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Ragnar J. Værnes, Nutec AS 

l gjen kom høsten alt for fort. Plutselig er vi midt 
oppe i julebordsesongen! Den gode sensom

meren gikk så alt for fort, og med plutselig kulde ble 
det for mange en følelse av å hoppe over høsten 
og være rett inn i vinteren. Men med mørketid og 
dårlig vær er det viktig med god lektyre. Og siden 
hjernen har godt av noe mer enn bare "sex & crime" 
litteratur kommer Dykkenytt inn som godt "hjernefor''. 

D agens meny er meget sammensatt og derfor 
sunn og oppbyggende: Jan Risberg er tilbake 

med et dykkemedisinsk bidrag, denne gangen med 
fokus på problemet flyving etter dykking. Interes
sant nok viser hans artikkel den til dels store uenig
het det er mellom internasjonal ekspertise når det 
gjelder konkrete råd. For oss brukere er det vel der
for tryggest å lytte til det mest konservative rådet. 

Etter flere år med hyperbar oksygenbehandling 
ved NU l tok dette slutt i fjor etter at en av syke

pleierne som var kammerledsager fikk alvorlig trykk
fallssyke. Etter oppfølgende forskning og analyse 
har man vedtatt at slik kammerbehandling skal skje 
med bruk av enmannskammer. Leif Aanderud og 
kolleger ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 
sykehus bruker denne saken i sin artikkel for å 
belyse problemet rundt risikovurdering med hensyn 
til trykkfallssyke. Men uansett konklusjon for valg 
av metode er det viktig at denne behandlingen kom
mer i gang igjen fortest mulig. Dette fordi det alltid vil 
være mange pasienter som vil ha stort utbytte av 
slik hyperbar oksygenering. 

Er dykkere sære, spør Vidar Fondevik. Ja, etter 
å ha jobbet innenfor dykkemiljøet i 25 år er mitt 

inntrykk at det finnes noen flere sære personer 
innenfor dette miljøet enn i de fleste andre miljøer. 
Men da ser jeg på "særhet" både som et positivt 
og negativt begrep. De positive særingene er de 
kreative, modige og drivende dykkerne som har 
vært med på å utvikle offshoredykkingen i Nord
sjøen. De negative særingene, derimot, er de som 
har brukt mye av sin energi på å praktisere Jante
lov og til dels motarbeide utvikling og samarbeids
forsøk. Disse har vi dessverre hatt en del av, og vi 
sliter fremdeles med noen av dem! 

G jennom Martin Englunds artikkel om hodepine 
ved metningsdykking får vi endelig bekreftet 
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anekdoten som har svirret i miljøet i flere år. Det 
viser seg at dykkere i metning har mer hodepine 
enn det som kan forventes i dagliglivet. Spesielt 
gjelder dette under dekompresjon og delvis under 
klokkeløp og like etter ankommet overflaten. Meka
nismene rundt dette synes imidlertid å være noe 
mer uklart. Mest sannsynlig kan det være forskjel
lige årsaker siden der er overhyppighet i forhold til 
kontrollgruppen i de fleste faser av et dykk, samt 
etter å ha kommet til overflaten. 

D ykkenytt vil for øvrig gratulere NU l med et vel
lykket gjennomført dykk til 250 meter. l tillegg 

til å bekrefte at vi sammen med dykkeindustrien 
innehar dypdykk-kompetanse og derfor kan innestå 
for en oppegående beredskap, viser også dette 
dykket at de prosedyrene vi har for kompresjon, 
bunnfase og dekompresjon gir oss velfungerende 
dykkere som både kan utføre en jobb på dypet 
samt å komme til overflaten med humøret og helsen 
i behold. 

l forrige Dykkenytt meldte vi om et nytt medlem i 
tidsskriftet vårt, nemlig Foreningen for Fjernstyrt 

Undervannsteknologi (FFU). Dette var vist gjen
nom en presentasjon på siste side sammen med de 
andre medlemmene. Denne prosessen synes imid
lertid å gå videre ved at vi jobber for at Dykkenytt 
også skal bli denne foreningens tidsskrift. Dette 
symboliserer vi gjennom denne utgavens forside 
som viser dykkeren og rov'en i samarbeid. l neste 
Dykkenytt vil derfor kanskje forsiden også vise at 
bladet har blitt fagtidsskriftet både for dykking og 
fjernstyrt undervannsteknologi. 

Avslutningsvis vil jeg komme inn på en gammel 
kongstanke som har ligget død en god del år. 

Nemlig det å koordinere beredskapen for hele 
Nordsjøen. Selv om vi gjennom dykket på NU l i 
høst har fått bekreftet at vi har en oppgående 
hyperbar beredskap, er det tungvint å frakte en 
hyperbar livbåt helt fra Ekofisk og opp til Bergen. 
Avstanden til Aberdeen og NHC er mye kortere. 
Hvorfor slår man ikke sammen NU l og NHC til ett 
felles kompetanse og hyperbar beredskapsmiljø 
som kan gjelde for hele Nordsjøen ? Nå må de 
"positive særingene" komme på banen og tenke 
funksjonelt og overkjøre de "negative særingene" 
som gjør alt for å bygge ned eller sabotere norsk 
dypdykk kompetanse. 

Og til slutt, nå får vi for f ... se til å få på plass 
synergien Statens Dykkerskole- NU l. Vi har 

ikke plass og tid til noen evigvarende såpeopera 
rundt dette temaet. 

Vi møtes på Dykkeseminaret! 
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Tømmingen av «El Grillo» 
Forhistorien 
«El Grillo» var et britisk tankskip som lå oppankret innerst i Seydis
fjorden på Øst-Island. Skipet fungerte som et lagrings- og forsyn
ingsskip for marinefartøyene som beskyttet de viktige Murmansk
konvoiene. I tillegg til drivstoff var det også lagret dypvanns bom
ber og annen ammunisjon om bord. 

Da tankeren ble senket av tyske bombefly 10. februar 1944 var 
det ca. 9000 tonn tungolje ombord. Tidligere hadde flyene utført 
to mislykkede bombinger av fartøyet. Flyene som utføtte bombe
toktet var stasjonert på Værnes flyplass ved Trondheim, og oper
ette helt på grensen av det oppnåelige når det gjaldt rekkevidde. 

I 1952 var det mangel på olje på Island, og det ble tatt opp ca. 
3000 tonn olje. Under tømmingen av tanken lakk det store meng
der med olje ut i fjorden, uten at noen kunne estimere nøyaktig 
hvor mye som var lekket ut. Men det ble estimert at vraket kun
ne ha så mye som 2000 tonn olje igjen i tankene. Skipet har siden 
den gang ligget som en miljøbombe på bunnen av Seydisfjorden. 

Stein-Inge Riise 
Riise Underwater Engineering AS 

Oppdraget 
Da den Islandske regjering endelig bestemte 
seg for å tømme denne miljøbomben var det 
Riise Underwater Engineering AS (RUE) som 
stakk avgårde med kontrakten i skarp 
konkurranse med flere store internasjonale 
selskaper. Og den 12. mai 2001 kunne kon
trakten undertegnes. RUE var for øvrig det 
eneste norske selskapet som deltok i 
anbudsrunden. 

«El GrillO» går ned JO februar 1944. 

At RUE vant kontrakten er neppe noen 
tilfeldighet, da selskapet har spesialisert seg 
innenfor dette segmentet, og har tidligere 
vært ansvarlig for tØmming av M!f <<Martina>> 
i Sverige (2000) og «Green Ålesund>> (2000). 
RUE har også vært sentrale i flere oppdrag 
for SFT med søk og undersøkelse av krigs-. 

Miljøvernminister Siv Fridleifsdottir og Stein-Inge Riise undertegner El Grilla
kontrakten i Seydisfjord. 

MIT «Sotraoif" og M!S «Risøy>> under arbeidet i Seydiifjord. 
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vrak langs norskekysten. 
I 1993 og 1996 utførte RUE i samarbeid 

med Stolt Comex Seaway AS søk og inspek
sjon av 28 krigsvrak langs norskekysten, fra 
Vadsø i nord og til Horten i sør. I 1999 ble 
Rue tildelt en kontrakt av SFT som omfattet 
videreundersøkelse av 4 krigsvrak (tyske 
jagere) ved Narvik, for å kartlegge gjenvær
ende oljemengde i vrakene. 

Undersøkelsen av det dypeste vraket 
«Erich Giese>> ble utført med ROV med på
montert spesialbygget verktøypakke. 

Arbeidet på «El Grillo» 
Tankeren hadde en lengde på 134 m, og sjø
bunnen rundt vraket var ca. 45 m. Vraket 
sto tilnærmet horisontalt på sjøbunnen, 
både tverrskips og langskips. Kontrakten 
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omfattet inspeksjon og eventuelt tømming 
av 20 hovedtanker og 14 sidetanker, som 
kunne inneholde olje. Operasjonen ble 
utført i tidsrommet 1-17. september 2001, 
dvs. 16 dager med full operasjon. Det ble 
totalt utført 179 dykk i denne perioden. 

Arbeidet foregikk på dekket på <<El 
Grillo» (på tanklukene) hvor dybden var ca. 
35m. Operasjonen foregikk døgnkontinu
erlig, dvs. to skift på 12 timer hver. Totalt 
deltok 28 personer i operasjonen, inkl. 
mannskapet på tankbåten <<Sotraoil>> som 
besto av 4 mann. 

Med en arbeidsdybde på 35 meter 
krevde denne jobben et relativt høyt antall 
dykkere selv med bruk av overflatedekom
presjon. Totalt var det 10 dykkere på hvett 
skift. Bunntiden på hvett dykk var på 
60-80 min. Det ble benyttet dykkere fra 
Island, Sverige og Norge. 

Vi hadde to tilfeller av trykkfallsyke Spesial utviklet nedsenkbar pumpe for tungoije brukt under arbeidet på El Grilla. 

Klar for dykking med overtrekksdrakt over dykkerdrakten. 

Dykker i hvit overtrekksdrakt etter dykket. 
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under oppdraget, en leddbends og ett til
felle av skinbends. Behandling ble utført i 
trykkammeret ombord på operasjonsfar
tøyet M/S <<Risøy>>, og var vellykkete. 

Arbeidet var meget krevende pga. eks
tremt dårlig sikt i perioder. Dette skyldes i 
hovedsak at dekket på vraket var dekket 
med et slamlag på 0,3-1 meter. 

Fartøyet hadde i alt 36 tanker som 
kunne inneholde olje. Ved å bore 2" hull i 
tanklukene kunne vi finne ut om tankene 
inneholdt olje eller om de var tomme. På de 
tankene som inneholdt olje ble det boret 4" 
hull hvor pumpen ble tilkoblet Det ble 
funnet olje på i alt 13 av tankene, og det ble 
pumpet opp ca. 5Xl tonn tungolje, noe som 
var vesentlig mindre enn det man hadde 
estimert. Dette skyldes trolig at det lekket 
ut mer olje i fjorden under tømmingen i 1952 
enn man var klar over. Dette fikk vi bekref
tet fra flere av lokalbefolkningen på stedet. 
De fortalte at hele fjorden var dekket av et 
tykt lag med olje, og at man fortsatt kunne 
finne spor av olje i fjæresteinene. 

Når pumpen skulle flyttes fra en tank til 
den neste var det ikke til å unngå at det 
lekket ut noen liter olje. Dykkerne som 
utførte dette fikk da også tydelig merke at 
oljen hadde en egen evne til å feste seg, og 
de tynne engangsdraktene som beskyttet 
dykkerdraktene kom godt med. 

Operasjonen var meget vellykket og ble 
utført 6 dager raskere enn planlagt. Utstyret 
fungerte optimalt. Oljen som ble pumpet 
opp hadde en ekstrem høy viskositet, som 
igjen krevde kraftige spesialprodusette 
hydrauliske pumper. Operasjonen fikk stor 
oppmerksomhet i media. Den islandske 
miljøvernministeren og 20 pressefolk var på 
befaring ombord under operasjonen. • 
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Simulert dykk til 250 meter 
Kåre Segadal, NUI AS 

Sammendrag 
Det ble i oktober i år gjennomført et tørt 
simulert dykk tilsvarende trykket av 250 
meter sjøvann (msv) (2,6 MPa) i NUis tryk
kammeranlegg i Gravdal, Bergen. Etter en 
førdykksperiode på vel tre døgn, varte selve 
dykket i knapt 20 døgn. Syv profesjonelle 
klokkedykkere og en forsker deltok. Met
ningsdykket ble gjennomført innenfor 

rammene av gjeldende regelverk. 
Dykket hadde flere formål. Dels var det 

en praktisk/operasjonell øvelse for å ved
likeholde og demonstrere dykkeberedskap 
som dykkeentrepenøren Stolt-Halliburton 
joint Venture (S[\JV) opprettholder for olje
selskapene, Statoil, Hydro og Esso. For 
denne delen av dykket var NUI underleve
randør til SH]V. Det var også en øvelse for 
NUis beredskap for å kunne ta i mot 
evakuerte dykkere. 

Vitenskapelig hovedformål med dykket 

Dykkere: Olav Eftedal, Einar Andersen, Are Urheim, Johan Anderson. 

Dykkere: Stig Andresen, Geir Knag, Harald Klinge, Tony Thornlund 
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var å studere forekomsten av venøse gass
emballer (VGE) når dykkerne/forsøksper
sonene utsettes for trykkvandringer og når 
de dekomprimeres til overflaten. Det ble 
gjort diverse medisinsk-fysiologiske målin
ger før og etter dykket. En rekke tilleggs
studier (delprosjekter) ble også gjennom
ført, og er kort beskrevet i egen tabell. 

Bakgrunn 
Operasjonell metningsdykking har i dag 
status som en sikker intervensjonsmetode 

hvor omfang av akutte sykdom
mer og skader er liten. Det er 
fortsatt faglig uenighet mht om
fang av senskader hos metnings
dykkere. En konsensusuttalelse 
fra 1~3 om dette spørsmålet (l) 
sier at: 

• There is evidence that chan
ges in bone, the central ner
vous system and the !ung 
can be demonstrated in 
some divers who have not 
experienced a diving accident 
or other established 
environmental hazard. 

• The changes are in most 
cases minor and do not 
influence the diver's quality 
of life. However, the changes 
are of a nature that may 
influence the diver's future 
health. 

• The scientific evidence is 
limited, and future research is 
required to obtain adequate 
answers to the questions of 
long term health effects of 
di ving 

Blant de senskadene som er 
påvist i forbindelse med dyp 
metningsdykking er påvirkning 
av lungefunksjonen bl.a ved fall i 
maksimale luftstrømshastigheter 
og såkalt diffusjonskapasitet 
(T1m). Reduksjonen i diffusjons
kapasitet er positivt korrelert 
med graden av venøse gassem
bolier (VGE) under dekompre
sjon og oksygenpåvirkning 
(hyperoksi) (2). Det er derfor 
ønskelig å redusere både fore
komsten av VGE og hyperoksi
dosen under dype metnings
dykk. 

Det er utarbeidet dekompre
sjonsprosedyrer for metnings-
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Kammer 4 gjøres klar for nedblåsning med treningsutsyr. Ref delprosjekt 4. 

dykking dypere enn 180 msv, som søker å 
ta hensyn til dette, ved å redusere oksygen
nivåene (P02) og oppstigningshastighetene 
(3) . I tillegg kreves det en streng døgnrytme 
slik at søvn periodene faktisk legges til tiden 
for nattstopp. Det kreves også kontroll av 
væskebalanse, at det utføres fysisk trening 
daglig under dekompresjonen og at nitro
gennivået (PN2) holdes svært lavt. Det fm
nes ett sett med prosedyrer hvor P02 holdes 
rundt 40 kPa under det meste av metnings
dekompresjonen. I 1998 og 2000 ble det 
gjennomført simulerte metningsdykk i hen
hold til disse prosedyrene, men med mindre 
dyp enn det prosedyrene er beregnet for. 
Det ble gjort gjentatte trykkreduserende 
trykkvandringer (eksursjoner) fra 111 og 108 
meter tillOO meter. Det ble ikke funnet VGE 
ved ultralydovervåking av hjertet, verken 
etter disse trykkvandringene, eller under 
dekompresjonen til overflaten. Det ble 
heller ikke påvist signifikante endtinger i 
lungefunksjon eller nevrologisk status hos 
noen av dykkerne. Prosedyrene inneholder 
også et alternativ hvor det tillates noe 
høyere P02 (døgnrniddel ca. 43kPa) på 
dagtid, hvor P02 reduseres til ca. 30 kPa i 8 
timer i tilknytning til natts toppet og holdes 
opp mot 50kPa resten av døgnet. Tanken 
er at det tåles en høyere akkumulert hyper
oksidose ved at disse "lufte pausene" gir en 
delvis normalisering fra oksygenforgift
ningen. Denne metoden har ikke vært 
prøvd tidligere og det har lenge vært et 
ønske å gjøre det 

Ved dykk dypere enn 180 msv har dyk-
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kere ofte vært plaget av det såkalte høy
trykksnervesyndromet (HPNS). Dette har 
blitt redusert ved å bruke lenger tid på 
kompresjonen særlig ved å legge inn stopp 
underveis. De sist foreslåtte kompresjons
prosedyrene ( 4) har heller ikke vært prøvet 
før. Ved dette dykket ble både de nye kom
presjons- og dekompresjons-prosedyrene 
prøvet for første gang. 

Gjennomføring av simulerte metnings
dykk er nå en relativ sjelden foreteelse. Det 
ble detfor invitert til å komme med forslag 
om tilleggsprosjekter. Mange ble foreslått 
og de fleste akseptert. Disse er vist i egen 
tabell. 

Metode 
Deltakerne på dykket var l forsker (medisi
nerstudent i siste studieår, rekruttert via 
NU!) og 7 sertfiserte profesjonelle klokke
dykkere (rekruttert av SHJV) med erfaring 
fra operasjonell dykking i Nordsjøen. Pro
tokoller for alle relevante deler av dykket var 
godkjent av den regionale komite for medi
sinsk forskningsetikk. Alle dykkerne/for
søkspersonene hadde således på forhånd 
undertegnet forespørselserklæring hvor det 
klan fremgår at deltakelse er basert på frivil
lighet og de til enhver tid kunne trekke seg 
fra forsøkene. De fikk en grundig opplæring 
og orientering om anlegget og prosedyrene 
før dykket startet. De gjennomgikk medi
sinsk/fysiologiske før- og etter-undersøkel
ser, bl.a med omfattende lungefunksjons
målinger, nevrologiske og øre-nese-hals
undersøkelser. Parallelt med at det ble tatt 

blodprøver av dykkerne ble det tatt tilsvar
ende prøver fra en kontrollgruppe. Dette 
ble først og fremst gjort for å se om prøve
tappingen i seg selv påvirket blodstatus. 

Dykket ble gjennomført i samsvar med 
offentlig norsk regelverk, og de prosedyrer, 
normer og standarder som gjelder for NUI 
og SHJV (5, 6, 7). Dykket startet ved at tryk
ket i kamrnerne øktes ved å tilføre en gass
blanding med helium og oksygen. Etter 
knapt ett døgn ble metnings- eller bo-dybde 
nådd. I løpet av bunnfasen ble det utført 
daglige ekskursjoner (trykkvandringer) fra 
240 m til 250 m (bunndyp l "arbeidsdyp") 
med 6 timers opphold, før det ble dekom
primert tilbake til bodybde. Dykket ble 
avsluttet med metningsdekompresjon av 
varighet 12 døgn. 

Etter gjennomført kompresjon gjen
nomgikk forsøkspersonene tester mhp 
eventuell forekomst av høytrykksnervesyn
drom (HPNS) v.hj.a standardisert testbane
ri beregnet for operasjonell dykking 

Etter hver ekskursjonsdekompresjon 
og to ganger daglig under metningsdekom
presjonen, ble forsøkspersonene under
søkt med ultralyd (både "scanner" og 
"Doppler"). Ved dette kan forekomst av 
VGE i blodårene påvises. Kategorisering 
skjer etter Spencers (8) og Kisman-Masurels 
(9) skala. Signalene tolkes både i sanntid og 
i ettertid fra magnetbånd. 

Resultater 
I skrivende stund foreligger det ikke ferdig
bearbeidete resultater. Her kan derfor bare 
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omtales foreløpige observasjoner. 
Den operasjonelle gjennom

føring gikk stort sett svært greit. 
Noen små glipper forekom. 
Viktigst å nevne er at fire av dyk
kerne, lag A, faktisk kom til å ffi 
en maksimaldybde på 254 msv. 

Årsaken var en feil i forbindelse 
med utligning av trykk i utstyrs
slusen i kammer 6. Lag A fikk 
således et kort opphold på 254 
msv. Påfølgende ekskursjonsde
kompresjon ble derfor stoppet på 
244 msw og det ble så foretatt en 
langsom dekompresjon tilbake til 
240 rnsv. 

Den svært strenge målsettingen 
om å holde nitrogendeltrykket 
(PN2) under 10 kPa (1;8 av normal
atmosfærens nitrogeninnhold) 
i metningsdekompresjonsfasen, 
viste seg å være en stor utfordring. 
I noen av kamrene var ikke den 
opprinnelige nitrogenfjerningen 
helt effektiv og ved start av dekom
presjon lå PN2 mellom 10 og 15 kPa. 

Oxford Pen/on (mekanisk) volumstyrt respirator gjøres klar for test. Ref delprosjekt 14a. 

Ved ny rensing av noen av kamrene og 
nøye kontroll ved hver innslusing lot det 
seg etter hvert gjøre å oppfylle målsettingen. 
Nivået av andre forurensinger som ble over
våket, carbonmonoksid (CO) og organiske 
komponenter (VOC) var svært lave og langt 
under gjeldende grenseverdier. co2 ble 
som normalt også greit kontrollert. Prinsip
pet med å holde P02 lavt (ca. 30-33 kPa) i 8 
timer i tilknytning til nattstoppet i ett "sove
kammer" og høyt (ca. 47-50kPa) i "dagkam
rene" gikk greit rent teknisk. Det viste seg 
at 8 mann vil puste ned Po2 ca. 5 kPa i kam
mer 6 i løpet av natten. 

Erfaringene med prosedyrene som ble 
benyttet er også stort sett positiv. like 
etter kompresjonen var det helt lette HPNS
symptomer hos 1-2 av de 8 dykkerne. 
Symptomene forsvant i løpet av observa
sjonsperioden, slik at alle var klar for dyk
king etter planen. Venøs gas emboli (VGE) 
ble observert hos 2 av de 8 dykkerne, etter 
fire av i alt 36 mann-ekskursjons-dekom
presjoner fra 250 til 240 rnsv, med maksimal 
grad IL I forbindelse med metningsdekom
presjonen ble det observert VGE hos i alt 4 
av 8 dykkere. Dette forekom under 14 av 
de til sammen 200 overvåkings-sesjonene. 
Det ble scoret maksimalt grad Ill, ved to av 
overvåkingene- de 12 andre observasjone
ne var grad Il eller lavere. Ved tidligere dype 
metningsdykk, observerte man at når en 
dykker først hadde begynt å boble så fort
satte det helt til overflaten. Dette skjedde 
ikke her, boblene "kom og gikk" hos den 
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enkelte, fra dag til dag. Selv om målet er å 
unngå bobler helt, må det kunne sies at 
dette var beskjeden forekomst av bobler. 
På tross av dette, ble det diagnostisert og 
behandlet ett tilfelle av sannsynlig trykk
fallsyke etter at dykkerne var kommet til 
overflaten. Foreløpig analyse av etterun
dersøkelser av lungefunksjon viser ikke 
signifikante forandringer i forhold til før
dykk-status. Forandringene synes ikke å 
være vesentlig større enn det som ble 
funnet etter de tidligere dykk til ca 100 msv 
og i gjennomsnitt mindre enn det som tid
ligere er funnet for dypere dykk. 

Ytterlige resultatene vil komme etter 
hvert. Foreløpig kan vi si at innsamlingen 
av data har gått svært bra. Spesielt var vi 
fornøyd med blodprøvetakingen. 

Neste side viser en oversikt over de 
enkelte delprosjekter. 

Takk 
Det rettes en stor takk til oppdragsgiverne 
for dykket; Statoil, Hydro og Esso samt 
Stolt-Halliburton.Joint Venture (SHJV) som 
var hovedansvarlig for dykket. Ellers er det 
viktig å presisere at et slikt prosjekt ikke lar 
seg gjennomføre uten betydelig innsats og 
fra et stort antall mennesker. Det rettes 
derfor stor takk for godt samarbeid fra per
sonellet som var med både fra SHJV, NUI 
Haukeland sykehus og alle våre andre sam
arbeidende organisasjoner. Spesiell takk 
går til de 8 som holdt ut inne i kammeret og 
villig stilte opp på alle slags undersøkelser. 
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Nr. Tittel Ansvarlig Formål l hensikt 

l. Dykk 250m "Hovedstudie" 
Kåre Segadal 

Formålet med dette forsøksdykket er todelt: 
a. En praktisk/operasjonell øvelse for å vedlikeholde og demon

strere dykkeberedskap. 
b. Det vitenskapelige hovedformålet med dykket er knyttet til å 

undersøke forekomst og eventuelle virkninger av gassbobler. 
2. Ultralydregistrering (Del av "Hovedstudien") 

AlfBrubakk 
Formålet er å verifisere følgende to nullhypoteser: 
a. Det kan ikke registreres venøse gassembolier ved oppadret

tede ekskursjoner fra 2,60 til2,50 MPa. 
b. Det kan ikke registreres venøse gassembolier under metnings

dekompresjon fra 2,5 MPa med dekompresjons-prosedyrene 
som er anbefalt i NORSOK-UlOO standarden. 

Samt evaluere anvendeligheten av et nytt, portabelt ultralydapparat 
under trykk 0,1-2,5 MPa,som i pilotstudier har vist seg funksjons
dyktig under hyperbare betingelser. 
3. Helse-undersøkelser (Del av "Hovedstudien") 

John Hjelle 
Overordnet målsetning: Sikre at dykkernes arbeidsmiljø ikke 
påvirker helsen på en ugunstig måte. Delmål: vurdere om 
dykkernes helse blir påvirket av arbeidsmiljøet under dykket 
4. Fysisk aktivitet (Del av "Hovedstudien") 

Arvid Hope 
Undersøke effekten av daglig fysisk aktivitet under metningsde
kompresjonen (12 dager) på diverse parametre og funksjoner. 
5. Væskebalanse (Del av "Hovedstudien") 

Arvid Hope 
Teste om urinens spesifikke vekt er en enkel metode til å påvise 
endringer i dykkerens væskebalanse under operasjonelle forhold. 
6. Kompresjonsovervåking (Del av "Hovedstudien") 

John Hjelle 
Overordnet målsetning: Påse at dykkerne ikke innebærer noen 
helsemessig sikkerhetsrisiko for seg selv eller andre etter 
kompresjonen og avgjøre om dykkeren er arbeidsfør etter 
kompresjons perioden. Delmål med overvåkingen er: 
a. å vurdere om dykkerne under og etter kompresjonen får symp

tomer og tegn til HPNS, 
b. å vurdere kvaliteten på kompresjonsprofilen, 
c. opptrening av operasjonelt dykkepersonell i gjennomføring av 

slik overvåking. 
7. Lungefunksjonseffekter 

Einar Thorsen 
Formålet er å kartlegge mekanisk lungefunksjon og pulmonal 
mikrosirkulasjon etter metningsdykk. 
8. Kjemisk overvåking 

Olav Mjaavatten 
Metode for kjemisk overvåkning av metningsdykkerens pustegass 
utprøves på 250 meters dykk ved NUI. I tillegg er det ønskelig å 
videreutvikle eksisterende metodikk spesielt for bedre å kunne 
foreta kvantitative målinger av isopren. Dette gjøres ved å teste ut 
kombinasjoner av Tenax TA og andre og sterkere adsorbenter. 
9. Atmosfærerensing 

Bjarne Malvik 
Hensikten er å dokumentere effekten til ulike rensemedier. 
Sentrale medier er aktivt kull for adsorpsjon av VOC og Pt basert 
katalysator for oksidasjon av CO til C02• OD's nye, og skjerpede 
krav til forurensningsnivå som trådte i kraft fra 2002-01-01, vil 
særlig for CO kunne by på problemer å overholde. Tilgjengelige 
metoder bør derfor utprøves. 
10. Interlaboratoriekontroll 

Bjarne Malvik 
Hensikten er å kvalitetssikre rutinemålinger av VOC i dykke
kammer. Nytteverdien avhenger av antall deltakende laboratorier. 
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11. Dykkergasskvalitet 
Bjarne Malvik 

Hensikten er å få et faktisk bilde av hva gassen innholder når de 
leveres - hva er kvalitet dykkergass? Med bakgrunn i de metoder 
som er benyttet i tidligere studier- og med nye metoder ønsker vi 
å så bredt som mulig å identifisere inneholder i den leverte gassen 
til bruk i dette eksperimentdykket. 
12. Termisk nødsystem 

Arvid Påsche 
Hensikten med forsøket er todelt: 
a. Gi dykkere og dykkeselskap erfaring i hva en "tapt dykker-

klokke- situasjon" innebærer av termisk stress for de berørte. 
b. Gi et bredere grunnlag ("flere data punkter") for å kunne stille 

riktige krav til det beskVttelsesutstvret som skal benyttes. 
13. Temperaturfølsomhet 

Igor Mekjavic 
Det undersøkes om hudens følsomhet for temperaturendringer 
endres i løpet av dykket. 
14. Medisinsk ustyrstest 

]an Risberg 
Evaluere følgende medisinske utstyr: 
a. Oxford Penlon (mekanisk) volumstyrt respirator 
b. Vitallink 1200 intensivmonitor 
c. Meditron elektronisk stetoskop 
Målsettingen er å avklare om dette er egnet for bruk i diagnostikk 
og behandling av svk og skadet dvkker ved metnin2:sdykking 
15. Balansetesting 

Stein HG Nordahl 
Formålet er å undersøke om postural kontroll, testet på en 
balanseplattform under hyperbar eksponering, endrer seg 
sammenlignet med målinger før og etter dykket. 
16. Hematologi, blodprøvekoordinering 

Rune Ulvik 
Undersøke mulige årsaksmekanismer for fall i hemoglobinkonsen-
trasjonen under metningsdykk og kartlegge grad av oksidativt 
stress og endringer i antioksidantstatus. 
17. Oksidative indikatorer 

Rune Djurhuus 
Glutation og tiolstatus måles som del av antioksidantsystemet i 
blodceller og sammenlignes med tidligere in vitro studier. DNA 
skader måles som enkelttrådige DNA-brudd i hvite blodceller, og 
begge parametere korreleres med lungefunksionsmålinger. 
18. Lungeendotel-undersøkelse 

Arvid Hope 
Formålet med studien vil være å evaluere om ACE kan benyttes 
som en markør for sirkulerende gassbobler under/etter 
dekompresjonen. Det kan også tenkes at ACE kan frisettes fra 
lungeendotelet som et resultat av (dyp )dykkingen i seg selv. 
19. Nevrotransmittorer og stresshormoner 

Finn jellestad 
Formålet er å undersøke om trykksetting til, og opphold på, 250 
msw kan gi endring i transmittorsystemer som kan relateres til 
depresjon. 
20. Støvmåling 

Bjarne Malvik 
Hensikten er å måle partikulær forurensning i kammeratmosfæren. 
21. Immunologi 

janKrog 
Mulig effekter av det økte trykket under kompresjons- og bunn-
fasen på kroppens immunforsvarssystem skal undersøkes ved 
undersøkelse av hvite blodlegemer som isoleres fra 
veneblodprøver. 
22. Søvn og hodepine 

Marit Grønning 
Forekomst av tretthet, endret søvnmønster og hodepine i 
forbindelse med dvkket skal undersøkes. 
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Kaiområdene ved SOS utvides 
Ved Statens dykkerskole har det vært 

hektisk anleggsvirksomhet i store deler 
av høstsemesteret 2002. I forståelse med 
skolen, har huseieren FAV Eiendomsutvik
ling AS startet arbeid med utvidelse av kai
områdene ved skoleanlegget. 

Bakgrunnen for at FAV Eiendomsutvik
ling AS foretar en så vidt omfattende utfyl
ling og kaibygging er at de har behov for 
mer parkeringsplass. Skolen er imidlertid 
sikret tilgang til selve kaien. 

Statens dykkerskole har lenge ønsket 
en videreutvikling av kaiområdene ved 
skolen slik at det kan legges om til mer 
landbasert dykking. Hvis skolens samlede 
ønsker om utbygging av kaiene lar seg 
realisere, vil det bli mulig å gjennomføre 
store deler av grunnkurset fra land. 

I første omgang foretar FAV Eiendoms
utvikling AS en utvidelse av kaianlegget med 
ca. 120 meter. Hele dette kaiområdet vil 
kunne nyttes av skolen og vil gi adgang til 
store sjøområder fra land med dybde fra 5 til 
18 meter. Det meste av disse områdene har 
skolen tidligere måttet bruke lekter for å nå. 
Med i utbyggingen hører også en godt 
skjermet småbåthavn og landingsområde 
forskolen. 

Betydelige deler av utbyggingen bygger 
videre på arbeider som elever ved skolen 
har gjennomført i forbindelse med kursene 
for anleggsdykkere. Skolen håper på at 
videre utbygging av kaiene kan foregå på 
samme måte. 

Dykkerutdanningen i fokus 
Etter at oljeindustrien ved utgangen av 

90-årene igjen fattet interesse for dyk
kingen ble det et sterkt ønske om å sette i 
gang med klokkedykkerkurs. Problemet var 
bare at man da måtte ha et anlegg som kun
ne brukes til formålet. Dykkelekteren 
"Buldra" som bare et par år tidligere var blitt 
tilbudt på billigsalg for et par millioner var 
nå ikke lenger tilgjengelig. Den var visstnok 
solgt til Afrika, selv om den fysisk sett 
befant seg i Norge. Ting begynte å haste. 
Det å starte kurs er ikke gjort over natten. 

Så fikk vi "Kursk". Hvor tragisk denne 
ulykken enn var far vi vel nesten si at den 
kom meget "beleilig", med tanke på at den 
ga god P.R. for klokkedykking og vi mener 
også politisk vilje til å satse på dette feltet. 
Statoil antydet at oljeindustrien kanskje 
kunne bidra noe med finansieringen av en 
klokkedykkerlekter, siden denne også 
kunne spille en sentral rolle i beredskaps
sammenheng. Med dette som bakgrunn ga 
regjeringen Stoltenberg meget klare signaler 
om at de ville ta sin del utgiftene. Dette så 
ut til å gå rette veien! 
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Det gikk nok ikke slik. Med ny regjering 
var den tidligere regjerings løfter lite verd, 
selv med et betydelig bidrag fra industrien. 

I stedet kom det i sommer en henvend
else fra utdanningsminister Kristin Klemet til 
Statoil og Hydro med forslag om at industri
en skulle finansiere det hele - noe industri
en ga beskjed om ikke var aktuelt. Hva så? 

Resultatet ble at departementet, for å 
komme videre, oppnevnte en hurtigarbeid
ende arbeidsgruppe som forhåpentligvis vil 
komme med nye og konstruktive forslag til 
løsninger. Denne gruppen skal utrede ny 
driftsform for Statens dykkerskole. Hva 
dette innebærer er gitt i mandatet. Mye av 
det departementet ønsker svar på er utre
det tidligere, bl.a. gjennom dykkerskoleut
valgets innstilling "God på bunnen", og 
gjennom oljeindustriens utredning 
"Arbeidsgruppe dykking 2000+". 

Det er likevel departementets intensjon 
at arbeidsgruppen skal se på problemene 
på nytt, og spesielt vurdere hvilke gevinster 
man kan oppnå ved at forskjellige miljøer og 
aktører samordner sine ressurser. Hvilken 

Utbyggingen vil gi driften ved skolen en 
rekke fordeler, ikke minst når det gjelder 
fleksibilitet. Et ikke uvesentlig moment i 
saken er at utbyggingen blir gjennomført 
uten kostnader for skolen og staten. 

Rune Ingebrigtsen 

organisasonsmessig tilknytningsform Sta
tens dykkerskole skal ha er og et sentralt 
punkt. Mandatet krever at gruppen skal 
legge frem sin tilråding innen l februar 2003. 
Ut fra det kan det neppe sies at gruppen har 
særlig mye tid til rådighet. 

Gruppens medlemmer kommer fra følg
ende organisasjoner/institusjoner: 
• Leder for gruppen er Nils Mæhle fra 

Høgskolen i Bergen. 
• Utdannings- og forskningsdeparte-

mentet er representert ved Else Husa. 
• Statoil ved Einar Wold Svendsen. 
• Norsk Hydro ved Øyvind Straume. 
• Statens dykkerskole ved Rune 

Ingebrigtsen. 
• Norsk Olje- og Petrokjemisk fagforbund 

ved Øyvind Gregersen. 
• Oljeindustriens landsforening ved Joar 

Gangenes. 
• Norsk Bransjeforening for Undervanns

entreprenører ved Ame-Johan Arntzen. 
• Sekretær for gruppen er Sverre Lund 

fra Statens dykkerskole 

Arne-johan Arntzen 
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Yrkesdykker? 
Det er stor etterspørsel etter kvalifiserte yrkesdykkere 
Skolens sertifikater er også anerkjent internasjonalt 

Grunnkurs vår og høst - Redningsdykkerkurs vår og høst 
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Kontakt skolen for mer informasjon: 

Tlf: 55 5112 00- Fax: 55 5112 01 
e-mail: bodiltl@online.no 

www.statens-dykkerskole.no 

Statens dykkerskole 
Skålevikveien 60 - 5178 Loddefjord 
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Trykkfallssyke og risikovurdering 
Vi vil i denne artikkelen diskutere noen viktige elementer i vurdering av yrkesmessig risiko ved 
lujtdykking med referanse til sivilingeniør Vidar Fondeviks innlegg i siste Dykkenytt. Vi vil her 
konsentrere oss om trykkfallssyke, og ikke ta opp andre problemer som gass-sammensetning. 

Leif Aanderud, Einar Thorsen, 
Jan Vilhelm Bakke og Ågot Irgens 

Hva er akseptabel risiko? 
Utgangspunktet må være at forekomsten av 
trykkfallssyke med nevrologiske seinfølger 
skal være på et akseptabelt, lavt nivå. Den
ne målsetning antar vi er felles for myndig
heter, arbeidstakere og arbeidsgivere. 

NOAA's Diving Manual fra 2001 anfører 
at man ikke bør karakterisere en dekom
presjonsprosedyre som "safe" hvis man 
ikke med "safe" mener et akseptabelt risi
konivå. US Navy's dykketabeller var opp
rinnelig basert på en frekvens av ttykkfalls
syke på 5 %. Disse er i årenes løp modifisert 
av andre i mer konservativ retning bl. a. i 
"Norske dykke- og behandlingtabeller." En 
risiko på 1,5 % er akseptert av US Navy 
(Berghage 1980). 

Karakteristikk av risikofaktorer 
Risikokarakterisering innbefatter en saklig 
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nøytral oppsummering av alle tilgjengelige 
data. Dette omfatter vurdering av sannsyn
lighet for effekter i den eksponerte gruppe, 
og inkluderer evaluering av usikkerhetsfak
torene når det gjelder effektenes sannsyn
lige forekomst og alvorlighetsgrad. Studier 
har vist at det er generelt lite samsvar 
mellom risikooppfatning og faktisk til
gjengelig kunnskap om risiko. Den farges 
sterkt av parts- og næringsinteresser, hvor
dan de slår gjennom i media og ofte av 
mediabildets egen dynamikk. Allment 
synes det som at man aksepterer høyere 
tisker fra forhold som man selv kan påvirke 
og er medansvarlig for som ved røyking og 
det å utsette seg for trafikkrisiko. 

Over- eller underrapportering? 
I denne sammenheng er kunnskap om 
forekomst viktig: hvor mye dykkes det, og 
hvor mange tilfeller av nevrologisk trykk
fallssyke oppstår årlig. De data vi har tilgang 
til har betydelige svakheter: skal vi beregne 
ut fra antall behandlede tilfelle med trykk-

Pasient på vei inn i enmanns-trykkammer. 

fallssyke? Skal vi beregne ut fra data som er 
innsamlet som angir antall tilfelle med symp
tomer forenlige med trykkfallssyke som 
ikke er blitt behandlet? Det er også knyttet 
stor usikkerhet til antall dykk i innaskjærs 
dykkeaktivitet og for sportsdykkeraktivitet. 
Det kan godt tenkes at vi har for høye esti
mater av dykkeaktiviteten og underrappor
tering av symptomer på trykkfallssyke av 
mange grunner. 

Bygg og anlegg er en bransje som er et 
godt eksempel på en arena som samfunns
messig oppfattes å ha en uakseptabelt høy 
ulykkesfrekvens med for mange skader og 
dødsfall i Norge. Grovt regnet er det i 
størrelsesorden 100 000 årsverk i bransjen. 
Det registreres ca 3500 skader per år, men 
det er antagelig store mørketall (Arbeidstil
synet 2002). Det antas en meldefrekvens på 
25-50 %. Mens Arbeidstilsynet registrerer ca 
33 000 skader totalt per år, kan det faktiske 
tallet ligge på størrelsesorden ca 100 000, 
men med mange relativt bagatellmessige 
skader (Folkehelsa 1998). Det gir en faktisk 
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ulykkesfrekvens tredobbelt av hva Arbeids
tilsynet registrerer. 

Kommunikasjon om risiko 
I samfunnet er vanligvis oppfatningen blant 
målgruppen (de som er utsatt for risiko) at 
det sitter fagpersoner som vet mer om deres 
helserisiko enn de selv. Dialogen om risiko 
ved dykking synes i Dykkenytt å vise det 
omvendte forhold: den enkelte dykker vet 
mer om risikoen enn de som studerer de til
gjengelige data. Det er derfor en utfordring 
for fagmiljøene å kommunisere om risiko
forhold til beslutningstakere og arbeidsta
kere så presist som mulig. 

Hva er akseptabel risiko? 
I risikovurderinger av forhold som kan med
føre skader kan man ikke forholde seg til et 
"null-risiko-nivå" . Risiko vil alltid forekom
me. Spørsmålet vil derfor være: "Hva er 
akseptabel risiko?". I USA har man definert 
"null-risiko-nivå" for å utvikle kreft til l på l 
million i løpet av et livsløp. l0-6 har senere 
blitt en gullstandard i beregning av grense
verdier for kreftfremkallende stoffer. WHO 
holder seg til en livsløpsrisiko på 10·5 
(Hunter & Fewtrell 2001). I Storbritannia 
har Health and Safety Executive (HSE) for 
risiko for død lagt seg på 1/1000/ år som 
"maksimalt tolerabel risiko" for uansett 
hvilken som helst gruppe arbeidstakere av 
betydning (Hunter & Fewtrell 2001). Ellers 
har HSE lagt seg på 1/1 000 000 for risiko i 
annen sammenheng, svarende til ca l % av 
risikoen for å dø i trafikkulykke. 

Risikosammenligninger 
I Bygg- og anleggs-bransjen har vi de senere 
år i gjennomsnitt hatt ca 15 dødsfall årlig. 
Her antas statistikken å være tilnærmet 
korrekt. 

Vi har altså en risiko i BA-bransjen- som 
altså anses å ligger over det akseptable - på 
ca l meldt yrkesskade/30 årsverk, muligens 
en faktisk skade/lO årsverk og ett dødsfall 
per ca 6 700 årsverk. 

Trykkfallssyke hos dykkere 
Forekomsten av trykkfallssyke hos sports
dykkere antas generelt å være et tilfelle pr. 
5000- 10.000 dykk, og for yrkesdykkere ett 
tilfelle pr 500 - 1000 dykk (Moon, Vann og 
Bennett i Scientific American, 1995). 

Behandlingspersonell og risiko 
For kammerledsagere under ttykkammerbe
handling er litteraturen sparsom, se 
Tabell l. De ta undersøkelser man kan 
fmne i litteraturen er med ett unntak kun 
publisert som abstracts ved forskjellige 
møter. Frekvensen av trykkfallssyke hos 
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Kommunika~jon med pasient under behandling. 

kammerledsagere varierer fra 0,8 til3,1 tilfelle 
pr. 1000 dykk. Bortsett fra ett tilfelle med 
dødelig utgang, rapportert fra Australia, har 
det ikke vært rapportert om vedvarende 
skader i litteraturen. 

Tabell l Sammenlikning av rapporter på 
trykkfallssyke hos kammerledsagere 

Bergen: 1,13 prlOOO dykk 

Anderson 1964: 1,97 pr 1000 dykk 

Dunford 1992: 3,1 prlOOOdykk 

Dietz 1995: 0,8 pr 1000 dykk 

Klossner 1996: 1,4 prlOOOdykk 

Sportsdykkere: 0,1-0,2 pr 1000 dykk 

Ved Haukeland sykehus/NUI/DFS har 
vi siden 1994 utført ca 4.500 dykk med syke
pleiere og leger på forskjellige behandlings
tabeller mellom 3 ATA og 2,4 A TA. 

Undersøkelsene våre har vist at fre
kvens for trykkfallsyke i Bergen har vært 
1,13 pr 1000 dykk, dvs 0,113 % risiko for 
trykkfallsyke per dykk. Ett av fire tilfelle fikk 
svært alvorlige konsekvenser. Gjennom
snittlig har personellet 55 dykk årlig, men 
noen kommer opp i 100 dykk per år og det 
maksimalt mulige er 120 dykk. Ved 100 
dykk/år blir risiko grovt regnet ca 10 % pr. 
år for å ta minst en skade og knapt 3 % 
risiko for å ta minst en alvorlig skade. Ved 
en yrkeskarriere over 20 år 'vil sjansen for at 
det skal opptre minst en skade bli langt 
over 50 %. Hvorvidt dette vil gi senfølger 
eller invaliditet er umulig å forutsi. 

langtidseffekter av alvorlig grad etter 
behandlet trykkfallssyke er rapportert hos 
nær halvparten av pasientene (Rozashegyi 
1967, Todnem, Eidsvik og Hjelle 1991). 
Frekvensen av trykkfallssyke hos kammer
ledsagere hos oss synes å ligge på samme 
nivå som rapportert av andre. 

Boblebelastning hos ledsagere 
Walker og kolleger fra Royal Adelaide Hos
pital i Australia publiserte i 1995 en studie 
som viste at av 18 forsøkspersoner med en 
tabell på lO meter i 90 minutter og 18 m i 60 
minutter, begge med 30 min oksygenpust
ing under dekompresjon, hadde henholds
vis 55 % og 68 % registrerte bobler. Av disse 
hadde henholdsvis 6 og 11 % mer enn bob
legrad 2. Dette ble ansett som akseptabel 
belastning. En person fikk imidlertid nev
rologisk trykkfallssyke uten at bobler ble 
registrert. 

For å forsøke å ta en mer utfyllende opp
fatning av boblebelastning på våre syke
pleiere ble det gjort registrering av venøse 
bobler etter kammerdykk til 14 meter med 
luftpusting på max dybde 95 minutter, fulgt 
av oksygenpusting siste 5 minutter av 
bunntid og under dekompresjon til over
flaten på 7 minutter. Det ble funnet uventet 
mye bobler, mer enn akseptabelt, slik at vi 
måtte avbryte videre planlagt behandling 
etter denne vår standardprosedyre. Nye 
forsøk med boblemåling på forlenget 
dekompresjon og tillegg av ytterligere fem 
minutter oksygenpusting på maks. dybde 
ga fortsatt ikke tilfredsstillende lave boble
målinger. 
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Informasjon 
Arbeidsgiver er ansvarlig for å informere 
arbeidstaker om de ulykkes- og helsefarer 
som kan være forbundet med arbeidet Gfr 
AML § 14 i). Det er også vårt ansvar som 
arbeidsgiver å gjøre relevante risikovurder
inger basert på tilgjengelig kunnskap og 
sørge for å informere arbeidstakere om 
dette på en forståelig måte. 

Kan vi fortsette som før - eller? 
Vi ble da nødt til å foreta en totalvurdering 
av aktiviteten med henblikk på våre arbeids
takeres sikkerhet. Det var utelukket å fort
sette uforandret. Flikking på tabellen ga 
mindre boblereduksjon enn forventet. 
Alternativer som ble vurdert var: 

l. FortsettE aktiviteten med halvett bunn
tid - dette reduserer risikoen, men 
eliminerer den ikke, krever mye mer 
personell og vil koste en del mer. 

2. La pasientene skjøtte seg selv, og stikke 
inn når det trengs - ikke sannsynlig at 
det ville være noen god løsning med 18 
pasienter samtidig i trykkammer - alder 
og grunnsykdom tatt i betraktning. 

3. La dykkere gjøre jobben - og la syke
pleierne sitte på utsiden - vurdert som 
en dårlig løsning , i forhold til dagens 
service og kompetanse i trykkammeret. 
Etikken ved en sli~ løsning ville være 
tvilsom. 

4. Vi har derfor etter omfattende diskusjo
ner kommet til at kan vi gjennomføre 
behandlingen uten å eksponere perso
nalet ved å benytte enmanns kamre til 
planlagt behandlingsaktivitet, og fortset
te med intensivbehandling og behand-
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ting av dykkere i multiplace kammer 
etter modifiserte tabeller. Vi vil også 
studere boblebelastningen ved disse 
tabeller i samarbeid med Dykke- og 
froskemannskolen. 

Diskusjon 
Risikovurderinger på dette feltet baserer seg 
på våre egne erfaringer samt noen ra rappor
ter i litteraturen. Det er arbeidsgivers ansvar 
å utarbeide slike vurderinger, jfr HMS-for
skriftens § 5 . På grunnlag av risikovurderin
gene skal de tiltak som er nødvendig settes 
i verk og det skal fastsettes mål for virksom
hetens HMS-standard (for eksempel hva 
som er akseptabelt risikonivå). 

På Haukeland sykehus har vi nå vurdert 
risiko og funnet at den har vært uaksepta
belt høy. Disse vurderingene er basert på 
egne erfaringer sammenholdt med øvrige 
tilgjengelige data. Vurderingene er i løpet av 
denne prosessen lagt åpent frem og disku
tert med dem som berøres. 

Kunnskap om risikofaktorer og sein
følger må ikke basere seg på håp og tro. 
Våre erfaringer fra så vel undersøkelser av 
metningsdykkere som sportsdykkere indi
kerer at en vesentlig del av disse ved etter
undersøkelser opplever nedsatt helse. En 
undersøkelse på sportsdykkere foretatt ved 
vår seksjon indikerte at ca 40 % av sports
dykkere som hadde fått trykkammer
behandling for trykkfallssyke oppga nedsatt 
helse, med de viktigste problemer, konsen
trasjonsvansker og tretthet. Kontrollgrup
pen som var sportsdykkere uten rapportert 
trykkfallssyke oppgav 17 %. En studie av Jl 
sportsdykkere innlagt for nevrologisk 
trykkfallssyke (Bjørndal 2002) ved Nevrolo
gisk avdeling, Haukeland sykehus, viste i 

tråd med dette at 11 av disse hadde ved
varende symptomer ved utskrivning tross 
gjentatte trykkammerbehandlinger. 

Det er viktig for oss å formidle disse 
resultatene. Parallelt med de tiltak vi har 
valgt å gjennomføre, er det nødvendig med 
saklig opplysningsvirksomhet om risikoen 
for kort- og langtidsskade ved alle former for 
dykking. Det er vår oppfatning at dykkein
dustri, sportsdykkere og forskere/behand
lere må ha samme mål: å minimere risikoen 
ved dykking. Man må imidlertid godta at all 
slik aktivitet innebærer en viss risiko for 
trykkfallsyke hos kammerpersonell, som 
etter de tidligere rutiner synes å ha ligget på 
ca lO% pr. år for dem som har ca 100 dykk 
årlig. Dette er betydelig over det som kan 
aksepteres. Når det gjelder yrkesmessig 
eksponering for å behandle pasienter, har vi 
derfor valgt en annen arbeidsmetode som 
gir like gode resultater. • 
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Flyging etter dykking 
Vitenskap eller svart magi? 

Det er publisert utallige artikler og anbefalinger om hvor lenge man hør vente med å fly etter å ha 
dykket. De står i tunge, ærverdige dykketabeller eller publiseres av anerkjente organisasjoner. 
Men hva er grunnlaget for disse anbefalingene, og hvilken sikkerhet oppnår man ved å følge dem? 
Artikkelen prøver å belyse noe av dette. 

Jan Risberg 

Bakgrunn 
Dykkere generelt, men sportsdykkere spe
sielt, møter spørsmålet om hvor lenge de 
bør vente før de flyr etter å ha dykket. 
Sponsdykkere som drar til eksotiske reise
mål føler nok problemet ekstra - de har 
betalt for en "dykkeferie" og da vil man helst 
dykke, ikke måtte bruke verdifulle ferie
dager på å vente på flyet hjem. Lesere av 
"Dykkenytt" er selvsagt kjent med at hvis 
man flyr for kort tid etter å ha dykket så kan 
man få trykkfallssyke. Mange har nok også 
høtt om personer som har fått trykkfalls
syke i bilen over en av våre høyfjellsover
ganger. Så for å unngå dette slår man opp i 
en dykketabell, kontakter en utdannings
organisasjon eller kontakter "ekspener". 
Men rådene du får vil variere .. . 

Jeg burde ha skrevet denne anikkelen 
for lenge siden. Mars 2001 sendte jeg et 
utkast rundt til kolleger for å høre deres 
oppfatning. Det ble en interessant opp
levelse. Jeg fikk en lang rekke, og motstrid
ende, kommentarer og råd fra dem jeg 
spune. Det var åpenban at spørsmålet om 
flyging etter dykking var kontroversielt. I 
denne anikkelen presenterer jeg derfor min 
personlige oppfatning av problemet, tilgjen
gelige data og rådene jeg vil gi. Artikkelen er 

ikke noe offisielt uttrykk for oppfatningen 
til mine arbeidsgivere. Men så til saken: 

Eksisterende anbefalinger 
Det etterfølgende viser de råd som gis fra 
forskjellig hold for minste ventetid før 
flyging når kabintrykket ikke er lavere enn 
det man har på 8000 fot (ca 2400 m) (I CA Os 
regler for lufttranspon av passasjerer). Flere 
har gitt anbefalinger for ventetid ved spesielt 
"lave" og/eller "høye" flyginger, men disse er 
tatt ut for enkelthetens skyld. 

Divers Alert Network (DAN): 
Vent minst 12 timer, lenger ved gjentatte 
dykk og dykk flere dager på rad. 

Diving Medical Advisory Committee 
(DMAC): 

Vent 8 timer ved bunn tid < 60 min siste 
døgn, ellers 24 timer. 

National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA): 
Variable ventetider fra 2 t 11 min økende til 
24 t, avhengig av metningsbokstav (A-Z). 

Norske dykke- og behandlings
tabeller: 
Ingen venting for nitrogenbokstav A til O 
Vent l time for nitrogenbokstav E, 2 timer 

Dykkere på sydenturer er spesielt utsatt. Foto: Kai-Henning Soltvedt 
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for F, osv. inntil12 timers venting for Z. 

Professional Association of Diving 
Instructors (PADI): 
Vent minst 12 timer, ved >2 t sammenlagt 
bunntid vent minst 24 t. 

US Air Force: 
Vent minst 24 timer. 

US Navy: 
Ingen ventetid ved metningsbokstav A-C, 
økende ventetid (3 t 28 min til 24 t) ved 
økende metningsbokstav. 

Norske dykke- og behandlingstabeller 
er under revisjon. Det er sannsynlig at også 
retningslinjene for flyging etter dykking blir 
reviden i den nye utgaven. Likevel - som 
dere ser - rådene varierer betydelig avhen
gig av hvem man spør. 

Hvilken forskning er gjort? 
Det er to typer vitenskapelige studier som 
er vanlig brukt i medisin: 
• Epidemiologiske studier hvor man 

observerer forekomsten av ett eller flere 
fenomen i en befolkning eller befolk
ningsgruppe. Det ftnnes en rekke under
grupper av epidemiologiske studier. For
delen med epidemiologiske studier er at 
man kan benytte "harde" mål (sykelighet, 
dødelighet) , ulempen er at det er vanske
lig å få inn nok opplysninger om dem det 
angår og observasjonene man gjør kan 
skyldes sammenblanding av en rekke 
årsaksfaktorer (for eksempel alder, 
kjønn, annen sykdom osv.) 

• Eksperimentelle studier. Her utsetter 
man en utvalgt gruppe forsøkspersoner 
for en bestemt påvirkning og måler en 
eller flere parametre. Fordelen er at 
forsøksbetingelsene kan kontrolleres 
nøye, ulempen er bl.a. at man ofte må 
begrense antall forsøkspersoner (av 
ressurshensyn) og at usikkerheten 
svarene man får derfor kan bli stor. 

De viktigste eksperimentelle studieneer 
sitert i arbeidet til Sheffield (1). Det er for
søk hvor forsøkspersonene dykker i sjø 
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eller 
tryk
kammer 
etterfulgt av 
et opp- hold i 
lavtrykkskammer. 
De fleste arbeidene som 
refereres her har imidlertid for 
kort overflateintervall ( <5 timer) og! 
eller høy kabinhøyde (>8000 fot) til å gjøre 
dem særlig nyttige for vurdering av dagens 
dykkeprosedyrer. Det "beste" arbeidet er 
trolig publiset1 av Vann og medarbeidere (2) 
i en foreløpig rapport av i alt 283 forsøk i 
trykkammer hvor forsøkspersonene først 
gjennomførte ett eller flere (gjentatte) 
simulerte (tørre) dykk til 18 meter med 
varierende bunntid (20-55 min) og 
vatierende overflateintervall mellom disse 
dykkene. Dette ble etterfulgt (2-18 timer 
senere) av en simulert flyging i 8CXXl fot i lav
trykkskammer. De observerte åtte tilfeller 
av trykkfallssyke, seks av disse var nevro
logisk. Ved tre gjentatte dykk ble det obser
vert trykkfallssyke under "flyging" så sent 
som 15 timer etter siste dykk. Hadde man 
basert seg på 12 timers overflateintervall før 
flyging ville man fonsatt ha observet1 trykk
fallssyke hos tre personer. Dette arbeidet er 
grundig gjon, men fortsatt er det bare pre
sentert i foreløpig fmm og uten alle data 
tilgjengelig for analyse. 

De epidemiologiske studiene som er 
publisert er ikke gode nok til å trekke ende
lige konklusjoner. Det siste arbeidet er net
topp kommet i ttykk (3). I dette arbeidet 
blir 382 dykkere som fikk trykkfallssyke 
under eller etter flyging (DAN database) 
sammenlignet med 245 personer i en "kon
trollgruppe" av dykkere med kjent dykke
proftl som også hadde fløyet etter dykk. 
Gruppene ble sammenlignet mht. maks 
dybde under siste dykk, alder, gjentatt dyk
king og overflateintervall (OI). Resultatene 
viser at risikoen for å få trykkfallssyke under 
flyging er høyere ved OI < 24 timer og er 
mye høyere ved OI < 20 timer. Risikoen er 
spesielt stor ved kombinasjon av OI kor
tere enn 15 timer og maksdybde 30 meter 
eller dypere på siste dykk. 

I et annet arbeid (4) behandler Vann og 
medarbeidere data fra DANs dykkeuhells
database og analyserer 1159 tilfeller av trykk
fallssyke og 224 tilfeller av cerebral arteriell 
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gass
emboli i perio 
den 1987-90. Artikkelen 
diskuterer en rekke forhold vedrør-
ende behandlingseffektivitet og senskade av 
trykkfallssyke, men gir begrenset informa
sjon om risikoen med å fly etter å ha dyk
ket. Den viser imidlertid at dykkere som 
begynner å fly med symptomer hyppigere 
fikk den alvorlige formen for nevrologisk 
trykkfallssyke og var mer utsatt for senska
der. Rapporten refererer ttykkfallssyke som 
har debutert ifrn. flyging mer enn 48 timer 
etter siste dykk. Det ser ut til at ca 40% av 
dem som fikk trykkfallssyke i tilknytning til 
flyging hadde overflateintervalllengre enn 12 
timer etter siste dykk (personlig tolkning av 
figur). 

Norske erfaringer 
Vi har ikke systematisk registrert forekomst 
av trykkfallssyke som oppstår under flyging 
i eller til Norge. I Norge behandler vi typisk 
40-50 fritidsdykkere hvert år for trykkfallss
yke. Trykkfallssyke i tilknytning til flyging, 
og som fører til kontakt med norske behan
dlingssentra, inntreffer i størrelsesorden en 
gang i året. Flertallet av disse (sjeldne) til
fellene får det ifrn dykking i utlandet. Hvis 
anbefalingene i Norske dykke- og behan
dlingstabeller følges, så er det lite holde
punkt for å si at eksisterende anbefalinger 
forårsaker helseskade. Ettersom vi verken 
vet hvor mange som flyr etter å ha dykket, 
eller hvor lang tid de har ventet, så blir det 
spekulativt å diskutere norsk erfaring i 
større detalj. Vi har imidlertid i løpet av de 
siste to årene, behandlet to dykkere som 
fikk ttykkfallssyke 28 og 30 timer etter siste 
dykk i utlandet. Selv om problemet er lite (i 
antall pasienter) er det altså høyst reelt. 

Oppsummering og anbefalinger 
Eksisterende vitenskapelig litteratur kan 

ikke gi deg et klart svar på hvor lenge du 
bør vente med å fly etter å ha dykket. Jo 
lenger du venter, jo sikrere blir du . Risikoen 
for å få trykkfallssyke under flyging er spe
sielt stor hvis siste dykk er dypt, hvis du 
har dykket gjentatte dykk og dykk flere 
dager på rad. Mange dykkeprofiler vil 
kunne gi trykkfallssyke selv med 12 timers 
overflateintervall før flyging. 

Hvor lenge du skal vente med å fly bør 
baseres på gjennomgang av bl.a. arbeidene 
listet under. Min personlige anbefaling vil 
være: 
• Vent minst 2 timer med dykk som gir 

metningsbokstav A, B eller C. 
• Vent minst 12 timer ved øvrige enkelt

dykk uten dekompresjonsstopp. 
• Vent minst 24 timer ved gjentatte dykk, 

dykk flere dager på rad og dykk med 
dekompresjonsstopp. 

Du behøver ikke være enig i dette - det er 
derfor jeg har sitert eksisterende anbefalin-
ger og originalarbeidene! • 
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Verdens største bergingsoperasjon 
I 1924 begynte verdenshistoriens største bergingsjobb som følge av en ''gal" admirals beslutning 
om å senke hele den tyske krigsflåten og en like ''gal" ingeniørs beslutning om å berge den etter
på. Ernst Frank Guelph Cox er den eneste privatperson i verden som har kjøpt en hel marine - på 
sjøbunnen. Bergingsoperasjonen er vel verdt å se tilbake på, i en tid da opprenskning på havbun
nen er mer aktuelt enn noen gang før. 

Vidar Fondevik, NUI AS 

Bakgrunnen 
Sommeren 1919 lå den tyske havgående 
flåten oppankret i Scapa Flow på Orknøy· 
ene, utarmet og tom for ammunisjon. Flå· 
ten var overgitt engelskmennene som mot· 
ytelse til å lette på blokaden av Tyskland 
etter første verdenskrig. Noen fredsavtale 
var på dette tidspunkt ikke signett og den 
tyske admiral Ludwig von Reuter hadde 
fremeles kommando over sitt vedlikeholds· 
mannskap. Sammen med en gruppe offise· 
rer besluttet han å senke hele flåten for å 
unngå at den havnet i fiendens hender. 
Tanken hadde ikke engang streifet de eng· 
elske offiserene med ansvar for vaktholdet 
ettersom Tyskland på dette tidspunktet var 
både konkurs og prisgitt et kommunist· 
regime. 

Bunnventilene ble åpnet på samme tids· 
punkt i alle fartøyene. Samtidig forlangte 
mannskapene om bord å bli reddet i tråd 
med god sjømannspraksis. Senkningen 
utløste de merkeligste reaksjoner. Øybe· 
boerne tok synet av en tysk stormakts 
totale nederlag med typisk engelsk humor. 
De trodde at det var den lille engelske vakt· 
styrken som på egenhånd hadde senket 
hele den tyske flåten. De hadde nemlig hørt 
rifleskudd. Verdenspressen anklaget eng· 

Dykker og assistent 
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Løftemetoden som ble anvendt ved hjelp av flytedokken som ble delt i to. 

elskmennene for å se gjennom fingrene med 
at tyskerne senket hele sin flåte. Hendelsen 
var rett og slett for utrolig å fatte. 

Tyskerne hadde planlagt operasjonen 
godt. Mannskaper var nylig sendt hjem til 
Tyskland. Dører, torpedorør, ventiler og 
andre luker i skott som kunne effektivisere 
selve senkningen av fartøyene ble åpnet. 
Livbåter ble klargjort med våpenstillstands· 
flagg- for von Reuter mente at han fremde· 
les ikke hadde overgitt flåten formelt til 
engelskmennene. Det var dette som rettfer· 
diggjorde hans beslutning om å signalisere 
senking av flåten om morgenen den 21.juni. 

Fenomenet Cox 
Boka ''The man who bought a navy" handler 
først og fremst om fenomenet Ernst Cox 
som ble født i England i 1883. Uten noen 
formel utdannelse måtte han tidlig ut og 
tjene penger til livets opphold. Men hans 
interesse for tekniske problemstillinger var 
så sterk at all hans fritid gikk med til selv· 
studier. På et lokalt mekanisk institutt 
leste han alt han kom over av litteratur om 
forskjellige tekniske emner. Han hadde den 
spesielle egenskap at han umiddelbatt for· 
sto praktiske problemstillinger og kunne 
anvende teoretiske metoder på dem. I til· 
legg var han velsignet med klisterhjerne og 
egenskaper som gjorde at han aldri gav opp. 

Uansett hva han jobbet med var tankene 
konsentrert om det, fra han stod opp til 
han sovnet om kvelden. 

Cox så tidlig muligheter i stålmarkedet. 
I Tyskland var keiseren i gang med å bygge 
opp en kjempeflåte som bekymret en hel 
verden. Det betydde opprustning i England 
med stor etterspørsel etter stål. I 1912 
startet han sitt eget firma Cox and Danks 
Ltd. etter først å ha giftet seg inn i en rik 
verftsfamilie. I løpet av førstt>; verdenskrig 
etablerte firmaet seg som et solid stålverft 
med en omfattende maskinpark. I motset· 
ning til de fleste andre rustnings foretak som 
etter krigen trakk inn årene bestemte Cox 
seg for å satse på opprydding etter krigen. I 
1921 kjøpte han derfor en kjempedokk av 
admiralitetet. Den måtte Tyskland gi fra seg 
som erstatning for å ha senket sin egen flåte 
på engelsk territorium. Cox tok dermed for 
alvor steget inn i bergingsbransjen. 

Hevingen av jagerne 
Han skjønte fort at dokken som hadde en 
løfteevne på 3000 tonn kunne brukes til løft 
fra havbunnen. Cox rettet derfor sin opp· 
merksomhet mot de 40 jagerne som lå på 
bunnen i Scapa Flow, noen på over 1000 
tonn hver. Verdensekspertisen innen ber· 
ging hadde allerede inspisert vrakene i 
Scapa Flow og konkludert med at jobben 
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var for risikabel å gjennomføre og nærmest 
umulig å tjene penger på. Ukevel kjøpte 
Cox bergingsrettighetene for 1 24.(XXJ av det 
engelske admiralitetet og startet opp berg
ingsarbeidet tidlig om våren 1924. 

Planen var først å heve jagerne og torpe
dobåtene. Dette skulle fmansiere hevingen 
av slagskipet "Hindenburg". Den store dok
ken ble derfor delt langskips i to deler. Vin
sjer og annet nødvendig utstyr ble montert 
på hver halvdel. Dykkere ble brukt til å 
buksere wirer under vrakene som dermed 
kunne løftes opp fut bunnen og slepes til 
grunnere vann ved hjelp av flo og fjære. 

Bergingsarbeid var totalt ukjent for de 
fleste av mannskapet. De måtte lære seg alt 
fra begynnelsen. Derfor strandet det første 
forsøket. Kjettingene røk og det ble skiftet 
om til mer fleksible wirer. Cox var kjent for 
aldri å innrømme feil før noe gikk galt. Det 

''Hindenburg" under slep. 
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Dykkerteamet. 

ble sagt at Cox aldri ble voksen- at han var 
en blanding av geni og esel. Ofte visste han 
på en måte at noe kom til å gå galt. Men 
han var som et barn, håpet til det siste at 
noe magisk ville skje. Han hørte heller aldri 
på andre eksperter. Hadde han det gjort, 
ville han neppe ha gitt seg i kast med berg
ingsoperasjonen i Scapa Flow. 

Stormer som ved flere anledninger holdt 
på å knuse flytedokken mot land knekte 
ikke Cox' ubendige optimisme og pågåen
het. Heller ikke motgang i form av prisfall 
på skrapmetall. I oktober 1924 hadde han 
hevet sin sjette torpedo-jager på rundt 800 
tonn. I løpet av det neste året satt han 
rekord med 6 jagere på 14 dager! En av hans 
mange geniale ideer var måten han klarte å 
snu skipene på ved å rulle vraket rundt i 
løftewirene. På slutten av året 1925 hånd
terte Cox og mannskapet hans de store . 
jagerne på mellom 1200 og 1500 tonn. Uten 
tidligere bergingserfaring hadde han så langt 
hevet 18 skip med en gjennomsnittsvekt på 
7YJ tonn. På dette tidspunkt kjøpte Cox 
inn enda en tysk flytedokk. For nå hadde 
han fatt tilbake halvpatten av sin opprinne
lige risikokapital på 145.000. Den siste jage
ren ble hevet i mai 1926 og på 20 måneder 
hadde de hevet totalt 23.000 tonn. 

De store 
Det over 200 meter lange slagskipet "Hin
denburg" sto på kjølen med skorstein og 
master over vann. Denne 28.000 tonns 
tunge stålkolossen kunne bare heves ved 
hjelp av sin egen oppdrift. 800 åpninger i 
skroget måtte tettes med luker og en meng
de ventiler stenges. Et dykkerteam på 16 
dykkere skulle gjøre jobben. Undervanns
lys ble kjøpt inn fra Siebe-Gorman for at 
dykkerne skulle fmne frem inne i vraket. 
Etter omfattende detektivarbeid i Tyskland 
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lyktes det Cox å skaffe tegningene over 
skipet, for tyskerne hadde vært lite sam 
arbeidsvillige. 

Etter et halvt år med blodslit og rundt 
S, 30 000 i tap måtte Cox for første gang gi opp 
et hevingsforsøk. Dårlig vær gjorde at det 
første forsøket mislyktes. Men 3 år senere, i 
1930, lyktes det likevel å ta slagskipet 
"Hindenburg" flytende og deretter slept til 
admiralitetets tØtTdokk i Rosyth i Scotland. I 
mellomtiden hadde han klart å berge resten 
av de store ktysserne som lå ved øya Cava. 

Den første var 23000-tonneren "Moltke" 
som lå med bunnen opp . Her ble det mon
tert såkalte luftsluser. Dette var rør som ble 
festet mot skipsbunnen og som rakk over 
vannflaten. Røret hadde tette luker i hver 
ende slik at folk kunne komme seg inn og ut 
av vraket under trykk, uten dykkerutstyr. 
Metoden var godt kjent fra før og hadde vært 
mye i bruk under "caisson"-arbeid i forbin
delse med fundamenteringsarbeider. 

Å slepe et vrak flytende på komprimet1 
luft med bunnen i været hele den lange veien 
til Rosyth er ingen enkel affære. Det var kun 
et tysk rederi som var villig til a ta på seg 
oppdraget og i juni 1927 kunne "Moltke" som 
første krigsskip i historien passere Forth 
Bridge opp ned. 

I årene som fulgte ble "Seydlitz" på 25000 
tonn, "Kaiser" på 24500 tonn, 'Von der Tann" 
på 20 (XX) tonn og den lette krysseren 
"Bremse" på 4 (XX) tonn i tur og orden hevet 
og slept den lange veien over Pentlandsun
det, forbi Peterhead til Firth of Forth. "Printz 
Regent Luitpold" på 25(XX) tonn var den siste 
som ble berget 9 juli 1931. 
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starten satt Cox igjen med et underskudd på 
S, 10 000, noe som ikke bekymret ham nevne
verdig. Han hadde satset hele sin personlige 
formue på et meget risikabelt foretak, men 
hadde bygget opp en gigantisk skraphandler
virksomhet. Denne drev han frem til 1949. 
Det hadde vært ulykker. Eksplosjoner i olje
damp hadde skjedd inne i vrakene under 
overflaten. Kjettinger og utstyr hadde svik
tet. Skip sank etter først å ha blitt hevet på 
grunn av at skott revnet. En mann hadde 
mistet livet i en eksplosjon og en hadde 
druknet på vei fra jobb. Men Cox hadde 
bevist at det umulige var mulig. "Hinden
burg" var det største skip som til da var blitt 
hevet. Ernst Frank Guelph Cox døde i 1959. 

Bergingen av den tyske flåten er et 
eksempel på en dykkejobb med stor risiko. 
Etter datidens HMS-standard var den en 
suksess. I fremtiden vil det også komme 
risikable oppdrag under vann - oppdrag 
som samfunnet må ha utført. Noen kommer 
til å gjøre den jobben. Slike oppdrag 
har alltid vært en del av dykkingens natur. • 
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HJELM 
KAVALKADE 

Denne hjelmen ser kanskje ikke så 
spesielt interessant ut. En vanlig 12-bolts 
hjelm, av litt eldre årgang, vil du kanskje 
si. Det merkelige er at dette er en av de 
første hjelmene som August Siebe laget. 
Dvs. at den ble laget en gang på 1840-tallet 
- med andre ord for ca 160 år siden. Man 
må jo undres. ]eg vet ikke hvem som ville 
reagert om de så en hjelmdykker i dette 
utstyret. Kanskje Arbeidstilsynet, om de 
noen gang hadde kommet på inspeksjon. 
Da kunne de påpeke at denne hjelmen 
ikke var i henhold til forskriften - den 
har nemlig to vesentlig mangler: Bajonett
skruforbindelsen mellom hjelm og bryst
plate mangler sikringslåsen, og så er det 
intet bend for tilkobling av telefonkablen, 
men det siste hadde jo sin naturlige for
klaring på den tiden. 

Vidar Fondevik har et innlegg i dette 
nummeret med overskriften "Er dykkerne 
sære?" Det må de vel neste være med en 
slik konservatisme som vi tar demon
strert med dette bildet. Det finne jo en 
annen forklaring og, nemlig at denne 
konstruksjonen, som så dagens lys på 
1840 tallet, rett og slett var genial. Denne 
siste påstanden tror jeg vi kan være enige 
om - så tar vi heller ta dykkeren opp til 
debatt. Noe er det kanskje i begge 
utsagn. 

Lettere slangedykkerutrustning 
I nterspiro lanserer nå et slangedykkerut

styr med høytrykkslange. Derved kan 
diameteren på slangen reduseres betrakte
lig, og likevel forsyne dykkeren med tilstrek
kelig luft. Slangen har en utvendig diameter 
på 10 mm og et innvendig løp på 4,5 mm. 
Standard lengde er ({) meter, men den gir 
tilstrekkelig med luft selv med to slanger 
koblet i serie. Systemet er beregnet for et 
lufttrykk fra 300 til ({) bar. På land er slan
gen koblet til et fordelingspanel montert i 
en plastkasse. Denne kan lukkes helt for 
tørr oppbevaring under transport og lag
ring. Til panelet kan det kobles to luftkil
der. Derved kan de vekselvis byttes ut 
under dykket dersom det er behov for det. 

I dykkerens ende går luften inn på en 
reduksjonsventil slik at pusteventilen hele 
tiden tar et konstant overtrykk i forhold til 
vanntrykket. 

Fordelene ved systemet er at man ikke 
har behov for manuelt å justere trykket 
etter dybden. Dessuten er slangen meget 
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lett - ({) meter veier kun 5,3 kg. Vekt av 
tilsvarende lengde konvensjonell lavtrykks
slange ligger på ca 30 kg. Mindre utvendig 
diameter gjør og at slangen ikke påvirkes i 

like stor grad av strøm i vannet. Slangen 
med festanordning klarer et drag på 5XXl kg. 
Forhandler i Norge er Spiro-Tech A/S. • 
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SOS på utveksling i USA 
Johnny Jensen, Statens dykkerskole 

Bakgrunn 
Som et ledd i Statens dykkerskoles inter
nasjonale engasjement var jeg utplassert 
som instruktør på Divers Institute of Tech
nology (DIT) i Seattle i fire uker sommeren 
2001. Denne skolen drives på kommersiell 
basis og utdanner elever i luftdykking ned 
til 165'(ca 50 m). Foruten godkjenning i 
USA har skolen fått godkjent sitt program 
til å utdanne kanadiske dykkere. 

Skolen i Seattle ble stiftet i 1968, og har 
etter den tid bidratt med en betydelig del av 
den kommersielle dykkerutdannelsen i 
USA. Historisk sett har dykking i USA lange 
tradisjoner fra marinen, der tittelen Master 
Diver henger høyt, og er forbundet med 
betydelig respekt. Det er ikke å undres 
over at en del av instruktørene på DIT er 
tidligere Master Divers. Foruten leder for 
instruktører og en senior instruktør har 
skolen i dag til sammen 11 instruktører. 

Kursopplegg 
Hver femte uke starter en ny klasse med fra 
10 til 16 elever. Disse gjennomgår de teo
retiske grunnfagene i dykking - et fag pr 
uke med eksamen før de slippes i vannet. 
Tilvenningen begynner i basseng slik vi gjør 
det i Norge. Når så den praktiske dykker
opplæringen starter har hver klasse en 
instruktør på dykkerposten med ansvar for 
3 mann i vannet. Aktiviteten med elevene 
pågår fra 0800 til1500 hver dag fra mandag til 
fredag. 

Utdannelsen i på DIT koster US$ 12 (XX) 

og varer i 31 uker. Til sammenligning koster 
et grunnkurs på Statens dykkerskole 
Bergen kr 9 500 og varer i 15 uker. 

Utstyr 
Skolen befinner seg rett nord for Seattle City 
med Lake Union og Lake Washington som 
dykkeområder. Da dette er ferskvann blir 
det mindre slitasje på utstyret. På skolens 
eiendom finnes administrasjonsbygg, klas
serom i form av brakker, trykkammer, lager 
med verksted og garderobefunksjon. Ved 
kaien finnes fem lektere hvor to av dem kan 
brukes til undervisningslokale. I tillegg har 
de fartøyet "Response" som brukes til all 
dypere dykking. Om bord var det kun en 
dykkerpost. Den ble brukt av tre dykkere 
samtidig. Videre var det lavtrykkskompres
sor, trykkammer og varmtvannsanlegg. 
Skolen har ikke våtklokke så denne typen 
trening mangler helt. 
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Dypdykking med Superlite 27 og HW suit. 

Rutiner 
Siden dykkingen ble foretatt i ferskvann og 
klimaet er forholdsvis mildt i Seattle fore
gikk mesteparten av dykkingen med våt
drakter (Cooper Kettle Diving Supply Inc.) . 
Det var bare den dypere dykkingen som 
foregikk med varmtvannsdrakt. Utstyr som 
masker, hjelmer og slanger ble levert inn 
hver dag etter bruk. Dermed tok det litt tid 
om morgenen før alt var organisert og dag
ens program kunne starte. Dykkerhjelmen 
Superlite 17 B hadde den gamle låsefunksjo
nen som vi sluttet med i 1987. I motsetning 
til norsk standard var slangen fra førstetrinn 
utstyrt med en hurtigkobling slik at utstyret 
var lettere å kle på og av. Umbilicalen ble 
festet til seletøyet med en "quick-release", 
noe som vi også har sluttet med for lenge 
siden. 

De amerikanske dykkerne læres opp til 
å ta på seg hjelmen selv, og står ved leideren 
mens det gjennomføres et luftkutt som 
siste test før de går i vannet. Men det er 
assistentens to klapp på skulderen som er 
det endelige signal. Rutinen med å ta på 
hjelm selv kan gjeme bli vanskelig dersom 

man skal dykke i tørrdrakter med tykke 
vamser under. Videre var det assistenten 
som hadde det fulle ansvar for dykkerens 
ned- og oppstigning via umbilicalen. Under 
hele oppholdet mitt så jeg ingen eksempler 
på at elevene selv kontrollerte sin oppstig
ning i vannet. På dypere dykking hadde de 
den rutinen mens de satt i "bakstene" på 
vei opp at stand by dykkeren sa "divers ok" 
med jevne mellomrom. Stand by dykker på 
dekk ble ikke brukt da de alltid sendte ham 
ned som tredje dykker og han var den siste 
til å komme opp igjen. 

Arbeidsoppgaver 
I løpet av de 31 ukene som elevene er på 
kurs har de et bestemt program som skal 
gjennomgåes. Etter tilvenning i vann begyn
ner de med enkle løfteoperasjoner og mon
tering av flenser etter tegning. Sveising får 
de opplæring i på land før de senere øver 
seg i vannet. Undervannsbrenning får de og 
prøve seg på. En særlig oppgave for områ
det var å bore hull for bolter i kaipæler med 
hydraulisk boremaskin. Alle kaiene rundt 
Seattle består av pæler så dette kan være 
nyttig lærdom. 
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I løpet av kurset tar de også prøve seg 
som ROV pilot. Sikten i vannet var dårlig, 
og utbyttet deretter. 
En særlig oppgave var å heve en 23' stålbåt 
og pumpe den tom for vann. Under kurset 
far de også prøve seg som hjelmdykkere i 
Mark V-utstyr. De lærer en del om 
inspeksjon med NDT teknikk og far prøve 
seg med elektromagnet ("yoke") og ikke
fluoriserende blekk. Denne opplæringen er 
ikke etter CSWIP standard, men gir adgang 
til å gjøre NDT under vann i amerikanske 
fatvann. 

En av de tingene som de la vekt på var 
opplæring i å kunne dykke i særlig foruren
sede miljøer. Opplæringen omfattet både 
spesialutstyr til dykking og verneutstyr 
uten dykking. Denne delen synes jeg var 
bra og fagfeltet er ikke mye ptioritert i 
Norge. 

Kommentarer 
DIT utdanner et stort antall luftdykkere i 
løpet av året. Hver klasse balanserer med 
"break even" på åtte elever. Med 31 uker 
trening er der tilstrekkelig "slakk" til å ta alle 
med seg uten å overskride arbeidstiden om 
ettermiddagen. 

Instruktørene dykker ikke med elevene 
i noen faser etter bassengtreningen, selv om 
de innså hvilke fordeler dette kunne gi. 
Kravet til rasjonell drift setter grenser for 
det. Ingen av dykkerpostene hadde egen 
loggbok som fortalte hvilke aktiviteter som 
hadde foregått og hva som var gjort. Fordi 
mye av dykkingen foregår på svært grunt 
vann tar elevene litt liten respekt for å over
holde bunn tider, dybder og bruk av stand
by-dykker. Som tidligere nevnt lærer ikke 
dykkeren i noen sekvenser av treningspro
grammet å kontrollere sin egen oppstigning 

Dykking med "Savoy" uten bai! out. 

etter bunntau. 
Scenario med nødsituasjoner var ikke 

systematisk ivaretatt på en slik måte som 
under norske forhold. Trykkammeret om 
bord på "Response" med diameter 140 cm 
var relativt nytt. Det kan man ikke si om 
kammeret på land. I fartøyets fravær på 
kaiområdet hadde instruktørene bare det 
gamle klinkede kammeret å hjelpe seg med. 
De færreste var komfortable med å sende 

dette kammeret dypere enn 30' med folk i. 
Og uten BIBS exhaust dump får atmosfæren 
der inne lett for høyt oksygeninnhold. 

Kursene organiseres ikke i prosjekter 
med prosjektleder slik vi er vant til på Sta
tens dykkerskole. Hver dag hadde ledelsen 
et morgenmøte med instruktørene hvor 
oppgavene ble fordelt. Både tekniske og 
undervisningsmessige oppgaver ble tatt 
med i dette møtet. Alle instruktørene delte 
et felles kontor med en telefon og en PC 
med analog Internett tilknytning. Stabens
og instruktørenes kontor var adskilt og 
hadde intercomforbindelse. 

Ingen del av undervisningen var lagt 
opp for bruk av PC. Ei heller var noe av 
undervisningsopplegget tilrettelagt på PC . 
Undervisningstimene hadde ikke et gitt 
leksjonsinnhold, så det var opp til hver 
instruktør å få timene til så identiske som 
mulig. Video var i bruk en god del, men alle 
var ikke helt fornøyd med materiellet. 

Denne artikkelen er ment å gi et bilde 
av det internasjonale engasjement ved SDS. 
Videre skal den gi et innttykk av hvilke 
utstyrsmessige problemer en hvilken som 
helst skole vil komme opp i dersom dtiften 
skal finansiere seg selv. Det er dyrt å kjøpe 
og vedlikeholde Dykkerutstyr og kravene 
på disse felten må lempes på dersom øko-

Det gamle kammeret på kaien. nomien tilsier det. • 
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Er dykkere sære? 
I norske media blir dykking behandlet lite nyansert for tiden. Fokus blir kun satt på risiko for 
akutte skader og eventuelle seinskader. Lite blir sagt om alle arbeidsoppgavene som daglig 
utføres av dykkere - og i den sammenheng er Norge et lite land. Vi utfører bare en brøkdel av alle 
dykkeroppdragene rundt om i verden. Den som kjenner dykkingens historie skjønner hvilke 
enorm betydning yrkesdykkeren har hatt i utviklingen av det moderne samfunn. Men hvem er han 
egentlig denne dykkeren? Som oftest en sterk personlighet - og sosialantropologisk sett verdt et 
studium. 

Vidar Fondevik, NUI AS 

I ndividuelle forskjeller er påfallende når det gjelder å være dispo
nert for trykkfallssyke. Dette er de fleste dykkere kjent med og 

slik har det alltid vært. I Bjergningsvesenets historie står det om 
Syver Hansen som var dykker et langt liv fra 1913 av. Han tok 
teorien bak dekompresjon med en klype salt, men ble likevel en 
gammel mann. Han var fast overbevist om at han ikke kunne la 
trykkfallssyke. For å demonstrere dette for sine kollega gikk han 
ofte rett opp fra 50 meters dyp, selv om han etter tabellen skulle 
hatt en times stopp. Som gammel kunne han ofte si: 'Jeg har alltid 
vært heldig, jeg- det har aldri hendt noe med meg, nei!" 

Svampdykkeren Theofilos Karafilakis på Dykkeseminaret i fjor. 
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Det fortelles historier om greske luftdykkere som dykket opp til 
tre dykk til åtti meter i løpet av en dag når de fant gode forekomster 
av svamp. Vanvittig, vil nok de fleste si. Dykkeren Theofilos som var 
min gjest under fjorårets Dykkeseminar fortalte meg om bestefaren 
som hadde dykket på denne måten og som likevel alltid var frisk. 
Han ble en gammel mann. Selv fikk Theofilos en smell - men han 
var overbevist om at det kun skyldtes at han ikke tok hensyn til at 
han denne ene dagen hadde følt seg uvel. 
Svampdykkerne hadde sine egne metoder. Et dykk ble alltid 
avsluttet med en røyk. Smakte den bra, var alt ok. Hvis ikke, var 
det uti igjen for dekompresjon. De spiste minimalt når de var til 
sjøs. Engelskmannen David Nicol hadde jobbet verden rundt som 
profesjonell dykker før han forsøkte seg som svampdykker i 
Middelhavet. Han måtte snart gi opp - på grunn av sult! Dette kan 
nok høres litt tøvete ut, men det er faktisk sant. Og selv om skader 
og dødsfall florerte blant greske svampdykkere lærte de av erfaring. 
Få andre dykkerbransjer kan skilte med like stort erfaringsgrunn
lag. Blant svampdykkerne var individuelle forskjeller velkjent og 
akseptert. De som ikke fikk trykkfallssyke nøt stor respekt blant 
de andre dykkerne. 

I august i år kom delrapporten fra granskningskommisjonen for 
undersøkelse av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen. Det som jeg 
synes er mest bemerkelsesverdig i rapporten er den store kon
trasten i helsetilstand mellom de som har klart seg godt i ettertid og 
de som sliter med alvorlige medisinske problemer. Dette støtter de 
store individuelle forskjellene blant dykkere. Slik er det bare og 
forskerne har ingen forklaring på fenomenet. 

I 1975 var jeg som dykker i engelsk sektor vitne til at amerikan
ske metningsdykkere fra Taylor Diving i spleiselag kjøpte et strand
hotell i Great Yarmoutb til privat bruk. Kjøpet var en følge av deres 
gode økonomi og behovet for å avreagere. Etter en måned i met
ning ble friperioden for mange brukt til å kjøre "full rulle" døgnet 
rundt og da var barenes lukketider et stort problem. For mange var 
nok kulturen den samme på norsk side, om enn ikke så ekstremt 
som å kjøpe hotell på deling. Livsstil må ta sin del av skylden for 
skrantende helse seinere i livet. Det gjelder selvsagt også for 
dykkere. 

I Norge har nordsjødykkere med seinskader fått økonomisk 
erstatning, både fra stat og oljeselskap. Søknadsfristen gikk ut i 
fjor. Men fremdeles blir kua forsøkt melket av Nordsjødykker
alliansen etter markedsprinsippet; klok bonde setter kalv på ku i 
tide. Andre dykkerbransjer har ikke fått samme behandling, selv 
om gass boblenes lunefulle lover gjelder like mye innaskjærs. Nå vel, 
det var jo utaskjærs vår pensjon skulle sikres. 

I det militære har rekruttering av dykkere alltid vært basert på 
streng selektering ut over de vanlige medisinske kravene. Krevende 
sivil dykking som for eksempel utaskjærs metningsdykking burde 
fra starten av ha vært underlagt minst like strenge krav. Da hadde 
man kanskje styrt klar bakevjen som norsk dykking utaskjærs har 
havnet i. 
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Konflikter mellom ulike bransjer er også et fenomen innen dyk
king. Lenge før marine-, offshore- og sportsdykkere så dagens lys 
slåss anleggsdykkerne og bergingsdykkerne seg imellom. To grup
per med totalt forskjellig "image". Bergingsdykkeren var sjømann 
med tatovering på armen og amerikanske sigaretter i brystlommen. 
Anleggsdykkeren var kystens trauste rallar med skråtobakk i munn
viken. 

I Bergingsvesenets historie står det om en større bergingsjobb 
der en av båtene fikk sendt en anleggsdykker til hjelp. En kraftig 
kar var det, men han hadde aldri vært med på sånt arbeide før. Han 
ble sendt ned for å bore huller i messegulvet så vannet kunne renne 
ned i lasterommet når vraket ble hevet. For det var der pumpene 
var plassert. Vraket lå på skrå og i det forurensede vannet tok 
anleggsdykkeren feil og boret i stedet hull i messebordet. Han 
tilførte dermed sin egen "rase" et forsmedelig nederlag i rivaliserings
kampen. Bergingsdykkere tok selvfølgelig dette som nok et bevis 
på anleggsdykkemes utilstrekkelighet under tøffe bergingsforhold. 

Vi hørte alltid at det var marinedykkerne som var de beste dyk
kerne. De fikk den beste opplæringen. Senere kom offshoredyk
kerne. Her krevdes det litt mer enn Aftenpostens "Amatørdykking". 
"Graham" var for eksempel ikke lenger bare navnet på en engelsk 
fotballspiller. Han kom med loven om diffusjonsraten - og den 
loven var viktig i valg av inert gass. Ikke rart at offshoredykkerne 
etter hvert forlangte plassen øverst i dykkerhierarkiet. 

Men i Arbeidstilsynet visste man å vende på fjela. Der ble det 
sørget for at det var anleggsdykkerne som fikk den øverste sertifi
katklassen, Ill - og ikke nok med det. Begrepet anleggsdykking 
fikk den geniale oversettelsen "advanced underwater work"! 
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Men bare vent - nå kommer sportsdykkerne, selveste !avkast
ten innen dykking. De kan med loven på sin side eksperimentere 
med ny teknologi, og vil så klart etterhvert kreve avansement i 
hierarkiet. Dykking og dykkere har aldri vært enkelt - men poten
sialet er likevel stort. 

Hva om de norske dykkerbransjene etter hvert begynte å sam
arbeide? Trykkammerberedskapen ved ulykker kunne for eksem
pel koordineres i et fellesskap for både fritids-, militær-, utaskjærs
og anleggsdykking. Opplæringen kunne også samordnes i det 
samme systemet slik at man fikk maksimal utnyttelse av utstyr og 
kompetanse. 

Enkelte ting kan tyde på at tiden nå er moden for slike tanker. 
"Kursk" viste med all tydelighet behovet for sivil dykkerassistanse i 
militær sammenheng. Den hyperbare spesialistkompetansen er i 
ferd med å forsvinne ettersom rekrutteringen har stagnert. Omor
ganisering i Forsvaret kan ta negative konsekvenser for dykker
beredskapen langs kysten; og på utstyrssiden sakker vi akterut. 

Staten ønsker ikke lenger å fmansiere innkjøp av utstyr til 
utdanningen av klokkedykkere. Utdannings- og forskningsdepar
tementet har likevel tatt initiativ til opprettelsen av en arbeidsruppe 
som skal utrede alternativ tilknytning for dykkerutdanningen. Nå 
trengs det et felles krafttak fra alle involverte for å ta norsk utaskjærs 
dykking på fote igjen. Dessuten, hvis ikke det snart blir demmet 
opp for Nordsjødykkeralliansens utallige PR-stunt og korstog mot 
offshore-dykkingen, finnes det snart ikke en norsk ungdom som vil 
bli dykker i Nordsjøen - som om bruk av utlendinger er mer etisk 
eller moralsk akseptabelt. • 
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Hodepine ved metningsdykking 
Spørreundersøkelse på norsk sokkel 2001 

Martin Englund, NUI AS 

Undersøkelsen 
Dykkere har rapportert at hodepine er et 
relativt vanlig symptom under metnings
dekompresjon, men hyppigheten er ukjent. 
For å kartlegge omfanget ble det iverksatt 
en spørreundersøkelse på norsk sektor. I 
perioden l mai - 31 desember 2001 deltok 
to av tre operatørselskaper i undersøkel
sen. Kun metningsdykking på norsk sok
kel var inkludert. I forbindelse med pre-sat 
undersøkelse fikk dykkeren utlevert et 
spørreskjema (spørsmål om dykkeerfaring 
og tidligere erfaring med hodepine) og en 
hodepinedagbok (spørsmål om den aktuel
le metningen). Disse ble besvart anonymt 
og returnert etter metning. I perioden regi
strerte 56 (av 95) dykkere 67 mannmetnin
ger, hvilket ga en svarfrekvens på 59 % 
(Tabell l). 

Tabell l. Demografiske data. 
Verdien er gjennomsnitt ±standardavvik. 

Antall dykkere n =56 

Alder 41 ± 4 

Tidligere erfaring 

Antall metninger 70 ± 34 

Døgn i metning 1237 ± 34 

Metningskarakteristika - aktuelt dykk 

Døgn i metning 17 ± 3 

Max bodybde (msw) 110 ± 7 

Dager dekompresjon 5,2± 0,3 

Resultater 
Dykkerne oppga en hyppigere forekomst av 
hodepine i forbindelse med metning sam
menlignet med ellers i livet (Fig. 1). Dykker
ne opplevde hodepinen hyppigst i relasjon 
til dekompresjon etterfulgt av post-sat og 
bell-run/lock-out (Fig. 2). 
I den prospektive delen av undersøkelsen 
(hodepinedagboken) rapporterte 22 av 56 
dykkere hodepine i forbindelse med 
dekompresjon eller første dag etter met
ning. Forekomsten fra dag til dag viste 
store variasjoner med hyppigst forekomst 
mot slutten og etter dekompresjon (Fig 3). 
Det var ingen forskjell i forekomst mellom 
de to ulike dykkeselskapene. Fem dykkere 
tilføyde som kommentar at hodepine fore
kommer hyppigere eller smerten var verre i 
forbindelse med metningsdekompresjon på 
britisk sektor (dette var spontane kommen-
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tarer). På britisk side skjer dekompresjo
nen hurtigere og det benyttes høyere del
trykk av oksygen. 

Dykkere 
80% med 

60% 

40% 

20% 

hodepine 

l dagliglivet: D 

Figur l . Tidligere erfaring med 
hodepine - Hvor hyppig? 

Dykkerens svar på spørsmålene: 
Har du hodepine i dagliglivet? 
Har du hatt hodepine under 
tidligere metningsdykking? 

Det kan tenkes at dykkere med hode
pine besvarte undersøkelsen i større grad 
sammenlignet med de som ikke hadde det, 
hvilket gir en falsk høy forekomst. Det var 
imidlertid ingen forskjell i forekomst av 
hodepine mellom de to ulike dykkeselska
pene, som hadde ulik svarfrekvens (94% 
mot 40%), hvilket taler mot en slik skjev 
fordeling. På den andre siden så var dykker
ne svært erfarne og det er sannsynlig med 
en naturlig seleksjon av dykkere som tolere-

60% Dykkere 

40% 

20% 

med 
hodepine 

Figur 2. Tidligere erfaring med 
hodepine - Når? 

Dykkerens svar på spørsmålet: 
Når i forbindelse med metnings 
dykking merket du hodepine? 
(Flere alternativer var mulig.) 

rer en metning uten særlige symptomer 
("healthy worker effect"). 

Hva er årsakene? 
Vi vet at hodepine er et meget vanlig og 
oftest ufarlig symptom i en normal befolk
ning. Dette er imidlertid første gang en 
hodepineundersøkelse gjøres ved opera
sjonell metningsdykking. Dykkerne rap
porterte en hyppigere forekomst i forbind
else med metning, og den økte forekomsten 
ble særlig korrelert til siste delen av dekom
presjonen og post-sat fasen. Dette spesi
fikke mønster (Fig. 3) er vanskelig å forklare 
med vanlige årsaker til hodepine som dehy
drering, spenningshodepine, psykologiske 
faktorer, retensjon av kulldioksid etc. 
Sammen med tidligere nevnte kommentar 
fra fem dykkere i britisk sektor, gjør at selve 
dekompresjons prosedyrene må mistenkes. 

40% Dykkere 

30 % 

med 
hodepine 

20 % R2 = 0,976 

p= 0,0005 

post-sat 

Figur 3. Resultat fra hodepinedagbok
Dekompresjon/post-sat. 

Andel dykkere med hodepine under og 
etter dekompresjon på norsk sokkel 
iflg. hodepinedagboken. (n =56) 
(n.s. = ikke signifikant økning fra 

dekompresjonsdag 1.) 

Dykkerens høydesyke? 
Høydesyke er vanlig når vi forflytter oss til 
stor høyde (> 3000 m). De vanligste symp
tomene er hodepine, tretthet, svimmelhet, 
søvnvansker og kvalme. Vi er ikke tilpasset 
til dette nye ytre miljøet, men med noen tids 
akklimatisering går det helt greit. Forklarin
gen er hypobar hypoksi (lavt trykk og man
gel på oksygen), som resulterer i en kompli
sert og ikke fullt ut kjent reaksjon som 
trolig påvirker en rekke forhold i hjernen: 
gjennomblødning, lekkasje av væske gjen
nom veggene i blodårene, hjernevolum, og 
signaloverføring. Metningsdykkeren blir 
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under den normalt flere uker lange metning 
adaptert til et hyperbart og hyperoksisk 
miljø (høyt omgivelsestrykk og høyt oksy
gen deltrykk). Det kan tenkes at tilbake
komsten til overflaten, det vil si en relativ 
hypobar hypoksi, gir en midlertidig reak
sjon hos enkelte individer lignende høyde
syke. Mottakelige dykkere kan med andre 
ord oppleve et midlertidig "post-sat syn
drom" med hodepine, tretthet og søvnvan
sker. 

"Tause" Bobler? 
De målinger som er gjennomført for å 
evaluere dagens dykkeprosedyrer, for dykk 

inntil 180 meters dybde, har ikke påvist 
noen reduksjon av bobler i blodet sammen
lignet med eldre prosedyrer. I 1993 ble det 
utført dopplermålinger under dekompre
sjon fra operasjonelle metningsdykk for å 
kartlegge omfang av "tause bobler" (venøse 
gassembolier, VGE) under de den gang for
holdsvis nye standardiserte dekompre
sjonsprosedyrene. Det ble funnet VGE hos 
alle dykkere og hos de fleste (14 av 19 
dykkere) debuterte boblene dypere enn (() 
m (flere dager før avsluttet dekompresjon) 
(NUTEC rapport 44-93). Vi kan i dag ikke 
utelukke en sammenheng mellom hodepine 
og høy eksponering for bobler. Det er der-

for viktig å evaluere prosedyrene med nye 
boblemålinger med moderne undersøkels
metoder (ultralyd-scanner). 

Det kan finnes andre forklatinger til 
hodepinen enn disse to hypotesene. For 
dykkerne er det viktig at mulig sammen
heng mellom miljøpåvirkning og hodepine 
utredes og at prosedyrer og arbeidsmiljø 
optimaliseres. Målet må være å eliminere 
hodepine som arbeidsbetinget sykdom hos 
dykkerne. 

Undersøkelsen er finansiert av Oljedi
rektoratet, Norsk Hydro, Exxon Mobil og 
Statoil gjennom dykkeberedskapskontrak-
ten (no. 4600002328) med NU! AS. • 

SMÅBOBLER: Slåsskamp på havbunnen 
Det engelske flaggskipet "Royal George" 

sank i nærheten av Isle of Wight den 
29. august 1782. Skipet lå oppankret like 
utenfor Spithead for reparasjon og var 
krenget over for å heve en lekkasje under 
vannlinjen. Samtidig ble kanoner forflyttet 
på dekk. Dette gjorde at fartøyet kantret og 
sank. Av de i alt 1100 personer som befant 
seg ombord på dette tidspunkt, herunder 
også noen kvinner og barn, druknet 800, 
inkluden skipssjefen sjøl - admiral 
Kempenfeldt. 

Allerede samme år stanet man opp 
arbeidet med å heve det stolte flaggskipet, 
men lykkes ikke. Først i 1839, dvs. 57 år 
etterat katastrofen, gikk man i gang med å 
fjerne vraket som nå representette en trus
sel mot ankring på stedet. Vi kan og nevne 
at det var under dette arbeidet at hjelm med 
lukket drakt ble benyttet for første gang i 
en større dykkeoperasjon. Det er fra denne 
jobben vi har hentet følgende historie. 

Dykkerne Jones og Girwan arbeidet 
nede på sjøbunnen med hevingen av 
skipet. Det var vanlig at betalingen som 
dykkerne fikk sto i forhold til det hva hver 
enkelt klane å berge. Dermed var det duket 
for gjensidig sjalusi. En dag støtte Jones på 
en kanon som var nedgravd i sanden. Han 
kunne ikke ta den der og da, men merket 
seg stedet. Det var en uskreven lov ved 
slikt arbeid at den som først finner har 
retten. 

Da Girwan senere kom over samme 
kanon trodde han at han var førstemann og 
begynte i god tro arbeidet med å ta opp 
kanonen. Jones som kom til prøvde ved 
hjelp av tegn å gjøre Girwan oppmerksom 
på eiendomsforholdet. Men da Girwan 
enten ikke forsto eller var i humør til å gi 
slipp på sitt bytte, begynte en regulær 
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slåsskamp på bunnen. Paniet var ulikt, for 
Jones var mye mindre enn Girwan. Da han 
skjønte at situasjonen kunne bli farlig ga 
han signal til å bli heist opp. Men han var 
ikke kommet mer enn to meter opp før 
Gitwan grep ham i den ene foten og 
forsøkte å dra ham ned igjen. 

Den dramatiske kampen nådde sitt 
høydepunktet da frontglasset på Girwans 
dykkerhjelm ble slått inn av blysålen til en 

..... .. .. ... 

sprellende Jones. Heldigvis hadde signal
mannen ant uråd og begge dykkerne ble 
halt opp så fort det lot seg gjøre. Da var det 
nesten ute med Girwan. Et minutt til og 
han hadde væn ferdig. 

På sykehuset fikk de likevel skikk på 
ham igjen. Jones og Girwan ble senere ven
ner for livet. Men de var begge enige om at 
den benyttede formen for meningsutveks
ling ikke var å anbefale ved dykkerarbeid. • 
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Minedykkere øver· i Canada 
I september i fjor gjennomførte minedykkere fra Norge en samøvelse innen dyp dykking i Canada. Øvelsen ble 
kalt DEEP DIVEX og vertskapet var Fleet Diving Unit (Pacific) (FDUIP) som er lokalisert i Victoria på den 
kanadiske vestkysten. 

Tom Eriksen 
Bennex Transmark Norge AS 

(Basert på en øvelsesrapport av 
Steve Marshall) 

På øvelsen stilte Norge med ti dyk
kere og Canada med åtte. I tillegg 

var Nederland representert med fem 
dykkere, Belgia med fire, Portugal med 
en, Finland med en og Sverige med to. 
Utstyrsprodusenten Carleton ille 
Suppon Technologies Ltd. deltok 
med teknisk personell som støtte
funksjon for SNA+ apparatene. 
Dykkingen ble gjennomført fra to 
dykkefartøy, YDT Sooke og FDU 11. 
FDU;P stod for all logistikkstøtte. 
Hver nasjon brakte med sine egne 
SNA+ dykkesett samt personlig 
dykkeutstyr. Dykkingen ble i hoved
sak gjennomføn fra gummibåter som 
operette ut fra dykkefartøyene. Hen
sikten var å utføre dykkingen nær opp 
til det som er prosedyrene i fOt-bin
delse med MCM (Mine Counter 
Measure) dykking. 

Den første uken gikk med til sikkerhets
orientering, utstyrskontroll, kalibrering av 
utstyr og generell dykketrening til 40 meter. 
Så fulgte MCM dykking til 50 meter som 
inkludene lokalisering og gjenkjenning av 
mineobjekter, samt sikker berging og 
uskadeliggjøring. 

Det ble også orientert om dekompre
sjonsprosedyrer, revisjon og oppdatering 
av dykke tabeller. Dette er arbeid som fore
går ved DCIEM (Canadas forskningssenter 
for dykking i Toronto). Dykkeapparatene 
Viper+ og XBS fra Carleton ble også presen
ten for deltagerne. Andre uken fortsatte 
med MCM-dykking til80 meter. 

To av dykkene ble avbrutt. Ett på 15 
meter da en norsk dykker fikk problemer 
med LED-dioden i masken og ett på grunn 
av øretrøbbel under nedstigning. En norsk 
dykker fikk problemer med stenging av 
flasken med inen gass under dekompresjon 
i vann. Dekompresjon i vann skulle gjen
nomføres med oksygen. Prosedyren ble 
endret med 5 minutter ekstra i vann og 
dykkeren ble observert mens han pustet 
oksygen i 30 minutter etter dykket. Inert
gassens flow er bare o,8 liter pr. min på 9 
meter så problemet ble ikke regnet som en 
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På vei ut for å dykke. 

sikkerhetsrisiko. 
Årsaken til at dykkeren ikke fikk stenge 

flasken var den runde flaskekranen kombi
nert med en treg kran. Ett belgisk apparat 
hadde lekkasje i slangen til det ene mano
meteret. Tre apparater var ikke riktig kali
brert. Det gav rødt lys og/eller høyt partial
trykk for oksygenmålingen under rutinen 
før dykket. Apparatene ble rekalibrert med 
assistanse fra Carleton. 

Alle deltagende land var enige om at 
Deep Divex nok en gang var gjennomført 
med suksess. FDU;P hadde stått for et 
strålende gjennomført arrangement. SNA+ 
apparatene har et meget godt renome og er 
godt likt av dykkerne. SNA + er sannsyn
ligvis det selvforsynte apparatet som i dag 
er best egnet til dyp MCM-dykking i Nato, 
spesielt med hensyn til brukervennlighet 
og effektivitet. De grunnleggende kunn
skapene hos dykkerne som deltar på Deep 
Divex er stadig blitt bedre med årene. 
Dykkerne har meget gode kunnskaper om 
utstyret og kan gjennomføre feilsøking og 
rette feil i felten uten støtte av sentrale 
verksteder. Den runde kranen på ventilen 
til flasken med inert gass bør vurderes 
endret til annen utforming som gir bedre 

grep. 
Det var stor interesse fra alle deltager

landene for de nye VIPER- apparatene. 
Flere land som Norge, Belgia og Holland vil 
i fremtiden vurdere å modifisere sine eksi
sterende sett til VIPER. Med unntak av 
Holland viste også nasjonene stor interesse 
for det nye XBS. 

SNA+-apparatene er bygget for militær 
dykking for uskadeliggjøring av miner. De 
er derfor umagnetiske og støysvake. Appa
ratene er halvåpne systemer og benytter 
blandingsgass som blandes i apparatet. 
Gassforsyning kommer fra en flaske med 
rent oksygen og en flaske med inert gass, 
normalt Helium. Det er elektronisk kon
troll av gassblandingen, men apparatene 
kan dykkes uten denne elektroniske kon
trollenheten. Den er bare en måler som 
måler panialtrykket av Oksygen i gassblan
dingen som går til dykkeren. Dersom mål
ingen kommer utenfor innstilte verdier tar 
dykkeren varsel via en lysdiode i masken. 
Så lenge den lyser grønt har dykkeren riktig 
blanding. Dersom dykkeren tar rødt lys må 
en gå til overflaten eller skifte til reservegass 
og avbryte dykket. • 
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Professor Alf 
Bru bakk tildelt 

Statoils forsker
pris for 2001 

Professor Alf O. Brubakk ved NTNU ble i juni i år 
tildelt Statoils forskerpris for 2001. I begrunnel

sen for prisen heter det at Brubakks arbeide har 
bidratt til å danne grunnlag for forsvarlig dykkevirk
somhet i oljeindustrien. Forskerprisen som er på 200 
000 kroner ble tildelt for 11. gang. Prisen er en aner
kjennelse av oppnådde forskningsresultater på høyt 
internasjonalt nivå innen et fagområde som anses 
som viktig for Statoil. 

Brubakk er ansatt ved institutt for fysiologi og 
biomedisinsk teknikk ved Norges Teknisk Natur
vitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, hvor 
han har veiledet og uteksaminert flere doktorgrads
og hovedfagskandidater. Han er en anerkjent og 
ettertraktet foredragsholder både nasjonalt og 
internasjonalt. Han har sittet i en rekke komiteer for 
evaluering av innleverte arbeider til konferanser o.L 

Brubakk er en forsker som ikke er redd for å gå 
nye veier, og har gjort en rekke banebryterne arbeider 
innen dykkermedisinen. Et av feltene han holder på 
med for tiden er å se på sammenhengen mellom 
mikrobobler i sirkulasjon og trykkfallssyke, og hvor
ledes fysisk trening kan påvirke denne prosessen i 
positiv retning gjennom biokjemiske prosesser. 
Dette er et nytt og spennende område som syes å 
åpne opp for et kvantesprang innen dekompresjons
problematikken. 

Han er og, sammen med Tom Neuman, redaktør 
for 5. utgave av det kjente standardverket The 
Physiology and Medicine of Diving, som kommer på 
markedet i disse dager. 

Dykkenytt gratulerer! 
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Offshoredykker 
I denne artikkelen og i de to neste nr. av Dykkenytt forteller Alf Schønhrdt om 
sine tanker og opplevelser som dykker i Nordsjøen. Stoffet er fra hans kapittel 

RAPPORT FRA HAVETS BUNN i NOPEFs jubileumsbok SVART GUll RØD FLAMME. 

Alf Schønhardt, NUI AS 

Innledning 
Da Terje Johansen ba meg skrive litt om 
dykking i NOPEFs jubileumsbok, var jeg 
ikke så sikker på om jeg var den rette per
sonen. Det kan være mange grunner til det, 
ikke var jeg organisert i NOPEF i den perio
den jeg var aktiv dykker. Mitt aktive fagfo
reningsliv startet først etter at jeg sluttet 
som dykker offshore og fikk jobb på land. 
Et paradoks kanskje, men personlig har jeg 
vært motstander av mange av de strategier 
NOPEF valgte for å fremme lønns og avtale
verket for dykkerne. Likevel valgte jeg å 
organisere meg og har i løpet av de siste ti 
årene hatt tillitsverv lokalt og sentralt i 
forbundet. Den andre grunnen til at jeg 

muligens ikke var den rette til å skrive var at 
jeg har aldri dvelt ved fortiden, stort sett 
bare framtiden. Jeg har ikke samlet min
nene i fotoalbum, suvenirer eller detaljer fra 
mitt yrkesaktive liv. Det jeg har ført i pen
nen er historien slik jeg husker den. D: 
dramatiske episodene, de har det ikke vært 
så mange av, har jeg fram til nå valgt å la gli 
inn i glemselens slør. Jeg tror det er best for 
da slipper jeg å våkne om natten svett og 
utslitt etter maretitt. Noen ganger var det 
nære på, det skal jeg innrømme, men slik er 
nå en gang livet for de fleste av oss, dykkere 
eller kontorarbeidere. 

Når jeg nå har valgt å skrive så får jeg vel 
begynne. Skru av 1V, bla i de få bildene jeg 
har og tenke tilbake. Hjemme i stua på 
Sotra ser jeg innseilingen til Bergen, tankene 
går trettifem, trettiseks år tilbake i tid. Glo-

Arbeid på rørledningen til Kalstø i 1983. Foto: Leif Johansen 
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rien fra den tiden har på mange måter blek
net. Det er mange år siden vi var helter i "Vi 
Menn". Mange er ikke lenger blant oss. 
Dødsulykker og selvmord er ikke uvanlig 
blant dykkerne, mens andre "står han av", 
bøyer nakken, sliter med dårlig helse og 
frynsete nerver. Hverdagen er kanossa
gangen mellom offentlige kontorer og den 
daglige kampen for å overleve på en 
anstendig måte. Mange av oss som har fått 
problemer, har massemedia kastet seg over. 
Store overskrifter om psykiske og fysiske 
plager. Mangel på hukommelse og sosiale 
tilpasningsvansker. Ingenting feil med det, 
men en må trå forsiktig slik at ikke en hel 
yrkesgruppe blir stigmatisert. Det er fram. 
deles en hel del av oss som ikke har større 
problemer enn flass og dårlig ånde. Har 
hittil kommet seg gjennom livet og er stolte 
over at vi fikk være med på å bryte grenser 
og føler at vi framdeles kan bidra i jobb og 
foreningsliv. 

Offshoredykker? 
Hjemme i nærmiljøet? langt fra Stavanger var 
det litt; <<åååå! Er du dykker? at du tØ!'>>. 
Følte jeg var noe, litt mer enn hvermannsen. 
I Stavanger: å?! er du dykker, so what? Jeg 
følte usikkerheten økte, er det ikke så stort 
å være dykker likevel? Offshore, dykkere 
aldri nevnt med et enkelt ord. Normal 
benevning; Forbannede dykkere, fucking 
divers, good darnn divers eller noe lignende. 
Hvorfor? Var det fordi at hver gang vi kam 
ombord så var det fordi noe på havbunnen 
ikke funket? Støyende kameratgjeng tok de 
faste plassene i messa, i kinosalen og lå og 
sov døgnet rundt og ventet på godt vær. 
Når det endelig var fint nok vær, ja da fikk 
de ikke fixet problemet, i alle fall ikke sånn 
umiddelbart? OK! Da var jo ikke mer enn 
rimelig da at vi fikk de dårligste lugarene og 
ikke fikk plass på helikopteret om det 
tilfeldigvis var noen av de faste mannska
pene som skulle ut. Det er ikke bare en 
gang jeg og mine kollegaer ble kastet av og 
måtte ta supplybåt ut. Da var vi heldige om 
vi fikk basket, andre ganger måtte vi bare 
hoppe over rekka fra båt til båt. Hvorfor? 
Vi var vel ikke de snilleste guttene i klassen, 
hadde som sagt et rykte å leve opp til. Utal
lige er historiene om fyll, kvinner og ville 
slagsmål. Jeg vet ikke om de var så mange, 
men jeg vil i alle fall ikke skrive om dem her. 

Hvordan andre så på oss nordsjødyk
kere? Kjell en erfaren og dyktig dykker, en 
gang en av Marinens og Norges "Ramboer", 
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med harde magemuskler - som en "six 
pack", kortklippet hår og stålgrått blikk 
over en fast hake, hadde fått en del år på 
baken. Six pack 'en hadde blitt litt slap
pere, det meste av håret hadde forsvunnet. 
På sommerferie med familien i Danmark 
havnet han en kveld alene på en lokal pub. 
Etter noen øller ble han kjent med den 
lokale stammen på kroa, og etter noen flere 
ø lier og Gammel Dansk, ville de vite hva han 
drev med. Offshore dykker! Dette ble tatt 
meget ille opp. De visste hvordan Offshore 
dykkere så ut. De var to meter høye og 
hadde overarmsmuskler som sprengte 
vanlige skjorter. For å unngå å ta juling, 
måtte han innrømme at han var hjelpemann 
på ferja til Austevoll. 

Før jeg skriver noe mer, må jeg vel for
telle litt om hvordan jeg ble introdusert til 
dykking og jeg vet vel ikke helt i dag hvor
for? Jo, egentlig vet jeg hvorfor jeg gjennom
gikk forsvarets hardeste førstegangstjene
ster for å bli den tidas norske Rambo? -
en av Sjøforsvarets froskemenn. I ettertid 
har det fått et navn; "Sensation seeker" 
heter det visst. Noe må det være, hvorfor 
driver de ellers å går alene fra pol til pol og 
bryter andre grenser??? For meg startet det 
hele mars 1964. Jeg hadde søkt og funnet 
verdig til å kommet inn på Marinens Dykker 
og Froskemannskole. Det var begynnelsen 
på en karriere der jeg fikk betalt for opple
velser som det ikke var mulig å kjøpe for 
penger. Jeg angrer ikke ett sekund. Uten 
dykkingen ville livet vært fattigere? for meg! 

Fra gutt til mann? ! ? 
Etter endt rekruttskole på Madla, ble vi 
transportert med det gamle skoleskipet 
"Gann" til Haakonsvern. Hva ventet oss 
der? Det gikk rykter om "Helvetesuke", 
Prøysser disiplin og andre uhumskheter. Vi 
ventet med skrekkblandet fryd på at helvete 
skulle begynne. Jeg og mine likesinnede 
behøvde ikke vente lenge. Da vi endelig 
hadde lagt til kai, kommet på land med stor 
sjøsekk, stivpresset matrosdress og usikre 
blikk, ble vi straks oppmerksomme på to 
mann som skilte seg ut fra de andre blå
kledde "tyttisene" i mottakskomiteen. Bak 
et skilt merket DFS var det to menn kledd i 
grønn feltuniform, hadde Amerikanske 
Army-capes. For meg virket de to meter 
høye og smil hadde tydeligvis aldri nådd 
fram til leppene deres. Oppstilling med 
sjøsekk og usikre smil, vi talte åttifem da 
sistemann hadde funnet plassen sin. De 
andre rekruttene, som skulle til skolesen
teret, sluntret småpratende av gårde i mer 
eller mindre sluttet orden. Men ikke vi nei! 
Spring marsj!? Jeg trodde ikke mine egne 
ører, springmarsj i permuniform og tjue kilo 
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Fra dykking innaskjærs på 70-allet. Spissøy'' tilhørte det norske dykkerselskapet 3X 
Artikkelforfatteren midt på bildet. Foto: ICEMs arkiv 

sjøsekk? Vi fikk klar beskjed, springmarsj 
eller husmorskole. Åttifem håpefulle "rum
petroll"valgte springmarsjen. Fire måneder 
senere var åttifem blitt redusert til seksten 
mann som fikk utlevert det for oss gjeveste 
av alle bransjemerker, to røde svømmeføtter 
på svart bakgrunn. Full fatt opp på kaserna 
for å sy statusmerkene på uniformen. Tre 
av oss skulle senere velge en offshore dyk
kerkarriere, Leif Skjerven, NOPEF dykkeren 
Ame Jentoft og undertegnede. Leif og Ame 
var de to som var med fra begynnelsen, jeg 
var for feig, begynte først etter at det største 
mannefallet hadde avtatt. 

Dykking 1975 ·Ekofisk 
Jeg sitter og ser ut av vinduet i dykkerklok
ka. Den mørkegrå fargen i sjøen endrer seg 
til asurblå ettersom vi blir heist mot overfla
ten. Ørsmå gassbobler funkler som dia
manter fra de sparsomme solstrålene som 
trenger gjennom 50 meter med krystallklart 
hav. Jeg ser bort på makkeren, Bjøm, han 
ser ned og er sliten og lei. 12 timer på ID 
meters dyp tar knekken på den sterkeste, 
selv de som har vært froskemenn, marine
og fallskjermjegere. Vi har vært nede og 
jobbet på "Teesside-ledningen" og enda et 
skift er unnagjort. Det var stup mørkt da vi 
begynt skiftet og nå er det dag. Dagslyset 
som slipper gjennom overflaten er den 
eneste form for naturlig lys vi har sett av på 
en måned. 

Snart kaster dykkerklokka på seg, vi har 
kommet til moon poolen, åpningen i 
bunnen av skipet som klokka blir heist opp 
gjennom, og det blir mørkt utenfor ventilen 
et lite minutt. Om litt brytes vannflaten og 
lyset kommer tilbake, men nå er det skinnet 

fra lyskastere som strømmer mot oss. Litt 
mer knuffing, skraping i metall, vi registrerer 
hektisk aktivitet utenfor dykkeklokken, og 
snart spraker det i høytaleren; "åpne equa
lizer i bunndør". Den tunge bunndøren blir 
åpnet og vi føler den varme gassen fra kam
mer 2 strømme mot oss. En registrerer ikke 
at en har sittet og hutret og vært kald de 
siste fire, fem timene. Dykkeren trengte det 
varme vannet, men hvem tenker på det nå. 
Om å gjøre å komme seg ned leideren, ta av 
seg den kalde, våte drakten og komme inn i 
den varme dusjen og ta varmen tilbake i 
kroppen. 

Året er 1975 og vi er i full gang med å 
koble sammen rørledningen mellom Eko
fisk og Tesside. Fartøyet er DSV "Arctic Sur
veyor" , det ypperste av moderne teknologi 
på havet. Vi er nemlig utstyrt med Dyna
misk Posisjonering (DP). En Honeywell 
computer styrer propeller og to thrusters. 
Referansene til computeren kommer fra to 
"beacons" på havbunnen. Vi dykkere har 
ikke så mye tillit til systemet og tar våre 
forholdsregler. Bra er det, for fartøyet tar 
seg en tur på egenhånd av og til. Ikke rart 
at noen vittige tunger kalte båten for "the 
Arctic Destroyer" etter utallige kollisjoner 
med forskjellige plattformer. Til tross for 
dette, skipet var et lykkelig skip og så vidt 
jeg vet har det aldri vært noen alvorlige 
ulykker med personskade ombord. 

Egentlig var jeg svært lykkelig for å ha 
fått sjansen til å være dykker ombord, tidli
gere erfaring fra andre fartøyer og opera
sjoner har ikke vært tillitsvekkende. Her 
om bord var det ordnede forhold og 
profsjonellledelse. • 

31 



c 
FFU vil arbeide for å: 

Returadresse: 

NUIAS 
Postboks 23 Ytre Laksevåg 
5848 BERGEN 

• Formidle kunnskaper og erfaring innen fjernstyrte 
undervannsoperasjoner. 

• Skape kontakt mellom utdannelsesinstitusjoner, forskning, 
brukere, operatører, produsenter og offentlige instanser. 

• Holde kontakt med andre aktuelle foreninger. 
• Skape god kontakt innen det undervannsteknologiske miljøet. 

NORSK BAROMEDISINSK FORENING 
En forening for medlemmer interessert i dykkermedisin, 

-fysiologi og andre menneskelige faktorer i tilknytning til dykking 

NBF v/ Eirik Myrseth 
NUI AS, Postboks 23 Ytre Laksevåg, 5848 Bergen 

Tlf: 55 94 28 00 - Fax: 55 94 28 04 

NORSK DYKKEHISTORISK FORENING 
arbeider for å bevare vår dykkehistoriske arv fra ervervsmessig-, militær-, 

vitenskapelig-, og fritidsdykking i Norge 

Medlemskapet koster kr 150 pr år og inkluderer abonnement på Dykkenytt 
Betales til Norsk dykkehistorisk forening, kontonr.: 3411.22 74482 

E-post: vfo@nui.no 

SENTER FOR HYPERBARMEDISINSK FORSKNING (SHF) 

$F 
Partene i SHF er Universitetet i Bergen, Haukeland sykehus, NUI, Sjøforsvaret 
og Statens dykkerskole. SHF har som formål å fremme kunnskap og informa

sjon om hyperbarmedisin og relaterte forhold. SHF skal også være den 
organisatoriske ramme for grunnleggende forskning innen nevnte områder. 

Senter for hyperbarmedisinsk forskning, Haukeland sykehus, 5021 Bergen 
Tlf: 55 97 38 75 - Fax: 55 97 51 37 

NORSK BRANSJEFORENING FOR UNDERVANNSENTREPRENØRER 
Bruk av NBU-bedrifter betyr garanti for kvalitet og sikkerhet 

Vi er tilsluttet Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg 
Be om liste over våre medlemsbedrifter. 

NBU sekretariat, Postboks 28 Loddefjord, 5881 Bergen 
Tlf: 55 26 65 51 - Fax: 55 26 67 60 - E-post: barotech@online.no 


