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LEDER: 

NUTECs ROLLE INNEN DYKKING 
Av Thorvald Mel/ingen, NUTEC 

HVOR STÅR VI- HVOR GÅR VI? 

Hvor står vi: 

NUTECs oppgave er å være et nasjonalt 
kompetanse- og beredskapssenter innen 
dykkemedisin og -teknologi for dykke
industri, oljeindustri og myndigheter. 

l tråd med dette er det bygget opp en 
velkvalifisert stab på ca 30 fagfolk innen 
dykking. Herav har 14 universitets
utdannelse innen medisin, fysiologi, 
psykologi og medisinsk teknikk. 

Til disposisjon står også et meget godt 
utbygget hyperbart kammeranlegg. 
Dette anlegget er det eneste land-
baserte kammeranlegg i Norge. 
Tilsvarende anlegg vil i dag kreve ca 
NOK 60 mill i investering. 

~nnen dykking er NUTEC i dag engasjert 
l: 

Forskning 
Utvikling og testing 
Hyperbar- og hyperbar-
medisinsk beredskap 
Bedriftshelsetjeneste 
Opplæring 
Konsulenttjenester 
Service og vedlikehold 
Synergi dykking/romfart 

l 1989 representerte virksomheten innen 
dykking på NUTEC en omsetning på vel 
NOK30 mill. 

Forskningsandelen utgjorde i 1989 ca. 
NOK 7 mill. 

Innen forskning har NUTEC i dag 
ekspertise innen: 

dykke medisin 
termofysiologi 
toksikologi 
lungefysiologi/pusteutstyr 
nevropsykologi/stress 
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Hovedtyngden av forskningsaktiviteten 
skjer i dag innenfor FUDT-progr.arnmet, 
hvor Statoil, Norsk Hydro, Saga 
Petroleum og OD er oppdragsgivere. 

Formålet med FUDT er å gjøre dykking 
medisinsk og teknisk sikkert ned til 400 
meters dyp. 

NUTEC har et bredt samarbeid med 
flere fagmiljøer på Universitetet i 
Bergen og Universitetet i Trondheim/ 
SINTEF. 

Hvor går vi: 

Målsettingen for NUTEC er å 
videreutvikle vårt tilbud overfor våre 
kunder innen de områder hvor vi er 
engasjert i dag. 

Offshoreindustrien vil ha behov for 
dykkere i lang tid fremover. 

For å oppnå en bedre forståelse av 
medisinske og helsemessige forhold 
knyttet til dykking (og spesielt 
dypdykking), er det nødvendig med 
fortsatt forskning innen utvalgte 
områder. 

l tråd med dette planlegges 
gjennomført et forsøksdypdykk på 
NUTEC i løpet av 1990. 

Myndighetene vil ventelig i løpet av 
1990 innføre nye dykkeforskrifter. De 
nye forskriftene vil iflg. høringsdoku
mentet skjerpe kravene til helse- og 
miljøforholdene for dykkerne. Dette 
tilsier ytterligere forskning og 
medisinsk oppfølging av dykkerne. 

Det dykkemedisinske fagmiljøet på 
NUTEC har etablert et godt samarbeid 
med European Space Agency (ESA). 
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Det første langtidsisoleringsstudie 
forbindelse med ESAs "Long Duration 
Manned Flights" program vil bli 
gjennomført på NUTEC høsten 1990. 
Dette burde gi muligheter for å videre
utvikle NUTECs dykkemedisinske og -
teknologiske kompetanse mot romfart. 

Fra NUTECs side ønsker vi å videreutvikle 
det etablerte samarbeidet med Uni
versitetet i Bergen. 

l tråd med dette vil lege Otto l. Molvær 
fra våren 1990 - ved siden av sin 
hovedstilling ved NUTEC - tiltre et 
adjungert professorat i dykkemedisin 
ved Universitetet. Professoratet er 
finansiert av våre eiere gjennom NUTEC. 

Vi ønsker også å bidra til å finne 
løsninger for å ta vare på den 
kompetanse som er bygget opp 
gjennom NAVFs dypvannsmedisinske 
program. 
Den hyperbarmedisinske beredskap ved 

NUTEC ønskes utvidet ved at vi kan 
trekke på spesialkompetanse ved 
Haukeland Sykehus. En avtale om dette 
er under utarbeidelse. 

Det antaes at Stortinget i løpet av 1990 
vil vedta hvor og hvordan den fremtidige 
statlige dykkerutdanning skal drives. 
NUTEC har tilbudt sin kompetanse og 
fasiliteter med sikte på en effektiv og 
økonomisk drift av skolen. 

NUTEC har bestemt seg for å styrke 
implementeringen av resultatene fra 
forskning- og utviklingsaktivitetene på 
NUT EC. 

En rekke tiltak er satt i gang. NUTEC 
Dykkenytt som du nå leser er et av 
tiltakene. 

Figur hentet fra US Navy Diving Manual 
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DYKKEOP!RASJON~NE l FORBINDELSE MED GULLFAKS C PROSJEKTET 
Av Rune Brathen og Enk Evensen, Statoil 

Arbeidet 
Dykkeoperasjonene ved Gullfaks C 
plattformen {GFC) fra juli til ut oktober 
1989 ble utført av Aker Comex Subsea 
A/S fra OSV "Norskald 11

• 

Arbeidsoppgaven bestod i å sveise tre 
rørledninger sammen med tre stigerør. 

Skjøterørstykkene kunne bli særdeles 
lange på grunn av noe usikkerhet i 
posisjoneringen av plattformen som ble 
tauet ut tidlig i mai 1989. 

l till~gg ~il lange skjøterørstykker {med 
rørd1ameter 10", 12" og 36 11

) var det 
ytterliger~ kompliserende at platt
formen v1lle bruke lang tid på å sette 
seg, blant annet på grunn av 22 meter 
dype skjørt. Dette medførte at dykke
operasjonene ikke kunne starte før i 
begxnnelsen av juli og måtte være ferdig 
medio november fordi GFC skulle 
begyn~e å behandle olje fra Gullfaks B. 
Ope_rasJonen kunne dermed bli utsattfor 
darhg vær om høsten. 

For mange vil vel heller dybden 
dykkeoperasj_o_nen skulle foregå på være 
det mes~ knt1ske, nemlig 217 meter. 
Dette . v1lle bli den dypeste større 
operasJonelle konstruksjonsaktiviteten i 
Nordsjøen. 

Bakgrunn 
Planleggingen av dykkeoperasjonene i 
Statoil begynte i november 1987 med en 
identifisering av nødvendige' aktivi
tt7ter. Dette arbeidet resulterte i en 
gjennomgang av utviklingsaktiviteter 
som kunne la seg gjennomføre innen 
opt7r~sjonen v~lle starte opp. Disse 
akt1v1tetene v1lle man primært la 
dykkeentreprenøren utføre og ta ansvar 
for, men på grunn av at kontrakten ikke 
kunn~ tild~les før høsten 1988, måtte 
Statoil pata seg gjennomførings
ansvaret. 
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~orsknings- o og utviklingsaktiviteter ble 
1gangsatt pa følgende områder: 

- Utvikling av elektrisk oppvarmede 
redningsdrakter 

- ~edu~sjon av fare for ytre øregangs
mfeksjon 

- Sentral nervøse observasjoner 
Utvi~ling av ny bai l-out 

- Test1_n9 a'( kommunikasjonsutstyr 
Spes1f1senng av dykkemedisinsk 
beredskapssystem 

Samtlige. a~tuell~ dykkeentreprenører 
ble ogs~ mv1tert tJI møter med prosjektet 
for å d1skutere de spesielle problemene 
ved dette prosjektet. 

Blant annet kan det nevnes at det ikke 
fantes et fartøy som kontinuerlig kunne 
utføre denne dykkeoperasjonen på 
Qrunn av manglende kammerkapasitet. 1 
tillegg har de aller fleste dykkefartøyer i 
dag kun en hyperbar livbåt, som med
fører at man på denne dybden må 
avbryte operasjonen ved planlagt 
dekompresjon eller dersom en måtte 
dekomprimere en syk eller skadet 
dykker. Dette skyldes at samtlige under 
trykk må evakueres ved samme trykk og 
at noen dykkere da må trykksettes raskt 
de_rso~ de er på grunn dybde. Dekom
pnmermgen o~ l eller trykksettingen bør 
kunne foregå 1 løpet av 10 minutter og 
kontinuerlige operasjoner med dykke
systemer med en hyperbar livbåt 
begrenses derfor til ca. 180-200 meter 
(Jfr. Nutec rapport 34-84). 

l løpet av planleggingsperioden kom 
også Arbeidstilsynet ut med sitt 11 åpne" 
brev til Oljedirektoratet der de ropte 
"_varsko mot dy~dykking 11 ! Arbeids
~llsy~et mente at slike dykk bør stanses 
mnttl den medisinske risikoen er 
avklart". Statoils studie vedrørende 
eventuelle sentralnervøse effekter av 
dykking ble samordnet med det 
p~gående Langtidsvirkningsprosjektet 
pa Nutec, som da allerede var definert. 
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For første gang hadde man inkludert en 
kontrollgruppe i undersøkelsesmate
rialet. Konklusjonen fra denne studien 
var oppsiktsvekkende men også positiv!! 
Man fant at dykkere har flere skader i 
sentralnervesystemet enn hos kontroll
gruppen. l tillegg fant man en sammen
heng mellom nevrologiske endringer og 
tidligere rapporterte tilfeller av 
trykkfallsyke. Dette ~jaldt også i de 
tilfeller der man "kun' hadde fått type 1 
dekompresjonssykdom, dvs. kun smerter 
i ledd. 

Dykkergruppen i dette materialet var 
meget erfaren, dvs. at de hadde i 
gjennomsnitt 10 års erfaring. l tillegg 
hadde mange sluttet å dykke, slik at 
disse dykkerne hadde dykket med de 
dekompresjonsprosedyrerene som var 
benyttet før 1978. Statoil har de siste 
årene krevet konservative dekompre
sjonsprosedyrer. Vi mente derfor at den 
aktuelle dykkeoperasjonen kunne 
foregå sikkerhetsmessig forsvarlig og at 
den medisinske risiko var fastslått. 

Forespørselen 
l Statoils forespørsel som gikk ut 
sommeren 1988, ønsket man at 
dykkeentreprenøren presiserte nød
vendig behov for verifisering. Dette 
kunne innebære for eksempel beman
nete simulerte dykk, fjorddykk eller 
ubemannet testing av utstyr. ln9en av 
tilbyderne anså et dypdykk for a være 
nødvendig. 

Arbeidsbeskrivelsen i forespørselen 
presiserte at mest mulig av arbeidet 
skulle utføres fjernstyrt eller ved mest 
mulig bruk av monobare dykkesystemer, 
dvs. minimalisering av hyperbar eks
ponering av dykkere. Tilbudene som 
kom inn var ikke revolusjonerende i så 
måte! 

En del av arbeidet som skulle utføres av 
den valgte dykkeentreprenøren var å 
assistere Statoil i gjennomføringen av 
utviklingsprosjektene, samt implemen
tere eventuelle resultater av prosjektene 
(Jfr. FoU aktivitetene nevnt ovenfor). 

Entreprenøren 
Aker Comex Subsea AJS ble tildelt 
arbeidet i desember 1988. 
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Dykke-fartøyet som skulle benyttes var 
OSV "Norskald". "Unde John" ble i 
tillegg benyttet som løftefartøy. 
Dykkefartøyet har et meget stort 
kammersystem og var oppgradert nært 
opp til Statoils spesifikasjon. Dog måtte 
noen ytterligere arbeider utføres, så som 
oppgradering av det dynamiske posi
sjoneringssystem til å møte Sjøfarts
direktoratets retnings-linjer til operering 
i "konsekvensklasse 3". 

Fartøyet hadde imidlertid kun en 
hyperbar livbåt, noe som medførte at 
samtlige dykkere måtte dekomprimeres 
samtidig. Arbeidsplanen ble derfor delt 
opp i 3 planlagte faser samt 1 fase i 
beredskap. P.g.a. dybden krevet Statoil 
at dykkerne fra fase 1 ikke kunne be
nyttes før i fase 3. Dette for at dykkerne 
skulle restituere seg. Dette medførte at 
et stort antall dykkere måtte kvalifiseres. 
Dersom det benyttes konservative 
prosedyrer er en slik dobbel tid ute av 
metning sannsynligvis ikke nødvendig. 

Dykkeoperasjonen 
Totalt ble 225 dykk gjennomført når en 
også regner med de grunne 
tilvenningsdykkene. Statoil krevet at 
klokkeløpene ikke overskred 6 timer, 
selv om dette enda ikke er nedfelt i 
dykkeforskriftene. Etter at sveisehabi
tatet var nedblåst ble såkalt tørr over
føring fra dykkeklokka til sveisehabi
tatet benyttet. En slik metode må 
betraktes som langt sikrere enn våt 
overføring spesielt på større dyp, dersom 
de rette forhåndsregler er tatt. 

Dykkere var ute av klokka nesten 22 
timer pr. døgn fartøyet var tilgjengelig 
for dykking. Dette utgjør ca. 8% av total 
manntid i metning, når en ikke med
regner dekompresjonstiden. Tremanns 
klokkeløp ble benyttet, slik at to dykkere 
kunne være ute samtidig i vannet i 
største delen av det 6 timer lange 
klokkeløpet. l de tre siste metnings
fasene ble det benyttet 4 lag med 3 
dykkere, mens det i den første var 5 lag 
med 3 dykkere. 

Kompresjonen til en bodybde på 208 
meter tok ca. 6 timer. l tillegg til dette 
ble det gjennomført en hvile/
stabiliseringsperiode på 6 timer. 
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l denne perioden ble også en HPNS (High 
Pressure , Nervous Syndrome) test 
gjennomført. Testen påviste kun aksep
table endringer unntatt i ett tilfelle. 

Metoden har imidlertid ikke ennå 
funnet sin endelige form, men vi ønsker 
å bygge opp et erfaringsmateriale slik at 
metoden foreligger når behovet melder 
seg på størrre dyp. 

Femtien mann-dekompresjoner ble 
gjennomført i henhold til en modifisert 
OTS dekompresjonsprosedyre. Dekom
presjonstiden tok nesten 9 døgn. Et 
tilfelle av trykkfallsyke ble registrert, 
men denne ble tilbakeført til dykkerens 
medisinske historie. 

Medisinske undersøkelser ut over 
normale sertifiseringskrav ble 
gjennomført, både umiddelbart før og 
etter dykkene. Ved forundersøkelsene 
viste det seg at 10 av 51 dykkere (19%) 
ikke tilfredstilte de obligatoriske krav til 
klokkedykkersertifikat selv om de hadde 
en gyldig "medical". Dette er for
uroligende. 

Ingen dispensasjoner fra Olje-
direktoratets (OD) forskrifter var 
nødvendig for gjennomføringen av 
operasjonen, men en fikk samtykke til å 
øke metningsperiodens lengde til 24 
døgn. Dersom operasjonen skulle ha 
foregått etter de nye foreslåtte 
forskriftene fra OD, med 10 dagers 
bunntid, ville kostnadene blitt vesentlig 
høyere. Arbeidet med å utvikle og teste 
det nye bail-out utstyret fra Ottesfaa··· 
Breathing Systems AlS ble av forskjellige 
grunner forsinket. Dette medførte at 
kun konvensjonelt bail-out utstyr ble 
benyttet. Dykkers umbilical ble derfor 
begrenset til 23 meters lengde. Under 
tilpasningen mellom skjøterørstykkene 
og 20" rør økte behovet for skifting av 
fartøyets posisjon påa. dykkernes 
reduserte umbilical-leng e. 

Samarbeid dykker l ROV 
Når dykkerne utførte "vått" arbeide, ble 
de kontinuerlig observert av en "Sprint" 
type ROV. Enkelte ganger ble også den 
større arbeids-ROV'en "Challenger" 
benyttet i dykkerovervåkingen. 

8 

Betryggende minsteavstand og 
informasjon til dykker ble gitt når 
"storebror" var i vannet. 

En rekke oppgaver ble utført tilfreds
stillende av arbeids ROV'en, som for 
eksempel: 

frigjøring av løftestropper 
avsaging 10" o~ 12" stigerør 
operering av handteringsrammer for 
rør. 

Arbeids-ROV'en utførte også oppgaver 
som normalt ville ha krevet dykker
innsats. Framtidige sveise-operasjoner, 
spesielt dype, bør ytterlig utvide og 
forbedre den ubemannete delen av en 
slik operasjon. 

Mekanisk sveising 
For utføring av sveiseoperasjonene ble 
sveiseutstyret til PRS (Pipeline Repair 
System) benyttet. Dette utstyret eies av 
Norsk Hydro og Statoil og er et 
sveisesystem som benytter en meka
nisert gass tungsten buesveiseprosess. 

Figur hentet fra US Navy Di ving Manual 
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UTFLAGGING AV NORSKE DYKKERE? 
Av Bjørn W. Kahrs 

Foredrag på Norsk Baromedisinsk Forenings møte i Bergen 02.12.89. 

Det følgende er mine personlige 
meninger og er ikke fremsatt som ansatt 
på Statens Dykkerskole. 

Det kan virke underlig å stille et slikt 
spørsmål, sammenligningen med det 
som har skjedd med den norske sjømann 
er nærliggende, men er den relevant? 

På mange norske skip har vi norsk befal 
og utenlandsk mannskap. På 
dykkekontrakter på norsk konti-
nentalsokkel ser vi en tilsvarende 
tendens med norske dykkeledere og 
britiske dykkere. På enkelte kontrakter 
er det bare utenlandsk dykkepersonell. 
Ville noe tilsvarende kunne skje på 
britisk sektor? Svaret er nei ! 

Dykkernes fagforening i Storbritannia 
har klausuler i sine avtaler med arbeids
giverne om at maksimalt 10% av 
dykkemannskapet kan være utlendinger 
og nordmenn konkurrerer med andre 
om den kvoten. Kan vi komme med et 
tilsvarende krav i Norge? Det er vedtatt 
politisk at vi skal forsøke, men har vi nok 
norske dykkere om et slikt krav så 
dagens lys? Svaret blir nok en gang nei ! 

På Statens Dykkerskole (SDS) har vi ut
dannet 19~.-~LQk!sgd.Y .. !s!s.~I~ .. siden starten 
i 1979.'···-For å bli klokkedykker må du 
imidlertid ha grunnkurs. l dag er ca. 320 
9runnkurs-elever utdannet. De første 
arene var det ikke behov for grunnkurs 
og som en overgangsordning fikk 
dykkere klokkedykkersertifikat uten 
kurs. Totalt regner vi med at ca .•. ~1lQ 

~-[~aftli~:i~n:Avtal{s·e~-~~·~rs·a~~*~~1t~~ra{ 
·sine legeundersøkelser og har derved 
gyldig sertifikat. Noen av disse dykker 
ikke selv, men fungerer som 
dykkeledere, gassmenn, kammer-
operatører eller som instruktører på 
Statens Dykkerskole (5). Det betyr at ca. 
120 driver som klokkedykkere. Hvor 
mange er engasjert i toppsesongen med 
dykkerelatert arbeid? 
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l fjor var omtrent, når vi tar avspasering 
med, ca. 500 i arbeid. Det betyr at ca. 
350 var hentet utenfra, hovedsakelig 
briter. Dette ir en norsk andel å ca. 
30%. Skulle vi unne stille et tilsvaren e 
krav som britenes fag-foreninger, måtte 
vi ha ca. 300 flere norske klokkedykkere, 
dykkeledere, kammeroperatører o.l. 
Kunne vi hatt så mange norske i dag? 
Svaret er kanskje, og årsaken til at vi ikke 

~r pre~~~lsen~-~Dav!!1si1W~~~~-n···ti~~5~~c1· 
~~&~~~~;!i'f,~~~~~~i·~~!l'~~i~~ 
wunnkurs er man avhengig av et ~odt 

klasserom" under vann. Dette rna ha 
gode bunnforhold og store arealer med 
noenlunde grunt vann, slik at elevene 
får minst mulig dekompresjon i forhold 
til praktisk arbeid under vann. 

Da Stortinget i 1979 besluttet å opprette 
en statlig dykkerskole skulle den legges 
til Gravdalsbukten i tilknytning til 
daværende NUis anlegg. Da var det et 
~odt "'klasserom" under vann. Dette 

klasserommet" ble fylt igjen og brukes i 
dag til kaier for NUTEC. Skolen ble sendt 
ut på en vandring som har vart i snart 10 
år for å finne et nytt brukbart "klasse
rom" og få de nødvendige bevilgninger. 
l denne perioden har vi kun hatt 
mulighet for å drive to grunnkurs i året 
med tilsammen 24 nye dykkere pr. år, 
men vi har hatt opp til over 100 søkere til 
kursene. Det er fra disse 24 grunnkurs
elevene vi rekrutterer til klokkedykker
kurset. Vi har i alle år siden planene om 
en statlig dykkerskole kom i gang, brukt 
en faktor på 1 O år som yrkesaktiv 
klokkedykker. For å fornye den norske 
delen av Nordsjødykkere i dag trengs 
det 15 nye klokkedykkere pr. år. For å 
erstatte britene med nordmenn trengs 
det 50 nye, men disse må ha grunnkurs 
først. 
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Hadde skolen blitt bygget i 1981/82 ville 
vi hatt vår egen klokkedykkerlekter og vi 
ville 6g hatt mulighet til å utdanne det 
nødvendige antall på grunnkurs og 
klokkedykkerkurs. Hva har det kostet 
AlS Norge at skolen forsatt driver i 
provisorier uten mulighet for å møte 
ønsket om elevplass fra over 100 søkere 
til grunnkurs? Hvis vi gjør 
deltidarbeiderne i dykkeindustrien om 
til årsverk, mener jeg dette blir ca. 350 
og av disse er 150 norske. Dette gir da 
200 utenlandske årsverk. Hver av disse 
tjener i gjennomsnitt, inkludert met
ningspenger, rundt 250-300.000 kroner. 
De betaler norsk skatt av det de tjener 
på norsk sektor, men resten av pengene 
bruker de i Storbritannia. Vi snakker om 
ca. 30 til 40 millioner kroner pr. år. 
Totalt har de i de årene skolen har 
ventet på permanent plassering tatt 
med seg mellom 200 og 300 millioner 
kroner ut av landet. Penger som kunne 
ha gitt arbeidsplasser her. Prislappen på 
Statens Dykkerskole er kommet ned fra 
120 millioner til det siste alternativet i 
Skålevik på 18 millioner. Skålevik er 6g 
den plassering vi ansatte ønsker. 

Vi står ved et - i mine øyne - dramatisk 
veiskille ved inngangen til 90-årene. Jeg 
håper Stortinget i år bevilger de nød
vendige midler, som er med i Stats
budsjettet, til Statens Dykkerskole i 
Skålevik. Hvis den negative utvikling 
mot flere og flere utlendinger i den 
norske dykkeindustrien får fortsette, har 
vi flagget ut norske dykkere i løpet av 
det neste tiåret. 
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Utvikling etter dette foredraget: 
Stortinget utsatte saken og i februar la 
Regjeringen fram Stortingsproposisjon 
nr. 59 om flytting av Statens Dykkerskole 
til Skålevik. Denne proposisjonen er 
ennå ikke behandlet (1612-90). 

Figur hentet fra US Navy Diving Manual 
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DEN NYE FORSKRIFTEN: HELSEMESSIGE FORHOLD 
Av Børge Minsaas, Helsedirektoratets kontinentalsokkelkontor 

Denne artikkel beskriver de tanker og 
behhov1som lig9er Jil gru1dn'! for et.,~?!.RLtftJ 
om e semess1ge 10rho 1 den nye 
forskrift om bemannede undervanns
operasjoner. Den enkelte paragraf 
omtales ikke. 

Det er mulig å gi dykkere en bedre og 
mere hensiktsmessige helsetjeneste enn 
den de idag skal ha etter gjeldende 
re~elverk. En helsetjeneste for dykkere 
ma møte de spesielle behov denne lille 
yrkesgruppe har. Noen krav finnes i den 
midlertidige forskrift om dykking fra 
1978. Den omhandler bare noe av det 
en bør kunne forvente fra en helse
tjeneste idag. l de 12 år som har gått har 
det skjedd mange endringer både i 
dykking og helsetjenester. En helse
tjeneste kan i dag yte tjenester som var 
umulig for 12 år siden. Det har skjedd 
meget hva gjelder våre kunnskaper om 
de helsemessige problemer som knytter 
seg til dykking. 

De begrensede krav som stilles idag har 
ført til en fokusering på den årlige 
helsekontroll, i stedet for på det samlete 
tilbud av tjenester som en bør ha. Denne 
helsekontroll har i en samlet helse
politisk vurdering av hva dykkere 
trenger, en begrenset om enn viktig 
verdi. For den enkelte dykker oppleves 
helsekontrollen som viktig og av stor 
betydning for den enkelte dykkers reelle 
mulighet for å få arbeid. Helsekon-

len kommer derved alt for nær til å 
oppleves som et mulig yrkesforbud. En 
dykkers opplevelse av et helsetilbud som 
nærmest å være en fare for å miste sitt 
arbeid er en meget uheldig situasjon. 
Det er derfor en viktig oppgave å lage et 
tilbud som av dykkeren selv oppleves 
som å være et nødvendig og godt tilbud. 
Plikt til å gjennomgå slik undersøkelse 
påligger derfor først og fremst dykkeren 
selv. En gruppe leger har spesiell 
godkjenning fra Helsedirektoratet til å 
kunne foreta en forsvarlig årlig 
helsekontroll. 
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Med utgangspunkt i den nye 
petroleumsloven fra 1985 begynte 
Helsedirektoratet og Oljedirektoratet et 
arbeid for å utarbeide en forskrift om 
bemannede undervannsoperasjoner. 
Den nye forskriften inneholder det som 
er nødvendig for at en ved bemannede 
undervannsoperasjoner har en helse
tjeneste som er likeverdig med den 
andre arbeidstagere i petroleums
virksomheten har. 

Helsemessige forhold for dykkere er 
spesielle og en helsetjeneste må derfor 
levere et ordinært tilbud som tar hensyn 
til de spesielle forhold. En tjeneste om
fatter personell, ressurser og organi
sasjon. Det er mot disse områder 
kravene rettes. 

Det er rettighetshavers plikt å sørge for 
en helsetjeneste etter forskriftens krav. 
Helsetjeneste bygges ofte opp med den 
lege som har det medisinsk faglige 
ansvar som utgangspunkt. Det blir en 
viktig oppgave mellom operatør og 
leverandør av dykketjenester, å ha klare 
avtaler om hva som bør forventes utført 
av den enkelte part. 

De elementer som finnes i helsetjeneste 
med forebygging, beredskap, behand
ling og attføring er ivaretatt i det nye 
utkastet. Det er lagt vekt på en tilfreds
stillende organisatorisk løsning for at 
nødvendig informasjon er tilgjengelig 
og blir håndtert på en forsvarlig måte. 

En lege skal under en bemannet 
undervannsoperasjon operativt ha det 
medisinsk faglige ansvar. Slike leger skal 
ha spesiell godkjenning fra Helse
direktoratet. Hittil har det kun vært 
krav om å ha en rådgiver. Leger med 
spesielle kunnskaper og med spesiell 
godkjenning av Helsedirektoratet, skal 
kunne yte behandling, også under trykk, 
når det er nødvendig. 
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Arbeid med en rekke underliggende 
dokumenter som ytterligere skal bedre 
kvaliteten på en slik helsetjeneste 
etterhvert som den blir etablert er 
påbegynt. Dette inkluderer arbeidet 
med å få etablert en tilfredsstillende 
overvåking av dykkeres helse over tid, 
med tanke på om det foreligger fare for 
langtidsvirkninger. Videre arbeides det 
med de mange aspekter som knytter seg 
til helsemessig beredskap for dykkere. 

l en samlet vurdering mener vi den nye 
forskriften vil åpne for det formelle 
grunnlag til å bygge opp og 
vedlikeholde og stadig forbedre en 
helsetjeneste som møter de behov for 
denne spesielle yrkesgruppe har. 

Figur hentet fra US Navy Diving Manual 

12 
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SIRKULASJONSFORANDRINGER VED DYKKING 
Av Ingvald Tyssebotn, Fysiologisk Institutt, Universitetet i Bergen 

Sirkulasjonen og regulering av 
sirkulasjonen er den samme under 
hyperbare betingelser som ved 
overflatetrykk. Dette var Haldanes og 
medarbeideres konklusjon på et eksperi
mentelt arbeid fra 1908. Disse 
resultatene har senere dannet grunn
laget for Haldanes arbeid med dekom
presjonstabeller. Alt i 1930-årene fant 
man imidlertid at hjertets kontraksjons
kraft var forandret ved ytre trykk pa 200 
bar. Senere er det også funnet reduksjon 
av hjertets slagfrekvens ved trykk 
mellom 100 og 200 bar, trykk som 
imdlertid er uinteressante i dykke
sammenheng. 

Ved Fysiologisk Institutt, Universitetet i 
Bergen, startet vi de første eksperi
mentelle undersøkelsene i 1978 og vi har 
etter hvert skaffet oss en mengde data 
om hvordan sirkulasjonen forandres og 
reguleres ved økende ytre trykk, ulike 
inerte gasser, ulik oksygen trykk og ved 
økende gasstettheter, med dyreforsøk i 
trykk-kammer. Vi har konsentrert oss 
mest om små dybder ned til 40 m, men 
vi har også utført målinger ned til 71 
bar. 

Resultatene viser at både totaltrykket, 
inertgass-sammensetningen, oksygen
innholdet og gasstettheten i kammeret 
har effekter på sirkulasjonen. Av disse 
parametrene har oksygen den klart 
største enkelteffekt. 

Effekter på hjertet 

Økning av det ytre trykk vil umiddelbart 
øke · kontraksjonskraften i hjerte
muskulaturen og hastigheten denne 
kraften utvikles med, men uten å 
forandre kontraksjons-frekvensen. Om 
lag halvparten av den maksimale effekt 
er oppnådd alt ved 5 bar, og effekten 
fortsetter eller forsterkes ved opphold 
på stabil dybde. Denne effekten kan 
påvises på hjertemuskelfibre både fra 
dyr og mennesker. Samme effekt kan 
man avlese ved et øket pumpetrykk og 
raskere trykkutvikling (kontraktilitet) 

ved hvert hjerteslag i et intakt hjerte. Vi 
har verifisert at dette øker hjertets 
energiforbruk med opp til 50%. Dette 
energibehov tilfredsstilles i de fleste 
tilfeller med en økt blodtilførsel til 
hjertets muskulatur. Mengden av blod 
som pumpes gjennom hjertet pr. minutt 
synes ikke å forandres. 

Disse effektene modifiseres av gass
blandingen som pustes. Nitrogen
atmosfæren har den minste effekt, 
helium noe mer, og mest potent er 
oksygen til å gi effekt på hjertets ~· 
pumpetrykk og kontraktilitet. Det finnes. 
ingen forandring av pulsfrekvens 
uansett ytre trykk inntil partialtrykket av 
oksygen økes, da faller frekvensen 
umiddelbart. Alt tyder på at frekvens
fallet er nervøst mediert (nervus vagus) 
til hjertets sinusknute. Mens hjertets 
gjennom-blødning øker ved økt ytre 
trykk når det foreligger normalt 
oksygeninnhold i pustegassen uansett 
inertgass, vil økende oksygeninnhold gi 
reduksjon av hjertemuskulaturens 
gjennomblødning og redusere hjertets 
minuttvolum. Paradoksalt vil det ved 
svært høye oksygentrykk være mistanke 
om at hjertets celler ikke mottar 
tilstrekkelig oksygen og at spredt 
vevsdød (nekroser) kan oppstå. 

Gjentar vi simulert dykking til 5 bar hos 
eksperimentaldyr vil disse utvikle høyere 
pumpetrykk og kraftigere muskulatur 
på venstre side av hjertet som svar på et 
større arbeid, mens arterielt blodtrykk 
forandres lite. Disse forandringene synes 
å være permanente om dykkefre
kvensen blirfor hyppig. 
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Kan dette forekomme hos mennesker? 
De målingene vi har kunne gjennomføre 
viser at det samme skjer hos mennesker 
som hos eksperimentaldyr. Videre er det 
funnet betydelige forskjeller i hjertevekt 
og hjertemuskeltykkelse i et materiale 
fra forulykkete yrkesdykkere 
sammenlignet med en gruppe 
forulykkede sportsdykkere. 
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Vi mener derfor at disse funn indikerer 
at allerede ved små dybder induseres 
påvirkninger på hjertet som krever 
større ytelse av hjertet og som stiller krav 
til blodårene (coronar-karene) som skal 
transportere blodet fram til hjerte
muskulaturen. Forandringene vil trolig 
etter en tid bli permanente. 

Effekter på hjernens gjennomblødning 

På dyr økes hjernens gjennomblødning 
ved dykk med helium som inertgass, i 
første fasen relativt homogen stigning, 
senere noe vekslende effekt på ulike 
hjerneavsnitt, men vi vet ikke om dette 
kan ha relasjon til HPNS symptomer. 
Nitrogen som inert-gass synes å påvirke 
hjernesirkulasjon i mindre grad. Den 
største effekten får man imidlertid av 
oksygen, der økende oksygen gir en 
markant reduksjon av hjernens totale 
gjennomblødning, noe som vil ha 
konsekvenser for transporten av 
inertgass, karbondioksyd og andre 
metabolitter, samt temperatur
regulering i hjernens ulike regioner. 

Lar vi oksygeninnholdet øke til rådende 
behandlingstrykk (2.8 bar) vil denne 
konstriksjonseffekten på blodkarene 
redusere gjennomblødningen svært 
mye, og det foreligger data som 
indikerer at en hypoksisk (oksygen
mangel) tilstand oppstår i visse 
hjerneavsnitt på tross av det høye 
oksygentrykket i alveolene. Regner man 
på forholdet mellom gjennom
blødningsreduksjon og øket mengde 
oksygen i arterielt blod, finner man at 
det optimale oksygentilbud til hjernen 
vil være ved et oksygentrykk på mellom 
1 og 1.5 bar oksygen i inn-åndingsluften. 

De avsnittene som har den største 
reduksjon i blodstrøm tilsvarer i stor 
grad de områdene der man finner skade 
etter toksisk virkning av oksygen: 
Gjentatte oksygen eksposisjoner (4 bar) 
på dyr gir innlæringsvansker, varig 
økning av blodtrykk og mulige skader i 
hjerne og hjerte. 

Effekter på andre organer 

Trykk og inertgasser har mindreleffekt 
på de andre organene i kroppen enn for 
hjerte og hjerne. Imidlertid foreligger 
det en effekt på nyregjennom
blødningen som kan ha konsekvenser 
for urinproduksjonen. 

Økt oksygentrykk i pustegassen fører til 
de største sirkulasjonsforandringene, da 
som en generell konstriksjon av nesten 
alle kroppens blodkar. l de fleste tilfeller 
er oksygentilbudet det samme, det vil si 
at reduksjonen i blodgjennomstrømning 
og øket oksygen i blodet balanserer 
hverandre. Imidlertid kan dette ha 
betydelige konsekvenser for transport 
av karbondioksyd og andre metabo
litter, temperaturregulering og for ut
vaskningen av inertgass fra vevene 
under en dekompresjon. l samsvar med 
dette har Lundgren og medarbeidere i 
Buffalo, USA, funnet at utvaskningen av 
inertgass ved en dekompresjon skjer 
raskere ved en lett grad av hypoksi (0.16 
bar oksygen), en situasjon som gir en 
klar økning i sirkulasjonen til alle 
kroppens organer. 

14 
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DEN HYPERBARE BEREDSKAPSTJENESTEN VED NUTEC, 
STATUS OG VIDERE PLANER 
Av Alf Schønhardt, NUTEC 

Hyperbar evakuering av dykkere 
under trykk ble først aktuelt på norsk 
kontinentalsokkel etter innføring av 
metningsdykking som rådende dykke
teknikk. Metningsdykkingen ble intro
dusert på norsk sokkel i begynnelsen 
på 70-tallet. Før dette ble det ansett 
som tilstrekkelig å bruke dykke
klokken for dekompresjon og 
transport av dykkere under trykk i 
tilfeller der dykkeinstallasjonen kunne 
bli ødelagt av brann og/eller 
eksplosjon. 

Fra myndighetene kom de første 
midlertidige forskrifter for dykking på 
norsk kontinentalsokkel ut i 1978. Her 
ble det gjort krav om hyperbar 
beredskap som senere ble presisert i 
Sikkerhetsmelding fra Oljedirektoratet 
6-85, 28.10.85. Det ble her klart 
stadfestet, at det i tillegg til en 
hyperbarisk redningsenhet skulle 
finnes et alternativt dekompresjons
kammer på overflaten, også kalt' Fase 
Ill" beredskap, om ikke forsvarlig 
dekompresjon kunne foretaes i den 
hyperbare redningsenheten. Dette 
kravet har siden blitt ytterligere 
skjerpet i skriv fra Oljedirektoratet 
21.01.87. l januar 1987 startet arbeidet 
med etablering av NUTECs Hyperbare 
Redningssenter (NHRC). Fra 1. juli 1987 
kom NHRC i drift og har siden vært i 
stand til å tilby oljeindustrien "Fase Ill" 
hyperbar beredskap. NUTECs anlegg 
har en kapasitet for totalt 24 dykkere 
til dybder fra O til 500 meter. 

Siden etableringen av NHRC i 1987, har 
NUTEC gjennomført en rekke tilpas
ningsøvelser med hyperbare rednings
enheter/livbåter. Disse øvelsene har 
blitt gjennomført uten store pro
blemer. Det har tatt ca 20 min i snitt 
fra en hyperbar livbåt (HLB) ankom 
NUTEC kai til den var tilkoblet NUTEC 
kammer nr. 6. Det skal her innrømmes 
at det i enkelte tilfeller har vært 
nødvendig å først tilpasse de enkelte 
båtene til underlaget i vår spesial
konstruerte livbåtramme. 

Dette har vært nødvendig for 
hyperbare livbåter av "glassfiber" 
typen, da disse har svært store 
individuelle forskjeller i skroget og da 
spesielt kjølen. Like-ledes har de 
forskjellige rednings-enhetene 
forskjellig utforming av tilkobling
flenser. Dette har NUTEC tatt hensyn 
til ved at vi har investert i 
overgangsflenser for alle kjente typer 
av hyperbare redningsenheter som 
opererer på norsk kontinentalsokkel. 

Følgende HLB har blitt testet opp mot 
NUTEC kammer 6 og godkjent av 
NUTEC: 

Drager HLB (DSV" Norskald ") 
Drager HLB (MSV"Regalia") 
Møllerodden HLB {DS V" Se away 
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Condor") 
Møllerodden HLB (DS V" Se away 

Pelican") 
Comex HLB (MSV"Smit Semi 

11 11) 
DrassHLB (MSV"Micoperi 

7000") 

For 1990 sesongen vil det bli 
introdusert nye DSV/MSV-er på norsk 
kontinentalsokkel som ikke har fått 
testet sine HLB-er for tilpasning med 
NUTEC kammeranlegg. Vi antar det er 
avsatt tilstrekkelig med tid og midler 
for gjennomføring av slike tilpasnings
tester. 

Selv om den hyperbare beredskap 
synes å fungere godt, ser NUTEC det 
som sitt ansvar å ytterligere forbedre 
innholdet i denne tjenesten. l den 
forbindelsen planle~ges det å bygge 
ut denne til ogsa å omfatte en 
hyperbar medisinsk beredskap som 
skal tilfredstille § 89 i Forslag til nye 
dykkeforskrifter. NUTEC har sammen 
med Haukeland Sykehus som mål å ha 
en slik tjeneste operativ før sommer
ferien inneværende år. En arbeids
gruppe bestående av 2 dykkeleger ved 
NUTEC og 2 fra Haukeland Sykehus 
{anestesi og kirurgi), vil utarbeide et 
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forslag som etter intern høring vil bli 
sendt ut til dykke- og oljeindustrien til 
uttalelse mars/april. 

Vi forventer at kvalifisering av 
kompetent medisinsk personell og 
relevant medisinsk utstyr for hyperbart 
bruk vil ta noe tid, ett til to år. Dette er 
avhengig av de personellmessige- og 
tekniske krav som vil stilles til en slik 
tjeneste. For å opprettholde kompe
tansen til ovennevnte personell, ser vi 
at det vil være nødvendig med 
periodisk trening. Denne tenker vi oss 
utført på NUTEC som en praktisk del av 
det "Hyperbarmedisinske beredskaps
senter" med Haukeland sykehus som 
samarbeidspartner. Vi anser at et slikt 
tilbud vil ytterligere øke sikkerheten til 
de av dere/oss som er avhengige å gå 
under vann for å utføre en jobb. 
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FLYGING ETTER DYKKING 
Av John Hjelle, NUTEC 

Helikoptertransport til/fra Nordsjøen 
foregår vanligvis i høydeområdet 
150-1000 meter, men ved spesielle 
værforhold kan det være nødvendig 
å fly i høyder opp mot 3000 meter. 
Ingen helikopter i Norge har 
trykkabin. Jetpassasjerfly opererer i 
marsj høyder fra 6000 til 13500 meter. 
Internasjonale bestemmelser for 
ruteflygin~ går ut på at passasjerer 
aldri ma utsettes for større 
kabinhøyde enn 2500 meter, trykket 
er da 3/4 av trykket på havflatenivå. 

Type dykk 

1. Dykk uten dekompresjonsstopp 
a) Total dykketid mindre enn 2 timer 

i løpet av siste 48 timer 
b)Større dykketid enn i a) 

Denne trykkreduksjonen under 
flyging gjør som kjent at visse re
striksjoner må gjelde for flyging 
etter dykking. For ett år siden ble 
det avholdt et møte i USA i regi av 
Undersea and Hyperbaric Medical 
Society der 19 forskere med 
betydelige kunnskaper på dette 
området var samlet. Rapporten fra 
dette møtet utkom i desember -89. 
Disse forskerne ble enige om 
følgende retningslinjer for flyging 
etter sportsdykking med luft (og 
uten symptomer på trykkfallsyke): 

Overflateintervall i timer før flyging 
i kabin høyde til maks. 2500 meter 

12 
24 

2. Dykk som krever dekompresjons-stopp 24-48* 

* Flying må utsettes i minst 24 timer, helst 48 timer 

Dette er retningslinjer for 
sportsdykking, men det er liten 
grunn til å anta at man kan være 
mindre restriktiv når det gjelder 
flyging etter yrkesdykking. 

Referanse: 
Sheffield PA (ed): Flying after diving. 
Proceedings of the Thirty Ninth 
Undersea and Hyperbaric Medical 
Society Workshop. UHMS 
Publication Number 77 {FLYDIV) 
12/1/89, December 1989. 
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NEVROPSYKOLOGISKE LANGTIDSEFFEKTER AV DYKKING 
Av Ragnar J. Værnes, NUTEC 

l forbindelse med 64 manndykk ("Dyp 
Metnings Dykking"; DM O-gruppen) til 
mellom 300 og 500 meter ble klinisk 
nevropsykologiske undersøkelser fore
tatt før, like etter og ett år etter dykket. 
Dette omfattet dykk fra Deep Ex l til og 
med OTS Ill. Samtidi~ ble 32 dykkere 
("Metnings Dykking'; MO-gruppen) 
undersøkt før klokkedykkereksamen og 
etter 3,5 år med vanlig metningsdykking 
(ikke dypere enn 160 meter). 

Siden kontrollgrupper er meget viktig i 
en slik undersøkelse, ble følgende 4 
"kontroll-prosedyrer" utført: 1) Sam
merdigning med alderskorrigerte friske 
ikk..::-dykkende menn, 2) Yrkes-dykkere 
uten klokkedykkersertifikat, 3) Alders
korrigerte ikke-dykkende menn for 
analyse av test-retest effekt, og 4) Sam
menligning med 82 andre dykkere som 
ble undersøkt i forbindelse med utdan
nelse til klokkedykker. Den siste kon
trollgruppen var spesielt viktig for å 
kontrollere at de som ble fulgt opp over 
tid (N = 32) var en representativ gruppe 
av klokkedykkere med hensyn til de 
forskjellige nevropsykologiske funk
sjoner, sykehistorie og erfaring. 

De gjennomsnittlige resultatene ved 
første undersøkelse viste at dykkere 
fungerer bedre på nevropsykologiske 
funksjoner og intelligens enn de ikke
dykkende kontroller. 

IVWde-til-moderate nevropsykologiske 
forandringer (mer enn 10% funksjons
forverring) ble funnet ved måling av 
tremor (skjelving), hukommelse, 
oppmerksomhet og autonom reaktivitet 
(spontanaktivitet fra hjernestammen) 
hos 20% av dykkerne umiddelbart etter 
et dypdykk (DMD-gruppen). Ett år 
senere var der ingen bedring med 
unntak av oppmerksomhetsfunksjonen. 
Der syntes ikke å være noen 
sammenhenger mellom plager under 
dypdykket (som grad av HPNS) og 
funksjonsforandringer ett år senere. 

For de andre klokkedykkerne som ble 
fulgt opp etter 3.5 år med vanlig 
metningsdykking (MO-gruppen) fant 

man de samme funksjonsforandringene. 
Hyppigheten lå også her på rundt 20% 
av ~ruppen. l denne gruppen var der 
ogsa en statistisk reell reduksjon i 
autonom reaktivitet sammenlignet med 
nivået før man begynte med 
klokkedykking. 

Et annet viktig funn i MO-gruppen var 
følgende; de som i utgangspunktet 
hadde et lavt nivå på autonom 
reaktivitet forut for metningsdykking 
hadde flere nevropsykologiske 
funksjonsforandringer etter 3.5 år med 
metnings-dykking. 

En videre statistisk undersøkelse 
(korrelasjon) av hele gruppen av 
dykkere (DMD + MO dykkerne) på 
sammenhenger mellom nevropsyko
logiske funksjoner og dykkeerfaring ga 
følgende funn: 

Desto mer metningsdykkin9 
desto dårligere resultater pa 
hukommelse og øye-hånd 
koordinasjons-funksjoner. 

Desto flere år med dykking, desto 
flere nevropsykologiske funk
sjonsforandringer på over 10% og 
reduksjon i autonom reaktivitet. 
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Der var ingen sammenhenger 
mellom nevropsykologiske 
funksjonsnivå og tilsvarende 
periode {3.5 år) med vanlig 
an leggsdykki ng. 

De milde-til-moderate forandringene 
(på mer enn 10%) her observert hos en 
del dykkere synes derfor å være en 
effekt av metningsdykking. Det er 
grunn til å anta at gjentatte dypdykk 
kan føre til mer uttalte nevra
psykologiske funksjonsforandringer hos 
noen dykkere enn vanlig metnings
dykking. 

For mer utdypende beskrivelse av denne 
undersøkelsen kan R. Værnes kontaktes. 
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LITTERATUR OG DOKUMENTASJON 
Av Elin Dah/1-Larssøn, NUTEC 

Bibliotekets årsmelding for 1989 er 
nettopp avsluttet. Den viser en 
registrert tilvekst på i overkant av 400 
bind, av disse ca. 200 innen fag
gruppene dykking og dykketeknologi/
sikkerhet - NUTEC rapportene er her 
unntatt. Med fare for å være urettferdig 
mot en del av disse publikasjonene, vil 
jeg trekke fram noen av fjorårets 
utgivelser. 

Konferansepublikasjoner 
Validation of Decompression Tables: 
The 37th Undersea and Hyperbaric 
Medical Society Workshop held 1987 
February 13- 14 at Bethesda MD. 
Emner: 
Dekompresjons tabeller. Operasjonell 
dykking, dypdykking, dykkeprosedyrer, 
Sikkerhet, etiske aspekter. 

Thermal Physiology: Proceeding of the 
International Symposium on Thermal 
Physiology, Tromsø, Norway, 16-21 July 
1989. 
Emner: 

Kontroll med og regulering av 
kroppstemperatur 
Patologisk fysiologi feber, 
varmeslag 
Akklimatisering, klær, alder 
Sirkulasjon og kroppsvæsker. 

Physiological and Human Engineering 
Aspects of Underwater Breathing 
Apparatus: Proceedings of the fortieth 
Undersea and Hyperbaric Medical 
Society Workshop 1989. 
Emner: 

Puste utstyr- typer og funksjoner 
Menneskelige aspekter. 

Diving and Hyperbaric Medicine: 
Proceeding of the XVth Meeting of the 
European Undersea Biomedical Society 
(EUBS), Eilat, Israel, September 17-21, 
1989. 
Emner: 

Dypdykking, kammerdykk 
Trykkfallsyke, dekompresjon 
Gasser oksygen, nitrogen, 
blandede gasser 
Temperatur og kontroll. 

Annen litteratur 
Tønjum, Stein 
Dykkemedisinsk håndbok, Bergen 1989. 
Boken er inndelt i to deler: Ikke 
trykkrelaterte skader og sykdommer, og 
trykkrelaterte skader, sykdommer og 
miljøkrav, som dekker alle dykke
medisinske aspekter ved metnings
dykking - ører, respirasjon, bevegelses
apparat, sentralnervesystemet, er
næring, evakuering, trykkfallsyke og 
gassemboli, osv. Boken er på et absolutt 
forståelig norsk- og kan anbefales. Den 
kan kjøpes hos: TØMED AlS, Boks 153, 
5050 Nesttun, og koster kr. 300. 

Påsche, A, et al 
Overlevingssystemer for dykkere i 
dykkeklokker og sveisehabitater. SINTEF 
Rapport STF 23 A89013. Rapporten kan 
bestilles fra SINTEF i Trondheim. 

NUTEC Rapporter 
l 1989 ble det utgitt 45 NUTEC rapporter 
der litt over halvparten er konfi
densielle. Dere som ønsker en full
stendig oversikt over NUTEC rapporter, 
evt. innen spesielle områder, kan 
kontakte undertegnede. l NUTEC 
Dykkenytt fremover vil jeg hver gang 
presentere de siste utkomne åpne 
NUTEC rapporter. Følgende rapporter 
kom ut på slutten av 1989: 

Kambestad, BK. Evaluering av tekniske 
prosjekter og videre utvikling innen 
dykkerelatert forskning. NUTEC Rapport 
37-89. 

Warncke, M og T Bergan. ~over og 
regulering for dykking pa Norsk 
Kontinentalsokkel. NUTEC Rapport 44-
89. 

l tillegg har rapporten fra FUDT
seminaret i november kommet som nr. 
45-89. Den er vel kjent for de fleste. 
Rapportene kan bestilles fra NUTEC, 
biblioteket. 
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Debatt-innlegg: 
A-LAG OG 8-LAG 
Av Håvard Storbråten, dykker 

l første nr. av "Nutec Dykkenytt" 
konkluderer T. Rustad med at angående 
det personlige dykkerutstyret, så har 
man ikke beveget seg mye det siste 
tiåret. 

Jeg vil stille spørsmålet, er man kommet 
så veldig mye lengre når det gjelder 
dypdykking og dykkerens plass innen 
denne aktiviteten? Nå skal jeg vokte 
meg vel for å trå i forskernes bed, men 
ser vi på hva som rent konkret er gjort 
for å bedre dykkerens ve og vel, så tror 
jeg vi kan være enige om at resultatet 
ikke står i forhold til papirmengden som 
er produsert om temaet dypdykking. 

Kalde fakta viser at fremdeles mister 
hver femte til sjette dykker sitt 
dykkesertifikat for kortere eller lengre 
tidsrom, etter dykking dypere enn 250-
300 meter, det siste dypdykket til 300 
meter inklusive. Kan man da forsvare å 
fortsette i samme spor? Dekom
presjonshastigheten har jevnt og trutt 
blitt langsommere, fra ekstreme 38 
m/døgn, på Deepex l i 1980, til 24 
m/døgn under det siste dypdykket i 
1989. 02 partialtrykket har vært 0,5 bar 
hele tiden, med ett unntak, hvor man 
kjørte med 0,55 bar 02. Men denne 
senkingen av dekompresjonshastig
heten på knappe 33% er tydeligvis ikke 
nok. 

For at mannefallet ikke skal bli så 
avskrekkende når man begynner å 
dykke kommersielt på disse dybdene, så 
vil man nå gjøre en ny vri, nemlig å lage 
et" A-lag" og et "8-lag" blant dykkerne. 
"A-laget" bestående av de aller tøffeste 
som aldri har kjent sneven av en 
"bends", langt mindre vært behandlet 
for en. "8-laget", med en 
dybdebegrensning på 180 meter, blir da 
de som innrømmer at de er litt "rufsete i 
pelsen", under og etter enkelte 
dekompresjoner. Var det noen som 
snakket om at" John Wayne" syndromet 
var på vei ut? l så fall er det nå på full 
fart inn igjen, ved et slikt forsøk på å 
differensiere dykkerne. 
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Hvem vil nå tørre å nevne at man har litt 
vondt i en skulder eller det er litt dårlig 
med følelse i en arm, med fare for at 
man prompte havner på "8-laget"? 

Hvem som først vil motta oppsigelser 
ved eventuelle innskrenkinger og hvem 
som sist vil bli foretrukket ved 
nyansettelser kan man jo bare lure på. 
Dette gjør man da, i stedet for å forsøke 
å ta det onde ved roten, nemlig å ta 
dekompresjons- og ekskursjonsta
bellene opp til seriøs revurdering. Nå 
må de ansvarlige tabellmakerne "tørre" 
å gjøre tabellene så konservative at den 
vanlige gjennomsnittsdykkeren kan 
gjøre et dypdykk uten å måtte kalkulere 
med 15-20% risiko for at man mister 
muligheten til å utøve yrket sitt i 
ettertid. 

Ja, men dette vil jo bli uhorvelig dyrt, og 
vi blir jo ikke konkurransedyktige, vil 
mange hevde. Til det vil jeg svare at nå 
må myndighetene komme på banen for 
å påby en maksimal hastighet på 
dekompresjoner, for nettopp å 
forhindre at dette blir gjort til en 
konkurransefaktor. Jeg er fullt inn
forstått med at ikke alle kan bedrive 
dypdykking på grunn av skader man er 
blitt påført tidligere i sin dykkerkarriere. 
Faktisk så mange som 20%, jfr. Todnem 
rapporten. Men fra det til å differensiere 
dykkerne er det lang vei. 

Før man begynner å begrense hver 
enkelt dykkers mulighet til å utøve yrket 
sitt, bør man etablere et sikkerhetsnett 
som sikrer at disse menneskene ikke 
faller igjennom. Dette bør være et 
tankekors for oljeindustrien som vil 
gjøre bruk av dypdykkere. En må vokte 
seg vel for at ikke "bruk og kast" 
mentaliteten får innpass, når en på 
eksisterende og nye dype oljefelt vil 
gjøre bruk av dykkere. 

Jeg håper at dette innlegget kan føre til 
en fruktbar debatt om dykkerens plass i 
nitti å ras dykking. 

• 

.. 

.. 
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''Forsknings- og utviklingsprosjekt i 
dykketeknologi" (FUDT) 

Statoil, Norsk Hydro, Saga og Oljedirektoratet 

Innenfor den faste spalten Hyperbarmedisinskl - teknisk FoU vil 

delprosjekter fra FUDT bli utdypet. l denne første utgaven har 

Ragnar Værnes tatt for seg prosjektet. "Nevropsykologiske 

langtidseffekter av dykking" (se side 18). 

De andre delprosjektene i FUDT i 1990 er: 

Kjemisk arbeidsmiljø 

Langtidsvirkning av dykking 

Termofysiologi 

Respirasjon 

lmplementeri ng 

Bakteriologi 

Dekompresjon 

Beredskapstren ing 

HPNS 

Dykkeklokkeergonomi 

Nødsystemer 

Automasjon 

ROV beis 

Pensjonsalder for dykkere 

21 



Nutec Dykkenytt nr. 1 1990 

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 dykke-personell 

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

Mål~rupr,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 førstehjelps-kurs 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
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 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. 
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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 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 8-
stoff. Kurset avsluttes med skriftlig 
prøve. 

4. Krise og krisehåndtering 

Kursmålsettin:fl 
Bidra til økte ektivitet i redningsarbeid 
ved ulykker offshore, samt minske 
sannsynlighetene for psykologiske 
problemer på sikt. 
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Målgruppe 
Personell 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 
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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 
reJatert 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 

24 


