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LEDER 
LITT OM INNHOLDET OG LITT NYHETER 
Av Ragnar J. Værnes, Nutec 

Vi har na kommet til 2. utgave av 
Nutec Dykkenytt i 1990. Som innholds
registeret viser er det nok av spennende 
tema a skrive om innen yrkesdykking. 

Nutec Dykkenytt nr. 2 l 1990 har en 
artikkel fra Norsk Hydros dykke
avdeling om gjennomførte aktiviteter i 
1989. 

Innenfor det hyperbarmedisinske feltet 
er der et innlegg om de sentrale 
aspekter innen kjemisk arbeidsmiljø for 
metningsdykking. Videre er der en over
siktsartikkel angående ulykker {dødsfall. 
trykkfallsyke, andre uhell) i perioden 
1978 til1989 for innaskjærs og utaskjærs 
dykking. Konklusjonen i denne artik
kel~': er at s~lv On:' volumet av dykke
aktiviteten pa kontmentalsokkelen ikke 
har g~tt n~d, har det vært en jevn 
reduksJon 1 antall ulykker. Dette i 
motsetning til innaskjærs dykking, hvor 
det har vært en markert stigning i både 
fatalulykker og uhell. 

N~VFs hyperbarmedisinske program 
b1drar med en artikkel som viser 
hvordan man o ka~ benytte dyremodeller 
for å prøve a fmne arsaksmekanismer 
bak de akutte og mulige permanente 
effekter av dypdykking. 

Tor Fje_lldal fra NOPEF har et innlegg 
som v1ser hvor flåsete selv seriøse 
ameri~anske tidsskrift kan være på et så 
alvorltg tema som langtidseffekter av 
dykking. Videre er der 2 leserbrev som 
tar opp innlegget i forrige Nutec 
Dykke nytt om temaet "A-dykkere og B
dykkere". 

En av tilbakemeldingene fra våre lesere 
ha~ vært at vi som informasjonsavis må 
ta mn nyheter fra dykkeindustrien. Vi er 
sterkt interessert i å få til dette, men da 
er vi avhengig av at våre lesere forer oss 
med nyheter som vi kan få lagt inn. De 
nyheter vi kan klippe fra øvrig media er 
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for oss innenfor dykkeindustrien 
allerede "gammelt nytt". Forøvrig er vel 
den heteste nyheten at de nye 
dykkeforskriftene ikke blir innført før 1. 
januar 1991. 

Imidlertid vil jeg komme med følgende 
~yggelige nyhet: Fra og med 
mneværende dykkesesong vil NUTEC 
utvide sin hyperbare beredskaps
tjeneste til også å omfatte en hyper
barmedisinsk beredskap. 

Kort fortalt er formålet med den 
hyperbarmedisinske beredskap å kunne 
yte avansert, livreddende og stabili
serende behandling av alvorlig syk eller 
skadet dykker som befinner seg under 
forhøyet try~k. l det anbefalte forslag til 
beredskap vtl det være en dykkerlege i 
"forvakt" som skal kunne rykke ut til 
dykkerne i løpet av en time. Dersom 
dykkerlegen finner det nødvendig med 
mer kvalifisert hjelp, vil han kunne 
~obilisere en anestesilege og/eller en 
k1ru~g. med nødvendig utstyr. Disse 
~pes1altstene_ skal være klar til å rykke ut 
mnen 12 t1mer etter at de er blitt 
alarmert. 

Kontraktsforhandlingene med Hauke
land sykehus sluttføres nå og det anbe
falte utkast til den hyperbar-medisinske 
beredskap forventes å være operativt 
fra uke 21 og vi vil også gjennomføre et 
trenings/-kvali~i~asjons~ykk med helioks 
for vår med1smske mnsatsgruppe i 
Nutecs kammeranlegg. 

Vi håper at den hyperbarmedisinske 
beredskapsordningen vil være av 
inter~sse for dykkeindustrien og den vil i 
alle tilfelle være en sterk forbedring av 
det eksisterende opplegg. Ønsker du 
ytterligere informasjon om denne 
utvidete tjenesten, kan operasjonsleder 
Alf Schønhardt, dykkelege John Hjelle 
eller undertegnede kontaktes. 



Nutec Dykkenytt nr. 21 1990 

KOGNITIVE OG NEVROFYSIOLOGISKE EFFEKTER AV HVPERBAR 
EKSPONERING. 
(NAVFs dypvannsmedisinske forskningsprogram- prosjekt 13.91.99-114) 

Av Finn Konow Jellestad, Universitetet i Bergen 

1. BAKGRUNN 

Prosjektet har hatt som utgangspunkt 
nevropsykologiske og nevrologiske funn 
som er gjort på dykkere ved bl. a. 
NUTEC. Ved dykking til store dyp over 
150-160 m, far dykkere en rekke 
symptomer som svimmelhet, kvalme, 
finmotorisk skjelving, problemer med 
hukommelse og oppmerksomhet og 
forandringer i hjernens elektriske 
aktivitet (EEG). Alle disse symptomene 
omtales vanligvis samlet med den 
engelske betegnelsen "High Pressure 
Nervous Syndrome" (HPNS). 

l dette prosjektet er det lagt vekt på å 
undersøke hukommelse og oppmerk
somhet hos rotter, samtidig som vi også 
ønsker å undersøke eventuelle forand
ringer i overføringen av nerveimpulser i 
de deler av hjernen vi mener er involvert 
i oppmerksomhet og hukommelse. 

2. HVJORFOR BENYTTE DYRE-
MODELLER 1 

Med utgangspunkt i menne.sket er det 
klart at det ikke er etisk forsvarlig å 
utsette mennesker for påkjenninger 
som vi tror kan føre til psykologiske eller 
nevrologiske forandringer. Selv om vi 
også innenfor dyreforsøk er pålagt 
etiske hensyn, har. det til . nå vært 
anerkjent at en kan bruke dyr i slike 
forsøk gitt at fysiske og psykiske 
påkjenninger reduseres så langt det er 
mulig. 

Til tross for at både hjernens størrelse og 
vekt er svært forskjellig mellom 
mennesker og rotter, inneholder 
hjernen hos rotter nøyaktig de samme 
anatomiske strukturer som menneske
hjernen. De kjemiske substansene som 
er. med på å overføre informasjon 
mellom de forskjellige hjernecellene er 
også de samme. 
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Dette gir oss med andre ord et bra 
grunnlag for å kunne dra sammen
ligninger. På den annen side er der en 
rekke fysiologiske forskjeller som kom
pliserer bildet. Rotter har en langt 
hurtigere blodgjennomstrømning enn 
hos mennesker, gassutskiftingen i de 
forskjellige vev er forskjellig, osv. 

Dette· kan vi imidlertid utnytte til vår 
fordel i og med at vi kan benytte helt 
andre kompresjonsprofiler enn for 
mennesker. Mens en for humane dykk 
til 500 m benytter kompresjonsprofiler 
som går over dager og dekompresjons
profiler som går over uker, kan en for 
rotter gjøre unna et slikt dykk på ca. 30 
timer. Terskelen for HPNS symptomer er 
på ca. 700 m hos rotter, mens de ligger 
på ca. 160 m hos mennesker. Er så 
resultatene sammenlignbare? Det er 
naturligvis vanskeHg å svare entydig på 
et slikt spørsmål, ikke desto mindre er 
det av avgjørende betydning. Måten vi 
har søkt å løse dette problemet på er å 
evaluere EEG hos rotter under hele 
dykkfasen mot de forandringene vi 
finner hos mennesker. Deretter kan vi 
tilpasse trykkprofilene slik at EEG 
forandringene er så like som mulig. 

3. HVILKEN TYPE HUKOMMELSE ER 
DET VI HAR TESTET 1 

Både hos mennesker og rotter snakker vi 
gjerne om korttids- og langtids 
hukommelse. Hos dykkere er det helst 
korttidshukommelsen som svekkes 
under dykk. Vi har utviklet en test for 
rotter hvor vi kan teste både langtids
og korttidshukommelse. Det har vi gjort 
ved å lære rotter til å trykke på en av to 
spaker ved et gitt signal for å få mat. Vi 
har gjort denne testen ytterligere 
komplisert ved at vi har to forskjellige 
lydsignaler (A og B) og to forskjellige 
spaker (X og Y). 
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Begge spakene introduseres i test
boksen samtidig, men bare den ene gir 
mat. Trykker rotten på feil spak trekkes 
begge spakene umiddelbart tilbake. 
Lydsignal A signaliserer at spak X er 
korrekt og signal B at spak Y er korrekt. 
Ved å innføre et opphold mellom signal 
og introduksjon av spakene i boksen på 
henholdsvis 1, 1 O eller 20 sekunder kan 
vi måle "grader" av hukommelse. 
Rotten må altså for hvert forsøk huske 
hvilket signal som ble gitt {kort
tidshukommelse), mens det å huske at å 
trykke på en spak et visst antall ganger 
tester langtidshukommelsen. 

4. HVA HAR VI FUNNET 7 

Vi har eksponert rotter to ganger til 700 
m {Helium med et oxygen partial trykk 
på 0,4) som ligger i nedre området av 
HPNS for rotter. Vi observerte in9en 
HPNS symptomer ved · d1sse 
eksponeringene, vi fant heller ikke noen 
hukommelsesforandringer når vi sam
menlignet prestasjonene før og etter 
dykkene. Vi bar også eksponert rotter til 
900 og 1000 m med samme gass
blanding som nevnt ovenfor. Her så vi 
klare HPNS-symptomer med skjelving og 
rytmiske bevegelser av hode og 
forlabber (myoclonus) som er en indi
kasjon på epileptisk aktivitet. Heller ikke 
disse forsøkene viste seg å påvirke 
hukommelsen med det testbatteriet vi 
benyttet før og etter eksponeringene. 

5. HVORDAN TOLKE RESULTATENE 7 

Et problem forskere alltid står overfor 
ved såkalte "negative funn" er at 
målemetodene våre kanskje ikke er 
sensitive nok til å fange opp eventuelle 
endringer. Vi har derfor også utført en 
test hvor vi har injisert Scopolamine 
hydrobromide som vi vet gir hukom
melsesdefekter hos rotter. Resultatene 
viser tydelig at testen vår er sensitiv 
både overfor forskjellige doser av dette 
stoffet og for de forskjellige intervallene 
mellom signal og presentasjon av 
spakene, dvs. større hukommelses
problemer med 20 sekunder enn ved 10 
sekunder. 
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Med andre ord har vi et visst grunnlag 
for å hevde at dykking til store dyp, med 
eller uten HPNS symptomer, ikke gir 
varige hukommelsesforandringer etter 
eksponeringen. 

På den annen side ville det vel også vært 
overraskende om vi hadde funnet slike 
forandringer etter bare en eller to 
eksponeringer til slike dyp. En naturlig 
videreføring av disse eksperimentene 
ville derfor være å eksponere rotter 
gjentatte ganger over et lengre tidsrom 
til store dyp og eventuelt med 
forskjellige trykksettingsprofiler, noe 
som det dessverre er vanskelig å få til 
med den tekniske hjelp og de 
økonomiske ressurser det igang
værende prosjektet råder over. 

Figur hentet fra US Navy Diving Manual 
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KJEMISK ARBEIDSMIUØ l HYPERBARE DYKKESYSTEMER 

Av Randi Hag og Karin Jakobsen, NUTEC 

Dette prosjektet er en fortsettelse av 
prosjektet "Hyperbar sveising 
toksikologi og yrkeshygiene" som ble 
startet i 1983, og som igjen var en 
videreføring av prosjektet 
"Målemetodikk - hyperbar sveising". 
Bakgrunnen for å sette i gang et slikt 
forskningsprosjekt var at 
oljevirksomheten i Nordsjøen startet, o~ 
behovet for sveising av rørledninger pa 
havbunnen meldte seg raskt. Det var 
kjent fra landbasert industri at sveising 
kan produsere store mengder forurens
ninger som sveiseren kan puste inn, og 
disse forurensningene kan være svært 
giftige. 

Hensikten med disse prosjektene har 
vært å utarbeide metoder · for 
overvåkning og rensing av atmosfæren i 
hyperbare dykkesystemer både i 
boligkammer og i sveisehabitat, og å 
fremskaffe data om hyperbar toksisitet 
(giftighet) av kjemiske stoffer. Disse 
resultatene kan så brukes til å fastsette 
hyperbare ~renseverdier, dvs. grenser 
for "tillatt mengde forurensning i 
dykkernes pustegass og i atmosfæren i 
kammersystemet forøvrig. Ved å 
anvende resultatene fra disse pro
sjektene, vil prosedyrer og regelverk 
kunne forbedres, og det vil oppnås 
bedre kontroll med forurensninger i 
hyperbare dykkesystemer og bedre 
overvåkning av slike systemer. Derved 
kan også sikkerheten for dykkerne økes. 

Ventilasjon l rensing av kammergass: 
l et hyperbart dykkersystem resirkuleres 
gassen. Det er derfor viktig at rensingen 
av gassen er optimal, slik at all 
forurensning fjernes effektivt fra 
atmosfæren. Forskjellige metoder for å 
fjerne forurensninger fra atmosfæren er 
blitt testet, og likeledes hvordan 
rensingen kan optimaliseres. 
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Bol i~ kammer: 
De leste materialer og prosesser avgir 
forurensning. Mennesker avgir også 
gasser til omgivelsene. Dette er bl.a. 
dokumentert av NASA (den ameri
kanske romfartsorganisasjonen). l en 
lukket atmosfære som f.eks. et dykker
system, vil dykkerne puste inn slik foru
rensning så lenge de oppholder seg der, 
dersom forurensningen ikke fjernes 
kontinuerlig. Rester av f.eks. løsemidler 
i maling, lim o.lign. som er benyttet til 
vedlikehold i kammersystemet, vil også 
tilføres kammeratmosfæren ved 
trykksetting. Det er derfor viktig at 
atmosfæren i dykkersystemet holdes så 
ren som mulig, slik at dykkerne utsettes 
for minst mulig helseskadelig påvirkning 
mens de er under trykk. Det er også 
viktig å benytte produkter og materialer 
i et l<ammersystem som avgir minimal 
forurensning, eller hvis ikke det er 
mulig, sørge for at forurensningene 
fjernes effektivt ved hjelp av 
adsorberende medium, f.eks. Purafil, 
Ethysorb eller lignende. 

For å kunne redusere forurensningen av 
kammeratmosfæren i et dykkersystem 
til et minimum, er det også viktig å 
holde kontroll med alt som bringes inn i 
dykkesystemet, både før dykkstart og i 
løpet av dykket. For både toalettartikler 
(inneholder parfyme/løsemidler), ren
gjøringsmidler og mat vil kunne tilføre 
kammeratmosfæren forurensninger! 
Nytt og nyreparert dykkeutstyr inne
holder rester av løsemidler, og disse vil 
også forurense kammeratmosfæren. 
Hvilke forurensninger som finnes i 
atmosfæren i boligkamrene og meng
den av disse, er blitt undersøkt i dette 
prosjektet. 
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Å måle eller beregne mengde og type 
avgassing fra forskjellige materialer, vil 
gi svært nyttig informasjon for å kunne 
vurdere hvilke materialer som egner seg 
til bruk i et dykkersystem og hvilke som 
bør unngås eller forbys. Prosedyrer for 
slik testing er vurdert i dette prosjektet. 

Teknisk sett kan nesten alle foru
rensninger - med få unntak - i atmos
færen i et dykkesystem, fjernes ved hjelp 
av kjente og kommersielt tilgjengelige 
adsorbenter l absorbenter ("scrubbere", 
dvs. "Soda-lime", CO-katalytt, kalium
permanganat og aktivt kull). Begrens
ningen i dag er at gassrensesystemet i de 
fleste dykkesystemer ikke er bygget l 
dimensjonert for flere scrubbere i serie i 
gasstrømmen. Det vil mao. innebære en 
modifisering av eksisterende anlegg 
dersom kammer-atmosfæren skal kunne 
renses optimalt. 

De resultatene som fremkommer i dette 
prosjektet, vil gi verdifull informasjon 
om hvordan kjemiske stoffer oppfører 
seg og virker under hyperbare forhold. 
Resultatene vil kunne danne grunnlag 
for vurdering og fastsetting av 
hyperbare grenseverdier for kjemiske 
stoffer. NUTEC vil kunne uttale seg om 
eller anbefale slike grenseverdier på 
grunnlag av dette prosjektarbeidet. 
Forøvrig bør sannsynligvis også 
industrien få anledning til å uttale seg 
før slike grenseverdier blir fastsatt. Men 
det er opp til Oljedirektoratet å fastsette 
de hyperbare grenseverdiene. 

På lengre sikt vil kunnskapene fra dette 
prosjektet kunne samles i et dataregister 
med opplysninger om materialers og 
kjemiske stoffers emisjon (avgassing) og 
om deres forventete giftighet under 
hyperbare forhold. 

Figur fra Penzias W: Man beneath the Sea, 1973 
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DYKKEUHELL OVER 12-ÅRSPERIODEN 1978-89 
Otto l. Molvær, Nutec, Svein Eidsvik, Haakonsvern, 

Svein Bjordal, Haakonsvern/Nutec 

Utviklinga på norsk kontinentalsokkel 
har vore gunstig (fram t.o.m. 1988) 
både når det gjeld personskadar totalt 
09 når det gjeld trykkfallsykje, slik det 
gar fram av Fig. 1 og Fig. 2 (1). Dette 
trass i at dykkeaktiviteten ikkje gjekk 
ned i perioden. 

lnnaskjers ser utviklinga ut til å ha 
gått i motsett lei, dømt ut frå Fig. 3. 
og Fig. 4 (2). 

Her har ein diverre ikkje noko 
påliteleg mål for aktiviteten, men frå 
sportsdykkarhald vert det hevda at 
aktiviteten har gått opp i perioden. 
Det er såleis vanskeleg å seie om 
dykkinga er blitt meir utrygg med åra. 
Men det som er heilt sikkert er at der 
er rom for store forbetringar! 

På Fig. 5 ser ein korleis dykkeuhella 
fordeler seg på ulike kategoriar 
dykkarar innaskjers. Sportsdykkarane 
er i stor overvekt, og det ser ut til at 
skade-frekvensen hos denne 
kategorien auka 'relativt meir enn hos 
dei andre. Igjen mang lar talmateriale 
for dykkeaktiviteten i dei ulike 
kategoriane av dykkarar, så ein kan 
ikkje ut frå denne statistikken seie at 
sportsdykking er blitt meir utrygt enn 
før. Men det ein kan og bør påpeike 
er at over 46 dødsfall i ein sport over 
ein 12-årsperiode er utoleleg høgt. 
Det er absolutt uakseptabelt. 

Fordelinga av dei over 52 dødsfalla 
mellom dei tre kategoriane av 
innaskjersdykkarar går fram av Fig. 6. 
Ein nærare analyse av desse dødsfalla 
er turvande, og tilrådeleg, for å kunne 
kome med framlegg om mottiltak. 

Totalt antall personskader i forbindelse med dykking 
på den norske kontinentalsokkelen i perioden 1978-
89 
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Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 
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Trykkfallsyke ved dykking på nonk kontineataLtOk-
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Fig. 5 

Fig. 6 
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DYKKEOPERASJONER l NORSK HYDRO 11989 

Av Odd Pedersen, Norsk Hydro 

OSV "Seaway Condor" 

Årets vedlikeholds-inspeksjonsdykk på 
Oseberg feltet ble utført av SN Seaway 
med DSV "Seaway Condor". 

Arbeidene pågikk på dybder me11om 14 
og 11 O meter. 

Luftdykking ble brukt på grunneste deler 
av jobben. 

Arbeidet 
problemer. 

ble gjenomført 

LB 200 - Stinger dykking 

uten 

august-september -89 ble TOGI 
rørledningen, en 20" gassrørledning, fra 
Troll til Oseberg lagt. Under leggingen 
ble det utført grunn luftdykking daglig 

for å gjøre periodisk ettersyn og 
vedlikehold av sting er-systemet. 

Det ble bare utført luftdykking. 
McDermott var operatør - også for 
dykkingen. 

"Smit-Semi 11" 
Tilknytningen av TOGI-rørledningen til 
stigerøret på Oseberg B ble utført fra 
"Smit-Semi 11" med SubSea Dolphin som 
operatør. 

2 mellomstykker skulle installeres og 3 
sveiser utføres. 

Dykkingen gikk fint, men dårlig vær og 
hendelsen hvor fartøyet mistet en av sine 
6 thrustere gjorde at operasjonen tok 
lengre tid enn planlagt. 

NORSK HYDROs dykkeoperasjoner i 1989 

Dykkeentreprenør: 
Operasjonsområde: 
Fartøy: 
Operasjon: 
Operasjonsdybde: 
Periode: 

Oper.data Ant. 

luttd. 

12 

Seaway Diving 
Oseberg feltet 
DSV Seaway Condor · 
IMQ- 89 
110m 
o 5/06/89-2 3/06/8 9 

Mannt Kort Ant. Mannt. 

luttd. dykk kl.løp sea l/sea l 

14 o 41 633 

12 

Mannt. Mannt. Ant. Ant. Ant. Ant. 

lockout metn. de kom skad m. skad u hend-

fravær fravær elser 

235 2.806 9 o o 1 
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NORSK HYDROs dykkeoperasjoner i 1989 

Dykkeentreprenør: 
Operasjonsområde: 
Fartøy: 
Operasjon: 
Operasjonsdybde: 
Periode: 

Oper.data Ant 

luftd. 

12 

McDermott 
Troll - Oseberg 
LB 200 
TOGI- STINGER INSP. 
30m 
05/06/89-23/06/89 

Mannt. Kort Ant. 

luftd dykk kl løp 

14 o 41 

Mannt. Mannt. 

sea l/sea l lockout 

633 235 

NORSK HYDROs dykkeoperasjoner i 1989 

Dykkeentreprenør: 
Operasjonsområde: 
Fartøy: 
Operasjon: 
Operasjonsdybde: 
Periode: 

Oper.data Ant. 

luftd 

o 

SUM Ant 

TOTALT luftd 

60 

SubSea Dolphin 
Ose berg feltet 
MSV "Smit Semi l!" 
TOGITIE IN 
110m 
19/09/89 - 20/1 0/89 

Mannt. Kort Ant. 

luftd dykk ld.løp 

o o 94 

Mannt. Kort Ant. 

luftd dykk kl.løp 

34 o 13.5 

Mannt Mannt. 

sea lise al lockout 

1.532 945 

Mannt. Mannt 

sea l/sea l lockout 

2.167 1.180 

13 

Mannt. 

metn. 

2.806 

Mannt. 

metn. 

10.74 
o 

Mannt. 

metn 

13.548 

Ant. Ant. Ant. Ant. 

de kom skad m. skad u. hend-

fravær fravær elser 

9 o o 1 

Ant. Ant. Ant. Ant 

de kom skad m. skad u. hend-

fravær fravær elser 

12 o 3 3 

Ant. Ant. Ant. Ant. 

dekom skad m. skad u. hend-

fravær fravær elser 

29 o 3 4 
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AL TERNATLV FORKLARING PÅ NEVROLOGISKE SKADER 
HOS DYKKERE 

Av Tor Fjelldal, NOPEF 

l Scientific American september 1989 · 
var det en liten artikkel "Too much 
pressure?" hvor journalisten inter
vjuet en del forskere om ulike skader 
fra dykking, både selvforsynt appa
ratdykking (scuba} og metnings
dykking. 

Richard E. Moon ved Duke University 
Medical Center sier det fortsatt er 
uklart hvorvidt gjentatt dykking gir 
noen akkumulative skader på organer 
og kroppsvev. Videre på-peker Moon 
at mere enn halvparten av appa
ratdykkerne som fikk trykkfallssyke 
("bends") hadde holdt seg innenfor 
US Navy tabellene som altså ikke alltid 
gir tilstrekkelig sikkerhetsmargin. 

Men den virkelig store teorien som 
kan forklare nevrologiske svakheter/ 
skader ble fremsatt av formannen i 
Association of Diving Contractors, 
AndreS. Galerne: 

"Dykkerne er mentalt avvikende 
(crazy) allerede i utgangspunktet. 
Enhver som ikke er gal, bør holde seg 
vekke fra den ne geskjeften". 

Konklusjon: 
Ut fra denne teorien har det følgeli~ 
vært kastet bort titalls millioner pa 
dykkemedisin. Og det meste av både 
FUDT og HMRP-programmene bør 
snarest avsluttes. Så vet vi det. 

Skal vi le eller gråte? 

Figur fra Zinkowski NB, Commercial Oil Field diving, 1978 

14 
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LITTERATUR OG DOKUMENTASJON 

Ved Elin Dah/1-Larssøn, Biblioteket, Nutec 

Biblioteket ved Nutec har nylig 
anskaffet en bok som sikkert er av stor 
interesse for Dykkenytt's lesere. Boken 
heter Helmets of the Deep, er skrevet av 
en amerikaner som heter Leon Lyons og 
har en litt spesiell historie. Lyons er en 
eldre mann som hele sitt liv har hatt en 
spesiell interesse for dykkehjelmer og 
deres historie. Han har ca. 200 hjelmer i 
sin private samling,og i tillegg til å skrive 
bok om dem, har han laget et museum 
åpent for alle interesserte i Florida, for 
dem som måtte være på de kanter. 
Boken er i stort format, og spekket med 
store, flotte fargebilder av hjelmene han 
tar for seg, samt informasjon om hver 
enkelt hjelm på engelsk, fransk og tysk. 
Den anbefales! De som måtte ønske a ta 
en titt på boken, evt. vite hvor den 
bestilles {den koster $287, men er vel 
verd pengene), kan kontakte 
biblioteket. 

KONFERANSEPUBLIKASJONER 

Flying after di ving: Proceedings of the 
thirty-ninth Undersea and Hyperbaric 
Medical Society Workshop held in 
Bethesda, Maryland, 24. February 1989. 
Emner: Flyging etter dykking 

atmosfæriske forandringer. 
Dekompresjon og trykkfall
syke. 
Ulykker og behandling. 

ANNEN LITIERATUR 

Oljedirektoratet 
Sikkerhetsmeldinger utgitt i tiden 
1980-1989. Norsk og engelsk tekst. 

Publikasjonen kan bestilles fra 
Oljedirektoratet. 

Arbeidsmiljølovens virkeområde 
petroleumsvirksomheten. Norges 
Offentlige Utredninger NOU: 1989:15. 
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Bud, A.M.G. 
lmprovements in diver commu
nications.- London: HMSO, 1987. 

Emneord: Dykkekommunikasjon. 
Sikkerhetsaspektet. 
Kommunikasjonssystemer. 

Commercial Diver Training Manual. - 3rd 
rev. ed. -Wilmington: College of 
Oceaneering, 1988. 
Emneord: Dykking. Fysiologi. 

Dykkemedisin. 
Hyperbare kammer. 
Utstyr. 

RAPPORTER 

Thorsen, T. 
Gas bubbles: a "new" platelet agonist: 
in vitro characterization of gas bubbles 
as a human platelet agonist, and its 
possible relevance in decompression 
sickness. Bergen: Universitetet, 
Biokjemisk Institutt, 1989. 
Emneord: Gassbobler. 

Dekompresjons sykdom. 
Fysiologi. 

Rapporten kan bestilles fra Universitetet 
i Bergen. 

Ah len, c et al 
HIV-smitte i hyperbart arbeidsmiljø: 
forebyggende tiltak. - Trondheim: 
Sintef, 1989. - SINTEF rapport STF23 
F87027. 

Holand, B., A. Påsche og G Owren 
Teoretisk studie av termiske forhold ved 
bruk av nødutstyr ved metningsdykking. 
- Trondheim: Sintef, 1990. - SINTEF 
Rapport STF23 F90002. 

Rapportene er laget på oppdrag fra 
Oljedirektoratet, og kan bestilles derfra 
eller fra.Sintef. · 
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'NUTEC RAPPORTER 

Thorsen, E. et al: 
Respirasjonsfysiologi- FUDT. 

NUTEC Rapport 2-90 

Thorsen, E. og K. Seg ad al: 
Langtidsvirkning av dykking på 
lungefunksjon. 

NUTEC Rapport 3-90 

Malvik, B. og K. Jakobsen: 
Aktivkulladsorpsjon ved rensing av 
hyperbare kammeratmosfærer. 

NUTEC Rapport 13-90 

Jenssen, J. og T. Syversen: 
Metoder for evaluering av sveise
røykkomponenter. 

NUTEC Rapport 16-90 

Rapportene kan bestilles fra Nutec, 
biblioteket. 

,~ruc=GDD r:P!:iBCbGCYcr:=~"; 
80Ci}'3 C(SccøGC~ 

'J 3CC~CY00 ':2>T·:n 

Jeg bestiller med dette følgende NUTEC-rapporter: 

Forfatter l tittel Rapportnummer 

D Jeg/vi ønsker å stå oppført i NUTECs adresseregister for mottakelse av 
rapportindeks og åpne rapportforsider kvartalsvis 

Navn: Sendes: NUT EC, biblioteket 

Firma: Postboks 6 

Adresse: 5034 Ytre Laksevåg 
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KUPP FRA SPALTENE 
Ved Elin Dah/1-Larssøn, Biblioteket, Nutec 

Fra "Skipsrevyen" nr. 713: 
Greater insurance cover for divers 

Death and injury insurance is now 
available to North Sea divers and 
topside staff under new provisions 
included in an Agreement between 
certain diving contractors· and the 
National Union of Seamen (NUS) 
original/y sig ned in 1984. 

The Agreement covers the pay and other 
conditions of employment of certain categories 
of offshore diving personnel when working in 
the UK sector of the North Sea. The Agreement 
has ben updated each year and the new 
arrangement follows a decision last year that 
appropriate insurance provision providing 
benefits for death and occupational injury 
should be introduced. 

The task 
of negotiating the detailed workings of the 
industry wide scheme was placed with the AODC 
- The International Association of Underwater 
Engineering Contractors. Following a detailed 
assessment of a number of proposals, the 
specialist 'Offshore Division' of Furness-Houlder 
lnsurance Group was appointed as the insurance 
brok er. 
The successful outcome of these negeotiations, 
which took several · months, is a cover -
administered by Furness-Houlder in conjunction 
with the AODC and underwritten in the Uoyd's 
of London market- which not only achieves the 
objective of formalising, for the first time, 
arrangements for death and occupational injury 
benefits for divers and topside staff on a 
'Scheme' basis, but also offers such employees 
protection which is wider in scope than that 
previously enjoyed - in particular it applies to all 
diving contractors working on oil and gas 
related work in the UK sector of the North Sea. 

Employees 
covered by the Agreement together with other 
personnel where nominated by the employer, 
will be covered for lump sum benefits in the 
event of permanent, total or partial disablement 
resulting from a wide range of occupational 
injuries. Beneficiaries are catered for by the 
provision of a f50,000 death benefit In addition 
to benefit scales for specified injuries, the cover 
provides for the payment of 50% of an 
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employee's standard mtntmum day rate for 
absences from work which result from 
occupational injury. 
Not withstanding that cover is primarily for work 
in the UKCS, it has now been extended 
worldwide when employers work for a signatory 
company to the Agreement and is effective from 
the time an employee leaves home to report to 
work until his return home. 

The scheme 
is believed to represent an industry first for a 
sector of offshore oil related work and resulted 
from dose liaison and co-operation between the 
NUS and AODC members to provide a base line 
of benefits to employees in the event of 
industrial injury or death. l 

Fra AODC News Letter February 1990 

Safe Use of Electricity get German 
Recognition 
The international standing of AODC's 
publication. The Code of Practice for Safe Use of 
Electricity Underwater has been further 
enhanced by German recognition. 

Di ving System Technicians 
New arrangements relating to technicians 
working in the UK Sector of the North Sea under 
the Offshore Diving lndustry Agreement came 
i nto force on 1st November 1989. 

Diving Moves Deeper 
The 1989 statistics, recently published by AODC 
have shown an increase in the amount of diving 
conducted in depths greater than 50 m. In 
contrast, the number of air divers employed has 
reached its lowest leve! since records began. 

In total, 1,546 di vers and support person nei were 
at work in the North Sea during the census week 
(first week in July), compared with 1,713 the 
previous year. 

Although the number of supervisors and 
superintendents has fallen, the ratio of 
supervisors to divers has remained virtually 
unchanged. However, the ratio of LSTs to divers 
has dropped. 

Fewer ROV pilots were employed, despite the 
fact that the demand for ROVs has remained 
high. However, the number of ROV support 
personnel has increased marked ly since 1988. 1 
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BRUK OG KAST AV DYKKERE 

Av Leif Morten Rasch, leder for NOPEFs seksjon for undervannsarbeid 

Jeg vil ta opp litt av tråden i Håvard 
Storbråtens innlegg i forrige Dykkenytt 
om "A-og B lag". 

Olje- og dykkeindustrien står overfor 
store utfordringer hva angår 
oljeutvinning og derav dykking på 
større og større havdyp. Det er en 
erkjennelse i bransjen at dykkeutstyret 
bør forbedres før man øker aktiviteten 
på større dyp. Men hva med dykkeren, 
han som skal utføre de praktiske 
oppgavene, og som må balansere på 
knivseggen for å få opp olje
milliardene? 

Det påstås at det i Norge er brukt 
mellom t og 1 milliard kroner til 
forskning vedrørende dykking. Svært 
lite av dette har kommet dykkerne til 
gode i form av forbedret arbeidsmiljø/ 
livskvalitet. 

Og opererer forskningsmiljøene i båser 
uten å se helheten i dykkerens pro
blemstillinger? 
Jeg tenker bl.a. på en eventuell 
innføring av et A -og B-lag av dykkere, 
ut fra kriterier for hvem legen gir lov til 
å dykke dypere enn 180m og hvem som 
ikke får lov. Dette gjøres nå uten at det 
samtidig skjeles til de mulige 
arbeidsmessige og sosiale følgene dette 
kan få, uten at noen tar konsekvensen 
av disse forholdene. 

Inndelingen av metningsdykkerne i to 
grupper reiser en rekke spørsmål og 
problemer: 

Er det ut fra medisinske vurderinger 
mulig å få mere fleksible dybde
begrensninger enn i dag? En del 
dykkere har arbeidet over lengre tid 
med 100 m begrensning. Noen får nå 
180m begrensning. Hva da med en jobb 
på 185m? 

Jeg mener at tap av dykkersertifikat 
eller en begrensning av dybden bør 
avgjøres av en fast legenemnd. 
Ut fra mitt syn har debatten om A- og B
lag startet i feil ende. Først må vi sørge 
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for sosial sikkerhet for dem som mister 
eller får begrensninger i dykker
sertifikatet. l alle tilfelle vil dette 
medføre tap av arbeidsinntekt som det 
må bygges ut tilfredsstillende ord
ninger for å kompensere. Dette må gå 
hånd i hånd med de økte kravene til 
dykkerne som vi nå ser emningen av. 

Når hver femte til sjette dykker mister 
dykkersertifikatet for kortere eller 
lengre tidsrom etter dypdykk, må je~ 
etterlyse etikken bak dypdykking sa 
lenge dykkerne ikke er sikret med 
retrettordninger. Det er verre enn å 
kjøre bil uten ansvarsforsikring. Et 
hovedproblem er at skader fra dykking 
ofte er av en slik art at de faller utenfor 
normale forsikrings- og trygdeord
ninger. Dette gjør dykkeryrket unød
vendig usikkert og useriøst som levevei. 

Det er et paradoks at dette skjer som en 
følge av at dykkemedisinen er blitt 
utviklet og legene blitt flinkere til å "sile 
ut" dykkere for å unngå helseskader fra 
dykkingen. 

Retrettordninger må etableres som 
fellesordninger og fungere uavhengig 
av hvilket dykkeselskap det gjelder, dvs. 
at de ansvarlige myndigheter må på 
banen og ta et standpunkt. 
Oljeselskapene og myndighetene har et 
klart ansvar her. 

FUDT (Forskning og utvikling av 
dykketeknologi) har etter forslag fra 
NOPEF igangsatt et forprosjekt om 
pensjons/- overgangsordninger for 
dykkere. Dette er et viktig bidrag for å 
fremskaffe grunnlag for retrettord
ninger. 

Jeg vil på vegne av dykkerne gi en 
honnør til de ansvarlige i FUDT for 
dette. 
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ER DET, ELLER SKAL DET VÆRE ET OVERORDNET ANSVAR FOR 
MYNDIGHETENE Å LEGGE FORHOLDENE SLIK TIL RETTE AT ALLE 
SOM HAR FÅTT DYKKESERTIFIKAT SKAL KUNNE BEHOLDE DETTE 
TIL DE GÅR AV MED PENSJON? 

Av klokkedykkersertifikatholder Alf Schønhardt 

Først vil je·g få takke Håvard Storbråten 
for et godt debattinnlegg i forrige 
nummer av Nutec Dykkenytt. Jeg vil fullt 
ut slutte meg til hans krav om etablering 
av et "Sikkerhetsnett"for dykkere som 
ikke lenger tilfredstiller de strenge krav 
som blir og må bli satt til en profesjonell 
dypdykkers fysiske og psykiske helse. 
Dette for å sikre sosial trygghet, liv og 
helse til den enkelte dykker og hans 
dykkekamerater. Ikke minst på grunn 
av det siste punktet mener jeg det er 
god nok grunn til å gjennomføre 
strengere krav til dykkeres helse ved 
dykking dypere enn 180 meter. 

Mener Storbråten at medisinsk seleksjon 
ikke lenger er nødvendig etter at man 
har oppnådd å bli dykker? Og hva med 
de som blir medlemmer av "B"-Iaget 
eller mister lappen, er det ikke synd på 
dem? Jo, for all del. Men, glem nå ikke 
at før vi fikk hodet under vann for første 
gang, så ble mange nektet videre 
karriere som dykkere. Da var det leger 
(og psykologer for de av oss som fikk 
grunnutdannelsen i Sjøforsvaret) som 
besørget den første seleksjon. Jeg tror 
ikke de følte seg som "Der Su per 
Men sch", de som ble vraket på 
medisinsk grunnlag. 
Begrunnelse: Samfunnet ville ikke ta 
ansvaret for at enkelte med medfødte 
og etablerte skader skulle utvikle disse 
videre og redusere eller forkorte sitt 
livsløp. Vi som slapp gjennom nåløyet 
godtok den begrunnelsen og var ikke så 
lite stolte over at vi var blant de "få 
utvalgte". 
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Jeg husker også at vi motvillig måtte 
godta at dette ikke var noen 
livstidsgodkjenning, rent medisinsk. 
Periodiske undersøkelser måtte til. 
Enkelte falt fra; skader etter trafikk
ulykker, lettsindig omgang med alkohol 
etc. gjorde at kollegaer kastet, eller 
måtte kaste inn håndkleet. Var vi leie for 
det? Ville vi ha en "Bell-man" med 
potensielle problemer i klokken når vi 
hadde et "lock-out"? Nei! og atter Nei! 

Personlig synes jeg det er godt at 
regelverket/legene setter strenge krav 
og selekterer framfor at det blir utført 
en summarisk seleksjon av dykkerne 
selv. 

Det er mulig at reglene er for strenge og 
at de er satt vilkårlig, men det kan 
rettes på. Har skaden først skjedd er det 
ofte for sent. Det er meningsløst å 
beslagle~ge dykkesertifikater "post 
mortem'. 

Hvilke løsninger skal man så velge? Alle 
klokkedykkere kan jo ikke bli 
kammeroperatører, dykkeledere eller 
få en jobb på NUTEC. Skal man velge en 
relativt tidlig pensjonsalder eller en 
form for bonusordning? Jeg tror jeg ville 
~å inn for det siste, en form for 
aremålskontrakt, gjerne en avtale med 
Staten eller et forsikringsselskap, 
angående utbetaling av bonus etter et 
visst antall år i aktiv dykking. 
Bonusopparbeidelse i f.eks. max. 10-15 
år. 
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Bonusbeløpet utbetales skattefritt i 
forbindelse med videre skolegang eller 
som mellomlegg ved å ta en dårligere 
betalt jobb etter avsluttet dykker-
karriere. · 

Hvem skal så betale for denne 
ordningen? Dykkeselskapene, oljesel
skapene eller Staten? Er det ikke Staten 
som har bestemt at oljen på norsk 
kontinentalsokkel skal utvinnes? Er det 
ikke da også rimelig at den betaler 
kostnadene? 

"Eg berre spør?" 

Figur fra Earle SA: Exploring the deep Frontier, 1980 
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"Forsknings- og utviklingsprosjekt i 
dykketeknologr (FUDT) 

Statoil, Norsk Hydro, Saga og Oljedirektoratet 

Innenfor den faste spalten Hyperbarmedisinskl - teknisk FoU vil 

delprosjekter fra FUDT bli utdypet. l denne utgaven har Randi Hag 

og Karin Jakobsen et innlegg om kjemisk arbeidsmiljø i hyperbare 

dykkesystemer" (se side 7). 

Delprosjektene i FUDT i 1990 er: 

Kjemisk arbeidsmiljø 

Langtidsvirkning av dykking 

Termofysiologi 

Respirasjon 

Implementering 

Bakteriologi 

Dekompresjon 

Beredskapstrening 

HPNS 

Dykkeklokkeergonomi 

Nød systemer 

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 Treningssenter er trening og 
opplæring av personell som skal 
tjenestegjøre på offshore-installasjoner 
hvor fritt-fall livbåter av typen Harding 
FF-48 er installert. 

l tilknytning til fritt-fall 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 dykkepersonell 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 esjeer, 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 

Ku rsmå lsetti ng 
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
disinsk fagpersonell og til å assistere 
overordnede i en førstehjelps-situasjon. 

Mål~ruppe 
Dyk ere og ledende dykkepersonell på 
dykkeskip og andre dykkeinstallasjoner. 

Varighet 
Kursets varighet er 75 timer {2 uker) 

Innhold 
Førstehjelpsdelen innholder 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
rer.' · ·' kerhet. 
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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 og 
annen sammenheng har behov for å 
anvende VHF-radiotelefon i tjenesten. 

Varighet 
2 dager. 

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

Kursmålsettin~ 
Bidra til økte ektivitet i redningsarbeid 
ved ulykker offshore, samt minske 
sannsynlighetene for psykologiske 
problemer på sikt. 

Målgru~pe 
Persone l som har et ledelses- og/eller 
koordineringsansvar ved ulykker og 
katastrofer offshore. 

Varighet 
Kurset varer 4 timer. 

Innhold 
Karakteristika ved en krisesituasjon 
Katastrofeatferd 
Krisereaksjoner 
Stressreaksjoner under rednings
arbeid 
Ettervirkning av innsatsarbeid 
Psykologisk debriefing 

9 
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INFORMASJON OM NUTEC's TJENESTER 

NUT EC 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 2SS 
S034 Ytre Laksevåg 

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