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LEDER 
ll:f.T .. QM IN·NHOLDET OG lllT·NV-HElER 
Av Ragnar J. Værnes, Nutec 

Vi har fått mange forespørsler i 
forbindelse med Nutec Dykk en ytt. Dette 
viser at det er stor interesse for en slik 
informasjonsavis for den norske 
dykkeindustrien offshore. Imidlertid står 
dette ikke i forhold til den mangel på 
skriveglede blant våre kolleger i 
dykkeindustrien. Det er et sterkt ønske 
at flere engasjerer seg både med hensyn 
til svar på leserbrev og andre innlegg av 
faglig art innen dykketeknologi, opera
sjonelle aspekter eller medisinske 
aspekter. 

Denne utgaven følger standard mal·· 
fra tidligere med fast bidrag innen 
dykke-FoU og medisinsk artikkel. l 
tillegg har vi denne gangen startet med 
en presentasjonsrunde av våre dykke
selskaper. Første selskap ut er 
Rockwater. Videre har vi en presen
tasjon av den undervannsteknologiske 
avdelingen ved NUTEC, og de tjenester 
som den kan bidra med ·overfor 
dykkei nd ustrien. 

På Nutec foregår det nå et inter
essant forsøk for European Space 
Agency (ESA) som er den europeiske 
romfartsorganisasjon. Seks personer 
uten dykke-erfaring blir isolert i 28 døgn 
på 5 m. overtrykk i vårt kammersystem. 
Alt av mat, klær ()g andre nødvendige 
artikler har de med seg inn fra dag 1, og 
intet blir fraktet inn eller ut. l tillegg til 
at dette er et viktig forsøk for ESA, vil 
det også gi nyttig informasjon for vår 
dypdykk-forskning. Vi får indikasjoner 
på hva som er effektene av isoleringen i 
seg selv, slik at vi senere kan se hva som 
er de rene trykkeffektene. l tillegg er 
der en rekke tekniske studier, f.eks. 
innen tele-medisin som kan være 
relevant for 
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dykkeindustrien. Dette telemedisin
studiet går bl.a. ut på å kunne fjern
diagnostisere og anbefale behandling 
av sykdomstilfeller ved hjelp av tele
kommunikasjon, hvor bl.a. hjerterate og 
andre fysiologiske mål blir overført. 
"Nutec Dykkenytt" vil senere komme 
tilbake til resultatene fra dette forsøket. 

Stolt-Nielsen Seaway AlS har kjøpt 
National Hyperbaric Centre (NHC) i 
Aberdeen. På den måten vil de forsøke 
å få innpass på den engelske del av 
Nordsjøen med · hensyn til dykke
tjenester. Vi·,ønsker dem lykke til, og 
håper dette kan bidra til en harmoni
sering med hensyn til sikkerhet og 
kvalitet for dykkingen på norsk og 
engelsk sektor. 

Statens Dykkerskole (SOS) og Nutec 
har i høst fått et mer omfattende 
samarbeid med gjensidig utleie av 
personell. Da dykking er en liten 
industri, vil SOS og Nutec i løpet av det 
nærmeste året tilstrebe å få et mere 
formalisert samarbeid som både har en 
reell rasjonaliseringseffekt og en felles 
kompetanseoppbyggingseffekt. 

Dette var litt om innholdet i 
herværende "Nutec Dykkenytt" og litt 
om nyheter innenfor dykkeindustrien. 
Avslutningsvis vil jeg bare gjenta mitt 
ønske; kom med innlegg, enten som 
svar på tidligere leserbrev eller faglige 
innlegg på ting du har arbeidet med. 
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DYKKEMEDISINEN GJØR SEG MER GJELDENDE PÅ UNIVERSITETET 

Av Jan 0/ofsson, Universitetet i Bergen, og Thorvald Mel/ingen, Nutec 

Norges første professorat i hyperbar 
medisin er nå etablert i Bergen. Dette 
innebærer et forsterket samarbeid 
mellom Norsk Undervannsteknologisk 
Senter a.s {Nutec), Universitetet og 
Haukeland sykehus. 

Bergen pekte seg ut som et naturlig 
sentrum for dykkeforskning da Norsk 
Undervannsinstitutt ble etablert i 1976. 
Dette er senere blitt til Norsk Under
vannsteknologisk Senter a.s, som 
allerede lenge har hatt et omfattende 
formalisert samarbeid med Universitetet 
i Bergen, l den sammenhengen ·må 
spesielt fremheves. forskningsprogram~ 
met "Langtidsvirkning av dykking " og 
NAVFs store dykkefysiologiske program. 

Dr. med. Otto Molvær er utnevnt i 
professoratet, som er finansiert av Nutec 
ved eierselskapene Statoil, Norsk Hydro 
og Saga Petroleum. Bakgrunnen for 
opprettelsen av professoratet var et 
ønske om bedret kommunikasjon og 
samarbeid mellom relevante basal
forskningsmiljøer på Universitetet og 
miljøet for anvendt dykkeforskning på 
Nutec. Professor Molvær er deltidstilsatt 
ved Nutec som spesialist/forsker 
dykkemedisin. Universitetsdelen av 
stillingen er knyttet til øre-nese-hals
avdelingen, Haukeland sykehus. Dette 
har sammenheng med at han er 
spesialist i øre-nese-hals-sykdommer, og 
at dykkemedisin ennå ikke er opprettet 
som egen spesialitet ved Universitetet. 
Øre-nese-hals-faget er svært relevant i 
dykkesammenheng etter som øreskader 
er den hyppigste skadeformen ved 
dykking. Universitetet og Nutec regner 
med et mer intensivt forsknings
samarbeid innen dette området. 

Den første markeringen av dette 
utvidete samarbeidet er at det regionale 
øre-nese-hals-møtet i høst ble viet 
hyperbarmedisinske problemstillinger, 
og det blir invitert foredragsholdere fra 
inn- og utland. Møtet blir delt mellom 
Universitetet/Haukeland sykehus og 
Nutec. Det blir avholdt samtidig som 
Nutec trener kommende astronauter for 
ESA (European Space Agency). 

Selv om fjernstyringsteknologien er 
kommet langt, vil oljeindustrien være 
avhengig av dykkere for å kunne 
utvinne olJe·· fra forekomster und-er 

··havbunnen både på grunt og dyptvann i 
overskuelig fremtid. Følgelig må vi 
opprettholde og utvide våre kunnskaper 
om hvorledes dykkerelaterte syk
dommer og skader kan forebygges og 
behandles. Dette kan best gjøres 
gjennom et nært samarbeid mellom 
ulike forskningsmiljøer. Forsknings
programmet FUDT ("Forskning og 
utvikling i dykketeknologi") tar nettopp 
sikte på å gjøre dykking ned mot 400 m 
dyp tryggere, og vi arbeider med planer 
om en serie eksperimentelle dypdykk i 
den sammenhengen. 
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Hyperbar medisin omfatter mer enn 
dykkerelaterte sykdommer og skader. 
Behandling av mange andre sykdommer 
og skader med oksygenpusting i trykk
kammer blir mye brukt over hele verden. 
På dette området ligger norsk praksis og 
forskning etter, så her er mange 
oppgaver å ta fatt på. Her i landet har en 
stort sett avgrenset slik behandling til 
gassgangren, kulloks.rdforgiftning og et 
par tilfeller av røntgenstråleskader, ved 
siden av dykkeskader. Oksygenpusting i 
trykkammer har et større potensiale som 
må utnyttes. 
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ROCKWATER OFFSHORE CONTRACTORS 

·Nytt navn innenfor marine og subsea contracting 

Av Knut Holmefjord, Rockwater 

Med målsetting å spille en nøkkelrolle i 
fremtidige utbygginger av marginalfelt 
og satelittfelt som hovedsakelig baserer 
seg på undervannsteknologi. l tillegg vil 
Rockwaters ekspertise anvendes i den 
viktige oppgave det er å vedlikeholde 
eksisterende plattformer og rørled
ninger verden over. 

Rockwater eies av Smit International 
og Haliburton Company og er et resultat 
av en fusjon mellom 2W Taylor, et 
datte.rselsk.ap av Haliburton Company 
og Smit Offshore Contractors, som er en 
divisjon av Smit International. 

Rockwater benytter seg av 
erfaringen fra begge organisasjoner på 
det internasjonale offshoremarkedet. 
Som et ledd i et verdensomspennende 
nettverk, og for å kunne ivareta og 
utvikle aktivitetene i denne 
ekspanderende sektor, har Rockwater 
opprettet et kontor i Stavanger -
Rockwater A/S. 

Rockwater har et verdensomspen
nende nett av fasiliteter, en høyt 
kvalifisert stab på over 2.000 personer, 
og verdier på omkring 150 millioner 
USD, inkludert høyteknologi på 
området samt avanserte fartøyer. 

Rockwater AlS disponerer 4 av 
industriens mest avanserte dynamisk
posisjonerte {DP) fartøyer. Disse er de 
halvt nedsenkbare riggene (semi 
submersibles) Semi l og 11 og fartøyene 
Rockwater l og 11 (tidligere Smit Semi l 
og 11 og Deepwater l og 11). 

Operasjonene koordineres fra 
Rockwaters kontorer i Aberdeen, 
Skottland; Beile Chasse, Louisiana; 
Bombay, India; Mexico City, Mexico; 
R_otterdam, Holland; Sharjah, UEA og 
Smgapore. 
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Rockwater har en stor spennvidde 
hva angår arbeid som er gjort i 
fo~bindelse med olje- og gassfelt, fra 
~nllsupport . til konstruksjon og 
mstallasJon, v1a undervannsinspeksjon 
og _vedlikehold til reparasjon og 
berg mg. 

Rockwater A/S har p.t. 5 ansatte og 
holder til i Veritec-bygget i Stavanger. 
Firmaet har, narturlig nok, et nært 
samarbeid med Veritec, da Haliburton 
Company også har betydelige 
eierandeler i Veritec. 

Are~ Manager John Smith og 
Operat1ons Manager Knut Holmefjord 
har begge vært mange år i bransjen og 
har bred erfaring innenfor områdene 
marineoperasjon, bemannede og 
ubemannede undervannsoperasjoner 
etc. Rockwater A/Ser også etablert med 
et kontor i samarbeid med Smit 
International i Oslo. 
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NUTEC'S ENGINEERINGTJENESTER FOR BEMANNET OG 
UBEMANNET INTERVENSJON 

Av William D, Stinessen, Nutec 

l løpet av de senere år har Nutec 
sett en stadig tettere sammenheng 
mellom mange av de problemområder 
som preger bemannet og ubemannet 
intervensjon. Selv om det på enkelte 
områder er åpenbare forskjeller, har vi 
ofte sett fordeler ved å trekke på 
erfaring og kompetanse på tvers av den 
tradisjonelle delingen mellom typiske 
"dykker-miljøer" og "ROV-miljøer". 
Dette er en utvikling undervanns
bransjen med fordel kan vie større 
oppmerksomhet i tiden fremover. Eksi
sterende feltutbygginger, samt de 
under planlegging idag, tilsier at det i 
overskuelig fremtid vil være behov for 
begge kategorier intervensjon. Felles for 
begge er imidlertid mulighetene for 
stadig forbedring av utstyr, metoder og 
prosedyrer, noe som kan bidra til økt 
kvalitet og sikkerhet samtidig som 
kostnadene for undervannsoperasjoner 
kan reduseres. 

Engineering-miljøet på Nutec har 
sin bakgrunn fra de store testpro
grammene som ble gjennomført her i 
80-årene (Skuld, Gullfaks, Tommeliten, 
TOGI, m.fl.). Dels gjennom deltakelse 
under utviklingen, og dels gjennom 
verifiserende og kvalifiserende testpro
gram av forskjellig omfang, fikk Nutec 
særlig bred erfaring fra ulike subsea
løsninger. Gjennom tørre og våte 
operasjonelle tester har vi sett hvilke 
typer løsninger som fungerer, og hvilke 
som ikke gjør det. På dette grunnlag har 
Nutec nå etablert et tverrfaglig 
engineering-miljø som for tiden er 
engasjert i prosjekter innenfor både 
dykking og ubemannet intervensjon. 

Av typiske prosjekter kan vi nevne 
"Tette hylsen". Dette prosjektet hadde 
sin bakgrunn i en lekk nåleventil på et 
subsea ventiltre. Lekkasjen måtte 
stoppes, enten ved å "trekke" og repa
rere ventiltreet, eller ved å etablere en 
ny tetningsbarriere på ventiltreet v.h.a. 
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dykkere eller ROV. Grunnet annen 
planlagt dykking ble det konstruert en 
tettehylse beregnet for installasjon 
v.h.a. dykkere. l løpet av kort tid ble 
tettehylsen med tilhørende installa
sjonsprosedyrer levert kunden, og den 
påfølgende installasjonen ble gjennom
ført med meget godt resultat. 

Et annet eksempel kan være 
deltakelsen i FUDT-prosjektet ROV- BELS 
(ROV delivered Bell Emergency Life 
Support system). l dette prosjektet har 
vi i samarbeid med Oceaneering a.s 
utarbeidet et konsept for 1 første rekke 
å kunne tilføre dykkere i en "Lost Bell" 
situasjon varmt vann før dykkerne blir 
eksponert for livstruende varmetap 
(særlig knyttet til dypdykking). Det 
arbeides nå for å kjøre et prototyp
prosjekt i løpet av 1991, slik at et slikt 
nødsystem kan være tilgjengelig for 
operativ dykking til 1992-sesongen. 

l begge disse eksemplene har Nutec 
basert prosjektarbeidet på et bredt 
samarbeid mellom de ulike kompetanse
miljøene på Nutec. Kombinasjonen av 
Nutec's mangeårige satsing innenfor 
dykkerelatert F&U virksomhet, og den 
brede erfaring vi har fått innenfor 
fjernstyrt intervensjonsteknologi, har 
dannet grunnlaget for videre satsing. 
Samtidig er det lagt stor vekt på å trekke 
inn den operative erfaring og kompe
tanse som finnes i entreprenørmiljøene. 
Dette brede samarbeidet har vist oss 
nytten og verdien av å koble forskjellige 
kompetansemiljøer som tidligere har 
hatt en tendens til å jobbe relativt 
isolert fra hverandre. 

Det arbeides nå med å få i gang 
andre prosjekter av lignende karakter. 
Av disse kan nevnes et "EDB-basert 
kontroll-, styrings- og monitoreringssys
tem for kammer- og klokkesystem på 
dykkefartøyer", (herunder implemen
tering av fjernstyrte komponenter 
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(ventiler o.l.) i slike). Dette kan være et 
eksempel på et prosjekt der en 
nyttiggjør seg den teknologiutvikling 
som har skjedd i mange andre 
sammenlignbare industrigrener, og som 
vi har sett gir både sikkerhets- og 
kostnadsmessige uttellinger. Også her 
vil vi basere prosjektarbeidet på 
flerfaglig samarbeid med partnere 
innenfor både prosesskontroll og 
u nderva n nsentreprenørbra nsjen. 
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OKSYGEN: NØDVENDIG FOR LIV, LIKEVEL LIVSFARLIG 

Ingvald Tyssebotn, Fysiologisk Institutt, Universitetet i Bergen 

For vel 200 år siden ble oksygenet 
fremstilt som ren gass. Det gikk bare et 
par år før man oppdaget at den var 
nødvendig for livets bestående hos dyr 
og mennesker. Omtrent samtidig ble det 
påvist at dyr som oppholdt seg i en ren 
02-atmosfære (1 bar) døde i løpet av et 
par dager med pustebesvær og massive 
fortetninger i lungene. Noen forklaring 
kunne den gang ikke gis, og beklagelig 
nok: en fullgod forklaring av oksygenets 
toksiske egenskaper kan fortsatt ikke gis 
på tross av en massiv forskningsinnsats 
gjennom mange ti-år. 

Grovt sett kan de toksiske 
egenskapene deles inn i de central
nervøse med kramper som den mest 
alvorlige komplikasjon ved 02-trykk 
over 1,7 bar, og lungeforandringene/
skadene ved 02-trykk over 0.5 bar. Det 
er imidlertid slik at nærmest alle 
kroppens organsystemer er affisert av et 
høyt 02-trykk. 

Et forhold vedrørende oksygen er 
lite eller ikke behandlet i litteraturen. 
Høyt oksygeninnhold i pustegassen 
reduserer blodstrømmen til de fleste 
organene, noe som vil influere inert
gassutvaskingen fra vevene under en 
dekompresjon. Ved Fysiologisk Institutt 
har vi de siste årene kartlagt den 
sirkulatoriske effekten av høyt 02-trykk 
på forsøksdyr. 

Allerede før 02-trykket øker til 1 bar 
reduseres hjertefrekvens og hjertets 
minuttvolum, og det observeres en 
redusert organgjennomblødning i nes
ten alle organer i kroppen, inklusivt 
hjerte og hjerne. Hjernens blodgjen
nomstrømning blir nå forskjellig fordelt 
sammenlignet med kontroll (luft ved 
overflatetrykk}. Samtidig er hjertets 
arbeid økt ved at kraften i 
hjertekontraksjonene øker og pumpe
trykket øker, og motstanden i kroppens 
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blodårer øker markant. Mengden av 02 i 
arterielt blod er steget noen få prosent 
ved 1 bar 02, men reduksjonen i blod
gjennomstrømning er falt mer, noe som 
indikerer heller redusert energi-tilgang 
enn øket for hjertets vedkommende. 
Kroppens syre balanse er velregulert. 

Ved 02-trykk over 1 bar, øker 
påvirkningen på sirkulasjonssystemet 
markant, og forandringene er testet opp 
til 5 bar 02. 5 bar 02 er valgt fordi 
frekvensen av kramper hos rotter ved 
dette trykk tilsvarer krampefrekvensen 
hos mennesker ved 2.8 bar 02 (behand
lingstrykk for dykkeskader). 

Hjertets kontraksjonskraft og 
pumpetrykk øker gradvis ved økende 
02-trykk, mens hjertefrekvensen viser 
fallende tendens. Hjertets arbeid er 
steget markant, mens tilgangen på 02 
heller er falt, dvs. økningen av fysikalsk 
løst 02 i blodet er mindre enn fallet i 
blodgjennomstrømningen i hjertet ved 
både 3, 4 og 5 bar. Dette gjelder det 
normale vev og vi vet ikke om skadd vev 
reagerer på samme måten. 

Hjertets minuttvolum er lavt. 
Blodstrøm til nesten alle organer er 
sterkt redusert, og reduksjonen 
opprettholdes minst en time i en slik 02-
atmosfære. 

Påfallende er den sterke reduk
sjonen av hjernens gjennomblødning. 
Innad i hjernen blir det svært ujevn 
blodstrømsfordeling med preferanse av 
blod som forsyner hjernens ytre deler, 
hjernebarken. Deler av de basale 
områder av hjernen får en meget sterkt 
redusert gjennomblødning med mis
tanke om redusert 02-transport til disse 
områdene. Sikre konklusjoner kan fore
løpig ikke dras. Områdene med lavest 
sirkulasjon sammenfaller imidlertid 
anatomisk med de områder som 
Balentines og andre har beskrevet som 
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skadet etter eksponering til høyt 02-
trykk. Det viser seg også at læreevnen 

·hoS", forsøksdyrene "er-.· nedsatt ··ved· 
gjentatte eksponeringer til 4 bar 02, noe 
som er beskrevet av Jellestad, Sundberg 
og Zheng. 

Gjentatte eksponeringer til 4 bar 02 
gir også et permanent forhøyet 
pumpetrykk og kontraksjonsevne i 
hjertet. Dette gir permanent øket 
arbeidsbelastning og energibehov i 
hjertet. Blodtrykket vil også være øket. 

Kroppens syre-base-regulering vil 
være god i alle situasjoner med høye 02-
trykk, men 02 induserer en liten men 
sikker økning i lungeventilasjonen med 
et lite fall i arteriell C02 som resultat. 

Etter en 02-eksposisjon øker gjen
nomblødningen i de fleste organ til et 
nivå langt over. utgangsnivået før de ble 
02-eksponert. Dette kan tolkes som det 
har blitt samlet stoffskifteprodukter i 
vevene under 02-eksponeringen som nå 
fjernes fra vevene. Denne effekten 
vedlikeholder hjertets arbeidsbelast
ning/energibehov i en periode etter at 
dyrene har kommet til overflaten. 

Hvilke konsekvenser vil dette ha? 
Vi har slått fast at det blir markante 

sirkulatoriske forandringer ved forhøyet 
02-trykk i pustegassen. Etter mitt skjønn 
vil dette influere enhver dykkesituasjon 
og gi klare fysiologiske begrensninger i 
nytten av et øket 02-innhold i puste
gassen. Tilgangen av 02 til et vev vil 
være bestemt av innholdet av 02 i 
arterielt blod og blodstrømmen til vevet. 
Øker det fysikalsk løste 02, reduseres 
gjennomblødningen i organet, noe som 
må tas i betraktning i enhver situasjon 
med forhøyet 02-trykk. 

l en dekompresjon skal to forhold 
ivaretas; gassdiffusjon og gasstransport. 
Et forhøyet 02 vil lage en god gass
diffusjon ved å øke gradienten mellom 
inertgass i vev og blod, men samtidig vil 
det forhøyete 02 redusere transporten 
fra vevet. Denne balansen kan være 
forskjellig for ulike vevs-typer også. Det 
vil være nødvendig å finne det optimale 

02-trykk som gir beste kombinasjonen 
av diffusjonsgradient og gass-transport 
fo·r å·oppnå raskest·o-g"Sfkrest-utvas-kfl"ing 
av inertgass i en dekompresjon. 

l et skadd vev er man mer usikker. 
Det er mulig at man skal benytte et 
svært høyt 02-trykk i initialfasen av en 
behandling når blodårene er maksimalt 
åpne, og få 02 fram til det skadde vev. 
Når sammentrekningen av blodårene 
kommer, bør man redusere 02-trykket 
til den gunstigst mulig kombinasjon 
mellom 02-mengde i blod og sirkulasjon 
til vevene. Luftperiodene mellom hver 
02-periode er nødvendige for å ha en 
høy gjennomblødning en viss periode, 
og luftperiodene kunne sannsynligvis 
med fordel kommet oftere. 

Er dette så bare filosofi og ikke har noe 
med mennesker å gjøre? 
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Jeg tror ikke det. Dyr har en 
reaksjon som er sammenlignbar med 
mennesker, og der kjenner vi effekten 
etter hvert godt. Lundgren og med
arbeidere har siste årene gjort inter
essante forsøk på mennesker og kan vise 
at den totale utvaskning av inertgass hos 
mennesker er raskest ved en lett grad av 
hypoxi, altså redusert 02-trykk. Dette 
passer også teoretisk der det lar seg 
beregne at transporten av gass fra 
vevene er den mest betydningsfulle 
faktor for gasseliminasjon. 

Referanseliste sendes på forespørsel. 
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FUDT SEMINARER 1990 

Av Gunnar Knudsen, Nutec 

Nutec vil i år arrangere to seminarer på 
SAS-hotellet i Bergen der dykkerelaterte 
problemstillinger vil bli presentert og 
diskutert. 

l forhold til de to første gangene FUDT
seminarene ble arrangert, er det i år 
sendt ut invitasjon til hele det norske 
dykke- og forskningsmiljø om å delta 
med foredrag. Det er påmeldt 15 
foredrag til hvert av seminarene. l 
tillegg vil det være noen "bestilte" 
foredrag av spesieJ.t inviterte. forelesere. 

13. og 14. november 1990 arrangeres 
det populærvitenskapelige seminaret 
for tredje gang. Formålet er som 
tidligere å holde dykkeindustrien ajour 
med pågående forskning og utvikling. 
Emner for årets seminar er: 

• Personlig dykkeutstyr 
• Fysiologiske rammebetingelser for 

personlig dykkeutstyr 
• Nødutstyr og nødtrening 
• Utdanning av dykkere 
• Frie foredrag innen nyervervete 

forskningsresultater (inkluderer pre
sentasjon av den praktiske anvend
else og konsekvens av prosjektet 
"Langtidsvirkning av dykking"). 

Som det fremgår av emneoversikten vil 
personlig dykkeutstyr bli hovedemnet 
på seminaret. l den forbindelse vil det 
også bli en utstilling og presentasjon av 
de siste "nyheter" på utstyrsfronten. 

Invitasjon og program for det popu
lærvitenskapelige seminaret vil bli sendt 
ut innen 20. september 1990. Frist for 
påmelding er satt til 5. oktober 1990. 
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7. desember 1990 arrangeres det 
Vitenskapelige seminaret i samarbeid 
med Norsk Baromedisinsk Forening. 
Hensikten med dette seminaret er å få 
presentert og diskutert sentrale tema 
innen hyperbar medisin/fysiologi. 
Seminaret består av 3 sesjoner: 

Sesjon 1: 
Sesjon 2: 

Sesjon 3: 

Dekompresjon 
Dykkingens effekt på 
organismen 
Frie foredrag fra andre 
områder inneA fysiologi 

Invitasjon til program til det viten
skapelige seminaret vil bli sendt ut innen 
1. oktober 1990. Frist for påmelding er 
satt til 22. oktober 1990. 

Hold av de ovennevnte datoene. 
Seminarenes nytteeffekt vil være bedre 
jo flere fra dykke- og forskningsmiljøene 
som melder seg på. Har dere noen 
spørsmål vedrørende seminarene, så 
rett dem til Anne Gurd Lindrup, Nutec. 

9 
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LITTERATUR OG DOKUMENTASJON 

Elin Dah/1-Larssøn, Nutec 

Som alle Dykkenytts lesere kjenner til, 
har Oljedirektoratets nye regelverk for 
dykking, kalt "Forskrift for bemannede 
undervannsoperasjoner i petroleums
virksomheten", omsider kommet ut. 
Den blir gjort gjeldende fra 01.01.91, og 
kan etter planen kjøpes fra Olje
direktoratets publikasjonskontor fra 
september. Til forskriften er det 
utarbeidet en utdypende veiledning, 
samt en Veiledning om personellkvali
fikasjoner. Det blir også redegjort for 
grenseflatene til andre myndigheters 
reg~lverk. 

Konferansepublikasjoner 

EUBS 1990: Conference papers of the 
European Undersea Biomedical Society 
p~e_sented at the first joint meeting on 
d1vmg and hyperbaric medicine, 
Amsterdam, the Netherlands, August 11 
- 18, 1990.- Amsterdam: Foundation for 
Hyperbaric Med i eine, 1990. - 311 s. + 
suppl.: ill. 
Emneord: Dekompresjon og trykkfall

syke 
HBO 
Dypdykking 
Fysiologiske, menneskelige 
og termiske aspekter 

Living in the cold: 2nd international 
symposium: Proceedings of the Second 

. Symposium on living in the cold April 23 
- 29, 1989, France. - London: John 
Libbey, 1989.-525 s.: ill. 
Emneord: Overvintring og kulde

påvirkning 
Hypotermi a 
Søvn og matmangel 
Mennesket i~ tilpasning 
Virkning pa sentralnerve
systemet 
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Annen litteratur 

BU, S.J. og T. Norheim. 
Hjel mdykkerutstyr 
1990. -78s.: ill. 
Prosjektoppgave 
l ngen iørhøyskole. 

- Bergen: BIH, 

ved Bergen 

Prosjektmål: 
Sammenligne og evaluere nåvær
ende hjelmdykkerutstyr. 
Kartlegge behov og ønsker for et 
nytt utstyr 
Skissere et forslag til et nytt 
utstyrskonsept 

Bove, A.A. og J.C. Davis. 
Diving Medicine. - 2nd edition. -
Philadelphia: Saunders, 1990. - 333 
s.: ill. 
Emneord: Dykke medisin 

Dekompresjon og trykk
fallsyke 

Rapporter 

Kvinner og dykking 
Hypotermi a 
Blandede gasser 
Virkninger på øret, 
lungene, 
nervesystemet, etc. 

Ørnhagen, H. and R.W. Hamilton. 
Oxygen enriched air - "Nitrox" - in 
surface oriented diving. - FOA (For
svarets Forskningsanstalt, Stockholm) 
Rapport C 500068-5.1, okbtober 1989. 

Murray, B.G. and l. Marr 
Hyperbaric Chamber Gas Contaminant 
Monitoring. - Aberdeen: Development 
Engineering International/ Department 
of Energy Report, March 1990. 
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Nutec rapporter 

Knudsen, G. et al: Thermal balance and 
operational asp.ects ..of 3 .bour Jock-outs 
at 37 bar during a simulated dive. Nutec 
Rapport 5-90. 

Eknes, E: Håndbok for støymåling i 
hyperbare miljø. Nutec Rapport 9-90. 

Hag, R. og K. Jakobsen: Kjemisk miljø i 
kammersystemet ombord i "Seaway 
Pelican"under 300 m dykk i november 
1989. Nutec Rapport 14-90. 

Værnes, R.J. K. Todnem og B.K. 
Kambestad: Sentral nervøse effekter av 
dykking, nevrologiske og nevropsyko
logiske funksjoner. Nutec Rapport 19-
90. 

Kambestad, B.K.: Feilmode- og 
effektanalyse av gass-systemet ved 
Nutec kammeranlegg. Nutec Rapport 
23-90. 

Hjelle, J. O, G. Knudsen, K. Segadal, E. 
Thorsen og R. Værnes: Dypdykk ved 
Nutec 1990. Nutec Rapport 24-90. 

Rapportene kan bestilles fra Nutec, 
bibilioteket. 

SMITH50NIAN rNSTITUTIQN (~IGHT), 
CUL.VER PICT1JRE9 
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Forerunner of modem ditring 
devices, the bell developed /ry 
English astronomer Edmond 
Halle"' in 1690 successfuUy 
takes "&vers to the botcom in a 
lead-coared wooden chamber 
(right). A smaU, flexible pipe 
carries air to a helmered 
workman. Lead-lined casks 
lowered from the surface 
resupply the be U wich fresh air. 
Halley' s grearest success came 
when divers used his beU co sray 
more chan 50 feet down for 
nearl"' cwo hours. At left, 
salvagers tethered to a surface 
ship use Halley' s de vice co 
recover sunken cannon.. 
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KLIPP FRA SPALTENE 

Ved Elin Dah/1-Larssøn, Nutec 

Fra NTB-melding 01.06.90: 

• 52 dykkere har mistet livet under 
offshore-arbeid fra 1971 til 1990. Det' viser nye 
samletall utarbeidet av Oljedirektoratet. 

Dykkerne er en utsatt yrkesgruppe som 
ofte må regne med å bli utsatt for til dels store 
farer i arbeidet. Men hvert dødsfall er ett for 
mye. Og samletallet for denne mest aktive 
perioden i Nordsjøen er høyt•, . sier 
spesialrådgiver Olav Hauso i Oljedirektoratet til 
Klassekampen. 
- 1_4 dyMere har omkommet i arbeidsulykker 
~ og 38 på britisk sektor. 
Forskjellen forklares først og fremst med større 
aktivitet på britisk sektor. 

Dødstallene er høye. Sammen med de 
mange og alvorlige skade-virkningene som 
dykkerne ellers blir påført, viser denne 
oversikten at den menneskelige prisen som 
betales for å utvinne olje og gass er altfor høy•, 
sier Leif Sande, 1. nestleder i NOPEF. ~('t) 

Det er i dag omlag 2SOidykkere som 
arbeider på norsk sektor. De aller fleste er 
organisert i NOPEF. • 1 

Information note for AODC!Diving 
Safety Memorandum no. 4, 1990: 

11 A potentially serious incident 
recently occurred during operation of a 
surface compression chamber. A halo
gen light assembly mounted externally 
to prive light to the chamber interior 
through a small {80 mm) acrylic through
hull light-port, came loose, allowing the 
naked bulbs to come into contact with 
the exterior surface of the lightport 
causing melting and stretching of the 
acrylic material. In such a chamber the 
lightport is exposed to direct internal 
pressure from the chamber in the same 
manner as a viewport and is therefore 
part of the pressure hull. 

When this was discovered purely by 
chance, it was found that the thickness 
of the lightport had been reduced from 
25 mm to 10 mm at the point contact 
with the bulb, and the interior surface 
had begun to extrude outwards. 

The implication is that the lightport 
was very dose to failing which could 
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have had serious consequences for the 
occupants. 
tnvestigations are continuing into the 
various factors involved. 11 1 

Bergens Arbeiderblad 14. august 1990: 

"Førstehjelp over satelitt.-
Det nærmer seg startskuddet for det store 

• romfarts-dykket" på Nutec i Gravdal. 15. 
september går 8 mann, deriblant 2 nordmenn, 
inn i trykk-kammeret. De skal leve isolert i en 
måned for å gjøre eksperimenter som kan 
sammenlignes med forholdene i et romfartøy. 

Det vil bl.a. bli simulert en alvorlig sykdom. 
Ved Televerkets hjelp opprettes en to-veis TV
forbindelse via satelitt mellom dykkerkammeret 
og et sykehus i Toulouse. Det skal overføres EKG 
og andre data og forhåpentligvis vil 
førstehjelperen i trykktanken kunne stille 
diagnose og hjelpe den syke". 1 

"Pressure" (URMS) )u/y/August 1990: 

Hyperlite Chamber Developed. 
SOS Ltd. of London, England has 

developed a one-man Hyperlite {tm) 
hyperbaric chamber. It is designed 
primarily as an emergency transport 
chamber for use in remote locations. It 
can transport one person under pressure 
and breathing oxygen to the nearest 
therapeutic cnamber. There the patient 
can be transferred under pressure to 
complete treatment. 

The chamber has a maximum 
working pressure of 69 fsw {severe 
compression sickness can be effectively 
treated at 66 fsw). 1 
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FRA DYKKINGENS HISTORIE 

Sakset fra "Deep Frontier- The Adventure of Man in the Sea", 

National Geographic Society 

Egg-shaped submarine Turtle, 
built zn 17i5 by Connecticut 
Yankee David Bu.shnell, fueled 
re be l hopes of ending Britain' s 
naval srranglehold on New York 
harbor. Large enough for ane 
man. it camed half an hour' s air 
supply and, above its rudder, a 
150-pound powder mine that 
the operator could detach and 
secure underwater to an enemy 
ship. Hand-turned propellers
incorrectly shown in this 
.:utaway drawing as Archimedes' 
screws-drove Turt le forward, 
backward, up, or down, while 
bits of fax fire-phosphorescent 
fungi-illuminated its compass 
and depth gauge. The first sub 
u.sed in war. Turt le worked well 
in truls bue never sank a ship. 

ELEC rRIC 8CAT 01V!St0N OF GENERAL DYNA.MlCS 
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Late 19th-cent1ln 
innot·ation--a recompression 
chamber-{)ffers relief from 
ane of dit:ing's deadliest 
hazards: the bends. At nght. 
a dit:er tests a swt [y..,· enterincr 

~ ' =--

a 19 I 3 dit mg c ham ber rh.lr 
simulares pressures of the Jc:c!'. 

World' s frrst Nautilus took to the 
sea 70 "JeaTS befare Jules Verne 
launched his fiairiaus submarine 
of the same name in T wemy 
Thousand Leagues Under the 
Sea. Built by Robert Fulum, 
creator of the steamboat 
Clermont, this graceful, 21-
foot-lcng design had a 
co!lapsib!e sail for surface travel. 
a forward observarian dome, and 
room for a three-man crew. Its 
remarkable resemblance to 
modem research submersibles 
underscores its chief flaw: too far 
ahead of its time. AWwugh 
Fulton pr01led its wartime 
usefulness with tests that 
induded sinking a target ship, 
military powers of his day 
shunned Nautilus, considering 
it a coward's "threat 
to proper warfare. '' 

F~ OAIOINAl. ,._..", 
FOR "O&IEAT AA.fCN S NAUTILUS. 17"SSI 
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Bokanmeldelse 

Av Otto Inge 'M61væ-r;·Nutec 

Hentet fra Tidsskrift for Den norske lægeforening 

DYKKEMEDISIN 

Tønjum S. Dykkemedisinsk håndbok. 
343 s, tab; ill. Bergen: TØMED AlS, 1989. 
Pris ca. kr. 300. 

Målgruppa er i fyrste rekkje dykkarane 
som arbeider i oljeverksemda på konti
nentalsokkelen, og boka har som mål å 
vere retningsgivande for behandling av 
alle skadar og sjukdomar som kan opp
stå i samband med trykkendringar. Det 
er såleis forfattaren si von at alle 
dykkarar og relevant helsepersonell kan 
ha nytte av boka. 

Ein kan naturleg dele boka i to 
hovudbolkar. Fyrste delen omhandlar 
generelt fyrstehjelp og skadebe
handling, medan andre delen tar for se~ 
trykkrelaterte skadar og sjukdomar. Sa 
fylgjer Helsedirektoratet sine retnings
liner for fyrstehjelpsutstyr ved dykking, 
Helsedirektoratet si rettleiing for legar 
ved undersøking av dykkarar, litteratur
liste, ordliste og stikkordregister. 

Boka er oversiktleg byd opp med mange 
illustrasjonar (strekteikningar) og nyt
tige tabellar. Ei god innhaldsliste og eit 
stikkordregister gjer det lett å slå opp i 
boka. Forfattaren er kirurg med mange 
års dykkemedisinsk praksis. Han har lagt 
vekt på å bruke norske ord o~ 
nemningar, og har lukkast godt med a 
unngå anglisismane som florerer i dette 
miljøet. Den klassiske "offshore"-nissen 
har likevel snike seg med på lasset. 

Boka har plastomslag og sterk 
innbinding og skulle såleis tole uvøren 
handtering ombord i dykkefarty. 

Boka inneheld få faktiske feil og få 
trykkfeil (sjølv om gallestensanfall er 
blitt til gallestensavfall). Som elles i 
medisinen er det også i dykkemedisinen 
ymse som kan diskuterast, men alt i alt 
er forfatteren sine standpunkt vel 
funderte. 
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l fyrste bolken er der ein del medisinske 
faguttrykk som kanskje kan skape litt 
vanskar for lekfolk, sjølv om dei fleste 
fagorda er forklarte i ordlista bak. 

Helsedirektoratet si medikamentliste er 
ikkje heilt oppdatert. Retardin er såleis 
ikkje lenger i handelen. 

Under seksuelt overførbare sjukdomar 
er merkeleg nok Aids ikkje nemnt. 

Boka er blitt omtalt i Norges Dykke
forbund_ sitt medlemsblad, Marmene.ll. 
og fekk berre ros. 

Min konklusjon er at boka så absolutt 
fyller eit tomrom. Ho vil vere til nytte for 
både den primære målgruppa og for alt 
medisinsk personell som kjem i kontakt 
med dykkeproblematikk. Ho bør såleis 
finnast både ombord i dykkefarty og i 
sjukehusbibliotek. 

Boka har potensiale til å verte ein 
klassikar på området, men må då 
reviderast med ikkje for lange 
mellomrom. 
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_LESERJNNLEG.G 

A- OG B-DYKKARAR 

Av Otto Inge Molvær, Nutec 

Skal alle klokkedykkarar ha like 
sertifikat, eller skal der ve re ei eller anna 
djupnegrense ein må ha spesiell sertifi
sering for å passere? 

Håvard Storbråten og Leif Morten Rasch 
diskuterer dette viktige spørsmålet i 
NUTEC Dykk en ytt nr. 1 og 2 i år. 

Dette spørsmålet er ikkje nytt og har 
_ vor.e_,,diskuteri j _ulike. fora før. "Alle 

dykkarar må kvart år fornye helse
erklæringa si hos lege Helsedirektoratet 
har g-odkjent til å undersøkje yrkes
dykkarar. <;>g kvar gong_ må legen ta 
standpunkt til om han/ho finn grunn til å 
føre inn noko djupnegrense. Skulle legen 
etter beste skjøn finne grunn til å setje ei 
slik grense ville Oljedirektoratet venteleg 
ikkje freiste å 9jere noko med det. 
Dermed har ein fatt ein mellombels eller 
permanent "B-dykkar" som dykke
selskapa neppe vill~ stå i kø for å tilsetje. 
Dykkaren v1lle såle1s kunne få vanskar i 
arbeidsmarknaden, men sidan han ikkje 
misste sertifikatet ville han ikkje få noko 
form for økonomisk kompensasjon. 

Kva så med ankeinstans for legen si 
avgjerd? 

Før hadde Helsedirektoratet eit råd
givande utval i dykkemedisin, men det 
har ikkje vore i funksjon på årevis og 
eksisterer sannsynlegvis ikkje lenger. 
Dette rådet ville kunne behandle anke
saker. Det finst no ikkje noko formell 
ankeprosedyre for klokkedykkarar, men 
skulle det verte aktuelt for nokon kan ein 
vende seg til Helsedirektoratet, Konti
nentalsokkelkontoret i Stavanger. · Om 
det i eit slikt tilfelle ville verte oppnemnt 
eit rådgivande utval eller om overlegen 
ved nemde kontor sjølv ville ta 
standpunkt til anken er uvisst. 

På ein konferanse i Stavanger i februar 
1988 vart emnet "Health examination -
Divers' fitness to dive" diskutert. Det 
vart hevda at djupdykkarar burde få eige 
sertifikat, men andre var redde for å 
skilje ut ei gruppe "superdykkarar". 

l desember i fjor skipa NUTEC til eit møte 
om helseundersøking og sertifisering av 
dykkarar. Der var og representantar for 
Sjøforsv~ret, dykkeselskap og NOPEF. 
KonklusJonen var at det medisinsk sett 
kan vere g~unn . til å stille strengare 
helsekrav til djupdykkarar enn til 
dykkarer som berre skal dykke grunnare 
for å hindre utvikling av permanent 
h~lseskad~. Men ~ed ei slik ordning har 
em laga e1t A- og e1t B-lag, noko som i og 
for seg er uheldig. På den andre sida er 
folk ulike. lkkje alle eignar seg til det 
same. Det må ein sjå i auga. Som venta 
kunne ein ikkje kome - fram til 
konklusjonar alle var samde i, så mange 
spørsmål vart ståande utan svar. 
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Kanskje burde alle klokkedykkar
aspirantar gå gjennom den helse
undersøkjinga ein meiner trengst for 
djupdykking, slik at aspiranten alt då 
kunne få vite kvar han sto, og så vurdere 
om ha~ ville gå inn for klokkedykking i 
det he1le dersom han ville få ei djup
grense i sertifikatet sitt. Men ein dykkar 
kan når som helst i sin karriere risikere å 
få ein sjukdom eller skade som fører til at 
han berre får dykke på mindre djup. 
Dette er altså eit problem me må leve 
med. 

l FUDT-samanheng har NUTEC laga eit 
rapportutkast med tittelen "Helse
kontroll ~v djupdykkarar. Retningsliner 
for utveiJmg og overvaking". Denne 
rapporten er no revidert, etter 
tilbakespel frå oppdragsgivaren og 
kontakt med internasjonal ekspertise. 
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l eit anna, pågåande FUDT-prosjekt, 
"Pensjonsalder for mettingsdykkarar", 
støyter ein på noko av same 
problematikken. Ved å sende dine 
synspunkt til NUTEC ved underteikna kan 
du vere med og forme det endelege 
resultatet. 

. At left, 

ship use Halley 's device to 
recover sunken cannon. 

SMJT>-;SQNIAN INSTITUTiON \RIGHT) 
:ULVER OICTURES 
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Eg reknar ikkje med at spørsmålet om to 
kategorier av klokkedykkarar er ut
debattert med dette, og eg trur alle 
partar er mottakelege for synspunkt på 
korleis ein best skal løyse denne floken. 
Så grip til pennen! 
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"Forsknings- og utviklingsprosjekt i 
dykketeknologr' (FUDT) 

Statoil, Norsk Hydro, Saga og Oljedirektoratet 

Delprosjektene i FUDT i 1990 er: 

Kjemisk arbeidsmiljø 

Langtidsvirkning av dykking 

Termofysiologi 

Respirasjon 

Implementering 
- ~--- Bakteriologi 

Dekompresjon 

Nødtrening og krisehåndtering 

HPNS 

Dykkeklokkeergonomi 

Nødsystemer 

Automasjon 

ROV beis 

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

NUTEC Treningssenter er en avdeling 
ved Norsk Undervannsteknologisk 
Senter a.s. Hovedaktivitetene ved 
NUTEC Treningssenter er trening og 
opplæring av personell som skal 
tjenestegjøre på offshore-installasjoner 
hvor fritt-fall livbåter av typen Harding 
FF-48 er installert. 

l tilknytning til fritt-fall livbåtanlegget 
er det videre bygget et eget vanntre
ningsanlegg for simulering av evakue
ring fra helikopter som har nødlandet 
på sjøen. 
Som en følg_e av,at NUTEC totalt. sett er i ·· 
besittelse av spisskompetanse på en rek
ke områder innen sikkerhet og bered
skap, tilbyr NUTEC Treningssenter et ut
videt kurstilbud; 

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

Av relevante kurs for dykkepersonell kan 
nevnes: 

1. Lederopplæring for dykkepersone/1 

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

Mål~rupte 
Dyk esjeer, luftdykkeledere, klokke-
dykkeledere, kammeroperatører samt 
kandidater og assistenter til disse stil
lingene. 

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

2. Videregående førstehjelpskurs for 
dykkere 

Kursmålsetting 
Gi dykkepersonell tilstrekkelige kunn
skaper til å oppdage og bedømme vikti
ge symptomer og utøve førstehjelp. Ut
vikle den enkeltes evne til åarbeide sekt
stendig, til å kunAe samarbeide med me
disinsk fagpersonell og til å assistere 
overordnede i en førstehjelps-situasjon. 

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

Varighet 
Kursets varighet er 75 timer (2 uker) 

Innhold 
Førstehjelpsdelen innholder opplæring i 
avansert og livreddende førstehjelp. 
- Munn-til-munn metode/-

utvendig hjertekompresjon 
- Bruk av maske, intubasjon, infusjon og 

injeksjon 

Årsak, symptomer, tegn og behandling 
under normale og hyperbare forhold. 

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

og betydningen av dette for dykke
rens sikkerhet. 
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3. Maritimt VHF kurs 

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

Målgruppe 
Alle personer som i beredskapsmessig o~ 
annen sammenheng har behov for a 
anvende VHF-radiotelefon i tjenesten. 

Varighet 
2 dager. 

innhold 
Kurset er lagt opp i tråd med 
Teledirektoratets pensumliste i A- og 8-
stoff. Kurset avsluttes med skriftlig 
prøve. 
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4. Krise og krisehåndtering 

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

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

Varighet 
Kurset varer 4 timer. 

Innhold 
Karakteristika ved en krisesituasjon 
Katastrofeatferd 
Krisereaksjoner 

- Stressreaksjoner under rednings
.arbeid 
Ettervirkning av innsatsarbeid 
Psykologisk debriefing 
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INFORMASJON OM NUTEC's TJENESTER 

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

Vi yter behovsrettet spisskompetanse innen: 

dykking 
undervannsteknologi 
personsikkerhet 

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

Våre hovedforretningsområder er: 
" 

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

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

Nutec 
Norsk Undervannsteknologisk Senter a.s 

Postboks 6- Gravdalsveien 255 
5034 Ytre Laksevåg 

Telefon : (05) 34 16 00 
Telefax (OS) 34 47 20 
Telex: 42892 nutec n 
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