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Leder 

Ragnar J. Værnes, Nutec 

E tter åtte år alene, og med fokus på offshoredyk
king, fremstår Dykkenytt i dag både med nytt 

navn (tidligere Nutec Dykkenytt), utvidet nedslags
felt og utvidet «eierskap». Fra denne utgaven av er 
Dykkenytt også blitt et talerør for Senter for hyper
barmedisinsk forskning (SHF) og Norsk Bransje
forening for Undervannsentreprenører (NBU). 
Dykkenytt vil derfor fokusere enda mer på temaer 
av generell dykkermedisinsk karakter, og ikke så 
mye på de spesifikke offshoremessige. Dykkenytt 
vil derfor også bli distribuert til medlemmer av NBU, 
institusjoner som driver med vitenskapelig dykking, 
samt sportsdykkerskoler og dykkerklubber. 

I den forbindelse vil Elin Dahll-Larssøn og Ragnar 
J. Værnes ønske Ame-Johan Arntzen hjertelig 

velkommen i den redaksjonelle gruppen. Arne
Johan er sekretær i NBU og han har lang og høyt 
respektert kompetanse og erfaring innen dykking. 
Som medredaktør vil han spesielt ta seg av innaskjærs 
sektor og dessuten forestå den layoutmessige side ved 
bladet. Det innebærer selvsagt ikke at han alene skal 
dekke denne del av dykkingen. Det vi håper er at 
NBU i første rekke kan gi en tilbakemelding om hva 
som rører seg på innaskjærs sektor, og dessuten si litt 
om hvilke tema vi bør ta opp. Som en start på dette 
samarbeidet har vi i dette nummer av Dykkenytt bedt 
NBU om å presentere seg selv. 

U nder overskriften Oppgaver og utfordringer gir 
NBU en skisse av sine primære arbeidsmål. 

Som det fremgår av artikkelen har de mange jern i 
ilden og klare målsettinger med sitt arbeide. Sen
trale stikkord er økt kvalitet, eliminering av useriøs 
virksomhet, revisjon av forskriftene og oppgave
orientert utdanning for all kommersiell dykkevirk
somhet. Disse arbeidsmålene oppfatter jeg som 
meget positive og mener de vil bety en generell 
styrking av dykkingen totalt sett. 

I tillegg til nye tema som taes opp av NUTEC, SHF 
og NBU, vil alle tre institusjoner ha sin faste pre

sentasjonsspalte med nyheter. SHF står foran den 
faste halvårlige evaluering av de hyperbarmedisinske 
forskningsprosjektene i Trondheim og Bergen. To 
nye prosjekter er kommet til siden sist, og begge 
omhandler bruk av HBO behandling. SHF har ellers 
engasjert seg i myndighetenes takling av problem
stillinger innen dykkermedisin og -utdanning, og 
har sammen med OD, OLF, Nopef og NBU gitt 
kritiske innspill som forhåpentligvis blir tatt seriøst i 
de «sentrale maktkorridorer». 
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For to år siden opprettet Kommunal- og Arbeids
departementet et konsultativt organ som ble kalt 

Arbeids-/referanseforum- ervervsmessig dykkevirk
somhet i Norge. Arbeidsforumet var representert 
ved KAD, DAT, OD, SHF og næringens arbeids
taker-/arbeidsgiverorganisasjon er. Referanseforumet 
hadde i tillegg til ovennevnte ytterligere representan
ter fra involverte myndigheter og forskning. 

Forumet skulle fungere i en prøveperiode på to 
år. Forumets videre skjebne er derfor nå tatt opp 

til debatt. Resultatet ser ut til å bli at forumet fortset
ter sin virksomhet og at hovedvekten på arbeidet 
konsentreres om innaskjærs dykkevirksomhet. Dette 
fordi man har klare tilbakemeldinger om at det er 
her den overveiende del av de potensielle arbeids
oppgavene ligger. Det ser også ut til å være en 
generell oppfatning at forumets mandat bør presi
seres, og at det rådgivende arbeidet i større grad 
konkretiseres og deretter saksbehandles av de res
pektive myndigheter. 

I nnen dykkermedisin har vi denne gangen to 
bidrag. Cathrine Ahlen fra SINTEF gir en beskri

velse av de mulige bakterielle problemer innen 
anleggsdykking. Jan Risberg fra Nutec beskriver 
«teknisk dykking» og de mulige betenkeligheter 
med slik type dykking. Vi håper andre kan bidra 
med innlegg til Jans artikkel som han selv karak
teriserer som en høyst subjektiv beskrivelse. 

I nnenfor forskning beskriver Finn K. Jellestad fra 
Universitetet i Bergen de ulike aspektene ved bruk 

av hyperbart oksygen. Han beskriver spesielt de 
mulig sentralnervøse effekter og eksemplifiserer 
med forskning utført innen miljøet i Bergen. Som et 
paradoks trekker han frem funn gjort av den kjente 
forskeren Bitterman som viser at kaffedrikking forut 
for hyperbar eksponering kan forhindre uheldige 
effekter. Vi vet at alkohol og dykking ikke hører 
sammen, men at kaffe og dykking hører sammen var 
en god nyhet! 

Ellers har vi bidrag både fra Norsk Yrkesdykker
skole og Statens Dykkerskole, samt en rapport 

fra Norges Dykkeforbunds vellykkede CMAS 
samling i september. 

Til slutt må vi igjen minne våre lesere på at vi 
forsøker å få skrevet norsk offshoredykkings 

historie. Vi tar gjerne imot bidrag som kan inkorpo
reres når prosjektet starter opp. Ellers kan nevnes at 
Bjørn Kahrs har startet opp med å få et «dykkerut
styrsmuseum» ved Statens Dykkerskole. Dette vil vi 
komme tilbake til i neste Dykkenytt. Men har du 
dykkerutstyr som du mener bør taes vare på for 
ettertiden så ring Bjørn Kahrs. • 
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Arne-Johan Arntzen, NBU 

NBU ble stiftet i januar 1979. Foren
ingens hovedmålsetting er å fremme 
utviklingen av næringen i Norge. 
Omfanget av hva en slik målsetting 
innebærer har vokst med årene. 
Foreningen føler i dag et ansvar for 
bl.a. å påvirke myndighetene i en rekke 
saker, slik at næringen som helhet, og 
på lengre sikt kan ha en sunn og 
bærekraftig utvikling. 

Det som i alle år har preget dyk
kerbransjen er et meget stort antall 
aktører. Det er ikke så lenge siden 
hvem som helst kunne drive som 
dykker, bare vedkommende sendte inn 
en legeerklæring om tilfredsstillende 
helse til Direktoratet for arbeids
tilsynet. Dette var i henhold til for
skrift 213 e «Ervervsmessig svømme
dykking med lett utstyr og luft som 
pustegass». Selve forskriften var i seg 
selv relativt grei. Den hadde imidlertid 
den mangel at det ikke var noe som 
helst krav til utdanning og sertifikater. 
Det innebar derfor et klart framskritt på 
dette området da vi i 1990 fikk den nye 
dykkeforskriften som også hadæ 
bestemmelser om utdanning og sertifi
sering. 

Useriøs konkurranse 
Innføring av dykkeforskriften ble en 
viktig sak for NBU. Man håpet at 
denne med tiden skulle rydde opp for 
bransjen, slik at man etter hvert ville 
få stoppet de useriøse aktører. Disse 
opererer som kjent ofte uten sertifikater 
og forskriftsmessig utstyr, og nesten 
alltid uten den bemanning som opp
gaven og forskriften tilsier. 

Så enkelt var det imidlertid ikke. 
Det man kan kalle useriøs konkurranse 
er fortsatt et vanskelig punkt. Det er 
allikevel grunn til å stikke fingeren i 
jorden og være klar over at en forskrift 
ikke løser dette problemet over natten. 
Man skal og være klar over at man har 
hele skalaen av useriøsitet - fra de som 
f.eks. ikke har reservedykkeren fullt 
oppdresset, til de "firmaer" som består 
av en mann med sportsdykkerkurs, et 
SCUBA-sett og en 14 fots "Askeladd". 
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Oppgaver og utfordringer 
Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører {NBU) 
arbeider i dag aktivt med en rekke oppgaver. Sentralt står 
bl.a. kvalitetsheving i bransjen, håndhevelse og revisjon 
av dykkeforskriften, samt behovstilpasset utdanning for 
alle som driver med kommersiell dykking. 

Å rydde opp på dette området er derfor 
en stor utfordring. Arbeidstilsynet har 
ikke klart det, og vil heller ikke klare 
det med den innfallsvinkel de har i dag. 
Det betyr at bransjen er utsatt for en 
betydelig konkurranse fra de som ikke 
følger forskriften. Dette medfører et 
press også på de som i utgangspunktet 
er seriøse, til selv å bryte reglene for å 
overleve. Det er påfallende at myndig
hetene ikke har vist mer fantasi til å 
løse et så åpenbart problem. NBU 
føler at de her har en meget viktig opp
gave og vil forsøke flere innfalls
vinkler for å nå målet. 

Revisjon av dykkeforskriften 
Dykkeforskriften er nå ca. seks år 
gammel. Det skjer mye i samfunnet 
på seks år. Ting endres, nye forskrifter 
kommer til og nye ordninger etableres. 
I tillegg har bransjen fått den nødven
dige tid til å erfare hvorledes forskriften 
fungerer i praksis. Det viser seg ofte 
at det som i utgangspunktet kunne 
fortone seg som hensiktsmessige regler 
og bestemmelser, kan være mindre 
egnet ved mer erfaring og ettertanke. 

Det er ingen grunn til å legge 
skjul på at dykkeforskriften inneholder 
en del momenter som man i dag gjerne 
hadde sett endret. Når dette sies er det 
ikke fordi bransjen ønsker seg en 
"snillere" forskrift. NBU ønsker selv
sagt fortsatt at sikkerheten skal ivaretas 
på best mulig måte. Men vi ønsker og 
at forskriften i første rekke skal være 
en hjelp til å utføre arbeidet på en 
sikker og rasjonell måte. Kanskje 
burde man åpne for muligheter til å 
differensiere sikkerhetskravene etter 
oppgavenes risiko og kompleksitet? 

Utdanning er viktig 
Det tar i dag 16 uker å ta et klasse I 
sertifikat. En relativt stor del av denne 
tiden brukes på å lære elevene å dykke. 
Uten annen yrkesfaglig bakgrunn blir 
det ikke mye ballast å ta med seg ut i 
yrkeslivet. NBU ser det som et mål å 
styrke dykkerutdanningen. Mini
mumskravet bør derfor være at grunn
utdanningen for yrkesdykkere også må 
inkludere det som i dag omfattes av 
anleggsdy kkerkurset. 

Vi tror at det etter hvert må være et 
krav at alle som tar en yrkesdykker
utdanning skal ha en egnet yrkesfaglig 
bakgrunn. Nøyaktig hva vi vil ende 
opp på er ikke så enkelt å se. Saken er 
imidlertid under kontinuerlig vurdering 
i samarbeid med Statens dykkerskole. 

Etterutdanning er selvsagt et felt 
som kommer stadig mer i fokus. NBU 
arbeider spesielt for at de som allerede 
har fast ansettelse i bransjen skal 
prioriteres på dette området. 

Unntatte grupper 
Det foregår en omfattende yrkesmessig 
dykkevirksomhet her i landet som ikke 
er knyttet til det vi forstår med tradi
sjonell yrkesdykking. De store i dette 
bildet er sportsdykkerinstruktørene, 
redningsdykkerne og det som omfattes 
av begrepet vitenskapelig dykking. I 
tillegg til dette vokser det nå opp en 
raskt ekspanderende virksomhet i 
forbindelse med det å lede og arrangere 
fritidsdykking. De som forestår dette 
har en ansvarsfull oppgave. 

Alle som har fulgt med i norsk 
dykkedebatt er vel klar over den 
turbulens man har hatt i forbindelse 
med manglende formell utdanning for 
disse gruppene. For redningsdykkerne 
foreligger det i dag et forslag til lære
plan som har vært gjennom en omfat
tende høringsrunde med en overveiende 
klar positiv tilbakemelding. 

For de øvrige aktører på denne 
sektoren finnes det ingen formelle 
krav. Valgmulighetene har hittil vært 
sportsdykkerkurs eller yrkesdykkerkurs. 
Begge alternativer er lite egnet. 

NBU mener det er svært viktig at 
også disse gruppene får sine formelle 
oppgaveorienterte læreplaner. Er ikke 
dette på plass, får vi ikke ro i det totale 
yrkesorienterte dykkermiljøet her i 
landet. Det er grunn til å minne om at 
i forbindelse med behandlingen av 
dykkeforskriften i statsråd skrev 
kommunaldepartementet at de ville 
utarbeide egne enklere forskrifter for de 
grupper som unntas fra forskriften . 
Dette innebærer selvsagt også at det 
må lages tilsvarende læreplaner. 

Det er for øvrig også grunn til å 
trekke frem statsråd Berges åpning av 
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(forts. Oppgaver og utfordringer) 

det siste Marsteinseminaret hvor han 
bl.a. sa seg tilfreds med forslaget til 
læreplan for redningsdykkerne. Han 
uttalte videre at han antok at denne 
også ville være en god modell for de 
andre unntatte gruppene. 

Organisasjonstilknytning 
Med kun 25 medlemsbedrifter er NBU 
en liten organisasjon. Til tross for 
dette dekker vi en relativt stor andel av 
dem vi kan kalle etablerte dykkeentre
prenører. Ser vi bort fra medlemmer 
som er representert ved dykker
avdelingene hos enkelte større entrepre
nører som f.eks. Selmer og Veidekke, 
er bedriftene gjennomgående små. 

Som en liten organisasjon har 
NBU selvsagt begrensede muligheter 
for å få gjennomslagskraft overfor 
myndighetene og tunge organisasjoner. 
Dette er en av grunnene til at NBUs 
medlemmer valgte å slutte seg til NHO 
gjennom Landsforeningen for bygg og 
anlegg (LBA). Dette medlemskapet 
åpner også opp for en rekke andre 
fordeler som man kan oppnå gjennom 
en stor organisasjon. Samtidig bevarer 
vi vår egen struktur gjennom NBU, og 
.kan bearbeide saker i vårt eget fag
miljø. 

Betydningen av kvalitet 
Internkontroll og kvalitetssikring er 
nøkkelord i dagens bedriftsplanlegging. 
NBU innser klart betydningen av dette. 
Det er ikke uten grunn at dette temaet 
er viet en relativt stor oppmerksomhet 
også på dette årets dykkeseminar. For 
små bedrifter er det tungt å komme i 
gang. Nettopp derfor er dette en av de 
høyt prioriterte oppgavene for NBU. 

Ved å ha laget en mal for en opera
sjonshåndbok og en kvalitetssikrings
håndbok for medlemmene håper vi å ha 
hjulpet til med å lette en noe tung opp
startingsprosess. 

Yrkesskadeforsikringen for dykkere 
har vært meget variabel og er til dels 
uforskammet høy. V ed forhandlinger 
gjennom LBA har imidlertid NBUs 
medlemmer fått anledning til å inngå 
en meget gunstig forsikringsavtale. Vi 
tror bestemt at en vesentlig bakgrunn 
for denne avtalen var at vi kunne legge 
frem en fyldig dykkestatistikk, og at vi 
også kunne dokumentere et seriøst 
engasjement med å heve kvalitetsnivået 
blant medlemmene. 

Det er naturlig nok en klar mål
setting å verve nye medlemmer. Jo 
flere vi er, jo sterkere står vi. Men vi 
ønsker kun dem som vil satse på 
kvalitet. Vi er overbevist om at en 
seriøs satsing er den beste garanti for 
gunstig ekspansjon og utvikling. • 

DYKKENYTT NR 3 1996 

Teknisk dykking 
... eller spørsmålet om frihet til å velge selv 

Artikkelen gir en høyst subjektiv beskrivelse av hva teknisk dykking 
"egentlig er': Artikkelforfatteren omtaler teknisk dykking slik den 
fremstår i Norge i dag, spesielt på utstyrsfronten. Hvem skal 

bestemme hva som er rett og galt innenfor fritidsdykking? 
Forfatteren presenterer sin oppfatning- hva mener du? 

Jan Risberg, Nutec 

Innledning 
Du "surfer på nettet" - ikke sant? 
(Riktig svar: ja) Du har med deg 
mobiltelefonen på Rema - ikke sant? 
(Riktig svar: nei - alle har jo mobil
telefon nå.) Ja, og så har du sparehode 
i dusjen, sykler på jobben og priori
terer familien. Gjør du alle disse 
riktige tingene, og i tillegg leser 
"Dykkenytt", så har du selvsagt peiling 
på teknisk dykking. Det er bra - det er 
tross alt det jeg skal skrive om. Men 
om vi to kommer til å bli enige ..... 
Den som skriver denne artikkelen er 
ikke teknisk dykker selv. Den kunn
skapen og de meningene jeg har er et 
resultat av en bratt lærekurve over en 
to-tre års periode i vennskapelig disku
sjon og hissig konfrontasjon med 
"tekniske dykkere". 

Hva erteknisk dykking? 
Det er ingen offisiell definisjon på 
teknisk dykking, meg bekjent, men 
noen avgrensninger finnes likevel. 
Teknisk dykking er fritidsdykking, 
men er mer krevende enn ordinær fri
tidsdykking. Mens ordinær vrak
dykking neppe vil bli akseptert som 
teknisk dykking, så kan penetrering i 
utrygge vrak med omfattende sikker
hetsordninger og/eller spesielle tek
niske støtteressurser kvalifisere for 
begrepet. I Norge er grottedykkerne 
den fremste eksponenten for teknisk 
dykking. Deres dykkeform er 
"teknisk" på mange måter: De må 
medbringe gassforråd for lange dykk, 
tidvis også dype dykk, og bruken av 
spesielle gassblandinger (for å nå store 
dyp eller forkorte dekompresjonstiden) 
kvalifiserer for begrepet. Dyp luft
dykking ser ut til å bli en sær avart av 
teknisk dykking - skjønt enkelte ikke 
vil inkludere disse "værstingene" i det 
gode selskap. Og merk dere, nå snak
ker vi om dyyyyyyyyp luftdykking. 
Både dypdykking med blandings gass og 

dykking med nitrox vil foreløpig ha 
status som teknisk dykking. Utenom 
grottedykkerne og andre aktører i Norsk 
Teknisk Dykkekrets (Oslo) så har det 
tekniske dykkemiljøet nå spredt seg til 
de største byene. Dypdykking til tid
ligere uoppnåelige vrak er det Soria 
Moria som mange av dem skimter i det 
fjerne. ANDI og IANTD er sertifi
seringsinsorganisasjoner som har 
etablert seg i Norge, men PADI har 
etablert seg med et nitrox-kurs som 
sannsynligvis vil ta den største delen 
av det norske markedet. Norske 
trimix-dykkere er stort sett selvlært, 
men IANTD ligger godt an til å serti
fisere fremtidige norske trimixlheliox
dykkere. 

Hva er det som er så spesielt? 
"Ekte tekniske dykkere skryter ikke av 
utstyret sitt". Likevel, vi andre blir 
rimelig blanke i øynene når vi ser 
utstyrspakken. Det står ikke å nekte: 
Mange (de fleste?) tekniske dykkere har 
et elastisk forhold til privatøkono
miens prioriteringsspørsmål og velger 
langtidsinvesteringer i helioxblandinger 
med nokså begrenset kapitalavkast
ning...... De viktigste stikkordene på 
utstyrsfronten så langt er: 

Backupløsninger. Hva enten du 
dykker dypt med luft- eller blandings
gass så er det trist å ende på 15-meter 
stoppet med tom gassflaske. Alterna
tive gasskilder (les: flaskesett hengende 
i bunntau eller ekstra bail-out i separat 
flaske på kroppen) tvinger seg fram ved 
dyp dykking for å ivareta et minimum 
av sikkerhet. I tillegg til selve gass
kilden vil alternative leveringssystemer 
(octopus med separate førstetrinn) være 
nødvendig for dem som ikke bare ser 
på dykkingen som et adrenalin-kick. 

Termisk isolasjon. De som 
dykker dypt og som tvinges til 
dekompresjon i sjø på en time og 
lenger blir kalde. Noen av de tekniske 
dykkere har en fagkompetanse på 
undertøy som avtvinger dyp respekt. 
All verdens bukse-under-lang-vinter og 
super-bamse-vams til tross: Det blir 
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kaldt. Argon har derfor etablert seg 
som draktgass ettersom den bare har ca 
60% av ledningsevnen til luft. 
Sveisegass, som har en liten tilsetning 
av C02, er billigere en ren Argon (og 
kan kanskje "lånes" av noen arbeids
givere???) og er derfor et populært 
alternativ. Når C02 kommer i kontakt 
med svette dannes karbonsyre som kan 
irritere huden. Tøffe gutter klager 
imidlertid ikke, og de som har prøvd 
dette sier at irritasjonen vanligvis ikke 
er stor. 

Gassblandinger. Som tidligere 
antydet er det "en del" tekniske dykkere 
som velger luft som pustegassblanding 
uavhengig av dykkedybde. Da snakker 
vi om personer som "bouncer" forbi 
Hydros helioks metningsdykkere på 
Oseberg (ca 105 msv ... ). Mer om det 
senere. De fleste tekniske dykkere er 
lite villig til å ta risikoen (nitrogen
narkose) og dekompresjonsstraffen ved 
så dype luftdykk. De som har anled
ning utnytter vanligvis en teknikk som 
innebærer bruk av luft ned til ca 50 
meter (kompresjonsfasen), deretter 
skifte til en helioks- eller trimiks
blanding som brukes ned til "arbeids
dybde" og fra "arbeidsdybde" opp til 50 
meter under dekompresjon. Deretter 
dekompresjon med luft til ca 20-25 
meter. Avhengig av økonomi/ressur
ser for øvrig benyttes nitrox (f.eks. 
50150) opp til 3-6 meter og deretter 
100% oksygen til dekompresjon er 
avsluttet. Optimal (?) dekompresjon 
oppnås ved å skifte snarest mulig over 
til luft under dekompresjon og deretter 
holde pp02 så høyt som sikkerhets
messig forsvarlig (dykkernes egen 
norm ligger typisk i området 1.4-1.6 
bar). Det er selvsagt grenser for hvor 
mange gasskifter som er praktisk 
mulig og det er vel fortsatt bare et 
mindretall som har ressurser til å 
gjennomføre bruk av 4 ulike gass
blandinger som i dette eksempelet. 

Den vanlige måten å lage gass
blandinger på (for tekniske dykkere) er 
partialtrykksblanding, dvs. at flaskene 
fylles først med oksygen, deretter med 
luft til ønsket pp02 er oppnådd 
(Nitrox). Tilsvarende prosedyre, men 
da med Helium i tillegg, ved blanding 
av Heliox og Trimix. "Code of 
practice" tilsier at både leverandør og 
bruker skal kontrollere gassblandingen 
med oksygenanalysator før gassen 
utleveres til kunden. Kommersielt 
salg av blandingsgass er nå tilgjengelig 
ved dykkesentra i Oslo, Stavanger, 
Bergen og Trondheim - formodentlig 
også andre steder. Jeg kjenner ikke til 
at noen blander on-line for teknisk 
dykking i Norge (ennå). Kjøp av 
sertifisert premikset gass er selvsagt 
det tryggeste, men også det dyreste. 
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Og det er så mye annet kjekt å 
kjøpe ..... 

Pusteutstyr. Dette er hot-hot
hot. Se opp for rebreathere. "Alle" 
snakker om dem: Dragers "Atlantis", 
Cis Lunar "MK 5", "Prism", Bio 
Marine CCR 1000..... Fremtiden er 
her - i dag - og muliggjør timelange 
dykk med minimale gassforråd. 
Snadder! Pris: Ca 30 000 og oppover. 

Dekompresjonsprosedyrer. OK, 
kanskje ikke et "utstyr", men det 
shoppes på samme måte. Gjennom 
Internet eller den lokale dykkesjappen 
kan du nå kjøpe programmer som 
skreddersyr dekompresjonsprofilen din 
ved bruk av blandingsgass. Abyss og 
Pro-Dive er foreløpig de viktigste på 
det norske markedet. Fortell hvor dypt 
du vil, fortell hvor lenge du vil være 
nede, fortell hvilke gasser du har råd til 
å kjøpe, trykk "Enter" og gå til 
skriveren og hent ut en dykkeprofil. 
"Godheten" til programmene er vanske
lig å fastslå vitenskapelig, men det er 
et faktum at de har godt renomme i 
tekniske dykkekretser. "Bill" Hamilton 
har bidratt til utviklingen av Abyss og 
det er vel ingen grunn til å tro at 
algoritmene han har brukt i dette 
programmet er "dårligere" enn i æ 
"skreddersydde" personlige dykketabel
lene han tidligere har utarbeidet i papir
format til tekniske dykkere. 

Og mye, mye mer. (Snakk med 
en teknisk dykker hvis du vil ha tak i 
beste bleien for voksne mannfolk med 
full urinblære på siste dekomp ...... ) 

Men dette må da være farlig? 
Javisst er det det. "Alle" vet at en 
"teknisk dykker" omkom under 
dypdykking i fjor. Men også den 
statistikken blir litt rufsete - man kan 
med en viss berettigelse si at 
det ikke var noe "teknisk 
dykk" som ble utført da han 
døde. Uavhengig av dette: 
Hittil har vi altså hatt ett 
dødsfall blant tekniske 
dykkere, mot årlig 5-6 
dødsfall blant vanlige 
fritidsdykkere. Vi har ennå 
ikke behandlet en teknisk 
dykker for trykkfallssyke. 
Denne statistikken skal 
selvsagt ikke brukes til å 
skjule at teknisk dykking ofte 
kan ha større skadepotensiale 
enn vanlig fritidsdykking. 
Dykking til 110 meter med 
luft er rett og slett ikke sunt, 
enda mer usunt er det hvis 
man mister gassforsyningen 
på dette dypet. Og det kan 
skje. Men hvem skal 
egentlig sette grensene for 
denne typen personlig 

utfoldelse? Hvert år bestiger nye 
"individualister" Mount Everest uten 
oksygen, det har historisk vist seg enda 
mer usunt. Likevel vil ingen 
(foreløpig) finne på å forby klatring ær 
av den grunn. Det er snart merket 
løype til Nord- og Sydpolen - og æ 
som går der blir oppfattet som helter. 
Hvorfor har "vi" (?) slike problemer 
med å godta at noen søker det ekstreme 
i "teknisk dykking". Jeg mistenker at 
grunnen er at de bryter konvensjonene 
våre. I vårt arbeid for å sikre den gene
relle fritidsdykkingen (som selvsagt vil 
dominere volummessig) har vi glemt 
at det også må være plass for dem som 
ikke vil dra på gruppereise, men som 
vil oppleve undervannsverdenen på 
egen hånd. Noen av dem drar til steder 
jeg synes er tåpelig - jfr 110 meters 
dykkingen med luft. Likevel: Så lenge 
ikke slike personer driver aktiv rekrut
tering fra det alminnelige fritidsdykker
miljøet synes jeg de skal få lov til å 
drive sin virksomhet uten aktiv 
begrensning fra "vår" (den mer etablerte 
delen av dykkebransjen) sin side. Vårt 
bidrag bør være å hjelpe dem til å gjøre 
disse tingene på en tryggest mulig 
måte. Det er selvfølgelig grenser for 
hvor langt man skal gå - det føles 
vanskelig å "hjelpe" noen til å gjen
nomføre noe som kan oppfattes som et 
livsfarlig dykk. For egen del føler jeg 
at luftdykking til tresifrede dykkedybder 
er en slik grense. Men andre ting 
innser jeg nå at tekniske dykkere 
fortjener hjelp med. Jeg var skeptisk 
og motvillig første gang jeg møtte 
dem - motvilje p.g.a fordommer. 
Fordommer fjerner man ved å snakke 
med folk. Får du anledning så kom 
dem i møte, du har sannsynligvis mer 
å lære enn du aner. • 
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CMAS-samling 
Fra 13-15 september var Bergen samlingssted 
og Norges Dykkeforbund vertskap for i alt 80 
delegater fra 24 land på CMAS' internasjonale 

konferanse for sportsdykkerinstruktører. 

PerVangsøy 
Norges Dykkeforbund 

Norge vertsland 
For et år siden ble Norge, ved Norges 
Dykkeforbund, valgt som vertskap for 
Det Internasjonale Dykkeforbundets 
(CMAS) internasjonale instruktør
konferanse 1996. Vår søknad ble 
rangert foran Tyrkia og Belgia som ble 
tildelt arrangøransvaret i hhv. 1997 og 
1998. 

Ved tildeling av arrangementet må 
vertslandet velge ut, og få godkjent, et 
hovedemne for konferansen. Norges 
Dykkeforbund valgte «Planverk for 
redningsberedskap og redningsmeto
der», et felt vi mener å ha rimelig god 
kompetanse på. 

I alt 80 delegater, fordelt på hele 
24 nasjoner, ønsket å delta: Belgia, 
Danmark, Egypt, England, Frankrike, 
Finland, Hellas, Irland, Israel, Italia, 
Jugoslavia, Kuwait, Mauritius, Norge, 
Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, 
Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyrkia, 
Tyskland, Østerrike. 

De første ankom Flesland allerede 
11 september. Vi som tok imot på 
flyplassen kunne glede oss over et flott 
varmt høstvær med nær opptil et 
tosifret antall varmegrader. De som 
landet gledet seg over et flott kaldt 
vær. - Enkelte kom fra en hjemlig 
temperatur som lå omlag 40°C høyere. 

Mange av deltakerne var gamle 
bekjente og en del av vårt internasjo
nale kontaktnett. Det nye og spennende 
var hvordan de ville oppfatte Norge 
som «dykkenasjon». Det etterfølgende 
inntrykk baserer seg på høyst subjek
tive vurderinger. 

Norsk kompetanse ... ? 
Mange hadde (innledningsvis) pro
blemer med å danne seg en klar 
oppfatning av hvordan det sto til med 
norsk dykkekompetanse. Etter besøk 
på Statens dykkerskole og Nutec var 
forvirringen stor, et godt eksempel på 
dette var kommentaren fra en israelsk 

DYKKENYTT NR 3 1996 

Kanskje fikk enkelte med seg visse 
«aha-opplevelser» tilbake . . . 

delegat: «l den ene tanken (på SDS) 
ble det dykket i HiTech-utstyr 
( «FUDT-hjelmen») mens i tanken ved 
siden av ble det dykket med en 
museumsgjenstand (Siebe hjelm
dykkerutstyr) og på Nutec har Norge 
et kammeranlegg hvor det kan behan
dles en elefant - med snabelen oppe». 

Bergen brannvesen bidro med en 
praktisk demonstrasjon av rednings
øvelser. Til manges forundring var 
dykkerne iført frontvest - nok en 
«museumsgjenstand». 

Et emne som ble korridordiskutert 
gjennom hele konferansen var KIL 
Conrad Rye-Holmboes foredrag om 
selvredning. Aktiv bruk av vest i en 
nødoppstigningssituasjon var ensbety
dende med lungedetonasjon. 

Som en gest til Rye-Holmboe fikk 
han sågar i en pause privatundervisning 
i Boyles lov. Nøyaktige matematiske 
beregninger (tenkt lungevolum på 5 
liter x dyp 20m + overflatetrykk = 15 
liter) viste at dette umulig kunne gå 
bra. 

Misforstå meg ikke, det er ikke 
min mening å gjøre narr av en kollega 
fra en annen verdensdel, men det er et 
godt bilde på hva skremselsundervis
ning kan avstedkomme. Vi hadde selv 
en periode på 70-tallet preget av 
lungedetonasjonsfilosofi. Med slike 
(teoretiske) inngrodde oppfatninger er 
det ikke rart at det etterhvert er blitt 
vanskelig å få tak i vester med separat 
luftkilde. 

Noen deltakere forsto ikke helt 
hvorfor vi var så ivrige på dette med 
redningsprosedyrer .. I deres hjemland 
hadde man prosedyrer og utstyr som 
forebygget ulykker, og hva skulle man 
da med redningsprosedyrer? 

En annen sak som både forvirret 
og overrasket våre gjester var den 
gjensidige gode kontakt mellom 
Norges Dykkeforbund, DFS, NUTEC 
og SDS: 

l. Hvor mye penger har det kostet dere 
at konferansedeltakerne får besøke 
disse institusjonene? 

2. Det synes som om dere er på 

NORGES 
DYKKE FORBUND 

fornavn med hverandre, er det 
virkelig tilfellet? 

3. Disse institusjonene befatter seg 
ikke med sportsdykking, hvilken 
nytte har NDF av et slikt sam
arbeid? 

Svar på sistnevnte spørsmål ble meget 
godt anskueliggjort av Bjørn Kahrs i 
konferansens siste faglige foredrag: «A 
brief introduction to research and 
development in the field of Nitrox
diving». 

I forbindelse med f.eks. «teknisk 
dykking» har vi muligheten til å lære 
av de feil som tidligere er begått innen 
kommersiell dykking. DEN TOK 
ALLE. Konferansen var slutt og 
Norge var utvilsomt plassert på sports
dykkerinstruktørenes verdenskart som 
en rimelig oppegående dykkenasjon. 

Franskmennene, som stilte kon
trollspørsmål til Risberg for å kart
legge kunnskapsnivået, konverterte fra 
å se tvers gjennom oss til å bli svært 
opptatt av å fortelle oss at de også 
hadde avanserte anlegg og kunnskaper. 

Våre venner som gav privatunder
visning til Rye-Holmboe ble tatt med 
ut på dykking og ble vilt begeistret. 
Ifølge deres eget utsagn måtte de medgi 
at dette var en helt annen dykkeverden, 
rikere på opplevelser og utfordringer 
enn de hadde klart å forestille seg. I 
skrivende stund er de tilbake i sand
dynene, iført Norges Dykkeforbund T
trøyer med isbjørnmotiv. 

Takk til Bergens Tidende 
Lørdag kveld var det middag ombord på 
«Statsraad Lehmkuhl», med sjømat på 
menyen. Kl. 2400 var det samling på 
akterdekket hvor vi hadde orkesterplass 
til et meget spektakulært fyrverkeri. 
Våre gjester var mektig imponert (og 
tyrkerne grublet på hvordan de skulle 
imøtekomme noe slikt til neste år). Vi 
fra Norge var kanskje ikke alt for 
aktive når det gjaldt å fortelle at det var 
Bergens Tidende som markerte start på 
utgivelse av sin søndagsavis. • 
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Oksygen - effekter på CNS 
Finn Konow Jellestad 

Institutt for Biologisk og Medisinsk 
Psykologi, UiB 

Bakgrunn 
I forbindelse med nye regler for sports
dykkere som åpner for teknisk dykking 
ned til l 00 m vil det være aktuelt å 
benytte forhøyete partialtrykk av oksy
gen i pustegassen. Det kan derfor være 
interessant å se litt nærmere på denne 
gassen som er en forutsetning for 
nærmest alt liv på jorden, men som 
kanskje også i stor grad bidrar til 
aldringsprosesser og død. 

Oksygen er en nøkkelkomponent i 
operasjonell dykking og blir dessuten 
benyttet i behandling av en lang rekke 
sykdommer. Allerede ved et oksygen
partialtrykk (p02) på 0,5 bar kan for
skjellige forgiftningssymptomer opp
stå. Akutt oksygenforgiftning kan 
fremkalle en rekke symptomer som: 
ansiktsblekhet, prikking i huden, 
svimmelhet, syns- og hørselsforstyr
relser, ubehagelige smaks- og lukt
fornemmelser, kvalme/oppkast, puste
vansker, bradycardia (redusert hjerte
rate), rykninger rundt nese og munn, 
kramper og bevissthetstap. Ytre på
virkninger som lav temperatur, høy 
luftfuktighet, plutselige forandringer i 
lys og lydforhold, arbeids- belastning 
fremmer også symptomer på oksygen
forgiftning. Graden av forgiftning vil 
tilta med økende eksponering. Ved 
langvarig oksygenforgiftning angripes 
også lungene. Den oppleves som en 
sviende følelse i brystet og kan i 
alvorlige tilfeller medføre lungeødem. 
En rekke faktorer kan både fremme og 
hemme forgiftningssymptomenes opp
treden. Generelt kan en si at faktorer 
som øker aktivering i nervesystemet 
fremskynder symptomene, mens reduk
sjon i aktivering hemmer eller utsetter 
symptomene. 

Årsaksrnekanisrner 
Hvilke mekanismer som ligger bak 
disse forandringene er fremdeles uav
klaret til tross for at flere er blitt fore
slått. Det er imidlertid veldokumentert 
at hyperbar oxygen eksponering fører 
til en overproduksjon av frie radikaler 
og antagelsen om at disse representerer 
det biokjemiske grunnlag for oksygen
forgiftning er den mest fremtredende i 
dag. Et fritt radikal er et atom som har 
minst ett uparet elektron i den ytterste 
elektronbanen ( orbital) og vil derfor 
svært lett kunne reagere med andre 
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biokjemiske substanser. Slike frie 
radikaler synes å ha en skadelig effekt 
(lipid peroksidasjon) på bl.a. nerve
cellenes membraner, noe som igjen 
påvirker nervecellenes funksjon og 
utskillelse av signalsubstanser. 

Oksygen kan også indirekte på
virke blodgjennomstrømningen i hjer
nen gjennom cellenes Oz-behov og 
derigjennom påvirke vevets oksygen
innhold. Direkte 02 påvirkning synes 
å kunne skje gjennom kontroll av glatt 
vaskulær muskulatur i rnicrosirkula
sjonen (kapillærene ). Det er også vist 
at økt p02 gir redusert cerebral blod
gjennomstrømning. Senere har Bergø 
og Tyssebotn vist at det er lokale 
variasjoner i vasokonstriksjon i for
skjellige hjerneornråder. Størst reduk
sjon i blodgjennomstrømning ble 
påvist i hjernestammen og i de 
lirnbiske strukturer (Hjemestrukturer 
som er viktige for læring/hukommelse 
og emosjoner) som bl.a. er kjent for å 
være involvert i læring og hukom
melse. Vasokonstriksjonen kan reflek
tere en kompensatorisk mekanisme 
som beskytter mot oksygenforgiftning. 
Bean og medarbeidere har foreslått en 
hypotese hvor det avhengig av ekspo
neringstid og trykk oppstår et sammen
brudd i den beskyttende vasokonstrik
sjonen med en normalisering, eller 
endog økning i blodgjennomstrøm
ning. De fant nemlig at forut for 
unormale utladninger i EEG (epi
leptiske spikes) var p02 i vevet nådd et 
toksisk nivå, antagelig som følge av 
en økt blodgjennomstrømning. 

Skader 
I de fleste tilfellene med kortvarige 
forgiftningssymptomer er symptomene 
reversible og uten langtidseffekter. 
Fysiologisk reflekteres Oz-forgiftning 
bl.a. i patologiske EEG forandringer, 
endringer i hjernens blodgjennom
strømning og økt energiomsetning. 
Ved gjentatte og langvarige eksponer
ing til høyt p02 er det hos flere 
dyrearter registrert skader i hjerne
stammen og i de limbiske strukturer. 
Det må understrekes at slike skader kun 
er observert etter gjentatte eksponerin
ger med en varighet på en time med 
100 % oksygen ved et trykk tilsvarende 
50 meter sjøvann. Skader er også 
observert ved trykk tilsvarende 30 m 
sjøvann, men da først etter gjentatte 
eksponeringer med en varighet på 5 
timer. Til sammenligning kan det 
nevnes at det ved den medisinske 
behandlingen med hyperbart oksygen 
ved Nutec, benyttes et trykk tilsvarende 

14 meter sjøvann. Rent oksygen 
benyttes også ved anleggsdykking i 
forbindelse med overflate- dekompre
sjon, vanlig dybde tilsvarer da 12 meter 
sjøvann med en maksimal ekspo
neringstid på 2 timer. 

Hva så med oksygen med æ 
forhøyete oksygen partialtrykk som 
benyttes også ved dypdykking (p02 = 
0.4 - 0.6), kan disse medføre skader? 
Gjennom den forskningen som er gjort 
på Nutec under ledelse av Einar 
Thorsen er det etterhvert fremkommet 
solid dokumentasjon på at dypdykking 
kan gi nedsatt lungefunksjon og at 
forhøyet partialtrykk av oksygen er en 
vesentlig årsak til dette. For nerve
systemet harR. W. Brauer fremsatt en 
hypotese om at der kan foreligge en 
såkalt synergieffekt mellom høyt trykk 
og oksygen. Det vil si at høyt trykk 
og hyperoksi kan føre til epileptiske 
anfall ved trykk som er lavere enn det 
som skal til for å utløse HPNS symp
tomer uten forhøyet partialtrykk av 
oksygen. 

Forskning ved Nutec/UiB 
I et samarbeidsprosjekt mellom Nutec 
(R. J. Værnes) og Institutt for Bio
logisk og Medisinsk Psykologi, UiB 
(F. K. Jellestad) har det vært fokusert 
på oksygenets rolle i utvikling av 
HPNS symptomer. Prosjektet har 
vært en del av Norsk Hydro, SAGA og 
StatOils Alfa program. 

Funnene vedrørende dypdykking 
går klart i retning av at lavere oksygen
partial trykk (p02 = 0.2) gir en høyere 
terskel for utvikling av observerbare 
HPNS symptomer som epileptiske 
kramper. 

Vi har også sett nærmere på et 
svært spesielt fritt radikal som også er 
antatt å kunne fungere som en signal
substans i nervesystemet, nemlig 
Nitrogenoksyd (NO). Dette stoffet er i 
utgangspunktet en svært giftig gass 
som blant annet finnes i eksosen fra 
biler. Det er derfor ganske utrolig at 
den kan fungere som en budbringer 
mellom nevroner. Ved å blokkere 
produksjonen av NO har vi demonstrert 
en dobling av latenstiden til epileptiske 
symptomer under hyperbar oksygen 
eksponering. Vi har også kunnet 
demonstrere en normalisering av EEG
mønsteret under slik eksponering. 

God nyhet 
Bitterman og Schaal har demonstrert at 
koffein har en svært gunstig inn
virkning på utvikling av epilepsi hos 
rotter under hyperbar oksygenekspo-
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Nytt fra SHF 
SHF - Senter for Hyperbarmedisinsk Forskning - har engasjert seg på flere felter. 

Her presenterer vi noen smakebiter på noe av det som har opptatt oss i høst. 

Ragnar J. Værnes, SHF 

SFH og Dykkenytt 
Tidligere Nutec Dykkenytt, nå 
Dykkenytt skal bli det faste talerør og 
informasjonsforum for SHF ut mot 
dykkeindustrien. Etter at dette ble ved
tatt, er også «Norsk Bransjeforening 
for Undervannsentreprenører» (NBU) 
blitt med i Dykkenytt, og Ame-Johan 
Arntzen fra NBU er kommet inn som 
medredaktør. 

Nye prosjekter 
I tillegg til de hyperbarmedisinske 
forskningsprosjektene som ble omtalt i 
forrige utgave, har Haukeland Sykehus 
meldt inn følgende to nye prosjekter: 
«Vil hyperbar/normobar oksygenbe
handling ved hodetraume redusere den 
etterfølgende ødemutvikling» og «Pro
spektiv studie av effekt av HBO på 
tilhelingshastighet av kroniske leggsår 
hos diabetikere». 

Dykkehistorie 
SHF har tatt initiativ til å få i gang et 
prosjekt kalt «Norsk Offshoredykkings 
historie». En redaktørgruppe bestående 
av Leif Tore Skjerven, Odd Pedersen, 
Svein Eidsvik og Ragnar J. Værnes 
skal se til at prosjektet blir gjennom
ført i samarbeid med de enkelte delfor
fatterne som har sagt seg villige til å 
skrive/koordinere de enkelte fagkapit
ler. Prosjektsøknad for finansiering er 
sendt ut i september til flere dykke- og 
oljeselskap. Vi har allerede bevilgning 
fra Nopef og Norsk Oljemuseum. Se 
forøvrig eget opprop i herværende 
Dykke nytt. 

(forts. Oksygen - effekter på CNS) 

nering. Den mest effektive dosen var 
for rotter på ca. 10 mg/kg. Det nor
male koffeininntaket hos mennesker 
ligger på rundt 7 mg/kg daglig. For
klaring ligger antageligvis at koffein 
øker blodårenes sammentrekningsevne, 
og dermed reduser oksygenforsyningen 
til hjernen under HBO-eksponering. I 
tillegg kan koffein også ha en 
antioksidant funksjon, med andre ord at 
koffein er i stand til å eliminere en del 
av de skadelige frie radikalene. • 
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Arbeids-/referanseforum 
SHF er representert i «Arbeids
/Referanseforumet - Ervervsmessig 
dykkevirksomhet i Norge», og har i 
høst engasjert seg i debatten om 
hvilken rolle forumet skal spille. På 
siste styremøte tok man forumets 
funksjon til debatt. Det ble uttrykt til 
dels sterk misnøye med flere sider ved 
forumets funksjon. I den forbindelse 
har SHF sammen med andre orga
nisasjoner skriftlig krevd at forumet 
blir tatt opp til kritisk vurdering i 
KAD. SHF har bl.a. gått ut og krevd 
klarere styring og mer effektivitet i 
Forumet, og ikke minst at Forumet 
ikke trenerer konkrete saker som 
naturlig hører inn under et spesifikt 
fagdepartement. 

CMAS konferanse 
CMAS hadde en internasjonal konfe
ranse i Bergen i høst (se egen rapport 
fra Norges Dykkeforbund). SHF bidro 
med økonomisk støtte til denne konfe
ransen og hadde en presentasjon av 
Senteret, såvel verbalt som visuelt 
(posters). 

Eventuelle innspill til SHF 
SHFs evaluering av pågående forsk
ningsprosjekter er planlagt gjennom
ført i løpet av november. Da tidligere 
evalueringer har variert metodemessig, 
har de enkelte prosjektlederne fått en 
standardmal fra SHF som skal 
benyttes. Hvis noen av Dykkenytts 
lesere har problemstillinger/forslag til 
forskningsprosjekt på et dykkemedi
sinsk problem, send dette til SHF. 
SHF kan så være en katalysator for å 
få et slikt prosjekt igang, enten videre 
bearbeidet som forslag til Norsk 
Forskningsråd, som hovedoppgave på 
Universitetet, eller som en mellom
fagsoppgave eller semesteroppgave. 

På SHFs vegne håper jeg å se flest 
mulig av dere på den internasjonale 
dykkekonferansen på Grand Hotel 
Terminus i Bergen den 19. og 20. 
november hvor vi vil bli representert 
med en posterpresentasjon. • 

"Okay, Williams, we'll vote ... how meny here say 
the heart has four chambers?" 
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Nytt fra Haukeland sykehus: 

Nordsjødykkere - hvor blir de av? 
Leif Aanderud 

Yrkesmedisinsk avdeling 
Haukeland sykehus 

V ed Yrkesmedisinsk avdeling, i 
samarbeid med Nevrologisk 

avdeling, Haukeland sykehus har det i 
mange år vært en akkumulering av 
kunnskap om såvel metningsdykkere 
som innaskjærsdykkere som av ulike 
medisinske eller psykologiske årsaker 
slutter i yrket, og enten sykmeldes og 
senere attføres til annet yrke, eller 
uføretrygdes. Ved Yrkesmedisinsk 
avdeling har psykolog Kari Troland 
sammen med overlege i Nevrologi, 
Marit Grønning og professor Harald 
Nyland, Nevrologisk avdeling stått i 
spissen for denne type utredning og 
samlet en betydelig erfaring på dette 
området. Dykkere med slik problem
stilling kan henvises Yrkesmedisinsk 
avdeling og blir innkalt til en grundig 
utredning fysisk såvel som psyko
logisk med henblikk på evt. dykke
relatert yrkessykdom. 

Omfanget av denne type problemer 
er hittil i størrelsesorden 30 

personer. Vi mener det er viktig at 
erfaringen samles i et miljø som etter
hvert har fått en betydelig kompetanse 
på dette feltet og kan råde tidligere dyk
kere såvel som trygdekontorer i slike 
spørsmål, og henvisninger kommer til 
avdelingen fra hele landet. 

B eredskapen for dykkerulykker ved 
Seksjon for hyperbarmedisin er 

fortsatt høyst oppegående. Henvendel
sene kommer fra dykkere og helseper
sonell kysten rundt, og vi har stadig 
sivil medisinsk beredskap ved trykk
kammeret på Dykker- og Froskemann
skolen, Haakonsvern orlogsstasjon, der 
vi har et førsteklasses samarbeid med 
DFS. Fra i sommer er det som kjent 
også vaktberedskap for trykkfallssyke 
ved trykkammeret på Vest-Agder 
Sentralsykehus i Kristiansand, der 
anestesiavdelingen har det medisinske 
ansvar. På Østlandet er beredskapen 
nede for telling. Administrasjonen på 
Ullevål sykehus der det eneste trykk
kammeret som har hatt medisinsk 
beredskap for dykkere befinner seg, er 
ute av drift av økonomiske grunner. 
Dette er en situasjon som er helt uak
septabel, og vi har tilskrevet Statens 
Helsetilsyn om saken. Til dette er 
løst, må dykkere med trykkfallsyke 
behandles i Kristiansand eller Bergen. 
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Vi har fått meget velvillig hjelp fra 
Norsk Yrkesdykkerskole på Nesodden i 
et tilfelle, som sparte helse-Norge for 
noen kostbare transporter. 

Siden Haukeland sykehus har fått til
delt landsfunksjon i hyperbarrnedi

sin, ba vi Statens Helsetilsyn om et 
møte for å diskutere vårt mandat, og 
ønsket en faglig støtte for hvilke 
indikasjoner som vi skulle anbefale for 
hyperbar oksygenbehandling, så vel 
som for hvordan økonomien for den 
videre aktivitet skulle planlegges. 
Dette resulterte imidlertid i at Helse
tilsynet nedsatte et utvalg for å 
behandle disse spørsmålene. Medlem
mer av denne komiteen ble overlege 
Johan Tausjø. Det norske Radium
hospital (leder), prof. Alf Brubakk, 
SINTEF, overlege Olav Sivertsen, 
Anestesiavdelingen, Regionsykehuset i 
Tromsø og undertegnede. Vi har hatt 
vårt første møte, og utredningen skal 
være ferdig til l jan 1997 

S pørsmål som blir stilt i denne sam
menheng er hva omfanget av hype

rbar oksygenbehandling kan tenkes å 
bli de kommende år, hvilke indikasjo
ner man skal anbefale, og om aktivi
teten skal spres til flere sentre i landet. 
Vår aktivitet har steget betydelig i 
Bergen i løpet av de vel 2 l!z år vi har 
vært i sving, til en forventet dobling i 
år av forrige års aktivitet. Etter vår 
oppfatning er det svært viktig at den 
behandling som utføres foregår med 
mest mulig dokumentasjon av behand
lingseffekt, og det oppnår man best ved 
å ha en sentralisert funksjon. Hvis 
aktiviteten spres til flere sentre vil det 
kreve en betydelig investering, perso-
nellressurser og kompetanseopp-
bygning. Kompetanseoppbygning 
gjelder også for våre samarbeids
partnere, som er med på å gi pasientene 
annen behandling og er med på å 
evaluere resultatet. Norge er i denne 
sammenheng et ganske lite land, og 
reiseutgifter en liten del av behand
lingskostnaden. Befolkningsmessig 
sett er det selvfølgelig østlandsområdet 
som i denne sammenheng har det 
dårligste tilbudet. Arbeidet i gruppen 
blir interessant og konklusjonene 
viktige både for pasientene og for vår 
aktivitet. 

Aktiviteten i Bergen på hyperbar 
oksygenbehandling er også i ferd 

med å knoppskyte til klinisk såvel 
som basal forskning. Ved Fysiologisk 

institutt foregår det nå et betydelig 
prosjekt på. effekten av hyperbar oksy
genbehandling på skadevirkning etter 
kullosforgiftning i en dyremodell, fordi 
dette fortsatt er en omdiskutert behan
dling. Den har vært akseptert som 
viktig i mange år, men de som var med 
på UHMS møte i Anchorage i år, har 
sikkert fått med seg at det nå pågår 
dobbelblind kliniske studier i USA der 
spørsmålet er: får pasienter med kull
osforgiftning mindre sentralnervøse 
senskader når de har fått hyperbar 
oksygenbehandling? 

E t dyrestudie av effekten av hyperbar 
oksygenbehandling på hodeskader 

på anesteserte dyr foregår likeledes ved 
Fysiologisk institutt. Det går litt sent 
fordi vår professor i hyperbar medisin 
som kjent befinner seg i USA, og han 
har en viktig rolle i prosjektet. Etter 
nyttår vil det forhåpentligvis være full 
fart på prosjektet. 

I samarbeid med ortopedisk avdeling 
på Haukeland sykehus holder vi på 

med en dyremodell der virkningen av 
hyperbar oksygenbehandling på for
sinket bruddtilheling vil bli belyst. 
Dette er et problem som det er logisk å 
tenke seg at oksygen under høyt trykk 
vil kunne påvirke gunstig, og vi har 
behandlet flere pasienter i samarbeid 
med ortopedisk avdeling med godt 
resultat. 

I basalforskning går det også nå et 
prosjekt med Nutec, der man på 

cellelab'en studerer hvordan forskjellige 
oksygentrykk og eksponeringer på
virker støttecellenes reproduksjon og 
hvordan deres evne til å produsere 
bindevevssubstanser som kollagen og 
hyaluronsyre påvirkes. Dette er 
viktige prosesser i normal sårtilheling, 
og prosesser som stanser opp ved 
nedsatt blodgjennomstrømning. 

Vi anser at disse forskjellige forsk
ningsaktivitetene er av stor betyd

ning for at vår behandlingsaktivitet og 
miljø skal være levedyktig, og det ser 
ut til å seile i medvind for øyeblikket. 
Vi har unike kunnskapsressurser, 
teknologi og tradisjoner i Bergens
miljøet med Universitetet i Bergen, 
Nutec, Haukeland sykehus, Sjøfor
svaret og Statens dykkerskole. Vi tror 
at Mao's ord om at de tusen blomster 
bør få blomstre gjelder, men vi er litt 
mer skeptiske til en kulturrevolusjon 
på en stund ennå. • 
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Infeksjoner - et problem inshore?? 
ner, er noe man nærmest har kalkulert Ytre øregangsinfeksjon og/eller andre hudinfeksjo 

med å måtte oppleve ved dyp arbeidsdykking, og s 
enn ti års kontinuerlig samarbeid med dykkeroperatø 
kunnskap om den reelle situasjonen hva gjelder inf 
og desinfeksjon i operasjonelle dykkersystemer off 

ærlig ved metningsdykking. Etter mer 
rer på den norske sokkelen, har vi masse 
eksjoner, mikrobiologisk kontaminasjon 
shore. Resultatene er blitt implementert 

i form av spesialtilpassete rutiner og prosedyre r for miljøkontroll i dykkersystemer. 

Catrine Ahlen, SINTEF Unimed 

En verden av mikrober 
Vi lever i en verden omgitt av en 

mengde forskjellige mikrober, enten vi 
har vårt daglige virke over eller under 
vann. Hvilke som er tilstede vil 
variere med miljøet vi oppholder oss i. 
Mikrobefloraen rundt en dykker vil 
være preget av mikrober man normalt 
finner i vann. De samme mikrobene 
vil vi alle komme i kontakt med ved 
dusjing/bading/svømming. 

Vannmikrober 
"Swimmer's ear"- Ytre øregangsinfek
sjon - er et kjent begrep fra dykking, 
bading og svømming i forurenset vann 
i varmere land. Her i Norden f'ar vi 
imidlertid uhyre sjelden hudinfeksjoner 
av vannmikrober. "Skin rash" -
hudinfeksjoner- er også kjent fra bade
anlegg i varme land. Felles for slike 
infeksjoner er at de opptrer som en 
konsekvens av hydrering og for
urensing, og kan være forårsaket av 
flere ulike typer av mikrober, inkludert 
koliforme tarmbakterier. 

Pseudomonas aeruginosa 
Hudinfeksjoner hos metningsdykkeme 
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ovedsak for-på norsk sokkel er i all h 
årsaket av en meget van! 
mende, og i utgangspunk 
"snill" mikrobe- Pseudo 
ginosa. Denne bakterien 
naturlig eksponert for, men 
er uhyre sjeldent forekomm 
friske personer i "normale' 
Bakterien er velkjent hos pe 
nedsatt infeksjonsforsvar 

ig forekom-
tet normalt 

monas aeru-
er vi alle 
infeksjoner 

ende hos 
' omgivelser. 

rsoner med 
som f. eks. 
r 
' 

og som 
ehus. Det 

feller i bas-

ved kreft og brannskade 
sekundærinfeksjon på syk 
har opptrådt infeksjonstil 
senganlegg i Norge; og m 
kan man risikere å få h 
Pseudomonas aeruginosa 

ed boblebad 
udplager fra 

også her 
hjemme. 

ene innenfor 
Ikke alle gir infeksjon 
Fra de mangeårige arbeid 
de dykkemedisinske fo 
grammene FUDT og OM 
at det til tross for tilsted 
mange forskjellige arter 
monas, og mange forskjel 
av Pseudomonas aerugin 
kun enkelte stammer av 
aeruginosa som gir opph 
feksjoner hos dykkere. 
stammene har det til felle 
hemmende på hudens norm 
flora. Hvor slike stamm 

rskningspro-
EGA, vet vi 
eværelse av 
av Pseudo-

lige stammer 
osa, er det 
bakterien P. 
av til hudin-

Infeksjons-
s at de virker 
ale forsvars-
er kommer 

fra, eller hvordan de oppstår, er fore-
Iøpig uklart. Flere spredningsveier er 
avdekket. Av disse synes vannbehand-
!ing, gassgjenvinning og personlig 
dykkerutstyr å være sentrale. 

"Tørr" dykking inshore 
Anleggsdykking inshore har tradisjo-
nelt vært "tørr" dykking. Det finnes 
såvidt vi vet ikke noen rapportering 
om infeksjoner i f.m. anleggsdykking 
inshore i Norge. Denne dykkingen har 
tradisjonelt foregått helt tørt, dvs. med 
tørrdrakt og hjelm. Arbeidene kan 
derfor ha foregått også i sterkt foruren-
sede vann (havn, industri) uten at dette 
har fått konsekvenser i form av økt 
infeksjonsrisiko med vannmikrober. 

Varmtvannsdrakt inshore? 
I takt med økte krav til effektivitet og 
ønsker om "modemisering", er varmt-
vannsdrakten introdusert i anleggs-
dykking inshore. Bruk av varmtvanns-
drakt vil kunne medføre en økt infek-
sjonsrisiko ved slik dykking. Hvis 
varmtvannsdrakten blir et reelt altema-
tiv i anleggsdykking inshore - la oss 
da få sende med de nødvendige for-
behold, prosedyrer og rutiner som vi 
mener kan redusere en øket infeksjons-
risiko. • 

Kursplan Statens dykkerskole - 1997 
(Med forbehold om mulige endringer) 

Kurs 

I-97 
p rep I-97 

Grunnkurs I-97 
Anleggsdykkerkurs 
Avansert førstehjel 
Avansert førstehjel 
Førstehjelp rep I-9 
CSWIP 3.1U kurs 
CSWIP 3.2U kurs 
CSWIP 3.3U kurs 
Oppdat.kurs redn.d 
Oppdateringskurs 
Redningsdykkerku 
Kammeroperatøras 
Dykkelederkandida 

IMCA luft/klokke 

p rep 11-97 
7 
I-97 
I-97 
I-97 
ykking I-97 
DFS I-97 
rs I-97 
s.kurs I-97 
tkurs 

I-97 

Start Slutt Søkn.frist 
25.08.97 12.12.97 01.06.97 
10.02.97 20.06.97 01.11.96 
02.01.97 08.01.97 01.11.96 
15.12.97 19.12.97 01.10.97 
Henv. til skolen for orientering 
13.01.97 31.01.97 01.11.96 
Henv. til skolen for orientering 
10.02.97 18.02.97 01.01.97 
17.03.97 04.04.97 01.01.97 
02.06.97 20.06.97 01.04.97 
25.08.97 10.10.97 01.06.97 
Henv. til skolen for orientering 
Henv. til skolen for orientering 

Henv. til skolen for orientering 

Pris 
8 000,-
8 000,-
2 500,-
2 500,-

5 500,-

5 000,-

3 500,-
3 000,-

l 000,-
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EØS avtalen og dykking 
Dag Bjørnsen 

Norsk Yrkesdykkerskole 

S om kjent har Norge underskrevet 
EØS avtalen, og med det inngått et 

felleseuropeisk samarbeide som om
fatter bl.a. varer og tjenester. Dette har 
betydning også for dykking, spesielt 
innenfor området yrkeskvalifikasjoner. 
Dette er å finne i rådsdirektiv 
92/51ÆØF av 18 juni 1992, som er et 
supplement til direktiv 89/48ÆØF. 
Dette rådsdirektiv vil gjøre seg 
gjeldende i nær fremtid (96/97), og vil 
medføre at mulighetene for arbeide over 
landegrenser blir enklere. Grunnen til 
dette ligger i rådsdirektivets krav om 
gjensidig godkjenning av yrkeskvali
fikasjoner. Med dette menes at kompe
tanse og kvalifikasjoner som er en 
vurdering av personlige egenskaper, 
ferdigheter og kunnskaper som ved
kommende myndighet, utpekt i 
samsvar med en medlemsstats lover og 
forskrifter, anser for meget viktige i 
utøvelsen av et yrke, uten at det er 

nødvendig med bevis på forutgående 
utdanning. Eller at de kan dokumen
tere kvalifikasjoner tilegnet i annet 
EØS land. 

D ette betyr i praksis at mulighetene 
for dykkere å søke arbeide i annet 

EØS land skal være enklere enn før. 
Men det stiller også krav til norske 
myndigheter ved at de må markedsføre 
norsk yrkeskompetanse og utdanning i 
EØS landene på en måte som gjør den 
ettertraktet og akseptert. Gjensidig 
godkjenning gjelder naturligvis begge 
veier, og det skal bli spennende å se 
hvorledes dette blir håndtert i praksis. 

Etter en telefonrunde til diverse 
departementer og direktorater føler 

jeg meg delvis beroliget. Saken har 
vært til høring, og implementeringen i 
forskriftene er igang. Men hvem av 
utøverne har kjennskap til dette? Det 
er på dette plan det skal fungere! Jeg 
vil gjøre oppmerksom på at dette 
gjelder både utaskjærs som innaskjærs. 

A lf Schønhardt tok opp en debatt 
om disse sakene i NUTEC 

Dykkenytt nr 3 1993, der han belyser 
situasjonen for dykking under petro
leumsvirksomheten, nå vil dette gjelde 
all dykking i Norge. Når vi i 1996 ser 
tilbake på resultatene av arbeidssitua
sjonen for norske offshoredykkere, kan 
det se ut som om Schønhardt har rett i 
sine spådommer. Dette kan ikke være 
en blivende tilstand, og heller ikke en 
fremtidig tilstand innaskjærs. Norske 
dykkere har et faglig meget høyt nivå, 
dette er det som må komme mer til 
syne i et internasjonalt miljø, slik at 
norsk arbeidskraft er interessant et 
mer internasjonalt miljø. 

J eg vil til slutt bare minne om at æ 
fleste bransjer står foran den samme 

utfordringen. Dykkere har aldri stått 
bakerst i køen, og jeg tror heller ikke 
de vil gjøre det i fremtiden. Et dykker
Norge der innaskjærs og utaskjærs 
dykkere står samlet, er slik jeg ser det, 
en nødvendighet i fremtiden. • 

Spalteklipp 
Elin Dahll-Larssøn, Nutec 

Bergens Tidende 7.6.96 
«Dykkerne vant. 
I går ble håpet igjen tent for redningsdykkerne i 
Bergen brannvesen. Direktoratet for Arbeidstil
synet hadde ikke hjemmel for å nekte rednings
dykkerne å øve. Det slår lovavdelingen i Justis
departementet fast i en vurdering av forskriftene.» 

Bergens Tidende 10.6.96 
«Redningsdykker - være eller ikke 
være. 

"Now wcit c minute ... He seid two jerks 
mecns 'more sicck' end three mecnt 'come up' 
... but he never seid nothln' cbout one long, 

steady pull." 

Pr. i dag vet de fleste bergensere at Bergen brann
vesen kommer oss til unnsetning ved drukning
sulykker. Det er godt å vite at når ulykken er 
ute, kaster brannvesenets froskemenn det de har i 
hendene og kommer oss til unnsetning med 
blålys og sirener. Slik har det ikke alltid vært, 
og hvem vet, det blir kanskje ikke slik i frem
tiden heller. Dette avhenger av om de rette myn
digheter tar til fornuft og blir enige om et serti
fikat for redningsdykkere, et sertifikat som er 
relatert til hva saken dreier seg om og som er 
gjennomførbart for såvel store som små korps.» 
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Stavanger Aftenblad 20.6.96 
«Erstatningssøksmål etter Nopef
blokade. 
Arbeidsgiverne truer med erstatningssøksmål 
mot Nopef og de personene som står bak 
blokaden mot dykkerskipet «Seaway Pelican». 
NHO har foreløpig sagt nei til lockout i olje
servicekonflikten.» 

Stavanger Aftenblad 16.7.96 
«Dykkere ut i politisk streik. 
Torsdag morgen går rundt 20 dykkere på 
fartøyet «Seaway Pelican» ut i streik. Den 
politiske protesten rettes mot Arbeidsdirekto
ratet, som ifølge Nopef ikke gjør jobben sin. 
Nopef støtter aksjonen, som iverksettes som 
en protest mot at ulovlig innleid personell 
stadig oftere synes å overta dykkerarbeidet på 
norske sokkel.» 

Teknisk Ukeblad nr. 24-96 
«Spilleklar etter opphold «på 
dypet». 
Trykkammer mot idrettskader. Mens klubb
kameratene i Stjørdals-Blink finpusset sine 
drible- og skuddferdigheter på etterjuls vinteren, 
satt den talentfulle juniorspilleren Stig Aftret i 
et trykkammer ved SIN1EF/NTNU. I det 
trange kammeret pustet han inn l 00 prosent 
oksygen, under trykkforhold tilsvarende dykk 
ned til 15 meter.» 

Nordlands framtid 27.6.96 
«Jobber under vann. 
Nordykk AS jobber like mye under som over 
vann. Blant annet fører bedriften opp kaier og 
sjøanlegg, med hele Nord-Norge som arbeids
felt. For tre måneder siden flyttet de kontor
plassen og utstyret fra Fauske til Alstad.» 

Næringsavisen 10.10.96 
«Nutec går på land. 
Nutec innleder nå et nytt satsningsområde: 
Utvikling av produkter og tjenester innen 
helse, sikkerhet og miljø (HMS) for landba
serte og maritime bedrifter i Hordaland. Se
lskapet har 20 års erfaring i utvikling og 
testing av dykking- og undervannsteknologi. 
Men det er ikke bare komponentene i 
undervannsteknologi som må holde tett . I en 
krisesituasjon må de ansvarlige i en bedrift 
vite hvem og hva som skal kommuniseres til 
media.» 

Spaltek!ipp fortsetter på side 15 
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Norsk Yrkesdykkerskole 
Dag Bjørnsen, Norsk yrkesdykkerskole 

Norsk Yrkesdykkerskole AS (NYD) startet opp i 1989 og avholdt 
sine første kurs fra høsten 1990. Skolen er godkjent av Kirke
undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF), under 
privatskoleloven. Skolen har i perioden 199D-96 avholdt 20 
grunnkurs som fører frem til sertifikat KL l. Skolen har med andre 
ord avholdt kurser kontinuerlig over en 6 års periode. Dette gjør 
at skolen har en unik erfaring på dette området. KL l kursene Er 

som kjent laveste utdanning for yrkesdykking i Norge. 

Dagens utdannelsesstige er følgende: 

Klll 
50 meter. Anleggsdykkerkurs. 
Direktoratet for arbeidstilsynet. 

NYD har i perioden 1990-1996 
utført ca. 14 700 dykk- tilsammen 
ca 16 200 dykketimer 

NYD holder til på Nesodden, som er 
nabokommune til Oslo. Skolen har 
administrasjon og klasserom i til
knytning til Statoilbasen på Fager
strand. Dykkingen utføres i hoved
trekk fra Statoils kaianlegg som 
skolen disponerer. Av fasiliteter 
som skolen disponerer på kaia kan 
nevnes: 

ca 200 m kailinje 
ca 700m2 inneplass 
fire fastmonterte dykke 
stasjoner 
moon pool 
to winchopererte leidere 
dykkerheis 
våtklokke system 
250 kW nødstrømsagregat 
dykkerfartøy 
helikopterlandingsplass 
overflate kammersystem 
div. rom for elever- verksted 
div. anleggsmaskiner og 
verktøy 

I tillegg til dette har skolen admi
nistrasjon og undervisningsrom på 
yttersiden av Statoilbasen. 

l 
KL Ill 

Dypere enn 50 meter 
Oljedirektoratet 

Skolen baserer sine opptakskri
terier på de lover og regler som 
skolen er underlagt. Disse er: 

- 9 årig grunnskole eller 
tilsvarende 

- fylt 18 år 
- gyldig helseerklæring for 

ervervsmessig dykking til 50 
meter. 

Skolen har en relativt stor pågang 
av elever, og vil starte kurser i 
1997 på følgende tider: 

KURS 21 start: l O mars 1997 
KURS 22 start: 11 august 1997 

Kursene har vanligvis en lengde på 
16 uker. Kursene er Godkjent av 
Oljedirektoratet og Direktoratet for 
arbeidstilsynet. 

Skolens adresse er: 

Norsk Yrkesdykkerskole 
Fagerstrandbakken 59 
Postboks 23 
1464 FAGERSTRAND 

Tlf: 66 91 06 00 
Fax: 66 91 07 00 • 
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Vitenskapelig dykking 
Bjørn W. Kahrs 

Statens dykkerskole 

Allerede i 1979 ble denne type 
dykking tatt opp på et møte i 

European Undersea Biomedical Society 
(EUBS) i Bergen. På siste møte i 
Norsk Baromedisinsk Forening ble 
denne gruppen dykkere belyst nok en 
gang. For å komme litt inn på 
omfanget, hadde Per V angsøy fra 
Norges Dykkeforbund foretatt en rund
spørring blant 20 institusjoner, 
universiteter, høyskoler, forsknings
institusjoner, og av disse hadde 15 hatt 
dykkeaktivitet som kom inn under 
betegnelsen vitenskapelig dykking 
siste år (1995). Det var gjennomført 
over 650 dykkedager fordelt på nær 
1400 dykk, med en samlet dykketid på 
nesten 1000 timer. Dette var fordelt på 
55 dykkere og av disse hadde 4 klasse 
I-sertifikat. I tillegg hadde det vært 
utfØrt dykking av hovedfagsstudenter, 
<<reservedykkere» og eksterne dykkere 
som normalt ikke arbeidet for institu
sjonen. Til sammen hadde da 77 dyk
kere deltatt i vitenskapelig dykking 
fordelt på hovedgruppene marinbiologi 
og marinarkeologi. 

D et var altså 73 med sportsdykker
bakgrunn som deltok i vitenska

pelig dykking, men hvor står utdan
nelsen av denne gruppen internasjo
nalt? (I Norge er de unntatt fra regel
verket for dykking). Her er nok denne 
gruppen nærmere et internasjonalt 
sertifikat enn yrkesdykkerne. I 1988 
kom UNESCO ut med et «Technical 
Pa pers in Marine Science». Dette 
resulterte i en dykkeprosedyre som 
kom ut i en tredjeutgave i 1996: Code 
of Practice for scientific di ving in diffe
rent environment.», utarbeidet av 
UNESCO/CMAS og utgitt av Best 
Publishing Company i USA. 

I EU har man satt ned en gruppe med 
norsk deltagelse fra NIVA. Denne 

gruppe skal se på et felles europeisk 
sertifikat for vitenskapelig dykking. 
Så kanskje rar vi et EU-sertifikat for 
vitenskapelige dykkere før vi har fått 
disse dykkerne inn under et norsk 
dykkeregelverk? 

S om basiskrav for å drive viten
skapelig dykking setter UNESCO/ 

Verdensdykkeforbundet CMAS at 
dykkeren skal ha et CMAS trestjernes 
sertifikat eller lignende. Kravet til 
dette sertifikatet bygger videre på 
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CMAS** og dykkeren skal ha minst 
40 loggførte dykk som tostjerners 
dykker og et kurs med 27 timers teori. 
Emnene er fysikk, anatomi, første
hjelp, dykkemedisin, utstyrslære, 
dykkeledelse, sjømannskap og dykke
tabeller. I tillegg skal de ha 5 sjødykk 
på kurset, 2 andre praktiske oppgaver 
samt 5 mestringskrav som å svømme 
1500 meter med ABC-utstyr, fri
dykking livredning og praktiske 
arbeidsoppgaver under vann. 

F or å bli vitenskapelig dykker må de 
få over 100 logførte dykk. Hvis 

det går mer enn en måned mellom dykk 
og vitenskapelig dykking må de gjen
nomføre oppfriskningsdykk, antall og 
dybde avgjøres av tid før oppdraget. 

M en finnes det land vi kan sam
menligne oss med som har et 

offisielt sertifikat for vitenskapelig 
dykkere? I Storbritannia, som vi har 
sertifikatsamarbeid med når det gjelder 
kommersiell dykking for klasse I og 
klasse Il (klokkedykking) dykkere, har 
de dette, nemlig det britiske klasse N
sertifikatet. Dette gjelder for dykking 
med selvforsynt utstyr (SCUBA), hvor 
det ikke er nødvendig med kammer på 
dykkestedet. Dette er første modul mot 
et fullverdig klasse I-seritifikat. Klasse 
I (Part I) er det sertifikatet man trenger 
i Storbritannia for å drive luftdykking 
offshore. Den andre modulen er over
flateforsynt luftdykking også her uten 
at det er nødvendig med kammer på 
dykkeplassen. Den tredje og siste 
modulen er da overflateforsynt dykking 
med kammer på dykkeplass og det 
spesielle utstyr som normalt brukes 
ved offshore-dykking (varmtvannsdrakt 
og våtklokke.) For Part N-dykkeren 
tar utdannelsen ca. 6 uker. Her lærer 
de SCUBA-dykking til 30 meter. Det 
anbefales ikke bruk av SCUBA dypere, 
selv om sertifikatet gis til 50 meter 
etter ekstra: «work up dives». De skal 
lære kommunikasjon under vann, 
enkle undervannsarbeider som søk, 
assistere ved løfting og håndtering, 
samt enkel undervannsinspeksjon med 
rapportering. Kammerdykk til 50 m 
hører med, og noe kammerteori. Selv
følgelig har de teori som dykkefysikk, 
dykkemedisin osv. og eget separat 
førstehjelpssertifikat. Til slutt skal æ 
og kunne en del sjømannskap som 
bruk av småbåter, tidevannstabeller, 
sjøkart o.l. 

F ra høsten 1997 regner britene med 
å ha satt ut i livet sin nye dykke-

forskrift. Som rådgivere har de konsul
tert bl.a. UNESCO/CMAS Code of 
Practice for Scientific Diving, CMAS 
dykke-kvalifikasjoner og den britiske 
Scientific Diving Supervisory Com
mittee. Britene foreslår i det nye 
regelverket tre grupper dykkeserti
fikater. 

l. SCUBA-dykking med eller uten 
kammer på dykkeplassen 

2. Overflateforsynt dykking med eller 
uten kammer på dykkeplassen 

3. Dykking hvor det brukes lukket 
dykkerklokke. 

Utdannelsen blir som tidligere modul
basert. 

I den nye forskriften lages det et 
overordnet regelverk for alle typer 

dykking (unntatt sykehus, tunnelarbeid 
og forsvaret i krig eller øvelser i krig
føring). For hver yrkeskategori utar
beides det en Approved Code of Prac
tice (ACOP). Her beskrives meget 
detaljert hva hver gruppe må gjøre for å 
opp fy Ile den overordnede forskrift. 
Gruppene er: Commercial Diving 
Operations Inshore, Commercial 
Diving Operations Offshore, Recre
ational Diving, Media Diving og 
Scientific and Archaeological Diving. 
Politiet utfører redningsdykking i 
Storbritannia og er til en viss grad 
underlagt andre lover og regler, men de 
vil og utarbeide en ACOP for sin virk
somhet. Forsvaret må følge regel
verket med de unntak som nevnt 
tidligere. 

K valifikasjonskravene i ACOP for 
vitenskapelig dykking sier at disse 

dykkerne må ha CMAS*** eller til
svarende, og ha minst 100 loggførte 
dykk i åpent vann. Dykkeplanene som 
står sentralt i den britiske forskriften 
vil så avgjøre hvilke tilleggskrav 
dykkeren må oppfylle. Dykkere som 
har utdannet seg etter den gamle serti
fikatordningen vil fortsatt kunne dykke 
uten ytterligere utdannelse, hvis ikke 
dykkeplanen krever tilleggsutdannelse. 

A lt i alt virker det som vi i 
øyeblikket ligger langt tilbake når 

det gjelder offentlige regler for 
vitenskapelig dykking sammenlignet 
med andre deler av verden. Møtet i 
Norsk Baromedisinsk Forening avslut
tet med en anmodning om at en 
arbeidsgruppe burde oppnevnes med 
tanke på å utarbeide en læreplan for 
vitenskapelig dykking. • 
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Europeisk samarbeid mellom 
Haukeland sykehus og REGA 
I USA har organisasjonen «Divers Alert Network» etablert 
en egen medisinsk nødtelefon for sportsdykkere. Den euro
peiske søsterorganisasjonen (DAN Europe) har valgt å eta
blere et tilsvarende tilbud gjennom alarmsentralen «REGA» i 
Ziirich. Haukeland sykehus har nå etablert avtale med DAN 
og REGA slik at norske dykkere i utlandet kan tilbys dykke
medisinsk rådgivning og korrdinering av syketransport til 
endelig behandlingssted. En norsk dykker som skades i 
utlandet kan ta direkte kontakt med REGA. REGA vil 
koordinere kontakt, om nødvendig telefonkonferanse, mel
lom norsk dykkelege, dykkelege i landet hvor dykkeren opp
holder seg, ambulanse/helikopter, sykehus, osv. Varsling 
av REGA er kostnadsfri for brukeren (dykkeren), men er 
primært et tilbud ved mistanke om alvorlig skade. Akutt
medisinsk kommunikasjonssentral (AMK) ved Haukeland 
sykehus er norsk kontaktpunkt i samarbeidet med REGA. 
Ved behov for medisinsk assistanse ifm dykkerulykker i 
utlandet, kan disse telefonnummer brukes: 

AMK Haukeland sykehus: 47-55 32 30 03. 

REGA Ziirich: 41-1-383 1111. 

Seksjon for hyperbarmedisin ved Haukeland sykehus kan gi 
supplerende informasjon -tlf: 55 97 38 75. 

Østlandsposten 9.7.96 
«Hjelmdykker i sitt 80. år. 

J.R. 

Ragnar R. Knutsen (79) fra Kragerø har lagt bak seg et liv 
som en av våre store dykkepersonligheter. På 60-tallet valgte 
han å kutte ut det tidvis farefulle yrket. I går var han igjen 
på dypt vann i Stavern- for moro skyld.» 

Sørvest-nytt, NRK l 27.8.96 
«Nutec skal bygge opp et treningssenter i 
Hinna vågen. 
For området betyr det ny aktivitet, på en plass som har 
ligget brakk ganske lenge. Brannslukking og evakuering fra 
helikopter blir noen av satsningsområdene for det nye tre
ningssenteret.» 

Stavanger Aftenblad 6.9.96 
«Unødvendig mange havarivernsentra. 
-Jeg er skeptisk til Nutec's planer om etablering av et nytt 
havarivern- og kurssenter i Jåttavågen. Kapasiteten er 
allerede for stor ved de l 0-11 havarivernsentra som finnes, 
sier avdelingsleder Bjørn Maurseth ved Sikkerhetsskolen 
Stord-Haugesund.» 

P .S. til Vitenskapelig dykking.· 
I Sverige må en vitenskapelig dykker ha A-sertifikat. 
Kurset som leder frem til dette tar 7 uker. En sportsdykker 
som har CMAS*** eller PADI Divemaster kan ta et slikt 
kurs på en uke, og vil, hvis sertifiseringsmyndighetene fin
ner at kunnskapene er tilstrekkelige, få svensk A-sertifikat. 

B.WK. 

DYKKENYTT NR 3 1996 

Onsdagssporten TV2 25.9.96 
«Vegard Øverås Lied i Bjørgvin Cykleklubb 
ble nordisk mester for en måned siden, 
og satte sist uke norske rekorder på l O, 20 og 30 km. Han 
har lagt mye vekt på styrketrening, og han har brukt Nutec i 
Bergen. Han har tilbrakt 25 netter hos Norsk Undervanns
teknologisk Senter, med et trykk som tilsvarer 2800 meter 
høyde.» 

Fædrelandsvennen 1.10.96 
«Vil ha strengere kontroll med 
sportsdykkingen. 
Havnedirektør Odd A. Salvesen i Kristiansand foreslår 
skjerpet kontroll med sportsdykking. Forslaget er nå ute til 
høring. - Vi ønsker at dykkere skal be om tillatelse hos oss 
dersom de skal dykke i skipstrafikkerte områder. Vi ønsker 
også fullmakt til å forby dykking på steder hvor vi mener det 
kan være farlig å dykke, sier Salvesen.» 

Jyllandsposten 6.10.96 
«Mange flere dykkerulykker. 
Dykkerne er ramt af en eksplosiv stigning i antallet af ulyk
ker inden for de seneste seks-syv år. Siden sidst i firserne er 
antallet af dykkerulykker, hvor offeret ender i trykkammer
behandling, mindst syv-doblet, viser tal fra Rådet for Større 
Dykkersikkerhed (DYKSIK). Omkring 1990 var der 4-5 
ulykker årligt, mens rådet i 1995 registrerede 34 uheld, hvor 
dykkeren overlevede. Dertil skallægges fire ulykker med 
dødelig udgang.» 

Bergensavisen 24.10.96 
«Skryter av Nutec. 
Handelsminister Grete Knudsen roste Nutec i anledning 
bedriftens jubileumsseminar i går. Økt sikkerhet tillands og 
til havs i et miljøvennlig og konkurransedyktig perspektiv 
var hovedtemaet for seminaret.» 

l / _._ 

(l dette nummer av Dykkenytt er det Gary Larson 
som gleder oss med sine absurde tegninger.) 
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Nutec 
Nutec er et aksjeselskap som selger spisskompetanse, service og 
beredskapstjenester til offshoreindustrien, samt annen maritim 

og landbasert virksomhet, nasjonalt og internasjonalt. 

V åre viktigste satsingsområder er innen undervannstjenester 
og HMS-tjenester. Sikkerhet, kvalitet og kundetilfredshet 

skal være våre vesenligste konkurranseelementer. 

Partene i Senter for hyperbarmedisinsk 
forskning (SHF) er Universitetet i 
Bergen, Haukeland Sykehus, Nutec, 
Sjøforsvaret og Statens dykkerskole. 

SHF har som formål å fremme kunnskap og informasjon 
om hyperbarmedisin og relaterte forhold. 

SHF skal også være den organisatoriske ramme for 
grunnleggende forskning innen nevnte områder. 

-
l 
~) 
-

NORSK BRANSJEFORENING FOR 
UNDERVANNSENTREPENØRER 

TILSLUTIET LANDSFORENINGEN FOR BYGG OG ANLEGG 

Bruk av NBU-bedrifter betyr garanti for kvalitet og sikkerhet 
Be om liste over våre medlemsbedrifter 

Sekreteriat: Postboks 28 - 5071 Loddefjord 
Tlf: 55 26 65 51 - Fax: 55 26 67 60 


