikkerhetsmotivering: Fase Il, 
RF 14/90. 
Rapporten kan bestilles fra 
Rogalan,dsforskning. 

NUTEC RAPPORTER 

Karlsen, T. og J.M. Tangen: Sjekklister 
for dykkerkommunikasjon. NUTEC 
Rapport 8/90. 

Karlsen, T. og J.M. Tangen: Håndbok i 
dykkerkommunikasjon. NUTEC Rappor 
25/90. 

Rapportene kan bestilles fra NUTE 1 

biblioteket. De som ønsker å stå oppf~ 
på vår adresseliste for utsending 
rapportindeks og åpne rapportforside 
ganger i året, kan også henvende se~ 
undertegnede . 

Figur hentet fra US Navy Diving Manual 
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KLIPP FRA SPALTENE 

Ved Elin Dah/1-Larssøn, Nutec 

Stortingsforh. Nr. 40 7.- 9. mai 1989-90. 

"Komiteens flertall slutter seg til 
departementets begrunnelse for ~ 
lokalisere Statens dykkerskole til 
Skålevik i Bergen. o 

Flertallet vil forøvrig også peke pa 
nødvendigheten av at sko ren innleder et 
samarbeid med alle miljøer som kan 
tilføre den noe faglig og som e.r 
konkurransedyktig i pris. Dessuten vil 
flertallet understreke viktigheten av at 
skolen etablerer gode faglige kontakter 
med relevante forsknings- og utvik
lingsmiljøer, herunder NUTEC". • 

Stavanger Aftenblad, 3.11.90 

"Sikkerhetspris går til norsk BP-ansatt. 
Per Rosengren, som jobber i BP Norge, vil tirsdag 
få utdelt en sikkerhetspris av den engelske 
viseoljeministeren Colin Moynihan. Rosengren 
får prisen for sitt store arbeid innen sikkerhet 
for dykkere i Nordsjøen, og han er den første 
som får den på fire år". l 

St.prp.nr.1, 1990/91 Utdannings- og 
forskningsdep. 

"Statens skole for tryggingsopplæring. 

Departementet gjer framlegg om at 
skolen blir avvikla som statleg ~kole fr_å 
1. januar 1991, og at dnfta bhr 
overteken og o vidareut'(ikla av eit 
aksjeselskap fra same t1d. l dette 
selskapet vil Norsk Undervanns-
teknologisk Senter a.s (NUTEC), 
Skadeforsikringsselskapet Vesta a.s 
(Vesta), Hordaland fylkeskommune, 
Sund kommune og Statens delta".• 

NTB-melding 3.10.90 

"Bergen får professor i dykkeforskning. 
Otto Inge Molvær er blitt utnevnt til 
Norges første professor i dykke
forskning. Han skal ·arbeide ved Norsk 
Undervannsteknologisk Senter a.s i 
Bergen, og i samarbeid med Haukeland 
sykehus og universitetet i byen ".1 
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Vikebladet, Ulsteinvik, 1 O. 11.90 

"Dykking- ein risikofylt sport. . 
Otto Inge Molvær, professor . 1 
dykkarmedisin, har sjøl vore akt1v 
sportsdykkar. Men no har han sett nok 
"elende" og vil slutte. To gonger har 
han halde foredrag for dykkarar på 
Ulstein Hotell, og begge gongane har 
han understreka at dei har valt seg ein 
hobby med stor risikofak~or. . 
Eitt av problema er at SJøl om em held 
seg strengt til dykkartabellane, som 
forte! kor djupt ned ein kan gå, og kor 
lang tid ein må bruke opp, vil eitt av 100 
dykk føre til trykkfall~sykje. pg ~an vi! 
avlive myten som se1er at mn1 er v1 
like". Mellom 20-30% av oss går rundt 
med eit lite hol i hjerte, utan at vi veit 
det. Dessutan er ta beila ne utrekna etter 
unge folk, og eldre dykkarar, kan gå 
med symptom på trykkfallsykje utan å 
vere klar over det. Men plutselig ein 
dag har dei tatt eit dykk for mr,kje - og 
katastrofen kan vere eit faktum' .• 

V1kebladet, Ulstemv1k 13.11.90 

"Dykkermiljøet toler ikkje fleire ulykker. 
Tryggleiksreglane blir stendig tøygde av erfarne 
dykkerar, dette smittar over på dei meir 
urøynde, og med den store interessa det er for 
denne sporten for tida, fører dette uvegerleg til 
auke i ulykker. Det er på tide å rope eit varsko. 
Det er Kjartan Finn Alnes på Hareid som 
reagerer på det han kallar bagatellisering av 
dykkerulykker. Sjøl har han bakgrunn som 
sportsdykkerinstruktør og med anleggsdykking, 
og har dykkersertifikat både for 
klokkedykkersertifikat og hjelmdykking. Alnes 
har dei siste 2t åra arbeid som dykker i 
Nordsjøen". l 

1 ønsberg Blad, 24. 11.90 

"Statoil kjøper seg inn i Nøtterøy-firma. 
Det er nå avklart at Statoil kjøper seg inn i 
Nøtterøy-firmaet Ottestad Breathing System a.s, 
i dag liggende i Nesskogen. Forhandlingene har 
pågått siden i vinter som Tønsbergs Blad 
tidligere har meddelt. Etter det vi forstår vil en 
avtale bli undertegnet 6. desember" .l 
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11Forsknings- og utviklingsprosjekt i 
dykketeknologr (FUDT) 

Statoil~ Norsk Hydro~ Saga og Oljedirektoratet 

Delprosjektene i FUDT i 1990 er: 

Kjemisk arbeidsmiljø 

Langtidsvirkning av dykking 

Termofysiologi 

Respirasjon 

Implementering 

Bakteriologi 

Dekompresjon 

Nødtrening og krisehåndtering 

HPNS 

Dykkeklokkeergonomi 

Nødsystemer 

Automasjon 

ROV beis 

Pensjonsalder for dykkere 
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KURS VED NUTEC TRENINGSSENTER 
Av Rune Birkeland,Nutec 

Nutec Treningssenter er en avdeling ved 
Norsk Undervannsteknologisk Senter a.s. 
Hovedaktivitetene ved Nutec Trenings
senter 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 livbåtanlegget 
er det videre bygget et eget vanntre
ningsanlegg for simulering av evakue
ring fra helikopter som har nødlandet 
på sjøen. 

Som en følge av at Nutec totalt sett er i 
besittelse av spisskompetanse på en rek
ke områder innen sikkerhet og bered
skap, tilbyr NUTEC Treningssenter et ut
videt kurstilbud; 

MOB kurs 
førstehjelpskurs 
kurs i evakuering med rednings
strømpe 
kurs for dykkepersonell 
kriseledelse 

Av relevante kurs for dykke personell kan 
nevnes: 

1. Lederopplæring for dykkepersonell 

Kursmålsetting 
Kurset vil gi deltakerne økt kunnskap og 
trening i praktisk ledelse knyttet konkret 
til de funksjoner og oppgaver ledende 
dykkepersonell skal ivareta. 

Mål~rup~e 
Dyk esje er, luftdykkeledere, klokke-
dykkeledere, kammeroperatører samt 
kandidater og assistenter til disse stil
lingene. 

Varighet 
18 timer fordelt på 2 dager. 
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Innhold 
Kurset vil gjennom forelesninger og 
praktisk trening gi økt kunnskap om: 
1 Lederrolle og lederfunksjoner 
2 Kommunikasjon 
3 Teambygging 

2. Videregående førstehjelpskurs for 
dykkere 

Kursmålsetting 
Gi dykkepersonell tilstrekkelige kunn
skaper til å oppdage og bedømme vikti
ge symptomer og utøve førstehjelp. Ut
vikle den enkeltes evne til å arbeide selv
stendig, til å kunne samarbeide med me
disl sk _: ~ersonell og til å assistere 
ovt: :>rdr -i en førstehjelps-situasjon. 

MC. ~ru p,. __ 
DykKere og ledende dykkepersonell på 
dykkeskip og andre dykkeinstallasjoner. 

Varighet 
Kursets varighet er 75 timer (2 uker) 

Innhold 
Førstehjelpsdelen inn holder 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 for~øyet oksygenpartialtrykk 
ved dykking. Arsak, virkning, symptomer 
og behandling av oksygen forgiftning. 
- Beregning av oksygenets partialtrykk 

og betydningen av dette for dykke
rens sikkerhet. 



Nutec Dykkenytt nr. 4 l 1990 

3. Maritimt VHF kurs 

Kursmålsetting 
Sertifisere personell i henhold til 
Teledirektoratets krav til begrenset 
radiotelefon-sertifikat for den maritime 
mobile VHF.tjenesten. 

Målgruppe 
Alle personer som i beredskapsmessig o~ 
annen sammenheng har behov for a 
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. Krise og krisehåndtering 

Kursmålsettinf 
Bidra til økt efektivitet i redningsarbeid 
ved ulykker offshore, samt minske 
sannsynlighetene for psykologiske 
problemer på sikt. 

Målgruppe 
Personell som har et ledelses- og/eller 
koordineringsansvar ved ulykker og 
katastrofer offshore. 

Varighet 
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Kurset varer 4 timer. 

Innhold 
Karakteristika ved en krisesituasjon 
Katastrofeatferd 
Krisereaksjoner 
Stressreaksjoner under rednings-
arbeid 
Ettervirkning av innsatsarbeid 
Psykologisk debriefing 
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INFORMASJON OM NUTEC's TJENESTER 

NUTEC er et kompetanse-, service- og beredskapssenter for våre kunder. 

Vi yter behovsrettet spisskompetanse innen: 

dykking 
undervannsteknologi 
personsikkerhet 

og omsetter denne til lønnsom sikkerhet for våre kunder. Vårt viktigste 
konkurransemiddel er kvalitet. 

Våre hovedforretningsområder er: 

problemløsning, beredskap og forskning innen teknologi, helse og miljø 
relatert til dykking 

- teknologiutvikling og planlegging/gjennomføring av tester, intervensjon 
og utstyrsservice innen undervannsteknologi 
sikkerhets og beredskapsopplæring 

Nutec 
Norsk Undervannsteknologisk Senter a.s 

Postboks 6- Gravdalsveien 255 
5034 Ytre Laksevåg 

Telefon : (OS) 34 16 00 
Telefax (OS) 34 47 20 
Telex : 42892 nutec n 
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