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Timeplan 

Resertifiseringskurs i dykkemedisin 

 
Tid Min. 

  

Innhold Forelesere 

0830-0900  Registrering/kaffe  

0900-0915  Kursåpning/Introduksjon/Admin (#2)    Jan Risberg 

 0915-1000  Regelverket, faglige veiledninger, skjema, rutiner (#3)   

1000-1010  Pause  

1010-1055  Kasuistikker: Nevrologi (#6) (JRI)  

(smågruppe) 
Jan Risberg 

1055-1105  Pause  

1105-1135  Kasuistikker: Dykkemedisinske akuttmedisinske 

problemstillinger) (#8)  

(plenum) 

Jan Risberg 

1135-1215  Lunsj 

1215-1230  Deleksamen 1: Fra emner før lunsj  

1230-1315  Kasuistikker: Psykiatri, misbruk, medikamenter (#9)  

(smågruppe) 
Rune Skjåstad 

1315-1325  Pause 

1325-1440  Kliniske undersøkelsesferdigheter (#7) (Nevrol: JRI; ØNH, 

EKG: RSK: EKG; Spirometri: JAD) 

 

1440-1450  Pause  

1450-1545  Kasuistikker: ØNH (#5)  

(smågruppe) 
Ole Harald Budal 

1545-1555  Pause 

1555-1640  Kasuistikker: Hjerte/kar/lunge (#4)  

(smågruppe) 
Rune Skjåstad 

1640-1700  Deleksamen 2: Fra emner etter lunsj, evaluering (#10) 

Referansen i parentes viser til innholdsbeskrivelsen i kurs curriculum 

 

Forelesere: 

 

 

JRI Jan Risberg 

RSK Rune Skjåstad 

JAD Jedrzej Antoni Debowski 

OHB Ole Harald Budal 
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Forskrift om helsekrav for personer i arbeid 
på innretninger i petroleumsvirksomheten til 
havs

Dato FOR-2010-12-20-1780

Departement Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert I 2010 hefte 15

Ikrafttredelse 01.01.2011

Sist endret FOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016

Endrer FOR-1990-11-12-1164

Gjelder for Norge

Hjemmel LOV-1996-11-29-72-§10-18, FOR-2010-02-12-158-§68

Kunngjort 30.12.2010   kl. 14.30

Rettet 18.07.2013 (hjemmel)

Korttittel Forskrift om helsekrav for personer til havs

Kapitteloversikt:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser (§§ 1 - 5)

Kapittel 2. Petroleumsleger og dykkerleger (§§ 6 - 9)

Kapittel 3. Helseundersøkelse (§§ 10 - 13)

Kapittel 4. Helseerklæring og erklæring om ikke oppfyltehelsekrav mv. (§§ 14 - 16)

Kapittel 5. Saksbehandling (§§ 17 - 19)

Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser (§§ 20 - 24)

Merknader

Hjemmel: Fastsatt av Helsedirektoratet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om 

petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) § 10-18 første ledd, jf. forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og 

sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 68.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg VII (direktiv 92/51/EØF).

Endringer: Endret ved forskrifter 17 feb 2015 nr. 133, 18 des 2015 nr. 1740.

Rettelser: 18.07.2013 (hjemmel).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1. Formål
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Forskriften skal bidra til at personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til 
havs ikke på grunn av sin helsetilstand utgjør en fare for seg selv eller andre eller for sikker drift 
av innretningen.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder helsekrav for personer i arbeid og personer som oppholder seg på 
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs som omfattes av petroleumslovens virkeområde.

Helsedirektoratet kan gi nærmere regler om helseundersøkelsen og veiledning når det gjelder
helsekravene og muligheten for dispensasjon fra disse.

Operatøren kan i særlige tilfelle, dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig, helt eller delvis 
unnta en person som ikke utfører arbeid for operatør, fra denne forskrifts bestemmelser. 
Operatøren skal ha en samlet oversikt over slike unntak og grunnlaget for dem.

I forskriften fastsettes ogsåhelsekrav for personer som arbeider under forhøyet omgivende 
trykk (dykkere).

§ 3. Definisjoner

I denne forskrift forstås med:

Helseerklæring: Erklæring fra petroleumslege, jf. § 6, om at en person er undersøkt i samsvar 
med forskriften, jf. veileder, og funnet å oppfylle helsekravene i denne.

Erklæring om ikke oppfylte helsekrav: Erklæring fra petroleumslege, jf. § 6, om at en person er 
undersøkt i samsvar med forskriften, jf. veileder, og ikke funnet å oppfyllehelsekravene i denne.

Petroleumslege: Lege som er bemyndiget til å utstede helseerklæringer og erklæringer om ikke 
oppfyltehelsekrav etter denne forskrift for personer som ikke arbeider under forhøyet omgivende 
trykk.

Dykkerlege: Lege som er bemyndiget til å utstede helseerklæringer og erklæringer om ikke 
oppfyltehelsekrav etter denne forskrift for personer som arbeider under forhøyet omgivende 
trykk.

Bemannet undervannsoperasjon: Aktivitet der mennesker oppholder seg under vannflaten 
og/eller utsettes for forhøyet omgivende trykk.

Petroleumsvirksomhet: All virksomhet knyttet til undersjøiske petroleumsforekomster, herunder 
undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike 
aktiviteter, likevel ikke transport av petroleum i bulk med skip, jf. petroleumsloven § 1-6 bokstav 
c.

Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelsen av 
petroleumsvirksomheten jf. petroleumsloven § 1-6 bokstav k.

Leverandør: Den som etter kontrakt med operatør eller andre leverandører utfører virksomhet i 
eller i tilknytning til petroleumsvirksomhet.

§ 4. Krav om helseerklæring
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Kapittel 2. Petroleumsleger og dykkerleger

Den som helsekravene gjelder for, jf. § 2, skal til enhver tid inneha helseerklæring utferdiget i 
samsvar med bestemmelsene i denne forskrift. Vedkommende velger fritt hvilken 
petroleumslege/dykkerlege som skal utferdige erklæringen.

§ 5. Virksomhetens ansvar

Operatør, leverandør og andre som deltar i petroleumsvirksomheten, skal innenfor sine 
respektive ansvarsområder sikre og til enhver tid kunne dokumentere at personer som er nevnt i § 
2, har gyldig helseerklæring etter denne forskrift.

§ 6. Petroleumslegens og dykkerlegens funksjon mv.

En godkjent petroleumslege skal foreta helseundersøkelser og utstede erklæringer etter 
reglene i denne forskrift, jf. Helsedirektoratets veiledning, og dertil utarbeidet 
undersøkelsesskjema. For personer som skal arbeide under forhøyet omgivende trykk, foretas 
undersøkelsene og utstedes erklæringene av dykkerlege.

§ 7. Godkjenning av petroleumsleger og dykkerleger

Godkjenning som petroleumslege eller dykkerlege, jf. § 8 og § 9, kan gis til lege som innehar 
generell norsk autorisasjon, og til lege i utlandet som har dokumentert kunnskap om:

- relevant norsk regelverk og
- forhold på innretninger til havs (petroleumsleger og dykkerleger) og forhold knyttet til 

bemannede undervannsoperasjoner (dykkerleger).
Lege i utlandet må beherske et skandinavisk språk eller engelsk.

Godkjenning som petroleumslege og dykkerlege gis av Helsedirektoratet eller den det 
bemyndiger.

Godkjenningen som petroleumslege gis for 5 år om gangen. Godkjenningen som dykkerlege 
gis for 3 år om gangen. Det føres et offentlig tilgjengelig register over godkjente leger.

For fornyelse av godkjenningen kreves at legen ikke har vist seg uegnet for oppgavene som 
petroleums- eller dykkerlege og har vedlikeholdt sine kunnskaper.

Godkjenning som petroleumslege og dykkerlege skal trekkes tilbake hvis legen ikke lenger 
oppfyller vilkår som er stilt i denne forskriften, eller ikke utøver sine oppgaver etter denne 
forskriften tilfredsstillende.

0 Endret ved forskrift 17 feb 2015 nr. 133 (i kraft 1 mars 2015, se denne for overgangsregel til tredje ledd).

§ 8. Utdypende kompetansekrav for petroleumslege

Følgende utdypende kompetansekrav som fastsettes av Helsedirektoratet, gjelder for 
godkjenning som petroleumslege:

Førstegangs godkjenning
Gjennomført obligatorisk opplæring og bestått eksamen.

Vedlikeholdskrav
Gjennomført obligatorisk oppdateringskurs og bestått eksamen.
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Kapittel 3. Helseundersøkelse

Helsedirektoratets vedtak om forhåndsgodkjenning av kurs kan påklages til Nasjonalt 
klageorgan for helsetjenesten.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).

§ 9. Utdypende kompetansekrav for dykkerlege
Førstegangs godkjenning
For å bli godkjent som dykkerlege må vedkommende foruten å være godkjent petroleumslege 
også dokumentere kjennskap til de spesielle forhold og krav som gjelder ved arbeid under 
forhøyet omgivende trykk. Helsedirektoratet gir nærmere bestemmelser om dette 
kompetansekravet.

Vedlikeholdskrav
Gjennomført obligatorisk oppdateringskurs og bestått eksamen.

Helsedirektoratets vedtak om forhåndsgodkjenning av kurs kan påklages til Nasjonalt 
klageorgan for helsetjenesten.

0 Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).

§ 10. Legitimasjon og egenerklæring

Petroleumslegen og dykkerlegen skal kontrollere personens identitet før helseundersøkelsen 
tar til. Den som skal undersøkes, skal gjøres kjent med at han plikter å gi så fullstendige 
opplysninger som mulig om sin helsetilstand, og skal avgi egenerklæring om sin helse på fastsatt 
skjema. Egenerklæringen skal underskrives i petroleumslegens eller dykkerlegens påsyn og 
oppbevares hos denne legen. Det skal framgå av egenerklæringen at personen ved sin underskrift 
samtykker i at petroleumslegen og dykkerlegen kan innhente de helseopplysningene som er 
nødvendig for å sikre en forsvarlig utredning.

§ 11. Krav til helse

Person som nevnt i § 2 må ikke på grunn av sin helsetilstand utgjøre en fare for seg selv eller 
andre eller for sikker drift av innretningen. Vedkommende må oppfylle følgende generelle krav 
til helse:

- være fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen og en 
evakueringssituasjon

- være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs
- ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres
- ikke ha en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering eller som av andre grunner kan 

medføre alvorlig fare for egen eller andres helse og sikkerhet.

Videre må vedkommende oppfylle følgende spesifikke helsekrav:
1) Syn

Synsstyrken (visus) må være god nok til at vedkommende kan arbeide på en sikker måte på 
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs.
Det må være normalt synsfelt på minst ett øye.

2) Hørsel
Hørselen må ikke være mer nedsatt enn at sikkerhetskritiske lydvarsler og taleinformasjon 
kan oppfattes.

3) Hjerte-karsykdom
Det må ikke være hjertesykdom eller karsykdom som kan medføre økt sannsynlighet for 
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Kapittel 4. Helseerklæring og erklæring om ikke 
oppfylte helsekrav mv.

akutte behandlingstrengende sykdomstilfelle.
4) Hjernefunksjonsforstyrrelser

Det må ikke foreligge tilstander som medfører økt sannsynlighet for anfallsvis opptredende 
hjernefunksjonsforstyrrelser eller andre anfall med redusert bevissthet.

5) Psykiske lidelser
Det må ikke være psykisk lidelse eller personlighetsavvik som medfører nedsatt 
dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser.

6) Diabetes
Det må ikke være diabetes som behandles med insulin eller andre antidiabetika som kan 
føre til hypoglykemi.

7) Misbruk
Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende 
eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet og arbeidsevne.

8) Lungefunksjon
Det må være tilfredsstillende lungefunksjon.

9) Førlighet
Førligheten må være tilstrekkelig til at vedkommende kan arbeide sikkerhetsmessig 
forsvarlig og mestre en nødssituasjon og evakuering.

10) Medikamentbruk
Det må ikke være bruk av medikamenter, enten disse er forskrevet av lege eller ikke, som 
reduserer vedkommendes mulighet til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og mestre en 
nødssituasjon og evakuering.

11) Andre lidelser
Det må ikke være andre lidelser som medfører at kravene til helse og førlighet ikke er 

oppfylt, eller kan medføre behov for akutt medisinsk behandling som ikke kan ytes til havs.
Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en nødssituasjon.

Helsekravene etter denne forskriften er ikke oppfylt ved svangerskap etter 28. uke.

§ 12. Særligehelsekrav for personer som skal arbeide under forhøyet omgivende trykk

For person som skal oppholde seg under forhøyet omgivende trykk, gjelder helsekravene i § 
11. I tillegg gjelder de særskiltehelsekrav som Helsedirektoratet har fastsatt for dykkere.

§ 13. Petroleumslegens og dykkerlegens helseundersøkelse

Petroleumslegen og dykkerlegen skal innhente den informasjon om personens helsetilstand, 
arbeidsforhold og oppgaver som er nødvendig for å ta stilling til om helseerklæring kan utstedes. 
Hovedfunn, vurdering og konklusjon skal noteres på fastsatt skjema eller likeverdig elektronisk 
dokumentasjonssystem. Dette sammen med annet aktuelt materiale oppbevares i vedkommendes 
(pasient)journal.

Petroleumslegen og dykkerlegen skal under saksforberedelsen i nødvendig utstrekning 
innhente uttalelse fra annen lege eller helseinstans.

Mottar petroleumslegen eller dykkerlegen opplysninger som har betydning for saken, skal 
opplysningene forelegges den som (skal) undersøkes.

§ 14. Utstedelse av helseerklæring og av erklæring om ikke oppfyltehelsekrav
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Kapittel 5. Saksbehandling

Dersom petroleumslegen eller dykkerlegen etter undersøkelsen finner at en person 
tilfredsstiller helsekravene gitt i eller i medhold av denne forskrift, skal legen straks utstede 
helseerklæring på fastsatt skjema.

Petroleumslegen og dykkerlegen kan begrense helseerklæringen til å gjelde et bestemt 
tidsrom av hensyn til søkerens helsemessige situasjon.

Dersom petroleumslegen eller dykkerlegen etter undersøkelsen finner at en person ikke fyller
helsekravene etter denne forskrift, skal legen utstede erklæring om ikke oppfyltehelsekrav på 
fastsatt skjema.

Kopi av nevnte skjema behandles som del av vedkommendes journal og oppbevares i 
samsvar med regelverket om pasientjournal.

Petroleumslegen og dykkerlegen skal overfor søkeren begrunne sine avgjørelser om 
tidsmessig begrensning og erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Legen skal opplyse om retten 
til å få saken behandlet av Fylkesmannen i Rogaland.

§ 15. Helseerklæringens gyldighetstid

Helseerklæringen er gyldig i inntil to år.

For de som arbeider under forhøyet omgivende trykk, gjelder helseerklæringen inntil ett år.

Gyldighetstiden regnes fra erklæringens utstedelse. Ved fornyelser kan gyldighetstiden 
regnes fra utløpsdato av gjeldende helseerklæring hvis arbeidstakeren framstiller seg for 
undersøkelse siste måned av gyldighetsperioden.

§ 16. Ny helseundersøkelse i særlige tilfelle

Den som har hatt sykmelding i 8 uker eller lenger, eller har grunn til å tro at han ikke lenger 
tilfredsstiller helsekravene, skal konsultere petroleumslege eller dykkerlege som skal vurdere 
behovet for ny helseerklæring.

Operatør eller den ansvarlige etter § 5 kan kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er 
sannsynlig at personen ikke lenger oppfyller kravene til helseerklæring.

§ 17. Overprøving, dispensasjon og klage

Legens utstedelse av helseerklæring for et begrenset tidsrom eller erklæring om ikke oppfylte
helsekrav kan bringes inn for Fylkesmannen i Rogaland. Saken fremmes for den petroleumslegen 
eller dykkerlegen som har utstedt helseerklæringen eller erklæringen om ikke oppfyltehelsekrav.

Petroleumslegen eller dykkerlegen skal foreta de ytterligere undersøkelser som saken gir 
grunn til, og oversende den med utfyllende opplysninger til Fylkesmannen i Rogaland.

Fylkesmannen vurderer om helsekravene er oppfylt eller ikke:
1) Ved oppfylte helsekrav utstedes helseerklæring.
2) Ved ikke oppfylte helsekrav vurderes om det kan gis dispensasjon fra helsekravene. Slik 

dispensasjon skal bare gis når det foreligger særlige grunner og hensynet til sikkerheten 
ikke taler mot det. Det kan stilles vilkår for dispensasjonen.
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Kapittel 6. Avsluttende bestemmelser

Fylkesmannen i Rogaland sitt vedtak etter § 17 er et enkeltvedtak som kan påklages etter 
forvaltningslovens regler til en klagenemnd.

Fristen for å klage på Fylkesmannen i Rogaland sitt vedtak er 3 uker fra det tidspunktet 
underretning om vedtaket er kommet fram til søkeren. Klagen sendes Fylkesmannen i Rogaland.

§ 18. Klagenemndas sammensetning

Helsedirektoratet oppnevner ei klagenemnd på fire medlemmer:
- en lege som er nemndas leder
- ett medlem etter forslag fra Petroleumstilsynet
- en lege etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjonene
- ett medlem etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene.

Det oppnevnes minst ett varamedlem for hvert medlem.

Medlemmene i klagenemnda har en funksjonstid på 4 år. Gjenoppnevning kan foretas.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Fylkesmannen i Rogaland er sekretariat for klagenemnda. Sekretariatet skal ha juridisk 
kompetanse.

§ 19. Saksbehandling og kompetanse i klagenemnda

Forvaltningsloven, herunder bestemmelsene om taushetsplikt, gjelder for nemndas 
medlemmer og saksbehandling.

Den som klager har rett til å møte i nemnda og ha med seg en fullmektig.

Nemnda kan sette begrensninger og vilkår i helseerklæringen.

§ 20. Helseerklæring etter annet regelverk

Den som har gjennomgått helseundersøkelse og fått helseerklæring etter annet regelverk, 
norsk eller utenlandsk, som stiller minst like strenge helsekrav, anses å oppfyllehelsekravene i 
denne forskrift. Fylkesmannen i Rogaland bestemmer hvilke regelverk dette skal gjelde.

§ 21. Reaksjonsmidler

Bestemmelser om straff og andre reaksjonsmidler som går fram av petroleums- og 
helselovgivningen, gjelder ved brudd på bestemmelser i denne forskrift.

§ 22. Unntak

Helsedirektoratet kan i særskilte tilfelle gjøre unntak fra denne forskriften.

§ 23. Overgangsordninger
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Merknader

Merknad til § 2

Forskriften omfatter (helsekrav for) alle former for arbeid eller virksomhet: inntektsgivende 
eller ikke, uansett hvordan arbeidet er organisert - som ansettelsesforhold eller selvstendig 
konsulentvirksomhet mv. - og ikke bare arbeid som er direkte relatert til petroleumsvirksomhet.

(Arbeidstakere på flyttbare innretninger utenom petroleumsvirksomheten eller under transport 
til eller fra petroleumsvirksomheten omfattes i utgangspunktet av sjømannsloven. Dette følger av 
forskrift 31. januar 1986 nr. 222 om sjømannslovens virkeområde § 1 og § 7. «Flyttbare 
innretninger» er definert i sistnevnte forskrift § 2 nr. 1.).

De helseerklæringer eller dispensasjoner som er utstedt før ikrafttredelsen av denne 
forskriften, vil ha den gyldighetstid de er utstedt for.

Den som vil utøve arbeid som petroleums- eller dykkerlege må senest innen tre år etter 
ikrafttredelsen av denne forskriften oppfylle kravene i forskriftens § 7 - § 9. Det samme gjelder 
for leger i utlandet som er godkjent etter § 5 i forskriften 12. november 1990 nr. 1164.

§ 24. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2011.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. november 1990 nr. 1164 om helsekrav for 
arbeidstakere i petroleumsvirksomheten, fastsatt av Helsedirektoratet med hjemmel i § 57 i lov 
22. mars 1985 nr. 11 om petroleumsvirksomhet jf. § 23 i forskrift 28. juni 1985 nr. 1215 om 
sikkerhet mv. i petroleumsvirksomheten (jf. Sosialdepartementets delegeringsskriv av 5. 
september 1985) jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet jf. forskrift 27. juni 
1997 nr. 649 om sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 4 nr. 3 jf. forskrift 31. august 2001 nr. 
1016 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 og § 63 nr. 4 jf. nr. 2 q.

Page 8 of 8Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til ...

09.01.2018https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-12-20-1780?q=helsekrav
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Foro rd

Helsedirektoratet fastsatte med virkning fra 1. januar 2011 ny Forskrift om helsekrav 
for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, FOR-2010-
12-20 nr. 1780. Denne avløste forskrift nr. 1164 av 12. november 1990 om helsekrav 
for personer i petroleumsvirksomheten. Hensikten er  å bidra til at personen på 
grunn av sin helsetilstand ikke utgjør en fare for seg selv eller andre eller for sikker 
drift av innretningen. 
I forskriften er det gitt en del generelle, overordnete krav til helse. I tillegg er det gitt 
en del spesifikke helsekrav som er funksjonelt utformet. Helsedirektoratet skal gi 
nærmere regler om helseundersøkelsen og veiledning når det gjelder helsekravene, 
jf. forskriften § 2. Dette ivaretas i denne veilederen hvor det også gis noe veiledning 
når det gjelder å gi dispensasjon fra helsekravene. Den første utgaven kom i februar 
2011. 
I utarbeidelsen hadde vi stor nytte av en rapport fra ei faggruppe Oljeindustriens 
Landsforening OLF satte ned i forståelse med Helsedirektoratet. Veilederen ble 
ellers utformet i samsvar med nasjonal praksis og forvaltningspraksis i tidligere 
dispensasjonssaker. 
I denne reviderte veilederen er det gjort enkelte endringer på grunnlag av 
erfaringene disse fire årene.  
Den første veilederen omfattet bare petroleumsarbeidere. Forskriften omfatter også 
dykkere utaskjærs. Den største endringen nå er at tilleggskravene for dykkere, 
helsekrav som kommer i tillegg til offshorekravene, er tatt inn i veilederen. 
Helsekravene for dykkere som dykker innaskjærs under Arbeidstilsynets lovgivning 
er ikke spesifisert i egen forskrift. Helsedirektoratet og Arbeidstilsynet finner det 
derfor naturlig at kravene som dykkerlegene skal forholde seg til, fortsatt foreligger i 
en felles veileder. Fra 01.01.2015  oppheves IK-2708 Retningslinjer for 
helseundersøkelse av yrkesdykkere. 

I arbeidet med dykkerkravene har vi hatt god hjelp fra Jan Risberg, leder av 
klagenemnda. Vi har mottatt en rapport fra Norsk senter for dykkemedisin og hatt 
samarbeid med Arbeidstilsynet. 
Spørsmål vedrørende forskriften eller veilederen rettes til Helsedirektoratet, Avdeling 
minoritetshelse og rehabilitering. 

Bjørn Guldvog
Helsedirektør 
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1  Inn ledn ing  

Det er viktig at personer som skal arbeide på innretninger i petroleumsvirksomheten 
til havs, eventuelt utføre yrkesdykking i eller utenfor petroleumsvirksomheten, er 
helsemessig skikket for dette. Har vedkommende en helsesvikt, vil dette kunne 
utgjøre en fare for sikker drift av innretningen. Under de spesielle arbeidsforholdene 
som er offshore, vil de også kunne utgjøre en fare for seg selv eller andre. Det har 
derfor i mange år vært egne ”helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten”, jf. 
forskrift av 12. november 1990 nr. 1164, og for yrkesdykkere, jf. IK-2708 august 
2000 Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere. 
Etter hvert viste det seg å være behov for å revidere nevnte forskrift. Etter et lengre 
arbeid ble en helt ny forskrift for arbeidere i petroleumsvirksomheten til havs fastsatt 
i desember 2010. Denne tar utgangspunkt i forskriften fra 1990 og de erfaringer en 
hadde med praktiseringen av denne, herunder den dispensasjonspraksis som 
Fylkesmannen i Rogaland og klagenemnda har etablert. Det ble ikke lagt opp til 
noen generell innstramming, tvert i mot er det en viss liberalisering i den nye 
forskriften siden det nå i spesielle tilfelle kan gis dispensasjon hvor det tidligere var 
et absolutt forbud mot dette. Det er foreløpig ikke aktuelt med større endringer i 
selve forskriften, men i denne reviderte veilederen er det gjort enkelte endringer på 
grunnlag av erfaringene disse fire årene.  
Den viktigste endringen i veilederen er tilleggskravene for dykkere som nå er tatt inn. 
Fra 01.01.2015 oppheves IK-2708 Retningslinjer for helseundersøkelse av 
yrkesdykkere utgitt av Statens helsetilsyn i august 2000. 
Det har i mange år vært et krav at helseerklæringer for dykkere bare kunne utstedes 
av godkjente dykkerleger. Fra 1. januar 2014 kan helseerklæringer for 
offshorearbeidere bare utstedes av godkjente (sertifiserte) petroleumsleger..  
Helseerklæringen skal være generell og gi vedkommende anledning til å arbeide 
hvor som helst i petroleumsvirksomheten til havs. Enkelte arbeidsgivere kan ha 
strengere helsekrav for visse arbeidsoperasjoner. For yrkesdykkere gjelder 
tilleggskrav på flere punkter. Legen kan når det anses hensiktsmessig eller 
nødvendig av hensyn til arbeiderens helse, sette kortere gyldighetstid enn den 
vanlige på to, respektive ett år. Legen kan ikke sette andre krav eller begrensninger. 
Hvis det ikke kan gis en generell helseerklæring, skal det gis erklæring om ikke 
oppfylte helsekrav (udyktighetserklæring). Søkeren kan bringe legens avgjørelse inn 
for Fylkesmannen i Rogaland til overprøving. Fylkesmannen kan dispensere fra 
helsekravene og herunder stille vilkår. Fylkesmannens vedtak kan klages til ei 
klagenemnd oppnevnt av Helsedirektoratet. 
Personer som har helseerklæring for yrkesdykking til havs trenger ikke vanlig 
(topside) helseerklæring i tillegg når de skal reise offshore for å delta i 
dykkeoperasjoner. 
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De norske helseerklæringene benyttes i forskjellige land og til forskjellige typer 
virksomheter. Helsekravene som er beskrevet i denne veilederen, er ment for 
petroleumsvirksomheten til havs i Norge og beskriver ikke tilleggskrav som eventuelt 
måtte stilles for personer eksempelvis i arbeid i tropiske strøk eller i 
vindkraftindustrien til havs. 
Med hjemmel i Helsekravforskriften § 20 har Fylkesmannen i Rogaland i desember 
2012 godkjent helseerklæringer (uten restriksjoner) for arbeid offshore fra UK og 
Nederland som likeverdig med norsk helseerklæring. Helseerklæring for dykking 
offshore (utaskjærs) fra UK og Nederland har FMRO i januar 2013 godkjent som 
likeverdig med norsk helseerklæring. 
Selv om helsekravene for innaskjærs dykkere er lik helsekravene for dykkere til 
havs, så er saksbehandlingsrutinene noe ulik for disse helseerklæringene. 
Helseerklæring for innaskjærs yrkesdykkere som undersøkes etter Forskrift om 
utførelse av arbeid, kan ikke prøves for Fylkesmannen i Rogaland eller påklages til 
klagenemnd. Denne veilederen beskriver saksbehandlingsrutinene for 
helseerklæringer som kan påklages. 
Informasjon om helseerklæringene, dispensasjoner og klagenemnda finnes på 
Fylkesmannens hjemmeside: fylkesmannen offshore  
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2  De f in is joner  og  begrepsavk la r i ng  

2.1 Definisjoner i forskriften 

I forskriften er det brukt en del spesielle uttrykk og begreper. Disse er definert i 
forskriften § 3: 
Helseerklæring: Erklæring fra petroleumslege eller dykkerlege, jf. § 6, om at en 
person er undersøkt i samsvar med forskriften, jf. veileder, og funnet å oppfylle 
helsekravene i denne.  
Erklæring om ikke oppfylte helsekrav: Erklæring fra petroleumslege eller dykkerlege, 
jf. § 6, om at en person er undersøkt i samsvar med forskriften, jf. veileder, og ikke 
funnet å oppfylle helsekravene i denne.  
Petroleumslege: Lege som er bemyndiget til å utstede helseerklæringer og 
erklæringer om ikke oppfylte helsekrav etter denne forskrift for personer som ikke 
arbeider under forhøyet omgivende trykk.  
Dykkerlege: Lege som er bemyndiget til å utstede helseerklæringer og erklæringer 
om ikke oppfylte helsekrav etter denne forskrift for personer som arbeider under 
forhøyet omgivende trykk.  
Bemannet undervannsoperasjon: Aktivitet der mennesker oppholder seg under 
vannflaten og/eller utsettes for forhøyet omgivende trykk.  
Petroleumsvirksomhet: All virksomhet knyttet til undersjøiske 
petroleumsforekomster, herunder undersøkelse, leteboring, utvinning, transport, 
utnyttelse og avslutning samt planlegging av slike aktiviteter, likevel ikke transport av 
petroleum i bulk med skip, jf. petroleumsloven § 1-6 bokstav c.  
Operatør: Den som på rettighetshavers vegne forestår den daglige ledelsen av 
petroleumsvirksomheten jf. petroleumsloven § 1-6 bokstav k. 
Leverandør: Den som etter kontrakt med operatør eller andre leverandører utfører 
virksomhet i eller i tilknytning til petroleumsvirksomhet. 
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3  Pr ins ipper  fo r  u ts tede lse  av  o f fsho re  
he lseerk lær ing  og  he lseerk lær ing  fo r  y rkesdykkere  

3.1 Formål 

Formålet med FOR-2010-12-20 nr. 1780 Forskrift om helsekrav for personer i arbeid 
på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (heretter kalt Helsekravforskriften) 
er å bidra til at personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, 
og de som utfører utaskjærs yrkesdykking, ikke på grunn av sin helsetilstand utgjør 
en fare for seg selv eller andre eller for sikker drift av innretningen. 
Likeledes stiller FOR-2011-12-06 nr. 1357 Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (heretter kalt Forskrift om utførelse av 
arbeid) krav til helsetilstanden hos de som utfører innaskjærs dykking. Kravene er i 
praksis identiske. Disse helsekravene som dykkerlegen skal forholde seg til, er tatt 
inn i denne veilederen. 

3.2 Virkeområde 

Forskriften gjelder helsekrav for personer i arbeid og personer som oppholder seg 
på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs som omfattes av petroleumslovens 
virkeområde. I forskriften fastsettes også helsekrav for personer som arbeider under 
forhøyet omgivende trykk (dykkere). 
Helsedirektoratet kan gi nærmere regler om helseundersøkelsen og veiledning når 
det gjelder Helsekravforskriften. Arbeidstilsynet ivaretar tilsvarende rolle for 
helseundersøkelse som omfattes av Forskrift om utførelse av arbeid. 

Operatøren kan i særlige tilfelle, dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig, helt eller 
delvis unnta en person som ikke utfører arbeid for operatør, fra denne forskrifts 
bestemmelser. Operatøren skal ha en samlet oversikt over slike unntak og 
grunnlaget for dem. 

3.3   Gyldighetstid 

Lege som skal utstede helseerklæring etter forskriften, må fra 1. januar 2014 være 
godkjent (sertifisert) som henholdsvis petroleumslege eller dykkerlege. 
 Helseerklæring for dykking har inntil ett års gyldighetstid, helseerklæring for øvrige 
arbeidstakere i petroleumsvirksomheten har inntil to års gyldighetstid. Arbeidsgiver 
og operatør kan kreve framlagt ny helseerklæring hvis det er grunn til å tro at 
helsekravene ikke er oppfylt, jf. Helsekravforskriften § 16 og Forskrift om utførelse av 
arbeid § 26-42. Kravet må begrunnes skriftlig overfor arbeidstakeren.  
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3.4   Saksbehandling 

Petroleumslegen og dykkerlegen skal kontrollere personens identitet før 
helseundersøkelsen tar til. Den sist utstedte helseerklæringen skal legges fram. Den 
som skal undersøkes, skal gjøres kjent med at han plikter å gi så fullstendige 
opplysninger som mulig om sin helsetilstand, og skal avgi egenerklæring om sin 
helse på fastsatt skjema. Egenerklæringen skal underskrives i petroleumslegens 
eller dykkerlegens påsyn og oppbevares hos denne legen. Det skal framgå av 
egenerklæringen at personen ved sin underskrift samtykker i at petroleumslegen og 
dykkerlegen kan innhente de helseopplysningene som er nødvendig for å sikre en 
forsvarlig utredning. 
Petroleumslegen og dykkerlegen skal innhente den informasjon om personens 
helsetilstand, arbeidsforhold og oppgaver som er nødvendig for å ta stilling til om 
helseerklæring kan utstedes. Når det gjelder helseforhold, kan det innhentes 
informasjon og uttalelse fra annen lege eller helseinstans, men bare i den 
utstrekning det er nødvendig for en forsvarlig undersøkelse og vurdering. 
Hovedfunn, vurdering og konklusjon skal noteres på fastsatt skjema eller likeverdig 
elektronisk dokumentasjonssystem. Dette sammen med annet aktuelt materiale 
oppbevares i vedkommendes (pasient)journal. 
Petroleumslegen/dykkerlegen er i denne sammenheng sakkyndig og ikke behandler. 
Hvis legen har relevante opplysninger som søkeren underslår eller ikke vil skal 
brukes, må legen avvise oppdraget og ikke fylle ut helseerklæring. 
Mottar petroleumslegen eller dykkerlegen opplysninger som har betydning for saken, 
skal opplysningene forelegges den som (skal) undersøkes.  
Dersom petroleumslegen eller dykkerlegen etter undersøkelsen finner at en person 
tilfredsstiller helsekravene gitt i eller i medhold av forskriften, skal legen straks 
utstede helseerklæring på fastsatt skjema.  
Petroleumslegen og dykkerlegen kan begrense helseerklæringen til å gjelde et 
bestemt (kortere) tidsrom ut fra søkerens helsemessige situasjon. 
Dersom petroleumslegen eller dykkerlegen etter undersøkelsen finner at en person 
ikke fyller helsekravene etter denne forskrift, skal legen utstede erklæring om ikke 
oppfylte helsekrav på fastsatt skjema. For videre behandling, se kapittel 17. 
Kopi av nevnte skjemaer behandles som del av vedkommendes journal og 
oppbevares i samsvar med regelverket om pasientjournal. 
Skjemaer nevnt i forskriften utarbeides av Helsedirektoratet i samarbeid med 
Fylkesmannen i Rogaland. Arbeidstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke 
skjemaer som skal brukes og om registrering av helseerklæring for dykkere som er 
undersøkt etter Forskrift om utførelse av arbeid. Hvis ikke annet er særskilt bestemt, 
kan Helsedirektoratets skjemaer for dykkere utstedt i henhold til Helsekravforskriften 
også brukes ved undersøkelse av dykkere etter Forskrift om utførelse av arbeid. 
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4  Fag l i ge  k rav  t i l  undersøkende  l ege  (se r t i f i se r ing )

4.1 Kvalifikasjonskrav for undersøkende leger 

Fra 1. januar 2014 skal helseerklæringene være utferdiget av spesielt godkjente 
(sertifiserte) leger, henholdsvis petroleumsleger og dykkerleger. Helsedirektoratet 
har fastsatt fagplaner for opplæring av petroleumsleger og dykkerleger foruten 
krav til kursholdere. Legen skal ha generell autorisasjon i det landet han arbeider, 
og må beherske et skandinavisk språk eller engelsk muntlig og skriftlig. 
Opplæringen avsluttes med eksamen som legen må bestå for å få godkjenning. 
Etter delegasjon fra Helsedirektoratet gir Fylkesmannen i Rogaland (FMRO) 
godkjenning til petroleumsleger for inntil 5 år og til dykkerleger for inntil 3 år.  
Fylkesmannen i Rogaland fører et offentlig register over godkjente leger. 
Dykkerleger må også ha godkjenning som petroleumslege. Kurs i dykkemedisin kan 
gjennomføres før kurset i petroleumsmedisin, men for å bli godkjent dykkerlege må 
petroleumslegekurset gjennomføres innen 3 år etter dykkemedisinkurset. 
Overskrides denne fristen, må det gjennomføres nytt grunnkurs i dykkemedisin. 
Leger som undersøker dykkere etter Forskrift om utførelse av arbeid, skal være 
godkjent som dykkerleger etter Helsekravforskriften (av Fylkesmannen i Rogaland). 

4.2 Resertifisering 

For å fornye godkjenningen som petroleumslege respektive dykkerlege, må 
vedkommende gjennomføre et obligatorisk oppdateringskurs og bestå eksamen. 
Formålet med etterutdanningen er å sikre at legen vedlikeholder en faglig forsvarlig 
kompetanse (kunnskap og ferdigheter). Det er fastsatt fagplaner for 
oppdateringskursene. Oppdateringskurset må være gjennomført i løpet av de siste 
12 månedene før fornyet godkjenning. Dykkerleger må ved resertifiseringen fortsatt 
ha godkjenning som petroleumslege. For fornyelse av godkjenningen kreves det 
også at legen ikke har vist seg uegnet for oppgavene som petroleumslege eller 
dykkerlege. 
Godkjenning som petroleumslege og dykkerlege skal trekkes tilbake hvis legen ikke 
lenger oppfyller vilkår som er stilt i Helsekravforskriften, for eksempel mister sin 
autorisasjon. Godkjenningen kan også trekkes tilbake dersom vedkommende ikke 
utøver sine oppgaver etter denne forskriften på en tilfredsstillende måte. 
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5  Genere l l e  k rav  t i l  he lseundersøke lsen  og  
he lsea t tes ten  

5.1 Generelle krav 

Formålet med helsekravforskriften er å bidra til at personer i arbeid på innretninger i 
petroleumsvirksomheten til havs eller som utfører utaskjærs yrkesdykking, ikke på 
grunn av sin helsetilstand utgjør en fare for seg selv eller andre eller for sikker drift 
av innretningen. Dersom helsekravene i forskriften er oppfylt, får vedkommende en 
generell helseerklæring for arbeid offshore eller for å kunne utføre yrkesdykking.. 
Foruten å oppfylle de generelle overordnete kravene, må vedkommende fylle de 
spesifikke helsekravene som omtales i de følgende kapitlene. 
De generelle helsekravene er: 

• være fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen og en 
evakueringssituasjon 

• være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs 

• ikke ha en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres 

• ikke ha en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering eller som av andre 
grunner kan medføre alvorlig fare for egen eller andres helse og sikkerhet 

Å oppholde seg på en innretning i petroleumsvirksomheten til havs over lenger tid, 
kan by på særlige utfordringer også for personer uten påvisbar sykdomsrisiko. Hertil 
kommer utfordringen med å kunne evakuere fra helikopter eller innretning i en 
nødssituasjon. Vedkommende må heller ikke ha en tilstand med stor risiko for akutt 
medisinsk behandling som ikke kan ytes offshore. Når det gjelder nødvendige 
medisiner, må legen informere arbeidstakeren om viktigheten av å medbringe 
tilstrekkelig med medisiner og hjelpemidler til å klare et eventuelt forlenget opphold 
på innretningen. Arbeidstakeren må informere helsetjenesten om bord. 
Personer som skal ha med seg medisinskteknisk utstyr, bør informeres om at 
utstyret kan påvirkes av elektromagnetiske felt og noen typer utstyr kan også 
medføre eksplosjonsfare. 
At arbeidstakeren skal kunne arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs, innebærer 
at vedkommende må kunne oppholde seg i arbeidsområder hvor det utøves 
sikkerhetskritisk arbeid (kontrollrom, boredekk, arbeidsområder for kran/løft) uten å 
være til fare for seg selv eller andre. Arbeidstakeren må kunne registrere 
sikkerhetskritisk informasjon (visuell, akustisk) og må ikke ha helsesvikt som 
begrenser evnen til å reagere på slik informasjon. Arbeidstakeren må i 
utgangspunktet kunne arbeide skift/nattarbeid, men arbeidsgiveren kan frita 
vedkommende fra slikt arbeid. 
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Som nevnt foran skal det utstedes en generell helseerklæring som i utgangspunktet 
gjør at vedkommende kan arbeide hvor som helst på en installasjon og/eller utføre 
yrkesdykking. Petroleumslegen/dykkerlegen kan hvis medisinske grunner taler for 
det, sette en kortere gyldighetstid enn to/ett år, men kan ikke på andre måter 
begrense gyldigheten av helseerklæringen. Det kan derimot Fylkesmannen i 
Rogaland ved en dispensasjon, eventuelt klagenemnda under klagebehandlingen. 
Ved undersøkelsen første gang vedkommende ber om helseerklæring, er det 
spesielt viktig med en grundig anamnese og eventuelt innhente supplerende 
helseopplysninger. Det er bare krav om at fargesynet skal undersøkes ved første 
gangs undersøkelse, men ellers er helsekrav og undersøkelsesomfang lik ved 
førstegangsundersøkelsen og seinere fornyelser av helseerklæringen. Merk at det 
ved visse lidelser er krav om spesialisterklæring. 
Enkelte funksjoner og arbeidsoppgaver setter strengere krav til helsa enn det som er 
angitt i denne veiledningen. Det er arbeidsgivers ansvar å beskrive slike helsekrav 
og eventuelt innhente utvidete helseattester. (Det er utarbeidet veiledende 
bransjekrav for noen stillingskategorier.)  

5.2 Tilleggskrav for dykkere 

Dykkere skal oppfylle de generelle helsekravene for arbeidstakere i 
petroleumsvirksomheten. I tillegg skal det ikke foreligge sykdom, skade eller lyte 
som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko i forbindelse med dykking. Helsekravforskriften 
angir at arbeidstakere skal være i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til 
havs. Dette skal forstås slik at dykkeren skal kunne være i stand til å ivareta egen og 
andres sikkerhet i normale arbeidssituasjoner og nødsituasjoner ved bemannede 
undervannsoperasjoner.  
Ved vurdering av helsemessig skikkethet hos dykkere må dykkerlegen ta hensyn til 
de særskilte utfordringer i dykkerens arbeidsmiljø. Høyt ytre trykk og øket 
gasstetthet, endring av omgivelsestrykket, endring i deltrykk av metabolske og inerte 
gasser, termisk stress, isolasjon og endret mikrobiologisk omgivende miljø er noen 
av en lang rekke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker dykkeren. Dykkerlegen må ta 
hensyn til at dykkeren har kritiske beredskapsoppgaver hvis med-dykker blir 
syk/skadet og at muligheten for å få kvalifisert medisinsk hjelp kan være sterkt 
redusert ved visse typer dykking. Forbigående svikt i oppmerksomhet, kognitiv, 
psykisk og fysisk yteevne som kan være forenlig med visse typer arbeid på 
overflaten, vil som hovedregel være uforenlig med arbeid under vann. 
Dykkerlegen kan bare avgrense helseerklæringens gyldighetstid. Hvis dykkeren ikke 
er helsemessig skikket til å utføre alle typer dykking, eller helsetilstanden berettiger 
andre typer innskrenkninger i helseerklæringen, så skal dykkerlegen utstede 
udyktighetserklæring. Det vises til kapittel 17.3. Dykkerlegen må altså ta hensyn til at 
helseerklæringen skal være gyldig for all dykking – også for dykkemetoder som 
dykkeren ved undersøkelsestidspunktet ikke er kvalifisert for.  
Noen helsetilstander kan tenkes å representere en risiko ved metningsdykking, men 
akseptable for overflateorientert dykking. Ved metningsdykking vil tidsvinduet typisk 
være mange døgn før en syk/skadet dykker kan behandles av spesialisthelse-
tjenesten i land. Enkelte sakte utviklende infeksjons- og inflammasjonstilstander kan 
under nøye vurdering tenkes å være akseptable ved overflateorientert dykking, men 
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uforenlig med metningsdykking. Ved tidspunkt for utgivelse av disse retningslinjene 
finnes det lite vitenskapelig støtte for å utstede helseerklæring med begrensning i 
dykkedybde eller dykkemetode. Fordi kunnskapsgrunnlaget for å avgrense 
helseerklæringens omfang (utover tidsavgrensning) er så liten, er retten til å utstede 
avgrensede helseerklæringer lagt til Fylkesmannen. 
Helsekravene i dette dokumentet er en veiledning til Helsekravforskriften. Forskriften 
er avgrenset til Petroleumslovens virkeområde. Annen lovgiving og                  
Forskrift om utførelse av arbeid regulerer innaskjærs ervervsmessig dykking. 
Helsekravene i denne veilederen gjelder også for innaskjærs dykking. Det vises til 
kapittel 5.3 vedrørende helseundersøkelse av innaskjærs dykkere. 

Denne veiledningen beskriver omfang og helsekrav knyttet til helsesertifisering av 
yrkesdykkere. Dykking kan forårsake senskader på en rekke organsystemer (lunge, 
sentralnervesystem, hørsel/balanse, skjelett m.fl.). Faglig norm for målrettet 
helseovervåking av dykkere faller utenfor virkeområdet til denne veiledningen. 

5.3 Helsekrav for dykkere som omfattes av Forskrift om 
utførelse av arbeid 

Forskrift om utførelse av arbeid angir at en innaskjærs dykker skal være i stand til å 
ivareta egen og andres sikkerhet ved dykking og ikke selv ha en helsetilstand som 
kan forverres ved dykking, jf. § 26 – 42. 
Det er flere forhold som skiller innaskjærs og utaskjærs dykking (avstand til 
behandlende helsetjeneste i land, utreise med helikopter, isolasjon, enkelte 
dykkemetoder (metningsdykking) og arbeidsoppgaver, men prinsippene for 
risikovurdering av dykkerens helse er lik. Helsedirektoratet anbefaler at de generelle 
helsekravene som er beskrevet i kapitlene 5.1 og 5.2, også legges til grunn ved 
helseundersøkelse av innaskjærs dykkere i henhold til nevnte forskrift.  
Hvis dykkerlegen konkluderer med at helsekravene ikke er oppfylt, så skal han/hun 
utstede erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Avgjørelsen skal begrunnes. 
Henvisningene til Fylkesmannen i Rogaland som dispensasjonsinstitutt, er avgrenset 
til å gjelde dykkere som framstiller seg for helseundersøkelse for dykking i 
petroleumsvirksomheten. 
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6  Syns funks jon  

6.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 1) Syn 
Synsstyrken (visus) må være god nok til at vedkommende kan arbeide på en sikker måte på 
innretninger i petroleumsvirksomheten til havs. 

Det må være normalt synsfelt på minst ett øye. 

6.2 Synsstyrke 

En persons synsstyrke må være god nok til at han eller hun kan arbeide i et 
offshore-miljø på en sikker måte. Dette må bekreftes ved hver legeundersøkelse. 
Synsstyrken skal undersøkes uten korreksjon og med de briller/kontaktlinser 
personen ellers bruker. Enhver øyesykdom eller synsfeil som har innvirkning på 
personens evne til å ivareta egen eller andres sikkerhet offshore, utgjør en 
uakseptabel risiko. 
Synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes sammen, eventuelt 
med bruk av optisk korreksjon. Uten korreksjon må synsstyrken være minst 0,1 
binokulært for å kunne evakuere sikkert i en nødssituasjon. Dersom personen bruker 
kontaktlinser kontinuerlig hele døgnet mens han/hun er offshore, gjelder bare kravet 
om synsstyrke med korreksjon. Ekstra sett med linser må medbringes. 
Ved plutselig tap eller endring av synsstyrken kan helseerklæring ikke utstedes før 
det er gått minst 6 måneder. 
Monokulært syn er akseptabelt så lenge minstekravene for synsstyrke beskrevet 
ovenfor oppfylles og personen viser at han eller hun har tilpasset seg tapet av 
binokulært syn på en god måte.  
Dobbeltsyn kan utgjøre en sikkerhetsfare og er ikke forenlig med utstedelse av 
helseerklæring. 

6.3 Synsfelt 

Synsfeltet må være normalt undersøkt ved Donders` metode. Personer med 
synsfeltinnskrenkinger må vurderes av spesialist i øyesykdommer. Finner 
petroleumslegen på grunnlag av øyelegens undersøkelse at arbeidstakeren er 
sikkerhetsmessig skikket, på tross av synsfeltinnskrenkingen, kan helseerklæring 
utstedes. Ved plutselig endring eller betydelig tap av synsfelt kan helseerklæring 
ikke utstedes før det er gått minst 6 måneder. Ved monokulært syn er kravet om 
normalt synsfelt på det fungerende øyet absolutt. 
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6.4 Fargesyn 

Fargesyn skal vurderes ved førstegangs undersøkelse. Fargesvakhet og 
fargeblindhet skal ikke medføre tap av helseerklæring, men personen skal 
informeres om funnet. Det kan eksistere tilleggskrav for enkelte funksjoner (maritime 
stillinger, enkelte typer fagarbeidere), men tilleggskrav for slike funksjoner skal altså 
ikke påvirke utstedelsen av en generell helseerklæring. 

6.5 Tilleggskrav for dykkere 

Det er ikke tilleggskrav til syn, synsfelt eller fargesyn hos dykkere, men dykkere som 
ikke oppnår synsskarphet 0,5 binokulært ukorrigert må bruke optisk korreksjon av 
maskeglass, briller eller kontaktlinser. Hvis det brukes kontaktlinser, bør disse være 
myke. Harde kontaktlinser må være fenestrerte. Spesielt ved metningsdykking kan 
bruk av kontaktlinser medføre infeksjonsrisiko og dykkeren må informeres om dette.  
Personer som har gjennomgått refraksjonskirurgi, må vurderes individuelt. Det er 
ikke holdepunkt for at refraksjonskirurgi generelt er kontraindisert hos dykkere eller 
at dykking/øket omgivelsestrykk medfører større sannsynlighet for komplikasjoner. 
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7  Hørse l  

7.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 2) Hørsel 
Hørselen må ikke være mer nedsatt enn at sikkerhetskritiske lydvarsler og 
taleinformasjon kan oppfattes. 

7.2  Krav til hørsel 

Høreterskel skal fastsettes ved rentoneaudiometri. 
 På det beste øret må ikke hørselstapet overstige 35 dB i snitt for frekvensene 500-
1000-2000 Hz. For frekvensene 3000-4000 Hz skal hørselstapet ikke være større 
enn 60dB i snitt. Hørselstapet skal beregnes som en absolutt verdi i forhold til en 
nullverdi på dB-skalaen, uten justering i forhold til normal høreterskel for alder eller 
bruk av høreapparat. 
Videre er det et krav at normal tale skal oppfattes på 2 m avstand. 
Det er et krav at personen skal tilfredsstille både krav til taleoppfattelse på 2 m 
avstand og kravene til rentoneaudiometri som listet over. Personer som ikke 
tilfredsstiller kravene til taleoppfattelse eller høreterskel vurdert ved 
rentoneaudiometri, skal henvises øre-nese-hals-spesialist for utredning, inkludert 
vurdering av behov for høreapparat. Etter avsluttet spesialistutredning kan 
helseerklæring utstedes hvis talestemme oppfattes på 2 m med eller uten 
høreapparat. Ved fornyelse av helseerklæringen vil det vanligvis ikke være 
nødvendig med spesialistvurdering. 
Hvis krav om taleoppfattelse på 2 m bare kan tilfredsstilles ved bruk av høreapparat, 
må høreapparat brukes i offshoreperioden. 

7.3 Tilleggskrav for dykkere 

Kravet til taleoppfattelse må oppnås uten bruk av høreapparat. Cochleaimplantat er 
ikke forenlig med dykking. Se ellers kapittel 16.9.3 om øre-nese-halssykdommer. 
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8  H je r te -ka rsys temet  

8.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 3) Hjerte- karsykdom 
Det må ikke være hjertesykdom eller karsykdom som kan medføre økt sannsynlighet for 
akutte behandlingstrengende sykdomstilfelle. 

8.2 Iskemisk hjertesykdom 

Personer som har hatt myokardiskemi, indkludert myokardinfarkt, angioplastikk    
eller koronar bypass-kirurgi, må oppfylle følgende kriterier for at risikoen skal være 
forenlig med arbeid offshore: 

-Vedkommende må ikke ha hatt symptomer på hjertesykdom på minst 6 uker. 
-Vedkommende må gjennomføre en kardiologisk belastningstest uten å vise 
symptomer på hjertesykdom eller iskemi. Arbeidskapasiteten må være tilstrekkelig 
til at de generelle helsekravene tilfredsstilles. 
-Det må foreligge spesialisterklæring med risikovurdering knyttet til fremtidige 
arytmier, nye iskemiske episoder og hjertesviktutvikling. Spesialisterklæringen bør 
som hovedregel inkludere resultatene fra ultralydundersøkelse, 24 t EKG og 
belastningstest. 

Helseerklæring kan tidligst utstedes 6 uker etter invasiv utredning/revaskularisering, 
3-6 måneder etter aortokoronar bypass-operasjon (individuell vurdering), og 12 
måneder hvis invasiv utredning ikke har vært gjennomført. 
Petroleumslegen må vurdere generelle risikofaktorer som røyking, lipidprofil, 
overvekt, diabetes (se kap.11) og fysisk aktivitet/mosjon. Sammen med annen 
klinisk informasjon inkludert spesialistvurderinger skal legen avgjøre om 
helseerklæring kan gis og for hvor langt tidsrom. Legen bør i utgangspunktet utstede 
attest for maksimum ett år.  
Ved fornyelser fastsettes kravet om tilleggsundersøkelser ut fra en risikovurdering. 
Resultatene fra undersøkelsene legges til grunn for fornyelsen og varigheten av 
denne. 

8.3 Hjertearytmi 

Arbeidstakere med arytmier som har innvirkning på funksjonsevnen er ikke 
helsemessig skikket til offshore arbeid. 
Pasienter med arytmier hvor det er stor fare for synkope (uttalelse fra kardiolog eller 
har hatt et anfall siste 12 måneder) er ikke helsemessig skikket til offshorearbeid. 
Helseerklæring kan utstedes til pasienter med atrieflimmer hvor tilstanden etter 
adekvat utredning ikke er funnet å skyldes annen hjertesykdom, og som ikke har gitt 
andre symptomer enn uregelmessig puls. Sannsynligheten for residiv med 
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alvorligere symptomer må vurderes som lav. Dersom utredningen viser tegn til 
annen hjertesykdom som mulig årsak, skal personen vurderes i samsvar med det 
aktuelle punktet knyttet til den påviste hjertesykdommen. 
 
Ved ablasjon må det ha gått minimum 3 måneder etter behandling før 
helseerklæring utstedes.  

8.4 Pacemakere/ICD 

Pasienter med pacemaker må gjennomgå periodiske undersøkelser som anbefalt av 
hjertespesialist. Risikovurderingen er knyttet til arytmi som omhandlet i avsnittet 
over. Pasienter med velfungerende pacemaker er som regel skikket til 
offshorearbeid. 
Pasienter med implantert hjertestarter (ICD) er helsemessig uskikket for offshore 
arbeid både grunnet grunnlidelsen og påvirkning av pasienten i forbindelse med 
utløsning av sjokk. 

8.5 Hypertensjon 

Hypertensjon vil normalt ikke utgjøre noen stor risiko under arbeid offshore, så lenge 
det er snakk om ukompliserte tilfeller. 
 Alle personer med blodtrykk under 140/90 vurderes som skikket. 
Personer med systolisk blodtrykk mellom 140 og 180 og/eller diastolisk blodtrykk 
mellom 90 og 110 mm Hg må vurderes individuelt. Legen må sikre at personen får 
tilfredsstillende utredning og oppfølging.  
Legen må vurdere om helseerklæring kan utstedes, eventuelt med begrenset 
gyldighetstid.  
Personer med systolisk blodtrykk over 180 og/eller diastolisk blodtrykk over 110 er 
ikke skikket for offshorearbeid. 

8.6 Perifer sirkulasjon 

Personer med gjennomgått dyp venetrombose (DVT) bør undersøkes med hensyn til 
sannsynligheten for residiv, sannsynligheten for komplikasjoner (spesielt 
lungeemboli) og bivirkninger av medisiner, spesielt antikoagulantia. Pasienter med 
gjennomgått DVT eller lungeemboli, og som etter eventuell behandling anses å ikke 
ha vesentlig øket sannsynlighet for nye tromboemboliske tilstander, kan som 
hovedregel anses helsemessig skikket til arbeid offshore. 
Personer med heterozygot Leiden-mutasjon vurderes i henhold til ovenstående 
såfremt det ikke samtidig foreligger andre risikofaktorer for DVT. Personer med 
homozygote Leiden-mutasjoner oppfyller ikke helsekravet. 

8.7 Cerebrovaskulære lidelser 

Personer som i løpet av det siste halvåret har hatt hjerneinfarkt, intracerebral 
blødning, transitorisk cerebral iskemi (TIA) eller forbigående ensidig synstap 
(amaurosis fugax), vurderes som høyrisiko og er ikke helsemessig skikket til arbeid 
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offshore. 
Personer uten funksjonsbegrensende sekveler med liten sannsynlighet for residiv, 
kan vurderes på nytt etter 6 måneder. Det skal foreligge en uttalelse fra 
behandlende spesialist. Pasienten skal være utredet for tilgrunnliggende årsaker og 
risikofaktorer (hypertensjon, atrieflimmer, atherosclerose osv) og forebyggende 
behandling/behandling av risikofaktorer skal være utprøvd. Dersom det er nødvendig 
å gi helseerklæring med begrensninger, skal saken legges fram for Fylkesmannen i 
Rogaland. 
Følgetilstander etter hjerneslag (for eksempel redusert førlighet og synsfeltutfall) 
vurderes i henhold til retningslinjene i de respektive kapitlene. Kognitiv 
funksjonssvikt eller neglekt er ikke forenlig med tjeneste offshore og petroleums-
legen må spesielt forsikre seg om at dette ikke foreligger. 
 

8.8 Tilleggskrav for dykkere 

8.8.1 Generelt 

Det skal tas 12-avlednings EKG ved første undersøkelse og deretter hvert 5. år fra 
fylte 40 år. 
Sykdommer i hjerte- og sirkulasjonsorganer må vurderes strengt. I tillegg til å ta vare 
på seg selv i arbeidssituasjonen må dykkere også kunne møte store krav til fysisk 
yteevne ved nødsituasjoner hos seg selv og meddykkere. Hjerte- og karsykdommer 
som nedsetter fysisk yteevne vil være en kontraindikasjon mot dykking. Tilstander 
som gir uforutsett eller varierende påvirkning av fysisk og psykisk yteevne (arytmier, 
angina) vil representere kontraindikasjoner. 
Dykkere som har vært behandlet for hjerte- eller karsykdom, må være vurdert av 
spesialist før helseerklæring utstedes. Resultat av arbeidsbelastningstest må være 
normalt og sannsynligheten for residiv vurdert som liten. Det vises til kapitlet om 
medikamenter når det gjelder behov for medikamentell behandling av disse 
tilstandene. 

8.8.2 Iskemisk hjertesykdom 

Personer som er avhengig av medikamentell behandling for symptomkontroll (f.eks 
nitroglycerin) er uskikket til dykking. Medikamentell profylakse (lipidsenkende 
medikamenter, platehemmere m.v.) må vurderes individuelt. Dykkere med 
gjennomgått aorto-koronar bypassoperasjon må gjennomgå billeddiagnostikk egnet 
til å utelukke postoperativ arrdannelse i pleura eller lungeparenkymet.  

8.8.3 Hjertearytmi 

Personer med symptomgivende hjertearytmier er uskikket til dykking. 

8.8.4 Pacemaker 

Implantert pacemaker er uforenlig med dykking.  

36



8.8.5 Hypertensjon 

Dykkerlegen skal foreta en risikovurdering i henhold til anerkjente retningslinjer. 
Dykkerlegen kan utstede helseerklæring ved isolert (fravær av andre risikofaktorer) 
mild (Grad 1) hypertensjon med inntil 6 måneders gyldighetstid. I løpet av denne 
perioden må blodtrykket kontrolleres og alle relevante risikofaktorer kartlegges. 
Utstedelse av helseerklæring etter denne perioden forutsetter at medikamentell 
behandling er igangsatt uten funksjonsbegrensende bivirkninger og at blodtrykket er 
tilfredsstillende regulert. 
Følgetilstander til hypertensjon (nefropathi, retinopathi osv.) er normalt uforenlig med 
dykking. Helseerklæring kan utstedes etter en individuell vurdering etter at 
spesialisterklæring er innhentet. Utstedelse av helseerklæring forutsetter at 
hypertensjonen er velkontrollert og at følgetilstandene ikke progredierer. 
Følgetilstanden må ikke påvirke dykkerens evne til å ivareta egen eller andres 
sikkerhet.  

8.8.6 Perifer sirkulasjon  

Forstyrrelser i perifer sirkulasjon er uforenlig med dykking. Helseerklæring kan 
utstedes etter en individuell vurdering i de tilfeller det er usannsynlig at tilstanden 
kan påvirke gassutveksling i vevene eller predisponere for kuldeskade. Utstedelse 
av helseerklæring etter gjennomgått dyp venetrombose forutsetter minst 12 
måneders observasjonstid og at spesialist har vurdert sannsynligheten for residiv 
som liten. Gjennomgått lungeemboli diskvalifiserer for videre dykking.  

8.8.7 Cerebrovaskulære lidelser 

Det vises generelt til kapittel 9 om hjernefunksjonsforstyrrelser. Personer som har 
gjennomgått TIA eller hjerneslag er ikke skikket til dykking.  
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9  H je rne funks jons fo rs ty r re lse r  

9.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 4) Hjernefunksjonsforstyrrelser 
Det må ikke foreligge tilstander som medfører økt sannsynlighet for anfallsvis 
opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser eller andre anfall med redusert bevissthet. 
 

9.2 Tilstander som medfører at helsekrav ikke anses oppfylt 

Tilstander som kan medføre økt sannsynlighet for plutselig tap av bevissthet, er 
uforenlig med arbeid offshore. Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser 
(herunder epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må ikke 
ha forekommet i løpet av de siste 24 måneder. 
Enhver lidelse i sentralnervesystemet som kan medføre nedsatt bevissthetstilstand 
eller reduserte motoriske eller psykiske ferdigheter er vanligvis uforenlig med arbeid 
offshore. I tillegg må personen vurderes med tanke på: 
- Potensiell endring i bevissthetsnivå 
- Endringer i den kognitive funksjonen, spesielt mht. minne og konsentrasjon 
- Tap av muskelkraft 
- Forstyrrelser i balanse eller koordinasjonsevne 
Det er gitt rettledning om spesielle forhold i avsnittene under, men personer som 
viser funksjonssvikt innen punktene listet over, vil sannsynligvis ikke oppfylle 
helsekravene.  
 

9.3 Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser – 
bevissthetsforstyrrelser 

”Anfallsvis” innebærer plutselig opptreden og mulighet for gjentakelse. 
”Hjernefunksjonsforstyrrelser” omfatter ikke bare generaliserte tonisk-kloniske 
krampeanfall, men også nedsatt bevissthet, oppmerksomhet, konsentrasjon og/eller 
reaksjonsevne, f.eks. ved partielle epileptiske anfall, hypoglykemi eller forbigående 
sviktende sirkulasjon til hjernen (f.eks. ved synkope). Begrepet er dermed 
vidtfavnende. Beskrivelsen «anfallsvis» sikter til de ulike typene anfall, og innebærer 
ikke at det må ha vært mer enn ett anfall. ”Bevissthetsforstyrrelser” omfatter altså 
ikke bare (mistenkt) epilepsi.  
Etter ett anfall med bevissthetstap av usikker årsak, er det i utgangspunktet en ikke 
ubetydelig sannsynlighet for gjentakelse, selv om man ikke kan stille 
epilepsidiagnose. Det er irrelevant for de sikkerhetsmessige følger av et nytt anfall 
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om årsaken er f.eks. hjerterytmeforstyrrelse, epilepsi, alkoholutløste krampeanfall, 
abstinenskramper, reflekssynkope (kardioinhibitorisk, vasovagal eller ”carotid 
sinus”), hypersomni, katapleksi, aortastenose eller migrene med aura. Uklar årsak 
utelukker ikke residiv. Årsaken kan imidlertid være meget viktig for sannsynligheten 
for nytt anfall, og er derfor vesentlig for vurderingen av helsemessig skikkethet. 
Selv om begrepet ”bevissthetstap” er vidtfavnende, jf. ovenfor, så vil ikke ethvert 
bevissthetstap uten videre omfattes. Anfallet må i så fall ha liten sannsynlighet for 
gjentakelse eller være helt klart irrelevant i arbeidssammenheng. Eksempler kan 
være bevissthetstap ved hjernerystelse, krampeliknende fenomener under 
innledning til eller oppvåkning fra narkose, besvimelse ved skade/blodtap, banal 
enkeltstående vasovagal synkope.  
Miksjonssynkope og defekasjonssynkope medfører ikke uskikkethet med mindre det 
også har vært anfallssuspekte episoder utenom disse situasjonene. 
Bevissthetsbortfall i forbindelse med hjertestans/hjertearytmi skal vurderes ut fra den 
tilgrunnliggende hjerte/karsykdommen. Banal, enkeltstående synkope under 
interkurrent sykdom, f.eks. kraftig gastroenteritter er heller ikke automatisk en 
kontraindikasjon mot arbeid offshore. Det må anvendes klinisk skjønn. 
Spesialistuttalelse må innhentes i alle tvilstilfeller. 

Ved vurdering av arbeidsskikkethet og for utstedelse av helseerklæring må den 
undersøkende legen ha: 

• Innhentet uttalelse fra personens fastlege og fra spesialist som bekrefter 
sykehistorien og relevante undersøkelsesfunn som en individuell 
risikovurdering kan bygge på.  

• Vurdert følgende:  
- Sannsynligheten for tilbakefall må være vurdert til å være liten. 
- Personen må ha vært anfallsfri i minst 24 måneder, med eller uten inntak av 

medisin. Personer som slutter med medisin, må kunne vise til en anfallsfri 
periode på 24 måneder uten medisin før de returnerer til offshorearbeid. 

- Det skal ikke være noen vesentlige bivirkninger ved inntak av medisin. 
- Ved inntak av medisin må det fremgå av fastlegens/spesialistens rapport at 

vedkommende har tilfredsstillende effekt av behandlingen. 
For alkoholrelaterte anfall må personen ha vært anfallsfri i minst 24 måneder og uten 
medisiner i minst 12 måneder før de kan gå tilbake til noen form for arbeid offshore. 
Etter en alvorlig hodeskade eller kranieoperasjon (uten epileptiske anfall), må 
sannsynligheten for post-operativ eller posttraumatisk epilepsi være lav. Personer 
kan anses skikket hvis sannsynligheten for epilepsi er minimal, eventuelt etter en 
anfallsfri minimumsperiode på 6 måneder. Personer som stopper med forebyggende 
medisin eller trapper ned, må enten kunne dokumentere en svært lav sannsynlighet 
for epileptiske anfall, eller kunne vise til en anfallsfri periode på 12 måneder etter at 
medisineringen har stanset. I alle slike tilfeller må det innhentes nevrologisk 
spesialistuttalelse. 
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9.4 Tap av bevissthet/endret bevissthetsnivå 

I alle tilfeller av tap av/endret bevissthet må personen undersøkes av en relevant 
spesialist. Hvis underliggende årsak identifiseres, så skal vurdering av helsemessig 
skikkethet avledes av denne. Hvis en underliggende årsak ikke kan påvises, kan 
helseerklæring bare utstedes etter vurdering av Fylkesmannen i Rogaland og tidligst 
etter 12 måneder uten anfall. 
Personer med uforutsigbar søvnighet som følge av narkolepsi/søvnforstyrrelser i 
perioder da de normalt skulle vært våkne, vil utgjøre en risiko som er uforenlig med 
offshorearbeid. Personer som har gjennomgått vellykket behandling for slike lidelser, 
kan være skikket. I slike tilfeller må spesialistuttalelse innhentes, uttalelsen skal 
inneholde en vurdering av oppnådd behandlingseffekt.  
 

9.5 Tilleggskrav for dykkere 

Epilepsi er uforenlig med dykking. Personer som tidligere har vært behandlet for 
epilepsi kan søke dispensasjon fra helsekravene. Fylkesmannen kan innvilge 
dispensasjon forutsatt at sannsynligheten for tilbakefall er vurdert som liten. 
Spesialisterklæring må innhentes. Personen må ha vært anfallsfri uten bruk av 
anfallsforebyggende medisin siste 5 år. Billeddiagnostisk utredning av hjernen og 
EEG skal ikke vise forandringer som kan indikere øket sannsynlighet for tilbakefall. 
Personer med gjennomgått nevrologisk trykkfallsyke kan godkjennes tidligst 3 
måneder etter gjennomgått skade forutsatt at nevrologisk spesialisterklæring 
godtgjør at det ikke foreligger sekvele. Mindre nevrologiske utfall i form av 
sensibilitetsaffeksjon kan godkjennes forutsatt at nevrolog med særskilt erfaring i 
oppfølging av dykkere finner det forsvarlig. Tidligere trykkfallsyke som har gitt varige 
motoriske, kognitive eller autonome utfall, er uforenlig med dykking. 
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10  Psyk iske  l i de l se r  

10.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 5) Psykiske lidelser 
Det må ikke være psykisk lidelse eller personlighetsavvik som medfører nedsatt 
dømmekraft, impulskontroll eller adferdsforstyrrelser. 

10.2 Vurdering 

Ved vurdering av personer med kjent psykisk lidelse må undersøkende lege ta 
stilling til om tilstanden kan forverres eller fremskyndes av faktorer som sosial 
isolasjon, forstyrrelse av vanlige sosiale mønstre, skiftarbeid og muligheten for at 
miljøet kan oppfattes som stressende. 
Undersøkende lege må vurdere de funksjonelle virkningene av symptomer på 
tilstanden, f. eks.: 
- Sinnsstemning 
- Hukommelse 
- Konsentrasjon 
- Agitasjon, sinnsbevegelse 
- Psykotiske symptomer 
- Atferdsforstyrrelse 
- Bivirkninger av medisiner 
Det vises til punktene under vedrørende spesifikke forhold, men personer som viser 
vesentlige avvik i forhold til punktene listet over, utgjør sannsynligvis en risiko som er 
uforenlig med offshorearbeid.  

10.3 Anmerkning om spesielle forhold 

10.3.1 Angst og depressive lidelser 

Ved vurdering av risikoen for mild angst og depressive lidelser, må undersøkende 
lege forsikre seg om at personen ikke har noen vesentlige hukommelses- eller 
konsentrasjonsproblemer, ingen selvmordstanker, ingen atferdsforstyrrelser eller 
agitasjon, og at faktorer på arbeidsplassen ikke forventes å forverre tilstanden. Hvis 
personen benytter medisiner, må legen forsikre seg om at pasientens sinnsstemning 
er stabil og at det ikke foreligger alvorlige bivirkninger.  
Alvorlig angst og depressive lidelser er ikke forenlig med offshorearbeid. Dette 
gjelder i særdeleshet hvis tilstanden har medført hukommelses- eller 
konsentrasjonsproblemer, adferdsforstyrrelser, agitasjon eller selvmordstanker. 
Eksempler på slike lidelser kan være panikklidelse og fobier med klart påvirket 

41



adferd som personen selv ikke kan mestre, tilbakevendende depressiv lidelse med 
minst en alvorlig episode og bipolare lidelser av alle typer. Fylkesmannen i Rogaland 
kan innvilge dispensasjon hvis tilfredsstillende behandlingseffekt er oppnådd 
medikamentelt eller på annen måte. Spesialisterklæring må foreligge. 

10.3.2 Psykoser 

Personer som har hatt psykose eller psykoseliknende tilstander, oppfyller ikke 
helsekravene. Dette gjelder uavhengig av hva som er årsaken til psykosen.  Etter at 
pasienten er tilfredsstillende behandlet, restituert og spesialisterklæring er innhentet 
kan eventuelt dispensasjon innvilges. Spesialisterklæringen må bekrefte at 
personen: 

• Er fullt restituert funksjonelt 

• Har god sykdomsinnsikt  

• Følger det avtalte behandlingsprogrammet fullt ut 

• Samarbeider fullt ut med helsetjenesten 

• Ikke har noen vesentlige bivirkninger av medisinen (eksempelvis nedsatt 
våkenhet, konsentrasjon og motorisk ytelse) 

• Har lav sannsynlighet for gjentakelse 
Risikoen forbundet med personer som har utvist voldelig adferd under tidligere 
psykotiske episoder, vil nesten uten unntak ikke være forenlig med offshorearbeid.  

10.3.3 Utviklingsforstyrrelser (inkludert Aspergers syndrom, autisme og 
ADHD) 

En person med slik diagnose kan ikke få helseerklæring uten vedtak fra 
Fylkesmannen i Rogaland. Grunnen er at denne pasientgruppen er svært heterogen 
og det er vanskelig å gjøre en korrekt vurdering. For at Fylkesmannen skal kunne 
vurdere saken er det nødvendig med beskrivelse av impulsivitet og hvordan 
personens adferd virker på andre. Det er særlig viktig at forhold omkring 
risikofaktorene svekket konsentrasjonsevne (”oppmerksomhetssvikt”), impulsivitet, 
aggresjon/sinne, rusmisbruk og kriminalitet blir belyst. Eventuelle konsekvenser av 
bortfall av medikasjon under opphold offshore må vurderes. Disse risikoene kan 
være så betydelige at de er uforenlige med sikkerhetskravene i offshorearbeidet, 
eller med evnen til å bo i et fellesskap.  
Den som siste to år har hatt adferdsforstyrrelser, problemer med impulskontroll og 
asosial adferd vil representere en sikkerhetsrisiko og er uskikket til å arbeide 
offshore. Dette medfører at terskelen for å gi dispensasjon vil være høy. For å kunne 
innvilge dispensasjon må det foreligge spesialisterklæring som sannsynliggjør at 
adferdsforstyrrelsene ikke vil residivere. 
Tradisjonelt har en skilt mellom de som bruker sentralstimulerende medikamenter og 
de som greier seg uten. Bruk av slike medikamenter vil imidlertid ofte være en 
forutsetning for at vedkommende kan fungere tilfredsstillende. Etter en konkret og 
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individuell vurdering vil det være mulig å gi helseerklæring til velfungerende personer 
med ADHD. Ved vurdering for helseerklæring vil Fylkesmannen i Rogaland ta stilling 
til om helseerklæringens gyldighet må avgrenses til ett eller flere konkrete 
arbeidsforhold/arbeidsoperasjoner. Bruk av sentralstimulerende medikamenter for 
behandling av ADHD er i seg selv ikke en kontraindikasjon for utstedelse av 
helseerklæring (se kap. 15.3.2). 

 

10.4 Tilleggskrav for dykkere 

Psykiske lidelser som siste 5 år har medført behov for behandling i 
spesialisthelsetjenesten, er ikke forenlig med dykking. Fylkesmannen kan innvilge 
dispensasjon fra helsekravene hvis spesialisterklæring godtgjør at tilstanden er 
velkontrollert, funksjonsevnen normal og at det ikke er vesentlig sannsynlighet for 
tilbakefall. Ved vurdering av dispensasjonssøknaden må det tas hensyn til 
dykkemetode (metningsdykking eller overflateorientert dykking) sammenholdt med 
sannsynligheten for tilbakefall.  
Dykkerlegen kan uavhengig av dette utstede helseerklæring ved 
situasjonsbetingede søvnforstyrrelser som har vært medikamentelt behandlet.  
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11  D iabetes  

11.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 6) Diabetes 
Det må ikke være diabetes som behandles med insulin eller andre antidiabetika som kan 
føre til hypoglykemi. 

11.2 Generelt ved diabetes mellitus 

Personer med diabetes må vurderes med hensyn til: 

• Risiko for hypoglykemisk anfall 

• Akutt- og senkomplikasjoner som kan påvirke bevegelsesevne eller evne til å 
reagere i nødssituasjoner, samt risiko for akutt hjerte-karsykdom. 

11.3 Diabetes type 1 

Risiki forbundet med diabetes type 1 er ikke forenlige med arbeid offshore. 
Dispensasjon kan eventuelt innvilges for begrenset helseerklæring (f.eks. 
installasjon, arbeidsperiodens lengde eller tjeneste/stilling). Følgende krav må 
legges til grunn ved vurderingen av en dispensasjonssøknad: 

• Undersøkende lege må innhente nødvendige kliniske opplysninger fra 
personens behandlende lege. 

• Erklæring fra spesialist i indremedisin må innhentes. 

• Omfanget av eventuelle vaskulære senkomplikasjoner (retinopati, nefropati eller 
nevropati) skal være dokumentert og vurdert. 

• Det skal ikke foreligge kjent koronarsykdom (se kap. 8). 

• Personen skal ikke ha vært innlagt med ketoacidose siste år (bortsett fra ved 
sykdomsdebut). 

• Personen skal ikke ha hatt alvorlige hypoglykemier (insulinsjokk = avhengig av 
andres hjelp) eller innleggelser i sykehus på grunn av hypoglykemi siste to år. 
Gjentatte symptomgivende hypoglykemiske episoder er uforenlig med arbeid 
offshore. 

• Personen skal ha god sykdomsinnsikt.  

• Personen må ha hatt god kontroll av sin diabetes i de 6 foregående månedene 
og HbA1c < 9%. 
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• Personen må selv kunne håndtere sin insulinbehandling og måle blodsukker 
regelmessig. 

• Helsetjenesten på arbeidstakers innretning må informeres om tilstanden og skal 
ha avgitt uttalelse før saken ferdigbehandles. 

Sannsynligheten for hypoglykemi er mindre hos pasienter med noe bevart 
egenproduksjon (målt som C-peptid). Symptomene kan avta ved lang 
diabetesvarighet eller lav HbA1c (<7.0%). 
Latent autoimmun diabetes (LADA) skal vurderes som diabetes type 1, dvs. at 
helsekravene ikke anses oppfylt. Disse vil imidlertid ofte ha bevart egenproduksjon. 
Det kan derfor være forsvarlig å innvilge dispensasjon hvis kravene listet over er 
imøtekommet og sannsynligheten for hypoglykemi er vurdert som liten. 

11.4 Diabetes type 2 

Som hovedregel vil personer med diabetes type 2 være helsemessig skikket til 
arbeid offshore hvis ikke det foreligger organkomplikasjoner eller forøket 
sannsynlighet for hypoglykemi knyttet til behandlingen. 
Bruk av visse perorale hypoglykemiske medikamenter kan gi alvorlige følinger 
(sulfonylurea), men dette forekommer svært sjelden og bør ikke være til hinder for 
sertifisering med mindre personene har hatt flere hypoglykemiske anfall tidligere. 
Sertifiserende lege må innhente relevant informasjon fra behandlende lege.  
Diabetes type 2 som behandles med insulin, har som regel betydelig lavere 
sannsynlighet for hypoglykemi enn personer med diabetes type 1 på grunn av noe 
restproduksjon av insulin. Ved førstegangsutstedelse av helseerklæring skal 
spesialisterklæring innhentes og sannsynligheten for hypoglykemi skal vurderes 
særskilt. Over tid vil egenproduksjonen av insulin kunne forsvinne og 
sannsynligheten for hypoglykemi øke. Dette forutsettes vurdert av spesialist med 
mellomrom. Ved manglende insulinproduksjon eller hvis organkomplikasjoner 
oppstår, må personen kjennes uskikket. For overprøving og dispensasjon vises til 
kapittel 18.  

11.5 Tilleggskrav for dykkere 

All insulinbehandlet diabetes er uforenlig med dykking. Personer med diabetes type 
2 (som ikke behandles med insulin) kan godkjennes av dykkerlegen etter en 
individuell vurdering ut fra sannsynligheten for hypoglykemi. Godkjenning forutsetter 
at tilstanden er stabil og at spesialisterklæring er innhentet.  
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12  M isb ruk  

12.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 7) Misbruk 
Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler, og ikke bruk av beroligende eller 
bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet og arbeidsevne. 

12.2 Om misbruk 

Med misbruk forstås i denne sammenheng bruk av alkohol eller andre rusmidler 
(inkludert medikamenter) som går ut over arbeidsevnen offshore. Det må ikke være 
bruk av beroligende eller bedøvende midler i doser som reduserer årvåkenhet og 
arbeidsevne. Det må heller ikke i friperioder forekomme misbruk som påvirker 
arbeidsevnen offshore. 
Begrepet rusmisbruk dekker rusmiddelavhengighet og skadelig bruk av rusmidler. 
Bruk av illegale rusmidler vil alltid diskvalifisere for helseerklæring. Det samme 
gjelder hvis legalt forskrevne legemidler ikke brukes i henhold til forskrivningen (det 
vil si at bruken har misbrukskarakter). Men også bruk i henhold til forskrivningen kan 
redusere årvåkenhet og arbeidsevne slik at helseerklæring ikke kan utstedes. 

Illegal bruk av anabole steroider/dopingmidler kan medføre aggressivitet og dårlig 
impulskontroll. Ved slik bruk vil forskriftens helsekrav ikke være oppfylt.  

12.3 Alkoholavhengighet 

Skadelig bruk av alkohol er inntak av alkohol i en grad som kan føre til forstyrrelse i 
adferd, gi helsesvekkelser og føre til avhengighet. Med avhengighet av alkohol 
forstår vi adferdsmessige, kognitive og fysiologisk endringer etter langvarig høyt 
inntak av alkohol der vansker med kontrollert inntak gir økt toleranse og skadelige 
virkninger neglisjeres. 
Hvis alkoholavhengighet avdekkes, er arbeidstakeren ikke helsemessig skikket til 
arbeid offshore og legen skal utstede udyktighetserklæring. Det må spesielt vurderes 
om alkoholbruken har ført til (eller trolig vil føre til) sviktende arbeidsevne, mye 
fravær eller gjentatte advarsler/disiplinærsaker.  
Personer som har gjennomgått eller er i en kontrollert oppfølging for sin 
alkoholavhengighet, kan gis helseerklæring ut fra en risikovurdering. Undersøkende 
lege må tilpasse gyldighetsperioden som anbefales å ikke være mer enn 6 måneder 
i det første året av oppfølgingsperioden. Utstedelse av helseerklæring skal skje i et 
samarbeid med bedriftshelsetjenesten og behandlende lege. Slikt samarbeid 
forutsetter informert samtykke fra arbeidstakeren. Personer som har hatt et 
abstinensframkalt anfall, skal i tillegg vurderes i henhold til veiledningens kapittel 9. 
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12.4 Narkotikamisbruk 

Hvis narkotikamisbruk avdekkes (se ovenfor), skal legen utstede 
udyktighetserklæring. 
Personer som har gjennomgått eller er i en kontrollert oppfølging for narkotikabruk, 
kan gis helseerklæring ut fra en risikovurdering. Personen må, før helseerklæringen 
utstedes, ha vært rusfri i minst 6 måneder og avlegge egnet verifiserende 
rusmiddeltest. Ved utstedelse av helseerklæringen må arbeidstakeren akseptere et 
pågående uannonsert / tilfeldig narkotika-testingsprogram i minimum 2 år. Ett positivt 
narkotikatestresultat i denne perioden vil normalt medføre uskikkethet og alltid 
innebære en gjennomgang av personens fortsatte skikkethet for arbeid offshore. 
Undersøkende lege må tilpasse gyldighetsperioden som anbefales å være 3 
måneder det første året av oppfølgingsperioden. Utstedelse av helseerklæring skal 
skje i et samarbeid med bedriftshelsetjenesten og behandlende lege. Det forutsettes 
informert samtykke fra arbeidstakeren. 
Misbruk av vanedannende medikamenter skal vurderes etter samme prinsipper som 
narkotikamisbruk. 
Arbeidstakere under legemiddelassistert rehabilitering (LAR) tilfredsstiller i 
utgangspunktet ikke helsekravene og kan bare få helseerklæring dersom 
Fylkesmannen i Rogaland eller klagenemnda innvilger dispensasjon fra 
helsekravene. Ved vurderingen av slik dispensasjonssøknad settes det strenge krav 
til oppfølging, opphør av inntak av illegale stoffer, ikke bruk av andre beroligende 
eller bedøvende midler, og tilstrekkelig observasjonstid/stabilitet i tilstanden. 
 

12.5 Tilleggskrav for dykkere 

Personer som er kjente misbrukere, eller som er i eller siste fem år har vært i, et 
oppfølgingsopplegg for alkohol-, narkotika- eller medikamentmisbruk, anses ikke 
helsemessig skikket til dykking. 
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13  Lunge funks jon  

13.1 Forskriftens krav 

Forskriften§ 11 pkt. 8) Lungefunksjon 
Det må være tilfredsstillende lungefunksjon. 

13.2 Generelt om lungefunksjonen 

Ved vurdering av åndedrettssykdommens innvirkning på en persons evne til å 
arbeide offshore, skal undersøkende lege vurdere følgende: 

• Bevegelighet og fysisk yteevne med spesiell referanse til generell 
bevegelighet rundt på plattformen (inkl. trappegåing), evne til å utføre normale 
arbeidsfunksjoner, evne til å reagere korrekt og effektivt i nødssituasjoner, og 
spesielt kunne delta i evakueringer på en vellykket måte. 

• Sannsynlighet for å utvikle plutselige livstruende komplikasjoner.  

• Evnen til å delta i sikkerhetsopplæring inkl. eksponering for røykfylte miljøer 
iført røykhetter og pusteapparat, opplæring i rømning fra helikopter under 
vann og bruk av undervannspusteutstyr. 

• Vurdering av mulig eksponering for luftveisirritanter og allergifremkallende 
stoffer. 

Legen må ha tilgang til eller (helst) selv kunne gjøre spirometriske undersøkelser. 
 

13.3 Spesielle forhold 

13.3.1 Astma – bronkial hyperaktivitet 

Anerkjente retningslinjer (nasjonale eller internasjonale slik som GINA eller British 
Thoracic Society) bør legges til grunn for diagnostikk, behandling og kontroll. 
Foreligger det bronkial hyperaktivitet, må dette undersøkes av spesialist for å 
utelukke at arbeidstakeren har periodisk/anfallsvis reduksjon i lungekapasiteten. 
Følgende normer bør brukes av undersøkende lege ved vurdering av risikoen: 

• Astma i barneårene som har gått i regress, utgjør ikke en vesentlig risiko. 

• For at risikoprofilen skal være forenlig med offshorearbeid, må undersøkende 
lege forsikre seg om at personen har: 

- Sjeldne, ikke-invalidiserende anfall 

- Normal fysisk yteevne 
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- Ingen anfall som krever sykehusopphold 

- God kunnskap og bevissthet om sykdommen, samt evne til å modifisere 
egen behandling etter behov 

For personer som ikke oppfyller disse kriteriene, må det innhentes 
spesialisterklæring for å vurdere situasjonen grundig. 

13.3.2 Obstruktiv lungesykdom 

Tilstander som kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer skal vurderes 
ved hjelp av standardisert spirometri. 
Personer med FEV1 >60 % av forventet verdi og FVC >70 % av forventet verdi har 
sannsynligvis tilstrekkelig lungereserve til å oppfylle kravene til reising og arbeid 
offshore. Foreligger det mistanke om bronkial hyperreaktivitet, må dette undersøkes 
av spesialist for å utelukke at arbeidstakeren har periodisk/anfallsvis reduksjon i 
lungekapasiteten. 
For personer som ikke oppfyller disse kravene, bør undersøkende lege gjennom en 
praktisk funksjonsvurdering, forsikre seg om at personen er i stand til å arbeide 
offshore, og har kapasitet til å reagere i en nødssituasjon og evakuering av 
plattformen. Som et minimum må arbeidstakeren kunne mestre trappegang 
svarende til 3 etasjer i normal hastighet uten å få tydelig pustebesvær. 
Spesialisterklæring må innhentes i tvilstilfeller. 

13.4 Tilleggskrav for dykkere 

Ved førstegangs helseundersøkelse skal dykkeren undersøkes med vanlig 
lungerøntgen (eventuelt CT eller MR hvis det er kliniske indikasjoner for dette) 
forutsatt at slik undersøkelse ikke er foretatt siste 3 år. Dykkeren skal undersøkes 
med dynamisk spirometri i henhold til anerkjent metode. Målte resultater (minimum 
omfattende FVC, FEV1 og PEF) skal sammenlignes med norsk relevant 
referansepopulasjon hvis ikke dykkerens etniske bakgrunn berettiger annen 
referanseverdi. FVC og FEV1 skal minst tilsvare 80% av forventet verdi. FEV1/FVC 
skal være minimum 75% ved førstegangs undersøkelse, senere minimum 70%. Hvis 
ikke disse funksjonskravene oppnås, og dykkerlegen ikke har mistanke om 
tilgrunnliggende lungesykdom, så kan det utstedes tidsbegrenset helseerklæring 
med inntil 6 måneders gyldighetstid.  
Fornyet helseundersøkelse ved utløp av denne perioden forutsetter at utredning hos 
lungespesialist ikke har avdekket lungesykdom. Billeddiagnostisk undersøkelse av 
lungene, ikke eldre enn ett år, skal være normal.  
 
Pustegassens tetthet øker med økende dykkedybde. Ventilatorisk kapasitet – 
vurdert som maksimal voluntær ventilasjon – begrenser fysisk yteevne hos 
lungefriske dykkere. Lungesykdom som reduserer strømningshastighetene i 
luftveiene, er derfor uforenlig med dykking. Når det gjelder «fysisk yteevne», vises til 
kapittel 14.4. 
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Kronisk obstruktiv lungesykdom og alle tilfeller av anstrengelses- og kuldeutløst 
astma er uforenlig med dykking. Dette gjelder selv om symptomene er kontrollert 
medikamentelt.  
Bulløs lungesykdom, eventuelt gjennomgått spontanpneumothorax er uforenlig med 
videre dykking grunnet sannsynligheten for residiv. Etter traumatisk pneumothorax 
(inkludert pulmonalt dekompresjonsbarotraume) kan dykking tillates hvis 
sannsynligheten for residiv av lungeskade vurderes som liten og at billeddiagnostisk 
undersøkelse av lungen ikke viser arrdannelse. Spesialisterklæring må innhentes. 
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14  Før l i ghe t  

14.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 9) Førlighet 
Førligheten må være tilstrekkelig til at vedkommende kan arbeide sikkerhetsmessig 
forsvarlig og mestre en nødssituasjon og evakuering. 

14.2 Vurdering 

Lidelser i muskel- skjelettsystemet må spesielt vurderes med henblikk på: 

• Bevegelighet og mulighet til å forflytte seg på installasjonen under evakuering  

• Balanse og koordinasjonsevne 

• Leddstabilitet og sannsynlighet for luksasjon/subluksasjon 

• Mulighet til å ta på seg redningsdrakt 
 

14.3 Proteser 

Leddproteser utgjør ingen spesiell risiko i seg selv, men må vurderes i henhold til 
kriteriene foran. 
Arm- eller benproteser må vurderes ut fra funksjonalitet/bevegelsesevne og 
eventuelle begrensninger i en evakueringssituasjon. I tillegg må protesen være 
kompatibel med redningsdrakt. Petroleumslegen bør forsikre seg om at protesen kan 
settes raskt og forsvarlig på i en nøds- eller evakueringssituasjon, også under 
forhold med mørke/redusert sikt. 
 

14.4 Tilleggskrav for dykkere 

Dykkere må ha tilstrekkelig fysisk yteevne til å ivareta egen og andres sikkerhet 
både i den normale arbeidssituasjonen og i en krisesituasjon. Sammen med økende 
alder og overvekt så er dårlig fysisk yteevne assosiert med økt risiko for 
trykkfallssyke. 
 ”Fysisk yteevne” representerer en rekke ulike delfaktorer som blant annet 
utholdenhet, styrke, spenst, leddutslag og biomekanisk effektivitet. Det er ikke 
praktisk å teste alle disse faktorene – dykkere som er fysisk aktive (trener 
regelmessig) har de beste forutsetningene for å ivareta ytelseskravene. Dykkerlegen 
skal derfor registrere dykkerens fysiske aktivitetsnivå. Fysisk utholdenhet skal testes 
med standardisert metode. Kapasiteten skal minimum tilsvare 13 metabolske 
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ekvivalenter (METS). Målt ved estimert eller direkte beregnet maksimalt 
oksygenopptak skal dette for menn være minimum 45 ml/min/kg for dykkere under 
30 år, minimum 40 ml/min/kg for dykkere 30 – 50 år og minimum 35 ml/min/kg for 
dykkere over 50 år. For kvinner er kravet 10 % lavere. 
Slik undersøkelse av fysisk utholdenhet kan gjøres av uavhengig testinstans og må 
være gjort siste 6 måneder før helseundersøkelsen. Hvis praktiske årsaker ikke har 
gjort det mulig å gjennomføre testen i denne perioden eller hvis kravet ikke kan 
imøtekommes, så kan dykkerlegen utstede helseerklæring med inntil 6 måneders 
gyldighet forutsatt at det ut fra en samlet risikovurdering synes forsvarlig.  
Helseerklæring kan ikke utstedes utover dette uten at fysisk yteevne er dokumentert 
å være tilfredsstillende etter kravene angitt over. 
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15  Med ikamentbruk  

15.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 10) Medikamentbruk 
Det må ikke være bruk av medikamenter enten disse er forskrevet av lege eller ikke, som 
reduserer vedkommendes mulighet til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig og mestre en 
nødssituasjon og evakuering. 

15.2 Generell vurdering 

Personer som bruker reseptbelagte eller reseptfrie medisiner, bør vurderes med 
tanke på: 

• Den underliggende lidelsens karakter og om vedkommende fremdeles har 
symptomer som kan ha innvirkning på hans eller hennes evne til å arbeide 
offshore (se anmerkninger under relevant kategori). 

• Omfang av eventuelle bivirkninger, spesielt med tanke på endringer i 
bevissthetsnivået, svekkelse av hukommelse, konsentrasjonsevne eller 
våkenhet. 

• I hvilken grad det kan bli komplikasjoner (for eksempel langvarige blødninger, 
kramper) som følge av de terapeutiske effektene eller bivirkningene av 
medikamentet. Slike komplikasjoner må sees i lys av innretningens evne til å 
håndtere slike situasjoner og hvorvidt det er sannsynlig at det kan gjennomføres 
en vellykket evakuering. 

• Hvorvidt vedkommende vil etterleve pålagt medisinering ("compliance"), og 
hvilken virkning det vil ha hvis medisinene ikke er tilgjengelige. 

Personer som berøres sterkt av én eller flere av problemstillingene over, vil normalt 
ikke være egnet for arbeid offshore.  
Petroleumslegen må informere arbeidstaker om at: 

• All bruk av medisiner (både reseptbelagte og reseptfrie) må rapporteres til 
sykepleieren offshore. 

• Vedkommende må medbringe nok medisiner for hele oppholdet, pluss en 
tilleggsforsyning i tilfelle oppholdet blir forlenget av uforutsette årsaker. 
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15.3 Spesielle hensyn 

15.3.1 Antikoagulantia 

Foruten faren for spontanblødninger må petroleumslegen informere arbeidstaker 
som bruker antikoagulantia (både warfarin og nye antikoagulantia) om at 
arbeidsoppgaver med risiko for traumer kan medføre en sikkerhetsrisiko grunnet 
transporttid til sykehus. Petroleumslegen må foreta en grundig risikovurdering knyttet 
til grunnsykdommen og komplikasjoner ved antikoagulasjonsbehandling – om 
nødvendig med spesialisterklæringer. Petroleumslegen må ta stilling til om risikoen 
ved arbeidet offshore er så stor at dispensasjonssøknad må fremsendes. For å 
begrense risikoen knyttet til antikoagulasjonsbehandlingen, må legen forsikre seg 
om at: 

• Personens medikamentdosering og relevant INR-verdi har vært stabil i minst to 
måneder. 

• Personen forstår viktigheten av at innretningens sykepleier er informert om at 
vedkommende bruker antikoagulantia. 

15.3.2 Medikamenter som påvirker oppmerksomhet 

Psykofarmaka, sterke smertestillende, beroligende medikamenter og sovemedisin 
(A- og B-preparater) kan ha bivirkninger som for eksempel tretthet, 
oppmerksomhetssvikt, nedsatt finmotorikk og forvirring. Sovemidler kan gi 
bivirkninger lenge etter at den terapeutiske virkningen har avtatt. Personer som tar 
slike medikamenter fast, er derfor i utgangspunktet ikke egnet for offshorearbeid. 
Merk også at enkelte medikamenter i gruppe C (særlig de med varseltrekant) 
påvirker oppmerksomheten. 
Behandling med sentralstimulerende medikamenter hos personer med ADHD 
representerer ikke i seg selv en kontraindikasjon – slike pasienter skal vurderes ut 
fra grunntilstanden. Fordi sentralstimulerende midler har et misbrukspotensiale, må 
petroleumslegen informere pasienten nøye om å avklare oppbevaring og utlevering 
av disse medikamentene med offshore-helsetjenesten. 

15.3.3 Immunosuppressive medisiner 

Immunosuppressive medisiner kan brukes av flere forskjellige grunner som for 
eksempel å hindre avstøting etter organtransplantasjon, behandling av en rekke 
kreftsykdommer, autoimmunsykdommer som reumatoid artritt, Crohns sykdom og 
ulcerøs kolitt, samt til behandling av ikke-autoimmune sykdommer som astma og 
eksem. Ved bedømming om en person er egnet for offshorearbeid, må 
petroleumslegen: 

• Vurdere den underliggende sykdommen i henhold til de kriterier som er fastsatt i 
disse retningslinjene 

• Vurdere sannsynligheten for komplikasjoner som følge av økt infeksjonsfare.  
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• Vurdere sannsynligheten for andre bivirkninger som for eksempel hypertensjon, 
hyperglykemi, magesår, samt lever- og nyreskader. 

15.4 Tilleggskrav for dykkere 

Det er lite kunnskap knyttet til farmakondynamikk og farmakokinetikk under 
hyperbare betingelser grunnet en historisk restriktiv holdning til medikamentell 
behandling av dykkere. Dykkerlegen må nøye vurdere risiki knyttet til medikamentell 
behandling.  
Medikamentell behandling som kan maskere symptomer på trykkfallssyke (NSAID, 
sterkere analgetika) eller reduserer krampeterskelen er som hovedregel uforenlig 
med dykking. Andre medikamenter (blant annet visse disulfiram og cytostatika som 
bleomycin og adramycin) har øket sannsynlighet for alvorlig bivirkning ved 
eksponering for hyperbart oksygen og bruk av disse er derfor uforenlig med dykking. 
All medikamentell behandling under dykking må vurderes nøye med tanke på mulig 
interaksjon med hyperoksi. 
Dykkerlegen må gjøre en individuell vurdering av medikamentbruk og henvise til 
spesialist i alle tvilstilfeller. Antikoagulasjonsbehandling er uforenlig med dykking 
grunnet risiko for forverring av skaden ved trykkfallssyke. 
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16  Andre  l i de l ser  

16.1 Forskriftens krav 

Forskriften § 11 pkt. 11) Andre lidelser 
Det må ikke være andre lidelser som medfører at kravene til helse og førlighet ikke er 
oppfylt, eller kan medføre behov for akutt medisinsk behandling som ikke kan ytes til havs. 

Det må ikke være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig risiko i en nødssituasjon. 

16.2 Lungetuberkulose 

På grunn av smitterisikoen for andre, er personer med aktiv lungetuberkulose ikke 
helsemessig skikket for arbeid offshore. Når en person med lungetuberkulose har 
mottatt behandling, må undersøkende lege innhente spesialisterklæring for å 
bekrefte at vedkommende ikke lenger er smittefarlig og at han eller hun ikke har 
noen bivirkninger som følge av behandlingen. Se også kap.13 Lungefunksjon. 
Legen må være spesielt oppmerksom på arbeidstakere fra andre land, spesielt de 
som kommer fra høyendemiske områder, og som bare skal arbeide en kort periode i 
Norge. Disse vil ofte falle utenfor det obligatoriske screeningprogrammet for 
tuberkulose. 

16.3 HIV 

En positiv HIV-diagnose uten samtidig immunsviktsykdom er forenlig med arbeid 
offshore. Dersom petroleumslegen er usikker på om det kan utstedes en generell 
helseerklæring, skal det gis erklæring om ikke oppfylte helsekrav 
(udyktighetserklæring). Søkeren kan bringe legens avgjørelse inn for 
Fylkesmannen i Rogaland til overprøving. 

16.4 Hepatitt og kroniske infeksjonssykdommer 

Leversykdommer der tilstanden er alvorlig eller eskalerende, og/eller der det oppstår 
komplikasjoner som øsofagusvaricer og ascites, vil utgjøre et uakseptabelt 
risikonivå. Personer med aktiv hepatitt må vurderes grundig, spesialisterklæring bør 
innhentes. Hepatitt kan medføre smitterisiko og tilbørlig hensyn må tas.   

Personer som lider av kroniske infeksjonssykdommer, må undersøkes for å fastslå 
om det er sannsynlighet for exacerbasjoner og sannsynlighet for at andre kan bli 
smittet. 

Kroniske bærertilstander (hepatittvirus, salmonella, paratyfus, parasittoser som 
malaria m.fl.) skal vurderes ut fra sannsynlighet som angitt over. Enkelte 
arbeidsoppgaver (helsetjeneste, forpleining, mattilberedning) kan ha restriksjoner 
som ikke omfattes av disse retningslinjene. 
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16.5 Kognitiv svikt og demens   

Det er en rekke tilstander som kan medfører kognitiv svikt. Demenstilstander 
(Alzheimers sykdom, vaskulær demens m.fl.), hjerneslag, hodetraumer og psykiske 
lidelser kan ha slike følgetilstander. Forskriftens helsekrav er ikke oppfylt når det 
foreligger en kognitiv svikt/demens som kan antas å svekke evnen til å ivareta egen 
og andres sikkerhet (jf. de overordnede kravene listet i kapittel 5). 
Ved den minste mistanke om kognitiv svekkelse hos yngre arbeidstakere bør en 
henvise til nevropsykologisk undersøkelse. Dette er spesielt viktig etter hjerneslag 
og hodeskader.  
Ved mistanke om begynnende demens må det gjøres en demensutredning. Det 
anbefalte utredningsverktøyet kan lastes ned fra Nasjonalt kompetansesenter for 
aldring og helse sine nettsider. 
Den hyppigste demensformen er demens av Alzheimers type (AD). I typiske tilfeller 
debuterer den med redusert hukommelse for ny informasjon. Andre symptomer i 
startfasen er ordleting, manglende initiativ, og depressive trekk. Diagnosen AD stilles 
på bakgrunn av typisk sykehistorie (der opplysninger fra komparent er viktig), testing 
av kognitive funksjoner, funn på MR av hodet (typisk ses atrofi i deler av hjernen) og 
funn i spinalvæsken (”demensmarkører”). I mange tilfeller kan diagnosen være enkel 
å stille, i andre tilfeller må man følge pasienten over noe tid før endelig diagnose kan 
fastsettes. 

 

16.6 Overvekt 

Forskriftens krav er at det ikke må være overvekt som utgjør en sikkerhetsmessig 
risiko i en nødssituasjon. 

16.6.1 Definisjon 

Med overvekt forstås for høy vekt i forhold til personens høyde. Et vanlig mål på 
overvekt er kroppsmasseindeks (KMI, vekt i kg dividert med kvadratet av høyden i 
meter). WHO definerer KMI over 25 som overvekt og KMI over 30 som fedme. KMI 
kan ikke isolert sett brukes for å diagnostisere fedme. Personer med stor 
muskelmasse kan ha høy KMI. Helserisiko er særskilt knyttet til bukfedme Ved å 
måle livvidde (og ev. hoftevidde) kan man få bedre estimat av abdominal fedme. 
Hvis forholdet mellom livvidde og hoftevidde overstiger 1,0 hos menn og 0,85 hos 
kvinner, foreligger det bukfedme.  

16.6.2 Helseproblemer  

Fedme kan predisponere for tilstander som hjerte/karsykdom og diabetes, og for 
slitasje i bevegelsesapparatet. Høy KMI er i seg selv ikke diskvalifiserende for å få 
helseerklæring etter forskriften, men faren for slike ”følgetilstander” er større jo 
høyere KMI er. Risiko for metabolsk syndrom er øket for menn med livvidde over 
102 cm og kvinner med livvidde over 88 cm.  
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Hvis KMI er over 35, må petroleumslegen undersøke spesielt nøye på slike lidelser 
som kan gjøre at legen må utstede erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Livvidde 
bør måles på alle med KMI over 30. Det vises til IS-1735, nasjonale retningslinjer for 
primærhelsetjenesten: Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme 
hos voksne. Når det gjelder fysisk kapasitet, vises til punkt 13.3.2, siste avsnitt. 
Det er ikke fastsatt noen vektgrenser i gjeldende sikkerhetsbestemmelser, men vekt 
over 120 kg og livviddeomfang over 115 cm må anses som en særlig utfordring 
sikkerhetsmessig, blant annet med tanke på evakuering og båretransport. 
Både ut fra helsemessige og sikkerhetsmessige betraktninger tilrås det derfor sterkt 
at legen forsøker å få personer med KMI over 35 med på et strukturert program for 
vektreduksjon. Som et ledd i dette kan gyldighetstiden på helseerklæringen 
begrenses, for eksempel til 6 måneder i første omgang. Dersom dette ikke lykkes og  
personens vekt ikke er redusert, vil legen kunne utstede erklæring om ikke oppfylte 
helsekrav. 

16.6.3 Konklusjon 

Hvis ingen følgetilstander påvises, skal som nevnt høy KMI i seg selv ikke føre til at 
helseerklæring nektes utstedt. Hos overvektige personer vil den begrensende faktor 
i forbindelse med skikkethet for offshorearbeid sannsynligvis relatere seg mer til 
sikkerhet enn til medisinske problemstillinger. Dette gjelder særlig evnen til å 
reagere på nødssituasjoner, og spesielt delta i evakueringer/bli evakuert på en 
vellykket måte uten å sette sin egen eller andres sikkerhet i fare. Det er derfor viktig, 
og kan settes som et krav for å få helseerklæring, at vedkommende går med på et 
program for vektreduksjon. 

16.7 Tannhelse 

Søkerens tannhelse må kontrolleres. Vær spesielt oppmerksom på 
dårlige/manglende fyllinger, brukne tenner, tegn på periodontitt etc. Hvis det er tvil 
om tannhelsen, må petroleumslegen innhente uttalelse fra tannlege før 
helseerklæring utstedes. 

16.8 Svangerskap 

Forskriften viderefører tidligere bestemmelser om at ved svangerskap etter 28. uke 
er helsekravene ikke oppfylt. Arbeidsmiljøets påvirkning av den gravide og fosteret 
faller inn under Petroleumstilsynets myndighet og er regulert i arbeidsmiljøloven med 
forskrift. 
 

16.9 Tilleggskrav for dykkere 

16.9.1 Generelt 

En rekke tilstander kan representere en sikkerhetsrisiko for dykkeren i arbeid under 
vann/under forhøyet ytre trykk uten at de nødvendigvis vil være til hinder for arbeid 
på overflaten. I kapitlene under er det listet spesielle forhold som krever en nøye 
risikovurdering. Spesialisterklæring må innhentes i alle tvilstilfeller. 
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16.9.2 Tenner 

Dykkeren må ha tilfredsstillende tannhelse og et velsanert tannsett. Bittfunksjonen 
må være slik at munnstykket kan brukes uhindret. Karies disponerer for 
barotraumer. Ved undersøkelsen må det legges vekt på dentale forhold som vil 
kunne gi problemer under trykk. Eksempler er løse/frakturerte fyllinger eller tenner, 
karies samt periapikale forandringer omkring rotfylte tenner eller pulpable endringer. 
Løse tannproteser bør fjernes før dykking. 
Dykkere bør gå regelmessig til tannlegen.  

16.9.3 Tilstander i ØNH organene og kraniet 

De luftfylte hulrommene i bihuler og øre må kunne utlignes med omgivelsestrykket 
for å unngå skader som følge av trykkendringene. Tilstander som forhindrer 
utligningen medfører midlertidig udyktighet inntil tilstanden er vellykket behandlet. 
Kraniefracturer med bestående bruddspalter mellom bihuler og øyehule eller 
kraniehule kan forårsake pneumocephalus eller retrobulbær luftekspansjon med 
alvorlige følgeskader. Barotraumer kan også oppstå ved bruddspalter som involverer 
luftfylte hulrom i temporalbenet. Tidligere fracturer i disse regionene må være lukket 
for at dykking skal tillates. Gjennomgått ørebenskirurgi må vurderes individuelt.  
Gjennomgått ørebenskirurgi (for otosklerose o.a.) medfører en øket sannsynlighet 
for dislokasjon av ørebenskjeden og skade i det indre øret forårsaket av endringer i 
omgivelsestrykket. Det må innhentes spesialisterklæring, fra ØNH spesialist med 
erfaring i vurdering av dykkere, som beskriver risiko for komplikasjoner sekundært til 
barotraumer. Dykking kan tidligst tillates ett år etter operasjon. Det er en forutsetning 
at dykkeren kan utligne trykket i mellomøret ved passive teknikker og ikke er 
avhengig av Valsalva. 
Personer med benign paroksysmal posisjonell vertigo kan godkjennes for dykking 
når tilstanden er tilhelet. Aktiv Mb Meniere er ikke forenlig med dykking. Utstedelse 
av helseerklæring forutsetter spesialisterklæring og minimum ett års symptomfrihet. 
Obstruktiv søvnapne syndrom som nødvendiggjør bruk av overtrykksmasker (CPAP) 
er uforenlig med dykking. Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra helsekravene 
for overflateorientert dykking forutsatt at spesialisterklæring godtgjør at tilstanden er 
vellykket behandlet vurdert med objektive metoder (AHI eller lignende). 

16.9.4 Overvekt 

Ved KMI over 30 skal kroppsfettfraksjon måles med anerkjent metode (f.eks. 
bioimpedans eller måling av hudfoldtykkelse). Dykkerlegen må foreta en samlet 
vurdering av hvorvidt samvirkende risikofaktorer for inkapasiterende sykdom 
(iskemisk hjertesykdom, slag, trykkfallsyke) slik som fedme, redusert fysisk yteevne 
og høy alder representerer en sikkerhetsrisiko ved videre dykking. Hvis 
kroppsfettfraksjonen overstiger 30 %, må dykkeren informeres om viktigheten av å 
oppnå vektreduksjon.  
Dykkerlegen kan utstede helseerklæring med maksimalt 6 måneders gyldighetstid 
hvis kroppsfettfraksjon overstiger 30 %. Hvis kroppsfettfraksjonen ikke kan 
reduseres under denne grenseverdien i løpet av observasjonsperioden, må 
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dispensasjonssøknad fremsendes. Innvilgelse av dispensasjon forutsetter at fysisk 
yteevne er tilfredsstillende (se kapittel 14.4) og at det ikke foreligger andre 
risikofaktorer for trykkfallsyke eller hjerte/karsykdom. 

16.9.5 Svangerskap 

Graviditet er uforenlig med dykking. 

16.9.6 Kroniske infeksjonssykdommer 

Det er av tekniske årsaker vanskelig å opprettholde fullgode barrierer for å hindre 
overføring av smittestoff (både luftbåren og kontaktsmitte) ved dykking. Pågående 
infeksjonssykdommer og bærertilstander av smittsomme sykdommer vil derfor være 
uforenlig med dykking. 

16.9.7 Mage- og tarmsykdommer 

Ubehandlet hernie er uforenlig med dykking. Symptomgivende og/eller 
medikamentelt behandlet inflammatorisk tarmsykdom (Mb Crohn, Ulcerøs colitt) er 
uforenlig med dykking. Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra helsekravene 
for overflateorientert dykking hvis tilstanden er velregulert.  
Ved gallesten må spesialisterklæring innhentes, dykkerlegen kan utstede 
helseerklæring hvis sannsynligheten for tilbakefall er liten. Helseerklæring kan ikke 
utstedes ved to eller flere behandlingskrevende episoder med gallesten siste 5 år, 
men Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra helsekravene hvis 
sannsynligheten for tilbakefall anses som liten. 

16.9.8 Urinveissykdommer 

Dykkerlege kan utstede helseerklæring for dykking tidligst 3 måneder etter 
gjennomgått symptomgivende nyrestein. Utstedelse av helseerklæring forutsetter at 
spesialisterklæring vurderer sannsynligheten for tilbakefall som liten. Helseerklæring 
kan ikke utstedes ved to eller flere behandlingskrevende episoder med 
urinveiskonkrementer siste 5 år, men Fylkesmannen kan innvilge dispensasjon fra 
helsekravene hvis sannsynligheten for tilbakefall anses som liten. 

16.9.9 Blodsykdommer 

Sykdommer som kan påvirke blodets oksygentransporterende evne vil i 
utgangspunktet være uforenlig med dykking. Hemoglobinkonsentrasjonen skal 
måles ved helseundersøkelsen.  
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17  Legens  merknader  og  konk lus jon  

17.1 Legens undersøkelse 

I kapittel 3 er det redegjort for saksbehandlingen når en person ber om 
helseerklæring. 
Det er viktig med en grundig anamnese som omfatter både tidligere sykehistorie og 
arbeidshistorie. 
Foruten vanlig klinisk undersøkelse inkludert puls- og blodtrykksmåling og 
urinundersøkelse, måles synsstyrke og synsfelt, fargesyn (ved første gangs 
undersøkelse), rentoneaudiometri (se kap. 7) og fastsettelse av kroppsmasseindeks 
KMI (se kap.16.6). Ved KMI over 30 tas også midjemål. Ytterligere undersøkelser 
baseres på legens vurdering, for eksempel blodprøver, EKG og spirometri (se kap. 
13).  
Hvis legen finner det nødvendig, henvises personen til rtg.undersøkelse etc. og det 
innhentes eventuelt undersøkelse og vurdering fra spesialist (se for eksempel 
kap.8). 

17.2 Vurdering og avgjørelse 

Alle funn skal noteres på det fastsatte skjemaet, eventuelt dokumenteres elektronisk. 
Utfyllende opplysninger kan noteres i søkerens vanlige pasientjournal. 
Hvis legen finner at helsekravene er oppfylt, utstedes helseerklæring på fastsatt 
skjema. Helseerklæringen kan gis kortere varighet (enn to år, respektive ett år) hvis 
det er noe ved personens helse som tilsier det, eventuelt at det er nødvendig med 
kontroll og ny vurdering etter kortere tid. Legen skal begrunne dette overfor søkeren. 
Legen har ikke anledning til å stille vilkår knyttet til gyldigheten av helseerklæringen. 
Hvis ett eller flere av helsekravene ikke er oppfylt eller legen er i tvil, utsteder legen 
”Erklæring om ikke oppfylte helsekrav” på fastsatt skjema. Legen skal også her 
begrunne sin avgjørelse overfor søkeren. Kopi av nevnte skjemaer er å anse som en 
del av vedkommendes journal og skal oppbevares i samsvar med regelverket om 
pasientjournal. 
Samtidig med at legen begrunner sin avgjørelse, se ovenfor, skal legen opplyse om 
muligheten og retten til å få saken behandlet av Fylkesmannen i Rogaland. Det skal 
journalføres at slik informasjon er gitt. Det vises for øvrig til kapittel 18. 
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17.3 Tilleggskrav for helseundersøkelse av dykkere 

I tillegg til ovenstående kommer nedenstående tilleggskrav ved helseundersøkelse 
av dykkere. 
Dykkeren skal fylle ut egenerklæring og gjennomgå denne med dykkerlegen. Legen 
skal oppta en nøyaktig sykehistorie og dokumentere tidligere dykkeaktivitet og 
spesielt dykkeaktiviteten siden forrige undersøkelse. Dykkerlegen skal særlig 
etterspørre sykdommer, skader og komplikasjoner i forbindelse med dykkingen 
siden forrige helseundersøkelse.  
Det skal gjennomføres en fullstendig klinisk undersøkelse som angitt på 
undersøkelsesskjemaet. Følgende undersøkelser skal inngå i tillegg til det som er 
angitt for helseundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomheten til havs: 

• Spirometri, minimum omfattende måling av FVC, FEV1 og PEF 

• 12-avlednings hvile-EKG ved første undersøkelse samt hvert 5. år etter fylte 
40 år 

• Rtg. thorax (eller mer detaljert billeddiagnostisk undersøkelse av lungene om 
dette er klinisk indisert) ved første gangs undersøkelse hvis ikke dette er gjort 
siste 3 år før undersøkelsen 

• Hb 
Billeddiagnostiske undersøkelser av skjelettet for å påvise aseptisk dysbar 
bennekrose anses å være en del av helseovervåkingen og inngår ikke i denne 
helseundersøkelsen. 
Som nevnt i kapittel 5.2 så skal dykkerlegen fastslå om dykkeren møter 
helsekravene for dykking. Det kan være aktuelt å gi avkortning i helseerklæringens 
gyldighetstid. Hvis dykkerlegen mener at dykkeren som skal dykke utaskjærs, ikke er 
helsemessig skikket for enkelte typer dykking (f.eks. metningsdykking), så skal det 
utstedes udyktighetserklæring. Dykkeren kan i slike tilfeller søke Fylkesmannen i 
Rogaland om dispensasjon fra helsekravene. Dykkerlegen skal begrunne sitt vedtak 
(udyktighetserklæring) og hvis dykkerlegen mener at dykkeren er helsemessig 
skikket for visse typer dykking, skal dette beskrives. Det er likevel Fylkesmannen 
(eventuelt klagenemnda) som fatter vedtak om denne typen begrensede 
helseerklæringer.  
For dykkere som bare skal dykke innaskjærs, er helseundersøkelsen hjemlet i 
Forskrift om utførelse av arbeid. Detaljer om saksbehandlingsregler, utstedelse av 
helseerklæring, helseerklæring med begrensning, erklæring om ikke oppfylte 
helsekrav er beskrevet i kapittel 5.3. Fylkesmannen i Rogaland kan ikke prøve 
helseerklæringer for innaskjærs dykkere og klagenemnda kan ikke overprøve 
vedtak. 
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18  Oversend ing  t i l  Fy l kesmannen  i  Roga land .  K lage .  

18.1 Oversending til Fylkesmannen i Rogaland. 

Kap. 18.1, 18.2 og 18.3 har bare anvendelse for arbeidstakere som undersøkes etter 
Helsekravforskriften. 
En person som har fått erklæring om ikke oppfylte helsekrav eller hvor erklæringen 
er gitt avkortet varighet, kan få saken behandlet og prøvet hos Fylkesmannen i 
Rogaland. Fylkesmannen kan dispensere fra spesifikke helsekrav der forskriftens 
intensjon om ivaretakelse av sikkerhet kan imøtekommes på annen måte.  Det skal 
sendes en skriftlig henvendelse hvor det framgår at vedkommende ønsker/ber om at 
Fylkesmannen i Rogaland vurderer saken. Henvendelsen stiles til Fylkesmannen i 
Rogaland og sendes til petroleumslegen/dykkerlegen. Legen skal vurdere om det 
har kommet nye opplysninger i saken som berettiger en annen avgjørelse. Hvis 
petroleumslegen/dykkerlegen opprettholder sin avgjørelse, skal saken videresendes 
Fylkesmannen vedlagt all relevant klinisk informasjon. Dette gjøres uten ugrunnet 
forsinkelse. 
Søkeren må begrunne sitt ønske om helseerklæring og herunder opplyse om sine 
arbeids- og beredskapsoppgaver, hvor ofte og hvor lenge han arbeider offshore, 
hvordan skiftordningen er osv. Det kan eventuelt legges ved uttalelse fra 
arbeidsgiver/oppdragsgiver. 
Legen skal redegjøre detaljert hvorfor helsekravene ikke anses å være oppfylt. Der 
det er mulig å anslå, så bør det framgå hvor stor sannsynlighet det er for at 
tilstanden vil kunne skape problemer offshore/ved dykking. Eventuelle 
kompenserende eller risikoreduserende tiltak bør beskrives. 
Legen må konkludere med om det bør gis dispensasjon eller ikke, vurdert i forhold til 
de aktuelle arbeidsoppgavene.  
 

18.2 Fylkesmannens behandling 

Når Fylkesmannen i Rogaland får oversendt en helseerklæringssak, skal det først 
vurderes om helsekravene er oppfylt eller ikke. Kommer en til at helsekravene er 
oppfylt, utstedes helseerklæring, eventuelt med avkortet gyldighetstid.  
Hvis helsekravene ikke er oppfylt, vurderes om det kan gis dispensasjon. Slik 
dispensasjon skal bare gis hvis hensynet til sikkerheten ikke taler i mot. 
Fylkesmannen foretar en individuell vurdering av helsetilstanden opp mot de 
arbeidsoppgavene arbeidstakeren har. Dispensasjonen kan maksimalt gis to års 
varighet (ett år for dykkere) og det kan stilles vilkår for dispensasjonen.  
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Fylkesmannens saksbehandling følger forvaltningsloven. Det kan derfor være aktuelt 
for Fylkesmannen, for å få en forsvarlig saksbehandling, å be om ytterligere 
opplysninger eller undersøkelser. Disse innhentes vanligvis fra den aktuelle 
petroleumslegen. Fylkesmannens avgjørelse skal begrunnes. 
Fylkesmannens dispensasjon fra helsekravene er gyldig for den perioden vedtaket 
angir. Ved seinere helseundersøkelser må legen på vanlig måte ta stilling til om 
helsekravene er oppfylt. Hvis helsekravene ikke er oppfylt, så kan ny helseerklæring 
bare utstedes hvis Fylkesmannen har gitt ny dispensasjon. 
Petroleumslegen/dykkerlegen kan altså ikke selv gi fornyet dispensasjon fra 
helsekravene selv om helsetilstanden er uendret. Hvis derimot Fylkesmannen treffer 
vedtak om oppfylte helsekrav, så kan legen fornye helseerklæringen så lenge 
helsetilstanden og arbeidssituasjonen er uendret. 
Fylkesmannens dispensasjonspraksis tilsier at det ikke kan gis dispensasjon til 
personer som skal ha oppgaver i beredskapsorganisasjonen. Grunnen er at 
utførelsen av slike oppgaver vil være kritisk for utfallet av fare- og ulykkes-
situasjoner. Beredskapsorganisasjonen skal derfor være robust og bestå av 
personer som oppfyller helsekravene uten dispensasjon. Fylkesmannen er også 
tilbakeholden med å gi dispensasjon til personer som deltar i sikkerhetskritiske 
arbeidsoperasjoner, f.eks. løfteoperasjoner (kranløft), boreoperasjoner (boredekk) 
og forskjellige arbeidsoppgaver i prosessanlegg og kontrollrom. 
Fylkesmannen i Rogaland har gitt videre veiledning om dispensasjonssøknader på 
sin hjemmeside: fylkesmannen offshore  
 

18.3 Klage 

Fylkesmannens avgjørelse er et enkeltvedtak og kan innen 3 uker klages inn for ei 
klagenemnd. Klagenemnda har fire medlemmer som alle er oppnevnt av 
Helsedirektoratet. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Fylkesmannen i 
Rogaland er sekretariat for klagenemnda og det er et krav at sekretariatet skal ha 
juridisk kompetanse. 
Den som klager har rett til å møte i nemnda og ha med seg en fullmektig. 
Nemnda kan prøve alle sider ved saken. Dersom den bestemmer at vedkommende 
skal få helseerklæring, kan nemnda sette vilkår og begrensninger. Erklæringen kan 
ikke gis lenger gyldighetstid enn to år, respektive ett år. Nemnda kan bestemme at 
dersom det søkes om ny dispensasjon når gyldighetstiden er ute og det ikke er 
endringer helsemessig eller arbeidsmessig, kan Fylkesmannen i Rogaland behandle 
saken ferdig. 
Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages videre. 
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19  Bakgrunnsdokumente r  
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Helsepersonelloven 
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Assessment of Fitness to Dive 

1. Foreword 
Commercial divers, being highly specialised professionals are often working in international waters or 
inshore in foreign countries. Different regulations result in complications of mutual recognition of 
certifications. Until now, no European or international standard has been in use and the British Health 
and Safety Executive has abandoned a practice of evaluating foreign certifications that eventually 
were considered equivalent to the British HSE Standards. The European Diving Technology 
Committee has pointed out the need for international standards for the fitness to dive assessment of 
divers in the “Goal-Setting Principles for Harmonised diving Standards in Europe”. In 1999 EDTC has 
decided to elaborate European fitness to dive standards for working divers, in order to fill this gap. 
Furthermore these standards should be a basis of working safety also for the many working divers 
that are not controlled by national regulations.  

The medical subcommittee of EDTC has concluded that these new standards should be based on 
evidence and modern clinical practice and that there was no need to synthesise the many national 
existing checklists that generally were originally navy born. 

The main change that we want to achieve is to abandon the prescribed way of assessment with pass-
fail-checklists, but enable the medical examiners of divers to do a descretional assessment. This 
needs a higher competence of the doctor in order to get a judgement of fitness to dive taking into 
account the technique of diving and the specific environmental conditions of the worksite. This 
approach shall be enabled on the base of the following three conditions: 

1. International acknowledged guidelines  

2. Standardised training for diving medicine 

3. A handbook as desktop reference for the medical examiner of divers 

The training standards for diving and hyperbaric medicine being already available (joint consensus of 
EDTC and European Committee for Hyperbaric Medicine 1999), with this document we represent the 
guidelines for fitness to dive assessment (approved by EDTC March 2003). In a next step the authors 
from the Medical Subcommittee of EDTC will compile a desktop reference with these guidelines as a 
core module incorporated (fall 2003). 

These guidelines were produced in a consensus procedure of all EDTC medical representatives of the 
17 member countries. During several special meetings and e-mail discussions we came to a draft 
solution, that was presented in a workshop for medical examiner of divers (biomedical seminars 2001, 
Amsterdam, directed by David Elliott). After final editing, this is the approved version. The rate of 
progress in the detection and management of medical conditions is such that this document will 
remain under continuing review.  

The fitness to dive standards may be adequate to use for tunnel and other workers in raised 
environmental pressure but not working in water. Modern tunnelling techniques now include mixed 
gas and saturation exposure. 

We thank our co-authors of the Medical Subcommittee for their contributions: Carlos Barosa 
(Portugal), Jordi Desola (Spain), Christophe Dey (France), David Elliott (England), Pasquale 
Longobardi (Italy), Clemens Mader (Austria), Joop Madsen (Denmark), Jean-Louis Meliet (France), 
Tor Nome (Norway), Hans Ornhagen (Sweden), Seppo Sipinen (Finland), Toklu Akin Savas (Turkey), 
Robert Van Hulst (Netherlands), Roland Vanden Eede (Belgium), Stephen Watt (Scotland), Jürg 
Wendling (Switzerland), Jürgen Wenzel (Germany) 

 

 

The editors:  Jürg Wendling (mailto:mail@wendling.ch) 
David Elliott 
Tor Nome   

 

March 2003 
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Assessment of Fitness to Dive 

2. Introductory remarks 

Legal aspects 
The medical, mental and physical fitness of all commercial divers is important for the safety 
of the work operations they participate in. Lack of medical fitness represents a hazard for the 
diver as well as for the other members of the crew. 

The importance of safety in diving operations is reflected in the regulations and guidance laid 
down by European governments which are similar in general. Health and safety aspects are 
two different entities which are not always covered by the national regulations in an identical 
way (see resume diving). Regulations provide national fitness standards that are largely 
similar. It is the purpose of this document to offer harmonised standards for working divers 
that can be adopted throughout Europe. 

Maintaining appropriate standards of medical fitness imposes responsibilities on various 
parties. The employer has responsibility for the safety of all employees as well as for 
completion of the work contract. The diver has a responsibility to report a complete and 
accurate medical history to his/her diving medical examiner at the time of medical assessment 
and also a responsibility to report temporary unfitness to his/her employer as a result of 
illness or injury occurring between medial examinations. Regulations define which doctors 
may become officially recognised (accredited) to sign fitness to dive certificates for working 
divers. However, the variation in recognition arrangements results in a situation where not all 
doctors have equivalent training and competence to make an appropriate medical assessment.   

Recognising this situation, the EDTC has adopted a standard describing appropriate training 
objectives for diving and hyperbaric medicine physicians in Europe. The goal of these EDTC 
and ECHM standards is that the examining doctors throughout Europe have equivalent 
training at the appropriate level (see annex of this manual). Further, the accredited doctor can 
refer the candidate to a diving medicine specialist for an in-depth examination. 

Where someone is found to be unfit to dive (or fit to dive only with limitations) the person 
should be informed in general terms the reason for this conclusion. 

The examiner has to respect the medical confidentiality of the candidate. Thus the result of 
the assessment has to be entered on a form which does not contain any medical details, but it 
must clearly state whether the fitness to dive is unrestricted or must provide a precise 
definition of any restriction. The certificate should state the type of assessment performed (in 
depth or annual routine) and the date of the next assessment. A copy of the examination 
record, which remains in the hands of the medical examiner, should be given to the diver who 
needs to retain it for scrutiny by his next medical examiner. 

The assessment record, together with details of any restriction, should be signed by the 
examining doctor AND the candidate. Not only does this demonstrate informed consent but 
this may be important later if the diver has denied a medical problem which may affect safe 
diving. 

If someone is found to be unfit, or fit with a restriction, the person should be advised of their 
right to a review by the supervising body (as arranged by the national Health and Safety 
authority). The diver may have to apply in writing to that office within a certain time interval 
for a review of their case, normally by a diving medicine specialist and a specialist in the 
relevant medical field. These procedures differ from nation to nation. 
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General criteria of fitness for commercial diving 

Although the hazards of diving are principally the same for sports divers, diving instructors, 
scientific divers, fishing divers, police divers or commercial inshore or offshore divers, the 
risks may vary according to the different diving procedures (see chapter 6). These are reduced 
by appropriate training, skills and the equipment of the diver. The following table gives an 
overview of the essential criteria for safe diving: 

 

Criteria for Fitness to Dive 

 No known medical conditions that limits the ability to do the job as diver (swim, 
communicate, manage responsibility, mental fitness) 

 No known medical conditions that will jeopardise the safety of the diver or the team 
(e.g. loss of consciousness, orientation, panic attack) 

 No known medical condition that might get worse as an effect of diving (e.g. conditions 
leading to barotrauma) 

 No known medical condition that predisposes the diver for diving or occupational 
illness (e.g. presence of PFO after an episode of DCI) 

 

The examining doctor has the task of excluding any person with a contraindication for diving, 
based on his appropriate training in diving medicine and using the acknowledged standards 
for fitness to dive. This judgement will depend to some extent on the diving technique and 
task of the professional diver. 

This manual contains a checklist for the assessment of the history and physical examination 
as proposed by the EDTC. The following chapter contains a list of some possible 
contraindications and temporary restrictions. The list is NOT complete but may help in 
planning further specialist examinations and referrals. The recommendations need not be 
followed dogmatically if the particular working conditions of an individual permits a 
deviation from these guide-lines. The guide-lines represent the current scientific state of the 
art and the opinion of the medical subcommittee of the EDTC. Further development and 
refinement is to be expected. 

The assessment procedure 

In several regards the examination of a working diver, like that of any occupational 
assessment, differs from a routine clinical consultation that is characterised by a patient 
seeking help from a physician. The medical examination of working divers is prescribed by 
the national regulations concerning diving and the diver is not likely to know his medical 
examiner initially. Although the diver may be free to choose his medical examiner, it is 
recommended that the same examiner continues to perform the follow-up assessments for as 
long as possible. 

The EDTC Medical Sub-committee strongly recommends that the questionnaire on the 
diver’s history is completed by the examining doctor and the diver together, in order to ensure 
that the candidate has understood the questions properly. This also gives the examining doctor 
a chance to study the behaviour, mental state and ability to communicate of the candidate. If 
there are symptoms or a diagnosis in the history-taking session which are clearly 
incompatible with safe diving, the physical examination may be omitted. 
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Apart from that, all the examinations to be found on the checklist must be performed if the 
final certificate is to state that the assessment has been performed in conformity with the 
EDTC standards for the medical assessment of professional divers. Any examination that 
cannot be performed by the examining doctor may be delegated to an appropriate specialist. 
How to proceed in such cases can be found later in this manual. 

The referral letter for specialist consultations must contain precise questions which need to be 
defined by the medical examiner using the appropriate chapters of this manual. The specialist 
will perform supplementary examinations and respond, leaving the final decision concerning 
the fitness to dive to the medical examiner of divers. 

In difficult cases diving medicine experts may be contacted (usually other diving medicine 
examiners or designated diving medical advisors appointed by the according authority). 

Frequency of assessments 

The EDTC standards distinguish 3 types of assessments: in depth assessments, annual routine 
re-assessments and special re-assessments after injury or decompression illness. 

Initial medical examination 
The first medical examination of a potential diver is particularly important for determining 
future safety underwater. It must also attempt to determine if the candidate, who is about to 
spend considerable time and money in training, is likely to remain fit for a worthwhile career. 
He or she should be advised accordingly. The medical history and examination of a candidate 
before entry into training for a career as a working diver should be especially stringent 
because, at this stage, the consequences of rejection are relatively straight forward. In 
contrast, medical disqualification during or after training implies financial penalties for the 
individual. 

Annual assessments 
The concept of major routine medical examinations at annual intervals has been abandoned 
by the EDTC. Instead it is intended that an in depth medical examination is carried out only in 
intervals of several years and that the annual medical requirement takes the form of a 
monitoring of the functional auto-assessment of the diver at work. These annual assessments 
are clinical reviews based on face to face interviews1 with a medical examiner of divers 
supplemented by further investigations if indicated (see form “Routine annual medical 
assessment”). 

The periodical in depth assessment 
Besides this annual assessment, a periodical in-depth assessment (almost as complete as the 
initial one) is needed at variable intervals.  The recommended interval for young healthy 
divers working under regular conditions is 5 years. This interval has to be with increasing age 
(normally above 45 years as judged by the doctor at each assessment). 

Re-assessment after illness, injury or decompression illness 
The purpose of assessment for fitness to return to diving after illness, surgery or injury is 
primarily to determine any factors which may affect subsequent in-water safety. The 
assessment of this follows conventional principals but with some additional considerations. A 
hand injury, for example, may affect a bell-man’s ability to handle another diver’s hose in an 

                                                 
1  Exceptionnaly, in countries with very remote access to a medical examiner of divers, an equivalent procedure 

can be organised, combining a physical visit to a local occupational medicine doctor and a phone call with the 
diving medicine specialist 
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emergency. The doctor must know the tasks which the diver is expected to perform and the 
hazards to be met after his return to diving.  If there is any doubt then the doctor should seek 
advice from someone like a diving supervisor. A restricted certificate of fitness might then be 
an appropriate option but too often, it seems, the restriction is made in terms of a maximum 
depth limit, which is rarely meaningful. This kind of assessment, if after DCI or 
pneumothorax, should be performed by the diving medicine physician (advanced training 
level according to the EDTC/ECHM training standards, see annex). 

The EDTC forms 

The checklists and forms found below should be a help for the examining doctor. They 
represent a consensus proposal by the national representatives of the Medical Sub-committee 
of the EDTC, and may be incorporated into the existing routine procedures of each country. 

There are up to now no plans for a unique European certification. However, the national 
certifications for fitness to dive may state that the assessment was performed in accordance 
with the European standards of the EDTC (see sample). 

The examining protocol (record) is a checklist relating to any signs and symptoms as well as 
containing the comments of the examiner, but the certificate contains only the conclusion of 
whether the candidate is fit or unfit (or fit with a particular restriction as to a diving technique 
or procedure). The certificate also contains the doctor's full address (print) and medical 
licence number and the date of the next examination. The privacy of the candidate’s medical 
information has to be remembered when completing the certificate.  

The record of any fitness to dive assessment must be filed and traceable within the doctors 
office at least 10 years.2 

 

                                                 
2 In countries where the physicians do not have any personal licence numbers, the certifying body and year of 

certificate must be indicated instead of personal licence number. 
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STANDARD RECORD FORMS  
FOR MEDICAL ASSESSMENT OF WORKING DIVER  

  
Family name / First name: ______________________________________________________________ 

 
 

Photo 

Date of birth: _________________________________________________________________________ 
Street address: _______________________________________________________________________ 
Postal code / City / Country: _____________________________________________________________ 
Telephone: __________________________________________________________________________ 
Occupation / type of diving:______________________________________________________________ 
Company (employer) / Diving training agency: _______________________________________________ 
 

IN DEPTH ASESSMENT: HISTORY (preliminary and periodical) 
The history has to be taken by the examining doctor together with the diver in order to make sure that the candidate has 
understood the questions properly and to give the examining doctor a chance to study the behaviour and mental state of the 
candidate during the consultation. An adapted divers questionnaire for self-assessment may be handed to the diver before the 
interview. On completion the diver's signature should be witnessed.  

1. Diving history / motivation for diving (previous diving experience, training level, type of diving, 
professional goals), previous diving related illness [check the logbook] 

2. Sports activities, frequency of training, previous sports medical assessments. Any incapacity for 
work in the past 3 years (more than 3 weeks), any incapacity for military service 

3. All hospitalisations, surgical interventions, accidents 
4. Medical consultations, medical treatment since last in-depth assessment [ask for examining 

physician and date] 
5. Weight, height, any changes during last year 
6. Medications (previous or current) 
7. Smoking, alcohol, drugs 
8. Allergies, conjunctivitis, rhinitis, asthma, eczema 
9. Ear problems, middle-ear inflammation, rupture of eardrum, hearing difficulties (even unilateral), 

audiograms 
10. Dizziness, unconsciousness 
11. Sinus problems 
12. Dental problems, prostheses 
13. Respiratory problems (dyspnoea, coughing, phlegm, pneumothorax, asthma) 
14. Previous or current cardiovascular problems (heart-rhythm disturbances, blood pressure) 
15. Diabetes mellitus, other metabolic or endocrinological diseases 
16. Musculo-skeletal (back or joint pain, rheumatism, arthritis, injuries) 
17. Vision (possibly with contact lenses), colour vision 
18. Epileptic fits (seizure, absences, hyperventilation fits) 
19. Psychiatric or psychological problems, i.e. anxiety, depression, panic disorders, claustrophobia; 

treatments) 
20. Pregnancy 
21. Family history 
 
Remarks:  
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STANDARD RECORD FORMS  
FOR MEDICAL ASSESSMENT OF WORKING DIVER  

  

IN DEPTH ASESSMENT (CONTINUATION): EXAMINATION 
These examinations represent a minimum. If in doubt or when history or signs might represent a contraindication, further 
evaluation is necessary (see list of contraindications).  
 
1. Height, weight, body mass index (BMI) 
2. Otoscopy with Valsalva-test (or Toynbee, eardrum mobility or scarring) simple hearing test (if in 

doubt ear microscopy and tympano- +/- Audiogram). 
3. Examination of throat and teeth 
4. Neurology /locomotion system: Nystagmus (spontaneous and after head movement), sharpened 

Romberg test, sensitivity and motor function, gait, grasping small objects, reflexes (patella and 
Achilles, etc.), cranial nerves 

5. Lung and heart auscultation, blood pressure, heart rate (for any unusual sign and BP > 140/90, see 
contraindications pages) 

6. If age 45 and more years: stress ECG (by cardiologist) 
7. Lung function including FEV1, FVC, flow-volume-curve (or peak-flow if curve not available). If 

not within 80% of normal values, see contraindications pages 
8. Submaximal stress-test for aerobic capacity (give reference, examples see annex A). If VO2 max. 

extrapolation from tables is below expected maximal workload, see contraindications pages 
9. Laboratory: complete blood picture count, haematocrit, blood-sugar. Sickle cell disease to be 

excluded (only for subjects who could be affected). Urine: strip 
10. Examination of abdomen (hernia, scars, resistance) 
11. Psychological judgement (see introductory remarks and contraindications pages) 
12. Additional examinations: 

-  if assessment of lung structure is thought to be indicated perform chest x-ray and spiral CT 
scan of lungs (to exclude emphysema/bullae) 

-  screening for long term effects (bone necrosis): only for divers who average 20 hours of 
diving per week and diving over 30m: MR imaging (or x-ray of hips AP, shoulders AP), 
blood-test for lipids. 

-  any consultations of specialists or diving medicine experts: ...................... 
-  audiogram if required for hearing conservation program. 

 
 
Conclusions and comments (informed consent), remarks for the diver 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
 
Date/City: ............................................................................................................    Stamp, address of Doctor 

 
 
 
 
 
  No. of medical license 

 
Signature of examining physician: ......................................................................  
 
Signature of candidate .........................................................................................  
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STANDARD RECORD FORMS  
FOR MEDICAL ASSESSMENT OF WORKING DIVER  

  
Family name/First name: _________________________________________________________  
Date of birth: __________________________________________________________________  
Street address: _________________________________________________________________  
Postal code/City / Country: _______________________________________________________  
Telephone: ____________________________________________________________________  
Occupation / type of diving: _______________________________________________________  
Company (employer) / Diving training agency: ________________________________________  
 
ANNUAL MEDICAL ASSESSMENT 
History (interview to be completed by the physician): 

1. Date of the last previous examination, by which physician? 
2. Accidents, diseases, or hospitalization, other health problems or medical consultations since last 

examination 
3. Incapacity for work for more than 3 weeks 
4. Personal habits (sports, nicotin, alcohol) 
5. Medications 
6. Changes in body weight 
7. Diving experience: (professional and recreational) 

- hours in water [check logbook ]  
- number of different kinds of dives (sat, bounce air, nitrox, mixed gas, hard hat)  

8. Diving incidents/accidents 
9. Any symptoms or problems while diving: transient alterations of sensation (numbness, 

paraesthesia), muscle- or joint-pain, headache, skin symptoms (rushes, itching, subcutaneous 
emphysema), pressure equilibration problems, dizziness, vertigo, depth-euphoria, exhaustion, 
panic reaction, other (sinus, teeth, abdominal) 
 

Status: (if indicated after interview or wished by the diver) 

1. Otoscopy with Valsalva 
2. Heart and lung auscultation, blood pressure, heart-rate, sharpened Romberg test 

As in the case of in depth examinations, further clarification is necessary whenever any doubt or 
questions arise in the history or any marked findings are observed. 

Additional examinations: ........................................................................................................................  

Specialists consulted: ..............................................................................................................................  

Judgment / Comments: (informed consent) 

________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 

  Stamp, address of Doctor 
 
 
 
 
 
  No. of medical license  

Date/City: ............................................................................................................  
 
Signature of medical examiner of divers:............................................................  
 
Signature of candidate (optional): .......................................................................  
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FOR MEDICAL ASSESSMENT OF WORKING DIVER  

  

STANDARD RECORD FORMS  FOR MEDICAL ASSESSMENT OF WORKING DIVER 

Family name/First name: ____________________________________________________________________  
Date of birth: _____________________________________________________________________________  
Street address: ____________________________________________________________________________  
Postal code/City: __________________________________________________________________________  
Telephone: _______________________________________________________________________________  
Occupation / type of diving: __________________________________________________________________  
Company (employer) / Diving training agency: ___________________________________________________  
 

ASSESSMENT TO RESUME DIVING 
 
Description and date of incident / reason for incapacity 
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
 
Assessment (to be defined by the diving medicine specialist):  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................  
 
 
Conclusions / Comments: (informed consent) 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
Date/City: ..................................................................................................  

  Stamp, address of Doctor 

 
 
 
  No. of medical license:  

 
Signature of examining physician:............................................................  
(should be higher qualification than medical  examiner of divers) 
 
Signature of candidate:..............................................................................  
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4. General Guidelines 

Cardio-vascular assessment  
The function of the cardiovascular system should be such that the diver is able to sustain 
strenuous muscle activity at depth. There should not be an increased risk of loss of 
consciousness or incapacitation.  

Electrocardiogram is generally not required, but stress ECG (with measured maximal 
exercise) is needed over age 45 or if considerable risk factors are present. 

If a stress ECG is considered to be necessary, it should be done by a specialist  (where 
appropriate resuscitation facilities exist). 

Contraindications: 
Any organic heart disease is a cause for rejection unless considered by a cardiologist to be 
haemodynamically unimportant. That includes all types of cardiomyopathy, ischaemic heart 
disease, haemodynamically important valvular disease, cyanotic heart disease and other 
shunts. 

• Ischaemic Heart Disease 

At the preliminary examination an individual found incidentally to have ischaemic heart 
disease should be declared unfit. 

Symptomatic ischaemic heart disease is incompatible with diving. The requirement for 
medication to control a cardiac condition is a contraindication as well. 

An individual who is symptom free following coronary bypass surgery remains unfit to dive. 
An individual who has had percutaneous transluminal coronary angioplasty might be 
considered fit if 6 months after the procedure: 

• the procedure has been demonstrated to produce revascularisation; 

• he or she remains symptom free; 

• has a normal stress ECG test and can meet the physical requirements. 

Such individuals will require careful assessment by a cardiologist, and if considered fit will 
require careful follow up. At an annual assessment, full specialist evaluation, including 
exercise testing and further investigation when considered appropriate (eg. angiography), is 
required to assess the risk of an acute event occurring during diving. 

• Dysrhythmias 

Disorders of cardiac rhythm, except for sinus arrhythmia and infrequent ventricular 
extrasystoles, require specialist evaluation and are likely to be a cause for rejection, 
particularly at the preliminary medical examination. 

Any dysrhythmia that might cause incapacity in water will disqualify. 
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• Pacemaker 

In most cases the indication for pacing is likely to be a contraindication to diving. Careful 
assessment of the type of diving and type of pacemaker involved will be required and, if 
necessary, will require specialist cardiological advice. 

• Patent Foramen Ovale 

Examination for the presence of an intracardiac shunt is not a requirement for either the 
preliminary examination or the annual assessment. A patent foramen ovale (PFO) is a natural 
condition that can be found in a significant number of divers who never have and never will 
suffer decompression illness.  

However, examination for right-to-left-shunt can be justified in a diver who has suffered 
neurological decompression illness, particularly where the dive profile was not obviously 
contributory since it may contribute to an assessment of the overall risk to the diver of 
continuing to dive. A positive finding is not necessarily a reason for a finding of unfitness. 
However, a diving medicine specialists opinion is recommended. 

• Valvular Heart Disease 

Auscultation of the heart should be normal. Murmurs are acceptable only if deemed to be 
physiological. Where doubt exists referral for specialist opinion or further investigation such 
as echocardiography should be considered. 

Atrial or ventricular septal defects, aortic or mitral stenosis are contraindications to diving. 
Coarctation is a contraindication. Other valvular conditions, including bicuspid aortic valve, 
mitral valve prolapse would require cardiac evaluation. Cardiac function in terms of exercise 
capacity should be normal. 

• Blood Pressure 

At the preliminary examination the resting blood pressure for a young diving candidate 
should not exceed 140 mmHg systolic or 90 mmHg diastolic, using the fifth phase as an 
indicator and with the patient supine. For older candidates the effect of age should be taken 
into account. The possible impact of a rise in blood pressure during a diver's potential career 
should be considered. 

At subsequent annual assessments, mild hypertension (not exceeding 160 syst or 100 diast) 
would not be a contraindication provided that: 
• either no medication was required or the medication taken had no implications for diving 

safety; and 
• there was no evidence of end organ damage. 

More detailed evaluation by the standardised Tilt Table Test3 only if indicated. 

Where doubt exists consult a cardiologist with a knowledge of diving medicine. 

 
3

 Tilt Table Test (reference): A. Natale, Efficiency of different treatment strategies for neurocardiogenic 
syncopes, Pace, Vol 18 (1995) and  
E. Braunwald, Heart diseases, A textbook of cardiovascular medicine, 6th edition 2001 
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• Peripheral circulation and microcirculation 

The peripheral circulation should be capable of providing adequate peripheral perfusion even 
in cold conditions. Clinical evidence of impaired circulation will require further evaluation. 
Peripheral vascular disease may predispose to cold injury. Contraindications are: 

• varicose veins associated with circulatory impairment (for example, varicose eczema); and 

• conditions known to be associated with impaired organ perfusion. 

Airway assessment 
The nasal airway should be free from signs of obstruction. There should be no evidence of 
chronic sinus disease. Clinical examination of the respiratory system should be normal. There 
should be no evidence of gross anatomical abnormality, no evidence of obstructive or 
restrictive lung or of impaired ventilatory capacity. There should be no history of respiratory 
disease suggesting impaired structural integrity or gas exchange capacity of the lung. The 
presence of abnormalities as described above requires specialist evaluation. 

Spirometry: The forced vital capacity (FVC) and forced expired volume in one second 
(FEV1) should be recorded but the use of the FEV1/FVC ratio to provide a numerical 
threshold for pass/fail is inappropriate, although it remains an important indicator for 
specialist referral.  The shape of the maximal flow volume loop is another important 
consideration.  From a series of examinations, the examining doctor must look for individual 
trends, particularly those which are still within the range of normality for the general 
population, but which are revealed as significant only by comparison with that individual's 
previous records.  

European Community Coal and Steel Industry predicted normal equations are recommended 
as reference values for caucasian people. Other norms should be consulted for other ethnic 
groups. 

There is no indication for routine measurement of maximal minute volume. 

Radiology: A Spiral CT scan of the lung at first assessment is the appropriate screening tool 
to search for bullae, air trapping and other structural lung pathologies. However due to the 
facts that barotrauma is rare in commercial diving and that in the general population small 
bullae are a common finding in spiral CT examination, excluding all candidates with an 
abnormality would be ethically unacceptable. The actual consensus only recommends the CT 
scan if there is a positive clinical indication. In this situation standard chest x-ray is 
inappropriate for this screening. No further x-rays of thorax are needed unless indicated, but 
the requirement for x-ray can vary geographically according to the local prevalence of 
tuberculosis that is becoming more common in some urban areas.4 

Further investigations will need specialist referral: direct measurement of max O2-uptake, 
blood gases, spiroergometry, extended lung function with total body plethysmography, 
helium uptake etc. Diffusion capacity is difficult to assess and is generally not necessary. 

                                                 
4 In Italy chest x-ray and hyperbaric oxygen challenge test are compulsory every year. 
  In Portugal chest x-ray are compulsory every year. 
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Contraindications 
• acute respiratory illness; 
• chronic lung disease which results in a reduction of exercise capacity; 
• chronic obstructive airways disease; and 
• previous spontaneous pneumothorax; 
• the presence of bullous lung disease; 
• chest injury, particularly penetrating injury resulting in pleural adhesions or pulmonary 

scarring (excl. uncomplicated rib fractures). 

Conditions requiring careful evaluation 
• Pneumothorax, not spontaneous but provoked by unusual respiratory stress or following 

surgery, since when there has been at least 3 months for the rupture to heal: a detailed 
investigation by a specialist laboratory must show normal lung function and no evidence of 
local or generalised airflow obstruction. 

• Where a diver has had chest surgery but is clinically fit, an opinion should be sought from 
a diving medicine specialist as to fitness to dive. 

Asthma 

A history of asthma or broncho-constriction after early childhood remains controversial. 
Contrary to theoretical predictions, there appears to be no firm evidence that asthma 
predisposes to pulmonary barotrauma and gas embolism.  Stable asthmatics who are not 
triggered by provocation testing could be considered fit.  Indeed it was suggested that the use 
of inhaled steroids to maintain stability in a person with good peak flow was not per se an 
absolute contraindication to diving.  The "Americans with Disabilities Act" and similar 
legislation in other countries would now suggest that `asthmatics' must be allowed to dive 
professionally.  However, if allowed to do so because there is no data to show that this would 
be unsafe, there must be a meticulous collection and analysis of relevant evidence to confirm 
the wisdom of this change in policy.  

Individuals with asthma require careful additional assessment. That is likely to include 
bronchial provocation testing using histamine or metacholine, cold or hypertonic saline and 
exercise. They should demonstrate less than a 20% reduction of peak flow or FEV1 after 6 
minutes of hard exercise. 

The pulmonary fitness criteria should be applied more strictly at the preliminary medical 
examination than to a fully trained diver who develops late onset asthma. 

Specialist referral is necessary at initial assessement but later only as required. 

Persons assessed with a possible diagnosis of asthma are likely to be found either fully fit or 
unfit. It is unlikely that a certificate of fitness with a restriction on diving activity (for 
example depth) would be appropriate. 

Ear, Nose and Throat Assessment 
The individual must be able to equalise pressure in both ears. Visual confirmation of 
eustachian function should be obtained. The ear canal should be free from obstruction and 
evidence of infection. Exostoses are common and unless they occlude the canal are not a 
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contraindication to diving. There should be no increased susceptibility to infection. The 
tympanic membrane should be intact and not atrophic. Vestibular function should be normal. 

Hearing should be of a level which permits normal conversation to be understood. 

Audiometry is not systematically required. An audiogram should however be performed after 
an episode of aural barotrauma. In addition audiograms should be carried out according to a 
hearing conservation programme, where hazardous noise levels have been identified5. 

While this may be common in some types of work, many divers are not exposed to this risk. 

The tympanic membranes should be examined annually as an individual may perforate an 
eardrum and be unaware of it. Limited fitness may be attested for those with a problematic 
tympanic membrane if not at risk from water ingress, e.g. using a helmet. 

Contraindications: 
• Ninety-five per cent of traumatic tympanic perforations heal spontaneously and, for the 

rest, repair of the drum can be performed which does not preclude an individual from 
diving. However the presence of attic or posterior marginal perforations of the drum 
indicate middle ear disease and contraindicate diving. Complications of otitis media such 
as glue ear, deafness, perforation and persistent discharge are causes for rejection.  

• Atticotomy also debars but a simple mastoidectomy does not. Other cases need specialist 
advice. 

• Chronic otitis media contraindicates diving. 
• Stapes surgery is a contraindication to diving because barotrauma may drive the prothesis 

inwards causing total deafness, but individual advice from a specialist is recommended. 
• Meniere's disease is incompatible with diving.  
• After successful repair of a round window rupture, the diver may resume diving, but the 

opinion of the ENT specialist involved should always be sought. 
• Nasal septal deformity may result in difficulties in eustachian tube function. Many cases 

could be rectified easily by a simple operative intervention. 

Dental 

The diver requires a high standard of dental health. It is necessary to retain a mouthpiece and 
the presence of cavities may be associated with barotrauma. Unattached dentures should be 
removed during any diving activity. Partial dentures can be worn if secured to the remaining 
teeth. 

The diver should attend a dentist regularly and the dentist should be aware that the individual 
is a diver. Where doubt exists a certificate of dental fitness should be obtained. 

 

                                                 
5  In France and Italy audiograms are necessary for first assessment as a baseline to prove further eventual 

deterioration. 
In Sweden audiograms are performed at each in depth assessment 
In Portugal audiograms are compulsory every year. 
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Neurological assessment 

Central nervous system 

The central nervous system should be clinically and functionally normal.  

Assessment of central nervous function includes both physical and psychological aspects. The 
diver must be psychologically capable of undertaking diving activity. The diver's manner, 
attitude, verbal and intellectual response form part of the examination. Where doubt exists 
specialist clinical psychological assessment might be required. 

Predisposition to impairment of consciousness, convulsions, disturbances of speech, vision or 
motor control or disturbances of orientation and balance is incompatible with diving. 
Conditions which may mimic decompression illness or jeopardise safety must be sought and 
excluded.  

The examination of the cranial nerves, motor system, sensation, reflexes and co-ordination 
should be detailed performing the in-depth assessments and a permanent record of the 
examination needs to be retained as a baseline. 

Equilibrium and control of positioning should be examined by performing the sharpened 
Romberg procedure, as described in Lee 19986. 

Neuro-psychiatric Assessment 

Individuals should be free from psychiatric illness and cognitive impairment. They should not 
be suffering from psychological or personality problems that would interfere with their in-
water safety or that of others. 

Assessing the mental fitness the primary considerations in all cases must include the risk to 
the individual's safety and/or that of those around him or her; and the risk of recurrence of 
psychiatric or psychological disorders. Special consideration should include the various 
stresses associated with the type of work, remote location and risks involved. 

Contraindications: 
• claustrophobia 
• severe motion sickness. 
• migraine if accompanied by visual, motor or sensory disturbance and excessive daytime 

somnolence. 
• any unprovoked loss of consciousness, recurring fainting episodes other than febrile 

convulsions occurring up to the age of five years. 
• Any form of epilepsy is a contraindication to diving. However, in certain circumstances 

where a diver has been fit free for ten years without treatment they may be considered for 
fitness to dive. Expert assessment will be required. 

• A history of any intracranial surgical procedure, depressed skull fracture or penetrating 
head injury needs careful assessment because of the increased risk of subsequent epilepsy, 

                                                 
6 C-T. Lee, Sharpening the sharpened Romberg, SPUMS Journal; 28: 125-132 (1998) 
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especially in the following year.  A history of head injury is acceptable if there has been 
loss of consciousness of less than 30 minutes without focal localising signs, if the period of 
post traumatic amnesia (defined as the time to the restoration of continuous memory) is 
less than 1 hour.  Minor linear skull fractures are acceptable if the criteria above are met.  
Other cases of mild to moderate head injury, especially if recurrent, require full 
neurological and psychometric assessment. 

• Major intracranial tumor surgery is disqualifying while minor surgical procedures (some 
meningeomas) might be compatible with professional diving if risk of seizures is not 
elevated. 

Psychiatric disorders which, while quiescent, still exclude passing an individual as fit to dive: 
• schizophrenia; 
• bipolar affective disorder; 
• unipolar affective disorder; 
• disorders asymptomatic due to treatment. 

Disorders which, if resolved, may allow passing an individual as fit to dive: 
• adjustment reactions; 
• parasuicide; 
• pre-menstrual dysphoric disorder; 
• phobias; 
• isolated psychotic episodes. 

Inner Organs 

Endocrine System 

Diving results in numerous neurological reflexes and hormonal responses. It is unlikely that 
those suffering from endocrine conditions leading to impaired thermoregulation, cardiac or 
muscular insufficiency would be found fit. A proven or suspected abnormality will require 
detailed assessment. So each individual with an endocrinological disorder must be assessed 
for fitness jointly by an endocrinologist and a diving medical specialist 

• Gross thyroid disease is one obvious contraindication to diving but, on replacement 
therapy, hypothyroidism can be compatible with professional diving even when a dose or 
two of thyroxine is missed.  Similarly, although thyrotoxicosis may be a bar for diving, 
after treatment with radioiodine and on replacement therapy, their fitness should be 
considered favourably, though beware the retrosternal goitre. 

• Hypopituitarism on replacement therapy might be thought to follow the same principle, but 
when injured or stressed those on cortisol replacement may collapse, making it a certain 
contraindication. 

Diabetes mellitus 

If any form of diabetes is found at the time of initial assessment before diver training, the 
individual should not become a professional diver because of the certainty of later 
disqualification due to complications. Diabetics should not become professional divers, 
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however, under special conditions they might be trained under medical supervision and then 
become divers for limited diving operations. 

Once diabetes is diagnosed in a working diver, an automatic disqualification may seem wise, 
but is no longer acceptable. The two factors are the nature of the work and the degree of 
control achieved by treatment. What is appropriate for a scientist working in a laboratory 
wave tank may not be appropriate for a construction diver at sea. Note that those on oral anti-
diabetics who become hypoglycaemic may be more difficult to manage than those who 
become so on insulin.  

In addition to the acute problems of diabetics, it is the complications which are of concern and 
should disqualify: atherosclerosis, cardiomyopathy, retinal changes, peripheral vascular 
disease, diabetic foot syndrome, nephropathy and neuropathy.  

Genito-urinary system 

Dipstick urinalysis for blood, protein and glucose should be undertaken routinely. 

A history of renal disease or of urinary tract infection needs careful assessment.  

• Divers with active genito-urinary infections including herpes should not dive until 
adequately treated and symptom-free. A patient with recurrent herpes infection might be 
advised against saturation diving.   

• The presence of genito-urinary disease or renal tract disease associated with abnormal 
renal function is usually a cause for rejection. Cases of renal stones or colic should be 
judged on an individual basis after specialist investigation. 

Gastro-intestinal conditions 

Gastro-intestinal function should be normal with no increased tendency to vomiting, 
dyspepsia, reflux, bleeding, perforation, diarrhoea or pain. Hepatic and pancreatic function 
should be clinically normal. 

• Dyspepsia will require investigation and the association of reflux oesophagitis with a 
predisposition for duodenal ulceration could compromise in-water safety.   

• Symptomatic hiatus hernia and active peptic ulceration (including cases where the 
condition is under treatment) will disqualify an individual from diving until the patient has 
been symptom-free for at least one year. Elective peptic ulcer surgery, the former gold 
standard, has now been replaced by a continuation therapy with proton pump antagonist. 
This would therefore be an acceptable basis after careful consideration and an adequate 
symptoms free interval (also for saturation divers). A past history of peptic ulceration 
leading to bleeding, perforation or requiring emergency surgical treatment may however 
disqualify. 

• Recurring episodes of abdominal pain should be investigated and probably disqualify 
because of the likelihood of confusion of the diagnosis when a hazard of diving illness is 
present.  Chronic inflammatory intestinal disease would be cause for rejection.  Acute 
distal colitis or proctitis should await the outcome of investigation and treatment.  

• The presence of an intestinal stoma does not affect safety and for short duration diving 
should not disqualify.  In saturation diving the problem may be social acceptance and 
disqualification on medical grounds is not appropriate. 
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• Symptomatic haemorrhoids should lead to referral for surgical treatment and should 

contraindicate diving only until successfully treated. 

• Abdominal wall herniation must be a cause for temporary disqualification until repaired 
because of the risk of encapsulation, particularly during decompression. 

• Evidence of acute hepatic disease and pancreatitis would render a diver unfit.  Once a diver 
with hepatitis has recovered from acute illness and is symptom free and stable, then he or 
she may return to diving. Individuals with evidence of chronic hepatic disease require 
specialist assessment. Regardless of known hepatic disease, all divers must be trained to 
have immaculate personal and environmental hygiene at all times, particularly for the close 
confines of a diving chamber.  

Haematology 

Any disorder leading to significantly impaired ability to transport oxygen is likely to be a 
contraindication to diving, especially when exercice capacity is impared.  

Blood tests: full blood count including red cell indices, haematocrit, blood sugar. Sickle cell 
disease to be excluded (sickle cell test or haemoglobin electrophoresis mandatory only for 
subjects which could be affected). 

Normal ranges for haemoglobin for males are 13-18 g/dl and for females 11.5-16.5 g/dl. A 
haematocrit of 0.4 SI units and a haemoglobin of  
12 g.dl-1 in men and 10.5 g.dl-1 in women are the minimum acceptable levels. 

• Sickle cell disease or thallassaemia major is a contraindication. Carriers of the sickle cell 
and thallassaemia traits are not believed to be at a significantly increased risk during 
diving. So for these divers there is no cause for rejection, but testing for thalassaemia 
minor may be judged appropriate in Mediterranean candidates. 

Assessment of musculo-skeletal system 
For a novice diving candidate the standards are much tougher than those in somebody who 
has ten years experience, has a good work record and for whom the standards can become 
much more pragmatic.  To become a working diver, the candidate must have unimpeded 
mobility and dexterity and must be sufficiently physically robust to meet the demands of the 
proposed work. In particular, for the safety of self and others, all joints should have a normal 
range of functional mobility.   

• Divers with a history of back pain should be carefully assessed, bearing in mind the heavy 
lifting a diver may be required to do when out of the water.  Recurrent episodes of 
incapacitating back pain need careful assessment and can be a cause for medical 
disqualification.  Successful surgery for spinal lesions is acceptable if neurological 
examination is normal and full agility is regained.  

• Some disabilities after injury of the locomotary system may be compatible with some 
forms of diving. A restricted fitness may therefore be appropriate. 

Bone necrosis 

Dysbaric osteonecrosis is the one well-established occupational health hazard of diving.  It 
can occur in persons who have dived only within the safety of accepted tables and who have 
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never had a decompression disorder.  Thus it is a disease which deserves compensation in 
some way but is not, on its own, evidence of employer negligence.  It is commoner in those 
with a record of treatment for decompression illness and can follow a single exposure to 
pressure.  It is unknown in those who stay within the no-stop range and very rare in those who 
dive within the limits of the USN and similar compressed air tables.  It is more prevalent in 
those who dive deeper than 30 metres (100 fsw) and increasingly so in saturation divers with 
deeper experience. 

Radiological assessment and screening: As a standard, screening is needed only for divers 
with more than 20 hours per week under water or diving of over 30 m. Bone x-rays of hips a-
p, shoulders a-p were standard for many years, but they will be replaced in the future by MR 
imaging as this technique allows screening without the use of ionising radiation, which makes 
it ethically more acceptable (in spite of the increased costs). MRI is able to detect bone 
necrosis – while it may produce some false positives, i.e. some lesions probably heal without 
leaving a necrotic infarct, it can be readily repeated.  

There are fishermen-divers who dive for several hours per day, some as shallow as 20 metres 
(66 fsw) without using appropriate decompression stops and in them the condition is very 
common.  Even so it is very slow to develop.  Delay from the date of known first exposure to 
the first x-ray change is 10 months.  The use of scintigraphy and MRI may show earlier 
changes but a number of these turn out to be false positives which then disappear.  

For this reason all new entrants on graduating should be considered for baseline long-bone 
imaging. For those who become, for example, police divers further imaging should not be 
necessary, but would be for those working for the offshore oil and gas industry.  These 
records must be stored longer than the lifetime career of the diver. Routine health surveillance 
is then recommended for those diving regularly more than 30 metres and under pressure for 
more than 4 hours (deep air, mixed gas and saturation divers).  It should be considered also 
for those with clinical symptoms referable to a joint and for those who have had a 
decompression illness. 

Those found to have bone necrosis are not necessarily unfit for diving.  If the lesion is in the 
shaft of a bone (B lesion), the diver is not at risk from joint collapse and the condition has no 
effect on underwater safety.  A juxta-articular lesion is more serious but, again, is unlikely to 
affect underwater safety and so medical disqualification cannot be for that reason alone.  The 
strong advice to give up diving is based on the need for the individual to avoid excessive 
weight bearing at that joint.   

For the prevention of osteonecrosis, there is still a need for epidemiological investigation of 
the possible causative factors. To achieve this, the central reporting of the MR-imaging or x-
ray results and the availability of a detailed record of each individual's occupational exposure 
to pressure remain a high priority. 

Vision 
The diver should be able to see well enough to accomplish his functions and a person who can 
read a car number plate at 15 metres probably has adequate vision for diving. The diver 
should also be able to read diving tables, gauges and watches accurately and so corrected 
vision should be adequate for reading.  

• To accomplish this modern gas-permeable contact lenses are acceptable for diving. Divers 
requiring optical correction can also use a prescription faceplate if using a facemask. There 

pftdstandards edtc rev6.doc / 24.06.03  20 

86



 Assessment of Fitness to Dive 

 
is a risk of infection with all contact lenses and it may be difficult to maintain sterility in a 
saturation environment. The use of disposable lenses may reduce this risk. 

• The assessment of colour vision should be made at the initial medical examination and any 
deficiency communicated to the diver.  Even though colour vision is not essential for 
diving safety, colour vision may be a vocational requirement in some diving skills such as 
non-destructive testing.  Visual acuity and colour vision may be essential for other tasks 
such as boat navigation, especially at night. 

• The risks associated with diving after ophthalmic surgery require careful evaluation and 
individual assessment in conjunction with the surgeon. The orb is incompressible and so 
there should be no reason why corneal laser or any other surgery on the eye should be a 
contraindication to diving once any gas pocket retained in the eye after surgery has been 
resorbed and scar formation is finished and visual acuity is stable. 

Diverse Conditions 

Malignancy 

A malignant condition should be assessed on an individual basis and will require information 
from the doctor responsible for the patient's care. Any such person found fit to dive is likely 
to require regular review. 

Communicable diseases: 
The medical examiner should be satisfied that the individual is not suffering from a 
communicable disease. If there is any doubt as to the person's fitness after such an illness, the 
certificate of diving fitness should be withheld until the doctor involved in the initial care of 
the patient has been consulted. 

Recreational diving instructors with active communicable disease are not allowed to teach 
buddy breathing practically. 

Drugs 

Medication: Medical fitness to dive under medication is dependent on: 
• the effects of medication on fitness to dive. 
• the consequences of its abrupt cessation if complications were to arise during diving. 
• the type of diving; 
• the underlying pathology; 

The assessment must include that of the underlying condition for which medication is being 
taken and which may be the most important consideration. The assessment should also 
consider the length of time that an individual can safely be without medication in the event of 
its loss. Consideration should be given to the potential for unexpected side effects as a result 
of interaction with pressure or resulting from the particular working situation. Every situation 
needs to be judged on an individual basis. 

• Smoking: Divers should be discouraged from smoking. 

• Alcohol, drug or substance abuse is incompatible with diving. With any history of this 
there must be doubt about fitness for diving. A lengthy period of stability without any 
medication should be sought as a minimum. 
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Skin disorders 

The skin is very vulnerable to the repeated and, at times, constant wetness experienced by 
divers and also to the high humidity and reduced temperature tolerance experienced in the 
closed environment of saturation chambers.    

Skin diseases in relation to diving may be divided into those in which the integument is 
compromised and those in which there is some disorder of thermoregulation. Some diseases 
such as eczema can fall within either category. 

Those of the first group include eczema, psoriasis, pityriasis rosea and lichen planus. 

The disorders which can affect thermoregulation can be divided into those in which there is a 
haemodynamically based disturbance (severe eczema/psoriasis, urticaria, mastocytosis) and 
those in which there is a  disturbance of the sweat gland apparatus.  This can be occlusive 
such as psoriasis, destructive such as scleroderma, or congenital such as ichthyosis.  
Neurological causes of impaired sweating also occur. 

• Urticaria is a transient condition, but provided that it affects only the skin and never the 
mucous membranes, would not appear to be a contraindication though it may cause 
confusion with cutaneous DCI especially if triggered by cold or pressure. 

• Any acute or chronic skin infections, whether fungal, monilial, bacterial, parasitic or viral 
must be controlled before diving is allowed.  Recurrent herpes simplex constitutes very 
little risk to others and no risk to the diver.  Hand warts would not be a contraindication to 
diving.  On the grounds of hygiene, verrucae probably should be, but it would be difficult 
to prevent the person diving. 

• There are also the occupationally acquired skin diseases which need to be considered.  
Neoprene contains antioxidants and the glues used for the nylon backing can contain 
allergens. Drilling muds are a complex material with many varied constituents but do not 
appear to constitute a major sensitisation problem. The alkalis are primary irritants and can 
give rise to serious skin reaction. The oil-based muds are also irritants.  Occasionally 
reactions to the tannins and chromium have been reported. Those identified by suffering 
from allergic contact dermatitis must avoid all future contact with that allergen, but the 
majority of persons will be found to have an irritant dermatitis which should respond in 
time to rest and thereafter that person can return to diving. 

Obesity 

Obesity is reputed to predispose to decompression illness, but certainly is inversely related to 
fitness. Body mass index is relatively arbitrary.  Some degree of fatness can protect against 
the cold but, as an indicator of fitness, exercise tolerance testing would seem to be more 
appropriate (see above) 

Gender 

In general the same fitness criteria apply to both male and female divers.  

The major difference between female and male divers relates to possible harmful effects that 
exposure to increased pressure may have on a foetus. Consequently a diver who is pregnant or 
who suspects that she may be pregnant should not dive. 

pftdstandards edtc rev6.doc / 24.06.03  22 

88



 Assessment of Fitness to Dive 

 
Resumption of diving after a decompression injury 
In anything other than a case of simple decompression illness the review should be carried out 
by a diving medicine specialist, or at least in consultation with one. Further advice including 
names of diving medicine specialists can be obtained from the national Health and Safety 
authorities (see address list in Annex).  

Specialist examination to look for the presence of factors which may predispose to DCI 
should be considered, particularly after "undeserved" episodes of neurological decompression 
illness especially if associated with cutaneous manifestations. Investigations should include 
contrast sinography with strain to seek right-to-left-shunt (i.e. PFO, other intracardiac shunt 
or intrapulmonary shunt). Extended lung function tests including measurement of static lung 
volumes or closing volume should also be considered. 

There is a perceived need to assess the effect of any diving incident upon the diver's 
subsequent health. If there are residua, do they affect only safety or health also? 

Until recently little distinction was made between these two. It was proposed by one 
European government department that the safety of divers is a matter for government control 
but that their health is not. Health is a matter between the diver and his employer. Though this 
distinction is not spelt out in the regulations, it is a useful exercise in assessing of fitness to 
resume diving. With a threat to the diver's safety there must be no compromise concerning 
disqualification but, when the threat is to future health, the doctor should only advise. The 
decision to return to diving or to quit should be made by an informed diver7: it is his, or her, 
life and livelihood. This is supported by the advent of legislation for the disabled in many 
countries which now protects an individual's right to work unless personal safety is affected. 
Any question of diminished working effectiveness after a period of unfitness is a separate 
issue. 

Recommended times away from diving: 

The recommended minimum time until medical reassessment after successful treatment 
with no sequelae are: 
• Simple DCI with limb pain, skin "bend", lymphatic swelling, headache, fatigue etc and 

- Uncomplicated recovery: 24 hours 
- Recurrence/relapse requiring further recompression: 7 days 

• Neurological DCI with 
- Altered sensation in limbs only: 7 days 
- Other - for example audiovestibular, motor, pulmonary etc: 28 days 

However, it is recommended that because of the nature of their diving patterns and profiles 
and the lack of supervision, the time away from diving for persons diving at work in the 
recreational sector should be longer. 
 

                                                 
7  France: actually not possible according to the French regulations for diving at work (only in recreational 

diving)  
Portugal: actually not possible to apply integrally this General Guidelines according to the Portuguese 
regulations for diving at work, dated of 30/09/1994 (only in recreational diving)] 
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Annex A 

Reliable tests of physical fitness 
Diving is a strenuous activity. A commercial diver must be able to meet the physical 
requirements of the task to be performed. That includes the ability to rescue a stricken diver 
and to effect a rapid recovery.  

The difficulties begin when one tries to take age and experience into account in a standard of 
physical fitness.  The ability to undertake physical work declines markedly between the ages 
of 18 and 651 and maintaining the necessary physical fitness becomes more difficult.  Any 
diver may need to call upon all his reserves of effort in a life-threatening emergency.  The 
required duration for that effort is unpredictable. This makes it difficult to specify a required 
level of physical fitness. Functional goals should be independent of age and gender and would 
allow for the fact that the experience of older divers may make them more effective than 
younger divers. Medical examiners must satisfy themselves beyond reasonable doubt that the 
candidate is adequately fit.  
An assessment of exercise capacity must be carried out at each in-depth assessment. For 
practical reasons an indirect method to measure VO2max may be applied and a reference to 
the method should be provided. The result is to be noted as millilitre O2 per kilo 
bodyweight/per minute (for more detailed description see ref.2), which allows comparison of 
different results produced using different test protocols. 

Simple tests such as a cycle ergometer test provide an adequate means of fitness. The 
majority of divers will be able to achieve an exercise level equivalent to 12 MET's or 40 
ml/kg/min oxygen consumption. The results of the test should be considered together with 
other aspects such as blood pressure, obesity, and lung function. At subsequent examinations 
repetition of the same test is valuable to assess any alteration of fitness status. Measurement 
of peak expiratory flow rate (PEFR) before, 5 and 10 minutes after the exercise test (other 
than swimming) provides a useful screening for exercise induced wheeze. 

Acceptable (referenced) exercise-testing protocols 

Submaximal stress tests: 

A problem is that the different tests recommended are not easily comparable. Of value is the 
use of a bicycle or treadmill ergometer where heart rate can be monitored against a defined 
exercise load and can thus provide an indirect measure of aerobic capacity. 
• Astrand Ryming Cycle ergometer test3. Pedalling 50-60 rpm for 5-7 min with workload of 

50-100 Watt until steady state is attained. Stress should result in heart-rate of 120-170 
beats (normally 2 steps approach is used). Evaluation by using the Astrand Ryming 
nomogram. VO2 max. estimate has a standard error of 10% in relatively well-trained 
individuals, 15% or more in other groups. 

• Lactates based submaximal test on cycle ergometer (Toni Held, 19984). 2-3 steps on cycle 
ergometer in submaximal range for 3 minutes each, recording lactate levels in capillary 
blood during steady state. Results give estimation for VO2 max. from a nomogram. 
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Maximal exercise stress tests: 

If the rate of oxygen uptake can be monitored, a more accurate direct measurement of aerobic 
capacity can be done on an ergometer. The direct methods of measuring oxygen consumption 
are possibly too complex or costly to be considered as a routine. When testing maximal loads, 
ECG monitoring should be done and resuscitation material must be available.  

There is also merit in considering a more functional test, such as the time taken to swim one 
kilometre, as an annual measure of continuing fitness but, in practice, this could not be 
verified by an examining doctor easily (not standardised). 
• The stage 1 test, developed by N.L. Jones5, uses increasing multiple steps to the maximum 

work-load. VO2 max. is estimated as 3,5 x (body weight/kg) + 10.98 x Watt reached. 
• The 12 min run test, developed by K.H. Cooper6, measures the maximum distance run in  

12 min. as a maximal effort, while estimating VO2 max. as (numbers of meters 
covered/100x2) - 5.  
Very useful is to combine these stress-tests with a monitoring of the perceived exhaustion, 
using a standardised scale like Borg GAV 19827. 

Further investigations will need specialist referral: direct measurement of max O2-uptake, 
blood gases, spiroergometry, extended lung function. 

 

 

                                                 
References: 
1  B.E. Ainsworth, et al., Compendium of Physical Activities: classification of energy costs of human physical 

activities. Med Sci Ports Exerc 25: 71-80, 1993 
2  ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (6th edition), American College of Sports Medicine, 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002, page 77, (data from the Institute for Aerobics Research , 
Dallas TX, 1994) 

3  P.O. Astrand, K. Rodahl, Textbook of Work Physiology, McGraw-Hill, New York, 1977 
4  T. Held, et al., A lactate-based submaximal test on cycle ergometer for estimation of endurance capacity. 

Schweizerische Zeitschrift für "Sportmedizin und Sporttraumatologie" 46 (4), 144-149, 1998 
5  N.L. Jones, Clinical Exercise Testing (4th edition), Saunders, Philadelphia, 1997 
6  K.H. Cooper, A Means of Assessing Maximal Oxygen Intake, JAMA 203: 135-138, 1968 
7 G.A.V. Borg, Psychophysical bases of perceived exertion. Med Sci Exerc 14:377, 1982 
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Annex B 

Guidelines for medical training 

Training standards for diving and hyperbaric medicine 
Prepared by the Joint Medical Subcommittee of ECHM and 
EDTC 

1. Introduction:  

These training standards are the result of some years of international discussion which began 
prior the 1st European Consensus Conference on Hyperbaric Medicine, Lille, in September 
1994 where one session was devoted to "Personnel education and training policies". A 
comprehensive paper by J. Desola MD and the subsequent debate defined the 5 different 
personnel categories ideally involved in the staff of a Centre of Hyperbaric Medicine: 
• the medical doctors,( including the Medical Director),  
• the nurses,  
• the attendants, 
• the chamber operators, and the 
• technicians. 

The definition, functions, background, academic requirements, dedication, and the continuous 
education, of each category were agreed. (This full document is reproduced in the Appendix 
1). A working group being formed to define the requirements for medical doctors in the fields 
of diving and hyperbaric medicine. An important feature of this project was the collaboration 
between the European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM), which is primarily a 
medical committee, and the European Diving Technology Committee (EDTC) which is a 15-
nation committee with not only government, industry and trades union representatives but 
also with a doctor nominated from each member country. The Goal-setting Principles for 
Harmonised diving Standards in Europe was published by the EDTC in 1997 and includes a 
section on the "Qualifications, education and training of medical doctors" (appendix 2). 

The work presented here has been done by the Joint Medical Subcommittee of these two main 
committees and, from time to time, reports by this Subcommittee have been submitted to and 
approved by each of the two parent bodies. 

It is the purpose of this paper to summarise what has been accomplished and to look at the 
future tasks of a Joint Medical Subcommittee of the ECHM & EDTC. 

2. Definition of jobs:  

Before any consideration of a training programme, the training objectives of each job need to 
be defined in relation to the competencies that are expected from the incumbent. A number of 
the jobs in diving and hyperbaric medicine have tasks and objectives in common and so it is 
possible to optimise the efficiency of the educational program and avoid too much overlap by 
adopting a modular structure. Thus the first task was to prepare the job definitions which are 
compatible with EDTC and ECHM: 
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I.  "Medical examiner of divers" 
− Competent to perform the periodic "Fitness to dive assessments" of working and 

recreational divers and compressed air workers, except the initial assessment of novice 
professional divers. 

IIa. "Diving medicine physician" 
− Competent to perform the initial and all other assessments of working and recreational 

divers or compressed air workers. 
− Can manage diving accidents and advise diving contractors and others on diving 

medicine and physiology* (with the back-up of a hyperbaric expert or consultant). 
− Should have knowledge in relevant aspects of occupational health. (He or she does not 

need to be certified specialist in occupational medicine to be in accordance with the 
standards). 

IIb. "Hyperbaric oxygen physician" 
− Responsible for HBO sessions at the treatment site (with backup of a hyperbaric expert or 

consultant)  
− Should have appropriate experience in anaesthesia and intensive care in order to manage 

the HBO patients (he or she does not need to be certified specialist in anaesthesia to be in 
accordance with the standards) 

− Competent to assess and manage clinical patients for HBO treatment 

III "Hyperbaric expert or consultant (hyperbaric and diving medicine)" 
− Competent as chief of a hyperbaric facility (HBO centre) and/or to manage the medical 

and physiological aspects of complex diving activities* . 
− Competent to manage research programs. 
− Competent to supervise his team (HBO doctors and personnel, health professionals and 

others). 
− Competent to teach relevant aspects of hyperbaric medicine and physiology to all 

members of staff. 

IV. "Associated specialists" 
This title is not a job qualification, but rather a function. It covers experts, consultants and 
specialists of other clinical specialities who can be nominated as competent to advise within 
their own speciality upon specific problems in the diving and hyperbaric field. 

                                                 
* optional additional qualification for bell diving (saturation, mostly off-shore) 
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3. Contents of Modules 
 Levels of competence: 
 a - basic 
 b - need to know 
Modules of formation and subjects c - must be expert 

 Jobs:  I IIa IIb III 

1 Physiology & pathology of diving and hyperbaric exposure:     

     1 Hyperbaric physics b c c c 

     2 Diving related physiology I (functional anatomy, respiration, hearing and 
equilibrium control, thermoregulation) 

b c b c 

     3 Hyperbaric pathophysiology (Immersioneffect, blackout mechanism incl 
apnea, psychology, working performance/endurance under water) 

b c a c 

     4 Hyperbaric pathophysiology (decompression theories, bubbles) b c b c 

     5 acute Dysbaric disorders, DCI (Barotrauma, DCS) b c b c 

     6 chronical Dysbaric disorders (Long term effects) b c a b/c 

     7 HBO-Basics (effects of hyperbaric oxygen) - b c c 

     8 O2 Intoxication a c c c 

     9 Inertgas-effects (Narcosis/HPNS) a c a c 

   10 medicaments under pressure b c c c 

   11 non-dysbaric diving pathologies (Hypothermia, near drowning, fauna&flora 
effects, injuries and accidents in water, the sick diver) 

a c - c 

   12 diving fatalities a a - b/c 

2 Diving technology and safety:     

     1 diving procedures (Bell diving) b1 b1 - a /c 

     2 Diving procedures (SCUBA, surface supplied, bell, TUP, SURD, 02-Deco, 
mixed gas diving 

b c a a/ c 

 
     3 

Divers (Recreational SCUBAdiving, technical and deep diving, Apnea-
diving, professional diving: offshore, inshore, scientific, media, recreational 
divinginstructor, Caissonwork, astronauts) 

b b a a/c 

     4 Diving gear (SCUBA, SSUBA, mixed gas, rebreathers, monitoring 
equipment, working tools, suits) 

b b a a/c 

     5 Diving tables and computers (incl altitude and interval) b b b a/c 

     6 Regulations and standards for diving b b - a/c 

     7 Safety planning / management (monitoring) b b - a/c 

 3 Fitness to dive     

     1 Fitness to dive criteria and contrindications (for divers, tunnel workers and 
HBOT patients and chamber personel) 

c c c c 

     2 Fitness to dive assessment (diagnostics) c c c c 

     3 Fitness to dive standards and regulations (prof and recreational d.) c c b c 

                                                 

 
1 as required 
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4 Diving accidents:     

     1 Diving accidents / incidents (assessment and preclinical treatment incl. 
ORL, barotraumas, CPR) 

a c a c 

     2 Diving accident management clinical (Diagnostics, patient care, followup) - c c c 

     3 Diving accident management: Differential diagnosis a c c c 

     4 HBO-T for diving accidents (Tables and strategies) a c c c 

     5 Rehabilitation of disabled divers - a a b/c 

5 Clinical HBO:     

     1 Chamber technique (multiplace, monoplace, transportchambers, wet 
recompression) 

- b c c 

     2 HBO: Mandatory Indications  - a c c 

     3 HBO: Recommended Indications  - - c c 

     4 HBO: experimental and anectotal Indications - - b c 

     5 Data collection / statistics / evaluation - b b c 

     6 general basic treatment (nursing) - b c c 

     7 Diagnostic, monitoring and therapeutical divices in Chambers - c c c 

     8 Risk assessment, incidents monitoring and safety plan in HBO-Chambers - b c c 

     9 Saftey regulations - c c c 

6 Diverse:     

     1 Research standards - a a c 

     2 Paramedics teaching program - b a c 

     3 Management /Organisation of HBO facility - a a c 

7 Practical training:     

     1 Fitness for chamber-dive test (of the course participants) - + + + 

     2 CPR - + + + 

     3 Practice in field first aid (diving accidents) - + - + 

     4 practical training FTD exam (skills) + + + + 

     5 Demo : professional diving + + - + 

     6 Demo : HBO-T - + + + 

     7 Introduction to (wet)-Diving (+)2 +4 - + 

     8 Practice in HBO-T (including pressure test) - + + + 

     9 Practice in paramedics teaching - +3 - + 
 

                                                 
2 recommended 
4 exceptions possible, if important reasons of unfitness to dive 
3 as required 
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4. Standards for course organisation and certification 

Teaching courses 
In order to comply with this EDTC/ECHM standard the person responsible for the 
professional contents of the course must be a hyperbaric medical expert or consultant (job 
type III) 

1.  The course curriculum should be declared as being ”in conformity with the ECHM/EDTC 
standards” and the educational objective (jobs I and IIa, IIb) stated. 

2.  The course organisers are invited to send a copy of the curriculum to the joint medical 
subcommittee of ECHM/EDTC (through the national co-ordinator). 

3. The final tests for individual evaluation are mandatory, and should cover all the taught 
subjects (see list) at the level of competence required for each subject. 

The standards do not prescribe the status of the teaching institution but it is strongly 
recommended that courses are university based, are approved for such training courses by 
national health authorities, speciality training boards or are under the auspices of the national 
scientific society for diving medicine and/or hyperbaric medicine. 

How a course is to be organised is not prescribed in these standards. Evenings, week-ends or 
full weeks are possible. For clinical teaching, an internship or residency may be appropriate. 
The acknowledgement of a high teaching standard is based on a credible final test of the 
candidates. 

Modules and course organisation 
The actual organisation and conduct of the modules will be influenced by local factors and so 
it is proposed that these details can be decided on a national basis and probably left to the 
individual course directors. The following proposal indicates the total teaching hours 
considered necessary to achieve appropriate competencies in the following jobs. 

 
I Medical examiner of divers 25 lecture hours + 3 hours practical 

IIa Diving medicine physician The above + 30 additional lectures + 10 
hours practical 

IIb Hyperbaric medicine physician 60 hours + a practical phase (5 different 
types of clinical cases with different 
indications for treatment) 

III Diving and hyperbaric medicine expert or 
consultant 

This needs further review (see below) 

 

The proposal serves as a guideline and is not mandatory. When one of these teaching 
programmes includes topics covered elsewhere a reduction in the number of lecture hours 
may be justifiable. 

Recognition of an expert 
The experience needed to become an expert cannot be learned from a course. The essentials 
have already been described in general terms. The candidate should already be an accredited 
specialist or equivalent.  
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Except in those countries where some equivalent or higher standards already exist, those who 
wish to be acknowledged as experts or consultants in the fields of diving and hyperbaric 
medicine should send their curriculum to their national co-ordinator (representing the Joint 
Medical Subcommittee or to that subcommittee itself if that nation has no co-ordinator) who 
may decide on the basis of the agreed standards. The Joint Medical Subcommittee will be 
informed by the national co-ordinator and can issue a list of experts if required. In the future 
the verification of achieved qualifications will be done by a national helath authority or a 
scientific body (EU legislation). The aim is to achieve a recognition of the standards by those 
so that they automatically could take over the role of the national co-ordinator. 

5. Continuous Education (Quality Control and Competency) 
In most countries, the conditions for maintaining the active status of an individual are defined 
by some system of continuous medical education credit points (CME, as introduced in the 
USA some time ago). The ECHM & EDTC need to define the minimum requirement for this 
in a flexible way that provides enough freedom for the national bodies to establish a more 
detailed system. It is expected that these national requirements will be compatible with our 
guidance.  

Our proposals are the following: 

Job I: 
A minimal activity of 10 medical assessments of divers fitness per year is needed plus 
attendance at one refresher course (usually 2-days) in two years. Reactivation after a lapse 
needs participation in two 2-day refresher courses or a repeat of the full basic course. 

Job IIa: 
Continuing experience in the field of professional diving (e.g. advising a professional diving 
contractor or some equivalent activity) and participation in a course or congress previously 
approved by the national co-ordinator. Reactivation after a lapse should be on the basis of a 
specifically approved course. Where this cannot be achieved, the candidate should submit an 
alternative training programme to the national co-ordinator for approval. 

Job IIb: 
Active employment in an HBO facility (or equivalent activity) and attendance at one national 
and/or international congress on hyperbaric medicine per year. Reactivation after a lapse 
needs a 10 working days in a HBO facility and attendance at two congresses in two years. 

Job III: 
Will rely on the decision of the national co-ordinator 

The refresher seminars can serve to update the participants in order to confirm their active 
status and to reactivate those who temporarily have not maintained their required activity. 
They can also serve as an introduction to doctors of other specialities who may also gain 
CME credits in their own specialities. This not only can help the financing of a course but can 
be a chance for promoting HBO to those who would not attend the HBO scientific 
congresses. 

6. The Joint Medical Subcommittee of ECHM and EDTC  
This committee will operate on the basis of the tasks outlined above.  
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The members are the two chairmen of the education and training subcommittee of the ECHM 
and of the medical subcommittee of the EDTC respectively. Further two to three members are 
nominated by the chairmen on the basis of their special competence and experience in one of 
the relevant topics. As the chairmen each represent a specific subcommittee, any major 
changes or decisions must be discussed within these subcommittees before going to the 
meetings of the EDTC or ECHM respectively.  

Each country interested in educational courses recognised by EDTC/ECHM should be 
represented by a member who has been acknowledged by the national hyperbaric medicine 
authority (or of all such authorities if there are more than one such authority in a country). 
Normally this would be either the national member of ECHM or the national medical 
representative on the EDTC. If not the same individual, both could attend if appropriate. 

The EDTC and ECHM representatives of each country should nominate a national co-
ordinator of teaching programmes, who could be the joint subcommittee member himself or 
who could delegate for that purpose (for instance to the national health and safety authority or 
any representative scientific body covering all aspects of hyperbaric medicine). The national 
co-ordinator will have the duty to supervise the national programs, the certification 
procedures and the status of the course directors.  

In order to enhance credibility of certification and to help those who do not yet have the 
experience necessary to establish a good validation system, the Joint Medical Subcommittee 
will create a pool of multiple choice questions with an evaluation grid, in the main European 
languages. This will be available for all members. Evaluation of the answers should be done 
by an international group nominated by the Joint Medical Subcommittee. This Subcommittee 
may also certify a national teaching syllabus or educational course if desired by its organisers, 
thus helping the national societies or other authorities in getting accepted by their 
governmental health and safety department or by their speciality boards.  

 

 

 

 

 

 

 

 
For the Joint Medical Subcommittee of ECHM and EDTC : 

J. Desola, D.Elliott, P. Longobardi/ P. Pelaia, F. Wattel, J. Wendling 
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Annex C 

National references 
(These references represent the actual state of investigation. Any further information or clarifications are welcome) 

 

Austria: Österr. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Sektion IX Zentral-Arbeitsinspektorat,  
Praterstrasse 31, A-1020 Wien, Tel. +43 1 71100-0, Fax +43 1 71100-2190,  
e-mail: post@bmwa.gv.at 

 

 

Belgium:  

 

 

Denmark:  

 

 

Finland: 

 

 

France:  

 

 

Germany: AG „Überdruck“, Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG), c/o Herrn Dr. Wolfgang 
Förster, Arbeitsmedizinischer Dienst TBG, Landsberger Strasse 309, D-80867 München, Tel. +49 89 88 97 730, Fax +49 89 
97 799, e-mail: wolfgang.foerster@tiefbaubg.de 

 

 

Italy: Ministero della Salute, Dr. Pietro Giovagnoli, Via della Salute, I-14 -00144 Roma , Tel. +39 065921519, Fax +39 
065923277, e.mail:p.giovagnoli@tiscali.it 

 

 

Netherlands: 

 

 

Norway: 

 

 

 

Portugal: Serviço de Medicina Hiperbárica, Hospital da Marinha, Campo de Santa Clara, 1149-061 Lisboa, Tel. +351. 218 
840 822 / 21, Fax  + 351. 218 840 802, E-Mail: cmhiperbarica@vizzavi.pt 

 

 

Spain: 
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Sweden: 

 

 

Switzerland: SUVA, Herrn Dr. Martin Rüegger, Postfach, CH-6002 Luzern, Tel. +41 41 419 51 11,  
Fax +41 41 419 62 50, e-mail: martin.rueegger@suva.ch 

 

 

Turkey: 

 

 

United Kingdom: HSE, Health & Safety Executive, Rose Court, GB- London SE1 9HS, Tel. …………..  Fax …… 

e-mail: ……………………. 
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Helseundersøkelse av yrkesdykkere 

KK Jan Risberg, Forsvarets Sanitet, UVB Dykkerlegens avdeling 

Innledning/formål 
Dette dokumentet er utarbeidet som del av e-læringsmodulen til oppdateringskurs i 
dykkemedisin for leger. Dokumentet er ment å oppsummere viktige formelle og 
praktiske spørsmål knyttet til helseundersøkelsen av yrkesdykkere. Det vil derimot ikke 
erstatte forskrift, veileder eller andre myndighetsdokumenter.  

Hvilke dykkere trenger helseerklæring? 
I Norge er det krav til at yrkesdykkere, militære dykkere og fritidsdykkere må 
gjennomgå helseundersøkelse. Dette dokumentet omhandler bare yrkesdykkerne. De 
som dykker i tilknytning til petroleumsvirksomheten til havs skal gjennomgå 
helseundersøkelse iht Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i 
petroleumsvirksomheten til havs (Helsekravforskriften) men dykkere som dykker 
innaskjærs har krav om helseerklæring i Forskrift om utførelse av arbeid §26-11 og §26-
42. Merk at også sportsdykkerinstruktører, redningsdykkere og vitenskapelige dykkere 
omfattes av forskriften på dette området og er pålagt å gjennomgå helseundersøkelsen. 

Hvem kan utføre helseundersøkelsen? 
Helsekravforskriften angir at bare særskilt godkjente dykkerleger kan utstede 
helseerklæring for off-shore dykkere. Fylkesmannen Rogaland har liste over godkjente 
dykkerleger.  Arbeidstilsynet krever at innaskjærs dykkere også skal undersøkes av de 
legene Fylkesmannen i Rogaland har godkjent. Selv om ikke Arbeidstilsynet selv 
godkjenner dykkerlegene så er det altså i praksis de samme kompetanse- og 
godkjenningskravet. 

Hvor ofte skal undersøkelsen gjøres? 
Yrkesdykkere skal gjennomgå årlig helseundersøkelse. Merk at undersøkelsen kan 
gjennomføres inntil en måned før utløp av godkjenningsperioden og at gyldighetstiden 
da vil løpe i 12 mnd fra utløpet av den forrige helseerklæringen. Dette er gjort for å 
motivere dykkerne til å komme før utløpstiden uten å få innskrenket gyldighetstid. 

Hvilke skjema skal brukes, hvem skal oppbevare dem og hvor finner 
jeg dem? 
Skjemaene som skal brukes ved helseundersøkelse av off-shore dykkere kan lastes ned 
fra nettsidene til Fylkesmannen Rogaland. Jeg anbefaler at skjema for egenerklæring og 
helseundersøkelse også brukes ved helseundersøkelse av innaskjærs dykkere iht 
Arbeidstilsynets regelverk (Arbeidstilsynet har ikke uttalt seg noe om hvilke skjema 
som de ønsker at skal benyttes.).   
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Når det gjelder selve helseerklæringen for innaskjærs dykkere så har ikke 
Arbeidstilsynet utarbeidet noe eget skjema. Helsedirektoratets skjema for 
helseerklæring for off-shore dykkere (som kan lastes ned fra Fylkesmannen i Rogaland 
sine sider) viser til et regelverk (Helsekrav for arbeidstakere i petroleumsvirksomheten) 
som ikke er styrende for innaskjærs dykking. Arbeidstilsynet har ikke kommentert 
denne problemstillingen konkret – jeg anbefaler deg å bruke et eget skjema evt en 
helseerklæring for innaskjærs dykking som du kan laste ned fra www.dykkemedisin.no .  
Det er ikke krav om at legen skal bruke papirskjemaene – tilsvarende opplysninger ført i 
elektronisk journal er tilstrekkelig.  
For alle kategorier dykkere gjelder at legen skal oppbevare egenerklæring og 
legeundersøkelsesskjema. Dykkeren skal ha utdelt selve helseerklæringen. For 
innaskjærs dykkere (og kun dem) gjelder at kopi av helseerklæringen skal sendes til 
sertifikatregisteret: Høgskulen på Vestlandet, Dykkerutdanningen, Sertifikatregister, 
Boks 7030, 5020 Bergen. 
Alle skjema er tilgjengelig på www.dykkemedisin.no 

Hvilke helsekrav stilles til yrkesdykkere? 
Her kommer du ikke utenom å lese både forskrift og veileder. Det er verdt å merke seg 
at Arbeidstilsynet har uttalt til Helsedirektoratet at de stiller samme helsekrav til 
innaskjærs dykkere (omfattet av Forskrift om utførelse av arbeid) som 
Helsedirektoratet stiller til off-shore dykkere.  Det innebærer at som et utgangspunkt så 
skal alle dykkere møte de generelle helsekravene for arbeidstakere i 
petroleumsvirksomheten (de som jobber på installasjonene over vann).  I tillegg 
spesifiserer veilederen en rekke tilleggskrav. Detaljert informasjon finner du altså i  
forskrift og veileder, men noen fokusområder velger jeg likevel å gi. Listen under gir 
eksempler på helsetilstander som kan diskvalifisere for dykking 
 

• Helsesvikt som medfører plutselig tap av bevissthet, oppmerksomhet eller 
kognitiv yteevne (epilepsi, leilighetsanfall, ADHD, episodiske arytmier, migrene) 

• Helsesvikt som medfører plutselig tap av fysisk yteevne (astma) 
• Sykdommer og skader som omfatter kroppens luftfylte hulrom (ører, bihuler, 

lunger) og som derfor kan tenkes å påvirke evnen til trykkutligning av disse 
hulrommene (kronisk sinusitt, kronisk serøs otitt, KOLS) 

• Bruk av medikamenter som nedsetter fysisk eller psykisk yteevne eller som 
maskerer eller forverrer symptomer på trykkfallssyke (sedativa, sterke 
analgetika, NSAID) 

• Fedme (>30% kroppsfett) 
• Astma, epilepsi, tidligere spontanpneumothorax og insulinkrevende diabetes er i 

utgangspunktet absolutte kontraindikasjoner. Se veileder for detaljer. 
 

Hvilke undersøkelser må jeg foreta? 
Undersøkelsens omfang framgår av skjema for helseundersøkelse av yrkesdykkere som 
er tilgjengelig hos Fylkesmannen i Rogaland. I tillegg til en ordinær klinisk undersøkelse 
må du ved hver helseundersøkelse utføre følgende: 

• Høyde 
• Vekt 
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• U-Stix 
• Hb 
• Spirometri (minimum omfattende FVC, FEV1 og PEF) 
• Test av fysisk yteevne 

Ved førstegangsundersøkelse må det taes ordinært 12-kanals EKG, EKG må deretter taes 
hvert 5.år hos dykkere>40 år. 
Ved førstegangsundersøkelse skal det taes et standard rtg thorax (PA og side) hvis ikke 
dette er tatt siste 3 år. 
Hvis dykkeren har BMI>30 så må årsaken til overvekten utredes med måling av 
kroppsfett. 

Jeg er i tvil om helsekravene er oppfylt – hva skal jeg gjøre? 
Igjen: Det første er at du må forsikre deg om at saken er fullstendig utredet og 
nødvendige epikriser og spesialisterklæringer innhentet. Vurder nøye helsesvikten opp 
mot kravene formulert i veilederen.  I tillegg til å lese teksten knyttet til det aktuelle 
organsystemet så bør du lese kapittel 5.1 og 5.2 nøye – de inneholder de overordnede 
helsekravene. Er du fortsatt i tvil så kan EDTC  Fitness to dive standard gi nyttig 
tilleggsinformasjon. 
Er du fortsatt i tvil vil jeg anbefale deg å kontakte erfarne kolleger med kompetanse 
knyttet til vurdering av helsemessig skikkethet for dykking. Norsk Senter for Maritim 
Medisin og Dykkemedisin (lokalisert ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland 
Universitetsykehus, Tlf 55973865) og UVB Dykkerlegens kontor på Haakonsvern (Tlf 
55502160/55502159) har lang erfaring i å vurdere slike problemstillinger. 
Etter å ha innhentet råd må du treffe en beslutning eller be dykkeren framstille seg for 
en annen dykkerlege som kan utstede helseerklæring/udyktighetserklæring.  Velger du 
å utstede en erklæring om ikke oppfylte helsekrav så kan du bistå dykkeren i søknad om 
dispensasjon til Fylkesmannen i Rogaland hvor du klargjør risikovurderingen. Se også 
avsnittet under. Hvis det er en innaskjærs dykker har du ikke den muligheten – da må 
han alternativt henvende seg til en annen kollega. 

Dykkeren møter ikke helsekravene – hva skal jeg gjøre? 
Klageadgang. 

Off-shore dykkere 
Sørg for at saken er tilfredsstillende utredet. Innhent nødvendige spesialisterklæringer.  
Utsted erklæring om ikke oppfylte helsekrav. Du må deretter begrunne ditt vedtak 
overfor dykkeren. Jeg vil anbefale at du gjør dette skriftlig og henviser til relevant del av 
forskrift og veileder. En risikovurdering bør inngå i denne. Deretter må du opplyse 
dykkeren om hans rett til å få saken prøvet av Fykesmannen i Rogaland. Dykkeren kan 
velge om han vil søke dispensasjon fra helsekravene eller bestride at vilkårene for 
udyktighet overhode er til stede. I praksis er ikke denne ordlyden viktig – Fylkesmannen 
vil prøve hele saken på nytt og ta stilling til hvilket vedtak som er riktig.  Du kan selv 
avtale med dykkeren hvem som oversender selve søknaden, men det er viktig at 
søknaden er tilstrekkelig underbygget – både med dykkerens egen beskrivelse/søknad 
og av alle nødvendige medisinske opplysninger. Fylkesmannen har på sine sider 
publisert en god veiledning som viser hvilke krav som stilles til innholdet i en 
dispensasjonssøknad. 
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Merk at du som dykkerlege ikke kan innskrenke helseerklæringens omfang utover 
gyldighetstiden. Du kan altså ikke pålegge restriksjoner i dykkemetoder, dybde eller 
lignende – det må gjøres av Fylkesmannen. 
 

Innaskjærs dykkere 
Det finnes foreløpig ikke noe forvaltningsorgan som behandler helseerklæringer for 
dykkere som omfattes av Forskrift om utførelse av arbeid. God faglig praksis tilsier 
likevel at du skal sørge for at saken er tilfredsstillende utredet med nødvendige 
spesialisterklæringer. Dykkeren skal informeres (skriftlig informasjon anbefales) om 
årsaken til at helsekravene ikke er oppfylt – en risikovurdering bør inngå.  Hvis du 
mener at dykking kan foretas i begrenset omfang så kan du skrive en helseerklæring 
med denne typen avgrensning (f.eks restriksjoner på dykkemetode, dybde, 
dekompresjonstid eller lignende).  Hvis dykkeren er uenig i din vurdering så skal du 
opplyse han om retten til å fremstille seg for annen dykkerlege. Han bør selvsagt 
oppfordres til å fremlegge din vurdering (beslutningsnotat), men du har ikke rett til å 
informere andre dykkerleger uten hans samtykke. Derimot skal du sende 
helseerklæringen/udyktighetserklæringen til Høgskulen på Vestlandet 
/Dykerutdanningen på vanlig måte. 
Merk at Arbeidstilsynet mai 2017 har sendt til høring et forslag om endring i Forskrift 
for utførelse av arbeid. Forskriftsendringen anfører at legens helseerklæring skal anses 
som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og skal kunne påklages til en klagenemnd. 
Høringsfrist er satt til september 2017. 
 

Hvilken juridisk status har helseerklæringen? 
Helseerklæring for dykking, både for off-shore dykking og in-shore dykking, er en 
sakkyndighetserklæring. Den er altså ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven slik 
helseerklæring for arbeidstakere på skip og loser er. Krav til leger ved utforming av 
helseerklæring framgår av §15 I Lov om helsepersonell.  Imidlertid er klageadgangen 
forskjellig for in-shore og off-shore dykkere som det framgår av teksten over. Off-shore 
dykkere kan få saken prøvet som et enkeltvedtak av Fylkesmannen i Rogaland. In-shore 
dykkere må henvende seg til en annen dykkerlege for å få revurdert sin helsemessige 
skikkethet hvis han/hun er uenig i vedtaket som dykkerlegen treffer. 
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Egenerklæring - Statement to be completed by the diver

Etternavn
Surname

Alle fornavn
Forename(s)

Fødselsnummer
Personal code number

Adresse
Address
Tlf./mobile

Nasjonalitet
Nationality Arbeidsgiver

 Present employer

Tar du tabletter, sprøyter eller annen form for medisin nå?
Are you taking any drugs, injections, medicines or tablets now?

 Nei/no  Ja/yes Hvilke?
Which

Har du hatt følgende sykdommer ? (sett kryss i ruten som passer)
Have you suffered from the following diseases ?  (make a sheck mark)

Lungesykdommer, herunder lungetuberkulose, brysthinnebetennelse, lungetennelse og bronkitt
Diseases of the lung, including tuberculosis, pleuritis, pneumonia and bronchitis

Nei/
No

Ja/
yes

Når -ÅR
when -year

Pneumothorax (hull på lungen)    -    Pneumotorax (collapsed lung)

Ørebetennelse, bihulebetennelse   -   Ear infections, sinusitis

Blodig oppspytt,  gjentatt neseblødning   -   Spitting of blood, recurrent nose bleed

Høysnue eller andre allergier   -   Hay fever or other ellergies

Astma   -   Asthma

Giktfeber   -   Rheumatic fever

Hjertesykdom, høyt blodtrykk   -   Heart disease or high blood pressure

Sukkersyke, sukker i urinen   -   Diabetes or sugar in urine

Fordøyelsesplager, herunder magesår   -   Indigestion,  including ulcers

Avføringsvansker, hemorroide   -   Bowel trouble, piles

Leddsykdom eller dårlig rygg herunder lumbago og ischias -
Back or joint trouble, including lumbago and sciatica

Krampeanfall, besvimelser   -   Fits, black outs

Svimmelhet, hodepine eller migrene  -   Giddiness , headache or migraine

Alkoholproblem, narkotikamisbruk   -   Addiction to alcohol or drugs

Alvorlige skader, hjernerystelse   -   Serious injury, consussion

Hudsykdom  -  Skin disease

Helsetilsynet i Rogaland - The County Governor of  Rogaland

Brystskader/brystkirurgi  -  Chest injuri / chest surgery
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ja/yesnei/no

  ja/yes

  nei/noja/yesnei/no

ja/yes
Har du hatt operasjoner eller vært innlagt på sykehus?
Have you received surgical treatment or been admitted to hospital ?

Hvis ja, når?
If Yes, when

Hvor?
Where?

For hva
For what?

Blir du lett sjøsyk?
Do you easily get seasick

Har du hatt trykkfallsyke
Have you suffered f rom decompression
sicknes ?

Er du redd for høyde, lukket rom  eller mørke?
Are you afraid of heights, confines spaces or darkness?

Hvis JA, hva?
If YES, which?

Hvor fikk du opplæring som  dykker?
Where did you do your basic diver traning ?

År?
year?

Jeg har utført følgende dykking siste år:
My diving experience during the past year:

Hjelmdykking, luft - antall dykk pr mnd (gj snt)
Standard hard hat, air - no. dives pr month (average)

Største dybde - meter
Maximum  depth - meter

Annen luftdykking - antall dykk pr mnd (gj snt)
Other air diving - no. dives pr month (average)

Største dybde - meter
Maximum  depth - meter

Dypdykking med blandingsgass - antall dykk pr mnd
Mixed gas deep diving - no. dives pr month (average)

Størst dybde -meter
Maximum depth - meter

Metningsdykking - antall døgn
Saturation diving - number of days

Største dybde - meter
Maximum  depth - meter

Døgn
days

Sinnslidelser (behandlet av psykiater) -  Mental disturbances (treated by psychiatrist )

Nervøse plager, sammenbrudd eller angst  -   Nervous complains, breakdown or fear

nei/no ja/yes

nei/no ja/yes

nei/no ja/yes

nei/no ja/yes

nei/no

nei/no

For hva?
If "yes", why?

Hvilke?
Which?

Har du vært behandlet av lege det siste året?
Have you been treated by a doctor the past year?

Har du vært utsatt for uhell under dykking siste året?
Have you been involved in any diving accident the past year?

Tar du tabletter, sprøyter eller annen form for medisin nå?
Are you taking any drugs, injections, medicines or tablets now?

Røyker du / do you smoke?
nei/ no ja/ yes

Regelmessig fysisk aktivitet/ regular physical exercise ?
nei/ no ja/ yes
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Dykkers underskrift
Divers signature

Nærmere opplysninger om sykdom  eller skade

Further informations og illness or injuri mentioned above

Jeg erklærer at ovenstående opplysninger er riktige og fullstendige. Jeg samtykker i at opplysninger om tidligere sykdommer om
nødvendig kan innhentes fra trygdekontor, lege, sykehus eller annen helseinstitusjon.

I declare that the informasjon given above is correct. I concent to informatiom concerning previous illness being obtained from national
insurance office, doctors, hospitals or any other health institution.

Dato/date
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Fylkesmannen i Rogaland - The County Governor of  Rogaland

Legeundersøkelse av yrkesdykkere - Medical examination of occupational divers

Retningslinjer for helseundersøkelse av yrkesdykkere (IK-2708)
Norwegian guideline for medical examination of ossupational divers (IK-2708)

Etternavn/
Surname

Fornavn/
Forename(s)

Fødsesnummer/
Personal code
number

ANAMNESE/ MEDICAL HISTORY

Detaljer ved sykdom siste år/detail of any illness in the last year

Medikamentbruk/ details of any medication

Røykestatus/
smoking status

Alkoholbruk/
alcohol consum

Allergier/
allergies

Høyde/
Height cm.

Vekt/Weight
kg.

BMI Hb/Hgb

RESPIRASJON/RESPIRATORY SYSTEM

Undersøkelse av pulm/thorax
Examination of pulm/thorax

 Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/if abnormal, please give details:

Dato siste rtg.thorax/date last chest x-ray

Funn rtg.thorax/findings x-ray: Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

109



PEF Aktuell verdi/
Actual value

Forventet verdi/
predicted value

FEV1

FVC

FEV 1 / FVC %

KARFIO-VASKULÆR SYSTEM/CARDIO-VASCULAR  SYSTEM

Normal
Undersøkelse hjerte/kar inkl. auskultasjon
Examination of cardio-vascular system

Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

BT/BP
mm Hg

Hvilepuls/
resting puls

Hvile EKG/
resting ECG Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

Perifer sirkulasjon/peripheral circulation Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

Varicer/varicose veins Ja/yes Nei/no Hemorider/hemoroids Ja/yes  Nei/no

ARBEIDSBELASTNING/ EXERCISE TESTING:

Tilfredsstillende testing/ risk assesment satisfactory  Ja/yes  Nei/no

Testmetode/
type of test used
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SENTRALE NERVESYSTEM/CENTRAL NERVOUS SYSTEM  Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

PERIFERE NERVESYSTEM/PERIPHERAL VERVOUS SYSTE  Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

MUSKEL-SKJELETT SYSTEM/MUSSCULO.SKELETAR SYSTEM  Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

ØRER/ EARS  Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

AUDIOMETRI/AUDIOMETRY Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

ØYNE - VISUS/ EYES - VISION Normal Abnormal

Undersøkelse øyne - visus/ examination of eyes Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:
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Normal fargesyn/ normal colour vision Normal Abnormal

Hvis nei, spesifiser/ if no, please give details:

TENNER/ DENTAL

Jevnlig undersøkelse av tenner/ regular dental assessment Ja/yes Nei/no

Hvis nei, spesifiser/ if no, please give details:

ABDOMEN/ABDOMINAL EXAMINATION

Abdominal/genital, inkl. lyske- undersøkelse
Abdominal and genito-urinary examination

Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

URINSTIX/URINALYSIS
Protein Sukker/sugar Blod/blood

HUD/SKIN

Undersøkelse/examination  Normal Abnormal

Hvis abnormale funn, spesifiser/ if abnormal, please give details:

HEMATOLOGI/HAEMATOLOGY
Hb/haemoglobin/
Hgb

Dato siste undersøkelse/
date last examination

SR/ sedimentation rate
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER/ADDITIONAL INFORMATION

KONKLUSJON/CONCLUSION:

Helsemessig skikket til å dykke/Fit to dive Ja/yes Nei/no

Undersøkelsesdato/
Date of examination

Navn og adresse til dykkerlege/
Name and address of examining doctor
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Egenerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs 
Self declaration for persons working in petroleum activities offshore 

 
Etternavn 
Surname

Alle fornavn 
First name(s)

Fødselsdato 
Date of birth

Adresse 
Address 
 

Nasjonalitet 
Nationality

Arbeidsgiver 
Employer

Har du hatt følgende tilstander? (kryss av for svaret, og hvis ja, fra hvilket år)  
Have you had the following conditions?  (make a check mark, and if yes, from which year)

Behov for briller og/eller kontaktlinser / Dependent on glasses and/or contact lenses

Nei/ 
No

Årstall 
Year

Nedsatt synsfelt/blindhet  / Limited field of vision/blindness

Nedsatt hørsel / Impaired hearing

Brystsmerter, hjerteinfarkt, stent eller bypass / Chest pain, heart attack, stent or bypass surgery

Uregelmessig puls, hjerteflimmer / Irregular heart rate, atrial fibrillation

Høyt blodtrykk / High blood pressure

Blodpropp / Blood clot or thrombosis

Hjerneinfarkt, hjerneblødning, drypp (TIA), forbigående synstap /  
Ischemic stroke, brain haemorrhage, drip (TIA), transient loss of vision

Psykiske lidelser som angst, depresjon, ADHD, Asperger, psykose /  
Psychological disorders such as anxiety, depression, ADHD, Asperger's, psychosis 
 
Vansker med sosiale situasjoner, hukommelse, konsentrasjon, irritasjon eller sinne / 
Difficulties with social situations, memory, concentration, irritability or anger 
 
Diabetes / Diabetes 
 
Lungesykdommer, astma / Diseases of the lung, asthma

Redusert førlighet, smerter i muskler og ledd / Reduced mobility, pain in muscles and joints 
  
 Kroniske infeksjoner eller bærertilstander (Tuberkulose, HIV, hepatitt, salmonella, etc) /  
Chronic infections or carrier states (Tuberculosis, HIV, hepatitis, salmonella, etc) 
 
Alvorlige skader, hjernerystelse / Serious injury, consussion

Besvimelse, svimmelhet, epilepsi / Black out, fainting, dizziness, epilepsy

Telefon 
Mobile

Ja/ 
Yes

Tannproblemer / Dental problems

Arbeids- og beredskapsoppgaver  
Work and emergency duties
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Har du vært behandlet av lege eller innlagt på sykehus de siste 2 år? / 
Have you been treated by a doctor or hospitalized the last 2 years?

Hvis ja, når? 
If yes, when 
 

Hvor? 
Where?

For hva? 
For what?

Hvilke? / 
Which?

Har du vært sykmeldt mer enn 2 uker det siste året? / 
Have you been on sick leave more than 2 weeks the past year?

Tar du tabletter, sprøyter eller annen form for medisin nå? / 
Are you taking any drugs, injections, medicines or tablets now?

Har du brukt narkotiske stoffer eller illegale medikamenter (hasj, piller, etc) siste 12 mnd? / 
Did you use any narcotics or other illegal substances during (hashish, pills, etc) last 12 months? 

For hva? / 
For what?

Underskrift / 
Signature

Jeg erklærer at ovenstående opplysninger er riktige og fullstendige. Jeg samtykker i at opplysninger om tidligere sykdommer om 
nødvendig kan innhentes fra offshorehelsetjenesten, trygdekontor (NAV), lege, sykehus eller annen helseinstitusjon. /  
I declare that the informasjon given above is correct. I concent to information concerning previous illness being obtained from offshore 
health services, insurance companies, doctors, hospitals or any other health institution.

Dato / Date 
 

under 12 12-21 over 21Antall alkoholenheter en vanlig uke / Units of alcohol a typical week 
 

 nei/noja/yes

 nei/noja/yes

 nei/noja/yes

 nei/noja/yes

Nærmere opplysninger om sykdom eller skader / Further information concerning illness or injuries:

Har en lege noen gang konkludert med at du er uskikket for arbeid offshore? / 
Has a doctor ever concluded that you are unfit for work offshore?
Har du noen gang blitt nektet å reise offshore eller blitt sendt i land for noe helserelatert? / 
Have you ever been denied to travel offshore or returned onshore for health related reasons?

 nei/noja/yes

 nei/noja/yes

Kvinner: Er du gravid? / Women: Are you pregnant?  nei/noja/yes

Fastlege (navn og adresse) /  
Family doctor (GP) (name and address) 

Egenerklæringen arkiveres i pasientjournalen / The self declaration should be archived in the medical record 2118



Legeundersøkelse for personer i petroleumsvirksomheten til havs  
Medical examination for persons working in petroleum activities offshore  

Referer til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs og Helsedirektoratets veileder 
IS-1879. / Refer to the Regulations regarding health requirements for persons working on installations in petroleum activities offshore and The 
Norwegian Directorate of Health's guide IS-1879.  

 

Navn / 
Name

Fødselsnummer
/ Date of birth 

2 HØRSEL / HEARING

Taleoppfattelse (2 meter) m/u høreapparat/  
Speech perception (2 meters) w/wo hearing aid 
 
Audiometri / Audiometry  
Audiogram i pasientjournal / Audiogram in patient journal

1 SYNSFUNKSJON / VISION

Synsstyrke (visus) begge øyne/  
Visual acuity both eyes, decimal scale

Synsfelt / Field of vision

Fargesyn (ved førstegangsundersøkelse) /  
Colour vision (at initial examination)

Merknader / Details:

Ja/Yes Nei/No

Er helsekravene oppfylte? 
Are the health requirements satisfied?

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Merknader / Details:

3 HJERTE-KARSYSTEMET / CARDIO-VASCULAR  SYSTEM

Undersøkelse hjerte/kar inkl. auskultasjon 
Examination of cardio-vascular system

Hvilepuls/ 
Resting HR pr. min

Røyking/ 
Smoking

BT / 
BP mmHg

Blodprøver (hvis indisert) / Blood samples (if indicated)

Korrigert /
Corrected

Korreksjon styrke/ 
Correction 
strenght

Ukorrigert /
Uncorrected

1
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Perifer sirkulasjon / Peripheral circulation

Ja/Yes Nei/No

Pacemakere eller ICD / Pacemakers or ICDs 
 

Hjertearytmi / Cardiac dysrhythmia 

 

Iskemisk hjertesykdom / Ischaemic heart disease 
  

Hypertensjon / Hypertension 

 

Cerebrovaskulære lidelser / Cerebrovascular disorders 
  

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

4 HJERNEFUNKSJONSFORSTYRRELSER / DISTURBANCES IN BRAIN FUNCTION 
 

Merknader/ Details:

Er helsekravene oppfylte? 
Are the health requirements satisfied?

Ja/Yes Nei/No

Endringer i kognitiv funksjon / Changes in cognitive function

Bevissthetstap / Loss of consciousness 
  

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/NoForstyrrelser i balanse eller koordinasjonsevne /  
Disturbances in balance or coordination ability 
  

5 PSYKISK TILSTAND / PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT

Depresjon, angst, psykose / Depression, anxiety, psychosis

Adferd, impulsivitet, dømmekraft / Behaviour, impulsivity, jugdement

Våkenhet, hukommelse, oppmerksomhet / Alertness, recall, attention

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Merknader / Details:

Merknader / Details:

2
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Er helsekravene oppfylte? 
Are the health requirements satisfied?

6 ENDOKRINE LIDELSE / ENDOCRINE DISORDERS

Ja/Yes Nei/No

Diabetes type / Diabetes type

Diabetes komplikasjoner / 
Diabetes complications

Blodprøver (hvis indisert) / Blood samples (if indicated)

Urinprøver / Urine samples 
Blod, protein, glukose/ Blood, protein, glucose  

Merknader / Details:

7 RUSMISBRUK / SUBSTANCE ABUSE

Alkohol /
Alchohol

Narkotika /  
Drug abuse

Ja/Yes Nei/No

Urinprøve (hvis 
indisert) / Test 
(if indicated)

3
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Fysisk test (hvis indisert) / Exercise testing (if indicated):

Testmetode / 
Testing method

Aktuell verdi / 
Actual value

Forventet verdi / 
predicted value

FEV1

FVC

Spirometri (hvis indisert) / Spirometric test (if indicated)

8 RESPIRASJON / RESPIRATORY SYSTEM

Testresultat / 
Test result

9 MUSKEL-SKJELETT SYSTEM / MUSCULOSKELETAL SYSTEM

Er helsekravene oppfylte? 
Are the health requirements satisfied?

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Rtg. Thorax (hvis indisert) /  
Chest x-ray (if indicated)

Lungeauskultasjon / Lung auscultation

Bevegelighet og mulighet til å forflytte seg på installasjonen under evakuering /  
Mobility and the capacity to move about installation during an evacuation procedure  
  
Balanse og koordinasjonsevne / Balance and coordination 

Leddstabilitet og risiko for luksasjon/subluksasjon /                                                         
Joint stability and the risk of dislocation/subluxation 

Mulighet til å ta på seg redningsdrakt / The capacity to put on a rescue suit 

 

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Merknader/ Details:

Merknader / Details:
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Høyde/ 
Height cm

Vekt/ 
Weight kg

KMI/BMI
kg/m2 
 

Overvekt / Obesity

Livvidde/ 
Waist cm

Er helsekravene oppfylte? 
Are the health requirements satisfied?

Ja/Yes Nei/No

11 ANDRE TILSTANDER / OTHER DISORDERS

Smittsomme sykdommer / 
Infectious diseases

Kognitiv svikt og demens / 
Cognitive impairment and dementia

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Tenner / Dental

Merknader/ Details:

Merknader/ Details:

10 MEDIKAMENTBRUK / MEDICATION

Bivirkninger / Side effects

Ja/Yes Nei/No

Blodverdi (hvis indisert) /  
Blood values (if indicated)

5
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UTFYLLENDE OPPLYSNINGER / ADDITIONAL INFORMATION

KONKLUSJON / CONCLUSION:

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

Ja/Yes Nei/No

er fysisk og psykisk i stand til å mestre opphold på innretningen 
og en evakueringssituasjon /  
is physically and mentally able to cope with living and working on the 
installation and with evacuation prosedure. 
 
er i stand til å arbeide sikkerhetsmessig forsvarlig til havs /  
is able to work safely offshore

ikke har en tilstand som kan medføre at varsling ikke registreres /  
does not have a condition that could lead to alarms not being 
registered

ikke har en lidelse hvor bortfall av nødvendig medisinering eller 
som av andre grunner kan medføre alvorlig fare for egen eller 
andres helse og sikkerhet / 
does not have a disorder that, due to lack of essential medication or 
for other reasons, might seriously endanger the health and safety of 
himself or herself or others

Min konklusjon er at personen / My conclusion is that the person: 

Undersøkelsesdato/ 
Date of examination

Navn og adresse til petroleumslege / 
Name and address of petroleum doctor

Skjemaet oppbevares i pasientjournal / 
The form should be kept in the medical record   
 

6

124



Helseerklæring / Certificate of medical fitness 
for personer i petroleumsvirksomheten til havs /  

for persons working in petroleum activities offshore  

Navn/ 
Name

Adresse / 
Address

Fødselsnummer/ 
Personal code number  

Nasjonalitet/Nationality

Telefon / Telephone

Personen er undersøkt i henhold til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs 
og Helsedirektoratets veileder IS-1879. / 
The person is examined in compliance with the Regulations regarding health requirements for persons working on installations in 
petroleum activities offshore and The Norwegian Directorate of Health's guide IS-1879.

   Helsemessig skikket for arbeid offshore / Medically fit for work offshore

Helsemessig skikket for arbeid offshore jamfør dispensasjon fra Fylkesmannen i Rogaland eller Klagenemnda (vedtaksbrev 
må kunne fremlegges for offshorehelsetjenesten) Medically fit for offshore work, dispensation granted by The County 
Governor of Rogaland or The complaints commission (letter of dispensation to be presented on request)

Egen underskrift / 
Own signature

Legens underskrift /
Doctor´s signature

Legens navn og adresse med stempel / 
Doctor´s name and adress with stamp

Arbeidsgiver (navn og adresse) /  
Employer (name and adress)

Begrensninger gitt i 
dispensasjonen/Restrictions 
given in the dispensastion:

Utstedelsesdato /  
Date of issue

Helseerklæringen er gyldig fram til: / 
The certificate of fitness is valid up to:

Personen beholder originalen, kopi i pasientjournal / 
The person should keep the original, a copy in the medical record 

Date of birth

Petroleum doctor's
signature

Petroleumlegens navn og adresse /

Petroleum doctor's name and adress

Godkjent petroleumslege fram til / Approved petroleum doctor until: _________

Petroleumslegens
underskrift / 

Petroleum doctor's name and address

Employer (name and address)
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Erklæring om ikke oppfylte helsekrav / Certificate of medical unfitness 
for personer i petroleumsvirksomheten til havs /  

for persons working in petroleum activities offshore  
  
 

Personen er undersøkt i henhold til Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs 
og Helsedirektoratets veileder IS-1879. 
The person is examined in compliance with the Regulations regarding health requirements for persons working on installations in 
petroleum activities offshore and The Norwegian Directorate of Health's guide IS-1879.

   Helsemessig uskikket for arbeid offshore / Medically unfit for work offshore

Egen underskrift 
Own signature

Legens underskrift 
Doctor´s signature

Legens navn og adresse med stempel / 
Doctor´s name and adress with stamp

Utstedelsesdato /  
date of issue

Personen beholder originalen, kopi i pasientjournal / 
The person should keep the original, a copy in the medical record  
  
Legen skal opplyse om retten til å få saken behandlet av Fylkesmannen i Rogaland / 
The doctor shall advise of the right to have the case referred to the County Governor of Rogaland

Navn/ 
Name

Adresse / 
Address

Fødselsnummer/ 
Personal code number  
 

Nasjonalitet/Nationality

Telefon / Telephone

Arbeidsgiver (navn og adresse) /  
Employer (name and adress)
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Last ned skjema fra www.dykkemedisin.no (http://dykkemedisin.no/onewebmedia/Skjema%20test%20av%20fysisk%20yteevne.pdf) 

Rev 6 av 16.10.16 Skjema for rapportering av fysisk yteevne dykkere (JRI) Side 1 av 3 

Test av fysisk yteevne – yrkesdykkere 

Yrkesdykkere må fremstille seg årlig for helseundersøkelse. Undersøkelsesomfang og helsekrav er angitt i  Veileder til Forskrift om helsekrav for personer i 

arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs, IS-1879.  Veilederens helsekrav gjelder både for in- og off-shore dykkere. Det er krav om at 

dykkeren skal demonstrere tilfredsstillende fysisk yteevne. Følgende krav er etablert: 

 Testen kan gjennomføres av uavhengig testinstitusjon/person. Test av fysisk yteevne skal gjennomføres foregående 6 mnd før helseundersøkelsen. 

Hvis legen ut fra en samlet risikovurdering finner det forsvarlig kan testen gjennomføres i de etterfølgende 6 mnd. 

 Dykkere skal ha en fysisk arbeidskapasitet tilsvarende 13 metabolske ekvivialenter (METS). Målt ved direkte målt eller indire kte estimert maksimalt 

oksygenoptak (VO2max) er kravet: 

o Menn 

 Yngre enn 30 år: 45 ml/min/kg 

 30-50 år: 40 ml/min/kg 

 >50 år: 35 ml/min/kg 

o Kvinner: 

 10% lavere enn ovenstående 

Dette skjemaet gir anvisning på alternative testprosedyrer og krav for godkjent test. Skjemaet er utarbeidet for bruk av inst itusjoner/personer som skal 

gjennomføre denne typen test av yrkesdykkere. 

Dykkerens navn:        Fødselsdato: 

Kontrollert gyldig foto-id: ☐ Ja  ☐ Nei    Test gjennomført dato:  

Testleders navn (skriv tydelig!):     E-post:     Mobilnr: 

Bestått test ☐ Ja  ☐  Nei     

Testmetode og testresultat (evt vedlegg side 2): 

Testleders signatur: 

Dykkeren tar med dette arket til legeundersøkelsen, evt scann det som vedlegg til min e-post: jri@nui.no 
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Valgt test-
metode (sett X) Metode Beskrivelse Krav Resultat Ref 

 Direkte målt 
oksygenopptak (1,2) 

Løping eller sykling <30 år: 45 ml/min/kg 
30-50 år: 40 ml/min/kg 
>50 år: 35 ml/min/kg 
Kvinner: 10% mindre 

 1 

 Indirekte målt 
oksygenopptak (1,2) 

Løping eller sykling.  Som over  1 

 Cooper test 
(3) 

Løpe maksimalt  i 12 min <30år: 2500m (12,5 km/t) 
30 -50år: 2300 m (11,5 km/t) 
>50 år: 2000m (10 km/t) 
Kvinner: 2200, 2000 og 1800m. 

 2,3 

 Aastrand 
submaksimal 
ergometersykkel 

Sykle 3 min med 25W belastning (ca 50 min-1). Juster 
belastning til stabil HR ca 130-150. Hold belastningen i totalt 6 
min. Gjennomsnittlig HR siste 2 min danner basis for estimat 
av VO2 max. Kalkulator på eget regneark 

Som for direkte/indirekte målt 
maksimalt oksygenopptak 

 1,5 

 Bruce tredemølletest Start tredemølle på 2,7 km/t og 10% stigning. Øk hastighet og 
stigning hvert 3. min slik: 
4 km/t – 12% 
5,5 km/t – 14% 
6,7 km/t – 16% 
8,0 km/t – 18% 
Gjennomfør til utmattelse eller krav er oppnådd (høyre 
kolonne) 

<30 år: 12’30’’ 
30-50 år: 11’30’’ 
>50 år: 10’ 
 
Kvinner:  
<30år: 10’10” 
30-50 år: 9’10”  
>50 år: 8’10”. 

 6 

 Arbeidstilsynets 
anbefalte 
utholdenhetstest for 
røyk og 
kjemikaliedykkere 
(Best.nr 579) 

Tredemølletest med røykdykkerutrustning minimum 23 kg. 
Hastighet på tredemølle 5,6 km/t.  Juster stigning iht 
nedenstående tabell: 
0-1 min: 4% 
1-2 min: 7% 
2-8 min: 12% 

8 min   

 Chester step test Step-test på 30 cm skammel. Startfrekvens 15 trinn/minutt. 
Frekvensjustering hvert 2. minutt med taktøkning 5 trinn/min. 
Avsluttes ved 80%av maks HR (220-alder) eller Borg>15.  

Som for direkte/indirekte målt 
maksimalt oksygenopptak 

 7 

 

Signatur testleder (hvis skjemaet vedlegges):_______________________ 
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 Gruppediskusjon 
hjerte/lunge 

1:  Astma 
25 år,skal starte dykkeutdanning. Astma i barneår, brukte inhalasjoner 
periodisk fram til 10 års alder. Har siden tidvis hatt hoste, tung pust og 
piping fra lunger ved anstrengelse når han har feber/bronkitt, effekt av 
Ventoline da.  
Nå lett feber/ØLI noen dager, og ønsker vurdering av dette sammen 
med attestering. US: Ekspiratorisk piping bilateral begge bakflater, 
tørrhoste. Spiro: FVC 85 %,FEV1 65%, FEV1/FVC 63 %.  
Du diagnostiserer en bronkitt med obstruksjon,  gir han resept på 
Ventoline, ber han komme tilbake om 3 uker. Ved ny undersøkelse 
angir han  at inhalasjoner hjelp. Han er nå uten pipelyder og har FVC 
85%, FEV1 80%, FEV1/FVC 74 %. 
Han henvises til lungespesialist. Normal diffusjon. Normale 
lungevolumer (nedre normalområde) før og etter arbeids/kulde 
belastning.  
Kan han godkjennes for yrkesdykking ? Andre undersøkelser ?   
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2: Pneumothorax 

•  40 år gammel, innaskjærs dykker 
i 10 år. Først nå kommer det fram 
at han var innlagt med spontan 
pneumothorax 15 år gammel  

• Kan han godkjennes for videre 
dykking ? 

• Hva om han hadde traumatisk 
pneumothorax 6 mnd siden ? 
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 3: DVT 

• 40 år gammel dykker, offshore. Dyp 
venetrombose 3 mnd siden, bruker Marevan. 
Påvist persisterende foramen ovale under 
helsekontroll for idrettsutøvere for 20 år 
siden. Trenger helseerklæringer offshore og 
dykking utaskjærs.  

• Hvilke attester kan han få ? 
• Tilleggsundersøkelser/spesialisterklæringer ? 
• Forutsetninger for en eventuell godkjenning ? 
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4: Hjerteinfakt og 
atrieflimmer  

• 47 år, innaskjærs dykker, har vært ute av 
dykking en periode men ønsker å starte 
opp på ny.  

• Paroksystisk AF, gjort ablasjon for 1 år 
siden, symptomfri etter dette og har 
sluttet med marevan.  

• PCI behandlet lite hjerteinarkt 4 år 
siden, bruker platehemmer, 
lipidsenkende. Nå symptomfri, er 
veltrent. 

• Tilleggsundersøkelser ? 
Spesialistuttalelser ? 

• Godkjennes ? Evt under hvilke 
forutsetninger ? 

• Hva hvis operasjon med ACB i stedet for 
PCI ? 
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Resertifiseringskurs i Dykkemedisin – Kasuistikker Øre Nese hals 

 

Kasuistikk 1 

 

En yrkesdykker på 37 år fremstiller seg for deg for helseundersøkelse. 

Han jobber innaskjærs, i all hovedsak på fiskeoppdrettsanlegg. 

Han forteller om at han de siste årene har hatt problemer med å utligne ørene 

under nedstigning. Noen ganger går det greit, men andre ganger «henger» hans 

ve øre og det har hendt at han må avbryte og stige til overflaten.  

Da problemet begynte hjalp det greit med nesespray, men etterhvert som han 

hadde brukt dette en tid, ble effekten noe mindre. Han prøvde i tillegg Rinexin 

tbl en stund, med kun forbigående effekt.  

Han har ellers ingen kjente allergier og er for øvrig frisk. 

 

Ved undersøkelse finner du følgende: 

- Fremre rhinoskopi: Lett ødematøse slimhinner, god luftpassasje i begge 

nesebor 

- Otoskopi: Intakte trommehinner, ikke synlig bevegelse ved valsalva på 

noen av sidene.  

- Audiogram: u.a 

- For øvrig intet å anmerke ved undersøkelsen. 

 

Han forteller videre at han for en tid tilbake var hos Øre Nese Hals spesialist 

(henvist fra fastlege i forbindelse med en langvarig luftveisinfeksjon). Han 

medbringer epikrise som sier følgende: 

ØNH-status: 

«Sannsynlig vasomotorisk rhinitt, forårsaket av overforbruk nesespray, ikke tegn 

til sinusitt el sekretorisk otitt. Starter lokalbeh steroider, kontroll om 8 uker» 

Allergistatus neg. 

Diskuter følgende: 
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- Kan han få helseerklæring? 

- Vil du utrede ham nærmere? 

- Vil du tenke annerledes om dette var en person som vurderte å starte 

utdanning som yrkesdykker, og ikke en etablert yrkesdykker? 

- Medfører hans problem økt risiko i forb med dykking? Beskriv.  

 

 

 

Kasuistikk 2 

42 år gammel innaskjærs yrkesdykker. 

For 2 år siden ble han behandlet med HBO på mistanke om vestibulær 

trykkfallsyke etter svimmelhetsanfall like etter et dykk. Ikke effekt av HBO, ble 

utskrevet. Svimmelheten, som var perifer, avtok etter 3 uker. Han har ikke fått 

noen forklaring på svimmelheten, men har en mor som har krystallsyke og hun 

mener det lignet…. 

Han er selvstendig næringsdrivende, og tar sporadiske oppdrag for ulike firma.  

• Fremstiller seg nå for ny helseattest 

 

Medbringer epikrise fra sykehuset etter HBO-behandlingen: 

• «… innlagt etter akutt innsettende rotatorisk vertigo like etter dykk til 25 

m 30 min uten dekompresjon. Gjennomført HBO tabell 6 4 timer etter 

dykk uten effekt (switch off). Avtagende symptomer dagen etter dykket. 

Utskrevet, henvist ØNH poliklinikk. Diagnose: Uspesifikk svimmelhet» 

Svimmelheten gikk over og han møtte aldri til timen ved ØNH 

poliklinikken. 

 

Ved dagens undersøkelse er det intet å anmerke. 

 

Diskuter følgende: 

 

- Hva er problematisk med BPPV(Krystallsyke) og dykking? 

- Trenger du mer utredning for å fatte vedtak? 
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- Dersom svimmelheten skyldes trykkfallsyke, hvordan ville det endret 

vurderingen? 

- Vil dere utstede helseattest? 

 

 

 

Kasuistikk 3 

Ragnar 25 år fremstiller seg til deg for helseattest for yrkesdykking. Han ønsker 

å starte på dykkerutdanning for å bli arbeidsdykker. Han er fra tidligere 

industrirørlegger og har jobbet på landbasert industri. På egenerklæringen 

hevder han å være tidligere frisk. Dette er første gang han er hos deg, du har 

ingen tidligere journal på ham. 

Ved undersøkelsen finner du følgende: 

Audiogram: 

- Han har en høreterskel ved 4000Hz på 40 dB hø øre og 45db ve øre. 

- Ved 3000Hz er høreterskelen 30dB på hø øre, 15 db på ve. 

- Ved øvrige frekvenser ligger høreterskelen på 10-15dB. Han oppgir ikke å 

ha øresus.  

 

Ved otoskopi ser du bleke, intakte trommehinner, ingen bevegelse ved 

valsalva, men normal bevegelse ved Siegle 

• Intet øvrig å anmerke ved undersøkelsen 

 

Diskuter følgende: 

1. Ift sakkyndighetsvurderingen, tilfredsstiller han kravene for å få 

helseattest? 

2. Hvilke råd vil du gi ham vedr oppstart av dykkekarriere? 

3. Representerer hans hørselsstap en sikkerhetsrisiko? 

4. Trenger du flere opplysninger for å fatte vedtak? 
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Kasuisitikk 4 

Yrkesdykker 34 år kommer til deg for fornying av helseattest. 

Han var utsatt for en bilulykke for 2 år siden, har vært borte fra all 

dykkevirksomhet siden det. I ulykken pådro han seg brudd i bekkenet, samt i 

ansiktet. Bekkenfrakturen ble operert, mens ansiktsfrakturen ble konservativt 

behandlet. 

Han hevder nå å være 100% restituert 

Gjennomfører fysisk test (Cooper test) på 3100m 

 

Helseundersøkelsen: 

Intet å anmerke ved undersøkelsen 

ØNH status: Ører u.a, god luftpassasje gjennom begge nesebor 

 

 

Medbringer kopi av beskrivelse CT-ansiktskjelett 4 mnd gammel: 

«Luftfylte sinus, økt signal i bakvegg på hø maxillarsinus forenelig med 

gjennomgått fraktur. Dårlig fremstilt sphenoidalsinus. 

Konklusjon: Status etter gjennomgått fraktur i bakvegg på hø sinus maxillaris» 

 

Diskuter følgende: 

1. Kan han dykke igjen etter en slik skade? 

2. Trenger du mer opplysninger? 

3. Hvordan vurderer du hans risiko ved å dykke? 

4. Vil den tidligere skaden medføre at han har økt risiko forbundet mend å 

dykke? 

5. Vil du utstede helseattest? 
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Nevrologi 
Kasuistikk 1 – Epilepsi 

En 40 år gammel dykker møter til årlig helseundersøkelse hos deg. Han jobber vanligvis in-shore i et 
lite dykkefirma. Dykker i hovedsak anleggsdykking. Ca 70-80 dykk/år. Totalt ca 300 dykk, maksdybde 
50m, aldri hatt uhell eller trykkfallssyke ifm dykking. 

Han tok sitt kl I dykkesertifikat på Norsk Yrkesdykkerskole 35 år gammel. Han opplyste ikke den gang 
at han hadde hatt epilepsi med GTK anfall fram til 15 års alder. Han opplyser at han sluttet med 
medisiner ca 20 år gammel og ikke har hatt anfall siden han var ca 15 år.   

Du forklarer ham at du må innhente helseopplysninger. Ved første konsultasjon begrenser du deg til 
å innhente anamnestiske opplysninger og gjennomføre den kliniske undersøkelsen. Han har ikke hatt 
noen andre sykdommer av relevans, bruker ingen faste medisiner, røyker ikke, 4-5 
alkoholenheter/uke. Komplett normal klinisk status.  Det er ingen nevrologiske sykdommer eller 
annen sykdomsopphopning i familien, spesielt ikke epilepsi.  

I første omgang innhenter du journal fra fastlege og St.Olavs hospital som fulgte ham opp.  Det viser 
seg at han fikk sine første epileptiske anfall (G43.1 Generell idiopatisk/juvenil epilepsi) 5 år gammel, 
ble medisinert med Orfiril og hadde ytterligere to anfall fram til 15 års alder (da hadde han glemt å ta 
medisinene).  Han har vært utredet med MR uten å påvise hjerneorganisk skade. Gjentatte EEG ved 
18, 19 og 20 års aldervar negative. Orfiril ble da seponert, han var til to kontroller (21 og 22 år 
gammel) med negativt EEG og har ikke senere vært medisinert. Han har ikke vært fulgt opp av 
spesialist siden han var 22 år. 

Han ønsker å fortsette å dykke innaskjærs. Han ønsker også å jobbe off-shore i en luft-
dykkekampanje om sommeren. 

Diskuter om han kan få helseerklæring for in-shore og/eller off-shore dykking eller må utredes på 
noen måte. Du kan gå ut fra at helsemessige forhold som ikke er omtalt i kasuistikken er «negativ» 
(du kan altså betrakte ham frisk på alle mulige andre måter). 
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Kasuistikk 2 – Migrene 

En 25 år gammel mann kommer til deg for førstegangsundersøkelse før opptak til 
yrkesdykkerutdannelse. Han har fullført videregående skole og har nå fagbrev som 
forskalingssnekker. Har jobbet med det fram til nå, men ønsker mer variasjon i arbeidet og vil 
begynne å dykke i stedet for. Han har dykket (fritidsdykker) fra 18 års alder uten noen problemer. Ca 
100 dykk bak seg, maksdybde 30m. 

Han opplyser at han har migrene. Det er opphopning av migrene i familien – både mor, tante og to 
søsken har det.  Han har selv vært plaget med hodepine fra ca 18 års alder og han opplyser at han 19 
år gammel fikk diagnosen G43.1 Migrene med aura av nevrolog. Han har vært utredet med MR som 
han opplyser at var negativ. Hodepinen er i sin klassiske form høyresidig/halvsidig, ledsages av 
lysskyhet og kvalme. Før hodpinen kommer så merker han nummenhet og synsforstyrrelser (han har 
problemer med å angi synsforstyrrelsene noe nærmere).  Disse forvarslene (aura) varer typisk 15-30 
min før hodepinen kommer. Uten behandling blir hodepinen intens – ca VAS 7-8 på en 0-10 skala. 
Han har brukt Imigran sprøyte og tabletter for anfallsbehandling, men har etter hvert gått over til 
Maxalt (Rizatriptan) 10 mg smeltetablett . Det hender (ca 1 av 5-6 ganger) at Maxalt stopper 
hodepinen fullstendig, men stort sett vil det gå 4-8 timer før anfallet er over. Han søker mørke ifm 
hodepinen.  Det har vært forsøkt ulike anfallsforebyggende medikamenter, men han er nå stabilisert 
på Inderal (Propranolol) 120 mg/dgn. Han plages noe av kalde føtter og av subjektiv opplevelse av 
øket trettbarhet i bena, men tåler for øvrig medikamentet bra. Han har i snitt ca 2 anfall/mnd – 
utløses typisk ved fysisk eller psykisk stress. Han har ikke hatt migrene ifm dykking. 

Du gjennomfører en ordinær klinisk us som påkrevet og finner normale funn. Han gjennomfører en 
Cooper-test og løper 2600m/12 min (bestått test). 

Du innhenter opplysninger fra fastlegen som bekrefter ovenstående opplysninger (samt viser en del 
«prøving og feiling» med medikamenter første 2 år av behandlingsforløpet). Det foreligger en 
spesialistvurdering fra han var 20 år som bekrefter at det ikke er påvist annen organisk nevrologisk 
skade og at videre oppfølging av hans migrene kunne skje hos fastlegen. 

Diskuter om han kan få helseerklæring for in-shore og/eller off-shore dykking eller må utredes på 
noen måte. Du kan gå ut fra at helsemessige forhold som ikke er omtalt i kasuistikken er «negativ» 
(du kan altså betrakte ham frisk på alle mulige andre måter). 
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Kasuistikk 3 – Trigeminusnevralgi 

48 år gammel yrkesdykker, hovedsakelig dykking i oppdrettsnæring. Ca 1000-1200 dykks erfaring, ca 
80-100 dykk årlig nå. Aldri hatt trykkfallssyke eller andre problemer ifm dykkingen. Han har brukt 
forskjellige leger tidligere ifm  sertifiseringsundersøkelsen og selv om han har fortalt om sine 
ansiktsmerter så har det aldri vært et reelt tema ifm undersøkelsen.  

For ca 3 år siden fikk han de første anfallene med kortvarige, intense smerter i venstre ansiktshalvdel 
lokalisert til maxillarisgebetet. Ble henvist til nevrolog av fastlegen, utredet med MR (ikke påvist noe 
galt) og igangsatt behandling med Tegretol (Karbamazepin) 300 mg x 2.  Han har effekt av medisinen, 
men har fortsatt smerte-episoder flere ganger i uken (typisk 3-4 ganger, hvert smerteanfall varer 
typisk ett minutts tid – ofte kortere). Han har prøvd høyere dose av Tegretol men får da så store 
bivirkninger (trøtthet, kvalme) at det ikke er tolerabelt. Han har også prøvd andre medikamenter i 
mono- og kombinasjonsterapi, men det har enten ikke hatt konsekvens for anfallene eller gitt 
uakseptable bivirkninger. Han har nå innfunnet seg med sin skjebne og fungerer OK i arbeidsliv og 
fritid med sine smerter. Han har hittil ikke fått smerte-episoder under vann, men har opplevd det 
både før og etter dykking. Det hender (4-5 ganger i året) at smertene er så langvarige (og intense) at 
han må ta Petidin supp (100 mg). Det har aldri vært aktuelt å bruke det ifm anfall før eller etter dykk. 
Han har prøvd Paralgin Forte som smertelindrende under akutt anfall, men har ikke hatt effekt og 
velger heller å leve med smerteepisodene.  Nevrologen anser ham som ferdig utredet og har overlatt 
til fastlegen å justere Tegretol- og Petidindoseringen. Han har fått diagnosen G50.0 
Trigeminusnevralgi. 

 

Du gjennomfører en klinisk undersøkelse av ham som er helt upåfallende. 

Diskuter om han kan få helseerklæring for in-shore og/eller off-shore dykking eller må utredes på 
noen måte. Du kan gå ut fra at helsemessige forhold som ikke er omtalt i kasuistikken er «negativ» 
(du kan altså betrakte ham frisk på alle mulige andre måter). 
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Kasuistikk 4 – Overvekt/fedme 

Off-shore dykker (metningsdykker),  50 år gammel.  Dykket fra han var 20 år. Han dykker for ulike 
selskap og selv om han hovedsakelig dykker metning (70 metningsdøgn/år) så blir det også en del 
overflateorientert dykking (ca 100 dykk/år, halvparten av disse off-shore  - de øvrige tilfeldige jobber 
på land).  Han har ikke skikkelig oversikt over hvor mange metningsdøgn han har i karrieren eller hvor 
mange overflateorienterte dykk han har gjort. Han hadde spinal trykkfallssyke med sensoriske utfall i 
underex for 8 år siden ifm med dykking på et ilandføringsanlegg (overflatedekompresjon med 
oksygen, mange og dype dykk). Ble behandlet på stedet, fikk etterbehandlinger på Haukeland, 
ukomplisert forløp og fullt restituert.  Han trives med dykkingen, sier han fungerer godt under vann 
og har ingen problemer med å utføre arbeidet sitt. 

Du har fulgt ham årlig de siste 20 årene. Han har gradvis blitt tykkere og med sin høyde på 189 cm 
har han i løpet av denne perioden hatt en vektøkning på snaut 30 kg – han veier nå 118 kg (BMI 33). 
Livvidden er 105 cm og liv/hofteratio er 1,0. Han har en mild hypertensjon som er velkontrollert (BT 
130-140/80-84) med Renitec (Enalapril) 10 mg x 1. Han har lettgradig hyperlipidemi med 
Totalkolesterol 6,5 mMol/l, HDL 1,0 mMol/l og LDL 3,9 mMol/l. Det er ikke glukosuri, fastende bl.s og 
HbA1C er normale. Det er noe opphopning av hjertesykdom på farssiden både med hypertensjon (far 
og 2 onkler) og hjerteinfarkt (far og en onkel fikk begge hjerteinfarkt hhv 51 og 54 år gamle). Han 
røyker ikke (men røkte fram til 40 års alder), har en nokså inaktiv livsstil selv om han går litt turer i 
helgene. Alkoholforbruket angir han som 5-6 enheter/uke. Han har aldri hatt brystsmerter (eller 
hjerteinfarkt). Både du og fastlegen har i årevis prøvd å motivere ham for en sunnere livsstil, men 
uten å lykkes. Fastlegen ser foreløpig ikke grunn til medikamentell behandling av hans hyperlipidemi. 
En forenklet risikoanalyse med NORISK modellen gir 3% 10 års risiko for kardiovaskulær død. Dette er 
lavere enn den 5%-grensen som er satt som intervensjonsgrense for denne aldersgruppen. 

Ved klinisk undersøkelse observerer du abdominal fedme, for øvrig normal klinisk status (inkl EKG og 
BT). Han blir testet med indirekte måling av oksygenopptak med Aastrands metode på 
ergometersykkel og oppnår 38 ml/min/kg. 

Diskuter om han kan få helseerklæring for in-shore og/eller off-shore dykking eller må utredes på 
noen måte. Du kan gå ut fra at helsemessige forhold som ikke er omtalt i kasuistikken er «negativ» 
(du kan altså betrakte ham frisk på alle mulige andre måter). 

 

144



Psykiatri | Rus | Misbruk 

Oppgave 1 | ADHD 
 

Du oppsøkes av en mann på 20 år som ønsker å påbegynne yrkesdykkerutdanning. Han trenger 
dermed førstegangs helseundersøkelse for yrkesdykking.  

 Han har tatt med seg utfylt egenerklæring og epikrise fra den lokale DPS , samt journalutskrift fra 
sin fastlege. Det fremgår her at han fikk diagnosen ADHD i 9 års alder og at det da ble startet 
behandling med metylfenidat (Ritalin). Bakgrunnen for diagnosen var utredning ved BUP grunnet 
urolighet og lærevansker på skolen.  Det er i epikrisen spesifikt angitt oppmerksomhet- og 
konsentrasjonssvikt som årsaker til dette.  Det rapporteres ikke om aggressivitet, hyperaktivitet 
eller rusproblematikk.  

Fastlege har foretatt halvårlige kontroller uten andre kommentarer ( i korte journalnotater) enn 
at han «fungerer svært godt» på Ritalin. Var til siste kontroll i spesialisthelsetjenesten for 2 år 
siden hvor det da ikke ble funnet grunn til videre oppfølging der og det anbefales at «pasienten 
videre kan følges ved fastlege». Han var nå sist til sin fastlege for 5 måneder siden og har altså 
fått journalutskrift uten konsultasjon i forkant av denne helseundersøkelsen. 

Han har videre gjennomført yrkesfagutdanning som mekaniker med allmennfaglig påbygning på 
normert tid med gode karakterer.  Han vurderer også videreutdanning innen marine ingeniørfag.  
Du får et helt upåfallende inntrykk ved konsultasjonen og det er normal generell klinisk status.  

 

Diskuter om han kan få helseerklæring for in-shore og/eller off-shore dykking eller må utredes på 
noen måte. Du kan gå ut fra at helsemessige forhold som ikke er omtalt i kasuistikken er 
«negativ» (du kan altså betrakte ham frisk på alle mulige andre måter). 
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Oppgave 2 | Depressiv lidelse 
 

En 32 år gammel mann kommer til deg for helseattest for yrkesdykking. Du kjenner ham ikke fra 
tidligere. Han forteller at han primært jobber offshore som innleid ressurs for større firma. Det 
har imidlertid dessverre vært lite arbeid for han de siste månedene.   

I egenerklæringen har han opplyst om en medikamentelt behandlet (SSRI) depressiv episode i 
forbindelse med skilsmisse for 3 år siden. Han ble da fulgt av sin fastlege. Det foreligger ikke 
journalutskrift/epikrise.   

 Han rapporterer ingen depressive symptomer siste 2 år og har like lenge vært uten medikasjon. 
Han forteller at han uansett ikke syntes at medisinen hadde noen virkning, og at dette var noe 
han måtte «jobbe seg gjennom på egen hånd.» Han opplyser om at han derfor gikk sykmeldt i 
nesten et år.  

Han forteller at han aldri har hatt depressive episoder eller annen psykisk lidelse tidligere i livet. 
Det er heller ingen kjente somatiske sykdommer. På direkte spørsmål om familiær opphopning 
av psykisk sykdom forteller han at hans mor blir behandlet med «lykkepiller», for øvrig er det 
ingen andre kjente tilfeller av mentale helseproblemer.  

 Ved klinisk undersøkelse påviser MADRS-intervju ingen pågående depressive symptomer ( score 
10; [normalverdi  0-12]) og det er normal somatisk undersøkelse.  

 

Diskuter om han kan få helseerklæring for in-shore og/eller off-shore dykking eller må utredes på 
noen måte. Du kan gå ut fra at helsemessige forhold som ikke er omtalt i kasuistikken er 
«negativ» (du kan altså betrakte ham frisk på alle mulige andre måter). 
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Oppgave 3 | Alkoholmisbruk 
 

Du er fastlege og din neste pasient er en mann på 36 år. Han er  også er en av dine listepasienter.  Du 
kjenner han kun fra tidligere helseundersøkelser for offshorearbeid og yrkesdykkerattest. Du har da 
ikke gjort deg noen spesifikke anmerkninger i journalen.  

Han utdannet yrkesdykker fra HiB og har altså tidligere jobbet offshore, men er nå hovedsakelig 
engasjert innaskjærs for diverse firma.  

Han er skilt og har 2 barn.   

Nå er klokken 09:30 tirsdag morgen. I det dere håndhilser merker du deg straks at han lukter alkohol. 
Han forteller uoppfordret og unnskyldende at han var på byen med venner i går kveld.  Han forteller 
spontant videre at han «ikke er helt i form i dag», og at «det ble litt sent i går kveld.» På grunn av 
dine regler for avbestillingsgebyr <24 timer før konsultasjonen, følte han likevel at han måtte komme 
til denne timen av økonomiske årsaker.  

Du blir noe bekymret og spør derfor han videre om å angi alkoholforbruk. Han oppgir da dette til 
maks 12-15 enheter/uke, typisk noen øl i festlig lag i helgene og på enkelte ukedager. På videre 
direkte spørsmål (for å forsikre deg om dette) benektes sterkt unormalt alkoholforbruk. Du synes han 
virker litt sliten/preget og han gir et noe ustelt inntrykk. Klinisk undersøkelse er normal.  Audit-score 
(Alcohol Use Disorder Identification Test) er 7 (Normalverdi <8) 

 

Diskuter om han kan få helseerklæring for in-shore og/eller off-shore dykking eller må utredes på 
noen måte. Du kan gå ut fra at helsemessige forhold som ikke er omtalt i kasuistikken er «negativ» 
(du kan altså betrakte ham frisk på alle mulige andre måter). 
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Oppgave 4 | Insomni og medikamentbruk 
 

Du oppsøkes av en kvinne på 37 år som jobber deltid som profesjonell sportsdykkerinstruktør. Hun 
forteller at hun er frisk og at hun ikke har noen kjente sykdommer.   

Hennes far døde brått og uventet for seks måneder siden. Hun har slitt med søvnvansker etter 
dødsfallet og har derfor vært til behandling hos sin fastlege. Man har vurdert at det har vært behov 
for innsovningsmedikasjon hvor hun formidler et forbruk på opptil 15 mg zopiclone (Imovane - 2  tabl 
a 7,5 mg) hver kveld i fem måneder etter dødsfallet.  Dette er nå redusert til kun sporadisk bruk den 
siste måneden før konsultasjonen.  

Du stusser på den høye doseringen og konfronterer henne med dette.  Hun angir da at hun i den 
verste perioden ikke opplevde tilstrekkelig effekt av én tablett. Dette ble drøftet med fastlegen og 
hun fikk tillatelse til dobling av dosen i en begrenset periode.  

Hun forteller at hun nå kun benytter zopiclone «forebyggende» enkelte kvelder når hun vil «sikre seg 
en god natts søvn i en travel hverdag». Hun forsikrer deg videre om at hun ikke har problemer med å 
være uten medisin og at hun «lett kan slutte på dagen.»  Hun var ikke klar over at dette beskjedne 
forbruket kunne få konsekvenser for helseattesten og hadde i så fall naturligvis sluttet med 
medisinen «for lenge siden».   

Det er helt normal klinisk undersøkelse og intervju (MADRS) Det er ingen depressive symptomer. 

 

Diskuter om hun kan få helseerklæring for in-shore og/eller off-shore dykking eller må utredes på 
noen måte. Du kan gå ut fra at helsemessige forhold som ikke er omtalt i kasuistikken er «negativ» 
(du kan altså betrakte henne frisk på alle mulige andre måter). 
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Spirometri 

Gjennomføring 

I denne øvelsen skal du lære korrekt gjennomføring av dynamisk spirometri.  

Følg denne prosedyren: 

 
a. Forklar prosedyren med enkelt språk.  De fleste vil forstå det enklere hvis du sier at ”Blås 

så hardt og fort du kan” enn å bruke fysiologiske termer. 

 

b. Kandidaten bør ikke ha røkt tobakk siste time, ideelt bør det ha gått minst to timer siden 

sist matinntak. 

 

c. Utsett testen hvis kandidaten åpenbart er eller føler seg syk eller har hatt en nylig 

luftveisinfeksjon. 

 

d. Neseklype kan brukes, men er ikke obligatorisk. 

 

e. Tannproteser og klær, belter og lignende som sitter stramt skal fjernes. 

 

f. Kandidaten bør sitte, men kan stå under undersøkelsen.   

 

g. Be pasienten puste inn så dypt han klarer og be ham omslutte munnstykket med leppene. 

 

h. Be pasienten puste ut så hardt og fort han kan.  Utåndingen skal vare i minst 6 sekunder – 

lenger hvis det foreligger obstruktiv lungesykdom.  Rent praktisk er det best at 

instruktøren sier til pasienten når utåndingen kan avslutte.  La evt kandidaten få trene en 

gang eller to først. 

 

i. Det bør gjøres tre målinger.  De to beste målingene (vanligvis de to siste) bør ikke avvike 

mer enn 5% i resultat på FVC eller FEV1. Ved lungevolum under 2000 ml skal avviket 

være mindre enn 100 ml.   

 

Resultater 

Din alder:______________   Høyde:_______________ 

 

Forventede verdier beregnes slik (HUNT-undersøkelsen) er angitt under. 

H: Høyde (cm), A: Alder (år) FVC: Liter  FEV1: Liter PEF: L/min 

Menn (ikke-røykere) 

)A0000592,0)Hln(733,2396,12( 2

eFVC   
)A0000685,0)Hln(342,2556,10(

1

2

eFEV   

)A000436,0)Hln(731,1632,6( 2

e60PEF   

Kvinner (ikke-røykere) 

)A006439,0A000143,0)Hln(189,2851,9( 2

eFVC   
)A007237,0A000163,0)Hln(004,2091,9(

1

2

eFEV   

)A022,0A000286,0)Hln(8081,1726,7( 2

e60PEF   
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Resultater av spirometriundersøkelsen 

 #1 #2 #3 Forventet % av forventet 

FVC      

FEV1      

PEF      

FEV1/FVC      

 

Spørsmål 

a. Hos en sportsdykkerkandidat, uten tidligere kjent lungesykdom eller 

lungesymptomer, måler du FVC 90% av forventet verdi og FEV1 70% av 

forventet verdi.  Kan han dykke? Skal han utredes videre? Hvordan? 

b. Hva om dette hadde vært en yrkesdykker?  

c. Du har astma, vet om det selv, ønsker å ”lure” undersøkende lege ved å 

gjennomføre en feilaktig spirometrimanøver… Hvordan kan du gjøre det? 

d. Og hvordan kan du som lege oppdage at noen prøver å ”lure” deg? 

e. Kan full dynamisk spirometriundersøkelse (flow-volum kurve, evt FVC, FEV1 og 

PEF) erstattes av repeterte PEF-målinger? 

 

Figuren til høyre viser resultatet av to 

spirometrimanøvre, den ene gjennomført 

korrekt, den andre med redusert innsats. 

Forklar forskjellene og hvordan du kan 

gjenkjenne en ufullstendig gjennomført 

spirometriundersøkelse på Flow-Volum 

kurven (Fra LUPINs kurs ”Spirometri” 

utarbeidet av Hasse Melbye). 

 

I figuren og tabellen til høyre ser du 

spirometri med obstruksjon. Hvilke elementer 

ved kurvefasongen og hvilke 

lungefunksjonsparametre benytter du for å 

vurdere om det foreligger obstruksjon?  
Mål             Res Forv. %Forv 

FVC(l)  3,96 3,30 120 

FEV1(l) 2,51 2,84 89  

FEV1% 63,4 85,8 74  

PEF (l/min) 347 401 86  

FEF50 (l/sek) 1,58 4,08 39 
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Test for astrengelsesutløst bronkial obstruksjon 
 

a. Ved spørsmål om anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon kan kandidaten undersøkes 

ved gjentatt spirometri etter en submaksimal belastningstest. 

 

b. Kandidaten møter i treningstøy. Pulsklokke eller lignende er ønskelig, men ikke 

absolutt påkrevet.  Før arbeidsbelastning gjøres en ordinær spirometri i hvile som 

nevnt over. Denne skal gjøres med tre ekspirasjonsmanøvre hvor beste og nest beste 

undersøkelse avviker med 5% eller mindre. 

 

c. Kandidaten utfører en submaksimal belastning i 10-15 min.  Denne bør justeres til ca 

60-70% av maksimal yteevne.  Ved pulskontroll tilstrebes en puls på ca 140-160.  

Testen kan gjøres valgfritt utendørs eller innendørs enten på sykkel/ergometersykkel 

eller løping/tredemølle. Utendørs test i vinterhalvåret vil medføre ytterligere 

kuldeprovokasjon med øket sannsynlighet for å registrere kuldeindusert 

bronkokonstriksjon. 

 

d. Etter avsluttet test gjøres gjentatte spirometriundersøkelser i minimum 20 min etter 

avsluttet anstrengelse.  Ideelt måles med 5 min intervaller, men som et minimum 10 

og 20 min etter avsluttet test.  FEV1 og PEF må inngå i målingene fordi disse brukes 

som testkriterier. 

 

e. Reduksjon i FEV1 på 10% eller reduksjon i PEF på 15% anses som en positiv test 

(anstrengelsesutløst bronkial obstruksjon bekreftet).   

 

f. Positiv provokasjonstest med anstrengelse representerer kontraindikasjon mot dykking 

og UTT. 

 

Test for reversibilitet 
 

a. Ved asthma og bronkial hyperreaktivitet kan det gjøres en reversibilitetstest med 

bronkodilator. 

 

b. Kandidaten skal ikke ha tatt hurtigvirkende bronkodilaterende medikament de siste 

åtte timer, heller ikke steroider, teofyllin eller langtidsvirkende beta2-stimulator de 

siste 12 timer. Før reversibilitetstesten gjøres en ordinær spirometri i hvile som nevnt 

over. Denne skal gjøres med tre ekspirasjonsmanøvre hvor beste og nest beste 

undersøkelse avviker med 5% eller mindre. 

 

c. Kandidaten gies en kortvirkende beta-2 agonist (anbefalt) eller antikolinergica (ved 

individuell vurdering). Følgende doser skal brukes hos voksne (dosert peroralt): 

–Salbutambol (Ventoline m.fl.) 0,4 mg 

–Terbutalin (Bricanyl) 0,75 mg 

–Ipratropiumbromid (Atrovent) 0,08 mg 

 

d. Foreta spirometriundersøkelser etter 15 og 30 min (Salbutamol/Terbutalin) eller 30 og 

45 min (Ipratropiumbromid). FEV1 må inngå i målingene fordi disse brukes som 

testkriterier. 

 

e. Bedring i FEV1 på 12% eller mer er iht internasjonale retningslinjer å anse som en 

positiv reversibilitetstest.  En bedring på mellom 10 og 12% bør likevel vurderes 

individuelt/klinisk fordi også en slik mindre bedring kan foreligge ved obstruktiv 

lungesykdom. 
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f. Positiv reversibilitetstest være en relativ kontraindikasjon mot dykking og UTT. 

Funnet tolkes på bakgrunn av kliniske opplysninger, spirometri i hvile og evt også 

provokasjonstest ved fysisk anstrengelse. 
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